
ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS.
27 kwietnia 2016 r. (środa) numer 17/1220

BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

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

tel. 
731-35-35-35 Najtańsze kredyty 

gotówkowe!

GÓRNICTWO

Kopalnie zostaną 
połączone

Górnicy porozumieli się z rządem. 
Podpisanie porozumienia to pierwszy 
krok do utworzenia Polskiej Grupy 
Górniczej. Dla Rudy Śląskiej oznacza 
to połączenie kopalń Bielszowice, Po-
kój i Halemba. W wyniku zmian – we-
dług zapewnień strony rządowej – nie 
dojdzie do zwolnień. Część pracowni-
ków będzie mogła przejść do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń i w ramach 
niej górnicy będą mogli skorzystać 
z programów osłonowych. 

Czytaj więcej str. 5 

KREDYT 

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

Zadzwoń albo 
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277
ODDZWONIMY

Dojeżdżamy 
do Klienta

MIASTO

Szukają dobrego 
rozwiązania

Bezpłatna komunikacja dla dzieci 
i młodzieży oraz z wykorzystaniem Ślą-
skiej Karty Usług Publicznych – takie 
rozwiązanie chcą zaproponować władze 
Rudy Śląskiej mieszkańcom naszego 
miasta. Zamierzają w ten sposób poznać 
ich potrzeby, jeżeli chodzi o komunikację 
miejską oraz odpowiednio dopasować 
rozkłady jazdy, a przy tym odciążyć do-
mowe budżety rudzian. Obecnie trwają 
szczegółowe rozmowy KZK GOP 
w sprawie wprowadzenia projektu w życie.

Czytaj więcej str. 3

Dostaniemy 136 mln 
zł na trasę N-S! Więcej str. 9 i 12

 KUPIĘ UDZIAŁY W KAMIENICACH, 
NIERUCHOMOŚCIACH 

TEL. 512-484-884
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2499
szt.

DYŻUR 
REDAKTORA

Magdalena 
Szewczyk

tel. 503-590-069
magdalena.szewczyk@wiadomoscirudzkie.pl

299
szt.
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REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

KIEŁBASA BIAŁA GRILLOWA
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BYKOWINA
5

WĘGIEL DRZEWNY
BRYKIET DRZEWNY
2,5 KG

RĘCZNIK 
PAPIEROWY
FOXY, 2 ROLKI

999
KG

STEK WIEPRZOWY
W MARYNACIE
NA GRILL

1299
KG

PIWO
TATRA
0,5 l PIWO

KASZTELAN 
0,5 l

149
SZT.

Osobom do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy

KASZANKA 
Z WĄTRÓBKĄ
TARCZYŃSKI
500 g

469
OPAK.

230 zł TANIEJ

TYLKO 28-30.04.
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REKLAMA

Harmonogram wiosennycH spotkań 
prezydent grażyny dziedzic z mieszkańcami:

28.IV. – czwartek – godz. 17.00
dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia 

– MCK przy ul. Niedurnego 69

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Dyskutowano na północy i południu
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ostatnie spotkania odbyły się w goduli oraz w kochłowicach.

Dalsza rewitalizacja Burloch Areny, sprawa parkingu przy Szpitalu Miejskim, czystości w dzielnicach oraz pla-
nów budowlanych Świętochłowic – to najważniejsze tematy, które poruszono podczas spotkania władz miasta  
z mieszkańcami północnych dzielnic Rudy Śląskiej – Goduli i Orzegowa. Kilka dni później odbyła się kolejna 
wizyta – tym razem na południowym końcu miasta – w Kochłowicach. Tutaj – podobnie jak i na Goduli – zapo-
wiedziano m.in. budowę obwodnicy dzielnicy.

– To niemalże uprzywilejowane dziel-
nice, bo wykonaliśmy w nich bardzo dużo 
inwestycji, w tym m.in.: budowę ścieżki 
rowerowej przy ul. Starej, przebudowę 
odcinka ul. Doroszewskiego oraz budo-
wę zatoki autobusowej przy ul. Solskiego 
17, czy remont fragmentów ulic Karola 
Goduli i Joanny – wyliczał podczas spo-
tkania dla mieszkańców Goduli i Orze-
gowa wiceprezydent miasta Krzysztof 
Mejer.

Ciekawą inwestycją drogową – plano-
waną na kolejne lata – ma być także ob-
wodnica Goduli, czyli przedłużenie trasy 
N-S w kierunku Bytomia, co ma odcią-
żyć główną ulicę dzielnicy. Po sąsiedzku 
zapowiedziano także kontyuację remontu 
Burloch Areny. – Środki finansowe dzieli-
my równo pomiędzy wszystkie dzielnice, 
dlatego to miejsce rozwija się stopniowo 
– tłumaczyła prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – W tym roku chcemy tam stworzyć 
tor do jazdy na rowerach górskich oraz 
restauracjo-kawiarnię. W przyszłości 
uporządkowane zostaną również skarpy, 
powstanie boisko do piłki siatkowej oraz 
tor do jazdy na sankach.

Mieszkańcy poruszali również temat 
parkingu przy Szpitalu Miejskim. – Ma-
my świadomość, że jest z tym kłopot. Je-
stem po rozmowach z zarządem szpitala, 
parkingi przy placówce mają zostać wy-
remontowane – zadeklarował Krzysztof 
Mejer.

Wątpliwości wśród mieszkańców Go-
duli wzbudziły również plany Święto-
chłowic. W pobliżu granicy z Osiedlem 
Paryż w sąsiednim mieście mają po-
wstać mieszkania, co mogłoby wiązać 
się z większym natężeniem ruchu samo-
chodowego w Goduli. Władze miasta 
wyjaśniły jednak, że inwestor wystąpił 
do rudzkiego urzędu o zgodę na włącze-
nie osiedla w nasz system drogowy i ta-
ka zgoda nie została wydana. 

Jeżeli zaś chodzi o poniedziałkowe 
(25.04.) spotkanie w Kochłowicach to 
oprócz m.in. trwającej właśnie przebu-
dowy Szkoły Podstawowej nr 20, re-
montu instalacji wodnej przy ZSO nr 3, 
przebudowy dachu CKPiDZ, czy rozbu-
dowy infrastruktury sportowej przy pla-
cówkach oświatowych w ramach budże-
tu obywatelskiego, władze miasta 

w swoich pla-
nach ujęły tak-
że docelową 
naprawę frag-
mentu ul. 
Oświęcimskiej 
oraz odtworze-
nie progów aku-
stycznych przy ul. Ra-
doszowskiej. Ponadto także w tej 
dzielnicy zapowiedziano budowę ob-
wodnicy. – Chcemy stworzyć obwodnicę 
kochłowicką, którą będzie tworzyć łuk 
od ul. Tunkla do ul. Bałtyckiej w kierun-
ku węzła Chorzów Batory. Wlot na tę 
obwodnicę ma znajdować się na wyso-
kości ul. Górnośląskiej. Przy niej także 
planujemy utworzyć strefę ekonomiczną. 
Jesteśmy właśnie na etapie przygotowy-
wania dokumentacji – mówił wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer.

Mieszkańcy przedstawili także szereg 
problemów, jakie dostrzegają w ich 
dzielnicy. – Przy ul. Oddziałów Młodzie-
ży Powstańczej wycięto piękne drzewa. 
Chciałbym wiedzieć z czyjej inicjatywy 
zostały one usunięte i czy ktoś poniesie 

tego konsekwencje? – pytał 
mieszkaniec Kochłowic. – W tej sprawie 
wnioskodawcami byli okoliczni miesz-
kańcy, a wspomniane lipy były niestety 
spróchniałe i stwarzały niebezpieczeń-
stwo – tłumaczyła prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Kochłowiczanie, podobnie jak 
i mieszkańcy Goduli oraz Orzegowa, 
chcieli dowiedzieć się, czy istnieje  

OGŁOSZENIE

szansa na inwestycje związane 
ze zmianą ogrzewania. Przedstawiciele 
magistratu zapewniali, że zarówno mia-
sto, jak i spółdzielnie wchodzą w pro-
gram likwidacji niskiej emisji. Obie 
strony nadal czekają na pieniądze z fun-
duszy europejskich, o które już od daw-
na się starają.

Joanna Oreł
Magdalena Szewczyk
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KOMUNIKACJA MIEJSKA

Bezpłatna komunikacja z kartą ŚKUP
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Wiceprezydent Mejer mówi o planach wprowadzenia bezpłatnej komunikacji.

Podczas niedawnego spotkania z mieszkańcami, usłyszeliśmy zapowiedź, że bezpłatna komunikacja będzie powiązana z niedawno wprowadzoną Śląską Kartą Usług Publicznych. Równo-
cześnie KZK GOP ogłosił przetarg na obsługę wewnątrzmiejskich autobusów linii 155, 255 i 230. O tym, czy i jaki będzie to miało wpływ na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej 
w naszym mieście, rozmawiamy z Krzysztofem Mejerem, zastępcą prezydent Rudy Śląskiej.

– Jaka ma być rola karty ŚKUP w pro-
cesie wprowadzania bezpłatnej komuni-
kacji na terenie Rudy Śląskiej?

– Dzięki karcie będziemy wiedzieć, czy 
osoba, która jest uprawniona do korzystania 
z bezpłatnej komunikacji, robi to, czy też 
nie. Poza tym dowiemy się z jakich linii na-
si mieszkańcy korzystają najczęściej i o ja-
kiej porze dnia. To pozwoli nam dopasować 
rozkłady jazdy do ich potrzeb. Wszyscy 
skoncentrowali się na obietnicy wprowa-
dzenia bezpłatnej komunikacji w naszym 
mieście, kompletnie zapominając o tym, że 

Na początku kwietnia KZK GOP podjął 
decyzję, która ma za zadanie zachęcić po-
siadaczy biletów papierowych do jak naj-
szybszego wyrobienia karty ŚKUP. Już te-
raz spółka zdecydowała o obniżce cen za 
przejazdy jednorazowe w taryfi e odległo-
ściowej, która funkcjonuje jedynie w ra-
mach ŚKUP. – Ceny wszystkich biletów 
elektronicznych są tańsze od swoich papie-
rowych odpowiedników. Dotyczy to zarów-
no biletów okresowych jak i jednorazowych 
strefowo-czasowych – podkreśla Anna Ko-
teras, rzeczniczka prasowa KZK GOP. 
– Natomiast dodatkowo od 1 sierpnia obni-

żone zostaną ceny wybranych biletów w no-
wej taryfi e odległościowej. Jest to taryfa 
domyślna dla zapłaty za przejazdy jednora-
zowe. Jej używanie jest bardzo proste i intu-
icyjne – wyjaśnia.

Do tej pory korzystne wydawały się jedy-
nie ceny biletów za trasy na odcinkach do 

KARTA ŚKUP

Taniej ze Śląską Kartą Usług Publicznych
W ostatnich dniach zarząd KZK GOP ogłosił kolejną zniżkę w cenach biletów – dotyczyć będzie ona biletów jednorazowych. Udostępnione są one w siedmiu wariantach – do 1, 2, 5, 9, 14 
i 20 km oraz powyżej 20 km. Zmiana dotyczyć będzie jedynie posiadaczy karty ŚKUP, którzy korzystają z tzw. taryfy odległościowej.

Od 1 października 2015 roku 
uruchamiane są kolejne opcje Śląskiej 

Karty Usług Publicznych. Od maja 
stopniowo będą wycofywane bilety 
w wersji papierowej. We wrześniu, 

wszystkie bilety, oprócz jednorazowych, 
będą dostępne wyłącznie w ramach ŚKUP. 

Karty ŚKUP coraz szybciej zastępują tradycyjne bilety.

W środę 4 maja Dzień Hutnika świętować będą pracownicy grupy kapitałowej HUTA POKÓJ. 
Uroczystość zgodnie z tradycją rozpocznie się od przemarszu hutników, 

który wyruszy o godz. 10.40 sprzed Bramy I HUTY POKÓJ. 
Wszystkich sympatyków HUTY POKÓJ zapraszamy również do uczestnictwa we mszy świętej 

w intencji Wielkiej Rodziny Hutniczej, w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu o godz. 11.00.
Za tydzień w „WR” relacja z uroczystości.
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PUNKT INFORMACJI O ŚLĄSKIEJ 
KARCIE USŁUG PUBLICZNYCH

28 kwietnia od godz. 8.00 do 18.00 
przy Biurze Obsługi Mieszkańców 

w Urzędzie Miasta przy pl. Jana Pawła II 6 
dyżurować będą przedstawiciele KZK GOP, 
którzy udzielać będą informacji na temat 

Śląskiej Karty Usług Publicznych

OGŁOSZENIA

1 km (2,20 zł i 1,10 zł) i do 2 km (2,80 
zł i 1,40 zł). Obecnie ceny za dłuższe 
dystanse również zmaleją – o 10, 15, 
20, a nawet 30 gr. By skorzystać z tego 
rodzaju biletu należy, po wcześniej-
szym doładowaniu, przyłożyć kartę do 
czytnika przy wejściu do autobusu 

oraz przy wyjściu, po to by zarejestrować 
pokonaną odległość. Czy pasażerowie mogą 
liczyć na obniżki cen także i innych bile-
tów? – Na chwilę obecną nie są planowane 
żadne dodatkowe zmiany w taryfi e – zazna-
cza Anna Koteras.

 Magdalena Szewczyk

chcemy jednocześnie dopasować ją do aktu-
alnych potrzeb mieszkańców. 

– Plany były jednak inne. Bezpłatna 
komunikacja publiczna miała być dla 
wszystkich?

– Niestety nie otrzymaliśmy na to zgody 
KZK GOP. Wniosek prezydent miasta w tej 
sprawie został odrzucony przez Związek, 
który od ponad 20 lat wykonuje w imieniu 
gminy zadanie organizacji komunikacji pu-
blicznej. Nie możemy sobie pozwolić na 
wyjście z KZK GOP, bo to bardzo skompli-
kowałoby życie tym osobom, które jeżdżą 

z Rudy Śląskiej autobusami do innych 
miast, a przecież jest ich bardzo wiele. Poza 
tym nasze wyjście ze związku mogłoby 
zburzyć budowany przez wiele lat system 
komunikacji publicznej w aglomeracji gór-
nośląskiej, a przecież nie o to nam chodzi.

– I co Państwo zamierzacie w tej sytu-
acji zrobić?

– Udało nam się przekonać pozostałych 
prezydentów do wprowadzenia bezpłatnej 
komunikacji dla określonej grupy mieszkań-
ców w oparciu o kartę ŚKUP, z której można 
korzystać od niedawna. Uprzedzając Pani 
kolejne pytanie wyjaśniam, że projekt bez-
płatnej komunikacji publicznej będzie obej-
mował dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
To rozwiązanie ma bardzo wiele zalet. Po 
pierwsze mamy nadzieję przekonać młodych 
ludzi do komunikacji publicznej, po drugie 
chcemy ułatwić im korzystanie z wielu na-
szych obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
które zostały wybudowane w ostatnim cza-
sie w Rudzie Śląskiej. Chcemy też, by dzieci 
i młodzież mogły korzystać z wielu zajęć 
pozalekcyjnych organizowanych w mieście. 
Mam tu na myśli różnego rodzaju treningi, 
kursy, korepetycje itp. Bezpłatna komunika-
cja będzie niewątpliwie dla wielu rudzkich 
rodzin dużym odciążeniem domowego bu-
dżetu. 

– A nie da się tego zrobić bez karty 
ŚKUP ? Po co komplikować sobie życie?

– Jeśli cały projekt ma się udać, to musi-
my wiedzieć czy młodzi ludzie korzystają 
z bezpłatnej komunikacji czy też nie, a jeśli 
tak, to jak często i z jakich linii. To będą dla 
nas cenne informacje. Wiadomo, że cały 
projekt musimy sfi nansować z budżetu 
miasta. Dzięki karcie ŚKUP będziemy się 
starali uniknąć płacenia za bilety niewyko-
rzystywane. Karta daje nam możliwość 
dokładnego sprawdzenia kto, kiedy, gdzie, 
o której i jak często korzystał z komunika-
cji bezpłatnej. Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że wyraziliśmy również gotowość 
objęcia bezpłatną komunikacją Zasłużo-
nych Honorowych Dawców Krwi.

– Kiedy wobec tego rudzkie dzieci 
i młodzież będą mogły korzystać z bez-
płatnej komunikacji?

– To jest bardzo trudne pytanie. Chce-
my, by było to możliwe od września br., 
czyli od nowego roku szkolnego. Jesteśmy 
obecnie na etapie bardzo szczegółowych 
rozmów z KZK GOP. Musimy uzgodnić 
wiele szczegółów technicznych, a przede 
wszystkim wynegocjować atrakcyjną 
stawkę za każdy bilet. Jak wiadomo karty 
ŚKUP pełnią rolę elektronicznego biletu. 
Będą one co miesiąc „doładowywane” 
przez miasto. Obecnie zastanawiamy się, 

a właściwie liczymy, co się nam bardziej 
opłaca. Mamy do wyboru bilet szkolny 
miesięczny, czy też określoną liczba prze-
jazdów w miesiącu. Zobaczymy. Niewy-
kluczone, że skorzystamy z obu rozwią-
zań. Pewnie Panią zaskoczę, ale proszę mi 
wierzyć, że więcej problemów mamy nie 
z fi nansami, tylko z wieloma przeszkoda-
mi technicznymi.

– Równocześnie KZK GOP ogłosiło 
kolejne przetargi na obsługę wewnątrz-
miejskich linii w naszym mieście. Jak ma 
się to do planów wprowadzenia bezpłat-
nej komunikacji?

– Ogłoszenie przetargów na wykonanie 
usług autobusowego transportu publiczne-
go na wewnątrzmiejskich liniach nr 155, 
230 i 255 nie ma wpływu na realizację po-
mysłu, jakim jest wprowadzenie bezpłatnej 
komunikacji. Nasza współpraca nad wy-
pracowaniem odpowiedniego modelu z or-
ganizatorem transportu zbiorowego jest 
dowodem na to, że nie tylko chcemy dążyć 
do tego, by wprowadzić bezpłatne przejaz-
dy, ale także, by zmiany w sposobie funk-
cjonowania transportu publicznego na tere-
nie Rudy Śląskiej były dostrzegalne dla 
każdego podróżnego. Zależy nam na tym, 
by mieszkańcy Rudy Śląskiej mogli korzy-
stać z nowoczesnych autobusów. 

Joanna Oreł
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Którędy do sądu? | CZARNY LAS

Budynek nowego sądu znajduje się przy ul. Bukowej.

Sąd Okręgowy, pod który podlega 
rudzki sąd, zapowiada, że wkrótce poja-
wią się odpowiednie znaki w drodze do 
budynku „rejonówki”, której nową sie-
dzibę otwarto na początku kwietnia przy 
ul. Bukowej na Czarnym Lesie. – Z roz-
mów, które były prowadzone przy okazji 
otwarcia sądu wynika, że wszelkie dro-
gowskazy kierujące do sądu mają być 
niezwłocznie umieszczone – obiecuje 
Agata Dybek-Zdyń, rzeczniczka praso-
wa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Odebraliśmy także kilka zgłoszeń 
z pytaniami o to, w jaki sposób do Sądu 
Rejonowego na Czarnym Lesie, można 
dostać się komunikacją miejską. – Zasta-
nawiam się, jak można dojechać tam au-
tobusem. Głośno jest o tym, że powstał 
nowy budynek, ale nikt nie informuje, 
w jaki sposób można do niego dotrzeć 

– poinformował jeden z mieszkańców 
miasta.

Informujemy, że na miejsce najszyb-
ciej dostać się można wysiadając na 
przystanku Ruda Tesco (autobusy 39, 
146, 155, 230 i 255) lub w drugiej kolej-
ności Czarny Las (tu zatrzymują się linie 
nr 6, 23, 144, 147 i 199).

Magdalena Szewczyk

Nowoczesne wyposażenie, duże zaplecze i wygoda dla odwiedzających 
– tak można opisać nowy budynek Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej. 
Choć obiekt prezentuje się teraz naprawdę imponująco, to wkrótce po 
jego otwarciu pojawiły się głosy, że brakuje jeszcze jednego – dobrego 
oznakowania dojazdu. Niektórzy mieszkańcy zastanawiają się także, 
w jaki sposób można dotrzeć do sądu komunikacją miejską.

Od jakiegoś czasu fi rma dostarczająca usługi m.in. telewizji kablowej 
kładzie kable w kolejnych budynkach. Dostaliśmy zgłoszenie od jednej 
z mieszkanek z uwagami odnośnie sposobu, w jaki się to odbywa. – Pod-
czas wiercenia pękają kafelki na klatkach schodowych. Cały brud i kurz 
zostaje pozostawiony lokatorom, a ani wykonawca, ani Rudzka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa nie poczuwają się do odpowiedzialności – pisze 
rudzianka.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

Kto posprząta i zapłaci za prąd?   | BYKOWINA 

REKLAMA

RSM tłumaczy jednak, że mieszkańcy 
muszą uzbroić się w ciepliwość, by dać 
czas wykonawcy na „posprzątanie” po 
sobie. – Prace związane z budową sieci 
są na bieżąco nadzorowane przez pra-
cowników poszczególnych administra-
cji. Jeżeli w trakcie wykonywanych prze-
wiertów przez stropy uszkodzone zosta-
nie podłoże (wykładzina lub kafelki) 
wykonawca je wymienia – zapewnia Ga-
briela Lutomska, rzeczniczka prasowa 
RSM. 

Lutomska wyjaśnia także, że po za-
kończeniu prac usterki nimi spowodo-
wane zostaną naprawione. Jest jednak 

jeszcze jeden problem. Mieszkanka 
Bykowiny zwraca uwagę na problem 
rozliczenia prądu, który zużywają pra-
cownicy. Okazuje się jednak, że kwe-
stię zużycia energii elektrycznej regu-
luje specjalna umowa. – Za użytkowa-
nie części powierzchni budynków fi rma 
zobowiązana jest zawartą umową do 
wnoszenia miesięcznej ryczałtowej 
opłaty na rzecz RSM. W opłacie tej zo-
stała uwzględniona energia elektrycz-
na zużyta podczas montażu instalacji 
– tłumaczy Gabriela Lutomska. 
– RSM reaguje na każde zgłoszenie 
mieszkańców o nieprawidłowościach 

W otwartym na początku kwietnia sądzie znajduje 
się 16 nowoczesnych sal rozpraw. Stworzono też 

ponad 200 miejsc parkingowych, salę obsługi 
interesanta i tzw. przyjazny pokój przesłuchań. Sam 

budynek jest sześciokondygnacyjny. 
Od strony Rudy można do niego dojechać ulicą 
1 Maja skręcając w prawo na wysokości sklepu 

Tesco. Kierując się z dzielnic południowych także 
dojedziemy ul. 1 Maja w tym samym miejscu 

skręcając w lewo.

związanych z budową instalacji. Orga-
nizowane są wizje z udziałem zaintere-
sowanych mieszkańców, w trakcie któ-

rych wyjaśnione są kwestie sporne 
– dodaje. 

Arkadiusz Wieczorek

Nasza Czytelniczka nadesłała zdjęcia, na których widać usterki.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni, 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 
6 (II piętro, obok pokoju 222) 

wykazu nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda 

Śląska, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Wirku przy ulicy Polnej, 
stanowiącej działkę nr 4442/225  

o powierzchni 382 m2, obręb 
Nowa Wieś, karta mapy 1,  KW nr 
GL1S/00001132/9, która zostanie 

sprzedana w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego 

z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie zgodne 

z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska.
Cena wywoławcza nieruchomości 

(nett o) do przetargu wynosi 
14.000,00 zł.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 
215) wykazów nieruchomości 

gruntowych znajdujących 
się w Rudzie Śląskiej 

w rejonie ulic: Różanej, 
która zostanie oddana 

w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek 

przydomowy, Szyb Powietrzny, 
która zostanie oddana 

w najem z przeznaczeniem pod 
istniejący kiosk handlowy wraz 

z gruntem przyległym. 

OGŁOSZENIA
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GÓRNICTWO

Rudzkie kopalnie zostaną połączone
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Czy podpisane porozumienie pomiędzy związkowcami a stroną rządową przyniesie oczekiwaną poprawę sytuacji naj-
większej spółki górniczej w Europie? Po dwóch miesiącach rozmów o kształcie Polskiej Grupy Górniczej oraz przyszło-
ści pracowników dotychczasowej Kompanii Węglowej udało się osiągnąć konsensus. Wśród jednych z zapisów porozu-
mienia jest plan połączenia rudzkich kopalń – Pokój, Bielszowice oraz Halemba. Jak tłumaczą związkowcy – gdyby nie 
przystali na to, jednej z tych kopalń groziłaby całkowita likwidacja. 

Wątpliwości, wokół których toczyły się 
dyskusje, dotyczyły głównie deputatu węglo-
wego, wysokości barbórek i czternastek oraz 
warunków przejęcia jedenastu kopalń i czte-
rech zakładów Kompanii Węglowej przez po-
wstającą Polską Grupę Górniczą (rozpocznie 
ona działalność 1 maja). Zgodnie z podpisa-
nym we wtorek (19.04.) dokumentem, na dwa 
lata zawieszono wypłatę czternastek (mają 
być przywrócone, gdy poprawi się sytuacja 
fi nansowa PGG), a deputaty i barbórki pozo-
staną na dotychczasowym poziomie. Założo-
no również, że ok. 4 tys. pracowników kopalń 
(spośród 32 tys. zatrudnionych w KW) przej-
dzie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, gdzie 
dobrowolnie będą mogli zdecydować, czy 
chcą przejść na urlop górniczy, bądź skorzy-
stać z odprawy. Ponadto kopalnie mają sukce-
sywnie rezygnować z zatrudniania zewnętrz-
nych fi rm. – W pierwszej wersji projektu poro-
zumienia górnikom chcieli „zabrać” wszystko 
oprócz bieżącego wynagrodzenia. Musieliśmy 
szukać pieniędzy – twarde negocjacje to 
wspólne poszukiwanie oszczędności – stąd 
między innymi zgoda na łączenia kopalń, któ-

re w kolejnych latach ma dać spore oszczęd-
ności między innymi  poprzez likwidację nie-
potrzebnych czy dublujących się stanowisk – 
wyjaśnia Dariusz Kulpa, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy KWK „Pokój”. Z punktu widzenia Rudy 
Śląskiej najważniejszy jest właśnie punkt do-
tyczący połączenia kopalń Bielszowice, Ha-
lemba i Pokój. – Przeanalizowaliśmy wszyst-
kie zapisy bardzo dokładnie, konsultowaliśmy 
się z załogą i zdecydowaliśmy się na podpisa-
nie porozumienia, ale nie ukrywamy że przy-
szło nam to bardzo trudno. Z drugiej strony 
brak tego porozumienia spowodowałaby upa-
dłość Kompanii Węglowej, co zapowiedzieli 
wierzyciele Kompanii Węglowej. Wracając 
do połączenia rudzkich kopalń najważniejsze 
jest to, że wydobycie na nich będzie prowa-
dzone jak do tej pory i nikt nie straci miejsca 
pracy – zaznacza Kulpa.

Podpisanie porozumienia oznacza, że rudz-
kie kopalnie przejdą pod SRK. Jaka przy-
szłość czeka pracowników? – W związku 
z połączeniem trzech rudzkich kopalń (KWK 
„Pokój” również technologicznie z KWK 

„Bielszowice”) nasz zakład przeróbki i szyb 
Otylia (nazwane umownie „Pokój 1”) zostaną 
przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
razem z zainteresowanymi pracownikami, 
którzy po przejściu do SRK będą mogli sko-
rzystać z urlopów górniczych i programów 
osłonowych. Nasz węgiel będzie transporto-
wany „dołem” do „Bielszowic” i  przerabia-
ny przez tamtejszy zakład przeróbki. W przy-
szłości planowane jest również połączenie 
technologiczne „Halemby” z „Bielszowica-
mi” – tłumaczy Kulpa.

I choć rząd zapewnia, że nie będzie zwol-
nień, władze Rudy Śląskiej, czyli miasta,
w którym największym pracodawcą są kopal-
nie, mają świadomość, że ten czarny scena-
riusz może się spełnić. – Od dłuższego czasu 
liczymy się z tym, że sytuacja w górnictwie 
może się pogorszyć. I chodź słyszymy zapew-
nienia, że górnicy nie będą zwalniani, to musi-
my być przygotowani na sytuację kryzysową. 
Ale nie mamy opracowanego „planu awaryj-
nego”. Konsekwentnie od kilku lat realizuje-
my politykę „przyciągania” do miasta nowych 
inwestorów. W chwili obecnej mamy szansę 
na utworzenie w mieście 2 tys. nowych miejsc 
pracy – zapowiada prezydent miasta, Grażyna 
Dziedzic. 

Władze miasta chciałyby m.in. przejąć nie-
produkcyjne tereny po kopalniach, ale do tego 
niezbędna jest specjalna ustawa. – Za chwilę 
do zagospodarowania będzie teren po kopalni 
Pokój. Mamy już pomysł co tam zrobić, ale do-
póki nie będziemy właścicielem tego terenu, to 
niestety nic z tego nie wyjdzie. Jeśli ktoś ma 
obawy czy to dobry pomysł, to niech zobaczy 
jak się rozwijają tzw. Nowe Gliwice. Na terenie 
dawnej kopalni działa dziś wiele nowocze-
snych fi rm, które prowadzą interesy z kontra-
hentami na całym świecie. A wszystko dzięki 
temu, że ktoś kiedyś przekazał ten teren samo-
rządowi – podkreśla Grażyna Dziedzic.

Joanna Oreł, Arkadiusz Wieczorek

PGG będzie zatrudniała ogółem 32 tys. pracowników.

OGŁOSZENIA

DEWOCJONALIA
Kartki, pamiątki 

– duży wybór
Art. papiernicze
SKLEP „KLUCZYK” 

ZAPRASZA 
Ruda Śląska-Halemba

ul. Grodzka 5/02
tel. 32 243-41-09

ZAPROSZENIE

Z okazji kolejnych rocznic uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
oraz święta Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polski, 
serdecznie zapraszam na uroczystą 

mszę św. w intencji Ojczyzny i Mieszkańców 
Miasta Ruda Śląska.

Nabożeństwo odbędzie się 3 maja br. 
w Parafi i Trójcy Przenajświętszej 

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach o godzinie 10.30. 
Po mszy św. odbędzie się przemarsz pocztów 

sztandarowych pod pomnik Powstańców Śląskich.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ruda Śląska wykazu nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej 
– Bykowinie przy ul. Kombajnistów 4 o oznaczeniu geodezyjnym 

1341/92, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej 
poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie art. 35 

ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
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Do czego byłabyś w stanie się posunąć, żeby mieć rodzi-
nę?

Czy są takie tajemnice, których nie wolno zdradzić naj-
bliższym?

Zoe McAllister, zagubiona i zrozpaczona młoda kobieta, w 
środku zimy płynie promem na wyspę Rott nest. Tuli do pier-
si małe dziecko, umierając ze strachu, że odszuka ją tam jej 
mąż albo że jej siostra da znać na policję.

 Wiele lat później, na tej samej wyspie, młoda dziewczyna 
imieniem Louise zostaje znaleziona w zaroślach, nieprzy-
tomna i całkiem sama. Helikopter pogotowia ratunkowego 
zabiera ją na stały ląd. Po wyjściu ze szpitala Louise wraca do 
domu, gdzie przypadkowo podsłuchuje rodziców rozmawia-
jących o jej przeszłości i o decyzjach, które podjęli. Ich sekre-
ty, które stopniowo wychodzą na jaw, zaszkodzą niejednej 
rodzinie, a życie Louise zmieni się na zawsze.

 „Pozwól jej odejść” to porywająca, pełna emocji opo-
wieść o więzach rodzinnych, groźnych tajemnicach i krętych 
ścieżkach miłości. Łączy w sobie elementy literatury sensa-
cyjnej i obyczajowej, a czytelnik jeszcze długo po lekturze 
zadaje sobie pytanie: co ja bym zrobił w takiej sytuacji? 

Dawn Barker – Pozwól jej odejść
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Julia Truszczyńska
córka Magdaleny i Tomasza
ur. 16.04. (3180 g i 54 cm)

Szymon Kamil Wszołek
syn Darii

ur. 18.04. (3240 g i 57 cm)

Leonard Kwiatkowski
syn Sylwii i Łukasza

ur. 20.04. (2970 g i 52 cm)

Klaudia Wyszyńska
córka Agnieszki i Damiana
ur. 20.04. (3670 g i 57 cm)

Łucja Myrta
córka Angeliki i Wojciecha
ur. 18.04. (3380 g i 55 cm)

syn Anny 
i Rafała Kos

ur. 19.04. (3760 g i 59 cm)
REKLAMA
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Poziomo: 1 – tytuł książąt indyjskich, 5 – model do nauki 
anatomii, 8 – malaria zimnica, 9 – angielska pielęgniarka, 11 
– podstawa armaty, 12 – karambol, wypadek drogowy, 15 
– podofi cerski stopień wojskowy, 17 – frakcja, 20 – wizeru-
nek, 21 – kolor jaskrawoczerwony, 24 – ptak z rodziny koli-
brów, 25 – szmata, 28 – pasterz stepowy, 29 – gat. winogron, 
32 – pierwsze wyjście z kartą w grze, 33 – opust, 36 – lodo-
łam, 39 – nowotwór, potwiorniak, 42 – werset modlitwy, 43 
– plemię Indian Ameryki Pn., 45 – ozór, 46 – mieszkanie 
i utrzymanie w klasztorze, 46 – gorzknik, surowce zielarskie. 

Pionowo: 1 – świt, 2 – tyfus, 3 – nieczysta sprawa, 4 – dra-
pieżnik z rodz. kotów, 5 – wał wodny, 6 – żabnica, 7 – odm. 
pszenicy, 10 – tłuszcz zajęczy, 13 – wysuszony sok z aloesu, 
14 – hebel, 16 – gat. papugi, 17 – przewlekły nieżyt nosa, 18 
– skały osadowe lub metamorfi czne, 19 – basen w łaźniach 
żydowskich, 21 – samiec rysia, żbika, 22 – prymitywny instr. 
smyczkowy o jednej strunie, 23 – elektroda zapłonowa, 26 
– klasztor prawosławny, 27 – mit. celt. bogini galijska, 30 
– organiczny środek grzybobójczy, 31 – kawał, 34 – ozdoba 
tałesu, 35 – ukochany bogini Kybele, 37 – mara, upiór, 38 
– kwitnie tylko raz, 40 – ryba z płaszczek, 41 – twierdzenie, 
44 – ukryta granica ogrodu.

Hasło krzyżówki nr 14 brzmiało: „Koniec karnawału”. Na-
grodę otrzymuje Jan Ścigała. Po odbiór zapraszamy do re-
dakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do 
realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlon-
da 38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, 
które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. Niedur-
nego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-
wiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkur-
su. 

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

Dzień Matki to wyjątkowe święto, w którym możemy w sposób szczególny wyrazić naszym 
kochanym matkom miłość oraz wdzięczność za wszystko, czego nauczyły i uczą nas przez 
kolejne lata. Okazją do tego może być WEEKEND W SZCZYRKU, który możecie zdobyć 
u nas i podarować z okazji Dnia Matki lub zabrać ją w podróż niespodziankę! Czeka relaks 
w Hotelu Alpin w Szczyrku, a w ramach niego – kolacja szefa kuchni, nocleg oraz chwile 
spędzone w stre� e SPA. Wystarczy przesłać Wasze wspólne zdjęcie z mamą, które weź-
mie udział w fotogra� cznej zabawie SMS. Zdjęcia można przesyłać poprzez Facebooka 
(w komentarzu lub wiadomości) oraz na mejla redakcja@wiadomoscirudzkie.pl. Do zgłosze-
nia należy dołączyć imiona oraz nazwiska osób, które są na zdjęciu oraz numer kontaktowy 
zgłaszającego. Przesłanie zdjęcia równoznaczne jest ze zgodą na publikację w „Wiadomo-
ściach Rudzkich”. Na zgłoszenia czekamy do 29.04.2016 r.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych  i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych 
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada  za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego 

nr 01 mieszczącego się w Rudzie Śląskiej 
w budynku przy ul. Tuwima 8, stanowiącego własność 

Miasta Ruda Śląska, który przydzielony zostanie w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umowy najmu.
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Dla nieruchomości budynkowej wraz z prawem użytkowania 
wieczystego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej księga wieczysta o nr. KW GL1S/00010708/4.

Przedmiotem sprzedaży jest budynek o powierzchni całkowitej 
4 789,51 m2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkowni-
kiem wieczystym do 2089 i właścicielem budynku jest Spółdziel-
nia. Nieruchomość zlokalizowana jest w zurbanizowanej części 
województwa śląskiego w mieście Ruda Śląska na działce o nr 
ewidencyjnym 2394/113. Łatwy dojazd od autostrady A-4 drogą 
925 (na trasie Bytom – Rybnik). Budynek wyposażony w instalację 
wod-kan, gaz, c.o., c.w.u., elektryczną oraz odgromową. Budynek 
umiejscowiony w bezpośrednim sąsiedztwie parku wodnego, hali 
sportowej, blisko supermarketu ALDI, targowiska, Biedronki oraz 
kościoła, wykorzystywany jest obecnie jako mieszkalno-handlo-
wo-usługowy.

Obiekt zrealizowano w roku 1952, nadbudowę 2 ostatnich 
kondygnacji wykonano w roku 1985. Budynek 6 kondygnacyjny, 
wykonany technologią tradycyjną, wykończenie standardowe, 
fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe, ściany 
murowane z cegły i bloczków żużlobetonowych, ściany działowe 
z cegły dziurawki, stropy ceramiczne ognioodporne, stropodach 
przewietrzany, żelbetowy – kryty papą na lepiku, schody pionu ko-
munikacyjnego żelbetowe lastriko, posadzki również betonowe.

Wykończenie posadzek – płytki ceramiczne, lastriko, wykładzi-
ny PCV oraz dywanowe.

Wykończenie ścian – tynkowane, malowane, płytki ceramiczne, 
panele PCV.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 
Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz z prawem własności stanowiącej odrębną 
nieruchomość budynku byłego Hotelu Roboczego „A” w Rudzie Śląskiej 6. 

Stolarka okienna – drewniana oraz częściowo PCV (ok. 14%).
Stolarka drzwiowa – zewnętrzna: stalowe drzwi wejściowe, 

przeszklone,
 – wewnętrzna: drewniana, płytowa.
Posiada 140 pokoi zamieszkania krótkotrwałego, o łącznej po-

wierzchni 2 412,50 m2 oraz pomieszczenia handlowo-usługowe 
o łącznej powierzchni 862,60 m2.

Budynek będzie udostępniony do oględzin uczestnikom prze-
targu po uzgodnieniu godziny przybycia pod numerem telefonu: 
032 243 27 47 wew. 33.

Wycena rzeczoznawcy: 3 990 000,00 zł.
Udział w postępowaniu przetargowym wymaga wniesienia wa-

dium w wysokości 399 000,00 zł lub zabezpieczenia w formie gwa-
rancji bankowej.

Wadium należy wpłacić na konto: 60 8470 0001 2001 0080 8680 
0003 a w przypadku gwarancji bankowej wymagany dokument na-
leży dołączyć do oferty.

Pisemną ofertę cenową należy składać w zaklejonej kopercie 
z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na prawo użytkowania wie-
czystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej 
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 99, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 2394/113 o powierzchni 3 586 m2 wraz 
z prawem własności stanowiącej odrębną nieruchomość budynku 
byłego Hotelu Roboczego „A” w Rudzie Śląskiej 6. – nie otwierać” 
w terminie do 13.05.2016 r. w sekretariacie Spółdzielni w pokoju 
nr 113.

Oferta winna zawierać wszystkie informacje zgodnie z „Regula-
minem sprzedaży nieruchomości GSM „Nasz Dom”, który znajduje 
się na stronie internetowej www.naszdom.info.pl. Można się z nim 
i warunkami przetargu zapoznać również w siedzibie GSM „Nasz 
Dom”.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Ru-
dzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 w dniu 18.05.2016 r. o godz. 
10.00 pokój nr 212.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłaty całej ceny 
sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu nota-
rialnego do 21 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez 
Radę Nadzorczą. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi 
kupujący. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłaty wygry-
wającego. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia 
umowy skutkuje przepadkiem wadium. 

Komisja przetargowa ma prawo do zamknięcia przetargu bez 
dokonania wyboru. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz 
Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97. 

Zarząd GSM „Nasz Dom”

Profesjonalna 
WYMIANA 
SZYBEK 
w telefonach 
wszystkich marek. 
Bezpłatna 
wycena!

biuro@mrglass.pl | www.mrglass.pl | ul. Joanny 8, Ruda Śląska-Godula | tel. 572-650-770
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Młodzi muzycy z całego regionu zjechali do Rudy 
Śląskiej, by w murach Zespołu Szkół Muzycznych I i II 
stopnia rywalizować w ramach I Międzyszkolnego 
Konkursu Zespołów Kameralnych. – Pierwsza edycja 
była niezwykle udana i patrząc na liczbę uczestników 
obserwujemy spore zainteresowanie tego typu konkur-
sem – ocenia Małgorzata Kaniowska, dyrygentka ZSM 
nr I i II. Pierwszego dnia (18.04.) do rywalizacji mu-
zycznej stanęły zespoły z pierwszego stopnia, a kolej-
nego – zagrali bardziej doświadczeni muzycy, uczący 
się na drugim stopniu. W sumie na scenie rudzkiej auli 
zaprezentowały się 23 zespoły – nie tylko z Rudy Ślą-
skiej, ale także z Zabrza, Gliwic, Tarnowskich Gór, 
Tychów oraz Sosnowca. – Wszystkie zespoły zaprezen-
towały wysoki poziom. Ocenialiśmy te wartości, które 
są w muzyce najważniejsze, czyli prezentację zespołu, 
interpretację utworu, prawidłową realizację zapisu nu-
towego, wszystkie elementy prezentowanego dzieła, 
czyli m.in. dynamikę, artykulację i ogólne wrażenie, 
jakie zespół wywarł na jury – wylicza Małgorzata Ka-
niowska. Wśród szkół muzycznych I stopnia zwycię-
żyło Trio „Fantazja” (Zuzanna Kozak, Emilia Choda-

siewicz, Dominika Pośpiech) z rudzkiej szkoły mu-
zycznej, a z II stopnia jury oceniło najlepiej trio forte-
pianowe z PSM w Zabrzu w składzie: Flawiana Zemła, 
Tomasz Oreł i Agata Weis. – W przyszłym roku chcieli-
byśmy zorganizować kolejny koncert zespołów kame-
ralnych, ale tym razem już na szczeblu ogólnopolskim 
– zapowiada Małgorzata Kaniowska.  JO

Zwycięzcy w kat. II stopnia szkół muzycznych.

CZARNY�LAS

,,Czerwony Kapturek” i jego historia oraz znani nar-
ratorzy – tak można podsumować wydarzenie, które 
odbyło się w poniedziałek (25.04.) w Szkole Podsta-
wowej nr 4. Z inicjatywy grupy Węglokoks Energia 

zorganizowano edukacyjną „Lekcję ciepła”, która 
w nietypowy sposób miała przekazać dzieciom wiedzę 
na temat oszczędzania energii. 

Podczas wydarzenia młodzi wysłuchali współczesnej 
wersji bajki o ,,Czerwonym Kapturku”. W role wcielili 
się: prezydent miasta Grażyna Dziedzic, Grażyna 
Kukiełka – dyrektorka SP 4 i Jerzy Warmuziński  
– prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, nato-
miast narratorem został Andrzej Łokas, prezes spółki 
Węglokoks Energia ZCP. – Chcemy edukować dzieci 
poprzez bajki w zakresie oszczędzania ciepła i dbania 
o środowisko – mówił prezes Jerzy Warmuziński.  
– Uczniowie w przystępny sposób dowiedzą się, skąd 
pochodzi ciepło i w jaki sposób dociera do domostw  
– dodał. – Przygody dziewczynki, babci i kota prze-
niesione do miejskich realiów na pewno zainteresują  
najmłodszych – będą dla nich inspiracją i zachętą do 
proekologicznych zachowań w codziennym życiu  
– podkreślała prezydent Grażyna Dziedzic. MS

Najmłodsi wysłuchali edukacyjnej bajki.

KOCHŁOWICE

Już szósty raz uczcili pamięć naszego rodaka – św. 
Jana Pawła II poprzez wspólną modlitwę. To właśnie 
u nas, w dzielnicy Kochłowice, ma miejsce „meta” 
Pielgrzymki Szkół im. Jana Pawła II w Archidiecezji 
Katowickiej do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes. 
Tam właśnie w czwartek (21.04.) udali się uczniowie 
szkół z regionu, których patronem jest Papież Polak. 

Udział w pielgrzymce zgłosiło ponad 30 placówek. 
Rozpoczęła się ona zgromadzeniem przed sanktuarium 
i procesją różańcową do kościoła pw. Trójcy Przenaj-
świętszej. Następnie młodzi wzięli udział w mszy 
świętej, której przewodniczył arcybiskup Wiktor 
Skworc, metropolita katowicki. Po części modlitewnej 
przedstawiono program medytacyjno-muzyczny. Mło-
dzi mieli także okazję spędzić ze sobą czas przy poczę-
stunku. – Nasza szkoła jest duża, dlatego pielgrzymko-
wą delegacją wypełniliśmy cały autokar – mówiła Be-
ata Dendra, katechetka ze Szkoły Podstawowej nr 17 
z Chorzowa. – Co roku spotykamy się i dajemy okazję 

HALEMBA

Tenisowa  
olimpiada

W olimpiadzie wzięli udział m.in. podopieczni „Łukaszków”. 

Prawie stu sportowców mogło zmierzyć się w czwar-
tek, 21 kwietnia, podczas wielkiego święta tenisa stoło-
wego. W halembskiej hali MOSiR-u po raz kolejny 
odbył się Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Olim-
piad Specjalnych dla osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Była to dziewiętnasta edycja imprezy orga-
nizowanej przez Klub Olimpiad Specjalnych „Łukasz-
ki”, który działa przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych 
im. św. Łukasza.

– W turnieju wzięło udział 19 klubów, czyli około 90 
sportowców reprezentujących kilkanaście miast nasze-
go regionu. Zawodnicy przyjechali do nas z Raciborza, 
Rybnika, Żor, Tychów, Zabrza, Gliwic, Częstochowy, 
Gorzyc, Jastrzębia Zdroju, Miedar, Bytomia, Tarnow-
skich Gór, Bogumiłka, Chorzowa oraz Piekar Śląskich 
– wyliczał Wiesław Jagielski, dyrektor ZS nr 3 Specjal-
nych.

Rozgrywki odbywały się zarówno wśród kobiet jak 
i mężczyzn, a także w kategoriach podzielonych ze 
względu na grupy sprawnościowe. Na zakończenie za-
wodów odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia me-
dali wszystkim zwycięzcom. MS

HALEMBA

Wspólny koncert 
rudzkich chórów

Dwa rudzkie zespoły śpiewaków spotkały się pod-
czas wspólnego koncertu w kościele pw. Bożego Naro-
dzenia w Halembie. Okazji do wspólnego występu 
chórów Cantate Deo oraz Słowiczek było sporo. Kon-
certem podsumowano 16-lecie istnienia chóru Cantate 
Deo, którego dyrygent – Hubert Ratka – świętował 
75-lecie gry na instrumentach klawiszowych oraz 
63-lecie pracy chóralnej. 

– Do takiego koncertu trzeba się mocno przygoto-
wać. Połączenie dwóch takich grup wymaga wzmożo-
nej pracy i wielu godzin prób – mówił Hubert Ratka, 
dyrygent chóru Cantate Deo. – Takie spotkania są już 
tradycją. W Rudzie Śląskiej chórów jest sporo, co cie-
szy. Chciałbym jednak, żeby do śpiewania udało się 
zachęcić więcej młodych osób. Mam nadzieję, że to się 
kiedyś uda – podkreślał Hubert Ratka. 

Założyciel chóru Cantate Deo Hubert Ratka już ma-
jąc 21 lat prowadził chór Lutnia, którego początki się-
gają 1909 roku. W latach 1979 – 1984 prowadził chór 
Słowiczek w dzielnicy Wirek. Od 2000 roku jest dyry-
gentem chóru Cantate Deo przy parafii pw. Bożego 
Narodzenia w dzielnicy Halemba. W swoim dorobku 
posiada własne opracowania utworów na chóry mie-
szane oraz aranżacje utworów innych kompozytorów. 
Hubert Ratka posiada tytuł „Zasłużony dla miasta Ruda 
Śląska”. AW

NOWY�BYTOM

Promocja  
zdrowia i urody
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Ja-

dwigi Markowej po raz kolejny odbył się „Dzień Profi-
laktyki”. Impreza miała na celu promowanie zdrowego 
trybu życia, w tym także psychicznego. W ramach za-
jęć uczniowie mogli skorzystać m.in z bogatej oferty 
wykładów oraz zajęć warsztatowych. 

– Razem z zaproszonymi do szkoły specjalistami 
przygotowaliśmy prelekcje dotyczące m.in. nadciśnie-
nie tętniczego, szkodliwości palenia tytoniu czy profi-
laktyki uzależnień – wylicza Iwona Kania, dyrektorka 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. – Warsztaty 
poprowadzili specjaliści ze Szkoły Policealnej Woje-
wództwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego 
w Zabrzu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Rudzie Śląskiej – dodaje.

Prelekcje z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej przygotowali przedstawiciele Woje-
wódzkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Natomiast Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ru-
dzie Śląskiej zapoznało uczniów szkoły z tematem za-
chowania się w sytuacjach zagrożenia. „Dzień Profi-
laktyki”, podobnie jak w latach ubiegłych, spotkał się 
z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów nowoby-
tomskiej placówki.  AW

NOWY�BYTOM

10 lat z Toyotą

Dyrektor szkoły dziękował przedstawicielom Toyoty.

Ta dziesięcioletnia współpraca zaowocowała tym, że 
przyszli pracownicy już w czasie nauki mogą zdoby-
wać doświadczenie zawodowe, a pracodawcy mogą li-
czyć na sprawdzoną kadrę. Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w piątek (22.04.) świętował jubileusz 
podpisania umowy z firmą Toyota. Efektem tego jest 
dekada funkcjonowania klasy patronackiej technikum 
o specjalności technik pojazdów samochodowych. 

Wszystko to w ramach programu T – TEP umożli-
wiającego doskonalenie umiejętności z zakresu mecha-
niki. Projektem od początku współpracy objęto już 271 
uczniów. – Jesteśmy jedyną szkołą w Rudzie Śląskiej, 
w której prowadzona jest klasa o takim profilu. Dodat-
kowo w statystykach zdawalności w sferze kwalifikacji 
zawodowych jesteśmy jednymi z lepszych w wojewódz-
twie śląskim – wyjaśniał Robert Ślusarski, dyrektor 
szkoły. Jubileusz był okazją do przypomnienia po-
szczególnych etapów zawiązania współpracy oraz za-
proszenia wszystkich, którzy się do niej przyczynili. 
Ponadto przeprowadzono V Olimpiadę Wiedzy Moto-
ryzacyjnej dla gimnazjalistów z województwa śląskie-
go, organizowaną przez Toyotę Katowice. – Ta szkoła 
to szansa, by osiągnąć sukces w przyszłości, a Toyota 
daje nam te możliwości – mówił Szymon Sieraga, 
uczeń klasy patronackiej ZSP nr 1 oraz uczestnik olim-
piady motoryzacyjnej. MS

NOWY�BYTOM
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Uczniowie udali się procesją do Kochłowic. 
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naszym uczniom, by poczuli tę niezwykłą atmosferę jed-
nej wspólnoty. Możemy poczuć się wielką rodziną, któ-
rej patronuje św. Jan Paweł II – dodała.  MS

Papiescy pielgrzymi

Bajkowo o oszczędzaniu

W kręgu muzyki kameralnej

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
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INWESTYCJE

Trasa N-S będzie fi nansowana 
z funduszy unijnych
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O decyzji Zarządu Województwa Śląskiego, dzięki której Ruda Śląska otrzyma dofi nansowanie na dalszą 
budowę trasy N-S, rozmawiamy z Aleksandrą Skowronek, wicemarszałek województwa śląskiego. Chodzi 
o niemałą kwotę, bo o 136 mln zł.

– Na ostatnim posiedzeniu zarządu 
podjęto decyzję, że Ruda Śląska znaj-
dzie się w gronie siedmiu regional-
nych projektów drogowych, do któ-
rych dopłaci Unia Europejska. Co 
zadecydowało o takim wyborze?

– Ogółem zdecydowano o podziale 
aż 820 mln zł. Wśród przedsięwzięć 
wybranych do dofi nansowania znajdują 

się m.in. rozbudowa odcinka drogi wo-
jewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej, 
przebudowa DW 791 na odcinku od 
DK1 do DK 78, czy pierwszy etap bu-
dowy obwodnicy Myszkowa, a także 
– o czym z ogromną radością mogę po-
informować – budowa trasy N-S w Ru-
dzie Śląskiej, która otrzyma prawie 136 
mln zł. Tak ogromne w skali budżetu 
miasta pieniądze pozwolą na kontynu-
owanie tego drogowego przedsięwzię-
cia, na które czekają mieszkańcy. Bez 
unijnego wsparcia budowa trasy N-S, 
która docelowo ma połączyć autostradę 
A-4 z Drogową Trasą Średnicową, by-
łaby niemożliwa. Przy podejmowaniu 
decyzji braliśmy przede wszystkim pod 
uwagę fakt, że jest to inwestycja bardzo 
ważna dla mieszkańców Rudy Śląskiej. 
Budowa tej trasy odciąży także drogę 
wojewódzką nr 925 (ul. 1 Maja) na kie-
runku północ – południe. Zwiększy się 
jej przepustowość, co z pewnością nie 
będzie bez znaczenia dla komunikacji 
w miastach ościennych.   

– Unijne wsparcie przeznaczone 
będzie na realizację którego odcinka 
trasy?

– To dofi nansowanie obejmuje budo-
wany obecnie odcinek trasy od ul. 1 Ma-
ja do ulicy Bukowej wraz z węzłem dwu-
poziomowym i przedłużeniem ul. Buko-
wej do ul. ks. Niedzieli oraz kolejny od-
cinek od ul. Bukowej do ul. Kokota. Ze 
złożonego przez miasto wniosku, który 
został przez zarząd województwa pozy-
tywnie zaopiniowany wynika ponadto, 
że powstaną tutaj także ścieżki rowero-
we, zjazdy na drogi wewnętrzne i nowe 
dojazdy do nieruchomości. To będzie na-
prawdę bardzo fajna inwestycja. 

– Czy jest możliwość na otrzyma-
nie dofi nansowania również na budo-
wę kolejnego odcinka trasy? 

– Będziemy mieć drugą pulę środ-
ków na drogi wojewódzkie. Wnioski 
będą rozpatrywane na przełomie roku.  
Jest więc szansa na fi nansowanie kolej-
nego odcinka, który będzie już zakoń-
czeniem inwestycji. Liczę na to, że Ru-

da Śląska złoży wniosek i  także w tym 
przypadku będziemy mogli cieszyć się 
z dofi nansowania. 

– Na dofi nansowanie których jesz-
cze inwestycji może liczyć Ruda Ślą-
ska?

– Na kwietniowej sesji sejmik woje-
wództwa przyjął „Program rozwoju ba-
zy sportowej z uwzględnieniem dofi -
nansowania z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na 2016 r.”. Tegoroczny limit 
środków dla województwa śląskiego to 
ok. 14,6 mln zł, z czego ponad 10,6 mln 
zł to pieniądze przeznaczone na nowe 
inwestycje. W tym roku dofi nansowa-
nie otrzyma 59 projektów. Warto więc 
przypomnieć, że z tej puli środków mi-
lion złotych trafi  do Rudy Śląskiej i zo-
stanie przeznaczony na budowę sali 
gimnastycznej wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą przy Szkole Podstawowej 
nr 14.

Arkadiusz Wieczorek
Więcej na temat inwestycji 

na stronie 12. 

OGŁOSZENIE

WYNAJEM SCENY

• o wymiarach 6x8 m

• nowej 

• z zadaszeniem

• z wymaganymi atestami

• z transportem

• szybki montaż (60 min)

MOŻLIWOŚĆ WYNAJMU SAMEJ SCENY LUB KOMPLEKSOWEJ 
OBSŁUGI IMPREZY Z NAGŁOŚNIENIEM ORAZ OŚWIETLENIEM – 

CENA DO UZGODNIENIA

ZADZWOŃ: 512-295-227 lub 32 248-60-97

ZAPLANUJ Z NAMI IMPREZĘ
Więcej niż gazeta...

Potrzebujesz pomocy przy organizacji imprezy 
fi rmowej, festynu, koncertu, pikniku, 

promocji fi rmy? 

My zrobimy to za Ciebie! 

Kontakt tel.

512-295-227

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

• profesjonalnej konferansjerki
• promocji wydarzenia

• nowoczesnej sceny
• oświetlenia i nagłośnienia

• animacji dla dzieci
• programu artystycznego

• cateringu

Tel. 512-295-227
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Muzyczne niespodzianki w „Wawelskiej” 
Już po raz ósmy zagraliśmy w Re-

stauracji „Wawelska” w ramach nasze-
go cyklu „Wiadomości Rudzkie grają 
po śląsku”. Tym razem na scenie poja-
wiły się Teresa Walerjańska oraz Clau-
dia i Kasia Chwołka, a także zespoły 
Remix i De Silvers. Na naszej scenie 
zadebiutowała też Bogusława Piechu-
ra, która niedawno rozpoczęła przygo-
dę ze śląską sceną muzyczną. Podczas 
spotkania w Rudzie Śląskiej Bogusia 
zaprezentowała, poza znanymi już 
dwoma utworami, kolejną nowość. 
Piosenka po raz pierwszy wykonana 
została przed publicznością, która 
przyjęła ją bardzo dobrze. 

Kwietniowe spotkanie obfitowało 
także w muzyczne niespodzianki przy-
gotowane przez śląskich artystów. 
Zgromadzona publiczność długo nie 
dała zejść artystom ze sceny, a ci chęt-
nie bisowali. Remigiusz Murawski 
przygotował specjalną niespodziankę 
w postaci zaproszenia na swój benefis. 
Powędrowało ono do rąk pary, która 
obchodzi w tym roku jubileusz 50-le-
cia pożycia małżeńskiego, czyli do 
Hanny i Józefa z Rudy. Kolejne, ostat-
nie już w tym sezonie spotkanie w Re-
stauracji „Wawelska”, odbędzie się 19 
maja. 

Arkadiusz Wieczorek 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU 

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

Foto: Agnieszka Rolnik

Zgodnie z tradycją – Muzeum PRL-u otwo-
rzy swoje podwoje podczas majówki. – Naj-
ważniejszą wystawą w nowym sezonie będzie 
wystawa kopii największych dzieł malarstwa 
socrealistycznego, których oryginały wiszą 
w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Jedyne 
kopie tych obrazów będą  wisiały właśnie  
w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej – mówi 
Monika Żywot, prezes Fundacji Minionej 
Epoki, dzięki której w 2010 roku miejsce to 
powstało w naszym mieście. 

Ponadto zwiedzający będą mogli zapoznać 
się z wystawą przygotowaną we współpracy 
z Instytutem Pamięci Narodowej dotyczącą 
Żołnierzy Wyklętych, a o tym, że wydarzenia 
i symbole PRL-u do dzisiaj wzbudzają wiele 
emocji, przypomina m.in. Pomnik Wdzięcz-
ności Armii Czerwonej, który niedawno trafił 
do Rudy Śląskiej z Mielca. Jego demontaż stał 
się bowiem przyczyną kontrowersji na linii 
polsko-rosyjskiej. Od 1 maja dla gości przy-
gotowana zostanie również kapsuła czasu 
(gdzie znajduje się m.in. gabinet pierwszego 
sekretarza), której wystrój ma nawiązywać do 
lat 50. i 60. Z kolei w plenerze kolejny już raz 
będzie można podziwiać pojazdy minionej 
epoki – w tym m.in. samochód straży pożarnej 

na bazie modelu Star 25, radzieckie auto osobo-
we Moskwicz 400, czy najmniejszy w kolekcji 
Mikrus MR-300. Dla fanów pojazdów  
o większych gabarytach też z pewnością znajdzie 
się sporo atrakcji w kolekcji Muzeum Techniki 
Militarnej i Użytkowej, które współpracuje 
z bielszowicką instytucją.

Muzeum PRL-u zostanie otwarte 1 maja 
o godz. 10 i czynne będzie przez całą majówkę, 
a w sezonie od środy do niedzieli. Okazji do od-
wiedzin będzie sporo. – 14 maja zapraszamy 

wszystkich na Noc Muzeów, podczas której 
przygotujemy szereg atrakcji, a wszystkie wy-
stawy będzie można zwiedzić bezpłatnie. Po-
nadto już teraz mogę zaprosić na 3 września, 
kiedy to odbędzie się kolejna edycja Zlotu Po-
jazdów Minionej Epoki, na zakończenie które-
go w godzinach wieczornych odbędzie się 
otwarty koncert na pożegnanie lata oraz tak 
jak w ubiegłym roku – potańcówka u pierwsze-
go sekretarza – zachęca Monika Żywot. 

 Joanna Oreł

OTWARCIE MUZEUM PRL-u

W podróży do minionej epoki
Nowy sezon, nowe wystawy, nowe pomniki i szereg imprez – Muzeum PRL-u w Bielszowicach otwiera się po zimowej prze-
rwie. Będziemy mogli w nim m.in. zobaczyć niezwykłą wystawę socrealistycznych obrazów, czy Pomnik Wdzięczności Armii 
Czerwonej. To wszystko sprawia, że bielszowickie muzeum staje się unikatowym miejscem na mapie naszego kraju. Tylko  
w ubiegłym roku odwiedziło je 17 tys. osób, a zwiedzającymi, którzy przybyli do Muzeum PRL-u z najdalszych strony, była 
rządowa delegacja z Senegalu.

Muzeum PRL-u po raz 7. rozpocznie sezon.
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Obok zajęć z zumby, zumboli, tabaty, 
jogi, pilates można było zasięgnąć kon-
sultacji u psychologa dziecięcego, zoba-
czyć jak należy myć zęby, zrobić sobie 
manicure, a przede wszystkim świetnie 
się bawić. – Zajęcia odbywały się 
w dwóch salach równocześnie. Przygo-
towaliśmy wiele zajęć dla dzieci, a także 
konsultacje z psychologiem, czy wykład 
na temat wad postawy i  radzenia sobie 
ze stresem. Najważniejsze, że wszystkich 
uczestników połączyła chęć pomocy 
dzieciakom – mówi Aleksandra Micha-

MARATON CHARYTATYWNY

lik, organizatorka imprezy. Podczas trwa-
jącego sześć godzin spotkania, każdy kto 
chciał pomóc, mógł znaleźć coś dla sie-
bie. – Jan Paweł II mówił, że człowiek 
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi. A dziś 
na tej Charytatywnej Konwencji Fitness 
„Siedmiu Wspaniałych” spotykają się 
wielcy ludzie, którzy dzielą się swoją 
energią i dają jakąś cząstkę siebie tym 
małym bohaterom – mówiła podczas im-
prezy Anna Krzysteczko, zastępca prezy-
dent miasta.  AW

W nowobytomskiej hali sportowej zorganizowano Charytatywną Konwencję Fitness, 
która miała na celu wsparcie leczenia i rehabilitacji dzieci z Regionalnej Fundacji Dzieci 
Niewidomych i Niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w Chorzowie. 

Wsparli „Siedmiu Wspaniałych”

Wielu miłośników fitnessu wsparło potrzebujących.
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Mój dom to miejsce otwarte dla wszystkich 

– Jesteś człowiekiem orkiestrą: piosenka-
rzem, pianistą, kompozytorem i aranżerem, 
czasami autorem tekstów, a przy tym osobą, 
która ze wszystkim radzi sobie sama. 

– Życie zmusiło mnie kiedyś do tego, żeby ra-
dzić sobie ze wszystkim samemu. Oczywiście 
korzystam z pomocy innych, ale w moim domu  
wszystko robię sam. Aranżacja, wszelkie prace 
i przebudowy to moje dzieło. W formie żartu do-
powiem, że jedyne czego nie lubię, to kafelko-
wanie – umiem to robić, ale nie przepadam za 
tym. 

– Twój dom to miejsce doskonale znane 
Twoim fanom. Nawet jeśli nie byli tam osobi-
ście to mają okazję co tydzień odwiedzać go, 
śledząc Twój program telewizyjny… 

– Mój dom miał być moją twierdzą, ale odbyło 
się w nim już tyle nagrań, że jest zupełnie odwrot-
nie. Powstawały tam m.in. „Lista Śląskich Szla-
gierów”, „Muzyczna Kuchnia” czy program, któ-
ry robię obecnie, czyli „Muzyczny kącik Damia-
na Holeckiego”. Mój dom stał się przez to miej-
scem otwartym i przyjaznym dla wszystkich, 
choć szczerze mówiąc są chwile, kiedy mam tego 
trochę dosyć i wtedy tęsknię za tym, kiedy mogę 
pobyć w moim domu sam. Myślę, że każdy 
z nas potrzebuje czasem takiej chwili samotności 
w miejscu, do którego nikt nie ma dostępu. 

WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Kolejny śląski artysta, którego przedstawiamy w ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” to Damian Holecki. Damian urodził się w Mysłowicach, 
studiował na Wydziałach Wokalno-Aktorskim oraz Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Katowickiej Akademii Muzycznej, a u nas mówi o swoich dalszych, artystycz-
nych planach.

Fo
to

: a
rc

h.
 p

ry
w

at
ne

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, 
1 maja, 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 30 kwietnia. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.

– Niemniej jednak to, że programy tworzysz 
w domu, powoduje, że mają one domowy kli-
mat.

– Każdy gość mojego programu to także gość 
w moim domu. Staram się prowadzić program 
tak, żeby moi goście mogli porozmawiać ze mną 

1. sztrzelnica po śląsku
2. motorower po śląsku
3. sweter po śląsku
4. nagi po śląsku
5. miara stolarska po śląsku

o rzeczach, które robią na co dzień. Staram się 
być w programie taki sam, jak w zwyczajnej roz-
mowie – bez udziału kamer. 

– Często bywasz w Rudzie Śląskiej. To ko-
lejne miasto na mapie, gdzie Twoje koncerty 
cieszą się ogromną popularnością…  

– Ruda Śląska kojarzy mi się zawsze ze wspa-
niałą publicznością. Na koncertach w tym mie-
ście mam zawsze okazję spotykać się z bardzo 
fajnymi ludźmi, którzy przychodzą, żeby się do-
brze bawić.

– Jesteśmy przed sezonem koncertowym. 
Przed Tobą sporo pracy, ale w ostatnich mie-
siącach też nie próżnowałeś…  

– Skończyłem płytę operową. Do dogrania są 
jeszcze chórki, w których uczestniczyć będzie 
kilkadziesiąt osób oraz dwa duety z Magdaleną 
Pal. Generalnie jednak jesteśmy prawie gotowi. 
Równocześnie pracuję nad nową autorską płytą. 
Myślę, że moi fani będą mieli w tym roku czego 
słuchać. 

– Na zakończenie zapytam o marzenia – nie 
tylko te muzyczne.

– Z najbliższych marzeń to czekam na waka-
cyjny wyjazd. Chciałbym mieć chwilę czasu, 
żeby odpocząć. Z marzeń muzycznych to nadal 
chciałbym robić to co robię. Nie mam wyjątko-
wych życzeń. Nie pragnę zdobywać szczytów. 
Ktoś mi kiedyś powiedział, że trzeba latać ni-
sko nad stołem, żeby w razie upadku nie bolało 
– tego się trzymam i tego życzę wszystkim 
– żeby nie przesadzać w tym co robimy na co 
dzień. 

Arkadiusz Wieczorek    

6. motyl po śląsku
7. mus z jabłek po śląsku
8. fl et po śląsku
9. np. za późno po śląsku
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Budowa trasy N-S to największa in-
westycja realizowana przez miasto. 
– Ma ona znaczenie strategiczne. Dro-
ga nie tylko usprawni komunikację 
pomiędzy autostradą A-4 a DTŚ-ką, co 
odczują kierowcy całego regionu, ale 
przede wszystkim będzie dla naszego 
miasta dużym impulsem do rozwoju – 
ocenia prezydent Dziedzic. – Już teraz 
sprzedaliśmy trzy działki znajdujące 
się przy budowanej trasie. Jej całko-
wite ukończenie uatrakcyjni kolejne 

tereny inwestycyjne w mieście – doda-
je.

Starania o pozyskanie środków ze-
wnętrznych na budowę trasy N-S obec-
ne władze Rudy Śląskiej rozpoczęły 
praktycznie od początku swojej pierw-
szej kadencji. Najpierw musiały zmie-
rzyć się z gigantycznym zadłużeniem 
i poczynić oszczędności, by przygoto-
wać fi nanse miasta na nową perspekty-
wę unijną. Kolejnym ważnym krokiem 
było przygotowanie potrzebnej doku-

mentacji. Dopiero wtedy można było się 
postarać, żeby inwestycja znalazła się na 
tzw. liście kluczowych inwestycji dro-
gowych. Sprawa doczekała się w końcu 
szczęśliwego fi nału i budowa trasy N-S 
znalazła się w gronie siedmiu inwestycji 
drogowych, które otrzymają wsparcie 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 2014 
– 2020.

Decyzja o przyznaniu Rudzie Śląskiej 
unijnej dotacji zapadła 19 kwietnia na 
posiedzeniu Zarządu Województwa Ślą-
skiego. – Nasz projekt znalazł się na 
drugim miejscu na liście, a przyznane 
dofi nansowanie to kwota blisko 136 mln 
zł, przy 174 mln zł wartości całości in-
westycji – informuje Aleksandra Kru-
szewska, naczelnik Wydziału Rozwoju 
Miasta. Ogółem na siedem dofi nanso-
wanych projektów Unia Europejska 
przeznaczy 820 mln zł.

Dofi nansowanie, które trafi  na N-S-
kę, obejmuje obecnie budowany odcinek 
trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz 
z węzłem dwupoziomowym i przedłuże-
niem ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli 
oraz kolejny odcinek – od ul. Bukowej 
do ul. Kokota. – Inwestycja ta jest klu-
czowa dla rozwoju systemu drogowego 
w naszym województwie – komentuje 
wiceprezydent Michał Pierończyk. – Po 

jej zrealizowaniu będzie to jedyne połą-
czenie autostrady A-4 z Drogową Trasą 
Średnicową w jej centralnej części dro-
gą tej klasy. Dostrzegły to również wła-
dze województwa śląskiego, które naj-
pierw umieściły inwestycję na liście 
priorytetowych zadań ubiegających się 
o unijne dofi nansowanie, a teraz przy-
znały dofi nansowanie – dodaje.

Aktualnie w mieście trwa budowa bli-
sko kilometrowego odcinka trasy od ul. 
1 Maja do ul. Bukowej. Kluczowe robo-
ty zostały już zrealizowane. Obecnie 
trwają końcowe prace związane z wyko-
naniem nawierzchni drogi. Wysoko za-
awansowane są również prace przy bu-
dowie wiaduktu drogowego w rejonie 
ul. Bukowej. – Dzięki łagodnej zimie 
i zaangażowaniu wykonawcy budowę 
tego odcinka ukończymy zdecydowanie 
przed terminem – informuje Grażyna 
Dziedzic.

W najbliższych tygodniach władze 
Rudy Śląskiej ogłoszą przetarg na budo-
wę kolejnego odcinka trasy N-S – od ul. 
Bukowej do ul. Kokota o długości ok. 1,2 
km. Jeśli chodzi o ostatni 1,9 km odcinek 
– od ul. Kokota do zjazdu na autostradę 
A-4, to obecnie trwają prace projektowe. 
Mają one zostać zakończone do końca 
sierpnia 2016 roku. Będzie to najdłuższy 
z realizowanych odcinków. W ramach te-

136 mln zł unijnej dotacji otrzyma Ruda Śląska na budowę dwóch odcinków trasy N-S! Rudzka inwestycja znalazła się wśród siedmiu regionalnych 
projektów drogowych, do których dopłaci Unia Europejska. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Śląskiego. – To dobra wiadomość nie 
tylko dla mieszkańców Rudy Śląskiej, ale całego regionu. Jest to zwieńczenie kilku lat naszych wytężonych starań oraz wynagrodzenie ogromu pracy 
włożonej w to, by sięgnąć po te środki – podkreśla Grażyna Dziedzic.

N-S-ka z unijnym dofi nansowaniem!
go zadania powstanie również rondo 
w rejonie ul. Bielszowickiej oraz aż trzy 
wiadukty – jeden nad ul. Bielszowicką, 
drugi nad przebiegającą linią kolejową 
oraz trzeci nad ul. Piaskową.

Podobnie jak w przypadku wcześniej-
szych odcinków, na ostatni władze mia-
sta starać się będą o unijne dofi nansowa-
nie. – Na razie czekać musimy na kom-
pletną dokumentację wraz z kosztory-
sem. Szacujemy, że koszt budowy tego 
odcinka wyniesie około 130 mln zł 
– podkreśla Michał Pierończyk.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zreali-
zowany został pierwszy, jednokilome-
trowy odcinek trasy N-S, która połączyć 
ma DTŚ i autostradę A-4. Został on 
przekazany do użytkowania na początku 
2013 roku. Prowadzi od ul. 1 Maja, czy-
li drogi nr 925, do Drogowej Trasy Śred-
nicowej, wraz z węzłem dwupoziomo-
wym z ul. 1 Maja. Jego budowa dofi nan-
sowana została w ramach RPO WŚL 
2007 – 2013.

Ogółem władze miasta zamierzają ze 
środków unijnych na lata 2014 – 2020 
pozyskać ponad 320 mln zł. Dodatkowo 
na lata 2016 – 2018 Ruda Śląska zacią-
gnie kredyt w Europejskim Banku Inwe-
stycyjnym w kwocie ponad 300 mln zł, 
który w całości przeznaczony zostanie 
na inwestycje. TK

Prace przy budowie kolejnego odcinka trasy N-S są już bardzo zaawansowane.

Rusza budowa obywatelskich inwestycji
Rozpoczęła się rozbudowa strefy aktywności rodzinnej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie. To pierwsza inwestycja, która realizowana jest z budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Wykonawcy 
został właśnie przekazany plac budowy. W ramach przedsięwzięcia powstaną urządzenia sprawnościowe typu street workout, piaskownica i grill. W sumie w tym roku realizowanych bę-
dzie 14 zadań, które w głosowaniu wybrali mieszkańcy Rudy Śląskiej. Na ich wykonanie miasto przeznaczy 2,6 mln zł.

Strefa aktywności znajduje się w niec-
ce przy ulicy Górnośląskiej, w pobliżu 
osiedli mieszkaniowych. W ramach 
ubiegłorocznego budżetu obywatelskie-
go opracowano projekt budowlany dla 
całego terenu oraz wybudowano ścieżkę 
pieszo-rowerową, przy której stanęły 
ławki i kosze na śmieci. Teraz czas na 
kolejny etap projektu wybrany w głoso-
waniu przez rudzian, którego koszt to 
prawie 100 tys. zł. Termin wykonania 
przewidziano na lipiec br.

– Wzdłuż ścieżki staną urządzenia do 
street workout: drabinki, drążki i porę-
cze – mówi Piotr Janik, naczelnik Wy-
działu Inwestycji UM. – W ich pobliżu 
powstanie piaskownica, a nieco dalej 
miejsce do grillowania – zapowiada. 
Przy piaskownicy ustawione zostaną 
ławki, a jej teren będzie ogrodzony. 
W miejscu do grillowania, oprócz same-
go betonowego grilla, znajdą się stoliki 
z siedziskami. – Stoliki będą pod zada-

szeniem, będzie więc można z nich bez 
przeszkód korzystać także podczas desz-
czu – podkreśla Piotr Janik.

Trwają też prace nad pozostałymi 
projektami, które rudzianie wybrali do 
realizacji w ramach tegorocznego bu-
dżetu obywatelskiego. Na ukończeniu 
jest opracowywanie projektu dotyczące-
go zagospodarowania brzegu stawu Ko-
kotek. – Zadanie obejmuje przygotowa-
nie infrastruktury dla osób niepełno-
sprawnych, wędkarzy i korzystających 
ze sprzętu pływającego oraz ścieżki edu-
kacyjnej – opisuje Piotr Janik. Prawie 
gotowy jest już projekt rozbudowy par-
ku aktywności „Basen – Stara Bykowi-
na”, gdzie powstanie boisko do piłki 
nożnej.

W ubiegłym tygodniu ogłoszony zo-
stał przetarg na remont sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 6. Na 
etapie przygotowywania dokumentacji 
lub postępowania przetargowego są po-

zostałe inwestycje: remont sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2, rozbudowa infrastruk-
tury sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 18 oraz Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 3, budowa siłowni ple-
nerowej w Chebziu, rewitalizacja parku 
Gorgol  w Rudzie, modernizacja hali za-
paśniczej przy ul. Markowej, remont 
chodników przy Domu Kultury w Biel-
szowicach, remont sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum nr 5, zagospodarowa-
nie Skweru Boboli w Wirku oraz prze-
budowa i adaptacja pomieszczeń na 
Centrum Rozwoju Rodziny w Halem-
bie. Trwa też procedura związana z uzy-
skaniem  pozwolenia na budowę dla 
wybrukowania parkingu przy cmenta-
rzu w Kłodnicy.

Przypomnijmy, że w głosowaniu nad 
inwestycjami do budżetu obywatelskie-
go na 2016 rok wzięła udział rekordowa 
liczba rudzian – ponad 6,1 tys. Pula 

środków do podziału wynosiła 2,65 mln 
zł – 1 mln zł na zadania ogólnomiejskie 
oraz 1,65 mln na zadania lokalne, po 
150 tys. zł na każdą z dzielnic. To trzecia 
edycja budżetu obywatelskiego w Ru-

dzie Śląskiej. Uchwała dotycząca bu-
dżetu obywatelskiego na 2017 rok zosta-
nie poddana pod głosowanie podczas 
najbliższej sesji Rady Miasta (28 kwiet-
nia br.). WG

Wkrótce w tym miejscu staną urządzenia do street workout, piaskownica i grill.
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Tor rowerowy w Orzegowie będzie miał 
800 m długości i 2 m szerokości. Będzie 
okalał cały teren ośrodka sportowo-rekre-
acyjnego „Burloch Arena”. Wykonany zo-
stanie z nawierzchni szutrowej i powiąza-
ny zostanie częściowo z istniejącą już wy-
asfaltowaną drogą wewnętrzną. – Z każdą 
nową inwestycją ośrodek sportowo-rekre-
acyjny w Orzegowie staje się coraz bar-
dziej popularną atrakcją – podkreśla pre-
zydent Grażyna Dziedzic. – Do rolkarzy, 
łyżwiarzy, rugbistów czy biegaczy będą te-
raz mogli dołączyć rowerzyści. Prace przy 
budowie toru zaplanowane zostały w ten 
sposób, by mieszkańcy mogli z niego sko-
rzystać jeszcze w wakacje – dodaje. Koszt 
tej inwestycji wyniesie blisko 110 tys. zł.

Dodajmy, że tor rowerowy to nie jedyny 
element, o który w najbliższym czasie zo-
stanie rozbudowany „Burloch”. Jesienią za 
kwotę ponad 700 tys. zł ma tam jeszcze 
powstać budynek gastronomiczny. Obiekt 
będzie dwukondygnacyjny, z dużymi prze-
szkleniami umożliwiającymi obserwację 
terenu ośrodka. Będzie miał też wydzielo-

ny taras, na którym będzie można urządzić 
ogródek letni. – Te inwestycje jeszcze przed 
nami, ale już teraz zapraszam do korzysta-
nia z zadaszonych kortów tenisowych, któ-
re od wiosny do jesieni będą działać  
w miejscu orzegowskiego lodowiska. Moż-
na na nich grać od poniedziałku do nie-
dzieli, w godzinach od 8.00 do 21.00 – in-
formuje Zygmunt Grzybek, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ru-
dzie Śląskiej. 

Ważnymi tegorocznymi inwestycjami 
sportowo-rekreacyjnymi będą też wspo-
mniane już pumptracki. Największy z nich 
powstanie na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Gwareckiej w Bykowinie. 
Długość tego toru wyniesie 220 m. Drugi, 
o długości 137 m, będzie się znajdował  
w Rudzie, na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 3 przy ul Norwida, zaś trzeci, o długości 
136 m, wybudowany zostanie przy Szkole 
Podstawowej nr 15 przy ul. Energetyków 
w Halembie. Aktualnie trwa procedura 
przetargowa mająca na celu wyłonienie 
wykonawców tych inwestycji. Początek 

prac związanych z ich budową planowany 
jest na czerwiec br. 

– Pumptrack to jazda rowerem bez na-
pędu i bez konieczności pedałowania po 
torze o zróżnicowanej wysokościowo trasie 
– tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału 
Inwestycji. Obiekt tego typu składa się 
z ziemnych garbów oraz profilowanych 
ramp łukowych. Ma układ zamknięty, zło-
żony z odcinków prostych i zakrętów. Ele-
mentami wykończeniowymi są miejsca 
zjazdu i wyjazdu. Posiada też oznakowania 
poziome, wyraźnie określające krawędzie 
zakrętów. – Pumptracki tak naprawdę są 
dla każdego – bardziej zaprawionych wiel-
bicieli dwóch kołek jak również rowerzy-
stów amatorów. Nie trzeba posiadać też 
specjalnego roweru. Ważne jednak, by mieć 
ze sobą odpowiedni sprzęt ochronny,  
tj. kask i ochraniacze – zastrzega Janik.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej 
działa już jeden pumptrack, który od same-
go początku bije rekordy popularności. 
Chodzi o tor rowerowy w parku „Strzelni-
ca” w Bielszowicach. Wykonano go w ze-

szłym roku. W jego bezpośrednim są-
siedztwie zlokalizowany jest nowoczesny 
plac zabaw oraz siłownia napowietrzna. 
Te ostatnie inwestycje powstały już  
w 2014 r. – Budując pumptracki przy pla-
cach zabaw, siłowniach napowietrznych 

Specjalny tor do jazdy terenowej na rowerze powstanie przy ośrodku sportowo-rekreacyjnym „Burloch Arena” w Rudzie Śląskiej-Orzegowie. Właśnie rozstrzygnięto przetarg w tej sprawie. 
Prace przy budowie toru mają ruszyć w czerwcu br. Na połowę roku planowana jest też budowa trzech rowerowych placów zabaw. Tzw. pumptracki powstaną przy Szkołach Podstawo-
wych: nr 2 w Bykowinie, nr 3 w Rudzie oraz nr 15 w Halembie. Łącznie wspomniane inwestycje będą kosztowały ponad 600 tys. zł. 

Rowerowego szaleństwa ciąg dalszy

czy orliku tworzymy swego rodzaju centra 
sportowo-rekreacyjne w każdej dzielnicy  
– tłumaczy prezydent Dziedzic. – W takich 
miejscach mieszkańcy mogą ćwiczyć, re-
laksować się, ale też rozwijać sąsiedzkie 
relacje – dodaje. DR

Tor rowerowy w parku „Strzelnica” w Bielszowicach  
od samego początku bije rekordy popularności.

W niedzielę 1 maja w Rudzie Ślą-
skiej rozpocznie się cykl festynów ro-
dzinnych „Cztery pory roku”. Będą się 
one odbywać w Parku im. Augustyna 
Kozioła w dzielnicy Ruda. Podczas 
pierwszej imprezy program artystyczny 
„Jest na mapie świata maleńki znak” 
przedstawi Amatorski Teatr „Pierro” 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 
2. Suity wokalno-taneczne z różnych 
regionów Polski przedstawi z kolei 
Szkoła Taneczna „Arabeska” z Rudy 
Śląskiej. Swoje utwory zaprezentuje 
również Todo Art Trio. Muzycy grają 
ze sobą już od 1994 i ciągle wzbogacają 
swój repertuar zarówno o oryginalne 
dzieła mistrzów, jak też o nowe aranża-
cje muzyki klasycznej i rozrywkowej 
autorstwa Dawida Smykowskiego.  
– Cały cykl odbędzie się w odnowionym 
rudzkim Parku Kozioła. Imprezy będą 
się zaczynać o godz. 16.00 – informuje 
Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału 
Kultury i Kultury Fizycznej w Rudzie 
Śląskiej. Kolejne festyny odbędą się 26 
czerwca, 14 sierpnia i 25 września. 

Rudzki Aquadrom dodatkowe atrak-
cje zapowiada już na 30 kwietnia.  
– Majówka to doskonała okazja, aby 
spędzić czas z najbliższymi – mówi 
Bartłomiej Jarocha, prezes Aquadro-
mu. – Dlatego 30 kwietnia i 1 maja na-

stąpi kumulacja naszych atrakcji. 
Obiecujemy, że w tych dniach każdy 
znajdzie coś dla siebie – zapewnia. 
Dmuchańce, zorbing, wspólne grillo-
wanie, pokazy ratownictwa  oraz ponad 
200 nagród do wygrania – to tylko nie-
które atrakcje, jakie czekają na klien-
tów podczas majówki w Aquadromie.

Dobrą zabawę zapewnią animatorzy, 
którzy nie pozwolą najmniejszym aqu-
adromowiczom na chwilę nudy. Posza-
leć będzie można w kuli do zorbingu 
oraz na dmuchańcach, a także pościgać 
się łódkami, jakich jeszcze w rudzkim 
aquaparku nie było. Zainteresowani 
odwiedzą podbasenie, które skrywa 
liczne tajemnice, a przyszli ratownicy 
dowiedzą się, jak udzielać pierwszej 
pomocy.

– Majówka będzie tylko przedsma-
kiem oferty wakacyjnej, jaką szykujemy 
dla naszych klientów – zapowiada  pre-
zes Jarocha. – Już teraz mogę powie-
dzieć, że dziedziniec będzie tętnił ży-
ciem – dodaje.

Również 1 maja rozpocznie się 7. se-
zon działalności Muzeum PRL-u w Ru-
dzie Śląskiej-Bielszowicach. Podczas 
majówki placówka będzie czynna od 
godz. 10.00 do 18.00. – Przygotowali-
śmy wiele nowych wystaw, eksponatów, 
a także przyjęliśmy kolejny pomnik do 

Parku Pomników – mówi Monika Ży-
wot, prezes Fundacji Minionej Epoki.  
– We współpracy z katowickim oddzia-
łem Instytutu Pamięci Narodowej przy-
gotowaliśmy trzy nowe wystawy: „Ko-
niec i początek. Rok 1945 na Górnym 
Śląsku”, „Milcząc, wołają”, oraz „Wy-
bory 1947 roku” – wymienia. W budyn-
ku starej wozowni pojawi się cieka-
wostka na skalę całego kraju. – Dzięki 
współpracy z Galerią Socrealizmu  
– Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – 
będzie można oglądać kopie malarskie 
najlepszych dzieł malarzy okresu socre-
alizmu – informuje Monika Żywot.  
– Kopie wykonane na zamówienie nasze-
go  muzeum nadzorował prof. Romuald 
Kołodziej z UMCS w Lublinie – dodaje. 

Wyjątkowy dzień przypada 2 maja. 
Jest to święto flagi oraz rocznica wybu-
chu trzeciego powstania śląskiego, któ-
re zaczęło się w nocy z 2 na 3 maja.  
– Jak co roku zwracam się z apelem do 
mieszkańców Rudy Śląskiej, by w ten 
szczególny dzień wywiesić flagi narodo-
we – mówi Grażyna Dziedzic. – Dzień 
flagi to wyraz naszej radości, że wresz-
cie żyjemy w wolnym, demokratycznym 
kraju. To okazja do wyrażenia szacunku 
zarówno dla narodowego sztandaru, 
jak i dla ludzi, którzy za Polskę oddali 
życie, także w trakcie powstań śląskich 

– podkreśla prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic. 

Uroczystość z okazji rocznicy trze-
ciego powstania śląskiego zostanie 
zorganizowana w Orzegowie. – Po 
raz kolejny stowarzyszenia, instytucje 
oraz szkoły działające w dzielnicy 
chcą uczcić orzegowian, którzy licznie 
włączyli się w działalność narodową 
i byli pierwszymi ofiarami niemieckich 
represji w czasie  II wojny światowej 
– mówi Agnieszka Płaszczyk, kierow-
nik Centrum Inicjatyw Społecznych 
MBP. Uroczystości rozpoczną się  
2 maja o godz. 11.00 mszą świętą 
w kościele pw. św. Michała Archanio-
ła, po której harcerze z 77 Rudzkiej 
Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej 
„Twierdza” odczytają apel poległych. 
Po tej części Krzysztof Gołąb, dyrek-
tor Muzeum Miejskiego, wygłosi wy-
kład na temat walk narodowowyzwo-
leńczych na Śląsku. Po nim w progra-
mie artystycznym wystąpią uczniowie 
z Gimnazjum nr 5 im. Powstańców 
Śląskich. – Miejsce uroczystości jest 
symboliczne, gdyż przy ul. Kard.  
A. Hlonda 27 stał pomnik Powstańców 
Śląskich. Został on zburzony w roku 
1939 r. przez Niemców rękoma samych 
powstańców w celu ich upokorzenia – 
mówi Agnieszka Płaszczyk.  

Jak co roku z okazji Dnia Konstytu-
cji 3 Maja oraz święta Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski w mieście 
zostanie odprawiona uroczysta msza 
św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców. 
Odbędzie się ona w kościele p.w. Trój-
cy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej 

Międzynarodowe Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
– początek maja to czas ważnych świąt narodowych. W tych dniach w Rudzie Śląskiej będą organizowane różne 
atrakcje i uroczystości. To też czas, w którym każdy bardzo prosto może zamanifestować swój patriotyzm – po-
przez wywieszenie biało-czerwonej flagi. 

Przed nami „majówka”

– Kochłowicach o godz. 10.30. Po mszy 
nastąpi przemarsz pod pomnik Powstań-
ców Śląskich i złożenie kwiatów.

Przypomnijmy, że Międzynarodowy 
Dzień Pracy został ustanowiony w 1889 
roku dla upamiętnienia wydarzeń majo-
wych w Chicago w Stanach Zjednoczo-
nych. Święto to jest uczczeniem pamię-
ci ofiar, które zginęły w trakcie demon-
stracji, a domagały się między innymi 
8-godzinnego dnia pracy. Z kolei Dzień 
Flagi RP obchodzimy od 2004 roku. 
Jest to również Dzień Polonii i Polaków 
za granicą. Właśnie w tym dniu  
w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający 
stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili 
biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwy-
cięstwa oraz na Reichstagu. W latach 
PRL-u właśnie w tym dniu zdejmowano 
po 1 maja flagi państwowe, aby nie były 
eksponowane w dniu zniesionego przez 
władze komunistyczne Święta Konsty-
tucji 3 Maja. Swoje święto flagi obcho-
dzą także Stany Zjednoczone, Meksyk, 
Finlandia, Litwa czy Ukraina.

Natomiast Święto Narodowe 3 Maja 
zostało ustanowione po raz pierwszy 
w roku 1919, zniesione oficjalnie 
w 1951 r., a następnie przywrócone 
ustawą w roku 1990. Konstytucja 3 Ma-
ja była pierwszą w Europie, a drugą na 
świecie, po Konstytucji Stanów Zjed-
noczonych. Konstytucja 3 Maja ujęta 
była w 11 artykułach. Wprowadzała 
prawo powszechnej niepodległości 
(dla szlachty i mieszczaństwa) oraz 
trójpodział władzy na ustawodawczą 
(dwuizbowy parlament), wykonawczą 
(król) i sądowniczą. AS
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„ZŁOTE MASKI” DLA RUDZIANINA

– Jakim sposobem „Addamsowie” zna-
leźli się na polskiej scenie?

– Kiedy kilka lat temu zobaczyłem „Ro-
dzinę Addamsów” na Broadwayu, odezwało 
się we mnie marzenie, by przenieść ten mu-
sical do nas, a najlepiej na deski Gliwickie-
go Teatru Muzycznego, z którym współpra-
cowałem wówczas jako kierownik literacki. 
To było fantastyczne przeżycie! Miałem 
okazję współpracować z gwiazdorską obsa-
dą, a do tego udało nam się zachować fi lmo-
wo-serialowy klimat „Rodziny Addamsów”, 
która pojawia się co kilka dziesięcioleci 
w sferze kultury popularnej i której fabułę 
można dopasować także do dzisiejszych 
czasów. Premiera odbyła się w piątek, 
13 marca 2015 r. – była to data oczywiście 
nieprzypadkowa. Nie baliśmy się pecha, bo 
przecież Addamsowie pecha się nie boją.

– Przeniesienie musicalu z amerykań-
skiego Broadwayu na polską scenę mu-
siało być nie lada wyzwaniem?

– Najciekawszym doświadczeniem było 
dopasowanie scen oraz dowcipów do ota-

czającej nas rzeczywistości, tak żeby były 
one zrozumiałe i bawiły naszą publiczność. 
Do tego dochodzi katorżnicza wręcz praca 
w teatrze, dopracowywanie scen, zabezpie-
czenie scenografi i, by nie zagrażała aktorom 
(którzy poruszają się po wielopiętrowym 
pałacu – przyp. red.). Po tygodniach inten-
sywnej pracy, kiedy „przerobiliśmy” każdy 
dowcip na wszystkie możliwe strony, przy-
szedł taki moment, kiedy na próbie general-
nej po raz pierwszy pojawiła się publicz-
ność, a w naszych głowach pytanie, czy ko-
golowiek rozbawi to, co planujemy pokazać. 
Pewne dowcipy przestały nas już śmieszyć, 
ale publiczność szybko zareagowała entu-
zjazmem oraz śmiechem. 

– Potężna i rozbudowana scenografi a, 
efekty specjalne, upiorne, ale zachwyca-
jące charakteryzacje, muzyka i śpiew 
– nie mieliście takiego momentu, w któ-
rym któryś z tych elementów zawiódł?

– Na szczęście podczas samych spektakli 
nie mieliśmy żadnych przykrych niespo-
dzianek. Natomiast pojawiła się sytuacja 

awaryjna, kiedy po raz pierwszy założyli-
śmy dekorację w postaci ogromnych drzwi, 
które zamykają okno sceniczne, a w których 
każde skrzydło waży po kikaset kilogra-
mów. Kiedy zamontowaliśmy drzwi, te pod 
wpływem ciężaru wyrwały się z zawiasów 
łącznie z kawałkiem muru teatralnego. To 
był dosyć stresujący moment. Na szczęście 
udało się na czas wzmocnić mury i zamon-
tować drzwi.

– Wróćmy na chwilę do rodzinnej Ru-
dy Śląskiej. Bo przecież poniekąd to tutaj 
rozpoczęła się Pana fascynacja teatrem...

– Jeżeli chodzi o rodzinne miasto, to chy-
ba najmilej wspominam naukę w liceum 
Morcinka w Wirku i panią profesor Wiesła-
wę Żurek, która wychowała i nadal wycho-
wuje kolejne pokolenia „teatromaniaków”. 
To był fantastyczny czas – cztery lata w li-
ceum, kiedy właściwie nauczyłem się, czym 
jest teatr. Regularnie bywaliśmy w Teatrze 
Rozrwyki w Chorzowie. Mimo tego że nie 
byliśmy klasą humanistyczną a biologicz-
no-chemiczną, to co roku tworzyliśmy kilka 

Z Rudy Śląskiej na Broadway?
Musical „Rodzina Addamsów”, wystawiany głównie w Gliwickim Teatrze Muzycznym, od ponad roku bije rekor-
dy popularności oraz frekwencji, a wśród publiczności w czasie jego wystawiania co chwila wybuchają salwy 
śmiechu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że reżyserem tego niezwykle upiornego, ale równocześnie zabawnego 
musicalu dla „żywych, martwych i niezdecydowanych”, jest urodzony w Rudzie Śląskiej Jacek Mikołajczyk, który 
niedawno otrzymał presti żową nagrodę artystyczną „Złote Maski” właśnie za reżyserię tego spektaklu. 

przedstawień, recitali, koncertów, skeczy, 
czy kabaretów. Do tego dochodziły lekcje 
języka polskiego, które rozbudzały nasze 
zainteresowanie i literaturą, i teatrem. 

– Sukces „Rodziny Addamsów” spra-
wił, że zawiesił Pan sobie dosyć wysoko 
poprzeczkę. Naturalnie nasuwa się więc 
pytanie – co dalej? 

– „Rodzina Addamsów” była tak napraw-
dę moim debiutem, jeżeli chodzi o profesjo-
nalny musical. W tym gatunku czuję się 
najlepiej i od zawsze był on dla mnie fascy-
nujący. Dlatego przyznana nagroda cieszy, 

ale przede wszystkim motywuje do pracy. 
Skoro „Rodzinie Addamsów” przyznano ta-
kie wyróżnienie to kolejną poprzeczkę trze-
ba zawiesić jeszcze wyżej. Mamy już plany 
z grupą realizatorów oraz współpracowni-
ków, by w ciągu następnych dwóch sezo-
nów zrealizować trzy lub cztery spektakle. 
Jednak szczegóły ogłosimy dopiero w naj-
bliższym czasie. Znam kilka tytułów, które 
na pewno „chwycą” w Polsce i teraz pracuję 
nad tym, żeby przekonać dyrektorów róż-
nych instytucji kulturalnych do swoich po-
mysłów. Joanna Oreł

Reżyser Jacek Mikołajczyk ma już kolejne artystyczne plany.

REKLAMA

Ruda Śląska – Nowy Bytom 
ul. Pokoju 14

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. 10.00-18.00

Ruda Śląska – Wirek, 
ul. Obr. Westerplatte 7

Czynne: pon.-sob. 6.30-21.00, 
niedz. 10.00-20.00

Piwo Warka 4-pak 

8,99 zł/opak
1/2 litra PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW 

CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO 
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Oferta ważna od 27.04 do 3.05. lub do wyczerpania zapasów.
REALIZUJEMY BONY ŻYWIENIOWE  KWK HALEMBA-WIREK, 

KWK POKÓJ I KWK BIELSZOWICE ORAZ BONY SODEXO

Podudzie z kurczaka 

4,99 zł/kg
termin obow. 28-30.04

Węgiel drzewny 2 kg   5,79 zł/szt.
Karkówka b/k  10,99 zł/kg
Kiełbasa swojska  7,19 zł/kg
Kaszanka śląska z podrobami   8,99 zł/kg 
Lewiatan musztarda, 190 g  1,29 zł/szt
Prymat przyprawa do grilla 20 g  0,99 zł/szt
Ręcznik papierowy 60 m  4,88 zł/szt
Zestaw piknikowy  3,99 zł/szt

Zapraszamy na zakupy 
w dniach 1 i 3 Maja 

w godz. 10.00-20.00
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Adelajda i Józef Bańczykowie.

Barbara i Henryk Kłosowie. Elżbieta i Antoni Bartoszkowie. Irena i Jan Siwy.

Jadwiga i Eugeniusz Wielowscy.
Jadwiga Wieczorek 

wraz z prezydent Grażyną Dziedzic. Krystyna i Ginter Laksowie.

Natalia i Zygmunt Kuczerscy.Maria i Stanisław Mitasowie.Krystyna i Walter Konskowie.

Renata i Jerzy Stronciwilkowie. Róża i Zygmunt Kopyciokowie.
Stanisław Synowiec  

wraz z prezydent Grażyną Dziedzic

Urszula i Stefan Ochmannowie.
Stefan Nowakowski 

wraz z prezydent Grażyną Dziedzic.Stanisława i Kazimierz Podsiedlikowie.

ZŁOTE�GODY

Kolejni�jubilaci�odznaczeni!�Oto�małżonkowie,�którzy�przeżyli�
razem�50�lat.�W�piątek�(15.04.)�odbyła�się�kolejna�uroczystość�
złotych�godów.�Okrągłą�rocznicę�ślubu�obchodziło�16�par.�Na-
si�złoci�jubilaci�odebrali�gratulacje�oraz�pamiątkowe�medale�
i� kwiaty,� przyznane� im� w� podzięce� za� długoletnie� pożycie�
małżeńskie.�Uroczystość�odbyła� się�w�Ośrodku� św.� Elżbiety�
Caritas�Archidiecezji�Katowickiej�w�Rudzie.�Gratulujemy�i�ży-
czymy�kolejnych�lat�przeżytych�w�miłości.

RUDZIANKA�W�„MUST�BE�THE�MUSIC”

Cztery razy „tak” 
dla Luizy

Rudzianka� Luiza� Farouni� wykonaniem� francuskiego� utworu�
„Dernière�danse”�zachwyciła� jury�muzycznego�show�„Must�Be�
the�Music”.�Po�wygranej�w�konkursie�„O�Rudzki�Mikrofon”�oraz�
udanym�występie�podczas�Dni�Rudy�Śląskiej�przyszedł� czas�na�
scenę� ogólnopolską.� Dziewiętnastolatce� podczas� castingu� jury�
zapaliło�cztery� lampki�z�napisem�„tak”�–�w�ten�sposób�umożli-
wiono�jej�walkę�w�dalszych�etapach�rywalizacji.�Postanowiliśmy�
porozmawiać�o�jej�udziale�w�programie�i�planach�na�przyszłość.

– Podbiłaś w ubiegłym 
roku serca rudzkiej pu-
bliczności. Co skłoniło Cię, 
by sięgnąć dalej i spróbo-
wać swoich sił w progra-
mie rozrywkowym?

– Do tego by zrobić coś 
więcej dla siebie, namówił 
mnie mój chłopak. To on dał 
mi siłę do tego, by pokazać 
się prawie całej Polsce. Na 
początku miałam lekkie 
opory, ale po jakimś czasie 
poddałam się i jak się oka-
zało, wyszło mi to na dobre.

– Jak opisałabyś pobyt 
na nagraniach do progra-
mu? 

– To było coś zdecydowa-
nie nowego. Był to długi 
i naprawdę ciężki dzień. 
Trzeba było panować nad 
kilkoma rzeczami na raz, a na 
sam koniec dobrze się za-
prezentować. Byłam kłęb-
kiem nerwów. Jednak po występie dosta-
łam tyle energii, tyle pozytywnych emo-
cji, że zapomniałam o tym, co działo się 
wcześniej. Dzięki temu wspominam te 
chwile jako jedne z najlepszych w moim 
życiu.

– Skąd pomysł na wybór repertuaru 
w języku francuskim?

– Zaśpiewałaś pięknie, masz 
dużą muzykalność, śpiewasz 
czyściutko –�tak�o�występie�
Luizy�w�„Must�Be�The�Music”�
mówiła�Ela�Zapendowska,�

zasiadająca�w�jury.

Luiza Farouni zaczęła od sukcesów  
odniesionych w miejskich konkursach.
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– Do wykonywania piosenek francu-
skich już kilka lat wcześniej przekonała 
mnie moja nauczycielka z francuskiego. 
Kiedy pierwszy raz poprosiła mnie 
o wzięcie udziału w konkursie piosenki 
obcojęzycznej w repertuarze francuskim, 
nie byłam do końca przekonana do tego 
pomysłu. Jednak po wysłuchaniu paru 
utworów, wybrałam ten właściwy i od 
razu poczułam, że to jest coś dla mnie. 

– A jaka muzyka Cię inspiruje?
– Słucham naprawdę różnych piose-

nek. Jedyne czego nie znajdziemy na 
mojej playliście to zdecydowanie cięż-

kich brzmień typu metal i muzyki disco 
polo. Mimo to cenię każdego artystę za 
jego pracę. Najbardziej inspirują mnie 
utwory spokojne, takie, które wywołują 
dreszcze swoim brzmieniem – m.in są to 
utwory artystów takich jak Daughter, 
Agnes Obel i Dawid Podsiadło.

– Muzyka to Twój sposób na życie? 
Traktujesz ją jako przygodę, czy 
może bardziej zawodowo?

– Muzyka zawsze była obecna  
w moim życiu. Jako dziecko powta-
rzałam sobie, że chcę zostać piosen-
karką. Z czasem jednak zaczęłam 
uważać, że to niemożliwe i traktowa-
łam to jako hobby. Pomimo że „Must 
Be the Music” traktuję jako wspania-

łą przygodę, której nigdy nie zapomnę, 
dopuszczam do siebie myśl, że ta przygo-
da może stać się czymś więcej.

– Masz jakieś pozamuzyczne pasje?
– Mam mnóstwo pasji! W ostatnim 

czasie jest to przede wszystkim sport. 
W zimie uwielbiam jeździć na nartach. 
Kocham chodzić do kina, nawet mam al-
bum z pokaźną kolekcją biletów kino-
wych, bo jest w nim ponad 100 sztuk. 
Oprócz tego jestem fanką Realu Madryt 
i kocham gotować, a w szczególności 
piec. 

Magdalena Szewczyk
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29 kwietnia 2016 roku, godz. 17.00, kościół  ewangelicki w Wirku, ul. Kubiny 

W programie:
„Wierni Bogu i Ojczyźnie” • – inscenizacja w wykonaniu zespołu teatralnego  
z Ośrodka Dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Caritas Archidiecezji Katowickiej.
„Józef Niedziela – kapłan, społecznik, działacz narodowy, proboszcz w Bielszowicach”  • 
– spotkanie z Rafałem Wawrzynkiem, autorem książki o bielszowickim proboszczu. 

Oprawa muzyczna spotkania: uczniowie 
Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

WSTĘP WOLNY
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Miejskie Przedsiębiorstwo GosPodarki 
Mieszkaniowej towarzystwo 

budownictwa sPołeczneGo sPółka z o.o. 
w rudzie Śląskiej 

oGłasza PrzetarG na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu 
na terenie Miasta ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoł. 
 (zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin  
oględzin 

lokalu

1

Ruda Śląska 1 – Ruda  
ul. Norwida 2/01 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym 

21,12 
elektryczna, 
wod.-kan.,  
– odcięta

5,00 500,00 9.05.2016 r. 
godz. 10.00

2

Ruda Śląska 6 – Halemba  
ul. Solidarności 5/3

lokal na piętrze w budynku 
handlowym 

32,70 
elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o.
10,00 1.000,00 9.05.2016 r. 

godz. 11.00

3

Ruda Śląska 9 – Nowy Bytom  
ul. Niedurnego 53b/02

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym WMN

24,50 + 
piwnica 

4,87 

elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 500,00 9.05.2016 r. 

godz. 12.00

4

Ruda Śląska 10 – Wirek  
ul. Sienkiewicza 1/02 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym, wejście przez 

klatkę schodową 

32,56 elektryczna, 
wod.-kan. 6,00 500,00 9.05.2016 r. 

godz. 13.00

5

Ruda Śląska 10 – Wirek  
ul. Sienkiewicza 3/06 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym 

28,63
 +pow. przynależna 

wspólna

 6,11 

elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 500,00 9.05.2016 r. 

godz. 13.15

6

Ruda Śląska 10 – Wirek  
ul. 1 Maja 232/01 

lokal na parterze w budynku 
mieszkalnym

30,00 elektryczna, 
wod.-kan. 5,00 500,00 9.05.2016 r. 

godz. 14.15

7
Ruda Śląska 1 – Ruda,  

ul. Piastowska 31  
garaż nr 2

18,30 brak instalacji 3,00 500,00 9.05.2016 r. 
godz. 14.45

uwaGa!

Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do 

organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 maja 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębior-

stwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 
(świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne 
lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 
0010 0109 0321 w terminie do dnia 13 maja 2016 r. (data wpływu na konto Organizatora przetar-
gu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 
7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek 
od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 9.03.2016 r. poz. nr …. 
(lp. lokalu użytkowego / garażu) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 13 maja 
2016 r. do siedziby MPGM Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218 , 41-710 Ruda Śląska – pokój 24  
(I piętro – Dział Eksploatacji) oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z prze-
targu bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia re-
montu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze sta-
nem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się 
u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności go-
spodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do naj-
mu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stro-
nie internetowej: www.mpgm.com.pl

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Eksploatacji MPGM Sp. z o.o. ul. 1 Maja 218, 
pokój nr 23, 24 lub pod numerem telefonu 32 242-01-33; 32 242-01-75; 32 242-00-82, wew. 744, 
745.

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,  
http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,  

PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
Materiały redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia  
MieSzkaniowa

dzień wolny w maju
Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku z tym, że święto Konstytucji 3 Maja 

przypada we wtorek – dzień wolny od pracy
–  w dniu 2 maja br. Spółdzielnia będzie czynna 

na zasadzie dyżuru pracowników w poszczególnych działach, 
natomiast kasy w dyrekcji i na administracjach  będą nieczynne.

W czasie dni świątecznych dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby. 
Przypominamy telefony: 32 344-78-00 lub 32 248-24-11 lub 993.

Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy – Zarząd RSM.

MAKSYMA NA KWIECIEŃ
„Dbaj o to, by Twoje życie miało sens” 

                            Józef Maria Bocheński

zmiana terminu dyżuru rady nadzorczej w maju 2016 r.

Uprzejmie zawiadamia się, że w związku z długim weekendem w maju 2016 r., 
z którego może skorzystać wielu Członków RSM, dyżur Członka Rady Nadzorczej przy-

padający na dzień 2 maja 2016 r.  
zostaje przeniesiony na dzień 9 maja 2016 r. (poniedziałek godz. 16.00 do 17.00).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚlĄSKA 
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy 1 Maja z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona 
w Rudzie Śląskiej-Wirku, stanowiąca działkę numer 2590/122 o powierzchni 678 m², obręb Wirek k.m. 
1 zapisana w księdze wieczystej nr Gl1S/00007268/3 (dział III i IV są wolne od wpisów ) prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

Pierwszy i drugi przetarg przeprowadzone w dniach 19.11.2015 r. oraz 18.03.2016 r. zakończyły się 
wynikiem negatywnym.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową (symbol planu Mwu2).

Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 
posiada kształt prostokąta, porośnięta jest zielenią nieurządzoną, znajdują się na niej pozostałości po 
wcześniejszej zabudowie.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja; dojazd może odbywać się 
poprzez istniejący zjazd z ulicy 1 Maja. 

3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu wynosi 75.000,00 zł. 
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki 

obowiązującej w dacie sprzedaży.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 2.06.2016 r. o godz. 11.00 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 ogło-

szenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 25.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wyso-
kości 3.800,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwar-
ciem 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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PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 
gruntowej znajdującej się w rejonie:  

ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem na 
okres 3 lat z przeznaczeniem pod studnię  

głębinową i drogę dojazdową.

PrEZydENt MIAStA  
rudA ŚląSkA 

ogłasza rokowania na oddanie w użytkowanie wieczyste  
na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej  

w rudzie Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Strażackiej  
i Wawrzyna kałusa z przeznaczeniem pod budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w 
drodze rokowań z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa wła-
sności Gminy Miasta ruda Śląska, położona w rudzie Śląskiej-Wirku  
u zbiegu ulicy Strażackiej i Wawrzyna Kałusa o powierzchni 966 m2, obej-
mująca stanowiące całość gospodarczą działki nr 3151/195 o powierzch-
ni 77 m², 3153/195 o powierzchni 92 m², 3154/195 o powierzchni 797 
m², obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, Gl1S/00009474/4 (działy III i IV ww. 
księgi są wolne od wpisów).

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta ruda Śląska ww. nieruchomość stanowi teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu 
MN1).

3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej i terenów zielonych, posiada kształt prostokąta, jest nie-
zabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami. Znajdują się na niej 
studzienki wodociągowe, betonowe i murowane pozostałości po wybu-
rzonych obiektach budowlanych oraz po asfaltowej drodze. 

Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych ulic Strażackiej i 
Wawrzyna kałusa.

4. Cena do rokowań wynosi: 76.000,00 zł. 
Cena osiągnięta w rokowaniach będzie stanowić podstawę do usta-

lenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wy-

sokości 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.

5. Rokowania odbędą się w dniu 1.06.2016 r. o godz.11.00 w sali 213 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą 
uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które do dnia 24.05.2016 r. zapo-
znają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń  
w budynku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim www.ruda-
slaska.bip.infompl), dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.800,00 zł, 
przelewem lub w kasie tut. urzędu oraz złożą pisemne zgłoszenie udzia-
łu w rokowaniach, a w dniu 1.06.2016 r. przedłożą komisji wymagane 
dokumenty i oświadczenia. 

6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczy-
ny. 

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami (pokój 223), tel. 32 238-75-63.

PrEZydENt MIAStA  
rudA ŚląSkA 

informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta, 
wykazu części nieruchomości gruntowej położonej 

przy ul. 1 Maja, Powstańców, Bielszowickiej, Bankowej, 
Czarnoleśnej oraz Otylii,  które przydzielone zostaną 

w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu 
zawartych na czas oznaczony na okres 3 lat.



Lisek to 
młody psiak, 
którego 
wszędzie 
pełno 
wzrostem 
sięga poniżej 
łydki. Kocha 
ludzi i 
przepada 
za innymi 
psami. Jest 
energiczny 
i skoczny. 
To przyjacielski i towarzyski psiak, 
który wniesie do nowego domu wiele 
radości. Kontakt w sprawie adopcji, 
tel. 509-471-357.
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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 re-
monty łazienek, mieszkań, domów. 
Tel. 507-055-024.

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

 Malowanie, tapetowanie, gła-
dzie, kafelkowanie, panele, itp. Tel. 
510-152-294.

 Docieplenia budynków, remonty 
elewacji. Tel. 607-969-200.

 Naprawa telewizorów. J. Izydor-
czyk. Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, pa-
nele, itp. Tel. 505-946-693.

 Przeprowadzki – ekipa, taniuś-
ko. Tel. 601-292-699.

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

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

 
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-

398-273.

 PAJĄCZEK. Usługi elektroinstala-
cyjne. Tel. 505-180-050.

 Czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie. Tel. 606-
274-056.

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

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

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 
243-01-77.

 Rencista, ,,złota rączka”, oferuje 
profesjonalne, kompleksowe kafel-
kowanie łazienek, remonty. Tel. 32 
307-20-99, 784-699-569.

 Nie dajesz rady spłacać rat za-
dzwoń. Tel. 32 243-01-77.

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

 Usługi dekarskie, papa termo-
zgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512-
549-097.

 Szybka pożyczka dojazd 780-
116-672.

 
 Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.

 
 Kredyty hipoteczne www.nieru-

chomoscigabriel.pl, tel. 691-523-
055.

U����� 
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 DOM POGRZEBOWY ,,HOF-
MAN”. Usługi pogrzebowe i krema-
cyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowa-
ry 27, tel. 32 240-03-88, 32 
242-26-27.

N������������

 KUPIĘ MIESZKANIE W RU-
DZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-
405 . ANEL.

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

 Halemba, trzypokojowe, 56 m2, 
148 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-
052-885.
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 Ruda, dwupokojowe, 37 m2, 66 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885. 

 Godula, dwupokojowe, 46 m2, 
84 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

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

 Sprzedam 42 m2, Wirek – os. El-
snera. 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 

hipoteczny. 
www.nieruchomoscigabriel.pl 
tel. 691 523 055, 607 706 692

 Sprzedam działki gruntu w Ko-
chłowicach - www.nieruchomosci-
gabriel.pl, tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej pilne, tel. 531-465-977.

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

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

 Trzypokojowe około 60 m2: 
Skowronków, Pordzika, Łowiecka, 
Kopalniana. LOKATOR, tel. 793-017-
323.

 Dwupokojowe 48 m2, 85 tys. zł, 
Godula, CONTRACTUM, tel. 793-
396-040.

 Dwupokojowe 47 m2, 69 tys. zł, 
Ruda, c.o. miejskie, CONTRACTUM, 
tel. 793-396-040.

 KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE, NIE-
RUCHOMOŚCI. Tel. 887-877-189.

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

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

 Sprzedam – Godula, Podlas. Ka-
walerka przerobiona na 2 pokoje 32 
m2, parter, nowe okna, drzwi an-
tywłamaniowe, c.o., sprzęt + meble 
w cenie. Tel. 604-613-991.

 Do wynajęcia lokal w centrum 
Nowego Bytomia. Tel. 603-372-240.

 SPRZEDAM M-2, Halemba, III 
piętro, 73 tys., do remontu. Tel. 
509-364-986.

 Do wynajęcia mieszkanie Wirek 
stare budownictwo. Tel. 692-765-
153.

 Zamienię na mniejsze wyposa-
żone M-4, 80 m2 na 1 piętrze w ka-
mienicy z własnym c.o. Duża kuch-
nia z jadalnią, duża łazienka z wc i 
dodatkowe wc. Wirek, ul. Teatralna. 
Tel. 663-774-725, 609-577-993.

 Sprzedam mieszkanie, 56 m2, 
kamienica, Orzegów. Tel. 722-167-
816.

 Do wynajęcia trzypokojowe, 43 
m2, Wirek, Lecha. Tel. 660-941-351.

 Odstąpię lokal 10,5 m2 na dzia-
łalność (osiedle). Tel. 605-989-795.

 Ruda 1, M-2 wyremontowane – 
sprzedam, telefon 607-261-411.

M����������
 Skup samochodów. Płacimy 

najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 
792-155-155.

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

 Pomoc drogowa, złomowanie 
pojazdów, skup samochodów 
wszystkich marek, całych, uszkodzo-
nych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę 
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. 
Tel. 510-823-457.

 SKUP AUT wszystkich marek, 
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

 
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan 

obojętny. Tel. 507-572-625.

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

P����
 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-

488-596.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 32 240-
84-76.

 Szukamy malarzy, tynkarzy, gla-
zurników, monterów zabudowy G-K. 
Tel. 602-461-615.

 Zatrudnię agenta ubezpiecze-
niowego z praktyką. Tel. 601-959-
140.

 Przyjmę do pracy przy wykań-
czaniu wnętrz, mieszkań i domów. 
Tel. 666-606-792.

 Zatrudnię fryzjerkę, Ruda 1. Tel. 
697-811-630.

 Poszukuję kandydatki na staż 
fryzjerski (doświadczenie nie wyma-
gane), Ruda 1. Tel. 697-811-630.

 
 Zatrudnię panią do towarzystwa. 

Tel. 511-754-594.
 

 Restauracja i Pizzeria Kuźnia 
Smaku w Rudzie Śląskiej (Kubiny 32) 
poszukuje osób na stanowisko: ku-
charz/pizzerman, kelner/kelnerka, 
oraz kierowca – osoba do dowozu 
pizzy. CV prosimy składać osobiście 
u managera lub na adres: poczta@
kuznia-smaku.pl. Tel. kontaktowy: 
32 340-02-53, 32 340-02-40.

 
 Poszukujemy kucharzy i pomoc 

kuchenną. Tel. 608-761-133.
 

 Firma zatrudni murarzy, tynka-
rzy, dekarzy oraz pracowników bu-
dowlanych. Tel. 605-734-060, (32) 
273-63-69.

 
 Praca przy altanie. Tel. 532-543-

717.
 

 Firma budowlana zatrudni pra-
cownika w specjalności ogólnobu-
dowlanej. Ruda Śląska, ul. Halemb-
ska 113, tel. 601-504-030, 32 
242-24-11 w godz. 7.30-15.30.

 Przyjmę fryzjerkę od zaraz, Ha-
lemba. Tel. 513-548-106.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530-

412-007. 

 Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 
607-912-559.

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Westerplatt e 36. 
Tel. 607-468-787.

 Sprzedaż kurek kolorowych 
– Halemba. Tel. 601-081-517.

M������������
 Samotny bez zobowiązań szuka 

Miss Polonia (żart). Krzysztof lat 46. 
SMS 515-840-000, e-mail: red-
krzysztof@gmail.com. Pozdrawiam 
portale randkowe, zdjęcia, profi le 
i inne zabawy.

 Samotna wdowa (70 lat, nieza-
leżna) szuka przyjaciela. Tel. 793-
144-421.

Serdeczne podziękowanie
Pani Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Rudy Śląskiej

oraz wszystkim za za złożone wyrazy współczucia, wsparcie
i udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Gertrudy Szydłowskiej
składa
rodzina

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje 

o wywieszeniu na okres 21 
dni, tj. od dnia 22.04.2016 
r. do dnia 13.05.2016 r. na 

tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska plac Jana 

Pawła II 6 
(II piętro obok pokoju 222) 

wykazu nieruchomości 
gruntowej własności 

Gminy Miasta Ruda Śląska 
położonej w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Na 
Piaski, obręb Bielszowice, 
km. 3, stanowiącej działkę 

nr 4952/213 o pow. 147 m2 
KW GL1S/00007235/5, która 

zostanie zbyta 
w drodze ustnego przetargu 

nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta. 

Cena wywoławcza (nett o) 
do przetargu 

wynosi 20.000, 00 zł.

CASHPARTNER ul.Niedurnego 33, Ruda Śląska tel. 511-865-480

Nie bierz • 
chwilówek!!! 
Pożyczki 
do 15000 zł
Pożyczanie • 
jeszcze nigdy 
nie było 
takie łatwe
Pożyczki • 
dla emerytów, 
rencistów 
i pracujących
Konsolidacja • 
do 300 tys.
na 144 miesiące
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Dwunastogodzinne mistrzostwa
W Nowym Bytomiu odbył się XVIII 

Międzynarodowy Rudzki Bieg Dwunasto-
godzinny połączony z VII Mistrzostwami 
Śląska w biegu na dwanaście godzin. W so-
botę (23.04.) do Rudy Śląskiej zjechali naj-
lepsi ultramaratończycy z Polski, Litwy, 
Białorusi i Czech. Zawody ropoczęły się 
o godzinie 7. W biegu wzięło udział sto 
osób, w tym 17 pań. 

Aleksandra Niwińska z klubu AZS AWF 
Katowice zwyciężyła tę biegową rywaliza-
cję, osiągając wynik 139 512,5 m. Tym sa-
mym ustanowiła ona nowy rekord Polski 
wśród kobiet. – Tę trasę dobrze znam. Piąty 
raz tutaj wygrywam, ale pierwszy raz w kla-
syfi kacji generalnej – mówiła Aleksandra 
Niwińska. 

Na drugim miejscu uplasował się Irene-
usz Czapiga z TS AKA Chorzów przebie-
gając 138 763 m. Na podium znalazł się też 
Tomasz Kuliński z WKB Meta Lubliniec 
z wynikiem 138 472,5 m. Biegiem towa-
rzyszącym była Rudzka Sztafeta 4-godzin-
na, w której wystartowało siedem zespo-
łów: KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska, Ja-
strzębie 2, Straż Miejska Ruda Śląska, Au-
gusTeam, nauczyciele, MOPS Ruda Śląska 
i MPGM TBS Ruda Śląska. Pierwsze miej-
sce w tej rywalizacji zajęła drużyna KRS 
TKKF Jastrząb Ruda Śląska z dystansem 
65 475 m. – Rudzki bieg dwunastogodzinny 
z roku na rok cieszy się coraz większą popu-
larnością i uznaniem wśród biegaczy. Roz-
poczynaliśmy od kilkunastu uczestników. Uczestnicy biegu wystartowali w sobotę o godz. 7.

Podczas Młodzie-
żowych Mistrzostw 
Polski U-23 w zapa-
sach kobiet, które 
w dniach 22-23 
kwietnia odbyły się 
w Chełmie, zawod-
niczki ZKS-u Slavia 
Ruda Śląska wywal-
czyły dwa medale. 
Natalia Kubaty sta-
nęła na drugim stop-
niu podium w kate-
gorii do 60 kg, nato-
miast brąz w katego-
rii do 53 kg wywal-
czyła Justyna Re-
spondek.

Zawodnicy ZKS-u Slavia Ruda Śląska wywalczyli także dwa medale 
podczas XI Międzynarodowego Turnieju o Puchar Mazowsza w zapasach 
w stylu wolnym, który rozegrany został 23-24.04. w Teresinie. W kategorii 
27 kg trzecie miejsce zajął Michał Kaik. Identyczną lokatę wywalczył tak-
że Klaudiusz Wiezner w kategorii do 47 kg.

Natomiast w Rumunii zawodniczka ZKS-u Slavia Ruda Śląska Domini-
ka Kulwicka zajęła drugie miejsce podczas Międzynarodowego Turnieju 
Juniorek w zapasach kobiet, który rozegrany został 22-24.04. w Bukaresz-
cie. Dominika rywalizowała w kategorii do 59 kg. 

ZAPASY

Sukcesy Slavii
W Pabianicach 

odbyły się Mi-
strzostwa Polski 
Juniorów w zapa-
sach w stylu kla-
sycznym. W za-
wodach rozegra-
nych w dniach 
22-23.04. wystą-
pili dwaj zawodni-
cy rudzkiej Pogo-
ni. Marek Noga 
w kategorii wago-
wej 96 kg wywal-
czył brązowy 
medal, a Filip 
Chrząszcz w kategorii 85 kg przegrał walkę o brązowy medal i zajął piąte miej-
sce. Z kolei w Chełmie w tych samych dniach odbył się Ogólnopolski Tur-
niej Kwalifi kacyjny Młodzików w zapasach w stylu klasycznym. W turnieju 
wystąpili zawodnicy z całej Polski. Na starcie zameldowało się ponad 300 
zawodników, co spowodowało, że poziom zawodów był bardzo wysoki. 
Najlepiej spisał się Szymon Brzeziński, który wygrał w pięknym stylu 
wszystkie cztery walki i zdobył złoty medal wygrywając cały turniej. Szy-
mon walczył w kategorii 73 kg. Z kolei w wadze 42 kg wystąpiło 32 zawod-
ników. Rafał Bzdyra zajął siódme miejsce wygrywając cztery walki i prze-
grywając dwie. Reszta zawodników rudzkiej Pogoni przegrała w walkach 
eliminacyjnych.

Pogoń z medalami

Zawodnik Pogoni na podium.

REKLAMA

Miniony weekend zakończył się 
pozytywnie dla Slavii.

K������ �������� ���������� R����� P�����

Teraz przyjeżdżają do nas zawodnicy prak-
tycznie z całego kraju, nie brakuje też gości 
zagranicznych. Podobnie było i w tym roku 
– podkreślał August Jakubik, rudzki ultra-
maratończyk.

Historia rozgrywania biegu dwunastogo-
dzinnego w Rudzie Śląskiej sięga 1999 r. 
Okazją ku temu była 40. rocznica powsta-
nia Rudy Śląskiej. Trasa pierwotnie prze-
biegać miała przez wszystkie dzielnice 
miasta, jednak ze względów logistycznych 
areną zmagań został stadion „Wawelu” Wi-
rek. Pierwsze zawody zgromadziły na star-
cie 15 uczestników, a ich zwycięzcą został 
Ukrainiec Wiktor Łozownik. Od kilku lat 
zawody odbywają się w centralnej części 
miasta w Nowym Bytomiu.

Szczypiorniści SPR-u Grun-
wald Ruda Śląska zakończyli 
sezon 2015/2016 zwycięstwem 
w Brzegu. Jedynie pierwsze 
minuty spotkania zwiastowały 
wyrównany pojedynek, jed-
nakże w miarę upływu czasu to 
rudzianie nadawali ton grze. 
Od momentu gdy piłkarze ręcz-
ni Grunwaldu wyszli na prowadzenie, kontrolowali oni przebieg 
wydarzeń na boisku powiększając systematycznie swoją przewa-
gę. Prym w zdobywaniu bramek wiódł młody, błyskotliwy skrzy-
dłowy Dawid Mięsopust, który z chirurgiczną precyzją umieszczał 
piłkę w bramce przeciwnika. Łącznie zdobył on dla Grunwaldu 
dziewięć bramek, nie myląc się ani razu. Na uznanie zasługuje 
również bramkarz Dawid Wilk, który dwukrotnie pojawił się na 
parkiecie, aby bronić rzuty karne przeciwnika. Bramkarz SPR-u 
w obu przypadkach okazał się lepszy od egzekutorów siódemek.

Piłkarze ręczni SPR-u Grunwald Ruda Śląska zakończą sezon 
najprawdopodobniej na trzecim miejscu, gdyż w rundzie rewan-
żowej odnieśli trzy dotkliwe porażki z najgroźniejszymi rywala-
mi. Przed zarządem klubu czas na wyciągnięcie wniosków 
z minionego już sezonu i przygotowanie drużyny do najbliż-
szych rozgrywek.

Ostatnie zwycięstwo
O���� B���� 22:32 (13:15) SPR G������� R��� Ś����� 

SPR Grunwald: Błaś, 
Wilk – Mięsopust 9, 

Żakowski 5, Zarzycki 4, 
Kurzawa 4, Giebel 3, 

Wiertelorz 3, Milewski 
3, Płonka 1, Wodarski, 
Nowak. Trener: Gracka

PIŁKA RĘCZNA

– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń

– bez wpłaty własnej

KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

– bez BIK-u

konsolidacje oddłużenia
także z komornikiem

Ruda Śląska tel. 690 878 872
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Rugby

W sobotę (23.04.) w Krakowie po raz 
pierwszy w historii tego miasta odbył się tur-
niej Mistrzostw Polski Kobiet w rugby 7, 
a szósty w sezonie 2015/2016. Po słabym po-
czątku wiosny (dopiero siódme miejsce 
w Warszawie) aktualne brązowe medalistki 
MP, czyli rudzkie Diablice, liczyły na lepszy 
występ. 

Rudziankom w fazie grupowej przyszło 
się zmierzyć z zespołami Błyskawic Wro-
cław oraz Barbarians z Poznania. Spotkanie 
z wrocławiankami zaczęło się od przyłożenia 
rywalek Diablic, jednak z każdą kolejną ak-
cją coraz lepiej radziły sobie rudzianki. Mo-

wa tu m.in. o Angelice Piekorz, która 
w pierwszej połowie trzykrotnie meldowała 
się z piłką na polu punktowym Błyskawic. 
W drugiej połowie nadal atakowały tylko 
Diablice. Kolejno przykładały Cebula i Po-
śpiech, a celnie kopała Radzikowska, co 
przypieczętowało zwycięstwo rudzianek wy-
nikiem 33:5. Niestety kontuzji nabawiła się 
Oliwia Dąbrowska, która tego dnia nie była 
już w stanie kontynuować gry.

W drugim spotkaniu rywalkami Diablic 
był zespół Barbarians, czyli rezerwy Black 
Roses Posnanii. Wydawało się, że Diablice 
powinny sobie poradzić z młodszymi rywal-

Diablice tuż za podium

Rudzianki były o włos od podium.

kami. Jednak spotkanie miało swoją drama-
turgię. W pierwszej połowie rudzianki trzy-
krotnie przykładały za sprawą Cebuli, Radzi-
kowskiej i Piekorz. Mogło być czterokrotnie, 
jednak wracająca po kontuzji do składu Syl-
wia Łuksik przyłożyła piłkę przed polem 
punktowym, na co rywalki odpowiedziały 
tuż przed przerwą jedną akcją punktową. 
Druga połowa była już dużo bardziej wyrów-
nana. Oba zespoły miały sporo szans, Diabli-
ce wykorzystały jedną z nich za sprawą Julii 
Dzięcielskiej. Rywalki też wykorzystały jed-
ną szansę i spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 20:10, co Diablicom dało pierwsze 
miejsce w grupie i awans do fazy półfinało-
wej.

Po tak dobrym początku turnieju można 
było oczekiwać mocnej walki w ostatnich 
spotkaniach. Jednak Diablice spotkania półfi-
nałowe i o trzecie miejsce rozegrały tak, jak-
by ktoś wyłączył im prąd. W półfinale zostały 
pokonane przez liderki tabeli, Biało Zielone 
Gdańsk 0:47, a w meczu o trzecie miejsce 
również przegrały z Legią Warszawa 0:48. 

Ostatecznie Diablice zajęły czwarte miej-
sce w turnieju, co stanowi sporą poprawę 
w stosunku do ostatnich turniejów. Jednak 
rozegranie zaledwie dwóch dobrych spo-
tkań to za mało, by włączyć się z powrotem 
do walki o medale. Przed Diablicami jesz-
cze dwa turnieje w tym sezonie, w których 
trener Świerczyński prawdopodobnie bę-
dzie przygotowywał zespół już do kolejne-
go sezonu.

Derby rządzą się swoimi prawami – to 
piłkarskie porzekadło znalazło swoje od-
zwierciedlenie w sobotnim meczu (23.04.) 
rozegranym pomiędzy Jastrzębiem a Wa-
welem Wirek. Notujący porażki bielszo-
wiczanie mieli paść łatwym łupem graczy 
Wawelu. Tak się jednak nie stało.

Frekwencja na meczu nie zawiodła, 
a duża liczba kibiców na stadionie druży-
ny Jastrząb Bielszowice mobilizowała 
piłkarzy. Jastrząb już w siódmej minucie 

Piłka nożna – liga okręgowa

Jastrząb górą w derbach
Jastrząb Bielszowice 2:0 gkS wawel wirek ruda Śląska

po bramce Solaka wyszedł na prowadze-
nie. Zawodnik z Bielszowic odnalazł się 
w zamieszaniu po rzucie wolnym i wpa-
kował piłkę do siatki. Mecz mógł się po-
dobać, bo po stracie gola Wawel nie od-
puszczał i cały czas atakował. Niestety 
bezskutecznie. Ostatecznie drugą bramkę 
w meczu zdobył Kowalski, który popisał 
się pięknym strzałem z woleja z 20 me-
trów. Wynik nie zmienił się już do końca 
meczu.

Mecz był zacięty, ale to Jastrząb wygrał spotkanie.

Sędzia zagwizdał i oficjalnie w sobotę 
(23.04.) rozpoczął się festiwal strzelecki 
Uranii Ruda Śląska. W repertuarze kibice 
zobaczyli najlepsze szlagry w wykonaniu 
Zaleskiego, Hejdysza czy Kornasa. Przed 
meczem trudno było wskazywać faworyta 
sobotniej potyczki. W szranki stawały wszak 
zespoły sąsiadujące ze sobą w ligowej tabe-
li. Rezultat jednak był 
miażdżący dla przeciwni-
ków Uranii.

Mecz był zdecydowa-
nie jednostronnym wido-
wiskiem. Pierwszą dobrą 
okazję miała Urania już 
w 8. minucie gry, gdy 
Krzywda dobrze wystawił piłkę Heniszowi, 
a ten uderzył, lecz piłka przeszła obok słup-
ków. Na same bramki nie musieliśmy jed-
nak długo czekać. Już w 13. minucie gry po 
zamieszaniu w polu karnym piłka wyleciała 
poza jego obręb, a na strzał zdecydował się 
Zalewski. Piłka po rękach golkipera wylą-
dowała przy słupku w siatce. W 21. minucie 
gry swoją dobrą szansę – i jak się później 
okazało w zasadzie jedyną w tej części gry 
–  mieli goście. Najpierw z dalszej odległo-
ści Pardela sparował piłkę na słupek, a chwi-
lę później znów po mocnym uderzeniu wy-
piąstkował ją nad poprzeczką. Urania wybi-

ła z głowy gościom takie poczynania już 
w 24. minucie. Wówczas Miszka wystawił 
piłkę na 22 metr, a tu potężnie uderzył ją 
Kornas. Po tym manewrze piłka wylądowa-
ła w długim rogu bramki gości. 

Ledwo ci otrząsnęli się po utracie gola, 
a już trafił ich trzeci cios. W 26. minucie 
niemalże identyczny gol jak poprzedni, 

jednak oddany z trzech 
metrów, zdobył Kor-
nas, który ponownie 
wpisał się na listę 
strzelców. Minutę 
później mógł zostać 
on także autorem bły-
skawicznego hattric-

ka. Jednak tym razem piłka tylko obiła 
poprzeczkę. W 31. minucie Urania grająca 
już na pełnym luzie tworzyła coraz cie-
kawsze okazje. Miszka wystawił piłkę do 
Kornasa, a ten z kolei na środek do Mzyka, 
co skutkowało czwartym golem. Na dwie 
minuty przed zakończeniem pierwszej 
części gry Urania wykorzystała błąd obro-
ny i z bliskiej odległości Miszka umieścił 
piłkę pod poprzeczką. Przed przerwą tabli-
ca pokazywała wyniki 5:0 . Ciężko sobie 
przypomnieć kiedy po raz ostatni Urania 
„zaliczyła” taki rezultat po 45 minutach 
gry. 

Piłka nożna – liga okręgowa

Masakra, deklasacja, strzelanina – Urania robi rywalom piekło!
Urania ruda Śląska 9:0 (5:0) kS gołkowice 

Chyba tym razem nikt też nie miał wąt-
pliwości, że kochłowiczanie wygrają to spo-
tkanie. Wynik był już natomiast kwestią 
czasu. Urania jednak na pięciu bramkach 
nie poprzestała i już w 52. minucie gry mie-
liśmy kolejne trafienie, do wycofanej piłki 
dopadł Zalewski i umieścił ją w siatce. Dwie 
minuty później kolejną okazję miał Kornas. 
Strzelił jednak zbyt lekko i wprost w bram-
karza gości. W wyniku urazu jakiego doznał 
Henisz, na boisko wszedł w końcówce 
pierwszej połowy Chmielorz, a w drugich 
45 minutach do ataku przesunięty został 
Hejdysz. Taki układ zaowocował w 62. mi-
nucie, gdy to po dośrodkowaniu Mzyka na 
przeciwległej stronie szczupakiem popisał 
się właśnie Hejdysz i ustalił wynik na 7:0. 
W 81. minucie mieliśmy duże zamieszanie 
w polu karnym. W końcu piłka wypadła na 
dalszą odległość, a wtedy dopadł do niej 
Hejdysz i płaskim strzałem zdobył ósmego 
gola. 

W doliczonym czasie gry karnego zarobił 
Mzyk, a na przełamanie okazję dostał Kot, któ-
ry wykorzystał jedenastkę. Podsumowując, nikt 
nie spodziewał się tak wysokiego zwycięstwa, 
ale taką właśnie Uranię chcielibyśmy oglądać 
częściej. Zawodnicy swą grą chcieli chyba za-
chęcić do obejrzenia derbowego pojedynku, 
który odbędzie się 7 maja.

Urania: Pardela, Hejdysz, 
Skudlik, gabryś (’79 Jańczak), 

grzesik, Zalewski, Mzyk, 
krzywda (’71 kokoszka), 

kornas, Henisz (’43 
Chmielorz), Miszka (’58 kot )

„Zieloni” w sobotę (23.04.) zaatakowali 
gości z Częstochowy od pierwszych minut. 
Niestety na dobrych chęciach się skończyło, 
bo po kolejnym spotkaniu rudzianie nie 
zdobyli żadnego punktu.

Od początku ruszył do ataków zespół go-
spodarzy, a największe 
zagrożenie zespół stwa-
rzał dzięki akcjom Ro-
berta Chwastka. To do-
świadczony pomocnik, 
który na swoim koncie 
ma występy w T-Mobile 
Ekstraklasie. Po dwu-
dziestu minutach te starania przyniosły 
efekt, gdy było już 1:0 dla podopiecznych 
Teodora Wawocznego, bo po błędzie Wit-

Piłka nożna – iii liga

Częstochowianie utarli nosa rudzianom
grunwald ruda Śląska 1:2 (1:1) Skra Częstochowa  

kowskiego w pole karne dośrodkował Stani-
sławski, a do siatki trafił wcześniej Dreszer.

W 34. minucie świetnym, prostopadłym 
podaniem popisał się Mularczyk, a Nowak 
zdobył bramkę i doprowadził tym samym 
do wyrównania. W 50. minucie było już 2:1 

dla Skry. Z rzutu rożne-
go dośrodkował Mular-
czyk, a piłkę do siatki 
skierował Kowalczyk. 
Mimo ogromnej prze-
wagi w drugiej części 
gry i stworzenia kilku 
tak zwanych setek, licz-

nik zdobytych goli w Rudzie Śląskiej za-
trzymał się na dwóch, a spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 2:1 dla częstochowian.

grunwald: Poloczek – wolek, 
Szczypior (kpt), Sikora, 

Cymski – Cichecki, Chwastek, 
Jagodziński, kiepura – 

Stanisławski, Dreszer. Trenerzy: 
gawenda i wawoczny

W sobotnim spotkaniu (23.04.) podczas 
ostatniej kolejki Ekstraklasy Futsalu rudzia-
nie przegrali z liderem rozgrywek Gattą 
Zduńska Wola wynikiem 3:5. Przy ich obec-
nej formie niestety wielu kibiców spodzie-
wało się, że mecz zakończy się porażką, a 
nasza drużyna nie potrafiła tego zmienić na 
boisku. Goście grali jednak bardzo zacho-
wawczo. O ile w ofensywie Gatta była bar-

FUTSal

Porażka w ostatniej próbie
dzo groźna, o tyle w defensywie rudzianie 
stwarzali sobie bardzo dużą liczbę sytuacji. 
Kibice obejrzeli więc aż osiem goli, a mogli 
na pewno co najmniej kolejnych kilka. 
Bramki dla Gwiazdy zdobywali Hewlik, 
Haase i Krzymiński. To jednak zbyt mało na 
zwycięstwo. Tym samym Gwiazda żegna 
się z Ekstraklasą Futsalu i myślami jest już 
przy przygotowaniach do I ligi.
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ALKOHOLE

1/2 litra PIWA ZAWIERA  25 GRAMÓW 
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM 
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

BYKOWINA
ul. Szpaków 21, Ruda Śląska

naprzeciwko Galerii Ruda Śląska

*****HIT
*****

249
0,5 l

Kasztelan Specjały
białe, chmielowe, niefi ltrowane

199
0,5 l

Namysłów Pils

229
0,5 l

Braniewo Chmielone 
na zimno

269
0,5 l

Raciborskie klasyczne

996
473 ml

Heineken 4-pak

199
0,5 l

Tyskie Gronie

229
0,5 l

Lech

229
0,5 l
Żywiec

189
0,5 l

Warka Jasne Pełne

199
0,5 l

Kasztelan

************NOWOŚĆ
************************************

239
0,5 l

Warka Radler
cytryna, porzeczka, jabłko-gruszka

699
250 ml

Red Bull 2-pak

149
1,5 l

Woda Nałęczowianka gaz./ngaz

299
1 l Sok Tymbark

pomarańcza, czarna 
porzeczka, multivitamina

HALEMBA
ul. 1 Maja 73
Ruda Śląska

Oferta obowiązuje do 8.05.2016 r.
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