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Teren przed MCK dla pieszych i rowerzystów
Przestrzeń przed miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej zostanie przebudowana. miejsce, które służyło do tej pory jako parking, będzie teraz przyjazne dla 
pieszych i rowerzystów. Zakres prac obejmie ciąg komunikacyjny wzdłuż ul. Niedurnego od skrzyżowania z ul. markowej do skrzyżowania z ul. Hallera. 

– Temat przebudowy przestrzeni przed MCK wie-
lokrotnie powracał w trakcie spotkań z mieszkańca-
mi. Do tej inwestycji „przymierzaliśmy się” już od 
dłuższego czasu. Z realizacją czekaliśmy jednak na 
moment, kiedy uda nam się pozyskać odpowiednie 
dofinansowanie, bo wartość przedsięwzięcia to pra-
wie 1,2 mln zł. Teraz wreszcie się udało i ze wspar-
ciem Metropolii na nowo zagospodarujemy to miej-
sce. Wybraliśmy już firmę, która zrealizuje inwesty-
cję – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

Przed MCK powstanie mały plac z ławkami 
i oświetleniem ledowym. We wszystko wkompono-
wana zostanie zieleń. Na trawniku przed budynkiem 
ustawione zostaną podświetlane płyty z granitu  
i szkła. Wjazd i wyjazd zabezpieczone zostaną obni-
żanymi słupkami. Inwestycja nie ograniczy się do 
obszaru przylegającego do budynku, ale obejmie też 

ciąg komunikacyjny wzdłuż ul. Niedurnego od 
skrzyżowania z ul. Markowej do skrzyżowania  
z ul. Hallera. Na całej długości tego odcinka powsta-
nie nowy chodnik z płyt betonowych oraz ścieżka 
rowerowa z nawierzchni mineralno-żywicznej. Zain-
stalowane zostaną także ławki i kosze na śmieci. Co 
istotne, znajdujące się tam okazałe drzewa zostaną 
zachowane i dodatkowo wyeksponowane za pomocą 
oświetlenia. – Koszt zadania to 1 175 366 zł. Zosta-
ło ono objęte wsparciem Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, która przeznaczy ze swoich środ-
ków na ten cel 300 tys. zł w ramach programu na 
rzecz ograniczania niskiej emisji – mówi wicepre-
zydent Michał Pierończyk. – To ważny element do-
mykający projekt „Rewitalizacja centrum Nowego 
Bytomia z terenami przyległymi, ukierunkowana na 
nowe funkcje centrotwórcze”, na który pozyskali-

śmy ponad 1,7 mln zł ze środków Unii Europejskiej 
– podkreśla.

Wartość projektu to ponad 3,2 mln zł, a unijne do-
finansowanie przyznane zostało w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 (Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne). Z funduszy tych w ubiegłych latach 
zagospodarowano przestrzeń w rejonie ul. Pileckiego 
24-33, odnowiono podwórko przy ul. Podgórze 5-15, 
wyremontowano części wspólne, przede wszystkim 
dachy, w budynkach przy ul. Pileckiego 28 i 33, wy-
konano nową nawierzchnię boiska przy ul. Podgórze, 
a także zaadaptowano pomieszczenia w budynku 
przy ul. Pileckiego 23/2 na cele społeczne, gdzie 
dzięki innemu dofinansowanemu przez UE projekto-
wi działa świetlica, punkt pralniczy z suszarnią, łaź-
nia oraz kaplica pw. św. Brata Alberta. WG

Dobra wiadomość 
dla pływaków

Po trzymiesięcznej przerwie otwarte zostały baseny kryte  
w Rudzie oraz Kochłowicach, a także rudzki Aquadrom. Woda 
w obiektach została przebadana i spełnia wymagane standardy. 
Ponadto wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa i zmniej-
szone zostały limity gości.

REKREACJA

Aquadrom został uruchomiony 11 czerwca. Póki co jednocze-
śnie z obiektu może korzystać maksymalnie 500 osób. To połowa 
możliwego obłożenia parku. Takie zasady określiło Ministerstwo 
Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Goście podczas wizyty 
mają obowiązek m.in. dezynfekowania i mycia rąk, zachowania 
dwumetrowego dystansu między sobą, noszenia maseczek poza 
halą basenową i saunarium, dokładnego mycia ciała przed wej-
ściem do tych pomieszczeń, czy przebywania jednej osoby przy 
kasie. – O czystość w obiekcie dba z kolei nasz personel. Po każ-
dym użytkowaniu dezynfekowane są szafki oraz paski na rękę,  
a także wszystkie powierzchnie wspólne. Ponadto na blatach re-
cepcyjnych i ladach w części gastronomicznej zamontowano prze-
zroczyste osłony. Do tego w całym obiekcie wprowadzono nowe 
znaki graficzne oraz komunikaty audiowizualne informujące o ko-
nieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa – mówi Izabela 
Życzkowska, dyrektor wizerunku i promocji Aquadromu. – Od-
powiedzialność za zdrowie leży po obydwu stronach, dlatego ape-
lujemy, aby osoby z objawami infekcji lub z podwyższoną tempe-
raturą z rozwagą podeszły do wizyt w tego typu obiektach i najle-
piej zrezygnowały z nich w trakcie choroby – dodaje.

Zamknięcie Aquadromu dla klientów zostało wykorzystane na 
przeprowadzenie koniecznych prac remontowych, a przed po-
nownym otwarciem – standardowych badań jakości wody.  
W pierwszy, a zarazem długi, weekend po wznowieniu działal-
ności rudzki aquapark odwiedziło ok. 30 proc. gości, którzy w ana-
logicznym czasie, czyli w weekend z Bożym Ciałem, wybrali się 
do Aquadromu w ubiegłym roku.

Z kolei w miniony poniedziałek (15.06) otwarto baseny miej-
skie w Rudzie i Kochłowicach. Na razie nie ma takich planów 
odnośnie kąpieliska w Nowym Bytomiu, ale być może urucho-
miona zostanie nowobytomska pływalnia kryta.

Podczas korzystania z czynnych basenów obowiązują podob-
ne zasady higieny i bezpieczeństwa, co w Aquadromie. Dodatko-
wo na jednym torze mogą pływać jednocześnie maksymalnie 
cztery osoby z zachowaniem 2-metrowego odstępu, a goście 
wpuszczani są do hali basenowej grupami o określonej, pełnej 
godzinie. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. 
– Ważność karnetów open zostaje wydłużona proporcjonalnie 
o czas niewykorzystany z przyczyny zamknięcia obiektów. Jeżeli 
chodzi o karnety z basenu w Nowym Bytomiu, to będą one hono-
rowane również na basenie w Rudzie – informuje Aleksandra 
Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Basen kryty w Nowym Bytomiu prawdopodobnie będzie do-
stępny od września. – W poprzednich latach w okresie wakacyj-
nym również nie wszystkie obiekty były otwarte ze względu na 
przerwy technologiczne. Nie wykluczamy jednak uruchomienia 
trzeciego basenu, jeżeli chętnych będzie dużo – zapowiada wice-
prezydent Krzysztof Mejer. Joanna Oreł
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Chcesz zmienić swoją okolicę?
Od 17 czerwca można składać projekty do budżetu obywatelskiego Rudy Śląskiej na 2021 rok. Do rozdysponowania jest tym razem ponad 4,1 mln zł. Pomysły na 
inwestycje lub tzw. „projekty miękkie” można zgłaszać do 26 czerwca w formie papierowej, a do 1 lipca – za pośrednictwem specjalnej platformy elektronicznej.

– W Rudzie Śląskiej nie brakuje ludzi z pomysła-
mi na miasto, a budżet obywatelski to szansa na ich 
realizację. Mam nadzieję, że mimo uciążliwości 
związanych z trwającą epidemią i tym razem rudzia-
nie znajdą czas na przygotowanie wniosków. Do-
tychczas dominowały projekty związane ze sportem 
i rekreacją. Zobaczymy, czy podobnie będzie w tym 
roku – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski 
w 2021 r. wyniesie 4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł 
na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi 
więcej niż 280 tys. zł), a 3 080 000 zł na projekty 
małe (z kosztem realizacji do 280 tys. zł). Co istot-
ne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgło-
szonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono 
automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych. 
Zgłaszanie zadań jest możliwe od 17 czerwca br. 
i potrwa do 26 czerwca w przypadku wniosków pa-
pierowych, a do 1 lipca – dla wniosków składanych 
za pośrednictwem platformy elektronicznej rudasla-
ska.budzet-obywatelski.org.

Nie zmieniają się zasady obowiązujące przy skła-
daniu projektów. Podobnie jak w ubiegłych latach, 
zgłaszający będzie musiał dołączyć do wniosku listę 
co najmniej 30 osób popierających projekt. Następ-
nie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod 

kątem zgodności z wymogami zawartymi w podję-
tej 30 kwietnia br. uchwale Rady Miasta w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Zakwalifiko-
wane projekty zostaną poddane pod głosowanie 
mieszkańców, które prowadzone będzie za pośred-
nictwem wspomnianej platformy elektronicznej 
oraz w formie tradycyjnej – w wyznaczonych punk-
tach. – Do realizacji wybrane zostaną zadania, któ-
re uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie 
mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej pu-
li pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, 
sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. bu-
dżetu obywatelskiego na 2021 rok.

Propozycje do budżetu obywatelskiego mogą 
dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale tak-
że tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć 
o charakterze kulturalnym, sportowym czy spo-
łecznym, np. organizacji koncertów, zawodów 
sportowych, festynów itp. Muszą one obejmować 
działania zgodne z obowiązującym prawem oraz 
stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane 
muszą być na terenie, na którym miasto może 
zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. 
Projekty muszą spełniać również warunek ogólno-
dostępności, czyli być dostępne dla wszystkich 

mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzysta-
nie z nich nie może być odpłatne.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwesty-
cje i remonty w budynkach placówek oświatowych. 
Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, 
można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady 
Miasta. Załącznikami do uchwały są wzory formu-
larza zgłoszenia projektu oraz listy poparcia. Rolę 
punktu informacyjnego i doradczego dla osób zain-
teresowanych zgłaszaniem projektów pełni Biuro 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopusz-
czonych do głosowania zostanie opublikowany 
7 sierpnia. Mieszkańcy będą mogli głosować od 
7 do 13 września, a lista zwycięskich projektów zo-
stanie opublikowana 21 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta 
specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców  
to ósma tego typu inicjatywa realizowana  
w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, 
w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 roku  
– 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł,  
w 2019 roku – 3,720 mln zł, a w 2020 roku  
– 3 994 000 zł. W pierwszym głosowaniu wzięło 
udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 5,2 tys.

 WG

W czwartek (11.06) odnotowano jeden przypa-
dek koronawirusa u 58-latki, która o tym, że się 
zaraziła, dowiedziała się podczas hospitalizacji 
w rudzkim szpitalu. Następnego dnia potwierdzo-
no, że 17 mieszkańców Rudy Śląskiej nie ma już 
koronawirusa, a u trzech kolejnych właśnie go wy-
kryto. W sobotę (13.06) przybyło z kolei dwoje 
rudzian z zakażeniem. – Dwa nowe przypadki po-
twierdzonych zakażeń koronawirusem dotyczą 
emeryta, który źle się poczuł i poszedł wykonać wy-
maz oraz kobiety, która prawdopodobnie została 

KORONAWIRUS

Ponad połowa rudzian ozdrowiała
Każdego dnia rośnie liczba mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy pokonali koronawirusa. Od początku długiego weekendu (11.06) do poniedziałku (15.06) grono 
ozdrowieńców powiększyło się o prawie 50 osób, co oznacza, że łącznie wyzdrowiało 175 rudzian spośród 328 potwierdzonych przypadków zakażenia (dane 
na 15.06, godz. 14).

zakażona w miejscu pracy – przekazał wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer.

Nie zabrakło jednak optymistycznych wieści, bo 
kolejnych 18 mieszkańców Rudy Śląskiej wygrało 
walkę z chorobą. W niedzielę odnotowano przypa-
dek jednego ozdrowieńca. Również ten tydzień 
przyniósł dobre wiadomości. 12 kolejnych miesz-
kańców Rudy Śląskiej ma już walkę z koronawiru-
sem za sobą. – Tym samym liczba osób, które poko-
nały koronawirusa, wzrosła nam do 175, a to ozna-
cza, że ponad połowa zakażonych jest już zdrowa. 

W ciągu doby przybyła nam jedna osoba z potwier-
dzonym zakażeniem. Źródłem było ognisko domowe. 
Od kilku dni mamy wyraźny spadek liczby osób z po-
twierdzonym zakażeniem koronawirusem. Oby tak 
dalej – podsumował Krzysztof Mejer.

Sukcesywnie maleje również liczba osób, które 
są w grupie „ryzyka”, jeśli chodzi o możliwość za-
rażenia się. W czwartek (11.06) 319 osób było obję-
tych kwarantanną, a 414 nadzorem epidemiologicz-
nym. W poniedziałek (15.06) w tej pierwszej grupie 
odnotowano 282 rudzian, a w drugiej – 377.  JO
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Minister zwolnił rudzkich prokuratorów
Prokurator generalny Zbigniew Ziobro żąda surowszych zarzutów dla sprawcy napaści na bezdomnego na przystanku w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach. Równocześnie zdymisjonował szefa rudzkiej prokuratury oraz jego zastępcę.

Przypomnijmy, że chodzi o wydarzenia 
z początku maja. 28-letni Mariusz B. jedne-
go dnia zmuszał bezdomnego mężczyznę 
do klękania i pokłonów, a następnego pobił 
swoją ofiarę. Zadawał bezbronnemu męż-
czyźnie silne ciosy w głowę oraz rzucił go 
na ruchliwą jezdnię. Zdarzenia zostały na-
grane na telefonie przez kompana agresora. 
Przechwyciła je policja i sprawą zajęła się 
rudzka prokuratura. 28-latek usłyszał za-
rzuty naruszenia czynności narządu ciała na 

okres krótszy niż siedem dni oraz zmusza-
nia do określonego zachowania. Oznacza to 
karę do pięciu lat więzienia. Jednocześnie 
jednak prokurator nie nakazał aresztowania 
Mariusza B., lecz objął go policyjnym do-
zorem.

Sprawę powtórnie przeanalizowała kato-
wicka Prokuratura Regionalna, ponieważ 
minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro 
uznał, że sprawcę potraktowano zbyt łagod-
nie. W trakcie analizy wykazano „rażące 

Obecnie wzdłuż ulicy Goduli trwają prace ziemne.
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mODERNiZACJA TOROWisKA

Drzewa do wycinki czy ochrony?
Trwa intensywny remont torowiska wzdłuż ulicy Karola Goduli, po którym kursu-
je tramwaj nr 9. Kierowcy liczyć się muszą z czasowymi przewężeniami drogi, ale 
poza tym ruch odbywa się bez większych utrudnień (poza zmianami w rozkładzie 
jazdy tramwajów i autobusu nr 121). Mieszkańcy są jednak zaniepokojeni drze-
wami, które rosną bezpośrednio przy modernizowanym odcinku, ponieważ zo-
stały one oznakowane drewnianymi belkami. Przedstawiciele spółki Tramwaje 
Śląskie uspokajają jednak, że chodzi o ochronę drzew, a nie ich wycinkę.

Remont dotyczy prawie 3-kilometrowego 
dcinka od mostu w Chebziu do granicy na-
szego miasta z Bytomiem. Inwestycja po-
dzielona została na dwie części. – W aktu-
alnie realizowanym etapie wykonawca 
pracuje jednocześnie na dwóch zakresach 
– tam, gdzie torowisko jest wydzielone 
z jezdni, czyli od początku zakresu w Cheb-
ziu do cmentarza oraz od skrzyżowania  
z ul. W. Lipy niemal do końca zakresu tj. do 
przejazdu przez ul. Młyn Szombierski. To-
rowisko wbudowane w jezdnię ul. Goduli 
między cmentarzem, a ul. Lipy oraz koń-
cówka zakresu za ul. Młyn Szombierski 
będzie przebudowywane w kolejnym eta-
pie – zapowiada Andrzej Zowada, rzecz-
nik prasowy spółki Tramwaje Śląskie.

Prace idą zgodnie z planem, co zresztą 
widać gołym okiem. Na odcinku, gdzie 
prowadzony jest remont, zdemontowana 
została stara infrastruktura i trwają roboty 
ziemne. – Na obu odcinkach wykonał wy-
konawca już nowe koryto i rozpoczął okła-
danie pierwszych warstw konstrukcyjnych 
– wyjaśnia Andrzej Zowada.

Mieszkańców zaskoczył jednak widok 
drzew. – Czy szykuje się jakaś większa wy-
cinka? Na całym odcinku wszystkie drzewa 

zostały otoczone drewnianymi belkami  
– zgłosił nam jeden z Czytelników. – Z in-
formacji przekazanych przez wykonawcę 
wynika, iż te drzewa, które zostały obudo-
wane drewnianymi belkami, nie są przewi-
dziane do wycinki, a elementy drewniane 
mają chronić pnie przed ewentualnym 
uszkodzeniem przez koparkę czy inny cięż-
ki sprzęt budowlany – zapewnia rzecznik 
prasowy Tramwajów Śląskich.

Nie oznacza to jednak, że żadne drzewo 
nie ucierpi. W czasie modernizacji wycię-
tych zostanie ok. 70 sztuk. – Wykonawca 
prowadzi wycinkę drzew tam, gdzie było 
to konieczne, zgodnie z posiadanym ze-
zwoleniem – wyjaśnia Andrzej Zowada, 
dodając, że w zamian za to posadzonych 
zostanie ok. 80 drzew w różnych czę-
ściach miasta (przy ul. 1 Maja, Chorzow-
skiej i Ratowników). Nowe nasadzenia 
zgodnie z decyzją marszałka wojewódz-
twa śląskiego mają zostać zrealizowane 
do końca września 2021 r.

Modernizacja torowiska planowo ma 
potrwać do połowy marca 2021 r. W czasie 
prac została zmieniona organizacja ruchu 
tramwajowego i autobusowego.

Joanna Oreł

błędy”. Nie wzięto pod uwagę m.in. tego, 
że Mariusz B. był w przeszłości wielokrot-
nie karany, poszukiwano go listami gończy-
mi oraz może dalej zagrażać poszkodowa-
nemu. Ponadto jest związany ze środowi-
skiem pseudokibiców.

28-latek zostanie prawdopodobnie aresz-
towany i usłyszy surowsze zarzuty. Zbi-
gniew Ziobro postanowił również w związ-
ku ze sprawą odwołać kierownictwo rudz-
kiej Prokuraty Rejonowej. JO

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

Ósmoklasiści rozpoczęli testy
Prawie 1100 tegorocznych absolwentów szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej rozpoczęło we wtorek egzaminy ósmokla-
sisty. Ponadto ruszyła elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W rudzkich liceach, technikach i szkołach 
branżowych przygotowano około 1200 miejsc. Na złożenie wniosku młodzież ma czas do 10 lipca.

Do egzaminów przystąpili m.in. ósmoklasiści z SP nr 4.
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Od wtorku przez trzy dni 1069 absol-
wentów 28 rudzkich podstawówek spraw-
dza swoją wiedzę z języka polskiego, ma-
tematyki i języka obcego. Tego egzaminu 
nie można nie zdać, jednak podejście do 
niego jest niezbędne do dalszej rekrutacji 
do szkół średnich. – Im wyższa liczba 
punktów zdobytych podczas egzaminu, tym 
łatwiej będzie dostać się do wymarzonego 

liceum czy technikum – wyjaśnia Aleksan-
dra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty 
Urzędu Miasta.

Uczniowie, którzy z ważnych powodów 
nie mogą zmierzyć się z egzaminem 
w pierwszym terminie, mają prawo do nie-
go przystąpić w terminie dodatkowym  
(7-9 lipca). Wynik egzaminu ósmoklasiści 
poznają do 31 lipca.

Podobnie jak w przypadku matur, dy-
rektorzy szkół podstawowych muszą za-
pewnić zdającym odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa. Po każdym egzaminie 
krzesła i ławki będą musiały zostać zde-
zynfekowane. Przed wejściem do szkoły 
i w salach egzaminacyjnych musi być do-
stępny płyn dezynfekujący. Zdający po-
winni zdezynfekować ręce oraz zakryć 
usta i nos do momentu zajęcia miejsca 
w sali egzaminacyjnej. Z kolei nauczyciele 
i osoby uczestniczące w przeprowadzaniu 
egzaminu powinni mieć zakryte usta i nos 
podczas poruszania się po sali egzamina-
cyjnej.

W Rudzie Śląskiej dla absolwentów 
szkół podstawowych przygotowano około 
1219 miejsc, z czego 406 w liceach ogól-
nokształcących, 540 w technikach i 273 
w branżowych szkołach I stopnia. Nabór 
do tych szkół rozpoczął się w poniedziałek 
(15.06) i odbywa się w systemie elektro-
nicznym. – Do tej pory wybór dalszego 
kierunku kształcenia naszym uczniom uła-
twiała Giełda Szkół Ponadpodstawowych. 
W tym roku, ze względu na pandemię, ofer-
ta edukacyjna została przedstawiona 
w formie elektronicznej przez każdą z pla-
cówek – mówi Aleksandra Piecko. IM
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Najważniejsza jest prostota i radość z gotowania
Gotować uczyła się z książki, która pierwszy raz wydana została ponad 20 lat temu. Jest jednak otwarta na eksperymenty kulinarne i wciąż poznaje nowe smaki. 
Jeszcze dziesięć lat temu potrafiła spalić kotleta, a dziś eksperymentuje m.in. z kuchnią molekularną. mowa o Joannie mrozek, które wystartowała w castingach do 
,,masterchefa”, przeszła eliminacje i obecnie jest na liście rezerwowej uczestników 9. edycji tego programu.

– Kiedy postanowiłaś zgłosić się do 
programu ,,MasterChef”? 

– Z jednej strony była to spontaniczna 
decyzja, bo namówiła mnie do tego sąsiad-
ka po spróbowaniu przygotowanego prze-
ze mnie ciasta. Potraktowałam to jednak 
z przymrużeniem oka. Z drugiej strony za-
wsze byłam fanką „Masterchefa”, a nawet 
oglądałam powtórki wszystkich edycji 
programu. W tym roku castingi są przepro-
wadzane online, więc może to pomogło mi 
w przełamaniu oporów. Później już wszyst-
ko potoczyło się samo. Koleżanka pode-
słała mi link z formularzem zgłoszenio-
wym. Wypełniłam go i ostatecznie do wy-
słania e-maila przekonał mnie mąż. Już 
następnego dnia dostałam informację, że 
ekipę „Masterchefa” zaciekawiło moje 
zgłoszenie. W ten sposób przeszłam do ca-
stingów online. Tam zaprezentowałam 
moją popisową potrawę, czyli lekki filet  
z sandacza z kawiorem z soku z cytryny, 
sałatkę z pora i groszku w sosie majonezo-
wo-musztardowym z pietruszką. Przygo-
towałam także ażurowe naleśniki amery-
kańskie z lemon curd.

– Sama wymyśliłaś te dania, czy to 
efekt studiowania książek kucharskich 
i udziału w kursach kulinarnych?

– Moja pasja do gotowania zaczęła się, 
kiedy przeprowadziłam się razem z mę-
żem po ślubie do naszego pierwszego 
mieszkania, czyli w 2009 roku. Wstyd się 
przyznać, ale wtedy nawet kotleta potrafi-
łam spalić. W pewnym momencie przez 
tydzień jedliśmy spaghetti ze sklepu. 
W końcu stwierdziłam, że czas nauczyć się 
gotować. Zaczęłam eksperymentować, te-
stować, bawiłam się z przyprawami, wy-

myślałam swoje potrawy. Jednak przeważ-
nie bazowałam na książce pt. „Kuchnia 
polska” z 1994 roku, którą dostałam od 
mojej mamy. Znajduje się w niej mnóstwo 
staropolskich, prostych przepisów. I ja 
właśnie taką kuchnię lubię. Nie chodzi 
przecież o to, by gotować dwie godziny, 
a jeść pięć minut. Nauczyłam się podstaw 
gotowania – od obróbki cieplnej mięsa, 
przez przyprawy, czy potrawy z warzyw. 
Gotowałam dla znajomych i rodziny, co do-
dawało mi wiary w siebie. Później do prze-
pisów zaczęłam dodawać swoje składniki, 
zmieniałam receptury i tworzyłam własne. 
Mam na tyle fantazji, że dziś jestem w sta-
nie otworzyć lodówkę i przygotować coś 
ciekawego z tego, co jest. Kuchnia ma nie-
ograniczone możliwości i zawsze można 
coś wykombinować. I jak mówi mój mąż, 
który zarazem jest pierwszym testerem 

moich dań – to się ceni. Efektami swojego 
gotowania dzielę się na Facebooku oraz 
w różnych grupach kulinarnych, gdzie wy-
mieniamy się przepisami i doświadczenia-
mi. 

– Masz swoje autorytety kulinarne?
– Na naszym ,,regionalnym” podwórku 

jest to Remigiusz Rączka, który świetnie 
przygotowuje moje ulubione dania kuchni 
polskiej, a do tego okrasza je śląską godką. 
Cenię także Michela Morana, Gordona 
Ramsaya oraz Jamiego Olivera. Ten ostat-
ni kucharz gotuje prosto, ale zawsze wy-
chodzi z tego coś wspaniałego. Jamie cie-
szy się jedzeniem, jest szalony w swojej 
pasji. I ja też taka jestem i tak gotuję. 

– Wspominasz o miłości do kuchni 
polskiej. A co z innymi potrawami?

– Preferuję również kuchnię włoską, 
ponieważ jest to ojczyzna makaronów, 

FEstiWal PolskaÉiRE

Śląsk spotka się 
z Irlandią, ale 

w wersji online
3 lipca rozpocznie się piąta edycja Festiwa-
lu Polsko-irlandzki Polska Eire, który w tym 
roku zorganizowany zostanie w formie  
online. Będzie on przebiegał pod hasłem 
,,kaj Ślōnsk trefio sie z irlandjōm”. organi-
zatorzy przygotowują szereg warsztatów, 
wystaw, koncertów, pokazów i prelekcji, 
które potrwają przez trzy dni.

Wszystkie atrakcje będą udostępniane 
na festiwalowym fun page’u. – Dzięki temu 
będziemy mogli docierać w tym roku do wi-
dzów zarówno w Polsce, jak i w Irlandii. 
Pierwszy dzień festiwalu rozpoczniemy vi-
deo mostem pomiędzy obydwoma krajami 
z ambasadorami Polski w Irlandii oraz Ir-
landii w Polsce w rolach głównych. W tym 
dniu zaprosimy również do uczestnictwa 
w recitalu Zbigniewa Seydy, który jest mu-
zykiem znanego zespołu Carrantuohill  
oraz spotkania z muzyką rudzkiego zespołu 
Cztery Piąte – zapowiada Wojciech Kost-
ka, dyrektor Festiwalu PolskaÉire w Ru-
dzie Śląskiej. – Atrakcją dnia dla miłośni-
ków śląskiej historii będzie niewątpliwie 
spotkanie z Kamilem Kartasińskim, histo-
rykiem z Uniwersytetu Śląskiego. Będzie 
ono poświęcone trudnym żołnierskim lo-
som Ślązaków z perspektywy 75. rocznicy 
zakończenia II wojny światowej – dodaje. 

W kolejne dwa dni onlinowego festiwa-
lu odbędzie się m.in. wywiad z dr. Pawłem 
Hamerą, prof. Leszkiem Drągiem z Justyną 
Cwojdzińską, a także spotkanie z Zespo-
łem Tańca Irlandzkiego ERIU. Do pasjona-
tów literatury skierowana z kolei będzie 
dyskusja o przeszłości Rudy Śląskiej na 
podstawie książki Paula Pogodalliego ,,Po-
tępieni i winni”. Z kolei Katarzyna Kos 
oraz Grzegorz Chudy zaproszą widzów do 
rozmowy o świecie akwareli i zaprezentują 
swoje obrazy. 

– Fanom sportu na pewno przypadnie 
do gustu opowieść trenerów oraz zawodni-
ków Klubu Sportowego Rugby Ruda Śląska 
o tym, jak doszło do zaistnienia tej dyscy-
pliny sportu w naszym mieście. Nie zabrak-
nie również filatelistycznych atrakcji, a tak-
że warsztatów rękodzielniczych – mówi 
Wiktoria Pierończyk, prezes Rudzkiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół Irlandii „Czarna 
Koniczyna”, które współorganizuje festi-
wal.

Ponadto nie zabraknie muzycznych ak-
centów. Szykuje się m.in. spotkanie ze ślą-
skim zespołem 032, rudzką wokalistką 
Martą Mansfeld oraz irlandzkim muzykiem 
Gregiem Cliffordem.  Joanna Oreł

Tak bawili się uczestnicy  
ubiegłorocznej edycji festiwalu.
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które uwielbiam. Do tego kuchnia włoska 
opiera się na przyprawach, owocach oraz 
warzywach. Pełno w niej kolorów i rado-
ści. Trudno tego nie kochać.

– Gdybyś więc kiedykolwiek trafiła 
do finału „Masterchefa”, to co byś przy-
gotowała?

– Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć 
na to pytanie, bo uczestnictwo w tym pro-
gramie to ogromna dawka wiedzy. Miej-
sce, gdzie człowiek cały czas się uczy. Być 
może byłoby to moje danie z castingu. Na 
pewno przyrządziłabym ryby, bo bardzo je 
lubię, a do tego coś ekstra z wykorzysta-
niem kuchni molekularnej. 

– Czym byłby start w „Masterche-
fie”? Co chciałabyś w ten sposób osią-
gnąć? 

– Na pewno byłaby to dla mnie szansa 
na rozwój. Na poznanie składników, któ-
rych jeszcze nie znam oraz nowych tajni-
ków kuchni. Być może dzięki temu mogła-
bym napisać i wydać książkę kucharską, 
bo jest to moje marzenie. Bez względu na 
to, czy wystartuję w programie, czy nie. 

– Na jakim etapie są obecnie elimina-
cje do 9. edycji „Masterchefa”?

– Zdobyłam drugie miejsce w głosowa-
niu, w którym wybierano drugiego uczest-
nika programu. Więcej niestety nie mogę 
powiedzieć w związku z regulaminem pro-
gramu. Niemniej jednak dziękuję za każdy 
głos. Ja już teraz czuję się wygrana i je-
stem tym wzruszona. Tak jak powiedzia-
łam na castingu – gdybym mogła porów-
nać się do jakiejś potrawy, byłoby to jajko 
na miękko. Na zewnątrz jestem twarda jak 
skała, a w środku „miękka” i bardzo emo-
cjonalna. Joanna Oreł

Wystartuj w wirtualnym półmaratonie

– Rudzki Półmaraton Industrialny na 
stałe wpisał się w kalendarz najważniej-
szych wydarzeń sportowych w Rudzie Ślą-
skiej. Wiele osób ukończyło wszystkie do-
tychczasowe edycje i nie wyobrażało sobie, 
że nie wezmą udziału w biegu w tym roku. 
To ukłon w stronę tych biegaczy. Ja nato-
miast mam nadzieję, że już w przyszłym 
roku ponownie tłumnie zobaczymy się na 
starcie półmaratonu w Rudzie Śląskiej 
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Tegoroczna edycja biegu miała się od-
być w sobotę 1 sierpnia o godz. 21.30. 
– Decyzję o wstrzymaniu organizacji biegu 
w tradycyjnej formule podjęliśmy przed 
kilkoma dniami. Niestety, nie ma szans, by 
do 1 sierpnia sytuacja epidemiologiczna 
w naszym kraju pozwoliła na to, żeby taki 
bieg mógł się bezpiecznie odbyć – wskazu-
je August Jakubik, dyrektor biegu. – Orga-

nizatorzy wielu imprez biegowych w Pol-
sce, które zgodnie z kalendarzem miały się 
odbyć już wcześniej, zdecydowali się  
na przeprowadzenie swoich zawodów  
w tzw. wersji wirtualnej, w której każdy  
z uczestników indywidualnie pokonuje dy-
stans biegu. Na taką formułę półmaratonu 
zdecydowaliśmy się także i w Rudzie Ślą-
skiej – dodaje.

Zasada „wirtualnego” Rudzkiego Pół-
maratonu Industrialnego jest prosta. Za-
wodnicy mają 52 dni (od 10 czerwca do 
1 sierpnia) na pokonanie dystansu półma-
ratońskiego – 21,1 km. Dodatkowo rywali-
zacja odbędzie się na odcinku 10 km.  
– Krótszy dystans dedykujemy gównie dla 
tych, którzy nie czują się na siłach, by po-
konać półmaraton – informuje August Ja-
kubik. W ramach biegowej rywalizacji na 
10 km przeprowadzona zostanie także kla-

Choć epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany organizatorom Rudzkiego Półmaratonu industrialnego, to nadal będzie można wziąć udział w tym wydarzeniu. zamiast 
tradycyjnego półmaratonu na przełomie lipca i sierpnia dla uczestników przygotowane zostało wyzwanie biegowe. każdy będzie mógł przebiec półmaraton lub dystans  
10 km indywidualnie lub w małej grupie przy zachowaniu zasady dystansu społecznego. następnie swój wynik będzie można zarejestrować na specjalnej platformie. udział 
w takiej formule biegu jest możliwy już od 10 czerwca. koniec zabawy zaplanowano na 1 sierpnia. Wtedy też poznamy zwycięzców poszczególnych biegów.

syfikacja samorządowa, kierowana dla 
wszystkich samorządowców. Patronat nad 
tym wydarzeniem objął Śląski Związek 
Gmin i Powiatów. W ramach tegorocznej 
edycji rudzkiego półmaratonu będzie moż-
na wziąć także udział w marszu nordic 
walking, który odbędzie się na dystansie 
10 m.

Każdy z zawodników, który pokona 
wybrany dystans, po rejestracji za pomocą 
specjalnego formularza przesyłać będzie 
swój wynik wraz ze zdjęciem lub zrzutem 

ekranu pokazującym bieg z widocznym 
dystansem i czasem zarejestrowanym 
przez urządzenie rejestrujące (zegarek lub 
telefon z GPS). Dla zawodników, którzy 
uzyskają najlepsze wyniki w poszczegól-
nych biegach, przygotowane zostały pu-
chary. Każdy z uczestników otrzyma nato-
miast pamiątkowy medal z wygrawerowa-
nym czasem. Szczegółowy regulamin za-
wodów oraz szczegóły biegu zamieszczo-
ne są na stronie internetowej: www.polma-
ratonrudzki.pl. TK

PREzydEnt miasta Ruda ŚlĄska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu miasta  

(ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości,  
które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod stację 

redukcyjno-pomiarową gazu io, iio w rej. ul. Potokowej.

oGłoszEniE

Rudzianka Joanna Mrozek postanowiła spróbować swoich sił w „Masterchefie”.
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UsłUgi

 Przeprowadzki,�wywóz�rzeczy�niepo-
trzebnych,�remonty.�Tel.�607-219-491.

 Remonty.�Tel.�607-219-491.

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

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

 Malowanie,� tapetowanie,� remonty�
mieszkań,�domów.�Tel.�501-668-930.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 512-120-119.

 Remonty�od�A�do�Z.�Szybko,�so-
lidnie.�Tel.�601-292-699.

 Usługi�dekarskie,�krycie�papą�termo-
zgrzewalną,� blachodachówka,� ściąganie�
azbestu.�Tel.�512-549-097.

 BJ� –� czyszczenie� dywanów,� tapice-
rek,� wykładzin.� Solidnie,� niedrogo.� Tel.�
606-274-056.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. 
Tel. 605-109-517.

 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, 
garderoby. Tel. 512-121-532.

 Dekarz,�tanio.�Tel.�880-201-358.

 Pranie� tapicerki� meblowej� i� dywa-
nów.�Solidnie.�Tel.�737-593-999.

 Skuteczne� pranie� tapicerki� meblo-
wej,�samochodowej,�dywanów.�Tel.�519-
639-121.

NierUChoMośCi

 Pilnie� kupię� mieszkanie� w� Rudzie�
Śląskiej,�gotówka,�tel.�730-770-900.

 Kupię� bezpośrednio� kamienice� ca-
łość�lub�udziały.�Tel.�502-812-504.

 KUPIĘ�MIESZKANIE�W�RUDZIE�ŚLĄ-
SKA�TEL.�501-239-405,�ANEL.

 Działki�Ruda�Śląska,�Mikołów�sprze-
dam�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Kochłowice,�1-pok,�37�m2,�129�tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

 Profesjonalne�zarzadzanie�nierucho-
mościami.�DOM,�tel.�504-434-445.

 Wisła� sprzedam� dom� 240� m2, dz. 
1000�m2,�DOM,�tel.�504-434-445.

 Kupię� mieszkanie,� płatność� gotów-
ką,�tel.�511-040-431.

 Wynajmę� kawalerkę� w� Bielszowi-
cach,� blok,� 1� piętro,� gaz,� c.o.� Tel.� 604-
561-027.

 Sprzedam� domek� letniskowy� Nad�
Zalewem�,,ROD”�Poręba,�dz.�ok.�400�m2�
–�zabudowa�ogrodowa.�Cena�135�tys.�Tel.�
668-979-521.

MoToryzaCja

 skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup� samochodów� wszystkich� ma-
rek, całych,� uszkodzonych,� skorodowa-
nych.� Pomoc� drogowa,� złomowanie� po-
jazdów.�Tel.�502-752-634,�502-865-808.

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

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

 Skup� wszystkich� samochodów!� Re-
cykling� samochodowy.� Wydawanie� za-
świadczeń.� Cena� 0,45� gr/kg.� DOBRA�
CENA� AKUMULATORÓW.� TANIE� OPONY.�
Tel.� 32� 771-61-31,� 502-097-300.� Ruda�
Śląska-Chebzie�ul.�Kokotek�52�(niedaleko�
Urzędu�Skarbowego).

 skup samochodów na części. Tel. 32 
275-05-47, 603-534-003.

PraCa

 Firma�budowlana�Bedamex�w�Ru-
dzie�Śląskiej�zatrudni�pracowników�bu-
dowlanych,� tel.� 601-504-030� w� godz.�
8-15.30.

 

 Firma�BAREX�z�Zabrza�zatrudni�pra-
cowników� budowlanych,� elektryków.�
Prawo�jazdy�mile�widziane.�Praca�na�de-
legacjach.�Kontakt,�tel.�604-908-300.

 Zatrudnię�opiekunki�do�pracy�w�Niem-
czech.�Tel.�781-989-873.

 Poszukujemy�pracowników�utrzyma-
nia�czystości�w�Rudzie�Śląskiej,�więcej�in-
formacji� pod� numerem,� tel.� 661-991-
582.

różNe

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

 Antyki,�starocie,�szkło�porcelana,�ze-
garki,�obrazy,�odznaczenia,�zabawki�–�ku-
pię.�Tel.�603-280-675.

 BESKIDY�–�8�dni�od�650�zł�z�40%�do-
finnsowaniem�Unijny�Program�–�Spowol-
nij� Starzenie,� możliwość� dowozu,� tel.�
501-642-492.

 DIETETYKA,� WIDOCZNA� POPRAWA�
ZDROWIA.�TEL.�793-396-040.

OGŁOSZENIA�DROBNE

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�
Ruda�Śląska�oraz�o�zamieszczeniu�na�stronie�internetowej�
Biuletynu�Informacji�Publicznej�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�

wykazu�nieruchomości�własności�Gminy�Ruda�Śląska�o�oznaczonej�
geodezyjnie�8.1-3928/195�o�pow.�34�m2,�położonej�w�Rudzie�Śląskiej�

przy�ul.�Strażackiej,�przeznaczonej�do�zbycia�w�drodze�zamiany�
nieruchomości.

PREZYDENT�
MIASTA� 

RUDA�ŚLĄSKA�
informuje�o�wywieszeniu� 

na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�
(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�
wykazu�nieruchomości,�która�
zostanie�oddana�w�dzierżawę�

z�przeznaczeniem�pod�istniejące��
ogródki�rekreacyjne� 
w�rej.�ul.�Porębskiej.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�

Miasta�(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�
wykazu�nieruchomości�gruntowych�które�zostaną�

oddane�w�dzierżawę,�w�rejonie�ulicy:� 
Tunkla�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�uprawy�rolne.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje�o�wywieszeniu,�na�okres�21�dni,�na�tablicy�ogłoszeń�
Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6�(II�piętro)�oraz�
o�zamieszczeniu�na�stronie�internetowej�Biuletynu�Informacji�
Publicznej�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�wykazu�nieruchomości,�
położonej�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�Górnośląskiej�i�J.�Karskiego,�

stanowiącej�własność�Gminy�Ruda�Śląska,�która�zostanie�użyczona,�
na�rzecz�Miejskiego�Ośrodka�Sportu�i�Rekreacji.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta,�
wykazów�części�nieruchomości,�które�zostaną�oddane�w�trybie�

bezprzetargowym�na�podstawie:
umowy�najmu�lokalu�zawartej�na�czas�oznaczony�do�30.04.2021�r.�•�
położonego�przy�ul.�K.A.Hlonda�46/01,
umów�najmu�gruntu�zawartych�na�czas�oznaczony�do�3�lat,�•�
położonych�przy�ul.�Bujoczka�28,�Chorzowskiej�i�Szpaków.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje�o�wywieszeniu�na�okres�21�dni,�tj.�od�dnia�12.06.2020�r. 
do�dnia�02.07.2020�r.,�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�
Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6�(II�piętro,�obok�pokoju�221)�wykazu�

niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�

gęsiej,�oznaczonej�numerem�geodezyjnym�1308/38�o�powierzchni�
996�m2,�obręb�Bielszowice,�zapisanej�na�karcie�mapy�6� 

oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy� 
w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�KW�GL1S/00026293/6,�która�w�drodze� 

przetargu�nieograniczonego�zostanie�sprzedana� 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta ruda śląska (symbol planu MM2).  
Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�174.000,00�zł.

|�POLECAMY
grażyna jeromin-gałuszka

 aksamitka

Czwarty�tom�tej�barwnej�i�trzymającej�w�napięciu�
opowieści� to�okres� komunizmu,� kiedy�bohaterowie�
sagi,� postawieni� wobec� zupełnie� nowej� rzeczywi-
stości,�z�różnym�skutkiem�usiłują�się�w�niej�odnaleźć�
i� ocalić� wartości� nadrzędne,� takie� jak�miłość,� lojal-
ność,�tolerancja.

Jest� rok�1945�–�wyczekiwany� koniec�niemieckiej�
okupacji.� Radość� z� wyzwolenia� trwa� krótko,� gdy�
okazuje�się,�że�stary�terror�bardzo�szybko�zastępuje�
nowy,�dla�niektórych�równie�dotkliwy.

Folwark� w� pięknej� dolinie,� zapewniający� dotąd�
tylu�pokoleniom�dobre�i�wygodne�życie,�to�teraz�tyl-
ko�trochę�większe�gospodarstwo,�młyn�zostaje�upań-
stwowiony��–�dawny�świat�bezpowrotnie�przechodzi�
do�historii;� byli�właściciele,� chcąc�nie� chcąc,�muszą�
iść�z�duchem�czasu,�bez�względu�na�przekonania�czy�
niechęć�do�narzuconego�systemu.

Adela�i�Kajetan�Konarscy�mają�dwóch�urodzonych�
tuż�po�wojnie�synów.�Ci,�ani�w�dzieciństwie,�ani�w�ży-
ciu� dorosłym,� nie� przysporzyli� im� większych� zmar-
twień.�Natomiast�z�córką�Marceliną,�która�przytrafiła�
im�się,�gdy�oboje�byli�po�czterdziestce,� już�nie�było�
tak�łatwo.�Kiedy�więc�w�przeddzień�upadku�komuni-
zmu�Marcelina� zakłada� białą� suknię,� rodzice� oddy-
chają� z�wielką� ulgą,�wierząc,� iż�małżeństwo� położy�
wreszcie� kres� jej� nieprzewidywalności,� utemperuje�
niepokorny�charakter.�
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