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27 maja przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. To okazja do tego, aby porozmawiać 
z jednymi z najbardziej doświadczonych samorządowców w naszym mieście m.in. o historii 

samorządu terytorialnego, jego dzisiejszej roli, wyzwaniach oraz jak obecnie można zdefi niować 
samorządność. Więcej w wywiadach z prezydentem miasta Michałem Pierończykiem 

oraz przewodniczącym Rady Miasta – Kazimierzem Myszurem.
Czytaj na str. 2 i 3
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Ruda Śląska będzie miała swój hejnał
Podczas kwietniowej sesji rudzcy radni 

przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia 
hejnału naszego miasta. Jego utworzenie 
to inicjatywa rudzianina Łukasza Rudnika, 
który jest hejnalistą na Wieży Mariackiej 
w Krakowie. Hejnał będzie wykonywany 
codziennie w południe na rudzkim rynku, 
a także o godz. 19.59, co jest nawiązaniem 
do roku powstania dzisiejszej Rudy Śląskiej 
(1959 r.). Rozmawiamy o tym z autorem 
hymnu, Łukaszem Rudnikiem.
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33-lecie samorządu 
terytorialnego

Informujemy, że redakcja „Wiadomości Rudzkich” 
została przeniesiona na ul. Karola Goduli 36 

(siedziba Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, I piętro). 
Niezmiennie jednak gazety będą wydawane w każdą środę 

w godzinach 7.30-11.00 w dotychczasowym miejscu 
(Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, 

parter Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia).

Po śmieci z nową fi rmą
Od 1 czerwca przez najbliższy rok od-

biorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych z Rudy Śląskiej zajmie się 
PreZero Service Południe Sp. z o.o. To 
efekt rozstrzygniętego przez miasto prze-
targu na świadczenie tych usług. 17 maja 
podpisana została umowa z wykonawcą. 
Od tego dnia rozpoczęło się też dostarcza-
nie mieszkańcom nowych pojemników, 
ponieważ dotychczasowe są własnością 
fi rmy, która będzie kończyła współpracę 
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z miastem. Nie zmieni się natomiast sama 
stawka opłaty śmieciowej.

Więcej na str. 5
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O roli samorządu
33 lata temu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego. O tym, jak zmieniał się 
samorząd, jaka jest jego rola i jak przekształciła się Ruda Śląska, rozmawiamy z przewodniczącym Rady Miasta – Kazimierzem Myszurem.

– 33 lata temu Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą 
27 maja Dniem Samorządu Terytorialne-
go. Jak zmieniał się samorząd na prze-
strzeni tych lat?

– Nie byłoby Dnia Samorządu Terytorial-
nego bez najważniejszej ustawy o samo-
rządzie gminnym. Uchwalona przez Sejm 
RP 8 marca 1990 r. 
ustawa o samorzą-
dzie gminnym sta-
ła się przy-

czynkiem do głębokich przemian ustrojo-
wych w Polsce. 27 maja 1990 roku odbyły 
się pierwsze całkowicie wolne wybory do 
rad gmin. Otworzyło to drogę do tego, by 
to obywatele sami decydowali o sprawach, 
które ich dotyczą. Tak zaczęła odradzać się 
w Polsce samorządność. Dziś trudno sobie 
bez niej wyobrazić w pełni demokratyczną 
Polskę. Nowe prawo miało zapewnić jedy-
nie warunki do spełnienia woli społeczno-
ści lokalnych. Reszta miała zależeć od na-

szej aktywności oraz od uwierzenia 
w stworzoną szansę. Te wszystkie 
lata funkcjonowania samorządu to 

nie tylko nowe prawo, inwestycje 
czy struktury. To także zmiany 
w sposobie myślenia, w mental-

ności. Samorząd zmienił obli-
cze tej ziemi, na której żyją 

dziś obywatele świado-
mi swoich praw i obo-
wiązków. Reforma 

przyniosła lokal-
nym wspólnotom 
p o d m i o towo ś ć , 
faktyczną autono-
mię. Uzyskały one 
osobowość praw-
ną, pełne prawa 

majątkowe i własne środki fi nansowe. 
Dzięki zaangażowaniu działaczy aktywizu-
jących lokalne społeczności, tworzących 
wspólnoty samorządowe, okres ten stał się 
epoką wzmożonego rozwoju lokalnego. Lo-
kalne władze dostały możliwość wspiera-
nia inicjatyw gospodarczych. A te z kolei 
stworzyły szanse rozwoju dla polskich 
miast i wsi. Polska samorządność jest wiel-
kim sukcesem całego społeczeństwa i na-
szej lokalnej społeczności.

– Jaka jest rola Rady Miasta w tworze-
niu samorządności Rudy Śląskiej?

– Samorząd lokalny, jako że jest bliżej 
lokalnych wspólnot, znacznie lepiej reali-
zuje ich potrzeby. Radni na co dzień, prze-
bywając w różnych grupach mieszkańców, 
potrafi ą znacznie lepiej zrozumieć ich po-
trzeby. Rada Miasta stanowi o funkcjono-
waniu gminy, wpływa na sprawy lokalne 
leżące w kompetencjach samorządu. 
W ten sposób jest realizowana idea samo-
rządności, czyli samodzielnego rozwiązy-
wania problemów przez mieszkańców. Sa-
morząd to współpraca organu stanowiące-
go i wykonawczego. To samorząd odpo-
wiada za żłobki, przedszkola, szkoły, trans-
port publiczny, szpital, spółki miejskie czy 
urzędy i instytucje, w których na co dzień 

mieszkańcy załatwiają sprawy związane 
z szeroko rozumianą obsługą obywatela.

– Jakie problemy i wyzwania stoją 
przed samorządem?

– Jestem głęboko przekonany o tym, że 
egzamin z ostatnich lat zdaliśmy, jednak 
nie możemy spoczywać na laurach. Przed 
nami stale pojawiają się nowe wyzwania, 
którym należy sprostać. Wojna na Ukrainie 
i jednak cały czas reperkusje gospodarcze 
związane z różnymi wydarzeniami global-
nymi powodują, że samorządy odczuwają 
w swoich budżetach, przy planowaniu in-
westycji różnego rodzaju kłopoty. Zmienić 
się będą musiały nasze priorytety czy po-
strzeganie świata. To wyzwania, z którymi 
mierzyć się będzie całe społeczeństwo, nie 
tylko mieszkańcy Rudy Śląskiej. Dlatego 
tak ważne jest także nieustanne podno-
szenie świadomości wśród społeczności 
lokalnej o tym, jak istotna jest wspólnota 
i praca na rzecz naszej małej Ojczyzny.

– Co można uznać za sukces samorządu 
z perspektywy tych minionych lat?

– Patrząc na nasze miasto, można śmia-
ło powiedzieć, że reforma ustrojowa przy-
niosła pozytywne wyniki. Wzrosła efek-
tywność gospodarowania lokalnymi zaso-
bami, poprawił się poziom świadczonych 

mieszkańcom usług publicznych. Już dzi-
siaj nie możemy sobie wyobrazić Rudy Ślą-
skiej bez tych wszystkich wielkich inwesty-
cji, które realizowane były przez lata. Na-
sze miasto zmieniło się diametralnie, po-
prawiła się infrastruktura i tym samym 
wzrósł poziom życia społeczeństwa.

– Dzień Pracownika Samorządowego 
to święto wszystkich urzędników pracują-
cych w Urzędzie Miasta oraz jednostkach 
organizacyjnych podległych miastu. Cze-
go im życzyć?

– W pierwszej kolejności chciałbym po-
dziękować pracownikom samorządowym 
za trud oraz ciężką pracę dla dobra lokal-
nej społeczności. Służba publiczna nie za-
wsze bywa zadaniem łatwym. Potrzeba 
wiele cierpliwości i zrozumienia, by spro-
stać oczekiwaniom społeczeństwa. Życzę, 
aby podejmowane starania przynosiły sa-
tysfakcję. Niech to święto będzie okazją do 
podkreślenia zaangażowania i wysiłku, jaki 
urzędnicy wkładają w wypełnianie swoich 
zawodowych obowiązków. Życzę, aby wy-
siłek ten był stale doceniany przez społe-
czeństwo. Życzę także dużo sił i zapału do 
pracy, wielu sukcesów oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym.

– Dziękuję za rozmowę. Anna Piątek

Ruda Śląska będzie miała swój hejnał
Podczas kwietniowej sesji rudzcy radni przyjęli uchwałę w sprawie 
ustanowienia hejnału naszego miasta. Jego utworzenie to inicjatywa rudzianina 
Łukasza Rudnika, który jest hejnalistą na Wieży Mariackiej w Krakowie. Hejnał 
będzie wykonywany codziennie w południe na rudzkim rynku, a także o godz. 
19.59, co jest nawiązaniem do roku powstania dzisiejszej Rudy Śląskiej (1959 r.). 
O tym wszystkim rozmawiamy z autorem hymnu, Łukaszem Rudnikiem.

– Prapremiera hejnału Rudy Śląskiej 
będzie miała miejsce podczas Dni Rudy 
Śląskiej. Z jakich względów zdecydowałeś 
się skomponować utwór dla swojego ro-
dzinnego miasta?

– Pomysł zrodził się kilka lat temu, gdy 
rozpoczynałem studia na Akademii Mu-
zycznej w Krakowie. Bardzo często słysza-
łem wtedy hejnał mariacki z płyty rynku 
i wielokrotnie myślałem o tym, że to by 
było interesujące, gdyby Ruda Śląska rów-
nież posiadała swój muzyczny symbol. 
Utwierdziłem się w tym pomyśle po zdo-
byciu posady hejnalisty, słysząc, jak wielu 
mieszkańców Krakowa podkreśla, że hej-
nał mariacki to dla nich bardzo ważny sym-
bol. To niesamowita wizytówka miasta. 
Postanowiłem więc sprezentować miastu 
hejnał już na początku 2022 roku, co zo-
stało bardzo pozytywnie odebrane przez 
ówczesną panią prezydent wraz z jej 
pierwszym zastępcą. Jestem wdzięczny, że 
aktualni włodarze również przychylnie 
przyjęli ten pomysł. Przy okazji chciałbym 
też uciąć wszelkie spekulacje – hejnał to 
była moja inicjatywa i mój podarunek dla 

miasta. Za jego skomponowanie, nagranie 
i zrzeknięcie się praw autorskich do niego 
otrzymałem symboliczną złotówkę.

– Z jakich względów uznałeś, że nasze 
miasto zasługuje na hejnał?

– To moje rodzinne miasto, jestem z nim 
związany od urodzenia. Uznałem, że to do-
bry pomysł, aby Ruda Śląska zyskała wyjąt-
kową wizytówkę w postaci swojego hejna-
łu, a ten wyróżnia się z kilku powodów. 
Jest napisany przez rudzianina oraz nawią-
zuje do przemysłowych tradycji miasta, 
ponieważ zainspirowany jest melodią lu-
dową z Rudy Śląskiej „Oj hutnik, hutnik”.

– Proszę opowiedzieć więcej o jej hi-
storii.

– Zależało mi na tym, aby hejnał Rudy 
Śląskiej był bezpośrednio związany z mia-
stem. W związku z tym podstawową inspi-
racją była pieśń ludowa „Oj hutnik, hut-
nik”, którą udało znaleźć się w zbiorach 
prof. Adolfa Dygacza. To wybitny etnograf, 
muzykolog i znawca kultury górnośląskiej. 
Dzięki uprzejmości pani Agaty Krajewskiej 
z Górnośląskiego Parku Etnografi cznego 
w Chorzowie trafi ł do mnie zapis nutowy, 
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a później odnalazłem również nagranie, 
w którym pieśń tę śpiewa urodzony 
w 1901 r. w Rudzie Śląskiej Jan Bieda. Do-
datkową symboliką hejnału jest to, że czas 
jego trwania to 11 taktów muzycznych, 
które nawiązują do 11 dzielnic Rudy Ślą-
skiej. Ponadto hejnał będzie transmitowa-
ny m.in. o 19.59. Ta wyjątkowa godzina to 
upamiętnienie 1959 roku, w którym po-
wstała Ruda Śląska.

– Twoja osoba, jako twórcy hejnału, 
nie jest przypadkowa. W styczniu ubie-
głego roku przeprowadzałam z Tobą wy-
wiad tuż po tym, jak objąłeś posadę kra-
kowskiego hejnalisty w Bazylice Mariac-
kiej. Jak wyglądała Twoja droga do obję-
cia tego stanowiska?

– To bardzo rozbudowany konkurs! 
W pierwszej kolejności odbył się egzamin 
z gry na trąbce, do którego przystąpiło 
36 osób. Ci, którzy otrzymali pozytywny 
wynik, zostali poddani próbie sprawności 
fi zycznej, ponieważ każdy hejnalista jest 
funkcjonariuszem Państwowej Straży Po-
żarnej. To okazało się największym proble-
mem, gdyż nikt tego testu nie zaliczył. Me-

dia z całej Polski szydziły, że żaden 
z 36 kandydatów nie potrafi  wejść po 
schodach z trąbką, natomiast zaręczam, że 
test sprawnościowy jest dużo bardziej wy-
magający. Sprawdza się podciągnięcia na 
drążku, bieg po „kopercie” oraz kondycyj-
ny Beep Test. Po odpadnięciu przez wiele 
dni trenowałem na siłowni i przy kolejnym 
konkursie udało się go zaliczyć. Ponadto 
wśród wymogów był też brak lęku wyso-
kości, więc każdy z kandydatów wchodził 
z zabezpieczeniem na 25-metrową drabi-
nę. Dodam, że im wyżej, tym bardziej dra-
bina się chwieje, więc jest to równie wy-
magająca dyscyplina.

– Funkcję hejnalisty sprawujesz prawie 
1,5 roku. Jak oceniasz ten czas?

– Jestem niezmiernie dumny, że już od 
prawie 1,5 roku kontynuuję tradycję, któ-
ra trwa kilkaset lat. Bazylika Mariacka 

w Krakowie to jedyne miejsce na świecie, 
w którym co godzinę odgrywa się melo-
dię, a codzienna transmisja o godz. 12 
w Programie 1 Polskiego Radia to najstar-
sza tego typu cykliczna audycja radiowa 
na świecie, trwająca już od 1927 r.

– Objęcie nowej posady, która pochła-
nia dużo Twojego czasu, oznacza, że za-
mierzasz przeprowadzić się do Krakowa?

– Kraków to fascynujące miasto, ale je-
stem zbyt związany ze Śląskiem, żeby zde-
cydować się na przeprowadzkę. Czas trwa-
nia służby na Wieży Mariackiej to 24 go-
dziny, po których mam 48 godzin odpo-
czynku. Ten system sprawia, że większość 
czasu spędzam na Śląsku. Decyzja jest już 
podjęta i z pewnością zostaję w Rudzie 
Śląskiej.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł



www.wiadomoscirudzkie.pl 3 24.05.2023

Jestem samorządowcem 
– działam lokalnie
Prezydent Michał Pierończyk jest samorządowcem od 2006 roku – doświadczenie to pozwala mu dzisiaj na odważne 
mierzenie się z obecnymi problemami samorządów. W jaki sposób? Rozmawiamy o tym w poniższym wywiadzie.   

– Dzień Samorządu Terytorialnego 
powinien być okazją do świętowania. 
Czy rzeczywiście tak jest w obliczu 
problemów, z jakimi mierzą się sa-
morządy oraz ich finanse?

– Przede wszystkim święto to upa-
miętnia pierwsze w pełni demokra-
tyczne wybory samorządowe, co 
w praktyce oznacza, że świętujemy 
przekazanie władzy mieszkańcom. 
Dlatego jako samorządowcy – prezy-
denci, burmistrzowie, wójtowie, czy 
radni, ale też urzędnicy – musimy pa-
miętać o tym, że to nad codziennymi 
problemami mieszkańców należy się 
pochylić w pierwszej kolejności. Sa-
morząd daje nam moc sprawczą, aby 
je rozwiązać. Niestety w ostatnich la-
tach największym problemem samo-
rządu jest to, że traci tę sprawczość, 
gdyż realizacja dużych inwestycji jest 
niemożliwa bez dofinansowań ze 
środków zewnętrznych. Przez to sa-
morząd terytorialny staje się jedynie 
administracją terytorialną, a nie sa-
modzielną wspólnotą skutecznie do-
strzegającą problemy lokalnej spo-
łeczności. To zdecydowanie negatyw-
ny trend, a przecież tak naprawdę to 
samorządy są motorem rozwojowym 
naszego kraju i to pomimo zmian 
w prawie, które poskutkowały ograni-
czeniem dochodów do gminnych bu-
dżetów. Dlatego uważam, że władze 
centralne powinny zwiększyć poziom 
udziałów jednostek samorządu tery-
torialnego w podatku PIT i CIT albo 
dać im udział w podatku VAT. To było-
by lepsze dla mieszkańców, niż przeka-
zywanie samorządom pieniędzy z rzą-
dowych programów, o których decy-
duje się nie lokalnie, lecz centralnie. 
W samej Rudzie Śląskiej zakładane 
wpływy tylko z podatku PIT w stosun-
ku do ubiegłego roku zmalały 
o 37 mln zł. Kumuluje się to z rosnący-
mi ciągle kosztami mediów, płac i zwięk-
szającymi się cenami realizacji zadań 
spowodowanych wysoką inflacją. Mu-
simy mieć też pieniądze na utrzyma-
nie miasta i infrastruktury, która po-
wstaje dzięki pozyskanym środkom 
inwestycyjnym.

– Jakie wyzwania dla Pana – z punk-
tu widzenia samorządowca – było 
najtrudniejsze, odkąd pełni Pan pu-
bliczne funkcje?

– Działając w samorządzie od 
2006 roku jako radny, potem wicepre-
zydent i na końcu prezydent mam sze-
roką perspektywę. Pełnienie funkcji 
publicznych to przede wszystkim 
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ogromna odpowiedzialność za miesz-
kańców i miasto. To codzienna troska 
o bieżące funkcjonowanie i miejskie 
finanse, ale także reagowanie na pro-
blemy i trudności zgłaszane przez 
mieszkańców. To też podejmowanie 
bardzo trudnych, skomplikowanych, 
a czasem niepopularnych decyzji. Nie 
ma jednego wyzwania, które było dla 
mnie najtrudniejsze. Z perspektywy 
20 lat to najtrudniejszym dla mnie jest 
poczucie coraz bardziej słabnącej roli 
samorządu oraz coraz mniejszej moż-
liwości rozwiązywania problemów 
mieszkańców.

– Pomimo trudności, stawiacie na 
inwestycje. 1/4 wydatków, czyli 
267 mln zł, przeznaczono właśnie na 
ten cel. Co w ramach tego zostanie 
zrealizowane?

– To trudny rok dla samorządów, 
jednak realizujemy swoje cele i konty-
nuujemy rozpoczęte inwestycje. Aż 
159,3 mln zł przeznaczymy na zadania 
drogowe, takie jak m.in. kontynuacja 
budowy trasy N-S od ul. Kokota do 
ul. Bielszowickiej, czy budowa odcinka 
trasy N-S na północ od Drogowej Trasy 
Średnicowej do ul. Magazynowej. 
Kontynuujemy także przebudowę ka-
nalizacji w Halembie oraz przebudowę 
ul. Wolności. Z nowych inwestycji na-
leży wspomnieć o przebudowie 
ul. Dworcowej i Przedtorze, ale też 
ul. Żeleńskiego, Siewnej, Noblistów 
Śląskich i Reja. Dużą i ważną inwesty-
cją jest budowa nowego budynku 
Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszo-
wicach. Zmodernizujemy też budynek 
Szkoły Podstawowej nr 36. Z kolei bli-
sko 31,7 mln zł w budżecie to zadania 
z zakresu mieszkalnictwa. Tu sztanda-
rową inwestycją jest kontynuacja bu-
dowy nowych mieszkań komunalnych 
przy ul. Bankowej w Rudzie.

 – Przygotowano też szereg projek-
tów, które czekają na ,,zielone” świa-
tło, jeżeli chodzi o możliwość dofi-
nansowania w ramach funduszy eu-
ropejskich. Proszę powiedzieć więcej 
na ten temat.

– Bez środków zewnętrznych jako 
samorząd nie jesteśmy w stanie reali-
zować dużych zadań. Dlatego też na 
bieżąco przygotowujemy wnioski o do-
finansowanie do realizacji ważnych dla 
miasta i mieszkańców inwestycji. Dla 
wielu z nich mamy już gotową doku-
mentację techniczną i gdy tylko poja-
wia się taka możliwość, to aplikujemy 
o środki zewnętrzne. Warto tu wymie-
nić m.in. działania dotyczące Odna-

wialnych Źródeł Energii, w ramach któ-
rych chcielibyśmy wykonać takie insta-
lacje dla 16 budynków użyteczności 
publicznej oraz około 400 budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i czte-
rech wielorodzinnych. Chcemy też się-
gnąć po pieniądze na Wielki Piec, czy 

budowę trasy N-S na odcinku od ul. 
Bielszowickiej do autostrady A4, a tak-
że pozyskać środki na rozszczelnienie 
placu Jana Pawła II. Ruda Śląska do-
brze sobie radzi z pozyskiwaniem środ-
ków zewnętrznych. Monitorujemy i re-
agujemy na każdą możliwość pozyska-
nia pieniędzy. Wspomnę o środkach 
pozyskanych w ostatnim czasie. Na od-
nowienie zieleńca przy ulicy Osiedlo-
wej pozyskaliśmy 184 tys. zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja 
ma objąć m.in. pielęgnację istniejącej 
zieleni, nowe nasadzenia, odtworzenie 
alejek, montaż punktu świetlnego oraz 
instalację ławek, stołów i stojaków na 
rowery. Ustawione zostaną też tablice 
o tematyce przyrodniczej, edukacyjnej 
i ekologicznej. Szacowany koszt przed-
sięwzięcia to ponad 260 tys. zł. W tym 
roku powstanie dokumentacja, 
a w przyszłym nastąpi realizacja zada-
nia. Udało nam się także pozyskać po-
nad 136 tys. zł w konkursie „Inicjatywa 
Antysmogowa” w ramach Marszał-
kowskiego Programu Poprawy Jakości 
Powietrza. Pieniądze przeznaczone zo-
staną na zakup specjalistycznego dro-
na do badania składu dymu z komi-
nów. Będzie on służyć naszej Straży 
Miejskiej.

– Przykładem tego, że warto dzia-
łać, są wznowione Dni Rudy Śląskiej, 

co jest dużą zmianą, jeżeli chodzi 
o kulturalne życie naszego miasta 
w ostatnich latach.

– Podczas licznych rozmów, prowa-
dzonych jeszcze w kampanii wybor-
czej, mieszkańcy wielokrotnie pytali 
mnie o organizację Dni Rudy Śląskiej, 

które ostatni raz odbyły się w 2019 ro-
ku. Oczywiście chciałbym móc prze-
znaczyć większe środki na organizację 
dni miasta, jednak niestety budżet na 
to nie pozwala. Niemniej 3 i 4 czerwca 
zachęcam wszystkich mieszkańców do 
wspólnej zabawy. W sobotę zapra-
szam na obchody Dnia Dziecka, pod-
czas których nie zabraknie licznych 
atrakcji w ogrodzie przy Śląskim Te-
atrze Impresaryjnym im. H. Bisty. 
O wrażenia artystyczne tego dnia za-
dbają młodzi rudzcy tancerze i wokali-
ści. W sobotni wieczór zapraszamy 
także na kino plenerowe na placu Jana 
Pawła II. W niedzielę 4 czerwca zapla-
nowaliśmy dzień koncertowy i wystę-
py zespołów CoverNostra, Oberschle-
sien i legendarnej grupy Dżem. Nie 
zabraknie także występów dla młod-
szej grupy odbiorców, czyli Mery Spo-
lsky. Na scenie pojawią się także laure-
aci konkursu ,,O Rudzki Mikrofon” 
Martin Rangosz oraz Marta Mansfeld, 
a także autor hejnału Rudy Śląskiej Łu-
kasz Rudnik.

– Kolejna nowość w tym roku to 
zmienione zasady, jeżeli chodzi o bu-
dżet obywatelski. Mieszkańcy jeszcze 
bardziej mogą się dzięki temu włą-
czyć w funkcjonowanie rudzkiego sa-
morządu.

– W tym roku pula środków  
budżetu obywatelskiego wyniesie 

5,3 mln złotych. Cieszę się, że rudzia-
nie tak chętnie uczestniczą w tej ini-
cjatywie. W każdym roku pojawiają 
się nowe ciekawe pomysły, które po-
wodują, że Ruda Śląska staje się coraz 
piękniejsza. Zachęcam do tej aktyw-
ności, bo w moim przekonaniu projek-
ty realizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego nie tylko wzbogacają 
nasze miasto, ale także integrują lokal-
ne społeczności i uczą dbania o wspól-
ne dobro. W programie wyborczym 
zapowiedziałem korektę zasad budże-
tu obywatelskiego. Zmiana sposobu 
głosowania pozwoli mieszkańcom od-
nieść się do większej liczby projektów, 
co w mojej ocenie sprawi, że wyniki 
będą lepiej odzwierciedlać potrzeby 
lokalnej społeczności. Budżet obywa-
telski to idealne narzędzie dla miesz-
kańców, którzy mają swoje pomysły 
na miasto. Jeżeli tylko przekonają do 
swoich projektów innych rudzian, to 
mogą bezpośrednio wpłynąć na spo-
sób zagospodarowania przestrzeni 
publicznej. W tym roku zmieniliśmy 
zasady głosowania. Wybranym pro-
jektom mieszkańcy przydzielą punkty 
– kolejno od czterech punktów dla 
najwyżej ocenianego do jednego 
punktu dla najniżej ocenianego. Po-
nadto można głosować na cztery za-
dania duże i cztery małe. Propozycje 
zgłaszane do budżetu obywatelskiego 
mogą dotyczyć nie tylko zadań inwe-
stycyjnych, ale także tzw. projektów 
miękkich, czyli przedsięwzięć o cha-
rakterze kulturalnym, sportowym czy 
społecznym, np. organizacji koncer-
tów, zawodów sportowych, festynów, 
itp. To także kolejna obietnica wybor-
cza, którą udało się zrealizować.

– Pytanie na podsumowanie naszej 
rozmowy – czym jest dla Pana Prezy-
denta samorządność terytorialna?

– Z definicji samorządność teryto-
rialna ma na celu głównie identyfika-
cję oraz zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb miejscowej ludności. Ale zo-
stawmy formułki. Dla mnie, tak osobi-
ście, ważne jest poczucie, że gdy wy-
chodzę z domu, to czuję, że jestem 
u siebie – w swoim mieście. Jako pre-
zydent chcę zrobić coś dobrego dla 
ludzi i być blisko nich. Chcę budować 
relacje z mieszkańcami, którzy wska-
zują ważne dla nich sprawy. Wielo-
krotnie to podkreślałem – jestem sa-
morządowcem, który działa tutaj, lo-
kalnie, dla rudzian.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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Przebudowa ul. Wolności 
– zmiany w organizacji ruchu
W poniedziałek (22 maja) zmieniła się organizacja 
ruchu na modernizowanym odcinku ul. Wolności. 
Ruch zamiast ul. Bankową został poprowadzony 
równoległą ul. Powstańców (odwrócenie kierunku 
na tej ulicy).

Szykuje się remont dawnego ratusza
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych z Orzegowa ma zamiar poszerzyć swoją działalność poprzez remont i zaadaptowanie budynku 
dawnego ratusza w tej dzielnicy (ul. Hlonda 27). W związku z tym w ostatnich tygodniach m.in. wygrodzony został teren wokół 
wspomnianego budynku. Pomysł inwestycji pojawił się już kilka lat temu, ale dopiero teraz remont ma się rozpocząć, a jego zakres 
– według zapowiedzi uczelni – będzie bardzo szeroki.

Budynek dawnego ratusza w Orzegowie przy ul. Hlonda 27 już kilka lat temu 
został sprzedany za 1 procent wartości Wyższej Szkole Nauk Stosowanych. 
Na wniosek rektora WSNS w 2015 roku obiekt został wpisany do rejestru 
zabytków. Rok później w ramach budżetu samorządowego zaplanowano 
250 tys. zł dotacji na renowację elewacji budynku starego ratusza. Już wtedy 
remont miał się odbyć, ale ze względu na to, że właściciel (uczelnia) wykonał 
tylko częściowo planowany zakres prac, wypłacono część dotacji z miasta.

Teraz Wyższa Szkoła Nauk Stosowa-
nych wraca do pierwotnych planów, 
na co wskazuje odgrodzenie terenu 
zielonego, sąsiadującego z budynkiem 
oraz umieszczenie na nim budowlanej 
tablicy informacyjnej. – Tymczasowe 
wygrodzenie terenu (które zastąpi do 
końca sierpnia br. od strony ul. Hlonda 
i ul. Huloka ogrodzenie docelowe) 
związane jest z przystąpieniem uczelni 
zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym i uzyskanym pozwole-
niem na budowę do jego przebudowy 
i adaptacji na potrzeby WSNS wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania 
ww. obiektu – informuje Adam Sała-
niewski, kanclerz Wyższej Szkoły Nauk 
Stosowanych. – Realizacja przebudo-
wy i adaptacji podzielona została na 
trzy etapy, a aktualnie rozpoczęte zo-
stały prace przygotowawcze do reali-
zacji pierwszego etapu. Całość prac 
według przyjętego planu powinna zo-
stać zakończona do 2026 r. Z uwagi na 
fakt, że obiekt był użytkowany także 
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Wyrazy głębokiego współczucia  i najszczersze kondolencje
dla Rodziny 

z powodu śmierci

Wybitnego Chirurga
Pana Zbigniewa Bomby 

składają
Zarząd oraz Pracownicy

LUX-MED Sp. z o.o. Przychodni Wireckiej

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nie-
ruchomość gruntową o powierzchni 1914 m2, znajdującą się w Rudzie Śląskiej-Halembie przy uli-
cy Energetyków 15, z przeznaczeniem pod prowadzenie istniejących kortów do tenisa ziemnego. 
Przetarg odbędzie się dnia 13.06.2023 r. o godzinie 10.00. Szczegółowe informacje znajdują się na 
tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny, tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
podaje do publicznej wiadomości informację o wykazie nieruchomości do oddania w dzierżawę, 
na czas określony do lat 3, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni 
1484,82 m2, znajdującą się w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy zbiegu ulic Pordzika/Plebiscytowa, 
z przeznaczeniem pod prowadzenie boiska do gry w piłkę nożną. Szczegółowe informacje znajdują 
się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR. Dodatkowych informacji udziela Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny, tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda 
Śląska.

jako szpital chorób płuc, był zalany po 
likwidacji szpitala i nie był dostosowa-
ny do dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami, wymaga termomo-
dernizacji – zakres remontu jest bar-
dzo szeroki – zapowiada.

Budynek dawnego ratusza w Orze-
gowie zostanie przeznaczony na po-
trzeby dydaktyczne uczelni (sale wy-
kładowe i seminaryjne), jeżeli chodzi 
o realizację kształcenia w zawodzie 
pielęgniarki oraz kształcenia na pozio-
mie licencjatu w innych zawodach 
medycznych. Zostanie tam przeniesio-
na także siedziba władz uczelni. 
– W obiekcie planowane jest ponadto 
usytuowanie ogólnodostępnej dla 
mieszkańców Rudy Śląskiej placówki 
e-pielęgniarstwa czynnej całą dobę. 
Wygrodzony teren zgodnie z planem 
jego zagospodarowania przeznaczony 
zostanie w przeważającej części na te-
reny zielone oraz na parking – mówi 
Adam Sałaniewski. Ponadto w ramach 
uzgodnienia ze śląskim wojewódzkim 

konserwatorem zabytków planowane 
jest odtworzenie nielicznych elemen-
tów architektury wnętrz.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych 
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie (obecna 
siedziba mieści się przy. Królowej Ja-
dwigi 18) prowadzi edukację na kie-
runku pielęgniarstwo na trzech pozio-
mach kształcenia tj. na studiach 
pierwszego stopnia (licencjackich), 
studiach drugiego stopnia (magister-
skich) oraz na tzw. studiach pomosto-
wych z prawem uzyskania dyplomu li-

Wprowadzone zmiany pozwolą na 
przebudowę skrzyżowania ul. Wolno-
ści z ul. Bankową oraz wymianę w tym 
miejscu istniejącej sieci kanalizacyjnej 
i sanitarnej.

W dalszym ciągu obowiązuje ruch 
wahadłowy na odcinku ul. Wolności 
od Placu Chopina do ul. Wieniawskie-
go. Ruch odbywa się po nowo wyko-
nanej nawierzchni, z kolei druga stro-
na powinna być gotowa do połowy 
czerwca. Wówczas roboty wraz z ru-
chem wahadłowym przeniosą się na 
odcinek od ul. Wieniawskiego do 
ul. Mickiewicza.

Nadal trwają prace na odcinku 
ul. Wolności od skrzyżowania ul. Wol-
ności, Zabrzańskiej i 1 Maja w kierun-
ku ronda na skrzyżowaniu ul. Magazy-
nowej i Brańskiego. Całość prac na 
tym odcinku powinna się zakończyć 
w lipcu br., wtedy też będzie on w peł-
ni przejezdny dla kierowców.

Przebudowa całej ulicy Wolności za-
kończyć się ma do października 2024 r.
 UM

cencjata przeznaczonych dla pielę-
gniarek, które ukończyły liceum me-
dyczne lub szkołę policealną, względ-
nie pomaturalną. W tym roku akade-
mickim w WSNS kształci się 574 stu-
dentów. Ze względu na małe zaintere-
sowanie kształceniem się w zawodzie 
położnej studia te zostały zawieszone.

WSNS ma jednak nadzieję na roz-
wój działalności. – Oczekujemy od 
2019 r. na uchwalenie ustawy o nie-
których zawodach medycznych, która 
ma określić wykaz tych zawodów, ich 

kwalifi kacje i kompetencje zawodowe. 
Ustawa jest aktualnie procedowana 
przez Sejm RP i powinna być uchwalo-
na do końca tej kadencji Sejmu RP. 
Od jej ostatecznego brzmienia, szcze-
gólnie w zakresie dotyczącym wymo-
gów kwalifi kacyjnych dotyczących wy-
maganego docelowo poziomu wy-
kształcenia (studia wyższe czy wy-
kształcenie średnie), uzależniona jest 
decyzja o nowej ofercie edukacyjnej 
uczelni – informuje kanclerz WSNS.

Tekst i foto: Joanna Oreł
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12

NIP: 641 001 03 37 | REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 (-15) fax 32 248-43-22, wew. 293

e-mail: rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie 
termomodernizacji budynku przy ul. Szpaków 15-17 w zasobach 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia moż-
na odebrać od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. w siedzibie Zamawia-
jącego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Ślą-• 
ska nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu • 
odebrania faktury VAT,
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00•  w pokoju 310

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faksem lub e-
mailem zamówienie z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury 
VAT. Cena formularza wynosi: 117,16 PLN /z VAT/.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zama-
wiającego w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 
07.06.2023 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w sali nr 317 w dniu 
7.06.2023 r. o godzinie 9.00.

Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium 

przetargowe w kwocie: 100.000,00 PLN/budynek. Wadium można wpłacać 
na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 1090 2037 
0000 0005 3600 5415 do dnia 07.06.2023 r. do godz. 8.30. Uwaga! Za datę 
wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto 
zamawiającego.

W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowo-
duje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetar-
gu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Alicja Pawłow-
ska, pracownik Działu Technicznego, pok. 310, tel. 32 248-24-11 (15), wewn. 
306 w godzinach od 10.00 do 12.00, e-mail: alicja.pawlowska@rsm.com.pl.
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Po śmieci z nową fi rmą
Od 1 czerwca br. przez najbliższy rok odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych z Rudy Śląskiej zajmie się PreZero Service Południe Sp. z o.o. To efekt 
rozstrzygniętego przez miasto przetargu na świadczenie tych usług. 17 maja podpisana 
została umowa z wykonawcą. Od tego dnia rozpoczęło się też dostarczanie mieszkańcom 
nowych pojemników, ponieważ dotychczasowe są własnością fi rmy, która będzie kończyła 
współpracę z miastem. Nie zmieni się natomiast sama stawka opłaty śmieciowej.
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Wyłoniona w przetargu fi rma PreZero 
Service Południe Sp. z o.o odbiorem i za-
gospodarowaniem odpadów komunal-
nych z terenu miasta zajmować się bę-
dzie od 1 czerwca br. do 31 maja 2024 r. 
Równocześnie władze miasta pracują już 
nad kolejnym postępowaniem na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych. – W tym celu prowadzimy tzw. 
wstępne konsultacje rynkowe. Konsulta-
cje mają na celu pomóc w określeniu 
wartości szacunkowej przyszłego zamó-
wienia, a także opracowaniu niezbędnej 

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12

tel. 32 248-24-11 (-15) fax 32 248-43-22, wew. 293
e-mail: rsm@rsm.com.pl

informuje o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionego 
mieszkania na zasadzie umowy najmu, którego stawka czynszowa wynosi:

adres, struktura, piętro pow. użytkowa stawka czynszowa*

w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu:
ul. Jana Dworaka 9B/41 40,68 m2 14,50 zł/m2

salon, aneks kuch., łaz. z wc
*oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne 

tj. za energię cieplną (c.o.), zimną i ciepłą (c.w.u.), wodę, wywóz śmieci i inne.

Wnioski dot. ww. mieszkań należy składać w punkcie Informacja Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Magazynowej 12 wraz 
z załączoną kserokopią dowodu przelewu wadium w wys. 2.000,- zł. Wadium 
należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 
2401 0000 0302 0039 3751.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego złożenia.
Adaptację mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na wła-

sny koszt.
Wpłacone wadium zostanie przelane na poczet kaucji zabezpieczającej 

opłaty czynszowe.
Wnioskodawca traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty uzyskania 

zgody na objęcie mieszkania nie podpisze umowy najmu i nie uzupełni kaucji 
do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o ww. stawkę.

Umowa najmu może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony bez 
możliwości wykupu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni 
– tel. 32 248-24-11, wew. 53.

Statystyki odpadów komunalnych wytworzonych w Rudzie Śląskiej 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. przedstawiają się następująco: 
odpady niesegregowane (zmieszane) – 30,5 tys. ton, odpady 
wielkogabarytowe – 11,6 tys. ton, bioodpady – 8,7 tys. ton, 
gruz – 6 tys. ton, szkło – 2,6 tys. ton, tworzywa sztuczne i metal 
– 2,3 tys. ton, papier – 1,8 tys. ton, popiół – 1,6 tys. ton. 
Łącznie daje to ponad 65,6 tys. ton odpadów komunalnych.

dokumentacji postępowania, tak, aby 
uzyskać najlepsze dostępne rozwiązania 
i dokonać wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty. Z zaproszenia do udziału w nich sko-
rzystały dwa podmioty. Jesteśmy po 
pierwszych spotkaniach z nimi – mówi 
prezydent miasta Michał Pierończyk.

W tej chwili dla miasta najważniejszym 
wyzwaniem związanym z wyborem no-
wej fi rmy, która zajmować się będzie od-
biorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych z terenu Rudy Śląskiej, jest 
przeprowadzenie płynnej wymiany po-
jemników na odbierane odpady. – Zmia-
na fi rmy odbierającej odpady to skompli-
kowana logistycznie operacja, jej częścią 
jest m.in. wymiana pojemników, którą 
trzeba przeprowadzić w taki sposób, aby 
mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu 
odczuli jej skutki. Wykonawca zapewnił 
nas, że dołoży ku temu wszelkich starań 
– podkreśla wiceprezydent Jacek Morek.

Cały proces wymiany pojemników zo-
stał zaplanowany. Szczegółowy plan wy-
miany kubłów znajduje się na stronie in-
ternetowej h� ps://bit.ly/3BvC0NB w za-
kładce „PreZero Service Południe”. 
Mieszkańcy z nowych pojemników będą 
mogli jednak korzystać dopiero po ode-
braniu dotychczasowych kubłów. Z kolei 
harmonogramy odbioru odpadów ko-
munalnych na kolejne miesiące zostaną 
opublikowane w najbliższym czasie na 
stronie internetowej miasta oraz w apli-
kacji EcoHarmonogram.

Od 1 czerwca wraz z wyborem nowe-
go wykonawcy zmienią się także niektó-
re zasady odbioru odpadów, które okre-
ślone zostały uchwałą Rady Miasta pod-
jętą jeszcze w grudniu ubiegłego roku. 
W ten sposób zmniejszona zostanie czę-
stotliwość odbioru „u źródła” mebli i in-
nych odpadów wielkogabarytowych 
z zabudowy jednorodzinnej z 4 razy 

w roku do 2 razy w roku, a z zabudowy 
wielorodzinnej z 1 razu w tygodniu do 
1 razu na 2 tygodnie. Wprowadzony zo-
stanie też limit odbieranych „u źródła” 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
z gospodarstw domowych do 2 worków 
typu big-bag o pojemności 1 m sześc. 
każdy jeden raz w roku kalendarzowym. 
Przypomnijmy – nadal obowiązywać bę-
dzie selektywna zbiórka popiołu. W tym 
celu na osiedlach ogrzewanych piecami 
pojawią się specjalne pojemniki na po-
piół, do których nie należy wrzucać in-
nych frakcji odpadów.

Mieszkańcy każdą ilość odpadów – za 
wyjątkiem odpadów zmieszanych – na-
dal będą mogli pozostawić w Gminnym 
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych przy ul. Noworudz-
kiej 8. Tam także można odbierać worki 
na odpady segregowane, w tym bio. 
Punkt jest czynny (za wyjątkiem dni usta-
wowo wolnych od pracy): poniedziałek-
piątek od godz. 10 do 18, sobota od 
godz. 10 do 14.

Przypomnijmy, że w mieście od lutego 
2023 r. stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla nieru-
chomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy, wynosi 37 zł miesięcznie od osoby 
w przypadku odpadów zbieranych 
w sposób selektywny. W zabudowie jed-
norodzinnej przysługuje ulga za kompo-
stowanie odpadów w przydomowym 
kompostowniku, wynosząca 2,50 zł od 
mieszkańca.

W przypadku właścicieli nieruchomo-
ści niezamieszkałych, przykładowo za 
zadeklarowany pojemnik 120 l stawka 
miesięczna wynosi 26,80 zł w przypadku 
odpadów zbieranych selektywnie. Z ko-
lei w przypadku domków letniskowych 
oraz innych nieruchomości wykorzysty-
wanych na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe ryczałtowa stawka roczna wynosi 
206 zł dla śmieci segregowanych.

 UM
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Noc Chórów 2023 
– rozśpiewajmy miasto
19 zespołów, osiem miejsc koncertowych, 35 koncertów i w sumie 
13 godzin muzyki – to wszystko czeka na uczestników Międzynarodowego 
Fes� walu IV Nocy Chórów w Rudzie Śląskiej. Wydarzenie odbędzie się 
w najbliższą sobotę, 27 maja br., w godz. 17.30-22. Impreza rozpocznie 
się na placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Artystów z różnych krajów 
będzie można posłuchać nie tylko na nowobytomskim rynku, ale także 
m.in. w „ajnfarcie”, wieży wodnej, ogrodzie Miejskiego Przedszkola nr 17 
czy na parkingu przy Zespole Szkół Muzycznych. Koncerty specjalne 
zaplanowano także w Stacji Biblioteka w Chebziu.

Zakończenie sezonu 
w „Kinie dla Kobiet”
Szereg inspirujących prelekcji, spotkań z przedsiębiorczymi paniami, 
ciekawe doznania kulinarne oraz zabiegi kosmetyczne i badania 
profi laktyczne czekały na panie w piątek (19.05) w nowobytomskim 
kinie Patria w ramach kolejnej edycji „Kina dla Kobiet”. Było to ostatnie 
spotkanie przed wakacyjną przerwą.

W jego trakcie wykład wygłosił 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowo-
sielski, a ponadto uczestniczki „Kina dla 
Kobiet” spotkały się z Justyną Dec, zało-
życielką Fundacji „Oko w Oko z rakiem”. 
Była to okazja do nauczenia się samoba-
dania oraz wsparcia projektu ,,Mam ha-
ka na raka!”. Swoją prelekcję, z motywu-
jącym tematem, wygłosiła Iwona Łatacz, 
a Aneta Jokisz opowiedziała o podróży 
w głąb siebie. Jednak prawdziwym hi-
tem „Kina dla Kobiet” było spotkanie 
z Dawidem Piątkowskim, który jest m.in. 
twórcą autorskiej metody rozwoju oso-

– Formuła festi walu jest nietypowa – in-
formuje Krzysztof Dudzik, dyrektor arty-
styczny Nocy Chórów. – To forma spaceru, 
podczas którego publiczność przemieszcza 
się pomiędzy miejscami koncertowymi, 
chcąc posłuchać wybranego przez siebie 
chóru – wyjaśnia. – Festi wal ma pokazać, 
że śpiew niesie niesamowitą radość, a po-
wszechnie uważana za elitarną muzyka 
chóralna jest łatwa w odbiorze i pięknie 
brzmi nawet w najmniej oczywistych miej-
scach – dodaje.

20-minutowe koncerty odbywać się bę-
dą równocześnie na placu Jana Pawła II, 
w „ajnfarcie” budynku przy pl. Jana Paw-
ła II nr 3, w wieży wodnej, ogrodzie Miej-
skiego Przedszkola nr 17, na parkingu Ze-
społu Szkół Muzycznych I i II stopnia, 
w ogrodzie Śląskiego Teatru Impresaryjne-
go, a także w Stacji Biblioteka w Chebziu. 
Muzyka sakralna będzie wykonywana 
w kościele pw. św. Pawła. Poza utworami 
religijnymi podczas fes� walu będzie moż-
na posłuchać muzyki dawnej, współcze-
snej (XX-XXI wiek), klasycznej, czyli obej-
mującej style między muzyką dawną 
a współczesną. Chóry zaprezentują rów-
nież utwory z kategorii folklor oraz jazz-
pop. Muzyka będzie prezentowana a cap-
pella, czyli bez towarzyszenia instrumen-
tów. – Repertuar zespołów będzie różno-
rodny, więc każdy znajdzie coś dla siebie 
– dodaje Krzysztof Dudzik.

W imprezie udział wezmą: Akademicki 
Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach, Bytomski Kolektyw Śpiewa-
czy, Can� cum Novum, Carmina Silesia, 
Cantate Deo, Modus Vivendi, Gaudete, 
In Tempore, Krakofonia, Kuczeryki, Aper-
tum Cor, Kyndryl Corporate Choir, Chór 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach, zespół wokalny Luna Plena, 
Młodzieżowy Chór Rozrywkowy „Dafne”, 
Muzealny Chór Społeczny, Warszawski 
Międzynarodowy Chór „W Akcji” oraz Ze-
spół Kameralny Santarello. Będzie można 
posłuchać również węgierskiego zespołu 
„Cheeky Chamber Choir” z Budapesztu.

Fes� walowi będą towarzyszyć krótkie 
warsztaty chóralne, które odbędą się na 
placu Jana Pawła II między 19.40 a 20. 
Poprowadzi je Krzysztof Dudzik, dyrektor 
artystyczny fes� walu. Ważnym punktem 
wydarzenia będzie wspólne wykonanie 
Piosenki Nocy Chórów, które zaplanowano 
na godz. 22. Warto dodać, że utwór skom-
ponował Kamil Gojowy, rudzianin i dyrek-
tor organizacyjny fes� walu.

Organizatorem tegorocznej edycji Nocy 
Chórów jest Stowarzyszenie „Ar� fi ces Ar-
� fi cibus”, a współorganizatorzy to: Śląski 
Związek Chórów i Orkiestr oraz Fundacja 
„Chórtownia”. Wszelkie informacje na te-
mat IV Nocy Chórów w Rudzie Śląskiej 
można pozyskać za pośrednictwem profi lu 
Fes� walu facebooku oraz strony interne-
towej www.nocchorow.pl. Patronat hono-
rowy nad wydarzeniem objął prezydent 
miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk.

UM

bistego, a także dwudziestokrotnym 
medalistą mistrzostw Polski w tenisie. 

Podczas spotkania nie zabrakło oczy-
wiście atrakcji ze stref urody, zdrowia 
oraz kulinariów, a na zakończenie wy-
świetlona została polska komedia pt. 
„Skołowani”. – Jako organizator chcę 
podziękować wszystkim uczestniczkom 
oraz partnerom ,,Kina dla Kobiet” – bez 
Was wszystkich nie byłoby tego projek-
tu. Dziękuję i do zobaczenia w paździer-
niku – podsumowuje Marta Glamb, or-
ganizatorka ,,KdK”.

 JO

Pysznie przy piekaroku
W minioną sobotę (20.05) odbył się kolejny piknik przy piekaroku w Rudzie 
(ul. Bujoczka). Jego uczestnicy tradycyjnie już mogli skosztować chleba wypiekanego 
w zabytkowym piecu z ok. 1900 roku, a ponadto odbyły się warsztaty dla 
najmłodszych, prelekcja o pszczołach oraz nauka prania na waszbrecie. Kolejna tego 
typu impreza zaplanowana jest w okresie wakacyjnym. Foto: UM Ruda Śląska
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Jedna z wielu inwestycji obywatelskich zakończona!
Nowoczesny i bezpieczny oraz dostosowany do korzystania przez większą grupę dzieci 
plac zabaw został otwarty przy Miejskim Przedszkolu nr 20 im. Słonecznej Doliny 
w Wirku. Inwestycja ta powstała w ramach budżetu obywatelskiego (edycja 2022).

skiej. – Zgłaszając projekt drogą elek-
troniczną, nie trzeba już dołączać cy-
frowego odwzorowania listy osób po-
pierających projekt. Należy jednak 
pamiętać, że oryginał listy poparcia 
w wersji papierowej należy dostarczyć 
do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miasta nie później, niż w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od daty przesłania 
formularza drogą elektroniczną – in-
formuje Grażyna Janduła-Jonda, se-
kretarz miasta, przewodnicząca ze-
społu ds. budżetu obywatelskiego na 
2024 rok.

Następnie złożone wnioski zostaną 
zweryfi kowane pod względem zgodno-
ści z uchwałą Rady Miasta w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać pro-
jekt budżetu obywatelskiego miasta 
Ruda Śląska. Propozycje zgłaszane do 
budżetu obywatelskiego mogą doty-
czyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale 
także tzw. projektów miękkich. Wszyst-
kie projekty muszą obejmować działa-
nia zgodne z obowiązującym prawem 
oraz stanowić zadania własne gminy. 
Zlokalizowane muszą być na terenie, na 
którym miasto może zgodnie z prawem 
wydatkować środki publiczne. Projekty 
muszą spełniać również warunek ogól-
nodostępności, czyli być dostępne dla 
wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, 
przy czym korzystanie z nich nie może 
być odpłatne. Z budżetu obywatelskie-
go wyłączone są inwestycje i remonty 
w budynkach placówek oświatowych. 
Pozostałe wymogi, jakie muszą speł-
niać wnioski, można znaleźć w uchwa-
le Rady Miasta.Fo
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Informacje i dokumenty do pobra-
nia, w tym formularz zgłoszenia pro-
jektu oraz listę poparcia projektu, 
można znaleźć na pla� ormie rudasla-
ska.budzet-obywatelski.org oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ruda Śląska w zakład-
ce konsultacje społeczne. Ponadto 
zarówno na pla� ormie, jak i w BIP, za-
mieszczona została instrukcja spraw-
dzania własności terenu, która po-
zwoli na szybką weryfi kację, czy pla-
nowana lokalizacja przedsięwzięcia 
należy do gminnego zasobu nierucho-
mości. Rolę punktu informacyjnego 
i doradczego dla osób zainteresowa-
nych zgłaszaniem projektów pełni 
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miasta. Nowością jest możliwość wy-
cofania projektu przez projektodawcę, 
jednak nie później niż 14 dni przed 
rozpoczęciem głosowania.

Pula środków na budżet obywatel-
ski w 2024 r. wyniesie 5 271 000 zł, 
z czego 1 471 000 zł przypadnie na 
zadania duże (koszt realizacji powy-

żej 380 000 zł), a 3 800 000 zł 
na zadania małe (koszt realizacji do 
380 000 zł).

Wykaz projektów dopuszczonych 
i niedopuszczonych do głosowania zo-
stanie opublikowany w terminie do 
4 sierpnia. Mieszkańcy będą mogli 
głosować od 4 do 10 września. Przy-
pomnijmy, że w kwietniu br. Rada 
Miasta uchwaliła nowy sposób głoso-
wania, dający możliwość wskazania 
czterech zadań dużych i czterech za-
dań małych, a nie po jednym jak do-
tychczas. Jest to maksymalna liczba 
projektów, na które można oddać gło-
sy, co oznacza, że nie ma konieczności 
wyboru wszystkich ośmiu zadań. 
– Wybranym projektom mieszkańcy 
przydzielą punkty – kolejno od czte-
rech punktów dla najwyżej oceniane-
go do jednego punktu dla najniżej 
ocenianego – informuje Grażyna Jan-
duła-Jonda. Lista zwycięskich projek-
tów zostanie opublikowana 22 wrze-
śnia.

 JO, UM

W ramach projektu pod nazwą 
,,Słonecznie i bajecznie, czyli krok 
w przyszłość w Słonecznej Dolinie 
– nowoczesny i bezpieczny plac za-
baw” zdemontowane zostały stare i zu-
żyte urządzenia, a w ich miejsce zain-
stalowano 13 stałych oraz cztery prze-
nośne urządzenia zabawowe. Są to: 
zestawy drewniane z daszkami, zjeż-
dżalniami i drabinkami, podwójne 
huśtawki, huśtawki równoważne, 
urządzenie linearne, trap ruchomy, 
sześciokąt wielofunkcyjny, auto z przy-
czepą, karuzela metalowa, tablica do 
rysowania, urządzenie do gry w kółko 
i krzyżyk, koszykówka, bramki do piłki 
nożnej oraz piaskownica. Ponadto wy-
konano schody terenowe i ogrodze-
nie. Z kolei w ogródku powstał zakątek 
z własną uprawą roślin. Koszt inwesty-
cji to ponad 190 tys. zł. – Bardzo dzię-
kuję wszystkim mieszkańcom zaanga-
żowanym w powstanie tego placu za-
baw. To ważne, że jest on nie tylko 
dostępny dla przedszkolaków, ale słu-

ży również dzieciom po godzinach 
otwarcia przedszkola – podkreśla wi-
ceprezydent miasta, Jacek Morek.

Warto przy tej okazji dodać, że 
15 maja rozpoczął się nabór wniosków 
do rudzkiego budżetu obywatelskiego 
na 2024 rok. Można je składać jeszcze 
tylko do środy, 24 maja, w formie pa-
pierowej, ale do 2 czerwca jest taka 
możliwość za pośrednictwem pla� or-
my elektronicznej. – Budżet obywatel-
ski to idealne narzędzie dla mieszkań-
ców, którzy mają swoje pomysły na 
miasto, a takich w Rudzie Śląskiej nie 
brakuje. Jeżeli tylko przekonają do 
swoich projektów innych rudzian, to 
mogą bezpośrednio wpłynąć na spo-
sób zagospodarowania przestrzeni 
publicznej – mówi prezydent Michał 
Pierończyk.

Główne zasady zgłaszania projek-
tów pozostają bez zmian. Zgłaszający 
musi dołączyć do wniosku listę popar-
cia dla projektu podpisaną przez co 
najmniej 30 mieszkańców Rudy Ślą-
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Budżet

obywatelski

Rozśpiewana młodzież
VI edycja konkursu ,,O Rudzki Mikrofon” za nami. Młodzieżowa Rada Miasta wróciła do jego organizacji 
po ,,pandemicznej” przerwie. W tegorocznej edycji zaprezentowało się kilkunastu wykonawców, 
a decyzją jury wygrał Mar� n Rangosz, zaś wyróżnienie otrzymała Marta Mansfeld.

Konkurs skierowano do młodzieży 
w wieku 13-25 lat mieszkającej w Ru-
dzie Śląskiej. Uczestnicy konkursu po-
przez występ i konfrontację z rówie-
śnikami z całego miasta mogli nauczyć 
się radzenia sobie ze stresem związa-
nym z występami publicznymi oraz 
zdobyli cenne doświadczenie scenicz-
ne. Ostatecznie wygrał Mar� n Ran-
gosz, a wyróżnienie otrzymała Marta 
Mansfeld. – Wszyscy uczestnicy zapre-
zentowali się bardzo dobrze, a jury 
miało trudne zadanie. Stąd też nasza 
decyzja, jako organizatorów Dni Rudy 
Śląskiej, że 4 czerwca wystąpią oboje 
laureaci. Serdecznie gratuluję wszyst-
kim uczestnikom. Mamy w mieście 
bardzo zdolną młodzież! Dziękuję Mło-
dzieżowej Radzie Miasta, że powróciła 
do organizacji tego konkursu – podsu-

mowała wiceprezydent Anna Krzy-
steczko.

Przesłuchania oraz fi nał konkursu 
odbyły się w piątek (19.05) w Dom 
Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowi-

cach. Uczestników oceniało jury 
w składzie: Sylwia Sczendzi-
na, nauczyciel Zespołu 
Szkół Muzycznych 
I i II stopnia w Ru-

dzie Śląskiej; Anna Skuta z Wydziału 
Kultury, Komunikacji Spo-

łecznej i Promocji Miasta 
UM Ruda Śląska i Adam 
Szczepaniak, przedsta-

„O Rudzki 
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wiciel Młodzieżowej Rady Miasta. 
– Poziom tegorocznej edycji imprezy 
był bardzo wysoki i chętnie przyznali-
byśmy więcej nagród – podkreśla ju-
rorka, Anna Skuta. – Marti n ujął jury 
oryginalnością, autorskim, osobistym 
tekstem i pozytywną energią. Mam 
nadzieję, że nie tylko zaprezentuje się 
z najlepszej strony szerokiej publiczno-
ści podczas Dni Rudy Śląskiej, ale bę-
dzie rozwijał swoje muzyczne zainte-
resowania. Trzeba podkreślić, że pozo-
stali uczestnicy również pokazali swój 
potencjał i na pewno powinni podążać 
za swoją pasją, rozwijać talent i umie-
jętności – dodaje. Joanna Oreł



www.wiadomoscirudzkie.pl 8 24.05.2023

Prezydent 
Miasta 

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni, tj. od dnia  24.05.2023 r. do 
dnia 14.06.2023 r., na tablicy ogło-
szeń urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pok. 217) wykazu prawa użytkowa-
nia wieczystego – przysługującego 
Gminie Miastu Ruda Śląska do nie-
zabudowanej nieruchomości grun-
towej o powierzchni 805 m2, stano-
wiącej własność skarbu Państwa, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Biel-
szowicach przy ulicy Pawłowskiej, 
oznaczonej numerem geodezyj-
nym 3435/273, obręb Bielszowi-
ce, k.m.1, użytki: „lzr-RVI, RVI”,  
kW nr Gl1s/00012739/4, która 
zostanie zbyta w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego z prze-
znaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląska. Cena wy-
woławcza (netto) do przetargu 
wynosi 86.000,00 zł. 

OGŁOsZENIa

Śląski Kopciuszek
25 maja br. gościem spotkania z cyklu „Twórczy czwartek na Ficinusie” będzie 
Gabriela anna kańtor. autorka opowie o swojej twórczości. Jej zamiłowanie do 
śląskości przelane na papier zaowocowało kilkoma powieściami, wśród których 
znalazła się historia rudzkiego kopciuszka. spotkanie rozpocznie się o godz. 17 
w siedzibie Biblioteki Ficinus przy ul. P. kubiny 24 w Rudzie Śląskiej-Wirku.

Czwartkowy wieczór będzie okazją do 
spotkania z autorką powieści historycz-
nych. dwie z nich opowiadają o losach 
rudzkiego kopciuszka – Joanny Gryzik, 
której karol Godula zapisał swój mają-
tek.  – Choćbym jeszcze przeczytała albo 
napisała, nie wiem ile książek, ta postać 
nigdy mnie nie opuści  – pozostanie we 
mnie na zawsze – mówi autorka dwóch 

tomów o Joannie Gryzik. – „Śląski Kop-
ciuszek”  to  tytuł,  który  przywodzi  na 
myśl bajkę, ale ta historia wydarzyła się 
naprawdę. Jak na bajkę o sierotce przy-
stało, zakończyłam ją ślubem i nadzieją, 
że  „żyli długo  i  szczęśliwie”. Czy  tak  się 
rzeczywiście stało, odpowie druga część 
– „Pani na Kopicach” – zdradza autorka 
książek.

Gabriela anna kańtor urodziła się i żyje 
na Śląsku. Jest autorką  książek m.in.  
„koronki z płatków śniegu”,  czy opowieści 
o dwóch niezwykłych kobietach – księżnej 
daisy („Ławeczka księżnej daisy”) i hrabi-
nie Joannie schaffgotsch (dylogia „Śląski 
kopciuszek” i „Pani na kopicach”). autorka 
z wykształcenia jest pedagogiem i tera-
peutą psychologicznym.

Cykl „Twórczy czwartek na Fi-
cinusie” to inicjatywa miasta 
oraz biblioteki miejskiej. Ma ona 
na celu promocję kolonii robot-
niczej przy ul. kubiny, która jest 
obiektem na szlaku Zabytków 
techniki. – W  każdy  ostatni 
czwartek  miesiąca  o  godz.  17 
w budynku Biblioteki Ficinus or-
ganizowane są spotkania autor-
skie,  warsztaty  i  prelekcje.  Są 
one  też  okazją  do  zwiedzenia 
najstarszej  kolonii  robotniczej 
w  regionie  oraz  obejrzenia  wy-
stawy muzealnej pt.  „W dawnej 
śląskiej kuchni” – mówi krzysztof 
Piecha, naczelnik Wydziału kul-
tury, komunikacji społecznej 
i Promocji Miasta.

Osiedle robotnicze Ficinus 
wpisane jest na szlak Zabytków 
Techniki Województwa Śląskie-
go. W tym roku do sZT dołączył 
kolejny obiekt z Rudy Śląskiej 
– stacja Biblioteka.

 UM

Pomagają bezdomnym kotom
społeczność Zespołu szkolno-Przedszkolnego nr 3 
w Bielszowicach postanowiła kolejny raz pomóc 
bezdomnym zwierzętom. Tym razem wsparcie trafiło 
do działającej w naszym mieście od marca nowej 
fundacji „Pomagamy kotom, by znalazły dom”.

– Założycielka  fundacji,  Joanna  Copik, 
od wielu  lat opiekuje się bezdomnymi ko-
tami. Wyłapuje je, leczy i znajduje dla nich 
domy. Obecnie wprowadza w życie nieła-
twy plan, który  zrodził  się wiele  lat  temu 
– tworzy miejsce, w którym koty będą mo-
gły przebywać do czasu aż zakończą lecze-
nie  i  będą  gotowe,  by  zamieszkać  u  no-
wych opiekunów na stałe – wyjaśnia Joan-
na Mika, wicedyrektor Zespołu szkolno-
Przedszkolnego nr 3. – W lokalu  trwa re-
mont, a w pracach pomagają wolontariu-
sze. Koszt materiałów budowlanych  i wy-
kończeniowych  to  jednak  spory wydatek, 
dlatego nauczyciele i uczniowie wraz z ro-
dzicami zaangażowali się w pomoc funda-
cji. Nasz zespół, chcąc pomóc pani Joannie 
w  jej  działaniach,  zorganizował  charyta-
tywne przedstawienie, połączone z kocim 
kiermaszem i zbiórką karmy. W trakcie im-
prezy  swój  talent aktorski  i muzyczny  za-

prezentowali  uczniowie  klas  II.  Starsi 
uczniowie natomiast pomogli w organiza-
cji kiermaszu. Wszystkim nam przyświecał 
jeden cel: dać z siebie wszystko, co najlep-
sze,  by  tym  samym  pomóc  kotom w  po-
trzebie. W trakcie imprezy panowała bar-
dzo miła atmosfera, każdy miał poczucie, 
że robi coś wartościowego i o to nam cho-
dziło – dodaje.

Wspomóc fundację „Pomagamy kotom, 
by znalazły dom” można, wpłacając pie-
niądze na konto 05 1240 4849 1111 0011 
2442 1049. Trwa także zbiórka interneto-
wa pod adresem: https://pomagam.
pl/7yarhh. – My  kolejny  dobry  uczynek 
mamy już na swoim koncie i wierzymy, że 
w ślad za dziećmi  i całą naszą społeczno-
ścią  zechcą  pójść  inne  osoby.  Serdecznie 
wszystkich  do  tego  zachęcamy  – apeluje 
Joanna Mika.
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Cztery rudzkie placówki oświatowe pozyskały dofi nansowanie na utworzenie w nich ,,Zielonych 
Pracowni”. Łączna kwota dotacji to prawie 240 tys. zł przeznaczonych przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki temu w szkołach podstawowych 
nr 22, 23 i 30 oraz Zespole Szkół nr 6 powstaną klasy dedykowane do prowadzenia lekcji z nauk 
przyrodniczych, biologicznych oraz ekologicznych.

ZA TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW 
WFOŚIGW W KATOWICACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI REDAKCJA.
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„Zielone Pracownie”
dla Rudy Śląskiej

W SP nr 22 im. J. S. Dworaka w Nowym 
Bytomiu za kwotę 48 tys. zł ma powstać 
,,Pracownia bio(logiczna) – serce ekolo-
gii”, której motywem przewodnim będzie 
szeroko rozumiana edukacja ekologiczna 
na wszystkich etapach edukacyjnych 
w szkole podstawowej. – Uczniowie, ko-
rzystając z różnorodnych pomocy dydak-
tycznych, nabędą wiedzę i umiejętności 
z zakresu wszystkich dziedzin biologii ze 
szczególnym naciskiem na kształtowanie 
postaw mających na celu ochronę środo-
wiska naturalnego – zapowiada Damian 
Pajonk, dyrektor SP nr 22. – W „Zielonej 
Pracowni” będą realizowane głównie lek-
cje biologii oraz przyrody, wychowania do 
życia w rodzinie, zajęcia pozalekcyjne roz-
wijające zainteresowania i umiejętności 
uczniów. Pracownia będzie też miejscem 
spotkań m.in. Szkolnego Klubu Ekologicz-
nego. Będą z niej mogli korzystać także 
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi, np. w ramach zajęć rewalida-
cyjnych – dodaje.

,,Zielona Pracownia” w SP nr 22 zosta-
nie kompleksowo wyposażona w nowy 
monitor interaktywny i laptop, mikrosko-
py, taśmy, koła pomiarowe i krzywomierz 
do wykorzystania na zajęciach doświad-
czalnych (w terenie), inne pomoce dydak-
tyczne w postaci zestawów preparacyj-
nych, plansz, map i modeli oraz meble 
będące funkcjonalnym wyposażeniem 
pracowni, w tym sza� i, regały, stoły i krze-
sełka w odpowiednio dobranej kolorysty-
ce. W wyremontowanej w ramach przy-
znanych środków sali wymienione będzie 
oświetlenie, a jedna ze ścian pokryta zo-
stanie tematyczną fototapetą. – Zadanie 
będzie zrealizowane po otrzymaniu środ-
ków fi nansowych. W harmonogramie 
rzeczowo-fi nansowym zaplanowano roz-
poczęcie wykonania różnych czynności 

(remontu i zakupu sprzętu) od 1.07.2023 r. 
Chcemy, by pracownia była gotowa na 
rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
– podkreśla dyrektor Pajonk.

Z kolei w bykowińskiej SP nr 23, także 
za kwotę dofi nansowania 48 tys. zł, ma 
zostać utworzona ,,Sala eliksirów”. – Pra-
cownia będzie wykorzystywana przede 
wszystkim do nauki chemii i fi zyki. Ułatwi 
także realizację niektórych treści progra-
mowych z zakresu edukacji  przyrodniczej, 
biologii i geografi i. W sali odbywać będą 
się również zajęcia dodatkowe, rozwijają-
ce zainteresowania i uzdolnienia uczniów 
z przedmiotów przyrodniczych, a także dla 
uczniów szkoły biorących udział w konkur-
sach chemicznych – zapowiada Marta 
Czupała ze Szkoły Podstawowej nr 23 
im. J. Brzechwy. – Pracownia zostanie wy-
posażona w mobilne laboratorium, które 
pozwoli wyeksponować pomoce dydak-
tyczne oraz ułatwi demonstrację do-
świadczeń, nowoczesne meble, monitor 
interaktywny i laptop wraz z oprogramo-
waniem do nauki przedmiotów przyrod-
niczych. Sala zostanie wyremontowana, 
jedną ze ścian zajmie układ okresowy 
pierwiastków, w oknach zawisną rolety 

we wzory i elementy szkła oraz sprzętu 
laboratoryjnego – dodaje. W tym przy-
padku zadanie ma być zrealizowane do 
końca tego roku.

Oprócz tego w 2023 roku są plany 
utworzenia ,,Zielonej Pracowni” w Szkole 
Podstawowej nr 30 im. K. Miarki w dziel-
nicy Ruda. W tym przypadku pod hasłem 
,,Duch Lasu”, a motywem przewodnim 
ma być ekologia – zwłaszcza ukłon w stro-
nę lasów, kwietnych łąk i owadów zapyla-
jących. – W pracowni będą się odbywały 
lekcje przyrody, biologii i zajęcia kółka 
biologicznego lub przyrodniczego. Inne 
zajęcia w zależności od potrzeb dydak-
tycznych – wyjaśnia Barbara Mrozek 
z SP nr 30.

Szkoła w ramach dofi nansowania do 
utworzenia pracowni wyposażona zosta-
nie w meble na potrzeby nauk przyrodni-
czych, a także pomoce dydaktyczne – mi-
kroskopy, mul� medialną bibliotekę roślin 
i zwierząt Corinth, tułów człowieka z orga-
nami do nauk anatomii, zestawy doświad-

– Dzięki konkursom, które systematycznie organizuje Wojewódzki 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
oraz aktywności naszych placówek w składaniu wniosków w Rudzie 
Śląskiej funkcjonuje już siedem ,,Zielonych Pracowni”, a wkrótce 
będzie ich o cztery więcej – podsumowuje Aleksandra Skowronek, 
wiceprezydent miasta.

czalne, gry edukacyjne, modele magne-
tyczne do zrozumienia zjawisk przyrodni-
czych, domki dla owadów, model komórki 
roślinnej i zwierzęcej oraz szkielet nieto-
perza i węża w akrylu. Projekt ma być zre-
alizowany do końca roku szkolnego 
2023/2024. Kwota dofi nansowania z ka-
towickiego WFOŚiGW to 47 982,28 zł.

Natomiast do 31 listopada tego roku 
powstać ma Eko-Laboratorium Kopernika 

w Zespole Szkół nr 6 im. M. Kopernika 
w Wirku – również w ramach dotacji 
z WFOŚiGW. Dzięki temu zmodernizowa-
na zostanie klasa biologiczno-chemiczna. 
Sala zostanie wyposażona w nowy sprzęt 
dydaktyczny, który wzbogaci i uatrakcyjni 
lekcje biologii oraz chemii. Znajdą się 
w niej nowoczesne mikroskopy – jeden 
wyposażony w kamerę, monitor interak-
tywny oraz laptop. Ponadto do pomiesz-
czenia zostaną zakupione nowe meble, 
stoły i krzesła dla uczniów, rolety oraz wy-
kładzina.

– W nowo powstałej pracowni będą 
realizowane lekcje biologii, chemii oraz 
zajęcia rozwijające umiejętności przyrod-
nicze uczniów naszej szkoły. Ponadto cy-
kliczne będą odbywały się warsztaty ,,Mi-
kroorganizmy – czy możemy je zobaczyć?” 
z udziałem studentów Wyższej Szkoły Me-
dycznej w Katowicach. Podczas zajęć bę-
dziemy obserwować bakterie występują-
ce w przyrodzie i w organizmie człowieka 
oraz zapoznamy się z nowoczesnymi me-
todami analiz chemicznych – zapowiada 
Małgorzata Kaszuba, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 6. – Oprócz obowiązkowych lek-
cji, w pracowni będą organizowane zaję-
cia rozwijające zainteresowania naukami 
przyrodniczymi oraz zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze. Będziemy organizować 
akcje ekologiczne oraz – we współpracy 
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemio-
logiczną – zajęcia profi laktyczne, których 
celem będzie podnoszenie świadomości 
młodzieży na temat chorób społecznych 
– dodaje. Joanna Oreł
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POZIOMO: 1 – odpis, broń drzew-
cowa, 5 – szałas pasterski w górach, 
8 – potocznie szefowa, 9 – znawca tal-
mudu, 11 – potocznie pieniądze, 
12 – długa nudna przemowa, 15 – sto-
lica Zambii, 17 – ordyniec, 20 – krótki 
nóż nieskładany, 21 – japońska sło-
miana mata, 24 – bar, lada w restaura-
cji, 25 – mitologia grecka: matka Apol-
lina i Artemidy, 28 – mitologia grecka: 
siostra Europy, 29 – epopeja narodo-
wa Rzymian, 32 – tchórz, 33 – plakat, 
36 – drapieżnik z rodziny kotów, 
39 – amant, wielbiciel, 42 – drzewo 
melonowe, 43 – np. muzyczny, wiersz, 
45 – błahe kłamstwo, 46 – skrót pod-
pisu, 47 – ozdoba tałesu. 

PIONOWO: 1 – morski jamochłon, 
2 – bar w Anglii, 3 – Adam, autor „Da-
remne żale”, 4 – męczy dłużnika, 
5 – lewy dopływ Wołgi, 6 – żarłacz śle-
dziowy, 7 – dynia, 10 – ojczyzna Ody-
seusza, 13 – drzewo z rodzin palm, 
14 – ryba akwariowa, 16 – krab mru-
gacz, 17 – klinga perska, 18 – gatunek 
cukierków mlecznych, 19 – indyjski 
ozdobny wóz procesyjny, 21 – gilza, 
22 – nosze, 23 – grzyb z rodziny bedł-
kowatych, 26 – stolica Japonii, 
27 – podpalacz Rzymu, 30 – osoba 
przed objęciem urzędu, 31 – duet, 
34 – rodzaj światła rozbłyskowego, 
35 – część wagi, 37 – pachołek w daw-
nym wojsku, 38 – radula, 40 – czas 
wolny, 41 – żywotnik drzewo iglaste, 
44 – rzeka na Pojezierzu Pomorskim.

Książkę pt. ,,Z tej strony Sam” Du-
s� na Thao otrzyma jedna osoba spo-

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA
JADZIA 

zaprasza 

TAROT 
CYGAŃSKI

Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a 

tel. 607-468-787

HOROSKOP

Wróżki Jadzi

Małgorzata Sidz    
Mądre matki, 

dobre żony. 
Kobiety 
w Korei 

Południowej   

 POLECAMY

śród tych, które nadeślą na adres re-
dakcji (Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 
36) lub e-mailem (biuro@wiadomo-
scirudzkie.pl) hasło, które jest rozwią-
zaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamiesz-
czenia krzyżówki. Po odbiór książki 
pt. ,,Ciekawostki matematyczne” Al-

KRZYŻÓWKA

Dobra żona jest piękna, lecz skromna, oddana mężowi i rodzinie. 
Ma zdrowe ciało i umysł wypełniony tradycyjnymi wartościami. Jest 
lojalna i posłuszna, a jeżeli mąż ma kochanki, potrafi  pohamować 
zazdrość. Wie, że mężczyzna ma prawo do swojego życia, a do niej 
należą dom i dzieci. Musi być mądrą matką. Mądrą nie po to, by 
wykorzystywać inteligencję przeciwko mężowi, lecz dlatego, że to 
od jej wykształcenia i starań zależy przyszłość dzieci.

Małgorzata Sidz poprzez głębokie, intymne rozmowy z koreań-
skimi kobietami przybliża nieznany dotąd obraz życia codziennego 
w Korei Południowej. Jej bohaterki szukają swojego miejsca wśród 
konserwatywnych wartości, które zamykają je w domu i odzierają 
z marzeń. Ich historie to opowieści o młodości i starości, rodzinie 
i pracy, ale też o koreańskiej tradycji, historii, wojnie, diasporze. No 
i o jedzeniu. Książka Sidz przybliża Koreę widzianą z kobiecej per-
spektywy.

ZAPRASZAM
 NA SESJE: 

ciążowe, 
noworodkowe 
oraz reportaże 

z chrztów

Tel. 515-593-713 
www. magdalenaruda.pl

NAJMŁODSI 
RUDZIANIE 

– witamy 
w rudzie śląskiej

Baran – Znajdziesz wreszcie 
środki na spełnienie życio-
wego marzenia.
Byk – Będziesz odważnie 
walczyć o swoje sprawy i du-
żo osiągniesz.
Bliźnięta – Poznasz ludzi, 
którzy wesprą Cię w działa-
niach i osiągniesz sukces.
Rak – Rozpoczyna się 
w Twoim życiu nowy, szczę-
śliwy okres.
Lew – Nagły przypływ ener-
gii pchnie Cię do odważnych 
działań.
Panna – Nie lekceważ ofer-
ty, którą otrzymasz od kogoś 
znajomego.
Waga – Zrealizujesz coś, co 
jeszcze niedawno wydawało 
się niewykonalne.
Skorpion – Znajdziesz spo-
sób na pozbycie się ciążą-
cych Ci długów.
Strzelec – Rozmowa, której 
się obawiasz, zaskoczy Cię 
pozytywnymi rezultatami.
Koziorożec – Poszukaj 
wsparcia tam, gdzie podpo-
wiada Ci intuicja.
Wodnik – Marzenia, jakie 
snułeś w sekrecie, staną się 
rzeczywistością.
Ryby – Stać Cię będzie na 
coś bardzo luksusowego 
i drogiego.

Blanka 
Kopecka
córka 
Patrycji
i Karola 
ur. 6.05
(2440 g 
i 51 cm)

Liliana 
Gwóźdź
córka 
Kariny
i Mateusza
ur. 3.05
(2700 g 
i 53 cm)

Olaf 
Pabjan
syn
Weroniki 
i Daniela 
ur. 6.05
(3280 g 
i 52 cm)

Hania 
Stefaniak
córka 
Darii 
i Andrzeja
ur. 11.05
(3450 g)

Albert 
Trojniak
syn 
Agnieszki
i Jana
ur. 8.05
(3100 g)

freda S. z krzyżówki „WR 5” zaprasza-
my do redakcji (do dwóch tygodni od 
daty ukazania się rozwiązania, po 
wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym pod nr tel. 32 248-60-97) Barba-
rę Warzałę. 

Prawidłowe hasło brzmi: „Świat łez 
jest tajemniczy”.

Artur 
Chmielewski, 

Ewelina 
Zambrzycka

-Kościelnicka     
Odważ się 

robić 
wielkie 
rzeczy. 

I ty możesz 
pracować 

w NASA
Czy chcesz robić naprawdę wielkie rzeczy? Badać inne planety, 

wysyłać łaziki na Marsa, a sondy kosmiczne na skraj Układu Sło-
necznego, lądować na pędzących w przestrzeni kometach? Jeśli 
tak, ta książka jest właśnie dla Ciebie! Artur Chmielewski, inżynier 
pracujący od lat w NASA, zdradza w niej, co zainspirowało go, by 
sięgać gwiazd, i jak funkcjonuje instytucja, która wysłała człowieka 
na Księżyc i każdego dnia mierzy się z największymi wyzwaniami, 
jakie potrafi my sobie wyobrazić.

W tej fascynującej podróży, prowadzącej z Kalifornii aż po ru-
bieże Układu Słonecznego i jeszcze dalej, Arturowi towarzyszy 
Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka z Centrum Badań Kosmicznych 
Polskiej Akademii Nauk, dziennikarka i pasjonatka badań kosmo-
su.

Jeśli tylko masz odwagę marzyć o wielkich rzeczach, przyłącz 
się do nich bez wahania. Marzenia mogą zaprowadzić Cię dalej, 
niż myślisz!



www.wiadomoscirudzkie.pl 13 OGŁOSZENIE | 24.05.2023



www.wiadomoscirudzkie.pl 14 OGŁOSZENIE | 24.05.2023



o
g
ło

sz
en

ie



www.wiadomoscirudzkie.pl 16 24.05.2023

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
udziału wynoszącego 1/5 część w niezabudowanych 

nieruchomościach gruntowych położonych  
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy kłodnickiej  

z przeznaczeniem pod drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczone-
go z przeznaczeniem pod drogę dojazdową jest udział wynoszący 1/5 część w sta-
nowiących całość gospodarczą niezabudowanych nieruchomościach gruntowych 
o łącznej powierzchni 594 m2, zapisanych na karcie mapy 1, obręb kłodnica, po-
łożonych w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Kłodnickiej, obejmujących działkę 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczoną numerem geodezyjnym 1727/31 
o powierzchni 205 m2, użytki: „Bp, PsV” (kW nr Gl1S/00043627/2) oraz prawo 
użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1726/31 o po-
wierzchni 389 m2, użytki: „Bp, PsV” (kW nr Gl1S/00043626/5) ustanowione do 
dnia 05.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na nieruchomości własności 
Skarbu Państwa. W dziale III ww. ksiąg jest wpisana odpłatna służebność gruntowa 
polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 1726/31 i 1727/31 na 
rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składającej się z działki nr 1227/31, 
objętej księgą wieczystą Nr Gl1S/00000165/2; działy IV wolne są od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowo-
usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosło (symbol planu 
MNU1).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MNU1.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, 
porośnięte są wysoką trawą, krzewami i drzewami. W sąsiedztwie znajdują się te-
reny przemysłowe kWk Ruda ruch Halemba oraz Elektrowni „Halemba”. Jedynie 
działka nr 1727/31 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. kłodnickiej. 
W celu lokalizacji bądź przebudowy zjazdu na opiniowane nieruchomości, należy 
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu 
z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu udziału wynoszącego 1/5 część w dział-
kach nr 1727/31 i 1726/31 wynosi 27.000,00 zł. 

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny po-
datek od towarów i usług.

Osoby przystępujące do przetargu będą musiały złożyć oświadczenie, w któ-
rym zobowiążą się do nabycia udziału wynoszącego 1/5 część w prawie własności 
działki nr 1727/31 oraz użytkowaniu wieczystym działki nr 1726/31 jako jednego 
kompleksu. Nabycie udziału w jednej z ww. działek jest niemożliwe. 

Nabywca będzie zobowiązany do ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa opłat rocz-
nych z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 1726/31. Aktualnie opłata roczna 
według stawki 4% wynosi 253,63 zł (brutto dla całej działki). Opłaty roczne płatne 
będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wy-
sokość opłaty rocznej może być aktualizowana, na zasadach opisanych w ustawie 
o gospodarce nieruchomościami.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2023 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z peł-
ną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta 
Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) dokonanie w termi-
nie do dnia 22.06.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 1.400,00 zł, z do-
piskiem „wadium – ul. kłodnicka” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta 
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w go-
dzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 
oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane doku-
menty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00, wew. 2230.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy  
Stanisława Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska  

oraz pod drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabu-
dowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 5097/318 o powierzchni 
1118 m2, użytki : lzr-RV, PsIV, RV, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00006656/3. działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej przedmiotowa nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana 
z udziałem wynoszącym 2/27 części w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącz-
nej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „lsIV, lzr-PsIV, lzr-RV, ŁIV, PsIV, RV”,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „lsIV, lzr-PsIV”,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ru-
dzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00055272/5 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).

– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „lzr-PsIV”,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „lzr-PsIV”,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „lzr-PsIV”,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „lzr-PsIV”,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „lzr-PsIV”,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „lzr-PsIV, ŁIV, PsIV”,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „ŁIV”,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „lzr-PsIV, ŁIV, PsIV”,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „lzr-PsIV”,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „lzr-PsIV”,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „lzIV, lzr-PsIV”,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ru-
dzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00055088/8.

W dziale I-Sp ww. ksiąg wieczystych widnieje wpis o następującej treści: „każdoczesnemu właścicielowi bądź 
użytkownikowi wieczystemu działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3995/323 objętej księgą wieczy-
sta kW 31378 służy nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 4142/244 na całej jej długości 
i szerokości zapisana w księdze wieczystej kW 41553 w myśl § 8 umowy sprzedaży oraz oświadczenie o ustano-
wieniu służebności gruntowej z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr Rep. A 6208/2010”; działy III i IV ww. ksiąg wolne są 
od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmioto-
we działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usługowej (sym-
bol planu 3MNU).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 3MNU.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, 
krzewami i drzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 
5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicz-
nej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. 
Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu działki wraz z udziałem wynoszącym 2/27 części w działkach  
nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 
5079/319, 5090/318, 5096/318 wynosi 284.000,00 zł. 

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 4.07.2023 r. o godz. 12.00  
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
dokonanie w terminie do dnia 27.06.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 14.200,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. Nabzdyka, działka nr 5097/318” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 
0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się 
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 
i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem 
przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00, wew. 2230.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin oględzin 
lokalu (*)

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta, stanowiące własność osób fi zycznych.

1. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Piastowska 31/3

51,00 m2

(2 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,27 zł/m2 700 zł

2. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Górnicza 2/1

47,02 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,27 zł/m2 700 zł

3. Ruda Śląska-Ruda ul. Górnicza 
2/6

53,21 m2

(2 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,27 zł/m2 700 zł

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stornie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem 
lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. Istnie-
je możliwość oględzin lokalu mieszkalnego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Rejonem Eksploatacji Budynków Nr 1 przy ul. Janasa 
13A w Rudzie Śląskiej, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52.

Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej i zobowiązani są do przesłania, 
nie później niż do dnia 7 czerwca 2023 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumen-
tów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 
i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem 
lokali/Mieszkania”.

Weryfi kacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu za-

meldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,

b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia 
zamieszkiwania,

c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
• o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
• czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
• zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub 
• dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy),
• PIT – dochody za ubiegły rok.

d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmał-
żonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie należącego do mieszka-
niowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się 
w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu 
zajmowanego mieszkania,

e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,

f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego.
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 
1000 0010 0109 0321 do dnia 12 czerwca 2023 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu 
lokali mieszkalnych w dniu 14.06.2023 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2023 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:

godz. 9.00    – ul. Piastowska 31/3
godz. 9.30   – ul. Górnicza 2/1
godz. 10.00   – ul. Górnicza 2/6

Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego mieszkania 

i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 
wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl .

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl

USŁUGI

 Koszenie, wycinka i skracane drzew oraz opróż-
nianie mieszkań i piwnic. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116-672.

 Składanie gotowych elementów meblowych. 
Tel. 512-249-399.

 Dachy – papa termozgrzewalna. Tel. 880-201-
358.

 Pranie dywanów, kanap, foteli, itp. SKUTECZ-
NIE! Tel. 519-639-121.

 POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU KLIENTA, 
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik CDF S.C. 
fi rmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Podnośnik koszowy, usługi zwyżkowe, 22 m. 
Tel. 512-549-097.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, 
blachodachówka, ściąganie azbestu. Tel. 512-549-
097.

 Łazienka kompleksowo, malowanie, tapetowa-
nie. Tel. 507-055-024.

 Konserwacja piecyka gazowego. Tel. 793-683-
883.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, GO-
TÓWKA TEL. 501-239-405.

 Kupię mieszkanie, gotówka. Tel. 690-455-705.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Zadzwoń! www.
lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

 Sprzedam działki budowlane, Jura Krakowsko-
Częstochowska. Tel. 732-850-743.

 Garaż – do wynajęcia, Halemba, Międzybloko-
wa. Tel. 607-898-792.

TURYSTYKA

 Beskidy wczasy dla małżeństw z dofi nansowa-
niem do 40%, możliwość dowozu. Tel. 501-642-492.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd 
do klienta. Tel. 792-155-155.

 AUTO SKUP – złomowanie pojazdów, pomoc 
drogowa. Płacimy najlepiej. Tel. 502-752-634.

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 1 zł/kg. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbo-
wego).

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obra-
zy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
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Wyższe nagrody dla rudzkich sportowców
LEKKA ATLETYKA

Rudzianin wśród najlepszych
Bartłomiej Adamczyk, na co dzień 

reprezentujący barwy TL Pogoń Ruda 
Śląska, zdobył brązowy medal podczas 
Mistrzostw Polski w Biegach Sztafeto-
wych. Zawody pod egidą PZLA odbyły 
się w dniach 13-14 maja w Słupsku.

Rudzki zawodnik wystąpił w sztafe-
cie reprezentującej województwo ślą-
skie. Wraz z Jakubem Liburdą, Seba-
s� anem Liburdą (obaj z MOS CSiR Dą-
browa Górnicza) i Dawidem Darliń-
skim (ADEA Team Gliwice) wystąpił 

w sztafecie szwedzkiej U18. Konku-
rencja ta polega na tym, iż każdy z za-
wodników ma do przebiegnięcia inny 
dystans, tj. 100, 200, 300 i 400 me-
trów. Bartłomiej Adamczyk miał do 
przebycia trzeci z tych dystansów. 
Ostatecznie śląska sztafeta osiągnęła 
czas 2:00.33 i wyprzedziła reprezenta-
cję województwa zachodniopomor-
skiego o zaledwie trzy setne sekundy. 
Najlepszą sztafetą okazali się łodzia-
nie.  DK

Sportowcy z naszego miasta mogą 
liczyć na wyższe nagrody za osiągnię-
cia i wysokie wyniki. Zgodnie z uchwa-
łą przyjętą przez Radę Miasta 18 maja 
br., zawodnicy i trenerzy mogą otrzy-
mać nagrody w przypadku dyscyplin 
olimpijskich, paraolimpijskich oraz 
dyscyplin, które mają znaczenie dla 
miasta Ruda Śląska.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje 
prezydent miasta Ruda Śląska po za-
opiniowaniu przez Komisję Rady Mia-
sta ds. sportu. W chwili wejścia nowej 
uchwały w życie w zależności od rangi 
zawodów oraz kategorii wiekowej na-
grody wzrosną o 400 zł lub 1000 zł. 

Będą one przyznawane za osiągnięcie 
pierwszego, drugiego lub trzeciego 
miejsca w kategoriach seniorów, mło-
dzieżowców lub juniorów, juniorów 
młodszych (kadetów) w przypadku 
Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świa-
ta, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw 
Polski. 

Zmianie uległy również zasady zgła-
szania kandydatów. Od tej pory wnio-
ski o przyznanie nagród składa się 
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miasta Ruda Śląska od 1 do 31 stycz-
nia. Wnioski powinny dotyczyć doko-
nań za rok poprzedni. Wcześniej na-
grody były przyznawane w listopadzie, 

co ograniczało szanse sportowców, 
którzy uczestniczą w zawodach w trak-
cie całego roku kalendarzowego. 

Aby złożyć wniosek o przyznanie na-
grody, musi on zawierać dane osobo-
we wnioskodawcy oraz kandydata, in-
formację o osiągnięciu sportowym, 
które kwalifi kuje go do uzyskania na-
grody, dokument potwierdzający 
wspomniane osiągnięcie, a także 
oświadczenie klubu sportowego 
o przynależności i reprezentowaniu 
przez zawodnika lub oświadczenie 
osoby ubiegającej się o nagrodę, że 
jest zawodnikiem niezrzeszonym. 

 DK

ŁUCZNICTWO

Natalia Lepa najlepsza 
w Bytomiu

Zawodniczka Grotu Ruda Śląska, 
Natalia Lepa, zwyciężyła w I rundzie 
pucharu Polski seniorek. Zawody od-
były się w dniach 13-14 maja w Byto-
miu. 

W rywalizacji seniorek wystartowa-
ło 47 zawodniczek – w kwalifi kacjach 
do turnieju głównego Natalia Lepa za-
jęła siódme miejsce. Rudzka zawod-
niczka w 1/16 fi nału miała wolny los, 
następnie pokonała Ewelinę Jadczach 
z Boruty Zgierz 6:4. W kolejnej rundzie 
Lepa pokonała również 6:4 Zuzannę 
Bączyk z Marymontu Warszawa, co 
dało jej przepustkę do półfi nału. W nim 
naprzeciw rudzianki stanęła kolejna 
przedstawicielka Marymontu, Barbara 
Grzybek. Lepa nie dała jej szans i pew-
nie wygrała 6:0. Na tym nie koniec 

starć z reprezentantkami z Warszawy 
– w fi nale Natalia Lepa pokonała Alek-
sandrę Ozdobę 7:3 i zwyciężyła 
w I rundzie pucharze Polski. 

Nie był to jednak jedyny triumf 
przedstawicieli Grotu. W tym samym 
terminie w Skorkowie (woj. święto-
krzyskie) odbył się II Memoriał Dariu-
sza Wijasa. W łukach klasycznych zwy-
ciężył Rafał Czapaj, natomiast Robert 
Byjoś zajął czwarte miejsce. W łukach 
barebow (bez przyrządów celowni-
czych) Czapaj ponownie był najlepszy, 
a Byjoś uplasował się na siódmym 
miejscu. W rywalizacji młodzików zwy-
ciężył Bartosz Podżorski a trzeci był 
Krzysztof Kula, czwarty natomiast Da-
wid Hadryś. Wśród młodziczek drugie 
miejsce zajęła Agnieszka Ficek.  DK

Diablice kończą sezon
20 maja w Warszawie odbył się 

ostatni turniej z cyklu Mistrzostw Pol-
ski kobiet w rugby 7, w którym wystą-
piły Diablice Ruda Śląska. Nasze za-
wodniczki w stołecznym turnieju zajęły 
3. miejsce w 1 lidze.  

W pierwszym spotkaniu naprzeciw ru-
dzianek stanęła drużyna Arki Gdynia. 
Choć Diablice przegrywały już 5:12, to 

zdołały zwyciężyć 17:12. Kolejne spotka-
nie oznaczało starcie z drugą drużyną 
Legii Warszawa. Stołeczny klub okazał 
się lepszy i wygrał 26:5. W ostatnim me-
czu ligowym Diablice zmierzyły się z Be-
s� ami Kraków. Mimo wyrównanego 
przebiegu spotkania ostatecznie zwycię-
żyły zawodniczki z Małopolski 33:20. Ru-
dziankom pozostało jeszcze raz zmierzyć 

RUGBY 7

się z Arką. Tym razem Diablice wygrały 
(22:12) i zajęły 3. miejsce w 1 lidze. 

Zgodnie z rozstrzygnięciami, które 
padły wcześniej, Diablice jeszcze przed 
rozpoczęciem ostatniego turnieju mia-
ły pewne czwarte miejsce Mistrzostw 
Polski Kobiet w Rugby 7. Mistrzyniami 
po raz 13. zostały Biało-Zielone Ladies 
Gdańsk.  DK

BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU

„Kulanie na Lufcie” 
po raz szósty

Ruda Śląska na kilka godzin stała się 
znów stolicą brazylijskiego jiu-jitsu. 
Wszystko to dzięki połączonym siłom 
Academii Gorilla Ruda Śląska i Nelson 
Clubu, którzy zorganizowali szóste już 
w historii „Kulanie na Lufcie”. Honoro-
wy patronat nad imprezą w tym roku 
objął prezydent Michał Pierończyk. 

Tym razem na Burloch Arenie 
im. Grażyny Dziedzic pojawiło się 

ponad 150 adeptów sztuk walki nie 
tylko z naszego miasta, czy regionu, 
ale z całego kraju. Tradycyjnie wszy-
scy chętni mogli wziąć udział w pię-
ciominutowych sparingach w for-
mułach gi i no gi. Piękna pogoda 
sprawiła, że nawet najwytrwalsi mo-
gli się mierzyć z rywalami przez oko-
ło trzy godziny. 

Tekst i foto: DK

W sparingowych pojedynkach brali udział także najmłodsi adepci BJJ. 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II pię-
tro) oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu 
nieruchomości, własności Gminy Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 2, której część zostanie 
użyczona SRS ORLIK w Rudzie Śląskiej na czas nieoznaczony, na cele statutowe.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II pię-
tro) oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu 
nieruchomości, własności Gminy Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gwareckiej 2, której część zostanie 
użyczona Stowarzyszeniu Motocyklistów „IFFI 9” w Rudzie Śląskiej na czas nieoznaczony, na cele statutowe.

OGŁOSZENIA
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Deszczowy test Coopera

Mimo trudnych warunków frekwencja dopisała. 

PIŁKA NOŻNA

17 maja na stadionie lekkoatletycz-
nym w Nowym Bytomiu przy ulicy 
Czarnoleśnej odbył się pierwszy w tym 
roku test Coopera, zorganizowany 
przez rudzki MOSiR. Mimo kiepskiej 
pogody do biegu przystąpiło 25 biega-
czek i biegaczy. 

Celem testu Coopera jest ocena wy-
trzymałości i wydolności zawodników. 
Zgodnie z jego zasadami zadaniem 
uczestników było pokonanie jak naj-
większego dystansu w ciągu 12 minut. 
W Nowym Bytomiu pierwsze trzy wy-
niki osiągnęli mężczyźni. Kamil Goraus 

(rocznik 1984) przebiegł 3338 metrów, 
Adam Wójcik (1980) 3195 m, a Mate-
usz Osadnik (1990) 3121 metrów. 

Wśród kobiet najlepsza okazała się 
Magdalena Żurek (rocznik 1988), któ-
ra w ciągu 12 minut pokonała dystans 
2567 metrów, co dało jej 14. wynik te-
stu w klasyfi kacji łącznej. Druga była 
Anna Adamus (1977), która osiągnęła 
2408 metrów (18. wynik). Trzeci, 
a 20. w klasyfi kacji generalnej wynik 
wśród kobiet (2522 metry) osiągnęła 
Maja Błaszczok (2004). Łącznie w bie-
gu wystartowały cztery kobiety.  DK

Kiepska passa Slavii trwa. Do końca 
ligi zespół z Rudy może zdobyć 
15 punktów, ale ma dziewięć punktów 
przewagi nad strefą spadkową. Dwa 
najbliższe spotkania z Górnikiem Woj-
kowice i Cyklonem Rogoźnik będą klu-
czowe w kontekście końcowej pozycji 
w tabeli klasy okręgowej. 

Slavia Ruda Śląska 
– Górnik Piaski 1:3 (0:2)

Szubert 81’ – Mayer 27’, 32’, 53’  
Slavia: Lis – Brzostek (80’ Dragon), 

Dolecki, Kowynia, Polak, Ramirez, Rej-
manowski, Seiler, Szubert, Tałady 
(73’ Paprotny), Witor (55’ Mikołaj-
czyk). Trener: Janusz Kluge 

Do końca rozgrywek A klasy pozo-
stały jeszcze cztery kolejki – Urania 
dzięki sobotniemu zwycięstwu ma już 
dziesięć punktów przewagi nad trze-
cią Kamionką Mikołów, w związku 
z czym wygrana w przyszły weekend 
z liderem z Mokrego da kochłowicza-
nom upragniony awans do klasy okrę-
gowej.  

Urania Ruda Śląska 
– Stadion Śląski Chorzów 3:0 (2:0)
Kulisz 17’, 35’, Nowakowski 77’ 
Urania: Pardela – Czajor, Dobrowol-

ski (70’ Marek), Halusa (47’ Matura), 

Piłkarskie podsumowanie weekendu
Jaworski,  Kołodziej, Wleciałowski, Ku-
lisz, Wleciałowski, Nowak, Nowakow-
ski, Zalewski. Trener: Marcin Molek

Choć oba zespoły dzieliły przed der-
bami w tabeli trzy miejsca i cztery 
punkty, to boisko pokazało, że różnica 
jest znacznie większa. Jastrząb poniósł 
sromotną porażkę i udowodnił, że na-
wet mowa motywacyjna 102-krotnego 
reprezentanta Polski na nic, jeśli na 
murawie nie wychodzi kompletnie nic. 

Wawel Wirek 
– Jastrząb Bielszowice 6:0 (2:0)

Gubała 14’, Koniarek 45’, Lapa 51’, 
Blaszke 73’, 90’, Kokoszka 83’

Wawel: Kisielov – Baron (50’ Żmur-
ka), Gubała (46’ Blaszke), Kokoszka, 
Koniarek, Krawczyk, Kryś (60’ Łągiew-
ka), Lapa (67’ Rejmer), Lenert (78’ Lu-
biejewski), Mosgalik, Seroka.  Trener: 
Kamil Gabryś

Jastrząb: Kałka – Balin, Gemski 
(80’ Pacławski), Gosz, M. Henisz, Jen-
druś. Leszczyński (65’ Busz), D. Opel-
dus (50’ Skworc), Volkert, Wielgos 
(42’ Rambau), Wiertelorz. Trener: 
Piotr Wodok

Gwiazda natomiast poniosła poraż-
kę po intensywnym i zaciętym meczu. 
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ZAPASY

Pięć mistrzowskich medali
Żeńska drużyna ZKS Slavia Ruda 

Śląska zdobyła pięć medali podczas 
XXXI Mistrzostw Polski w zapasach 
kobiet, które w dniach 19-20 maja 
odbyły się w Sieradzu.

Tytuł mistrzyni Polski wywiozła 
z województwa łódzkiego Paulina Da-
nisz, która wystartowała w kategorii 
wagowej 72 kg. Po dwóch walkach 
eliminacyjnych Danisz pokonała w fi -
nale Zofi ę Polowczyk z ULKS-u Tęcza 
Środa Wielkopolska i sięgnęła po ko-
lejny medal MP. 

Srebro zdobyła natomiast Natalia 
Kubaty, która w fi nale kategorii wago-
wej 62 kg musiała uznać wyższość 
Aleksandry Wólczyńskiej z WKS-u 
Grunwald Poznań. Podobny los spo-
tkał Patrycję Cuber. Zapaśniczka 
ZKS-u w kategorii wagowej 76 kg w fi -
nale przegrała z Danielą Tkachuk 

z MKS-u Cement Gryf Chełm. Blisko 
medalu w tej kategorii była debiu-
tantka na imprezie tej rangi, Magda-
lena Smołka, która w walce o brąz 
uległa Oliwii Glegolskiej z Boruta-
Olimpijczyk Wrestling Team. 

Po srebro sięgnęła również Natalia 
Strzałka, która uległa w fi nale katego-
rii wagowej 68 kg Wiktorii Chołuj 
z AKS-u Białogard. Ostatnim z pięciu 
medali dla rudzianek był brąz Angeli-
ki Mytkowskiej, która pokonała 
w walce o ostatni stopień podium 
Aleksandrę Ufniarz z ZTS-u Sokół 
Lublin. 

Wagę indywidualnych wyników 
podkreśliło wysokie, drugie miejsce 
w klasyfi kacji klubowej ZKS-u. Najlep-
szym klubem w Polsce w XXXI edycji 
MP kobiet został MKS Cement Gryf.  

DK
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Już w 37. minucie oba zespoły grały 
w dziesięciu, gdy czerwone kartki zo-
baczyli Studnik oraz Niemczyk, a go-
ście wyszli na prowadzenie na kilka 
minut przed końcem meczu. 

Gwiazda Ruda Śląska 
– Naprzód Lipiny 2:3 (0:1)

Heinz 77’ Ogłoza 85’ – Hajk 3’ Nie-
chciał 58’, Pleszak 87’

Gwiazda: Mocyldarz (4’ Koszela) 
– Byrski (62’ Heinz), Chromik, Dwora-
czek (71’ Bujałkowski), M. Kot, Ogłoza, 
Studnik, Świerczyński (87’ Burdzik), 
Szaraniec (90’ Sobek), Tomecki 
(45’ Buczkiewicz), Wojtaczka. Trener: 
Dariusz Kot

Kolejny raz zawodnicy Grunwaldu 
zeszli z boiska z dużym niedosytem. 
Prowadzili już w Katowicach dwoma 
bramkami, mieli okazję, aby podwyż-
szyć prowadzenie, ale to rywale strze-
lali i doprowadzili do wyrównania. 

UKS Szopienice 
– Grunwald Ruda Śląska 2:2 (0:1)
Ito 34’, Cebulak 51’ – Maciaszczyk 

60’, Pogorel 76’ 
Grunwald: Gul – Nocoń, Wadas, Ró-

życki, Sobstyl, Honda, Ito, Rostek, Ce-
bulak, Jankowski (71’ Banaś), Stawo-
wy. Trener: Grzegorz Kapica. DK

BIEGI

Trzeci „Bieg Wiewiórki” za nami
306 biegaczek, biegaczy i fanów 

nordic walking wystartowało w sobo-
tę (20.05) w III „Biegu Wiewiórki” 
w tym roku. Impreza tradycyjnie od-
była się na terenie lasów halembskich 
oraz bieżni Szkoły Podstawowej nr 15 
Sportowej.

W rywalizacji dzieci i młodzieży na 
1000 m ponownie najlepszy był Bar-
tosz Jankowski, który osiągnął czas 
3,45. Drugi na mecie zameldował się 
Adrian Wieczorek (4,09), a trzeci był 
Wojciech Sadowski (4,17). Wśród 
dziewcząt natomiast pierwszy czas 
(4,30, szósty w łącznej klasyfi kacji) uzy-
skała Natalia Wadas, druga była Hanna 
Zaczyk  (4,30 – 7. wynik zawodów), 
a trzecia Emilia Nocoń (4,37 – dziewią-
ty wynik).

Dla Bartosza Jankowskiego było to drugie zwycięstwo 
w tegorocznym ,,Biegu Wiewiórki”. Tu na zdjęciu 

z  wiceprezydent Anną Krzysteczko.

W biegu głównym, 
w ramach którego 
uczestnicy mogli 
przebiec do pięciu 
okrążeń (4200 m 
każde), podium zdo-
minowali panowie. 
Najszybszy był 
Krzysztof Adamski, 
który maksymalny 
dystans pokonał 
w czasie 01:31,01. 
Drugi wynik osiągnął 
Bartłomiej Zbąski 
(01:40,43), a trzeci 
Paweł Szołtysek 
(01:43,02). Z kolei 
wśród kobiet najlep-
sze były: Urszula 

S ze w c z y k- R a u c h 
(01:46,18, szósty 
wynik zawodów), 
Agnieszka Kristof 
(02:10,58 – 12. wy-
nik), które ukończy-
ły pięć okrążeń, oraz 
Paulina Dorosińska 
(01:42,52 – 18. wy-
nik), która zaliczyła 
cztery okrążenia. 

Wraz z biegacza-
mi na starcie poja-
wili się zawodniczki 

Do zmagań stanęło 306 zawodniczek i zawodników 
oraz co najmniej jeden czworonóg. 

i zawodnicy nordic walking, którzy 
w swojej rywalizacji mieli do przeby-
cia maksymalnie trzy okrążenia. Naj-
szybszy okazał się Marcin Hałas 
(01:28,14), który wyprzedził Andrzeja 
Komandzika (01:31,55). Trzecia na 
mecie była Aleksandra Taisner 
(01:44,56) tuż przed Tomaszem Ta-
isnerem (01:44,58). Ponadto wśród 
pań druga była Ewa Czyżecka 
(01:53,23 – piąty wynik), a trzecia 
Weronika Brychcy (01:59,24 – szósty 
wynik). 

 Tekst i foto: DK
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