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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej 
do 2 maja redakcja „Wiadomości Rudzkich” czynna jest 

w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8 do godz. 12. 
W pozostałe dni i godziny redakcja pracuje zdalnie. W sprawie 

interwencji, spraw redakcji można kontaktować się pod 
nr tel. 512-295-228. W sprawie ogłoszeń oraz osobistego 
umówienia się proszę dzwonić pod nr tel. 889-771-365.

Dodatkowo informujemy, że w dniu 30 kwietnia 
(piątek) redakcja będzie zamknięta. 
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Więcej str. 2

250 tys.
maseczek dla 
mieszkańców
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Więcej na str. 2

Szykuje się 
przebudowa 

skrzyżowania

Fabianek poleciał 
do USA na operację

Więcej na str. 2

Z Karolem i Joanną 
po rudzkim muzeum

Więcej na str. 5

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI
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ocMCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 11.05 

MBP nr 18 – Halemba – 12.05 
ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 13.05 
ODK Country – Bykowina – 14.05
Ruda 1, ul. Wolności 6, p. I, sala nr 1 – 18.05

Więcej na str. 6
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Luzowanie obostrzeń, ale nie na Śląsku

Obowiązujące obostrzenia w woj. śląskim:
Kościoły – limit: 1 osoba na 20 m kw.,• 
Zamknięte salony kosmetyczne i fryzjerskie,• 
Zamknięte galerie handlowe (z wyjątkiem • 
m.in. sklepów spożywczych, aptek, salonów 
prasowych, księgarni),
Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe • 
i budowlane o powierzchni powyżej 
2000 m kw. także pozostają zamknięte,
W placówkach handlowych, na targu lub • 
poczcie obowiązują limity osób – 1 osoba 
na 15 m kw. w sklepach do 100 m kw. oraz 
1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 
100 m kw.,
Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych • 
i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie,
Wciąż zamknięte są teatry, kina, muzea • 
i galerie sztuki.
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Maseczki jeszcze dzisiaj (środa, 28.04) można odebrać w namiocie na rynku.

Darmowe maseczki dla rudzian
250 tys. sztuk maseczek trafiło do Rudy Śląskiej z Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych. Dla każdego mieszkańca 
przeznaczone są cztery maseczki, które można od ponie-
działku odbierać w kilku punktach w mieście.

Maseczki zostały przekazane za po-
średnictwem wojewody śląskiego. 
W pierwszej transzy do Rudy Śląskiej 
trafiło ich 250 tysięcy. Punkty odbioru 
znajdują się w siedzibach administra-
cji budynków mieszkalnych. Masecz-
ki można odebrać w godzinach urzę-
dowania spółdzielni. Ponadto dostęp-
ne są one w budynku Urzędu Miasta 
oraz rozdawane w mobilnych punk-
tach Straży Miejskiej. 

Od poniedziałku do dzisiaj masecz-
ki można też odebrać w namiocie na 
placu Jana Pawła II (w godzinach od 
11 do 13). Akcję na rynku koordynują 

pracownicy Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego. –  Dziękuję  wszystkim, 
którzy pomagają w przekazaniu mase-
czek  mieszkańcom,  w  tym  również 
księdzu Ryszardowi Kokoszce, dzieka-
nowi dekanatu kochłowickiego, które-
mu  przekazaliśmy  12  tysięcy  sztuk 
– mówi Grażyna Dziedzic, prezydent 
miasta. – Liczba zakażeń koronawiru-
sem w Polsce w ostatnich dniach spa-
da, ale nasze województwo cały  czas 
przoduje w tej smutnej statystyce. Mu-
simy  więc  pamiętać  o  zasadach  bez-
pieczeństwa  sanitarnego,  na  czele 
z zasłanianiem ust i nosa – dodaje. JO
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wy plan rządu dotyczący „poluzowa-
nia” obostrzeń w pozostałych pięciu 
województwach, w tym w woj. ślą-
skim. 

Chodzi m.in. o otwarcie branży ho-
telarskiej i gastronomicznej, a także 
ogłoszenie zasad organizacji wesel, 
czy uroczystości komunijnych. Na 
tym jednak nie koniec. – Po weeken-
dzie  majowym  najprawdopodobniej 
otworzymy  instytucje  kultury.  To  są 
miejsca,  które  wydają  się  być  bez-
pieczne pod względem epidemicznym 
– zapowiedział minister Niedzielski. 
Kolejne zmiany mają dotyczyć także 
uprawiania aktywności wewnątrz 
obiektów sportowych.

Joanna Oreł

KORONAWIRUS

Rząd zdecydował o zniesieniu części obostrzeń w 11 województwach. Na liście tej nie ma 
jednak Śląska. To dlatego, że w naszym województwie utrzymuje się dzienna najwyższa licz-
ba potwierdzonych przypadków koronawirusa. Jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie 
odbędzie się konferencja prasowa, podczas której dowiemy się, w których województwach 
i jakie obostrzenia będą stopniowo „luzowane”.
–  We  wszystkich  województwach 

spadła  liczba  zakażeń  o  niespełna 
jedną trzecią. W regionach, gdzie po-
ziom zakażeń utrzymuje się na wyso-
kim  poziomie,  będą  obowiązywały 
dotychczasowe  obostrzenia  – poin-
formował podczas środowej (21.04) 
konferencji prasowej minister zdro-
wia, Adam Niedzielski.

Dotychczasowe obostrzenia obo-
wiązują bez zmian w wojewódz-
twach, gdzie średnia dzienna liczba 
zakażeń na 100 tys. mieszkańców 
przekroczyła 35. De-
cyzja ta dotyczy wo-
jewództwa śląskiego, 
dolnośląskiego, wiel-
kopolskiego, łódzkie-
go i opolskiego. Nato-
miast od poniedziałku 
(26.04) w pozostałych 
11 województwach 
w kraju przywrócona 
została edukacja hy-
brydowa w klasach 
I-III oraz otwarte zo-
stały salony  urody, 
zakłady fryzjerskie 
oraz kosmetyczne.

W przyszłym tygo-
dniu ma zostać przed-
stawiony szczegóło-

OGŁOSZENIE

W drodze po nowe życie
Dwuletni Fabian Pogorzelec, którego historią od miesięcy 
żyją mieszkańcy nie tylko naszego miasta, ale całej Polski, 
wyruszył w podróż do USA. W Stanford czeka go skompli-
kowana operacja serca. Jeżeli ta się powiedzie, kolejnym 
krokiem będzie przeszczep wątroby u maluszka. Chłopczyka 
czeka leczenie kosztujące kilkanaście milionów złotych.

POMAGAMY

Niezwykle skomplikowana wada 
serca i zespół Alagille’a (wielonarzą-
dowa choroba genetyczna, której efek-
tem jest m.in. uszkodzenie wątroby) to 
dwa wyroki, które zagrażają życiu Fa-
bianka Pogorzelca. Żeby maluszek 
został zakwalifikowany do przeszcze-
pu wątroby, konieczne jest zoperowa-
nie jego słabego serduszka. Szansą 
jest zabieg w Stanach Zjednoczonych, 
który odbyć ma się w klinice w Stan-
ford (Kalifornia). – Operacja ta otwo-
rzy Fabiankowi drogę do przeszczepu 
wątroby, który jest jedyną nadzieją, że 
mój synek będzie mógł żyć. O  to ma-
leńkie życie toczy się walka! – podkre-
śla mama chorego dwulatka. – Koszt 
przeszczepu wątroby zostanie ustalony 
w  Stanford,  gdy  Fabianek  będzie  już 
po operacji serca. Łączna cena lecze-
nia w USA może sięgnąć nawet 18 mi-
lionów złotych. Na ten moment mamy 
łącznie ok. 13 milionów – wyjaśnia.

W poniedziałek dwuletni Fabian 
wyruszył w podróż do USA. W po-

moc w przygotowanie chłopca do po-
dróży włączył się m.in. Szpital Miej-
ski w Rudzie Śląskiej. – Było to jedne 
z najtrudniejszych zadań, jakie mieli-
śmy do wykonania. Sprzęt warty setki 
tysięcy złotych, w większości dostępny 
tylko  w  szpitalach  i  praktycznie  nie-
możliwy do udostępniania, ale udało 
nam  wszystko  zebrać  zupełnie  bez-
płatnie,  tylko  dzięki  ogromnemu 
wsparciu wielu osób, firm i instytucji 
– poinformowała Fundacja Aktywni 
My, która koordynuje pomoc dla dwu-
latka.

Zebrane pieniądze przeznaczone zo-
staną nie tylko na dwie operacje, ale 
także na bieżące leczenie dwulatka. 
Akcję można wesprzeć pod adresem 
www.siepomaga.pl/fabian oraz www.
siepomaga.pl/kompanija. Pieniądze 
zbiera też Fundacja Aktywni My i Fun-
dacja Pomóc Więcej. Ponadto na Face-
booku prowadzone są grupy Licytacje 
Dla Wojownika Fabianka oraz Fabian-
kowa Pomoc. Joanna Oreł
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OGŁOSZENIA

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo miasta w trudnym roku pandemiiSpadek liczby 
przestępstw, przy 
jednoczesnym 
wzroście poziomu 
ich wykrywalności, 
odnotowali w 2020 r. 
rudzcy policjanci. 
Podsumowanie 
statystyk z tego roku 
zaprezentowane zostało 
podczas ostatniej 
sesji Rady Miasta. 
Z przedstawionego 
zestawienia wynika, 
że jedynie w przypadku 
bójek i pobić oraz 
kradzieży samochodów 
poziom wykrywalności 
nieznacznie spadł 
w porównaniu 
do roku poprzedniego. 
W innych sytuacjach 
odnotowany jest 
wzrost wykrywalności, 
a sukcesem jest  
100-procentowy wynik 
w przypadku przestępstw 
rozbójniczych.

– Od ponad roku mam zaszczyt do-
wodzić rudzkim garnizonem. Chciał-
bym zameldować, że nasze działania 
ukierunkowane są na to, by Ruda Ślą-
ska była miastem bezpiecznym. Prze-
słaniem, które towarzyszy mi w co-
dziennej służbie jest to, byśmy zawsze 
postępowali uczciwie, sumiennie, sta-
rannie, z poświęceniem i z poszano-
waniem godności drugiego człowieka 
– powiedział podczas swojego wystą-
pienia  inspektor Mariusz  Luszawski, 

komendant Miejski  Policji  w  Rudzie 
Śląskiej.
Rudzcy policjanci mogą pochwalić 

się dużą skutecznością w wykrywaniu 
przestępstw  narkotykowych  i  gospo-
darczych  oraz  ujmowaniu  ich  spraw-
ców. W 2020 roku ich wykrywalność 
wynosiła  w  obydwu  przypadkach  
99 proc. Znaczący wzrost został odno-
towany  w  przypadku  stwierdzonych 
przestępstw  o  charakterze  gospodar-
czym, ich liczba wyniosła 10 376. Po-
nadto  policja  zabezpieczyła  ponad 
5200  g  amfetaminy  i  ponad  1700  g 
marihuany oraz inne środki odurzają-
ce, zlikwidowała też trzy plantacje ko-
nopi.
Wpływ  na  bezpieczeństwo w mie-

ście mają również patrole prewencyj-
ne. W  trakcie  patrolowania  nałożono 
prawie 6  tys. mandatów,  z  czego po-
nad 300 to mandaty drogowe. Dodat-
kowo ujawniono  ponad  1200 wykro-
czeń zakończonych wnioskiem do Są-
du Rejonowego.
Rudzcy funkcjonariusze, we współ-

pracy  ze  służbami  sanitarnymi  i me-
dycznymi,  Strażą  Graniczną,  Strażą 
Miejską  oraz  Centrum  Operacyjnym 
Komendanta Wojewódzkiego  Policji, 
prowadzili  też  działania  w  związku  
z  epidemią  koronawirusa.  – Nasza 
praca obejmuje m.in. kontrolę osób 
w domach, codzienną obecność na uli-
cach miasta, sprawdzanie obiektów 
handlowo-usługowych w zakresie re-
alizacji przepisów prawa –  uzupełnił 

rudzki  komendant.  Warto  przy  tym 
dodać, że w 2020 roku na terenie mia-
sta odnotowano 32 814 osób objętych 
izolacją lub kwarantanną.
Duże znaczenie w pracy policji od-

grywa także Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa.  Dzięki  tej  aplikacji 
mieszkańcy  miasta  mogą  zgłaszać 
różnego rodzaju wykroczenia. Liczba 
zgłoszeń w stosunku do roku poprzed-
niego wzrosła i wyniosła w 2020 roku 
942. Najczęściej zgłaszane sprawy to: 
nieprawidłowe parkowanie (323 zgło-
szenia), spożywanie napojów alkoho-
lowych w miejscach niedozwolonych 
(246 zgłoszeń), przekroczenie dozwo-
lonej  prędkości  (80  zgłoszeń),  akty 
wandalizmu (55 zgłoszeń) czy też nie-
właściwa  infrastruktura  drogowa 
(54 zgłoszenia).
Jeśli  chodzi  o  sytuację  w  zakresie 

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  to 
w roku 2020 miały miejsce 73 wypad-
ki oraz prawie 1,1 tys. kolizji. To spa-
dek w stosunku do roku poprzedniego. 
Zmalała  również  liczba nietrzeźwych 
kierowców – w roku 2020 wykryto ich 
184, z kolei w roku wcześniejszym aż 
433. Rudzka drogówka nałożyła w su-
mie ponad 7 tys. mandatów. Policjanci 
udzielili także pouczeń w ponad 5 tys. 
przypadków.
Podsumowując  statystyki,  można 

obliczyć,  że  każdego  dnia  ubiegłego 
roku  rudzcy  funkcjonariusze  policji 
średnio przyjęli 65 zgłoszeń i przepro-
wadzili  42  interwencje,  dokonali  za-

trzymania dwóch osób poszukiwanych 
i sprawców na gorącym uczynku prze-
stępstwa, spędzili 401 godzin w służ-
bie  patrolowej,  28  razy  badali  stan 
trzeźwości,  legitymowali  116  osób, 
ujawnili  80  wykroczeń,  udzielali 
dwóch wywiadów dla mediów i reali-
zowali siedem doprowadzeń.
Podczas  sesji  zaprezentowane  zo-

stało  także  podsumowanie  ubiegło-
rocznej pracy Prokuratury Rejonowej 
w Rudzie Śląskiej. Dla tych służb rok 
2020  był  okresem,  w  którym  zareje-
strowano  spadek  liczby  postępowań 
karnych w stosunku do 2019 roku. Do 
jednostki tej wpłynęło 4066 spraw, co 
oznacza,  że  w  porównaniu  do  roku 
2019 było ich o 672 mniej. Na ten wy-
nik miał wpływ znaczny spadek zare-
jestrowanych  postępowań  dotyczą-
cych przestępstw niealimentacji.
Rudzka  prokuratura  w  roku  2020 

skierowała do  sądu 872 sprawy wraz 
z aktem oskarżenia, 44 sprawy z wnio-
skiem o dobrowolne poddanie się ka-
rze i 28 wniosków o warunkowe umo-
rzenie postępowania karnego. Jeśli zaś 
przyjrzeć  się  drodze  sądowej, można 
zauważyć, że w 2020  roku sądy osą-
dziły łącznie 959 osób, z których unie-
winniono siedem.
Natomiast w 1750 sprawach proku-

ratura  odmówiła  wszczęcia  postępo-
wań  przygotowawczych,  a  umorzyła 
postępowanie w 942. Liczba postępo-
wań  zawieszonych  wyniosła  149 
spraw, z których 137 spraw z powodu 

niemożności ujęcia podejrzanego oraz 
12  spraw wobec nieustalenia miejsca 
pobytu świadka. Ma na to niewątpliwy 
wpływ  migracja  ludności,  zwłaszcza 
poza  granice  kraju. Wydano  również 
10  listów gończych oraz 65 postano-
wień  o  zabezpieczeniu  majątkowym. 
Prokuratorzy skierowali w toku postę-
powania przygotowawczego 51 wnio-
sków  o  tymczasowe  aresztowanie. 
Zastosowano także poręczenia mająt-
kowe w stosunku do 11 osób.
Dodatkowo  podczas  poprzedniej 

sesji  Rady Miasta  przedstawiona  zo-
stała ocena stanu ochrony przeciwpo-
żarowej za rok 2020. Ze sprawozdania 
Komendy Miejskiej Państwowej Stra-
ży  Pożarnej  można  było  się  dowie-
dzieć,  że  liczba  interwencji  w  2020 
roku  nieznacznie  spadła  w  stosunku 
do  roku poprzedniego. W  tym czasie 
odnotowano:  1890  zgłoszeń,  423 po-
żary,  1328  miejscowych  zagrożeń,  
139 alarmów fałszywych. Te ostatnie 
dotyczą najczęściej wezwań do miesz-
kań  w  związku  z  wadliwym  działa-
niem czujników tlenku węgla. Znacz-
nie  zmniejszyła  się  również  liczba 
osób  poszkodowanych  oraz  samych 
interwencji  związanych  z  obecnością 
czadu. Warto  dodać,  że  rudzka  straż 
pożarna w  ramach walki  z  pandemią 
prowadziła  dystrybucję  środków  do 
dezynfekcji,  maseczek  ochronnych 
oraz termometrów na potrzeby placó-
wek oświatowych.

 BP

O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym. 
ZAPRASZAMY!

DARMOWE 
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7  
oferuje protezy zębowe w ramach umowy  

z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT. 
Telefon: 32 340 70 07

PrEZydENT MIASTA 
rudA ŚLąSkA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda 
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

– wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na 
czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejącą działalność 

handlową w rejonie ulicy Skowronków.



RANKING

Mamy najlepiej
zaplanowane 

miasto?
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OGŁOSZENIA

Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifi kacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół • 
ponadgimnazjalnych i studentów
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USŁUGI 
DENTYSTYCZNE 

Dla dorosłych i dzieci od 7 lat 
• DARMOWE PROTEZY BEZ KOLEJKI
• LECZENIE PRÓCHNICY
• USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO
• LECZENIE KANAŁOWE
• USUWANIE ZĘBÓW+ZNIECZULENIE

Przychodnia Rejonowa SPZOZ 
ul. Pokoju, Ruda Śląska 9 (Nowy Bytom)

Godziny otwarcia: Kontakt:
• wtorek  12.00-17.00 32 706-98-38 wew. 38
• środa  12.00-17.00 32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00 32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00 32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00 32 248-74-52 wew. 38

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH 
KONTRAKTU Z NFZ

Kontakt:
• wtorek  12.00-17.00 32 706-98-38 wew. 38
• środa  12.00-17.00 32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00 32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00 32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00 32 248-74-52 wew. 38

Ranking objął duże i średnie miasta. 
W opracowaniu zestawiono 66 naj-
większych polskich miast (tzw. miast 
na prawach powiatu), w których – za 
danymi GUS (za 2019 r.) – uwzględ-
niono, jaki procent ich powierzchni jest 
objęty lokalnymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego. – Im większa 
część powierzchni miasta jest objęta lo-
kalnymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, tym lepiej. Bo od tego 
zależy, czy miasto będzie mieć ładną, 
harmonijną i spójną zabudowę czy bę-
dzie zabudowywać się chaotycznie 
i brzydnąć. Ale od tego zależy jeszcze, 
w jakim tempie miasto będzie się rozwi-
jać. Bo jeśli miasto jest objęte planami 
zagospodarowania, to ludzie chętniej 
tam budują nowe domy, a fi rmy chętniej 
inwestują. Bo tam wiadomo, gdzie i co 
można budować, bo tam łatwiej się in-
westuje: przed pozwoleniem na budowę 
nie trzeba uzyskiwać decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania 
i terenu, czyli tzw. wuzetki, a jeśli pro-
jekt naszego budynku jest zgodny z pla-
nem, to urzędnik nie ma prawa nie po-
zwolić nam na budowę (jeśli planu nie 
ma, to bywa z tym różnie) – opisał Jacek 
Krzemiński, redaktor naczelny portalu 
tuwartomieszkac.pl.

Ex aequo na pierwszym miejscu 
w rankingu najlepiej zaplanowanych 
polskich miast znalazły się: Chełm, 
Chorzów, Jastrzębie-Zdrój, Ruda Ślą-
ska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Za-
mość oraz Żory. W tych miejscowo-
ściach 100 proc. powierzchni ujętych 
jest w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego. Na drugim 
miejscu znalazła się Jelenia Góra 
(99 proc.), a na trzecim Konin 
(95 proc.). – W ocenie autorów opraco-
wania jedną z najlepszych miar, jakimi 
da się to ocenić, jest procent powierzch-
ni miasta objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Ru-
da Śląska jest objęta MPZP w 100 pro-
centach, dzięki czemu znaleźliśmy się 
na szczycie opublikowanej listy. (...) 
Mam świadomość, że ocena ładu archi-
tektonicznego tylko przez pryzmat 
MPZP to duże uproszczenie, ale to za-
wsze miłe, gdy dowiadujemy się o swo-
im mieście czegoś dobrego – komentuje 
prezydent miast Grażyna Dziedzic. JO

Ruda Śląska znalazła się na pierw-
szym miejscu najlepiej zaplano-
wanych polskich miast w rankin-
gu przygotowanym przez portal 
tuwartomieszkac.pl. Pod uwagę 
wzięto to, jak samorządy dbają 
o ład przestrzenny i architektonicz-
ny. Wybrano te miasta, które mają 
największy procent powierzchni 
objętej miejscowymi planami za-
gospodarowania przestrzennego.

KRONIKA POLICYJNA

Uwaga na oszustwa metodą na BLIK
Policjanci ostrzegają przed wyłu-

dzeniami z wykorzystaniem systemu 
płatności mobilnych BLIK. W ostat-
nich dniach kolejne osoby powiado-
miły rudzkich śledczych o przypad-
kach kradzieży pieniędzy z konta 
za pomocą wyłudzonych kodów płat-
ności. Oszuści podszywali się pod 
znajomych na portalach społeczno-
ściowych i zwracali się z pilną prośbą 
o pożyczkę. Za pomocą wyłudzonego 

kodu do płatności mobilnej okradli 
konta.

Na czym polega oszustwo metodą na 
BLIK? Podczas logowania się do swo-
jego banku, ,,ofi ara” musi wygenerować 
w aplikacji kod do płatności telefonem, 
a następnie przesłać go „znajomemu”. 
Swoją prośbę oszuści podszywający się 
pod znajomych tłumaczą różnie – chwi-
lowym brakiem gotówki, pilną potrzebą 
zapłaty rachunku czy zrobieniem prze-

lewu oraz niemożnością zrobienia tego 
ze swojego konta. Niestety w przeci-
wieństwie do płatności przelewem, 
transakcji dokonanych za pomocą kodu 
BLIK nie można już cofnąć, gdyż prze-
stępca od razu wpisuje go w bankoma-
cie i wypłaca  pieniądze. Proceder robi 
się coraz bardziej popularny. W ostat-
nich dniach ofi arą oszustów padły dwie 
mieszkanki Rudy Śląskiej, tracąc w su-
mie 3500 złotych. JO

Pędziła przez DTŚ 200 km/h
Policjanci z grupy SPEED zabrzańskiej drogówki zakończyli 

rajd po Drogowej Trasie Średnicowej w wykonaniu 21-letniej 
rudzianki. Kobieta pędziła z prędkością 200 km/h, a w miejscu, 
gdzie została zatrzymana, obowiązuje ograniczenie prędkości 
do 100 km/h.

We wtorek (20.03) na DTŚ w Zabrzu stróże prawa zauważyli 
pędzące bmw, które dodatkowo poruszało się tylko skrajnym 
lewym pasem. Policjanci ruszyli za bmw i zmierzyli prędkość.  
Okazało się, że 21-letni kobieta jechała aż 200 km/h. Kontrola 
drogowa zakończyła się dla niej mandatem w wysokości 1100 zł 
oraz 15 punktami karnymi w związku z przekroczeniem prędko-
ści, naruszeniem obowiązku jazdy prawostronnej oraz zakrywa-
niem nalepki kontrolnej z numerem rejestracyjnym. JO

Kibice Ruchu Chorzów świętowali urodziny klubu
We wtorek (20.03) wieczorem kil-

kudziesięciu kibiców chorzowskiej 
drużyny zebrało się na placu przed 
rudzkim magistratem, aby świętować 
kolejną rocznicę powstania ich klubu. 
Zgromadzenie zakończyło się inter-
wencją policji.

Od kilku dni wiadomo było, że kibi-
ce chorzowskiej drużyny piłkarskiej 

będą chcieli uczcić kolejną rocznicę 
powstania ich klubu. W związku z tym 
śląscy policjanci zabezpieczali teren 
wokół siedziby chorzowskiego klubu, 
ale wzmogli też czujność w innych ślą-
skich miastach.

Nieprzypadkowo, bo kibice postano-
wili zmienić lokalizację i spotkali się na 
placu przed rudzkim magistratem. Na 

Placu Jana Pawła II pojawiło się około 
60 osób. Stróże prawa wylegitymowali 
23 osoby, sporządzili 13 wniosków do 
sądu i nałożyli cztery mandaty karne za 
niestosowanie się do obowiązku zakry-
wania ust i nosa. Policjanci z rudzkiej 
komendy prowadzą czynności wyjaśnia-
jące w związku z nielegalnym zgroma-
dzeniem i zakłócaniem porządku. JO

GOSPODARKA 
ODPADAMI 

KOMUNALNYMI
Będzie nowy

PSZOK

Nowy punkt mieścił się będzie w po-
bliżu EC Mikołaj przy ulicy Noworudz-
kiej. Władze miasta zapowiedziały tak-
że, że w planach jest uruchomienie ko-
lejnych dwóch PSZOK-ów. – Przypo-
minam, że PSZOKi przyjmują za darmo 
posegregowane odpady komunalne. 
Proszę pamiętać jednak o tym, że odpa-
dy do punktu mogą przywozić właści-
ciele nieruchomości, którzy złożyli de-
klarację o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 
PSZOK nie przyjmuje odpadów takich, 
jak: papa, wełna mineralna, wata szkla-
na, a także odpadów zmieszanych – wy-
jaśnia Krzysztof Mejer, wiceprezydent 
Rudy Śląskiej.

Przypomnijmy, że do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych  można przekazywać: papier 
i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowa-
nia wielomateriałowe, metale, szkło, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny, odpady wielkogabarytowe, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyte opony, 
tekstylia, świetlówki, odpady komunal-
ne ulegające biodegradacji, przetermi-
nowane leki i chemikalia oraz odpady 
problematyczne (np. gaśnice). JO

Od 1 czerwca zmieni się lokaliza-
cji gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Tym samym swoją działalność 
zakończą dwa dotychczasowe 
PSZOKi – w Halembie i w Rudzie.
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Nowa wystawa jeszcze w tym roku ma być dostępna dla zwiedzających.

Z Karolem i Joanną po rudzkim muzeum
MUZEUM MIEJSKIE

Historia Rudy Śląskiej 
pokazana w oparciu 
o pojęcia ekonomiczne 
– to założenie powstającej 
w Muzeum Miejskim 
wystawy stałej pod 
hasłem „Czas to pieniądz”. 
Właśnie wyłoniony został 
wykonawca ekspozycji, 
która jeszcze w tym roku 
dostępna będzie dla 
zwiedzających. Wirtualnymi 
przewodnikami po pełnej 
interaktywnych elementów 
i historycznych eksponatów 
wystawie będą Karol Godula 
oraz Joanna Gryzik.

–  Powstająca  wystawa  będzie  nie 
tylko  ciekawym  i  oryginalnym  punk-
tem na  kulturalnej mapie miasta,  ale 
przede wszystkim ukoronowaniem do-
konań Karola Goduli i Joanny Gryzik, 
ważnych  i  zasłużonych  postaci  w  hi-
storii naszego regionu – mówi prezy-
dent miasta Grażyna Dziedzic.
– Przygotowywana ekspozycja skie-

rowana  będzie  do  szerokiego  grona 
odbiorców – zarówno do gości indywi-
dualnych, rodzin z dziećmi,  jak  i zor-
ganizowanych  grup  szkolnych,  a  na-
wet przedszkolnych. Wiele z treści zo-
stanie przekazanych zgodnie z zasadą 
„uczyć – bawiąc”. Będzie to możliwe 
dzięki ciekawej formie przekazu i ele-
mentom  interaktywnym,  w  tym  przy-
stępnym grom ekonomicznym – zapo-

wiada wiceprezydent ds. społecznych 
Anna Krzysteczko.

Ekspozycja będzie zlokalizowana 
na dwóch kondygnacjach w ośmiu te-
matycznych salach. –  Wirtualnymi 
przewodnikami  po  ekspozycji  i  zara-
zem  po  świecie  ekonomii  będą  dwie 
sztandarowe  dla  Rudy  Śląskiej  i  dla 
fenomenu kapitalistycznych fortun po-
stacie: Karol Godula, który świadczy 
swoim  życiem  o  tym,  że  poprzez  wy-
kształcenie,  pracowitość,  inwencję 
i  konsekwencję  człowiek  potrafi  pra-
wie z niczego stworzyć imperium prze-
mysłowe na skalę europejską oraz Jo-
anna  Gryzik,  późniejsza  hrabina 
Schaffgotsch,  która  wielokrotnie  po-
mnożyła otrzymany od niego w spadku 
majątek – tłumaczy Krzysztof Gołąb, 
dyrektor Muzeum Miejskiego w Ru-
dzie Śląskiej.

Wkraczając w przestrzeń pierwszej 
części wystawy, zwiedzający przenie-
sie się w miejscu i czasie do począt-
ków ekonomii, zobaczy, jak rodził się 
handel, choć jeszcze nie w formie jaką 
dziś znamy. Następnie odkryje, że już 
w średniowieczu na terenie Rudy ist-
niały zalążki późniejszego przemysłu 
– w postaci kuźnic wykorzystujących 
znajdujące się tu złoża metali. Zoba-
czy też, jak zmieniał się Górny Śląsk 
pod wpływem odkrycia węgla ka-
miennego, aż do rewolucji przemysło-
wej i jak wraz z tym ewoluowała eko-
nomia. Przed przejściem do współcze-
sności zwiedzający poznają jeszcze 
Polską Rzeczpospolitą Ludową 
– szczególnie z perspektywy wszel-
kich absurdów ekonomicznych wy-
wracających zasady wolnorynkowe. 
Dla kompletności narracji i zrozumie-
nia wszystkich czynników kształtują-
cych gospodarkę ukazane zostaną 

konflikty zbrojne na terenie Górnego 
Śląska. Ponadto w ramach wystawy 
zostanie wydzielona strefa prezentują-
ca życie rodzinne, aktywność społecz-
ną i polityczną oraz rolę religii w ży-
ciu mieszkańców Rudy przełomu XIX 
i XX w. Goście zakończą zwiedzanie 
w sali wystawy czasowej, dotyczącej 
przyszłości Rudy Śląskiej, inspirują-
cej do poszukiwania drogi rozwoju dla 
miasta.

Prezentowane na wystawie infor-
macje znajdą rozwinięcie w aplika-
cjach interaktywnych oraz planszach 
merytorycznych. – Dodatkową zachę-
tą  do  aktywnego  zwiedzania  będzie 
test  wiedzy  –  zabawa  polegająca  na 
poszukiwaniu  ukrytych  odpowiedzi 
w  elementach  wystawy.  Zwiedzający 
otrzymają  bilet  zawierający  pytania  

i będący jednocześnie kuponem do za-
znaczenia właściwych odpowiedzi. Na 
koniec  zwiedzania goście będą mogli 
sprawdzić  poprawność  odpowiedzi 
– zdradza dyrektor Gołąb. Ponadto 
każda z sal wzbogacona będzie ele-
mentami scenografii, które przenoszą 
zwiedzających w inny świat i pobu-
dzają wyobraźnię.

Przypomnijmy, że kompleksowy re-
mont Muzeum Miejskiego 
im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej 
zakończył się w ubiegłym roku. Po 
modernizacji cała placówka przy 
ul. Wolności 26 ma do dyspozycji  
ok. 1430 m kw. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł prawie 9,2 mln zł, z cze-
go blisko 4 mln zł pochodzi ze środ-
ków unijnych, a 333 tys. zł z Metropo-
litalnego Funduszu Solidarności.

Zakres wykonanych w muzeum 
prac objął m.in.: wymianę poszycia 
dachowego z blachy na dachówkę, 
wykonanie nowej instalacji elek-
trycznej, centralnego ogrzewania 
i wentylacji, instalację nowoczesne-
go monitoringu wizyjnego oraz sys-
temu przeciwpożarowego. Wewnątrz 
budynek został dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Wy-
budowano dodatkową klatkę scho-
dową, w której umieszczono windę. 
W ramach inwestycji przywrócona 
została także kawiarnia, która funk-
cjonowała w budynku jeszcze w la-
tach 80. ubiegłego wieku. Na ze-
wnątrz wymieniono schody od stro-
ny frontowej, a fasada budynku mu-
zeum została podświetlona. 
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Dworzec w Chebziu najpierw był obiektem na Szlaku Zabytków Techniki, 
a obecnie jest tzw. obiektem zaprzyjaźnionym.

Stacja Biblioteka obiektem zaprzyjaźnionym Industriady
INDUSTRIADA 2021

Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu, 
koordynator Industriady, 
zapowiedziało, że rudzka 
Stacja Biblioteka po raz 
kolejny będzie obiektem 
zaprzyjaźnionym święta 
Szlaku Zabytków Techniki. 
12. edycja tej imprezy 
ma się odbyć 11 września 
(przewidywany termin)  
pod hasłem „Technika. To 
Was zaskoczy”.

Stacja Biblioteka po raz trzeci zo-
stanie włączona do Industriady jako 
obiekt zaprzyjaźniony. Obiekt ten 
w latach 2006-2010 znajdował się na 

trasie Szlaku Zabytków Techniki Wo-
jewództwa Śląskiego. Został z niego 
wykreślony z powodu złego stanu 
technicznego. – Uczestniczenie w im-
prezie w tej formie daje nam „zielone 
światło” do ubiegania się o ponowne 
włączenie obiektu na Szlak Zabytków 
Techniki. Zwróciłam się już z pismem 
do marszałka województwa śląskiego 
o przywrócenie dworca na tę prestiżo-
wą  listę  – zapowiedziała prezydent 
miasta Grażyna Dziedzic.

Jest na to szansa, bo miasto przejęło 
obiekt, wyremontowało go oraz za-
adaptowało na potrzeby Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. –  Obecnie  to 
prawdziwa „perełka” wśród obiektów 
dziedzictwa  industrialnego. Mam na-
dzieję,  że  pandemia  nie  pokrzyżuje 
nam  planów  i  we wrześniu  będziemy 
w  naszym  mieście  obchodzić  Indu-

striadę w dwóch obiektach – na Fici-
nusie  i  w  Stacji  Biblioteka  – mówi 
prezydent Dziedzic.

W ubiegłym rok świętowanie na 
Stacji Biblioteka w całości przeniesio-
ne zostało do sieci z uwagi na trwającą 
epidemię koronawirusa. Wydarzenia 
na żywo (w ograniczonym zakresie) 
odbywały się na zabytkowym osiedlu 
robotniczym Ficinus.

Obecnie na Szlaku Zabytków Tech-
niki województwa śląskiego znajduje 
się ok. 40 obiektów. W tegorocznej In-
dustradzie oprócz Stacji Biblioteki 
obiektami zaprzyjaźnionymi mają 
być: Pszowska Prochownia, Marina 
Gliwice na Kanale Gliwickim, Browar 
Zamkowy Racibórz oraz Maszynow-
nia Szybu Chrobry I (Pszów, powiat 
wodzisławski).

Joanna Oreł
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SZKOŁA MUZYCZNA

Rozwijaj swój talent muzyczny!

Link do spotkania to: https://jitsi.
r e k s i o . n e t / S z k o l a M u z y c z a
_29_04_2021. Czas jego trwania 
przewidziano na ok. 45 min. Ponad-
to na stronie internetowej szkoły 
znajdują się filmiki dotyczące dzia-
łalności placówki, m.in. oprowadza-
jący po szkole lub pokazujący test 
wstępny. Nauczyciele Zespołu Szkół 
Muzycznych przygotowali też dla 
kandydatów krótkie filmiki prezen-
tujące brzmienia poszczególnych 
instrumentów. Nagrania znajdują się 
na szkolnym kanale YouTube.

Każdy kandydat na ucznia szkoły 
muzycznej przechodzi przesłucha-
nie. – Dziecko badane jest w dziedzi-
nie słuchu wysokościowego, poczu-
cia rytmu oraz pamięci muzycznej. 
Zachęcam do tego, by przyjść do nas 
oraz zaufać opinii specjalisty w za-
kresie oceny predyspozycji i talentu 

muzycznego dziecka – mówi Miro-
sław Krause, dyrektor Zespołu Szkół 
Muzycznych I i II Stopnia w Rudzie 
Śląskiej. 

Badanie kandydatów odbywać się 
będzie do 21 czerwca br. Należy za-
pisać się na nie pod numerem telefo-
nu 32 248-76-28.

Podania o przyjęcie do szkoły 
można przesyłać na adres rekrutacja 
@zsmruda.pl, na odpowiednim for-
mularzu dostępnym w sekretariacie 
lub na stronie internetowej szkoły 
w zakładce – Wnioski o przyjęcie. 
Kandydaci w wieku 6 lat, którzy 
w danym roku kalendarzowym nie 
rozpoczynają nauki w szkole pod-
stawowej, powinni dołączyć opinię 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej o psychofizycznej dojrzało-
ści dziecka do podjęcia nauki 
w szkole.

Nauka w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I Stopnia w Rudzie Śląskiej 
jest bezpłatna. Uczniowie uczą się 
gry na wybranym instrumencie oraz 
biorą udział w lekcjach rozwijają-
cych ogólny poziom muzyczny. 

Istnieje możliwość nauki gry na: 
fortepianie, akordeonie, klawesynie, 
organach, skrzypcach, altówce, wio-
lonczeli, kontrabasie, flecie, klarne-
cie, oboju, saksofonie, trąbce, wal-
torni, puzonie, gitarze i perkusji.

Lekcje gry na instrumencie pro-
wadzone są w formie nauczania in-
dywidualnego. Z kolei zajęcia teore-
tyczne odbywają się w kilkunasto-
osobowych grupach. 

– Mogę śmiało powiedzieć, że na-
sza szkoła jest placówką elitarną. 
Uczniowie są w tym miejscu z wła-
snej woli. Szkolimy przyszłych znaw-
ców i twórców kultury. Panuje tutaj 

wyjątkowa i miła atmosfera, stawia-
my na wysoką kulturę osobistą – za-
pewnia Mirosław Krause, dyrektor 
Zespołu Szkół Muzycznych I i II 
Stopnia w Rudzie Śląskiej.

Zajęcia w szkole odbywają się od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
popołudniowych oraz w soboty 
w godzinach porannych. Okres na-
uki trwa: dla dzieci rozpoczynają-
cych naukę w wieku 6 do 9 lat  
– 6 lat, a dla dzieci i młodzieży roz-
poczynających naukę w wieku 10 do 
16 lat – 4 lata.

Uczniowie rudzkiej szkoły mu-
zycznej uświetniają swoimi wystę-
pami miejskie wydarzenia, biorą 
udział w wielu festiwalach oraz pre-
stiżowych konkursach, najczęściej 
z sukcesami. – Nasza szkoła uczy co-
dziennej dyscypliny, zorganizowa-
nia, sztuki wystąpień publicznych, 

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Rudzie Śląskiej ogłosiła nabór uczniów w wieku 6-16 lat. W czwartek (29.04) o godz. 17 odbędzie 
się trzecie i zarazem ostatnie spotkanie informacyjne on-line, podczas którego prezentowane będą najważniejsze informacje na temat nauki 
w szkole. Podczas wirtualnego spotkania będzie również możliwość zadawania pytań. Nauka w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Rudzie 
Śląskiej jest bezpłatna. Uczniowie uczą się gry na wybranym instrumencie oraz biorą udział w lekcjach rozwijających ogólny poziom muzyczny.

Miasto powołało już komisję, która zajmie się przeprowadzeniem przetargu 
na realizację przebudowy ul. Nowy Świat i Halembskiej.

INWESTYCJE

1,2 mln zł na przebudowę dróg w Halembie
Połączenie ulicy Nowy Świat i Halembska zostanie przebudowane! Będzie to możliwe dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ruda 
Śląska na realizację inwestycji w Halembie otrzyma ponad 1,2 mln zł. Zadanie ma zostać rozpoczęte w 2021 r., a zakończone wiosną 2022 r.

– Zawsze aktywnie pozyskiwali-
śmy środki zewnętrzne na inwesty-
cje. Obecnie, kiedy samorządy lo-
kalne muszą radzić sobie z ograni-
czonymi dochodami, ma to jeszcze 
większe znaczenie – podkreśla 
prezydent miasta, Grażyna Dzie-
dzic.

Inwestycja zostanie zrealizowana 
w miejscu, gdzie obie drogi przepla-
tają się na odcinku ok. 170 metrów 
(formalnie jest to część ul. Nowy 
Świat), w pobliżu autostrady A4, 
z którą ul. Nowy Świat łączy się 
przez ul. 1 Maja. W tym rejonie brak 
jest obecnie chodników, a oświetle-
nie zapewniają oprawy sodowe na 
słupach betonowych. Przy wschod-
nim rozgałęzieniu drogę przecina li-
nia kolejowa. – Na odcinku między 
dwoma rozgałęzieniami obu ulic wy-
mieniona zostanie nawierzchnia. Od 
strony południowej wybudowany zo-
stanie ciąg pieszo-rowerowy, a od 
strony północnej ścieżka rowerowa, 
do której w pobliżu wschodniego 
rozgałęzienia dołączy chodnik – za-
powiada wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.

Inwestycja obejmie również bu-
dowę ścieżki i chodnika na zmianę 

z ciągiem pieszo-rowerowym po 
jednej stronie ul. Halembskiej w kie-
runku autostrady. – Przebudowa po-
prawi też bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów dzięki trzem przej-
ściom z przejazdami rowerowymi, 
które zostaną wytyczone w rejonie 
wschodniego rozwidlenia. Natomiast 
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oświetlenie zostanie zastąpione le-
dowym na słupach aluminiowych 
– informuje wiceprezydent Mejer. 
Zaprojektowano także miejsce ob-
sługi rowerzystów.

Zadanie ma zostać rozpoczęte 
w tym roku i otrzyma wsparcie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 

przygotowuje dzieci do wystąpień na 
scenie, wskazuje, jak się na niej za-
chowywać, prezentować wizualnie 
– wymienia Mirosław Krause.

Pedagodzy podkreślają, że pod-
czas edukacji w szkole muzycznej 
ważna jest systematyczna praca 
ucznia oraz zaangażowanie ze stro-
ny rodziców – uczestnictwo w pró-
bach, obecność na koncertach oraz 
ciągłe i autentyczne zainteresowanie 
postępami dziecka.

Obecnie do szkoły muzycznej 
I stopnia uczęszcza około 300 
uczniów. Dzieci mają możliwość 
kontynuacji nauki w szkole II stop-
nia. – W placówce mamy 73 pedago-
gów. Kompletując kadrę, stawiam 
na młodych, wykwalifikowanych lu-
dzi z pasją – podkreśla dyrektor 
Krause.

 IM

Dróg. – Przypomnę, że w ubiegłym 
roku pozyskaliśmy z tego źródła, 
wówczas funkcjonującego jako Fun-
dusz Dróg Samorządowych, ponad 
382 tys. zł na przebudowę ul. Kossa-
ka, a wcześniej z rządowych środków 
na drogi samorządowe 3 mln zł na 
modernizację ul. Górnośląskiej 

– mówi wiceprezydent Michał Pie-
rończyk.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 
to instrument wsparcia realizacji za-
dań na drogach zarządzanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Jego celem jest przyspieszenie po-
wstawania nowoczesnej i bezpiecz-
nej infrastruktury drogowej. Utwo-
rzenie istniejącego od 2018 roku 
funduszu ma również na celu popra-
wę bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go i parametrów technicznych lokal-
nej sieci drogowej, a także zwięk-
szenie atrakcyjności i dostępności 
terenów inwestycyjnych.

W ramach tegorocznej puli oprócz 
Rudy Śląskiej pieniądze na rozwój 
dróg otrzymają Świętochłowice, 
Chorzów, Siemianowice Śląskie 
oraz Piekary Śląskie. – Kontynuuje-
my intensywne prace wspierające 
gminy i powiaty w województwie 
śląskim. Region śląski potrzebuje in-
westycji, tym bardziej iż jesteśmy  
w procesie restrukturyzacji górnic-
twa i transformacji naszego regionu 
– skomentowała podział środków 
pochodząca z Rudy Śląskiej senator 
Dorota Tobiszowska.

JO, WG
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WRÓŻKA 
JADZIA

KRZYŻÓWKA

Baran – Otworzysz się na 
wielką miłość, której tak pra-
gniesz. Nauczysz się szanować 
to uczucie, które zdziała cuda.
Byk – Bądź ostrożny w pracy 
i nie daj się wykorzystywać. 
Może warto pomyśleć o zmia-
nie nastawienia do innych.
Bliźnięta – Przez cały tydzień 
będziesz mieć prawdziwe 
urwanie głowy. Dni będą peł-
ne pośpiechu i działań wyma-
gających szybkich decyzji.
Rak – Otrzymasz wiele do-
wodów na to, że życie jest 
piękne i dobre. Osiągniesz 
wewnętrzny spokój i pew-
ność siebie.
Lew – Pieniądz, na które li-
czysz, nie będą tak duże, jak 
oczekujesz. Sięgaj więc do 
portfela z rozwagą.
Panna – Przygotuj się na za-
męt w pracy i sprawach 
uczuciowych. Z kłopotów 
pomoże Ci wybrnąć wrodzo-
ny wdzięk.
Waga – Najbliższe dni to do-
bry czas na odpoczynek z ro-
dziną. Jeżeli nie masz partne-
ra, los postawi kogoś na Two-
jej drodze.
Skorpion – Za dużo pracu-
jesz. Zwolnij tempo życia, 
wyjedź gdzieś na weekend 
i odpocznij. Porządki w domu 
mogą poczekać.
Strzelec – Powinieneś w koń-
cu uporządkować swoje spra-
wy. Nie możesz dłużej grać 
na dwa fronty, bo źle na tym 
wyjdziesz.
Koziorożec – Twoje działa-
nia mają dużą szansę na suk-
ces. Ale nie spoczywaj na 
laurach, tylko podejmuj się 
nowych wyzwań.
Wodnik – Wkrótce w Twoim 
życiu pojawi się ktoś, kto mo-
że dużo namieszać. Zastanów 
się, czy jesteś gotowy na taką 
rewolucję.
Ryby – Płynie do Ciebie do-
bra energia, zdrowie, humor 
i radość życia. Wykorzystaj 
to na polu towarzyskim i za-
wodowym.

Tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – blagier, 5 – trud, 
8 – namiot mongolski, 9 – gat. antylo-
py, 11 – koczownik w Azji i Afryce, 
12 – materiał ogniotrwały, 15 – fi lia, 
ekspozytura, 17 – kolista wioska mu-
rzyńska, 20 – szlak, 21 – opaska zakła-
dana psu, 24 – weksel ciągniony, 
25 – mit. gr. ojciec Fryksosa i Helle, 
28 – zamek w Londynie, 29 – lichy 
utwór literacki, 32 – achtel, 33 – rzeka 
w Polsce, 36 – stolica Kazachstanu, 
39 – sznurek z uchwytami, 42 – mit. 
gr. piekło, 43 – przystąpienie do cze-
goś, 45 – pochodna benzenu, 46 – gru-
da błota, 47 – instrument muzyczny. 

PIONOWO: 1 – samica jelenia, da-
niela, 2 – mniszka buddyjska, 3 – zlot, 
4 – ser pleśniowy, 5 – zastaw, 6 – guz, 
nowotwór, 7 – żartobliwie bardzo wy-
soka i szczupła kobieta, 10 – rodzaj 
nadwozia samochodu, 13 – patat, słod-
ki ziemniak, 14 – kurcz, gwałtowny 
płacz z łkaniem, 16 – dawniej zwany 
wiąz, 17 – jęz. w Afryce Wschodniej, 
18 – Jorge, pisarz brazylijski, 19 – rze-
ka we Francji, 21 – jedn. podziału ad-
ministracyjnego w Iranie, 22 – np. 

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 

tel. 607-468-787

tandem, 23 – lampa żarowa elektryczna, 
26 – myszoryjek, 27 – lasso, 30 – przy-
rząd do motania przędzy, 31 – poziom 
dźwięku, 34 – przylądek na Antarkty-
dzie, 35 – pochodne kwasów i alkoholi, 
37 – trofeum Indianina, 38 – neuryt, 
40 – przesiewacz, 41 – bawół indyjski, 
44 – pierwiastek chemiczny.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., 
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna oso-
ba spośród tych, które nadeślą na ad-
res redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurne-
go 36) lub e-mailem (biuro@wiado-
moscirudzkie.pl) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamiesz-
czenia konkursu. Po odbiór kuponu 
z krzyżówki „WR 13” zapraszamy do 
redakcji po wcześniejszym umówie-
niu telefonicznym (pod nr 889-771-
365) – Aleksandrę Świerczynę. Prawi-
dłowe hasło: „Dobry lek zawsze gorz-
ki”. Za poprawną odpowiedź zwycięz-
ca otrzyma również książkę z wydaw-
nictwa Prószyński i S-ka.

HOROSKOP

| POLECAMY
Heather Dune Macadam

999. 
Nadzwyczajne dziewczyny z pierwszego 

transportu kobiecego do Auschwitz
25 marca 1942 

roku prawie tysiąc 
młodych niezamęż-
nych dziewcząt wsia-
dło do pociągu, który 
miał je zawieźć do 
obozu Auschwitz. 
Były to słowackie Ży-
dówki – przekonane, 
że przez kilka najbliż-
szych miesięcy będą 
pracować w fabryce. 
Założyły na siebie 
najlepsze ubrania 
i z radością machały 
na pożegnanie ze-
branym na peronie 
bliskim. W rzeczy-
wistości były przed-

miotem transakcji pomiędzy słowackim rządem a Niemcami 
i jechały do niewolniczej pracy. Zaledwie kilku spośród nich 
udało się przeżyć.

Pierwszy kobiecy transport do Auschwitz był przez długie 
lata zapomniany. Nie było w nim osób związanych z ruchem 
oporu ani jeńców wojennych. Były tylko bezbronne młode ko-
biety, przyzwyczajone do dobrych manier i wygodnego życia, 
które nagle znalazły się w piekle, w którym je bito, rozbierano 
do naga, golono, trzymano na wielogodzinnych apelach na 
mrozie, poddawano drakońskim karom i zaganiano do cięż-
kiej pracy, często prowadzącej do śmierci. Ta książka przypo-
mina niezwykłą historię pierwszych 999 kobiet, które trafi ły 
do Auschwitz, ich cierpienie, heroizm i wolę przetrwania.

Heather Dune Macadam – amerykańska autorka, której 
prace na temat Holokaustu zyskały uznanie zarówno insty-
tutu Yad Vashem, jak i USC Shoah Foundati on, Muzeum Kul-
tury Żydowskiej w Bratysławie, a także Muzeum Auschwitz-
Birkenau. Jej najnowsza książka – „999” – już w niespełna rok 
po premierze została przetłumaczona na kilkanaście języków. 
Heather Dune Macadam jest również znaną publicystką. Pi-
suje dla „New York Timesa”, „Nati onal Geographic”, „The Gu-
ardian UK”, „The Daily Mail”, „Marie Claire” i „Newsweeka”.
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Nicola Sutcliff 

Jestem Saudyjką
Świat oczami kobiet 
z Arabii Saudyjskiej

Arabia Sau-
dyjska to jeden 
z najbardziej ta-
jemniczych krajów 
świata. Szczególnie 
dotyczy to życia 
kobiet, które dla 
człowieka Zachodu 
przedstawia tylko 
zbiór stereotypo-
wych wyobrażeń.

Nicola Sutcliff  
postanowiła na-
ocznie przekonać 
się, co kryje się 
za nikabem. Przez 
cztery lata miesz-
kała w Arabii Sau-

dyjskiej, pracowała tam i widywała się z kobietami. 
Spotykała się ze znanymi na całym świecie saudyjski-
mi aktywistkami walczącymi o prawa kobiet, rozma-
wiała z żonami z poligamicznych rodzin, poznawała 
księżniczki i żyjące na pustyni Beduinki. Ze szczerych, 
pełnych emocji rozmów wyłania się prawdziwy, zu-
pełnie nieznany portret Saudyjki. Od religii i polity-
ki, przez problemy dnia codziennego, poligamiczne 
małżeństwa, niezrozumiały dla ludzi Zachodu system 
opiekuna prawnego aż po seksualność, rozmówczynie 
autorki opisują świat, który Europejczykowi wydaje 
się czymś obcym. To prawdziwa, inspirująca i odważna 
opowieść, która obala wiele stereotypów i ukazuje in-
tymne myśli oraz szczegóły z codziennego życia kobiet 
w tym najbardziej intrygującym ze wszystkich krajów.

Nicola Sutcliff  jest lingwistką, ukończyła studia na 
wydziale Modern Languages and European Studies 
na University of Bath, a następnie otrzymała dyplom 
Freelance and Feature Writi ng w London School of Jo-
urnalism. Mieszka w Paryżu.

Pam Jenoff 

Łączniczki z Paryża
Zainspirowa-

na prawdziwymi 
zdarzeniami po-
ruszająca historia 
przyjaźni i zdrady 
w czasach II woj-
ny światowej.

Ś W I AT O W Y 
BESTSELLER!

M a n h atta n , 
1946 rok. Pew-
nego ranka, 
idąc przez halę 
nowojorskiego 
dworca kolejo-
wego w drodze 
do pracy, Grace 
Healey widzi po-
rzuconą walizkę, 

wsuniętą pod ławkę. Wiedziona ciekawością, Grace 
otwiera walizkę i znajduje w niej kilkanaście zdjęć ko-
biet. Wiedziona nagłym impulsem, Grace bierze zdjęcia 
i pospiesznie opuszcza dworzec.

Wkrótce Grace dowiaduje się, że walizka należała do 
Eleanor Trigg, kierującej siatką tajnych agentek, wysyła-
nych z Londynu podczas wojny. Dwanaście z nich trafi ło 
do okupowanej Europy jako łączniczki i radiotelegrafi st-
ki, by wspomagać ruch oporu. Nigdy nie wróciły, a ich 
losy pozostały tajemnicą. Grace postanawia poznać 
prawdę o kobietach ze zdjęć. I spotyka Marie, młodą 
matkę, która została agentką. Opowieść o jej niebez-
piecznej misji w Europie to niezwykła historia o przyjaź-
ni, męstwie i zdradzie.

Barwnie przedstawiona przez Pam Jenoff  historia, za-
inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, rzuca światło 
na niezwykłe bohaterstwo dzielnych kobiet – uczest-
niczek wojny. To fascynująca opowieść o odwadze, 
przyjaźni i wielkiej determinacji kobiet, które pragnęły 
wyjść cało nawet z najgroźniejszych sytuacji.   
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PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 

gruntowych które zostaną oddane w najem, znajdujących się 
w rejonie ulicy: Bytomskiej – z przeznaczeniem  

pod parking ogólnodostępny.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  
urzędu Miasta ruda Śląska plac Jana Pawła II  

6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): 
– wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę 

na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne w rejonie ulicy Górnośląskiej.

WyCIąG Z OGŁOSZENIA O PrZEtArGu

PrEZydENt MIAStA rudA ŚląSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch 

nieruchomości gruntowych położonych 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 pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudo-
wane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta ruda Śląska, położone w rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy 
Stanisława Nabzdyka, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5086/319 o powierzchni 1890 m2, użytek „Ps-IV, r-V, lz-IV, dr”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00028660/4 (działy III i IV ww. księgi wolne 
są od wpisów), 

– 5095/318 o powierzchni 938 m2, użytek „ls-IV”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00006656/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów). 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie 
z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej po-
wierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „r-V, Ł-IV, ls-IV, Ps-IV”, kW nr Gl1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-IV”, kW nr Gl1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-IV”, kW nr Gl1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-IV”, kW nr Gl1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-IV”, kW nr Gl1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-IV”, kW nr Gl1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, kW nr Gl1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „Ł-IV”, kW nr Gl1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”, kW nr Gl1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-IV”, kW nr Gl1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-IV”, kW nr Gl1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ lz-IV, Ps-IV”, kW nr Gl1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-IV, ls-IV”, kW nr Gl1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska przedmiotowe działki 
stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz działka nr 5096/318 stanowi frag-
mentarycznie tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów 
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) i tereny ulic wewnętrznych o liniach 
rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu KDW).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: MN2, MM2 i KDW.

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 przewi-
dziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy 
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na 
powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 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 wynoszą:

– dla działki 5086/319 – 320.000,00 zł, 
– dla działki 5095/318 – 194.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
 

 Przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2021 r. o godz. 12.00 w sali 213  
Urzędu Miasta Ruda  Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu Miasta ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie 
do dnia 1.06.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 5086/319 – 16.000,00 zł, 
– dla działki 5095/318 – 9.700,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działka nr … „ przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski katowice O/ruda Śląska, urząd Miasta ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: po-
niedziałek-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 odwołania przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych 

do oddania w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże 
murowane nr: 9, 10, 16 położone w kompleksie wraz z terenem 

niezbędnym do korzystania oraz drogą w rudzie Śląskiej  
w rejonie ulicy Piotra Skargi.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, 
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej 
położonej w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Szyb Walenty 

przeznaczonej do oddania w najem na okres do 31 grudnia 
2021 r. pod istniejącą stację transformatorową wraz z terenem 

przyległym stanowiącym dojście.

PrEZydENt MIAStA 
rudA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta, 
wykazu dotyczącego oddania w najem części  

nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod istniejące 
garaże przy ul. ks.l. tunkla, które przydzielone zostaną  

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). redakcja: Anna Piątek 
(redaktor naczelna). dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-
295-228, Agnieszka lewko. redakcja: 41-709 ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. 
dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). redaktor 
techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. druk: Polskapresse Sp. z o.o. 

www.wiadomoscirudzkie.pl 
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych 
w publikowanych tekstach. redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. 

Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

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

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031

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

 Pranie mebli tapicerowanych, dy-
wanów. szybko, sprawnie i skutecznie! 
Tel. 519-639-121.

 PoŻYCzKi, tel. 32 260-00-33, 516-
516-611. Pośrednik CDF s.C. firmy MAT-
PoL FinAnse sp. z o.o.

NierUchomości

 KUPiĘ MieszKAnie W RUDzie ŚLĄ-
sKieJ. goTÓWKA. TeL. 501-239-405.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów 
– sprzedam, www.AneL.pl. Tel. 502-052-
885.

 godula, 1-pok, 35 m2, 107 tys., 
www.AneL.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię kamienice całość lub udziały. 
Tel. 797-299-422.

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

 sprzedam Kochłowice, 36 m2, M-2, 
solidarności 45 m2, M-3, godula, 84 m2, 
M-4, inne atrakcyjne oferty na www.lo-
kator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-
323.

moToryzacja

 skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

 skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-

ogłoszeniA DRoBne
„Nie żyjemy, aby umierać, 

ale umieramy, aby żyć wiecznie”.
Michael Buchberger

Panu
Bogdanowi greinertowi

pracownikowi Wydziału nadzoru Właścicielskiego
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

maTki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Panu Bogdanowi greinert

z powodu śmierci maTki
oraz Panu michałowi majok

z powodu śmierci dziadka
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia

w trudnych chwilach
przekazują

pracownicy Wydziału Nadzoru Właścicielskiego

nych. Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 skup samochodów za gotówkę PłA-
CĘ WiĘCeJ niŻ KonKURenCJA. Tel. 733-
031-261.

 AUTo-sKUP – wszystkie marki. 
Tel. 505-049-833.

 skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 
32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Ślą-
ska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko 
Urzędu skarbowego). 

Praca

 zatrudnię mężczyznę do pracy fi-
zycznej z doświadczeniem ogrodniczym 
lub budowlanym. informacji udzielam 
pod nr tel. 691-911-683 od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

 zatrudnię panią – wykształcenie 
wyższe wiek ok. 30 lat do pracy w biurze 
w zakładzie pogrzebowym Hofman. CV 
ze zdjęciem proszę przesłać na adres biu-
ro@hofman-dompogrzebowy.pl.

 elektryków i elektromonterów przyj-
mę do pracy. Tel. 537-880-770.

 Pracownicy serwisu sprzątającego 
poszukiwani do pracy w Rudzie Śląskiej.  
Praca od zaraz. Więcej informacji pod 
numerem telefonu 661-991-554.

różNe

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

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PiKo, Ho, TT. Tel. 607-912-559.

Panu andrzejowi surdelowi
st. instruktorowi osiedlowego Domu Kultury „Country”  

w zasobach Administracji nr 6  
Rudzkiej spółdzielni Mieszkaniowej w Bykowinie

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

maTki
składają

Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PRezYDenT MiAsTA 
RUDA ŚLĄsKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła ii 6  
(ii piętro, naprzeciw pokoju 215): 

– wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek przydomowy rejonie ulicy siekiela-Potyki.

PRezYDenT MiAsTA 
RUDA ŚLĄsKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni,  
tj. od dnia  21.04.2021 r. do dnia 12.05.2021 r., na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 
6 (ii piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanych 

gminnych nieruchomości gruntowych położonych 
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. górnośląskiej,  które 

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zostaną 
sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska (działka nr 1761/100 
o powierzchni 17600 m2 KW gL1s/00007678/0) oraz 

pod drogę dojazdową (udział 1/2 część w nieruchomości 
o łącznej powierzchni 5217 m2 obejmującej działki  

nr 1762/100, 1765/100, 1766/100, 1775/109, 1763/98 - 
KW gL1s/00043534/3, 1768/100, 1772/100, 1770/100, 

1773/109 – KW gL1s/00048273/0).

Cena wywoławcza (netto) do przetargu  
wynosi 3.381.000,00 zł. 



10www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIE | 28.04.2021



11www.wiadomoscirudzkie.pl sport | 28.04.2021

Zawodnicy Manty wystąpili na zawodach w Kędzierzynie-Koźlu.

Pływanie

Pływacy z medalami

ReKLaMa

Międzynarodowy Miting Pływacki w Kędzie-
rzynie-Koźlu okazał się owocny dla pływaków 
kochłowickiej Manty. Wspaniałe występy przy-
niosły pływakom z Rudy Śląskiej przysłowiowy 
worek medali.

Miejsca na podium zajęli:
25 m stylem dowolnym: złoto – Martyna Ada-• 
miok, srebro – Maksymilian Boruta, brąz  
– Alicja Wyleżyk.
25 m stylem motylkowym: srebro – Klara Ko-• 
walska i Martyna Adamiok, brąz – Alicja Wy-
leżyk i Lena Mośko.
25 m stylem grzbietowym: srebro – Klara Ko-• 
walska i Martyna Adamiok, brąz – Alicja Wi-
leżyk, Maksymilian Boruta i Wojciech Ka-
rasz. 25 m stylem klasycznym: srebro – Mak-
symilian Boruta, brąz – Alicja Wileżyk, Lena 
Mośko.
50 m stylem dowolnym: brąz – Martyna Ada-• 
miok.

W drugim bloku Międzynarodowego Mitingu 
Pływackiego (Koziołki Pływackie 2021) rywali-
zowali zawodnicy z roczników 2010 i starsi. Za-
wodnicy z kochłowickiego klubu wielokrotnie 
poprawiali swoje rekordy życiowe i zajmowali 
miejsca na podium. Łącznie pływacy zdobyli  
34 medale: 4 złote, 15 srebrnych i 15 brązowych, 

co pozwoliło im zająć 3. miejsce w klasyfikacji 
generalnej zawodów.

Wyniki indywidualne:
Filip Paprotny: 3. miejsce na 50 m stylem do-• 
wolnym i 2. miejsce na 100 m stylem dowol-
nym.
Lena Ogińska: 2. miejsce na 100 m grzbietem • 
i 3. miejsce na 100 m stylem klasycznym.
Gabriela Karkocha: 2. miejsce na 100 m • 
grzbietem, 2. miejsce na 100 m stylem motyl-
kowym, 2. miejsce na 100 m stylem dowol-
nym i 2. miejsce na 200 m stylem zmiennym.
Artur Joszko: 3. miejsce na 100 m grzbietem.• 
Tomasz Poloczek: dwa 1. miejsca na 50 m • 
i 100 m stylem klasycznym i na 200 m stylem 
zmiennym.
Odyseas Łankiewicz: 3. miejsce na 50 m sty-• 
lem klasycznym.
Paulina Kozubowska: 1. miejsce na 100 m • 
stylem motylkowym.
Dominik Krząkała: 2. miejsce na 50 m stylem • 
motylkowym i 3. miejsce na 100 m stylem 
motylkowym.
Wiktor Wojtal: 2. miejsce na 100 m stylem • 
motylkowym.
Natalia Kozubowska: 3. miejsce na 200 m • 
stylem zmiennym. AL

ZaPasy

Rudzianin na mistrzostwach Europy
Andrzej Sokalski z ZKS Slavia Ruda Śląska 

musiał uznać wyższość przeciwnika. Podczas 
Mistrzostw Europy w zapasach reprezentant Pol-
ski w kategorii do 79 kg już w rundzie kwalifika-
cyjnej stanął przed trudnym zadaniem. Losowa-
nie zadecydowało o tym, że przeciwnikiem rudz-
kiego zawodnika został reprezentant Azerbejdża-
nu Rashad Yusifli.

Mimo tego, że rudzki zapaśnik robił, co w jego 
mocy, to przeciwnik okazał się lepszy. W póź-
niejszej fazie turnieju Yusifli wygrał jeszcze dwa 
pojedynki, ale w półfinale przegrał z Francuzem 
Selfedine Alekma, co definitywnie zamknęło 
szansę przed Sokalskim na udział w ewentual-
nych repasażach.

Zawody odbyły się w warszawskiej Hali Tor-
war. Warto dodać, że Andrzej Sokalski to 30-letni 
wychowanek i zawodnik ZKS Slavia Ruda Ślą-
ska, który w swojej karierze ma wiele medali Mi-

strzostw Polski, w tym cztery tytuły mistrzow-
skie. Wiele razy był reprezentantem Polski w mi-
strzostwach Europy i świata. AL
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Andrzej Sokalski zmierzył się 
z reprezentantem Azerbejdżanu.
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PiłKa nożna

Wygrana Gwiazdy
Rudzka Gwiazda w pierwszym meczu rundy 

wiosennej pokonała rezerwy „Siemianowiczanki” 
wynikiem 4:1. Bojowe nastawienie oraz chęć wy-
granej sprawiły, że piłkarze z Rudy Śląskiej mogli 
cieszyć się zwycięstwem.

Już w 10. minucie meczu po doskonałym poda-
niu Jagodzińskiego wynik spotkania otworzył Bar-
tosz Talaga. W 19. minucie, dzięki błędowi bram-
karza, który wykorzystał Jagodziński, wydawało 
się, że już nic nie stanie rudzianom na drodze do 

zwycięstwa. Radość była jednak krótka, bo w 25. 
minucie spotkania Gwiazda straciła bramkę.

W drugiej części meczu rudzki zespół kontrolo-
wał akcję na boisku i nie marnował sytuacji na 
zdobycie kolejnych goli. Jednak bramkę zdobyli 
Dawid Studniak (65. minuta) oraz Dominik Szoł-
tysik (88. minuta). Następne spotkanie piłkarze 
Gwiazdy rozegrają 4 maja o godzinie 17.30. Ich 
przeciwnikiem będzie zespół UKS Ruch Chorzów.
 AL

MKs siemianowiczanka ii – sRs Gwiazda Ruda Śląska 1:4 (1:2)

PiłKa RęcZna

Dwie porażki Zgody
Szczypiornistki Cracovii 1906 pokonały Zgodę 

Ruda Śląska wynikiem 29:26. Pierwszoligowe 
spotkanie, które odbyło się w sobotę (17.04), było 
początkowo wyrównane. Jednak ostatecznie za-
wodniczki z Krakowa wyszły na prowadzenie.

W 16. minucie spotkania było 7:7, w 22. – 10:10. 
Na przerwę obydwa zespoły zeszły przy nieroz-
strzygniętym wyniku. W drugiej części meczu, ale 
dopiero po czterech minutach jego trwania, pierw-
szą bramkę zdobyły krakowianki. Następnie  
w 43. minucie przegrywały 16:18. Ostatni remis 
odnotowano w 54. minucie (24:24). Następnie 
szczypiornistki Cracovii odskoczyły na dwa trafie-
nia – 26:24. Gol Patrycji Jałowickiej na 28:25  
w 60. minucie meczu ostatecznie przesądził sprawę.

Kolejny mecz, który odbył się w niedzielę 
(25.04), także nie okazał się zwycięski dla szczy-

piornistek bielszowickiej Zgody. Rudzianki prze-
grały spotkanie na własnym boisku. Zawodniczki 
z SPR Sośnica Gliwice zrewanżowały się za mecz 
z pierwszej rundy i wygrały w Bielszowicach wy-
nikiem 31:24. AL

Mecz na hali bielszowickiej Zgody 
był przegrany dla rudzianek.
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