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WYDAWCA

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej 
do 31 maja br. redakcja ,,Wiadomości Rudzkich” 
czynna będzie w środę 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.
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Więcej str. 3, 8 i 9

Prezydent 
na półmetku. 

Czas na 
podsumowanie
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Więcej na str. 2

Polak, Irlandczyk, 
dwa bratanki. 

Czas na 5. 
edycję festiwalu

Więcej na str. 6

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI
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Zakaz sprzedaży 
alkoholu po godz. 23

Więcej na str. 5
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Szykuje się kolejny 
budżet obywatelski. 

Zgłoś projekt!

Więcej na str. 11
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PunkT SelekTywnegO ZbIerAnIA OdPAdów kOMunAlnych

Nowy PSZOK będzie w Rudzie
Od 1 czerwca odpady komunalne od mieszkańców Rudy Śląskiej odbierać będzie nowe konsorcjum firm, które wygrało postępowanie na świadczenie tej 
usługi do końca maja 2023 roku. Wiąże się to z wymianą części pojemników na śmieci. W tym samym dniu uruchomiony zostanie gminny Punkt Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Noworudzkiej 8.

– W tym tygodniu podpiszemy umo-
wę z nowym wykonawcą. Dla miesz-
kańców nie zmieni się wiele, ponieważ 
organizacja systemu odbioru odpadów 
komunalnych wynika z uchwał Rady 
Miasta, a harmonogramy będą oparte 
na dotychczasowych, chociaż możliwe 
są pewne korekty – informuje prezy-
dent Grażyna Dziedzic.

Konieczna jest jednak wymiana po-
jemników na odpady w tej części mia-
sta, która dotychczas obsługiwana by-
ła przez PreZero Service Południe  
Sp. z o.o. – To skomplikowana logi-
stycznie operacja, dlatego bardzo  
prosimy mieszkańców o cierpliwość  
i wyrozumiałość – podkreśla Krzysz-
tof Mejer, zastępca prezydent miasta 

ds. gospodarki komunalnej. – Wymia-
na będzie realizowana stopniowo 
w najbliższych dniach – dodaje.

Harmonogramy odbioru odpadów 
komunalnych na kolejne miesiące zo-
staną opublikowane w najbliższym 
czasie na stronie internetowej miasta 
oraz w aplikacji EcoHarmonogram, 
będą też dostarczane do gospodarstw 
domowych. Opracowywane są na 
podstawie obowiązujących do tej po-
ry.

Nowym operatorem systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi 
w Rudzie Śląskiej od 1 czerwca 2021 r. 
do 31 maja 2023 r. będzie konsorcjum 
firm BM Recykling Sp. z o.o., PZOM 
STRACH Sp. z o.o. Sp. k. oraz Mało-

– Zmiana firmy wywożącej śmieci 
to duża rewolucja dla miasta i miesz-
kańców. Wraz z tym pojawia się py-
tanie, czy nowy wykonawca podoła 
zadaniu, zwłaszcza że czynnikiem 
decydującym o wyborze nowej fir-
my była cena?

– Pod koniec maja mija termin obo-
wiązywania umowy z dotychczaso-
wym wykonawcą, czyli konsorcjum 
firm Pre Zero i Remondis. Dlatego 
przeprowadziliśmy nowe postępowa-
nie przetargowe. Nawet jeśli byliby-
śmy zadowoleni z usług świadczonych 
przez dotychczasowego wykonawcę, 
nie miało to wpływu na przebieg i wy-
nik postępowania. Każda z firm, które 
przystąpiły do przetargu, czyli BM Re-
cykling Sp. z o.o., PreZero i Remon-
dis, spełniły precyzyjnie określone 
w postępowaniu kryteria. Jednym 
z najważniejszych była cena, a firma 
BM Recykling Sp. z o.o. złożyła naj-
korzystniejszą ofertę. Natomiast to, że 
ktoś zaproponował w przetargu niższą 
cenę, nie oznacza automatycznie, że 

będzie gorzej świadczył usługę. Do tej 
pory niektórzy mieszkańcy utyskiwa-
li, że płacimy za dużo za odbierane 
odpady. Pojawiały się nawet zarzuty, 
że w postępowaniu przetargowym bie-
rze udział tylko jedna firma, która 
dyktuje warunki i ceny. Teraz, kiedy 
pojawiły się dwie oferty i wygrała tań-
sza, nagle musimy wyjaśniać, dlacze-
go właśnie ją wybraliśmy.

– Na tym nie koniec, bo pojawiają 
się głosy, że z powodu zmiany firmy 
dojdzie do podwyższenia opłaty za 
wywóz śmieci. Czy słusznie?

– l tak i nie. Problem polega na tym, 
że obecną opłatę śmieciową kalkulo-
waliśmy do stawki 780 zł za tonę od-
bieranych odpadów. Nowa firma, któ-
ra wygrała postępowanie przetargowe, 
zaoferowała nam nie 780 zł, a 810 zł. 
Dla porównania oferta złożona przez 
firmę PreZero była jeszcze wyższa, bo 
na poziomie 842 złotych za tonę. Od 
razu wyjaśniam, że jest to i tak dobra 
oferta, bo cały czas rosną koszty pono-
szone przez spółki odbierające odpa-
dy. Wpływ na to ma m.in. wzrost cen 
energii elektrycznej, pensji minimal-
nej oraz opłat za składowanie odpa-
dów na składowiskach. Niemniej jed-
nak zgodnie z nową stawką do każdej 
wywożonej tony odpadów prawdopo-
dobnie będziemy musieli dopłacać  
30 zł. Oczywiście może się to zmienić, 
bo dopiero pod koniec roku dowiemy 
się, czy wygenerowanych zostało 
mniej odpadów niż zakładaliśmy 
w postępowaniu przetargowym. Jeżeli 
tak, wówczas zapłacimy mniej za ich 
wywóz. W przypadku większych ilo-
ści grozi nam dopłata do systemu. Je-
śli dojdzie do tego drugiego scenariu-

sza, będziemy zmuszeni skalkulować 
nową opłatę śmieciową. Przypomnę, 
że system musi się sam bilansować. 
Do tej pory dokładaliśmy do niego 
ok. 8-9 mln zł rocznie. Obecnie miasta 
na to nie stać, więc musimy skończyć 
z tą praktyką. Poza tym według wyda-
nych w wielu miastach orzeczeń Re-
gionalnych Izb Obrachunkowych sa-
morządy wręcz mają zakaz dokładania 
do systemu śmieciowego. W świetle 
prawa to mieszkańcy z opłaty śmie-
ciowej powinni pokrywać wszystkie 
koszty odbioru odpadów i ich zago-
spodarowania.

– Obecnie trwa wymiana pojem-
ników na śmieci. Mieszkańcy już 
zgłaszają, że nowa firma dostarcza 
ich zbyt mało.

– Wymianę realizujemy na podsta-
wie bazy danych o liczbie pojemni-
ków przy danym budynku. Natomiast 
okazuje się, że przy niektórych z nich 
wcześniej były dokładane dodatkowe 
kosze, co wynikało z bezpośrednich 
zgłoszeń administracji do firmy odbie-
rającej odpady z pominięciem Urzędu 
Miasta. Zasada jest jedna – jeżeli za-
braknie pojemników, to właściciel 
nieruchomości może wystąpić do nas 
z wnioskiem o ich dołożenie i będzie-
my sukcesywnie realizować takie 
zgłoszenia. Proces wymiany jest du-
żym wyzwaniem logistycznym, bo 
obejmuje on kilkadziesiąt tysięcy po-
jemników na odpady w całym mieście. 
Co więcej, musimy to zrobić w bardzo 
krótkim czasie, bo do 1 czerwca. 
W przyszłości, chcąc uniknąć takich 
zawirowań, rozważamy możliwość 
zakupienia przez miasto własnych po-
jemników na odpady. Takie rozwiąza-

nie ułatwi ,,przekazywanie pałeczki” 
pomiędzy firmami odbierającymi od-
pady w przypadku zmiany wykonaw-
cy.

– Niedawno mówił Pan o idei spół-
ki komunalnej, która miałaby się 
zająć wywozem śmieci. Czy wybra-
nie prywatnej firmy w przetargu 
przekreśla te plany?

– Nie rezygnujemy z pomysłu utwo-
rzenia spółki komunalnej. Obecnie 
czekamy na analizę finansowo-ekono-
miczną całego przedsięwzięcia. Musi-
my mieć pewność, że utworzenie spół-
ki będzie nam się opłacało. Na razie 
bazujemy na doświadczeniach z in-
nych miast. W Jaworznie od pół roku 
działa odtworzona przez miasto spół-
ka komunalna zajmująca się wywo-
zem śmieci. Jednak w tym przypadku 
trudno mówić o sukcesie, bo dzisiaj 
Jaworzno ma wyższą opłatę śmiecio-
wą niż Ruda Śląska, a jeszcze rok te-
mu było odwrotnie. Dlatego musimy 
poważnie zastanowić się nad zasadno-
ścią takiego rozwiązania.

– Czy wraz ze zmianą firmy na 
BM Recykling zmieni się miejsce 
wywożenia odpadów z terenu Rudy 
Śląskiej?

– Do tej pory nasze odpady były 
wywożone do kilku Regionalnych In-
stalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych – do Siemianowic Ślą-
skich, Dąbrowy Górniczej oraz Knu-
rowa. Teraz będą one trafiały do Sie-
mianowic Śląskich, czyli instalacji, 
której właścicielem jest firma BM Re-
cykling. Nie szykują się więc rewolu-
cyjne zmiany.

– Zmiana wykonawcy to także 
zmiana lokalizacji Punktu Selek-

tywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych, który od 1 czerwca bę-
dzie działał przy ul. Noworudzkiej. 
Ze względu na to, że firma BM Re-
cykling podpisała umowę z firmą 
Remondis, jest szansa na ponowne 
uruchomienie PSZOK-a przy  
ul. Piotra Skargi?

– Jesteśmy zaskoczeni tym, że firma 
Remondis będzie dalej prowadziła 
działalność w zakresie wywozu odpa-
dów. My w postępowaniu przetargo-
wym wskazaliśmy jeden PSZOK, któ-
ry ma siedzibę przy ul. Noworudzkiej. 
Teraz musimy sprawdzić, czy prawnie 
możliwe jest podpisanie przez  
nowego konsorcjanta umowy z Re-
mondisem na ponowne uruchomienie  
PSZOK-a przy ul. Piotra Skargi. Jeżeli 
takie rozwiązanie nie będzie pociągało 
za sobą dodatkowych kosztów, to 
oczywiście zdecydujemy się na nie, 
ponieważ jest ono korzystne dla 
mieszkańcow.

– Dziękuję za rozmowę. 
Joanna Oreł

wywIAd

Nowy wykonawca, nowe porządki?Od 1 czerwca nowa firma 
będzie odbierać i wywozić 
odpady komunalne  
z Rudy Śląskiej.  
To rodzi wiele pytań 
m.in. o wysokość opłaty 
śmieciowej, rzetelność 
przyszłego wykonawcy oraz 
aktualność planów utworzenia 
spółki komunalnej. O tym 
wszystkim rozmawiamy 
z wiceprezydentem 
Krzysztofem Mejerem, który 
odpowiada za gospodarkę 
komunalną w naszym mieście. Fo
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polskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o., które złożyło 
ofertę na kwotę niemal 100 mln zł.

Również od 1 czerwca przestaną 
funkcjonować dwa Punkty Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
prowadzone przez dotychczasowego 
operatora systemu przy ul. Kokotek 
i Piotra Skargi. Zastąpi je nowo wybu-
dowany gminny PSZOK przy ul. No-
worudzkiej 8. – W tym miejscu miesz-
kańcy, w ramach „opłaty śmieciowej”, 
mogą oddawać wytworzone przez sie-
bie, posegregowane odpady komunal-
ne, w tym elektrośmieci, zużyte opony, 
odpady budowlane, wielkogabarytowe 
czy niebezpieczne – przypomina Kata-
rzyna Kuberek, naczelnik Wydziału 

Gospodarki Komunalnej UM. 
– Oprócz odpadów zmieszanych 
PSZOK nie przyjmuje papy, wełny mi-
neralnej, waty szklanej, zderzaków, 
rur kanalizacyjnych czy styropianu do 
ocieplania budynków – dodaje.

Gminny Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych praco-
wać będzie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10-18, a w sobotę w go-
dzinach 10-14, za wyjątkiem dni usta-
wowo wolnych od pracy.

Statystyki odpadów komunalnych 
wytworzonych w Rudzie Śląskiej 
w 2020 roku przedstawiają się nastę-
pująco: odpady niesegregowane 
(zmieszane) – ok. 33 tys. ton, odpady 
wielkogabarytowe – ok. 4,4 tys. ton, 

bioodpady – ok. 9,5 tys. ton, papier 
– ok. 1,8 tys. ton, tworzywa sztuczne 
i metal – ok. 1,6 tys. ton, szkło  
– ok. 2,3 tys. ton, gruz – ok. 6,8 tys. 
ton, popiół – ok. 1,7 tys. ton. WG
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Prezydent na półmetkuWłaśnie mija półmetek kadencji 
władz samorządowych. O tym, 
co udało się zrealizować przez 
minione 2,5 roku oraz planach 
na przyszłość rozmawiamy 
z prezydent Grażyną Dziedzic.

– Pani Prezydent, w 2018 roku szła 
Pani do wyborów z ambitnym i szcze-
gółowo rozpisanym programem wy-
borczym. Jak ocenia go Pani z perspek-
tywy czasu? Czy coś by Pani w nim 
zmieniła?

– To prawda. To był ambitny program. 
Niestety plan na tę kadencję był opraco-
wywany w zupełnie innych realiach.  
W tamtym czasie sytuacja na rynku była 
bardzo dobra, dzięki czemu mogliśmy 
przeznaczać rekordowe kwoty na inwe-
stycje. Potem niestety nastąpiło załama-
nie finansów samorządów, spowodowane 
zmianami w podatkach i płacach. Zyskali 
na tym pracownicy, ale straciły gminne 
budżety, więc tak naprawdę mieszkańcy, 
bo trzeba było ograniczyć dotacje dla 
klubów sportowych i stowarzyszeń, zre-
zygnować z imprez miejskich, bo nie ma 
na to pieniędzy. Jakby tego było mało, 
potem przyszła pandemia, z powodu któ-
rej odnotowaliśmy spore ubytki we wpły-
wach podatkowych. Z tego tytułu w sa-
mym 2020 r. straciliśmy blisko 8 mln zł. 
Natomiast na realizację zadań związa-
nych z przeciwdziałaniem COVID-19 
wydaliśmy w tym czasie ponad  
7,6 mln zł, z czego prawie 4 mln zł  
z tzw. środków własnych. Na razie sytu-
acja budżetowa jest stabilna, zadłużenie 
jest na bezpiecznym poziomie i nie ma-
my większych problemów z płynnością 
finansową. Wszystko to jednak dzięki te-
mu, że znacząco „okroiliśmy” nasze wy-
datki. Dlatego muszę uczciwie powie-
dzieć, że nie wszystkie punkty z mojego 
programu wyborczego uda nam się zre-
alizować do 2023 roku.

– Czy w tej sytuacji nie obawia się 
Pani skutków rozwiązań, które Zjed-
noczona Prawica zamierza wprowadzić 
w „Polskim Ładzie”? Przeczytałam 
ostatnio niepokojącą wypowiedź wice-
prezesa Business Centre Club, dra Łu-
kasza Bernatowicza, który alarmował, 
że obniżenie podatków bez rekompen-
saty utraconych przez gminy docho-
dów to dla nich bankructwo. Stwierdził 
przy tym: „To zamykane żłobki, biblio-
teki, domy kultury, to zarzucone inwe-
stycje, to zwalniani pracownicy z miej-
skich instytucji”.

– To oczywiście „czarny scenariusz”, 
ale wcale nie taki mało prawdopodobny, 
przynajmniej w pewnej jego części. We-
dług szacunków resortu finansów skutki 
planowanych zmian w podatku PIT mają 
wynieść 20-22 mld zł rocznie, z czego 
połowa dotyczyć będzie jednostek samo-
rządu terytorialnego. Na tej podstawie 
Związek Miast Polskich wyliczył, że tak 
znaczny ubytek dochodów samorządów 
może spowodować, że 1/3 z nich utraci 

od razu płynność finansową, znaczna 
część pozostałych będzie miała kłopoty 
ze sfinansowaniem wydatków bieżących, 
zwłaszcza przy obecnej dynamice kosz-
tów pracy, cen energii, innych usług i ma-
teriałów, a tylko nieliczne utrzymają nie-
wielkie możliwości rozwoju. W której 
grupie będzie Ruda Śląska? Na tym eta-
pie trudno to stwierdzić. Póki co czekamy 
na projekty konkretnych aktów prawnych 
i dane, które pozwolą nam wyliczyć, ile 
możemy na tym wszystkim stracić.

– Może nie będzie tak źle, bo podob-
no ma powstać fundusz, który zrekom-
pensuje samorządom ewentualne stra-
ty. Obecnie dostajecie przecież dodat-
kowe pieniądze z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

– Dobrze, że Pani o tym wspomniała, 
bo tu właśnie jest kilka problemów, do 
których muszę się odnieść. Po pierwsze, 
przyznane nam środki nie pokrywają 
w pełni strat, które ponieśliśmy z powodu 
wprowadzonych pod koniec 2019 r. 
zmian w podatku PIT. Po drugie, te dota-
cje możemy przeznaczyć tylko na zada-
nia inwestycyjne, podczas gdy zmiany 
podatkowe uszczupliły nasze dochody 
bieżące, a to właśnie one są naszą naj-
większą bolączką i to z nich finansujemy 
sprzątanie miasta, utrzymanie zieleni, 
opłacamy prąd, oświetlenie, a także wy-
nagrodzenia dla nauczycieli czy urzędni-
ków. To są dwa różne worki pieniędzy, 
których nie wolno nam mieszać. Mówiąc 
obrazowo: brakuje nam na czynsz, a do-
stajemy bon na samochód, który będzie-
my musieli dodatkowo z czegoś utrzy-
mać. Poza tym uważam, że tworzenie ta-
kich funduszy to ograniczanie samorząd-
ności. Dlaczego na poziomie centralnym 
ktoś ma decydować, jaka inwestycja bę-
dzie wykonywana w Rudzie Śląskiej czy 
innym mieście? Przecież to są kompeten-
cje gmin i powiatów! Oczywiście cieszy-
my się z każdej dodatkowej złotówki, 
która wpływa do budżetu miasta, ale wo-
lelibyśmy, żeby odbywało się to na in-
nych zasadach. Taka formuła odbiera nam 
elastyczność działania.

– Jak już jesteśmy przy finansach, to 
ile wydali Państwo na inwestycje w tej 
kadencji?

– W 2019 roku były to 104 mln zł, czy-
li całkiem pokaźna suma. Niestety w ubie-
głym roku nie było już tak „różowo”. 
Z powodu ograniczenia dochodów chcie-
liśmy przeznaczyć na inwestycje ponad 
71 mln zł, ale plany pokrzyżowała nam 
pandemia i ostatecznie wydaliśmy nieca-
łe 58 mln zł. Z kolei przewidywana suma 
na ten rok to ponad 166 mln zł. Sporą 
część z tej kwoty pochłonie budowa ko-
lejnego odcinka trasy N-S od ul. Kokota 
do ul. Bielszowickiej. Całościowy koszt 
tej inwestycji to 95 mln zł, z czego w tym 
roku będziemy musieli zapłacić około 
13 mln zł. Następny duży wydatek będzie 
dotyczył budowy nowej siedziby Szkoły 
Podstawowej nr 17 w Bielszowicach. 
Kosztorys opiewa na około 35 mln zł, 
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z tym że płatności będą rozłożone na dwa 
lata budżetowe.

– Obie te inwestycje były w Pani pro-
gramie wyborczym. Można zatem 
uznać, że jest on realizowany, pytanie 
tylko, w jakim stopniu?

– Średnio zaawansowanym. Nie będę 
jednak odnosiła się do wszystkich jego 
punktów, bo zajęłoby to zbyt dużo czasu. 
Część inwestycji jest widoczna gołym 
okiem. O szczegółowych planach inwe-
stycyjnych też kiedyś chętnie opowiem. 
W pierwszej kolejności skupiamy się na 
tych zadaniach, dla których albo już pozy-
skaliśmy, albo możemy pozyskać środki 
unijne. To są pokaźne kwoty, dlatego to 
właśnie pod te inwestycje układamy 
w pierwszej kolejności nasz budżet. W mi-
nionych dwóch latach pozyskaliśmy w ten 
sposób ponad 89 mln zł. Bez tych pienię-
dzy byłoby nam ciężko wykonać jakąkol-
wiek większą inwestycję.

– A jak wygląda realizacja pozosta-
łych obietnic wyborczych?

– Bardzo nie lubię tego słowa. Ja w swo-
im programie wyborczym przedstawiłam 
nie tyle obietnice, co – w zdecydowanej 
większości – konkretne założenia do ko-
lejnych projektów budżetu miasta.

– To przejdźmy do konkretów. Mo-
dernizację kompleksu sportowego „Sla-
via” zaliczyłabym raczej do kategorii 
obietnic…

– Podjęcia się tego tematu obiecywał 
każdy z czołówki kandydatów na prezy-
denta Rudy Śląskiej. Proszę mi jednak 
uwierzyć, że prawdopodobnie każdy z nich 
byłby w tym temacie w tym samym miej-
scu co ja. I to nie tylko z powodu braku 
pieniędzy, ale przede wszystkim z powodu 
problemów z własnością. Nie porzuciłam 

jednak tego pomysłu. Gdy tylko będą 
do tego warunki, to go „odkurzę”.

– Tak samo będzie z Teatrem Im-
presaryjnym? Odnoszę wrażenie, że 
ta sprawa została odłożona w pew-
nym momencie gdzieś na półkę.

– Napotkaliśmy tu na pewne trud-
ności, ale wkrótce znów temat ruszy 
do przodu. Planujemy przedłożenie 
radnym uchwały o utworzeniu takiej 
instytucji, a następnie połączeniu jej 
z Miejskim Centrum Kultury. Jak do-
brze pójdzie, to teatr powinien otwo-
rzyć swoje podwoje dla widzów od 
przyszłego roku.

– O ile pandemia na to pozwoli…
– I my sami, bo wiele w tym wzglę-

dzie zależy bezpośrednio od nas – od 
tego czy trzymamy się zasad dystansu 
społecznego, czy w odpowiednich sy-
tuacjach nosimy maseczki i czy wy-
starczająco często myjemy ręce.  
No i od tego, czy będziemy się wszy-
scy szczepić.

– A czy na karb pandemii złoży 
też Pani nieutworzenie Strefy Sma-
ków w Nowym Bytomiu?

– Teraz raczej nikt nie chce otwie-
rać lokali gastronomicznych, choć 
akurat w Nowym Bytomiu mamy po-
zytywny przykład w postaci nowej 
kawiarni. Ale to niestety jeden z wy-
jątków potwierdzających regułę. Sami 
mamy teraz duży problem z wynaję-
ciem Florianki, choć obiekt jest po re-
moncie i można by tam prowadzić 
dwa lokale gastronomiczne. Niestety 
w obecnej sytuacji dla przedsiębior-
ców jest to obarczone ryzykiem. Nie 
składamy jednak broni i walczymy  
o nowego najemcę.

– Co by Pani zaliczyła do sukce-
sów tej kadencji, a w jakim zakresie 
czuje Pani, że poniosła porażkę?

– Dla mnie największym sukcesem 
jest to, że mimo trudności idziemy do 
przodu. Jestem bardzo dumna z kilku 
zrealizowanych przez nas projektów, 
przede wszystkim z zakresu rewitali-
zacji. Można powiedzieć, że pod tym 
względem wyznaczamy pozytywne 
trendy, czego dowodem są nagrody 
przyznane przez specjalistów dla 
dworca w Chebziu i rynku w Orzego-
wie za najlepiej zagospodarowane 
przestrzenie. Uważam, że do kolejne-
go takiego miana kwalifikuje się kom-
pleks stworzony na terenie byłej kok-
sowni Orzegów. Być może zabrzmi to 
nieskromnie, ale miło nosić w sobie 
przekonanie, że miało się swój udział 
w powstawaniu prawdziwych „pere-
łek”. Mamy ich w Rudzie Śląskiej du-
żo więcej, tylko czasem trzeba sięgnąć 
wzrokiem dalej niż tylko na własne 
podwórko. A co do porażek… Chyba 
jeszcze za wcześnie, żeby o nich mó-
wić, bo pozostało mi jeszcze 2,5 roku 
prezydentury. Zamierzam aktywnie 
wykorzystać ten czas. W wielu tema-
tach nie powiedziałam jeszcze ostat-
niego słowa.

– Dziękuję za rozmowę.
 JO
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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

STATYSTYKI

Rudzki sanepid w liczbach22 612 kontroli przeprowadził 
w ciągu całego ubiegłego roku 
rudzki sanepid. W tym czasie 
wydano też 19 243 decyzje 
administracyjne, 239 decyzji 
płatniczych oraz nałożono 
70 mandatów karnych. Praca 
jednostki skupiła się w głównej 
mierze na działaniach 
związanych ze zwalczaniem 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 
i przeciwdziałaniu COVID-19. 
Co ciekawe, we wspomnianym 
czasie zmniejszyła się 
liczba odnotowanych 
innych chorób zakaźnych, 
co było spowodowane 
ograniczonymi kontaktami 
społecznymi, zarówno 
wśród dzieci, jak i dorosłych. 
Sprawozdanie z działalności 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rudzie 
Śląskiej zaprezentowane 
zostało podczas czwartkowej 
(20.05) sesji Rady Miasta.

– W związku ogłoszeniem w kraju 
stanu epidemii – wszyscy pracownicy 
zostali zaangażowani w prace związa-
ne ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 
– powiedziała Renata Cieślik-Tarkota, 
państwowy powiatowy inspektor sani-
tarny w Rudzie Śląskiej. – W mojej 
ocenie personel stanął na wysokości 
zadania, pomimo tego, że liczba za-
trudnionych osób w jednostce nie ule-
gła zwiększeniu – dodaje.

W roku 2020 zarejestrowano na te-
renie Rudy Śląskiej 6998 zachorowań 
na choroby zakaźne, z czego 467 osób 
było hospitalizowanych. Jest to ogrom-
ny wzrost w porównaniu do roku 2019, 
gdzie liczba chorób zakaźnych w mie-
ście wyniosła 1586. Spośród liczby 
wszystkich przypadków chorób zakaź-
nych, 6327 zakażeń było wywołanych 
wirusem SARS-CoV-2, z czego 249 
osób było hospitalizowanych. Spośród 
wszystkich chorujących zmarło 
113 osób. Status ozdrowieńca uzyska-
ły 5433 osoby.

W 2020 roku zarejestrowano 
47 ognisk epidemicznych wywoła-
nych przez COVID-19. Wystąpiły 
one w: szkołach podstawowych 
– 14 ognisk, 68 zachorowań; przed-

szkolach – sześć ognisk, 17 zachoro-
wań; zespołach szkolno-przedszkol-
nych – trzy ogniska, 16 zachorowań; 
pozostałych szkołach – dwa ogniska, 
siedem zachorowań; domach pomocy 
społecznej i zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym –  pięć ognisk, 310 za-
chorowań; NZOZ – jedno ognisko, 
siedem zachorowań; Szpitalu Miej-
skim – sześć ognisk, 95 zachorowań 
(z czego 54 zachorowania potwierdzo-
no badaniami); stacji dializ – jedno 
ognisko, 60 zachorowań; pozostałych 
zakładach pracy na terenie miasta 
– pięć ognisk, 44 zachorowania (w tym 
jedno ognisko w Straży Miejskiej 
– osiem zachorowań ); KWK Halemba 
– jedno ognisko, 27 zachorowań; 
KWK Pokój – jedno ognisko, 24 za-
chorowania; KWK Bielszowice – dwa 
ogniska, 539 zachorowań.

Inne choroby zakaźne wykazane 
w sprawozdaniu to: ospa wietrzna 
(330 przypadków), płonica (20 przy-
padków), gruźlica (29 przypadków), 
krztusiec, borelioza, bakteryjne i wiru-
sowe zakażenia jelitowe. Ich liczba 
zmniejszyła się w stosunku do roku po-
przedniego, co jest spowodowane ogra-
niczonymi kontaktami społecznymi za-

równo wśród dzieci, jak i dorosłych. 
W związku ze zgłoszonymi w ubiegłym 
roku chorobami zakaźnymi przeprowa-
dzono 21 970 wywiadów epidemiolo-
gicznych (w tym 21 586 dotyczących 
zachorowań wywołanych COVID-19).

W 2020 roku na terenie podległym 
Państwowemu Powiatowemu Inspek-
toratowi Sanitarnemu w Rudzie Ślą-
skiej działalność prowadziło 1156 za-
kładów, wykonano 461 kontroli i re-
kontroli. Nałożono łącznie 68 manda-
tów, wydano łącznie 54 decyzje admi-
nistracyjne, w tym m.in. 25 decyzji 
nakazujących usunięcie stwierdzonych 
uchybień sanitarno-technicznych czy 
20 decyzji prolongujących termin wy-
konania decyzji administracyjnych.

Nadzorem Sekcji Higieny Pracy ob-
jęto 278 zakładów pracy, w których 
zatrudnionych jest 20 992 pracowni-
ków. Zdecydowaną większość nadzo-
rowanych zakładów (75,2 proc.) stano-
wiły mikro i małe przedsiębiorstwa, 
zatrudniające do 50 pracowników. 
Z uwagi na niską liczbę zgłaszanych 
interwencji można wywnioskować, że 
pracodawcy spełniają wymagania 
określone przepisami prawa.

W roku 2020 Państwowy Powiato-
wy Inspektorat Sanitarny w Rudzie 
Śląskiej wydał 38 decyzji o stwierdze-
niu choroby zawodowej oraz 61 decy-
zji o braku podstaw do stwierdzenia 
choroby zawodowej. Stanowi to wzrost 
w stosunku do roku 2019, gdzie wyda-
no 14 decyzji o stwierdzeniu choroby 
zawodowej i 45 decyzji o braku pod-
staw do jej stwierdzenia.

Pracownik pionu Higieny Dzieci 
i Młodzieży PSSE w związku z dosto-
sowaniem do wytycznych przeciwepi-
demicznych przeprowadził cztery kon-
trole w żłobkach i w przedszkolu oraz 
11 kontroli w szkołach podstawowych. 
Podczas przeprowadzanych czynności 
kontrolnych nie stwierdzono nieprawi-
dłowości w wyżej wymienionym za-
kresie.

Jednostka w minionym roku współ-
pracowała z innymi służbami kontroli 
w mieście, m.in. z: Policją (kontrole 
w obiektach gastronomicznych i gale-
riach handlowych), Strażą Miejską 
(w ramach jednorazowej akcji „Pierw-
szy dzień wiosny” dokonano objazdu 
29 miejsc publicznych, gdzie groma-
dzi się najczęściej młodzież), Strażą 
Pożarną, Urzędem Skarbowym, Pań-
stwową Inspekcją Weterynaryjną, Pro-
kuraturą Rejonową w Rudzie Śląskiej, 
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, 
Państwową Inspekcją Pracy, Państwo-
wą Inspekcją Farmaceutyczną, Urzę-
dem Miasta.

W zakresie działalności oświatowo-
zdrowotnej zostało wykonanych 
38 przedsięwzięć zaplanowanych oraz 
6 dodatkowych. Wśród nich można 
wymienić np. program edukacji tyto-
niowej „Bieg po zdrowie”, plan eduka-
cyjny „Skąd się biorą produkty ekolo-
giczne?”, program profi laktyki raka 
skóry „Znamię! Znam je?”, akcja „Do-
palacze – wypalacze, groźne narkoty-
ki” czy akcja informacyjna „Bezpiecz-
ne grzybobranie”.

 BP

NADLEŚNICTWO KATOWICE

O lasach na sesjiO wycince drzew i nowych 
nasadzeniach, a także 
o utrzymywaniu czystości 
w lasach dyskutowali 
rudzcy radni z nadleśniczym 
Stanisławem Jeziorańskim. 
Podczas czwartkowej sesji 
(20.05) przedstawiciele 
Rady Miasta zapoznali się 
z planami dotyczącymi prac 
na terenie lasów w Rudzie 
Śląskiej i innych gmin, które 
wchodzą w skład Nadleśnictwa 
Katowice.

W prezentacji przedstawiona została 
m.in. mapa ukazująca fragmenty lasów, 
gdzie będą wykonywane cięcia rębne 
i odnowienia, które zrealizowane zosta-
ną do 2029 roku. – Zakres prowadzonych 
prac pielęgnacyjnych oraz wykonywa-
nych cięć w drzewostanach wynika ze 
stanu lasu, wieku i kondycji zdrowotnej 
rosnących tam drzew oraz stanu rozwoju 
młodego pokolenia lasu – podkreślił 
w prezentacji Stanisław Jeziorański, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Katowice. 
– Jeśli gdzieś zaplanowane są rębnie zu-
pełne, to na przykład dlatego, że sosna 
jest gatunkiem potrzebującym światła 
i musi zostać odnowiona na otwartej 
przestrzeni, ponieważ pod osłoną się nie-
odnowi. Na mapie pokazane jest całko-
wite wydzielenie, jednak nie wycinamy 

wszystkiego. Zostawiamy starodrzewie, 
kępy drzew – podkreślił.

Warto dodać, że na terenie Nadleśnic-
twa Katowice powierzchnia objęta cię-
ciami rębnymi drzew w latach 2010-
2019 wyniosła 2,59 tys. ha. Z kolei w la-
tach 2020-2029 wynosi 3,32 tys. ha. 
Łącznie jest to 5,91 tys. ha z 14,5 tys. ha 
terenu całego Nadleśnictwa Katowice. 
Nie oznacza to jednak, że w przeciągu 
20 lat Nadleśnictwo wytnie 40 procent 
lasów, którymi zarządza. Wielkość wy-
konanych odnowień za lata 2010-2019 to 
777 ha powierzchni nadleśnictwa, a pla-
nowane odnowienia na lata 2020-2029 to 
1838 ha.

Najbardziej popularnymi drzewami 
iglastymi, które można spotkać w lasach 
należących do Nadleśnictwa Katowice, 
w tym także w lasach rudzkich są: sosny, 
modrzewie, świerki. Natomiast drzewa 
liściaste to: buki, dęby, brzozy, olchy 
i osiki. – Możemy zaobserwować, że od 
1945 roku, czyli od momentu powstania 
Nadleśnictwa Katowice, mamy mniej 
drzew takich jak na przykład sosna, któ-
ra kiedyś występowała w 70 procentach, 
a teraz jest jej niewiele ponad 30 pro-
cent. Mniej jest też świerków, a trochę 
więcej modrzewi. Za to więcej niż kiedyś 
rośnie drzew liściastych, takich jak dęby, 
buki czy brzozy – zaznaczył nadleśniczy.

W 2021 roku na terenie Rudy Śląskiej 
prace nadleśnictwa prowadzone są na 
powierzchni 140 ha, z czego na 105 ha są 
dokonywane trzebieże lasów, czyli po-

tocznie mówiąc ich przerzedzanie. Z ko-
lei na 35 ha wykonuje się rębnie lasów, 
gdzie wycinane są starsze drzewostany. 
W tym roku Nadleśnictwo Katowice po-
sadziło na swoim terenie 700 tys. sztuk 
nowych sadzonek, natomiast na terenie 
Rudy Śląskiej – 63,4 tys. – głównie so-
sen (61 tys.), buków (1800), świerków 
(600). W 2022 roku nadleśnictwo zamie-
rza posadzić drzewa na 23 h.

Podczas sesji poruszony został także 
problem zaśmiecania przez turystów od-
wiedzających lasy. Przy tej okazji przed-
stawiciel nadleśnictwa zaapelował 
o utrzymywanie porządku w lasach oraz 
poinformował o różnych akcjach i kam-
paniach mających na celu edukację dzie-
ci i dorosłych w zakresie czystości w le-
sie.

Nadleśnictwo Katowice opiekuje się 
lasami w 14 gminach – Katowicach, My-
słowicach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Ty-
chach, Chorzowie, Siemianowicach Ślą-
skich, Świętochłowicach, Mikołowie, 
Lędzinach, Imielinie, Chełmie Śląskim, 
Bieruniu i Gierałtowicach. W Rudzie 
Śląskiej lasy zarządzane przez Nadle-
śnictwo Katowice rozprzestrzeniają się 
na powierzchni 1573 ha. W południowej 
części miasta znajdują się trzy leśnictwa: 
Makoszowy (346 ha na terenie 
miasta), Śmiłowice (776 ha) i Panewnik 
(445 ha). W sumie Nadleśnictwo Kato-
wice obejmuje 14 533 ha, z czego 
10 proc. znajduje się na terenie Rudy 
Śląskiej. AL
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MPGM TBS SP. Z O.O.
Zabytkowa willa odzyskała dawny blask i nabrała nowoczesnego stylu
Jak sprawić, żeby historyczny budynek zyskał nowe życie? Przykładem tego działania jest gruntowna renowacja i przebudowa zabytkowej willi przy ul. Niedurnego 75. Po dwóch latach rewitalizacji 
budynek stał się architektoniczną perełką centrum Rudy Śląskiej, a równocześnie zyskał nowoczesny charakter, dzięki adaptacji parteru, piętra i poddasza na funkcjonalne przestrzenie biurowe przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. Pierwszy najemca przeniósł już swoją siedzibę do obiektu, kolejne pomieszczenia są przygotowane dla przyszłych najemców.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śl.,  ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88 

www.mpgm.com.p l 

Willa w samym sercu miasta
Budynek przy ul. Niedurnego 75 przede 

wszystkim jest świetnie skomunikowany. 
W kilka minut można stąd dojechać do 
Drogowej Trasy Średnicowej lub trasy 
N-S. Poza tym znajduje się w centralnym 
punkcie miasta, więc jest do niego dogod-
ny dojazd zarówno z południowych, jak 
i z północnych dzielnic Rudy Śląskiej. Do 
tego dochodzi bliskość przystanków auto-
busowych i tramwajowych. Atutem jest 
również położenie w centrum administra-
cyjnym miasta (niedaleko znajduje się 
m.in. Urząd Miasta).  Poza tym w ostat-
nich miesiącach znacznie zmieniła się 
przestrzeń wokół willi przy ul. Niedurne-

Po remoncie budynek stał się reprezentacyjną 
perełką Nowego Bytomia.

go 75. Renowację przeszła także sąsiednia 
,,Florianka” oraz wybudowano mini dep-
tak prowadzący do Miejskiego Centrum 
Kultury. To wszystko sprawiło, że znaczą-
co poprawiła się estetyka głównych zabyt-
ków Nowego Bytomia.

Od historii do współczesności
Do nowoczesności budynek przy 

ul. Niedurnego 75 przeszedł ponad stulet-
nią drogę. Powstał w 1910 roku dla pra-
cowników Huty Pokój. Kiedy obiekt stra-
cił swoje administracyjne funkcje, coraz 
bardziej zaczął popadać w ruinę. W porę 
zareagowało na ten proces Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszka-
niowej Towarzystwo Budownictwa Spo-

łecznego Sp. z o.o., które  odkupiło budy-
nek oraz podjęło się jego gruntownego 
remontu. – To był ostatni dzwonek na 
działania, pozwalające przywrócić ten 
obiekt do życia. Chodziło o to, żeby po-
nownie oddać to miejsce mieszkańcom, 
poprawić jego estetykę oraz przez to za-
chęcić najemców do zainteresowania pro-
wadzeniem działalności w centrum Nowe-
go Bytomia – mówi Jerzy Krótki, prezes 
MPGM TBS Sp. z o.o.

Kapitalny remont, który przeprowadziła 
Spółka, objął m.in. wzmocnienie fundamen-
tów, wymianę stropów, wykonanie kon-
strukcji i pokrycia dachu. Przebudowane 
zostały także wszystkie instalacje. Wyre-

Do wynajęcia pozostają w pełni zaadaptowane 
pomieszczenia na pierwszym piętrze i poddaszu.

montowano nie tylko parter, piętro i podda-
sze, ale również piwnicę oraz dobudowano 
windę. W kolejnym etapie odnowiono ele-
wację oraz wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową. – Dziś jest to nowoczesny obiekt 
z pełnym dostosowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, klimatyzowanymi po-
mieszczeniami, pełnym węzłem sanitarnym, 
a także ogrodzonym i zamkniętym parkin-
giem oraz monitoringiem – wylicza Krzysz-
tof Mikołajczak z MPGM TBS Sp z o.o.

Co czeka na przyszłych najemców?
Przede wszystkim nowoczesne po-

mieszczenia biurowo-usługowe do wy-
najęcia bezpośrednio ,,pod klucz”. Na 
razie swoją siedzibę pod koniec ubiegłe-
go roku przeniosło do budynku przy 
ul. Niedurnego 75 Biuro Terenowe Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych w Ru-
dzie Śląskiej, które zajmuje miejsce na 
parterze obiektu. Obecnie do wynajęcia 
są pomieszczenia na pierwszym piętrze 

oraz na poddaszu. Na piętrze mogą zo-
stać urządzone trzy lub cztery lokale, 
a łączna powierzchnia piętra wynosi 260 
m kw. Poddasze zajmuje 218 m kw. i tam 
także jest podobny układ pomieszczeń. 
– Przygotowaliśmy odrębne wejście z bo-
ku budynku oraz windę, która dociera na 
obydwa poziomy. Także przyszli najemcy 
nie muszą martwić się o to, że ich 
działalność będzie ze sobą kolidowała 
– zapewnia Zofi a Skowrońska 
z MPGM TBS Sp. z o.o. – Kolejni 
zainteresowani wynajmem przedsiębior-
cy zgłaszają się do nas, ale mamy jeszcze 
wolne lokale. Zapraszamy do kontaktu, 
bo siedziba w takim miejscu, to prawdzi-
wa wizytówka dla fi rmy – dodaje.

Informacji w sprawie wynajmu po-
mieszczeń przy ul. Niedurnego 75 udziela 
MPGM TBS SP z o.o., Biuro Eksploatacji, 
tel. 32 242 01 33, wew. 741, 745, adres 
e-mail: mpgm@mpgm.com.pl.

UCHWAŁA O WPROWADZENIU NOCNEJ PROHIBICJI

Ograniczenia 
w sprzedaży alkoholu

Ruda Śląska wprowadzi zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. 
Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas ostatniej se-
sji Rady Miasta. – Takie rozwiązanie  powinno ograniczyć za-
kłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej, na które skarżą 
się mieszkańcy – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic. Zakaz 
będzie dotyczył sprzedaży alkoholu od godz. 23 do 6. Obej-
mować będzie placówki handlu detalicznego, w tym stacje 
benzynowe (nie dotyczy lokali gastronomicznych).

W Rudzie Śląskiej działa 13 skle-
pów nocnych i 15 stacji benzynowych, 
gdzie sprzedaż alkoholu prowadzona 
jest całodobowo. – Docierają do nas 
liczne interwencje i skargi mieszkań-
ców dotyczące zakłócania porządku 
publicznego i ciszy nocnej, szczegól-
nie w okolicy osiedlowych sklepów 
nocnych. Tylko w ubiegłym roku Straż 
Miejska interweniowała w tej sprawie 
kilkadziesiąt razy – tłumaczy Marek 
Partuś komendant Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej. – Problem jest po-
ważny. Na każdym spotkaniu z miesz-
kańcami zgłaszane są skargi związane 
z tym tematem, który nasila się w okre-
sie wiosenno-letnim i dotyczy często 
tych samych miejsc – wyjaśnia Krzysz-
tof Mejer, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej. – Nie możemy jednak ograniczyć 
sprzedaży alkoholu w poszczególnych 

punktach, zakazem musimy objąć całe 
miasto – dodaje.

Możliwość wprowadzenia zakazu 
sprzedaży alkoholu w godzinach noc-
nych (od 22 do 6) daje samorządom 
ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Warto dodać, że poparcie dla projektu 
uchwały wyraziła Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, która pozytywnie zaopinio-
wała dokument. Podobne ograniczenia 
funkcjonują już w miastach ościen-
nych – Chorzowie, Bytomiu, Święto-
chłowicach, Mikołowie, a także w in-
nych gminach w Polsce.

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska 
wejdzie w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia jej w dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego.
 IM

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
wszystkim osobom pracującym 

i działającym na rzecz rudzkiego samorządu 
składam serdeczne życzenia:  sukcesów w pracy zawodowej, 

wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, spełnienia marzeń i zdrowia.

Dziękuję za Państwa zaangażowanie, rzetelne wykonywanie obowiązków,
profesjonalizm, otwartość i cierpliwość, 

które towarzyszą Wam każdego dnia pracy.

Niech kolejne lata samorządowej działalności
obfi tują w ciekawe pomysły i inicjatywy,

dzięki którym wspólnie będziemy tworzyć lepszą Rudę Śląską.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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FEstIwal Polska ÉIrE

Kaj Ślōnsk trefio sie z Irlandjōm
2 lipca rozpocznie się 5. edycja Festiwalu Polsko-Irlandzkiego, który równocześnie będzie organizowany w rudzie Śląskiej i w Dublinie. szykują się 
trzy dni pełne muzyki, tańca, dyskusji, literatury, sztuki i wszystkiego, co do zaoferowania mają Zielona wyspa oraz Śląsk. tradycyjnie już hasłem 
festiwalu będzie ,,kaj Ślōnsk trefio sie z Irlandjōm”. o organizacji Festiwalu Polska Éire rozmawiamy z wojciechem kostką, dyrektorem festiwalu.

– W ubiegłym roku ze względu na pan-
demię festiwal odbył się w formie wirtu-
alnej. W tym roku zdecydowaliście się na 
opcję hybrydową. Co to oznacza?

– Ubiegłoroczna edycja festiwalu odbyła 
się ze względu na panującą pandemię w for-
mie wirtualnej. W tym roku, mając nadzieję 
na dalsze luzowanie obostrzeń, połączyliśmy 
siły z Ambasadą RP w Dublinie oraz Amba-
sadą Irlandii w Warszawie. Tegoroczny festi-
wal będzie miał charakter hybrydowy ze 
wszystkimi atrakcjami dostępnymi online 
w formie streamingów nadawanych z Rudy 
Śląskiej i Dublina, gośćmi dołączającymi  
z różnych lokalizacji oraz, mamy nadzieję, 
widownią na żywo. Pierwszy dzień będzie  
odbywał się w Dublinie z transmisją na  
naszych kanałach, a dwa kolejne w Rudzie 
Śląskiej. W zależności od luzowania ob-
ostrzeń możliwe będzie częściowe uczest-
nictwo publiczności w tych wydarzeniach.

– Co przygotowaliście w tym roku dla 
publiczności polsko-irlandzkiej, a w za-
sadzie dla ogólnoświatowej, skoro 
wszystkie wydarzenia będą dostępne on-
line?

– Pierwszy dzień festiwalu będzie miał 
charakter głównie wirtualny. Rozpocznie-
my video mostem pomiędzy obydwoma 
krajami z ambasadorami Polski i Irlandii 
w rolach głównych. Porozmawiają oni 
z młodymi ludźmi o tym, jak kultury oby-
dwu krajów przenikają się w ich codzien-
nym życiu. Tego dnia przeniesiemy się rów-
nież w folkowe klimaty, dzięki grupie fol-
kowej ,,Inisowiacy” z zachodniej Irlandii. 
Dzień zakończymy zaś z przytupem, czyli 
koncertem transmitowanym wprost z Du-
blina z polskimi oraz irlandzkimi muzyka-
mi w rolach głównych. Kolejne dwa dni 
odbędą się w Rudzie Śląskiej na żywo, ale 
będą też transmitowane online. Drugiego 
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Wojciech Kostka (w środku) od pięciu lat organizuje festiwal polsko-irlandzki.

dnia planujemy m.in. koncert orkiestry dę-
tej KWK „Pokój”, Sheeban Celtic Band 
z Zespołem Tańca Irlandzkiego ERIU 
z Krakowa oraz występ śląskiego rapera 
KIERONA i zespołu 032 band z Katowic 
w Miejskim Centrum Kultury w Nowym 
Bytomiu. Atrakcje muzyczne planujemy 
również na niedzielę na Stacji Biblioteka, 
gdzie wystąpią Zbigniew Seyda z zespołu 
Carrantuohill wraz z synem, rudzka piosen-
karka Marta Mansfeld z zespołem oraz ze-
spół poezji śpiewanej i piosenki turystycz-
nej Cztery Piąte.

– Będzie jednak nie tylko muzycznie, 
bo festiwal jak co roku będzie szansą na 
poznanie lokalnej historii i kultury.

– To prawda – zaprosiliśmy wyjątko-
wych gości, dzięki którym będzie można 
wysłuchać ciekawych dyskusji z pasjonata-
mi kultywującymi śląską kulturę – m.in. 
z pisarką Sabiną Waszut, czy poetą i proza-

ikiem Krystianem Gałuszką. Będzie  
można również zapoznać się z kolejną uda-
ną rewitalizacją industrialnego dziedzictwa 
kulturowego w Rudzie Śląskiej, czyli kok-
sownią Orzegów. Publiczności oferowane 
będą okolicznościowe widokówki i koperty 
przygotowane przez rudzkich filatelistów. 
Zaplanowaliśmy ponadto wystawę i spo-
tkanie z Grzegorzem Chudym, śląskim ma-
larzem i akwarelistą. Specjalną atrakcją 
współtowarzyszącą festiwalowi będzie  
PolskaÉireRun, czyli bieg wirtualny, w któ-
rym miłośnicy sportu będą mogli święto-
wać 30. lecie Ambasady RP w Dublinie.

– Proszę jeszcze opowiedzieć o samej 
organizacji festiwalu.

– Pomimo tego, że Irlandia i Śląsk leżą 
na dwóch końcach Europy, to udało nam się 
przez minione cztery lata zbudować praw-
dziwy most porozumienia. W poprzednich 
edycjach Festiwalu PolskaÉire w Rudzie 
Śląskiej wzięło udział na żywo około 
10 tys. osób. Warto podkreślić, że praktycz-
nie wszystkie miejskie instytucje kultury 
w Rudzie Śląskiej włączają się w organiza-
cję festiwalowych atrakcji, co tylko świad-
czy o sile tej imprezy.

– Dziękuję za rozmowę. JO
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REKLAMY

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 kwalifikacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół  • 
ponadgimnazjalnych i studentów

LUDZIE Z PASJĄ

W młodzieży siła
Praca na rzecz młodzieży w mieście jest jej żywiołem. Oprócz tego założyła Rudzkie Stowarzy-
szenie Przyjaciół Irlandii „Czarna Koniczyna” i od początku pomaga w organizacji Festiwalu 
Polsko-Irlandzkiego Polska Éire. Przez ostatnie lata angażowała się także w życie społeczności 
szkolnej Zespołu Szkół nr 5, którą niedawno ukończyła, a na finiszu edukacji reprezentowała 
ją podczas centralnego finału VIII Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Rozmawiamy z Wiktorią 
Pierończyk, która swoim działaniem pokazuje, że w młodym pokoleniu jest siła. 

– Zaczęłaś działać od Młodzieżo-
wej Rady Miasta – najpierw jako jej 
przewodnicząca, teraz jako zastęp-
ca. Czego nauczyła Cię społeczna 
praca na rzecz miasta?

– Wszystko zaczęło się w Gimna-
zjum nr 3 (obecnie SP nr 30), gdzie 
szukano ochotników do pracy w Mło-
dzieżowej Radzie Miasta. To brzmia-
ło poważnie, więc na początku nie-
pewnie podeszłam do całej sprawy. 
Usiadałam na środku sali sesyjnej, że-
by się nie wychylać, ale też nie być na 
szarym końcu. Jednak wewnętrzna 
potrzeba angażowania się, sprawiła, 
że dość szybko nabrałam pewności 
siebie. Wtedy pojawiła się również 
myśl, że jeśli będzie możliwość, to 
będę się starać o funkcję przewodni-
czącej następnej kadencji (i tak rze-
czywiście było!). Czego mnie to 
wszystko nauczyło? Przede wszyst-
kim cierpliwości i tego, jak niwelo-
wać stres. Nie zawsze wszystko szło 
po naszej myśli, więc cieszyłam się, 
że mogę zachować spokój i nie dawać 
się negatywnym emocjom. Umiejęt-
ność mówienia do większej grupy 
osób czy pisania pism są także cenną 

nauką, którą wykorzystam w przy-
szłości, bo dzięki temu wiem, że idę 
w dobrą stronę. 

– Czy po tych wszystkich do-
świadczeniach poleciłabyś pracę 
w MRM swoim młodszym kole-
gom?

– Nie wahałabym się ani chwili 
i poleciłabym z pewnością pracę 
w Młodzieżowej Radzie Miasta. To 
niesamowita przygoda, która pozwoli-
ła mi rozwinąć skrzydła. Poznaje się 
wtedy wielu młodych, zaangażowa-
nych ludzi, z którymi idzie tworzyć 
naprawdę ciekawe projekty.

– Obecnie jesteś przedstawiciel-
kom zespołu doradczego Młodzieżo-
wego Sejmiku Województwa Ślą-
skiego. Na czym polega Twoja 
współpraca w ramach Sejmiku?

– Praca w ramach Zespołu Dorad-
czego właściwie nie odbiega od pracy 
radnego MSWŚ. Jedynym wyjątkiem 
jest to, że mój głos nie liczy się pod-
czas głosowań. Zaangażowałam się 
w działanie Komisji ds. Organizacji 
Wydarzeń, stąd też miałam przyjem-
ność prowadzić Turniej Debat Oks-
fordzkich „Młode Orły”.

– Ruda Śląska nie ma obecnie 
swojego przedstawiciela w Młodzie-
żowym Sejmiku Województwa Ślą-
skiego. Czy zamierzasz ubiegać się 
o stanowisko radnej?

– Jak najbardziej! Chciałabym się 
ubiegać o mandat z samorządów stu-
denckich.

– Pracę społecznika dla Rudy 
Śląskiej poszerzyłaś o założenie 
Rudzkiego Stowarzyszenia Przyja-
ciół Irlandii „Czarna Koniczyna”. 
Opowiedz więcej o Waszej działal-
ności, w tym o przygotowaniach do 
kolejnej edycji Festiwalu Polsko-Ir-
landzkiego Polska Éire.

– Polska Éire w Rudzie Śląskiej, to 
festiwal, który staramy się, by na stałe 
został wpisany w kalendarz imprez 
miejskich. Od roku 2017 bawiliśmy 
się w polsko-irlandzko-śląskich ryt-
mach. Pomimo pandemii, udało nam 
się w ubiegłoroczne lato zorganizo-
wać festiwal w Internecie. Tym ra-
zem, na tyle, na ile będzie to możliwe, 
pragniemy festiwal przenieść do rze-
czywistości z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Zawitamy do Rudy Ślą-
skiej w terminie 2-4 lipca. Wraz 

EDUKACJA

,,Aleja Gwiazd” w SP nr 12

–  Projekt  obejmował  zainstalowa-
nie na korytarzach szkoły kolorowych 
tablic, na których będą prezentowane 
prace  uczniów.  Dodatkowo  założono 
energooszczędną  instalację  oświetle-
niową,  doświetlającą  korytarze  pla-
cówki – mówi Wojciech Fijałkowski, 
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 12, 
który wraz z nauczycielką Aleksandrą 
Lutek są pomysłodawcami instalacji. 
– Projekt nosi nazwę „Aleja Gwiazd”. 
Dzięki pomocy wolontariuszy Funda-
cji ING Dzieciom przeprowadzono dla 
dzieci zajęcia ekologiczne za pomocą 
platformy pracy zdalnej – dodaje.

Szkoła Podstawowa nr 12 im.  
św. Łukasza w Rudzie Śląskiej jest 
specjalistyczną placówką edukacyjno-
terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci 
niepełnosprawnych w wieku od 3. do 
20. roku życia (w przypadku zespołów 
rewalidacyjno-wychowawczych do 
25. roku życia). Placówka zatrudnia 
doświadczoną kadrę nauczycieli, tera-
peutów i specjalistów, przygotowa-
nych do pracy z dziećmi i młodzieżą 

niepełnosprawną. Szkoła posiada za-
plecze techniczne, które nie tylko po-
maga w pracy nad poprawą sprawno-
ści fizycznej, ale również sprzyja inte-
gracji, kształtowaniu postaw prospo-
łecznych i odnajdywaniu się w spo-
łeczności. 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. św. Łukasza w Wirku otrzymała grant od Fundacji ING Dzie-
ciom. 5000 zł dotacji przeznaczone zostało na realizację projektu ,,Aleja Gwiazd”. To kolejne 
tego typu wsparcie dla szkoły.
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W ramach projektu wykonano energooszczędną instalację, 
która oświetla korytarz szkoły, w tym prace uczniów.
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Pod koniec ubiegłego roku Szkoła 
Podstawowa nr 12 także wygrała 
grant Fundacji ING Dzieciom. Pla-
cówka pozyskała 6000 zł dotacji m.in. 
na zakup dużej altany wraz z wyposa-
żeniem oraz utworzenie ścieżki sen-
sorycznej. JO

z podmiotami miejskimi dopinamy 
wszystko na ostatni guzik i już nieba-
wem szczegółowe informacje poja-
wią się na festiwalowym fan page’u. 
Osoby, które nie będą mogły fizycz-
nie zjawić się na wydarzeniu, będą 
mogły wszystko obserwować przez 
Internet, gdyż dołożymy wszelkich 
strań, by każde spotkanie, czy koncert 
zostały nagrane i zapisane. 

– Niedawno skończyłaś edukację 
w Zespole Szkół nr 5, którą repre-
zentowałaś podczas centralnego fi-
nału VIII Olimpiady Wiedzy o Tu-
rystyce oraz walczyłaś o tytuł Eks-
perta Turystyki. Jak zakończyły się 
Twoje zmagania? 

– Nie otrzymałam tytułu Eksperta 
Turystyki, ale mimo tego jestem z sie-
bie bardzo zadowolona. Udział 
w olimpiadzie brało ponad 2,5 tysiąca 
uczniów z całej Polski, a ja dostałam 
się do ścisłej piętnastki, więc jest to 
ogromne wyróżnienie. Dzięki otrzy-

maniu tytułu laureata tejże olimpiady 
zostałam zwolniona z dwóch teoretycz-
nych egzaminów zawodowych oraz bę-
dę miała ułatwioną rekrutację na studia. 
Całe zmagania podczas olimpiady po-
kazały mi, jak wielkie wsparcie dostaję 
od dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziny 
i przyjaciół. Dopingowali mnie dziel-
nie, teraz wszyscy możemy odpocząć.

– Jakie masz plany na przyszłość? 
Wiążesz je właśnie z turystyką?

– Turystykę wybrałam, bo nie wie-
działam, co ze sobą zrobić i były to na-
prawdę genialne cztery lata mojego ży-
cia i niczego nie żałuję. Jednak bardziej 
ciągnie mnie w stronę działania na rzecz 
społeczeństwa. Będę aplikować na stu-
dia związane z prawem, politologią i do-
radztwem politycznym oraz publicznym. 
Co wybiorę? Jeszcze nie wiem, ale na 
pewno skonsultuję się z bardziej do-
świadczonymi ode mnie osobami. 

– Dziękuję za rozmowę. 
Joanna Oreł
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WRÓŻKA 
JADZIA

KRZYŻÓWKA

Baran – Nareszcie doprowa-
dzisz do końca sprawę, która od 
dłuższego czasu spędza Ci sen 
z powiek. Odetchniesz z ulgą.
Byk – Nie oglądaj się na in-
nych, rób to, co uważasz za 
słuszne. Tylko tak odniesiesz 
sukces. Wszystko się dobrze 
ułoży.
Bliźnięta – Czasem dobrze 
postawić wszystko na jedną 
kartę. Ryzyko co prawda jest 
spore, ale warto spróbować.
Rak – Zaczniesz o siebie 
dbać, dzięki czemu poczujesz 
się bardziej atrakcyjnie. Zy-
skasz też więcej pewności 
siebie.
Lew – Ostatnio czujesz się 
niezbyt dobrze. Jesteś zmę-
czony i rozdrażniony, nie 
chcesz się wybrać do lekarza. 
To błąd.
Panna – Szanuj zdrowie, nie 
przeciążaj się podczas ćwi-
czeń lub porządków. Staraj 
się uśmiechać, a obudzisz 
w sobie radość.
Waga – W Twoim związku 
ostatnio nie dzieje się najle-
piej. Zastanów się, czy nie 
ma w tym Twojej winy. Po-
rozmawiaj z partnerem.
Skorpion – Jeśli chcesz zro-
bić w końcu remont, który od 
dłuższego czasu rozważasz, 
musisz trochę zacisnąć pasa.
Strzelec – Jeżeli do tej pory 
Twoje życie wydawało się 
nudne, teraz się to nareszcie 
zmieni. Wreszcie złapiesz 
wiatr w żagle.
Koziorożec – Jesteś wyjątko-
wym pedantem, co niestety 
często utrudnia Ci życie. Po-
staraj się chociaż trochę od-
puścić.
Wodnik – Nie wierzysz 
w siebie, a to błąd. Masz wie-
le zalet, które zjednują Ci 
wiele osób. Piękno to przede 
wszystkim dusza.
Ryby – Ostatnio ciągle po-
święcasz się dla innych. Teraz 
najwyższy czas zrobić coś dla 
siebie. Postaraj się dobrze 
wypocząć.

Tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – dwukołowa tacz-
ka, 5 – datura, 8 – magmowa skała 
głębinowa, 9 – ozdoba tałesu, 11 – ry-
giel, 12 – babassu, 15 – dowódca Ko-
zaków, 17 – nieżyt nosa, 20 – ojczy-
zna Odyseusza, 21 – papuga zielona 
z Nowej Zelandii, 24 – zasada, norma, 
25 – ostre zapalenie migdałków, 
28 – kraj związkowy w Austrii, 
29 – drwina, szyderstwo, 32 – mit. gr. 
nimfa, opiekunka małego Zeusa, 
33 – wyspa na Oceanie Spokojnym, 
36 – bóstwo żeńskie, 39 – denne sko-
rupiaki, 42 – rzeka w Londynie, 
43 – staropolska nazwa talizmanu, 
45 – kleszczyki do paznokci, 46 – ży-
wica tropikalna, 47 – niewielka łódź. 

PIONOWO: 1 – lęk, 2 – …sari, 
3 – imię żeńskie, 4 – mit. egip. płaco-
ny Charonowi, 5 – dawka, 6 – zając 
morski, 7 – stawonóg, 10 – rami, 
włókno łykowe, 13 – jon ujemny, 
14 – gat. sardyny z Pacyfi ku, 16 – ze-
spół muz., 17 – pokarm kanarków, 
18 – obszar, 19 – okazała galera, 
21 – wiarus, 22 – wyspa grecka, 
23 – część stroju liturgicznego, 

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

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

tel. 607-468-787

26 – gremium, 27 – sklepienie niebie-
skie, 30 – rozpustna uczta pijacka, 
31 – rzeka w Szwajcarii, 34 – kwitnie 
tylko raz, 35 – stan zniszczenia, 
37 – ciernisty krzew, 38 – osioł azja-
tycki, 40 – do zbierania datków, 
41 – obok łyżek i widelców, 44 – śre-
dniowieczny rycerz.

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 14” zapraszamy do 
redakcji po wcześniejszym umówie-
niu telefonicznym (pod nr 889-771-
365) – Marka Rudka. Prawidłowe ha-
sło: „Z błota nie zrobisz złota”. Za 
poprawną odpowiedź zwycięzca 
otrzyma również książkę z wydawnic-
twa Prószyński i S-ka.

HOROSKOP

| POLECAMY
Aleksandra Kowalska

Na końcu schodów 

Zapomniał, kim jest. Ona zrobi wszystko, 
aby mu przypomnieć.

Kiedy po wypadku, dwumiesięcznej 
śpiączce i przeszczepie Gabriel się budzi, jego 
żona Nell jest przekonana, że najgorsze już za 
nimi. Okazuje się jednak, że on nie pamięta 
przeszłości. Zmienia osobowość, upodobania 
i wygląd, a nawet imię. Ze szpitala wychodzi 
inny człowiek. Ben.

Nell stara się odzyskać męża. On reaguje 
wrogo na próby zbliżenia i ucieka w fotogra-
fi czną pasję, jedyne, co łączy go z Gabrielem 
i minionym życiem. Ojcu oznajmia, że od-
chodzi z pracy w rodzinnej kancelarii, znika 
z domu bez słowa, a żonie pocztą przysyła 
pozew rozwodowy.

Poszukiwanie prawdy to specjalność Nell, 
z zawodu dziennikarki. Podążając tropem 
dziwnych relacji męża z rodzicami i próbując 
dociec, co oznaczają dziwne schody donikąd, 
które Ben obsesyjnie fotografuje, odkrywa 
mroczną przeszłość tej rodziny.
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Izabella Frączyk

Szczęście w nieszczęściu 

Klara miała wszystko, a przynajmniej tak 
jej się wydawało – do chwili kiedy cały jej 
dotychczasowy świat się zawalił. Dziewczyna 
zdecydowała się jednak zbudować wszystko 
od nowa. Mimo niepowodzeń w uczuciach 
i fi nansach, przy wsparciu przyjaciół, posta-
nowiła stanąć na własnych nogach i wziąć 
sprawy we własne ręce.

Tylko co począć, gdy życie niespodziewa-
nie staje się czystą kartą do zapisania? Może 
by tak wyjechać na kilka dni z przyjaciółką 
i złapać oddech na łonie natury? Poszukać 
sobie nowego mieszkania? Czy może naj-
pierw rozprawić się z kłamliwym kochan-
kiem? Czas złapać byka za rogi, tylko od cze-
go by tu zacząć…

O nie, nie mam najmniejszego zamiaru 
zdradzać, co się dzieje u Klary. Musicie ko-
niecznie przeczytać tę absolutnie zwariowa-
ną historię. Świetne dialogi i ogromne poczu-
cie humoru to główne cechy książek Izabelli 
Frączyk. Dlatego też polecam gorąco „Szczę-
ście w nieszczęściu” – Lucyna Olejniczak

Sam Tschida

Siri, kim jestem?  

Urocza komedia romantyczna na czasie dla 
wszystkich #instadziewczyn.

Zabawna i bardzo aktualna powieść o miłości 
dla wszystkich #instadziewczyn i #instakobiet.

Mia budzi się w szpitalu z… amnezją. Nie potra-
fi  sobie przypomnieć nawet swojego imienia. Przy 
sobie ma jedynie podartą imprezową sukienkę 
od Prady, pomadkę Chanel i iPhone’a z rozbitym 
wyświetlaczem. Ponieważ nie pamięta niczego 
ze swojego życia, musi je odbudować na podsta-
wie zdjęć, które zamieściła na Instagramie. Niby 
prosta sprawa, prawda? Zawsze jakiś trop. Cóż, 
może i tak by było, gdyby nie fakt, że fotki, które 
wrzucamy na Insta to najczęściej podkolorowana 
wersja rzeczywistości, niekoniecznie mająca wie-
le wspólnego z prawdą. A wszystko wskazuje na 
to, że Mia była prawdziwą mistrzynią kreowania 
wizerunku. Niestety przekona się, że za imponu-
jącym internetowym wizerunkiem kryją się mało 
spektakularne realia. Pomoże jej w tym Max, któ-
rego przypadkiem pozna i który sprawi, że Mia 
poczuje „to coś”. Ale czy bez insta fi ltrów będzie 
dla niego równie atrakcyjna?

Olga Rudnicka

Rączka rączkę myje   

Od kilku miesięcy rodzinne ogródki działko-
we padają ofi arą wandali. Ktoś niszczy altanki, 
okrada domki, przekopuje kolejne działki. Zda-
niem detektyw Matyldy Dominiczak, to nie są 
po prostu wybryki nastolatków. Jacyś ludzie 
czegoś tu uparcie szukają. Matylda pomaga 
w śledztwie komisarzowi Tomczakowi, jedno-
cześnie prowadząc własną sprawę. Zdobywa-
nie informacji wymaga wchodzenia w kolejne 
układy i wyświadczania przysług, które zaczy-
nają się mnożyć jak grzyby po deszczu.

Bystra pani detektyw wpada na trop szajki, 
mającej na sumieniu coś więcej niż tylko chu-
ligańskie ekscesy.

Olga Rudnicka (ur. 1988) – znana autorka 
powieści sensacyjnych „Natalii 5”, „Cichy wiel-
biciel”, „Były sobie świnki trzy” i wielu, wielu 
innych. Miłośniczka zwierząt, natury i dobrego 
jedzenia. Kocha jazdę konną i dobrą książkę. 
Nigdy nie polubi kawy i hipokryzji. Zawsze bę-
dzie podążać za swoimi marzeniami.
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BUDŻET oBYwaTELskI

Rusza nabór
wniosków

od poniedziałku (24 maja) mieszkańcy Rudy 
Śląskiej mogą składać projekty do budżetu 
obywatelskiego na 2022 rok. Czas na zgłosze-
nia w formie papierowej upłynie 2 czerwca, 
a za pośrednictwem platformy elektronicznej 
– 11 czerwca. Środki do podziału to ponad 
4,2 mln zł.

– Już po raz dziewiąty zapraszamy rudzian do zgłaszania pomy-
słów na wykorzystanie budżetu obywatelskiego. Od 2014 roku zre-
alizowaliśmy już kilkadziesiąt takich projektów, które dobrze służą 
mieszkańcom – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2022 r. wyniesie 

4,222 mln zł, z czego 1 mln 32 tys. zł na projekty duże (koszt reali-
zacji zadania wynosi więcej niż 290 tys. zł), a 3 mln 190 tys. zł na 
projekty małe (koszt realizacji do 290 tys. zł). Jeśli w wyniku we-
ryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to 
zostanie  ono  automatycznie  zakwalifikowane  do  zadań  dużych. 
Zgłaszanie zadań jest możliwe od 24 maja br. i potrwa do 2 czerw-
ca w przypadku wniosków papierowych,  a  do  11  czerwca  –  dla 
wniosków  składanych  za  pośrednictwem  specjalnej  platformy 
elektronicznej.
Nie zmieniają się wypracowane w poprzednich edycjach zasady 

obowiązujące przy  składaniu projektów. Zgłaszający będzie mu-
siał dołączyć do wniosku listę co najmniej 30 osób popierających 
projekt.  Następnie  złożone  wnioski  zostaną  zweryfikowane  pod 
kątem zgodności z wymogami zawartymi w podjętej 30 kwietnia 
2020 r. uchwale Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska.
Zakwalifikowane  projekty  zostaną  poddane  pod  głosowanie 

mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem wspo-
mnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej – w wy-
znaczonych punktach. – Do realizacji wybrane zostaną zadania, 
które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 
i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Gra-
żyna  Janduła-Jonda,  sekretarz  miasta,  przewodnicząca  zespołu  
ds. budżetu obywatelskiego na 2022 rok.
Propozycje do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko 

zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli 
przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecz-
nym, np. organizacji koncertów, zawodów sportowych, festynów 
itp.  Wszystkie  projekty  muszą  obejmować  działania  zgodne  
z  obowiązującym prawem oraz  stanowić  zadania własne  gminy. 
Zlokalizowane  muszą  być  na  terenie,  na  którym  miasto  może 
zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą 
spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne 
dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzysta-
nie z nich nie może być odpłatne.
Z budżetu obywatelskiego wyłączone  są  inwestycje  i  remonty 

w  budynkach  placówek  oświatowych.  Pozostałe  wymogi,  jakie 
muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale 
Rady Miasta. Załącznikami do uchwały są wzory formularza zgło-
szenia projektu oraz  listy poparcia. Rolę punktu  informacyjnego 
i  doradczego  dla  osób  zainteresowanych  zgłaszaniem  projektów 
pełni Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.
Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głoso-

wania  zostanie  opublikowany  30  lipca. Mieszkańcy  będą mogli 
głosować od 6 do 12 września, a lista zwycięskich projektów zo-
stanie opublikowana 23 września.
Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli 

do dyspozycji mieszkańców to dziewiąta tego typu inicjatywa re-
alizowana  w  Rudzie  Śląskiej.  W  2014  roku  były  to  2  mln  zł, 
w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 
i  2018  roku  –  2,815  mln  zł,  w  2019  roku  –  3,720  mln  zł,  
w 2020 roku – 3,994 mln zł, a w 2021 roku – ok. 4,122 mln zł. 
W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim 
– ponad 8,6 tys.  WG

PREZYDEnT MIasTa RUDa ŚLąska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia  17.05.2021 r. do dnia 07.06.2021 r., na tablicy ogłoszeń  
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu nieruchomości własności  

Gminy Miasta Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-nowym Bytomiu przy ul. kolistej, stanowiącej działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 3783/218 o powierzchni 2403 m2, obręb nowy Bytom, k.m.1, zapisana w księdze wieczystej 
kw nr GL1s/00007267/6, która zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod 

zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.  
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 445.000,00 zł.
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Zakończenie maja z „Nereuszem”
10. edycja gry terenowej GRoT i rodzinne podchody „Tropem Leśnych skrzatów” to propozycje, które na ostatni weekend 
maja przygotowało rudzkie stowarzyszenie Świętego Filipa nereusza w ramach projektu „Dobrodzielnia”.

29 maja (sobota) na terenach postin-
dustrialnych przy ul. Pokoju 13 odbę-
dzie się GROT, czyli zespołowa impreza 
terenowa o charakterze przygodowym. 
W tym roku wydarzenie odbędzie się 
w dwóch turach: w godz. 9-13 oraz  
14-18 (dokładne informacje zostaną po-
dane na kilka dni przed rozpoczęciem 
imprezy). Do pokonania będzie kilkuki-
lometrowa trasa z różnorodnymi zada-
niami, m.in. pozoracjami medycznymi, 
strażackimi, przeszkodami linowymi 
(wysokościowymi) i strzeleckimi. Ze 
względu na pandemię nie będzie wspól-
nego podsumowania gry. Te zostanie 
opublikowane na profilu „Nereusza” 
w mediach społecznościowych. Opłata 
za udział w imprezie wynosi 50 zł od 
osoby w kategorii dorosłych i młodzie-
żowej oraz 35 zł od osoby w kategorii 
rodzinnej.
–  Nie  chcemy,  by  brak  możliwości 

uregulowania opłaty był przeszkodą do 

wzięcia udziału w grze, dlatego w razie 
problemów finansowych prosimy o indy-
widualny kontakt – podkreśla Darek Ko-
walski, kierownik Klubów Młodzieżo-
wych „Nereusza”. –  Przewidziano  na-
grody  –  niespodzianki  dla  zwycięzców 
każdej kategorii, pamiętajmy jednak, że 
nie  o  nagrody  tutaj  chodzi  – dodaje. 
Wszystkich informacji udziela Darek 
Kowalski (nr tel. 608-695-687) oraz wo-
lontariusz stowarzyszenia Daniel Sku-
bacz (nr tel. 662-845-299).

Również ostatnia niedziela maja za-
powiada się atrakcyjnie. – Na ten dzień 
planujemy  kolejną  grę  terenową  oraz 
piknik  w  halembskim  lesie.  W  ramach 
podchodów  „Tropem  Leśnych  Skrza-
tów” zaprosimy uczestników do rodzin-
nego  spaceru,  wspólnego  rozwiązywa-
nia zadań przygotowanych w wyznaczo-
nych  miejscach  i  odnalezienia  leśnych 
postaci,  które  powiedzą  nam  co  nieco  
o  rodzinnych wartościach – zapowiada 

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka

Katarzyna Westerowska, kierownik pro-
jektu „Dobrodzielnia”. Uczestnicy gry 
poznają wszystkie szczegóły, gdy dołą-
czą do zabawy. Impreza rozpocznie się 
o godz. 10, natomiast na godz. 16.30 
planowany jest piknik. – Będzie okazja, 
by  nagrodzić  uczestników  podchodów, 
ale także uczcić Dzień Dziecka i kolejną 
rocznicę  powołania  naszego  stowarzy-
szenia – mówi Alina Szulirz, przewodni-
cząca Stowarzyszenia.

Majowe atrakcje organizowane są  
w ramach działalności Klubów Młodzie-
żowych prowadzonych przez Stowarzy-
szenie Świętego Filipa Nereusza oraz 
realizacji nowego projektu „Dobrodziel-
nia”, dofinansowanego ze środków unij-
nych. To projekt dedykowany rodzinom, 
który daje możliwość m.in. aktywnego 
spędzenia czasu, zdobycia nowych 
umiejętności czy nawiązania ciekawych 
relacji.

 JO, AS

RUDZkIE sMakI

Kwietniowy przekładaniec
Zielona jak wiosna i przeplatana jak kwiecień lasagne anny król smakiem miesiąca w konkursie Rudzkie smaki. Majowym 
hasłem zabawy jest z kolei kawowy przysmak. Propozycje na słodkości z tym aromatycznym składnikiem można przesyłać 
do końca miesiąca.

Jarska lasagne ze szpinakiem i pieczar-
kami to propozycja kwietniowego przekła-
dańca. – Jeżeli lubimy dużo farszu, możemy 
przygotować więcej składników. Ja dodaję 
jeszcze  paprykę  lub  plasterki  ogórka  kon-
serwowego – mówi autorka przepisu. Cia-
sto makaronowe można przygotować same-
mu lub użyć gotowych płatów do lasagni. 
Wówczas należy je przed użyciem ugoto-
wać.

Z kolei hasłem maja jest kawowy przy-
smak, czyli deser lub ciasto z wykorzysta-
niem kawy. – Pozostajemy w temacie kawy 
po konkursie na nazwę i projekt etykiety no-
wej  oferty  wireckiej  palarni  kawy.  To  nie 
tylko  aromatyczny  napój  przygotowywany 
na wiele sposobów, ale także  podstawowy 
składnik deserów, ciast i ciasteczek – mówi 
Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta. – Jak zwykle 
do  końca  miesiąca  czekamy  na  kulinarne 
pomysły mieszkańców – dodaje.  

Przepisy można wysyłać na adres  
e-mail: media@ruda-sl.pl lub pocztą na ad-
res Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie 
Smaki”.

Obok głównej nagrody, którą jest publi-
kacja zwycięskiego przepisu w kalendarzu 
kulinarnym, laureaci poszczególnych mie-

sięcy otrzymują w tej edycji książkę ku-
charską „Kulinarne nawigacje – wegeta-
riańska kuchnia domowa” autorstwa 
Agnieszki Jasińskiej. –  Laureat  majowej 
edycji dodatkowo otrzyma opakowanie no-
wego lokalnego produktu – „Rudej kawki”, 
która  jeszcze w maju znajdzie się w ofercie 
wireckiej palarni kawy  – zachęca do udzia-
łu w konkursie Iwona Małyska.

Lasagne ze szpinakiem
Składniki na ciasto: 2 jajka, 1 szklanka 

wody, 30 dkg mąki pszennej lub razowej.
Wyrabiamy ciasto i rozwałkowujemy, 

żeby płaty miały ok. 2 mm wysokości. Na-
stępnie kroimy je na ok. 10 cm kawałki, 
odstawiamy i przygotowujemy farsz.
Składniki na farsz: 1 opakowanie szpina-

ku baby (400-500 g) lub pół kilograma szpi-
naku, który najpierw należy dokładnie 
umyć i sparzyć, a następnie pokroić na cen-
tymetrowe kawałki, 1/4 szklanki mleka  
3,2 proc., 1/2 kg pieczarek, 1 duża cebula, 
150 g gęstej śmietanki w kubku 12 proc. lub 
18 proc., 1/4 kostki masła, 1 duża papryka.
Wykonanie: Szpinak smażymy na maśle 

przez ok. 2-3 minuty. Dodajemy 1/4 szklan-
ki mleka, wbijamy dwa jajka, przyprawia-
my solą i pieprzem, mieszamy. Cebulę sma-
żymy na maśle, dodajemy pieczarki i jesz-

cze chwilę smażymy. Przyprawiamy solą  
i pieprzem. Według uznania można je odro-
binę zblendować. Płaty ciasta gotujemy  
w osolonej wodzie do miękkości i rozkłada-
my na dużym talerzu do ostygnięcia. Bla-
chę (40x40) lub naczynie żaroodporne cien-
ko smarujemy masłem i układamy pierwszą 
warstwę płatów ciasta. Smarujemy je śmie-
taną. Następnie układamy warstwę przygo-
towanego szpinaku i kolejną część płatów. 
Tę warstwę ciasta również smarujemy 
śmietaną, po czym nakładamy pieczarki, na 
które znowu kładziemy płaty ciasta i smaru-
jemy śmietaną. Na koniec można ułożyć 
warstwę z kawałków żółtego sera, dodać 
paprykę pokrojoną w paski lub plasterki 
ogórka konserwowego. Przekładańca wsta-
wiamy do piekarnika na ok. 40 minut i pie-
czemy w 180 st. IM

PREZyDEnT MIasTa
 RUDa ŚLąska 

informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda 

Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska, 
oznaczonej jako działka numer 4900/299 o pow. 604 m2, 
zapisana na karcie mapy 1, w obrębie nowa wieś, objęta 

księgą wieczystą GL1s/00022900/7, przy ulicy Jana Gwiżdża, 
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległej oznaczonej jako działka nr 4242/299 o powierzchni 1 
458 m2, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie nowa wieś.

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż 
prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego  

w Rudzie Śl. 5 (Bykowinie) przy ul. Szpaków  
pow. 718,00 m2 działka: nr 678/505,  

KW GL1S/00022565/6 

warunki uczestniczenia w przetargu i szczegółowych informacji udziela 
Dział Techniczny pokój 314 telefon 32 248-24-11 wew. 231.

spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unie-
ważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

RudzKa SpółdzieLnia  
MieSzKanioWa

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

e-mail: rsm@rsm.com.pl

w związku z tym, że dzień ustawowo wolny od pracy  
– 1 maja br. (Święto Pracy) przypadł w sobotę,  

w zamian za to, zgodnie z art. 129 § 1 i art. 130 § 2 kodeksu Pracy, 
dzień 4 czerwca br. (piątek) 

będzie dniem wolnym od pracy  
dla Rudzkiej spółdzielni Mieszkaniowej. 

w tym dniu Dyrekcja, administracje i oDk RsM  
oraz kasy będą nieczynne.  

Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby techniczne  
jak w inne wolne dni w tygodniu.

za utrudnienia przepraszamy.

RudzKa SpółdzieLnia  
MieSzKanioWa

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

e-mail: rsm@rsm.com.pl
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PREZyDEnT MIasTa RUDa ŚLąska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)  

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem  
pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej. ul. szczęść Boże.
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Pani Irenie Gogolin
wieloletniej pracownicy Działu Członkowsko-Lokalowego

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają

Zarząd i pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

13

USŁUGI

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, 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 dywanów. 
Solidnie. Tel. 737-593-999.

 Hydraulik, tel. 797-599-031

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

 POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

 PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMO-
CHODOWEJ, DYWANÓW. TEL. 519-639-
121.

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄ-
SKIEJ. GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.

 Halemba, 2-pok, 42 m2, 179 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 Sprzedam Kochłowice, 36 m2, M-2, So-
lidarności 45 m2, M-3, Godula, 84 m2, M-4, 
inne atrakcyjne oferty na www.lokator.nie-
ruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-
261.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-61-
31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. 
Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowe-
go). 

PRACA

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fi zycz-
nej z doświadczeniem ogrodniczym lub bu-
dowlanym. Informacji udzielam pod nr tel. 
691-911-683 od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 9.00 do 15.00.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych  – tel. 603-975-040.

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fi zycz-
nej z doświadczeniem ogrodniczym lub bu-
dowlanym. Informacji udzielam pod nr tel. 
691-911-683 od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 9.00 do 15.00.

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

RÓŻNE

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

„Nie żyjemy, aby umierać, 
ale umieramy, aby żyć wiecznie.”

Michael Buchberger
Pani Barbarze Mikołajek-Wałach
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z zastępcami, sekretarzem i skarbnikiem
oraz pracownikami Urzędu Miasta

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska, oznaczonej jako 

działka numer 4889/184 o pow. 110 m2, zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Nowa Wieś, objęta księgą 
wieczystą GL1S/00029974/5, przy ulicy Bielszowickiej, przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 2638/184 o powierzchni 398 m2, 

zapisana na karcie mapy 1, w obrębie Nowa Wieś.

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 rekreacyjny (przydomowy) w rejonie ulicy Sikorek.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazów nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy:

Jerzego Ziętka przewidzianej do oddania w najem z przeznaczeniem • 
pod istniejący garaż wolnostojący  wraz z terenem niezbędnym do korzystania,
Katowickiej przewidzianej do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem • 
pod istniejące ogródki rekreacyjne nr 17 oraz 20. 
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WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA 
RUdA ŚlĄskA

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  
w Rudzie Śląskiej-goduli przy ulicy Akacjowej  

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną  
z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  
miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu 
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa 
własności gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej 
-goduli przy ul. Akacjowej, obejmująca stanowiące całość gospo-
darczą działki o łącznej powierzchni 2721 m2, oznaczone numerami 
geodezyjnymi:

– 1445/24 o powierzchni 1462 m2 (użytki „lziii”, „Riiia”, „Riiib”),
– 1446/24 o powierzchni 1259 m2 (użytki „Riiia”, „Riiib”),

zapisane na karcie mapy 2, obręb orzegów oraz w księdze wie-
czystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr kW gl1s/00007869/6. W dziale iii ww. księgi wieczystej znaj-
duje się następujący wpis: ostrzeżenie o niezgodności treści księgi 
z rzeczywistym stanem prawnym wpisu polegającej na nieujawnie-
niu prawa własności odnośnie działki nr 1089/14 powstałej w wy-
niku podziału działki nr 578/14 – na rzecz Województwa Śląskiego. 
Przedmiotowy wpis nie dotyczy działek będących przedmiotem 
sprzedaży i nie ma wpływu na proces ich zbycia. dział iV księgi wie-
czystej jest wolny od wpisów.

Przetarg, który odbył się w dniu 21.04.2021 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą 
nr 1066/lXi/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. 
ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 
poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., przedmiotowe działki oznaczone są 
symbolem:

MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z pod-
stawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną.

nieznaczna część działki nr 1445/24 oznaczona jest symbolem:

ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk, pastwisk, związanych 
w szczególności z dolinami cieków wodnych i stanowiące natural-
ne korytarze ekologiczne.

Cena wywoławcza (netto) do pierwszego przetargu wynosi 
406.000,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2021 r. o godz. 10.00  
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które za-
poznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miej-
skim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 21.06.2021 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości 20.300,00 zł z dopiskiem 
„wadium – ul. Akacjowa” 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 przyj-
muje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (powyższe nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą) pok. nr 13 i 14 w go-
dzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, pią-
tek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji 
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. zastrzega się 
prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

(pokój 223) tel. 32 244 90 00 wew. 2230.

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 niezabudowane nieruchomo-
ści gruntowe własności gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, 
obejmujące stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:

1) 738 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5056/321 o powierzchni 589 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, 
zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr gl1s/00027865/4 (działy iii i iV 
ww. księgi wolne są od wpisów), 5064/4083 o powierzchni 84 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5 (działy iii i iV ww. 
księgi wolne są od wpisów) i 5050/323 o powierzchni 65 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00031378/4 (działy iii i iV ww. księgi 
wolne są od wpisów),

2) 734 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5055/321 o powierzchni 576 m2, użytek „Ps-iV”, 
zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr gl1s/00027865/4 (działy iii i iV 
ww. księgi wolne są od wpisów), 5062/4083 o powierzchni 129 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5 (działy iii i iV ww. 
księgi wolne są od wpisów) i 5049/323 o powierzchni 29 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00031378/4 (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 powierzchni 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 sta-
nowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz działka nr 5096/318 stanowi fragmentarycz-
nie 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 zagospodarowania 
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 drze-
wami. 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 publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postę-
powania 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 działek nr 5056/321, 5064/4083 i 5050/323 – 157.000,00 zł, 
– dla działek nr 5055/321, 5062/4083 i 5049/323 – 156.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
 

 Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2021 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 
5.07.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działek nr 5056/321, 5064/4083 i 5050/323 – 7.900,00 zł, 
– dla działek nr 5055/321, 5062/4083 i 5049/323 – 7.800,00 zł.

z dopiskiem „wadium – ul. nabzdyka, działki nr … „ przelewem na rachunek bankowy: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing 
Bank Śląski katowice o/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, 
czwartek 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 przyczyny.

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

Młode Diablice popisały się dobrą formą w Lublinie.

15

Rugby

Dużym sukcesem zakończył się nie-
dzielny (16.05) wyjazd kadetek KS Rug-
by Ruda Śląska do Lublina. W rozegra-
nym tam turnieju Mistrzostw Polski 
Kobiet U16 młode Diablice zajęły 
3. miejsce.

W swojej grupie eliminacyjnej rudz-
kie kadetki zaczęły od przegranej z Ju-
venią Kraków wynikiem 5:26. Jednak 
później było już tylko lepiej. Zwycię-
stwa z RC Częstochową 22:55 i Ato-
mówkami Łódź 17:7 dały Diablicom 2. 
miejsce w grupie, co pozwoliło zagrać 
w półfinałach turnieju.

Jednak w półfinałowym starciu z Bu-
dowlanymi Łódź rudzianki przegrały 
5:28. Odegrały się w meczu o brązowy 
medal, w którym po bardzo dobrej grze 
pokonały Tygrysice Sochaczew wyni-
kiem 17:0. Natomiast w meczu finało-
wym zawodniczki z Budowalnych 
Łódź zwyciężyły z Juvenią Kraków 
(17:14).

W klasyfikacji generalnej młode 
Diablice zajmują 6. miejsce z dorob-
kiem 16 pkt. Do rozegrania zostały 
jeszcze teoretycznie dwa turnieje – za-
legły w Łodzi (rozegranie go uniemoż-
liwiły warunki atmosferyczne) i ostat-
ni w Krakowie (6 czerwca).

W Lublinie młode Diablice zagrały 
w składzie (z wypożyczonymi z Arki 
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Rudzianin wywalczył srebrny medal i wicemistrzostwo Europy.

Ju-JitSu

Wysokie miejsca zawodników

Magdalena Schenk i Piotr Mali-
główka wystartowali w zawodach 
U-16, które odbyły się w miniony 
weekend w Katowicach. Podczas  
IV Turnieju Ju-Jitsu Silesian Open re-
prezentanci Rudzkiego Klubu Kyoku-
shin Karate (sekcja ju-jitsu) pokazali 
się z bardzo dobrej strony, co zaowo-
cowało wysokimi miejscami zajętymi 
przez młodych zawodników.

Magdalena Schenk, pomimo tego, 
że minimalnie nie zmieściła się  
w wadze do 52 kg, to w formule ne 
waza do 57 kg zajęła drugie miejsce. 

Natomiast w formule fighting bez 
pierwszej fazy do 63 kg również zdo-
była srebrny medal, walcząc z prze-
ciwniczkami niemal o 10 kilogramów 
cięższymi.  Z kolei Piotr Maligłówka 
po bardzo mocnych walkach wywal-
czył czwarte miejsce w kategorii do 
66 kg ne waza.

Organizatorem zawodów był Roan 
Fight Club Katowice i Śląski Związek 
Ju-Jitsu. Relację z przebiegu zawo-
dów na żywo można było śledzić na 
kanale Śląskiego Związku Ju-Jitsu na 
YouTube. AL

Na drugim 
miejscu 
podium 
stanęła 

Magdalena 
Schenk. Fo
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ZaPaSy

Brązowe siostry
Dominika oraz Kamila Kulwickie 

z ZKS-u Slavia Ruda Śląska zostały 
brązowymi medalistkami Mistrzostw 
Europy U-23. Tym  sposobem siostry 
zapisały piękną kartę w historii rudz-
kiego klubu.  

Dominika Kulwicka w walce o brą-
zowy medal pokonała na punkty 3:2 
Bułgarkę Aleksandrinę Kashinovą. 
Walka była bardzo zacięta i wyrówna-
na, ale to rudzka zawodniczka wyka-
zała się większą determinacją i chęcią 
zwycięstwa niż jej rywalka. Warto do-
dać, że Dominika jest wychowanką 
klubu Zagłębie Wałbrzych, a od sze-
ściu lat reprezentuje barwy ZKS-u Sla-
via Ruda Śląska.

Kamila Kulwicka poszła śladem 
swojej starszej siostry Dominiki i rów-

Młode szczypiornistki spotkały się z prezydent Grażyną Dziedzic  
i z wiceprezydent Anną Krzysteczko.
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Srebrne szczypiornistki
Ze srebrnymi medalami, okazałym 

pucharem i nagrodami indywidualny-
mi wróciły do Rudy Śląskiej po trzech 
dniach trudnej rywalizacji szczypior-
nistki SPR-u Grunwald. Piłkarki ręcz-
ne wzięły udział w mocno obsadzo-
nym turnieju ogólnopolskim w Świd-
nicy w kategorii 2008/2009.

W pierwszym dniu turnieju rudzian-
ki pokonały drużynę z UKS Jedynka 
Dzierżoniów (23:12) oraz uległy jedną 
bramką (12:13) Bukovii Buk I. Jak się 
później okazało, właśnie ta jedno-
bramkowa porażka przy równej licz-
bie punktów zadecydowała o tym, że 
Bukovia Buk I zwyciężyła w całym 
turnieju, a Grunwald uplasował się na 
drugim miejscu w stawce dziesięciu 
drużyn.

W sobotę SPR Grunwald Ruda Ślą-
ska pokonał kolejno zespoły Włóknia-
rza Mirsk, UKS Chrobry Żórawina, 
UKS Pantery Dopiewo i na koniec za-

przyjaźnione Muksiarki, czyli MUKS 
Skałka Śląsk Świętochłowice. Ostat-
niego dnia rywalizacji zespół Grunwal-
du rozegrał tylko jedno spotkanie z go-
spodyniami APR, wygrywając 15:11.

Rudzianki zgarnęły także kilka na-
gród indywidualnych. Najlepszą 
bramkarką okazała się Amelia Bry-
lewska, która w trudnych momentach 
dla drużyny także wykonywała rzuty 

karne i łącznie zdobyła sześć bramek 
w turnieju. Do najlepszej siódemki 
turnieju w roczniku 2008 wybrane zo-
stały Maria Jarek oraz Sara Koniecz-
ny, natomiast w roczniku 2009 zawod-
niczka Hanna Namysło. Najmłodszą 
zawodniczką turnieju została wybrana 
Marysia Wodarska, która rywalizowa-
ła dzielnie ze starszymi koleżankami.

AL

Rumia dziewczynami): Zofia Bomba, 
Laura Borowska, Edyta Czimok, Maja 
Drzewińska, Zuzanna Dziwis, Alicja 
Gawrońska, Karolina Handke, Karoli-
na Herta, Julia Mankiewicz, Katarzyna 
Nowak, Paulina Obłuda, Maja Prancz-
ke, Hanna Rodak oraz Kamila Stawic-
ka. Trenerzy: Marcin Świerczyński 
i Aleksander Oleszczuk. AL

nież wywalczyła brązowy medal Mi-
strzostw Europy U-23 w kategorii do 
65 kg. Kamila w walce o brąz pokona-
ła przez położenie na łopatki reprezen-
tantkę Hiszpanii Nereę Pampin Blan-
co. Przypomnijmy, że areną zmagań 
najlepszych zapaśników i zapaśniczek 
Europy była stolica Macedonii Sko-
pje. AL

Zmagania zapaśniczek były  
niezwykle emocjonujące.
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PiłKa RęcZna

Zgoda się popisała
Klub Zgoda Bielszowice w ostatnim 

czasie udowodnił, że stać go na wiele. 
W dniach 14-16 maja juniorki młodsze 
rozegrały turniej kwalifikacyjny mi-
strzostw Polski i po trzech zwycię-
stwach awansowały do najlepszej 
ósemki kraju. Do Rudy Śląskiej zje-
chały zespoły z Gniezna, Karczewa 
oraz Kielc. Zawodniczki z Bielszowic 
z kompletem zwycięstw zajęły 1. miej-
sce awansując do 1/4 finału mistrzostw 
Polski.

Drużyna Zgody wygrała kolejno  
z: MKS Karczew (41:23), Koroną 
Handball Kielce (35:24) oraz MKS PR 

Gniezno (24:23). W ostatnim meczu 
wygrana z faworytem, czyli zespołem 
z Gniezna, niestety została okupiona 
kontuzjami Magdaleny Mynarek i Na-
talii Gardian. Zacięta walka trwała do 
ostatniej sekundy. Najlepszą bramkar-
ką została Justyna Gontarek, a najsku-
teczniejszą zawodniczką Oliwia 
Szewczyk.

W minioną środę (19.05) wszystkim 
zawodniczkom Zgody pogratulowała 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Nasze 
zdolne szczypiornistki znów udowod-
niły, że są w dobrej formie i stać je na 
wiele. Dzisiaj miałam okazję osobiście 

im pogratulować i życzyć dalszych 
osiągnięć – powiedziała prezydent. 
– Dziękuję także trenerom, że razem 
z dziewczynami zapracowali na ten 
wielki sukces. Będę mocno trzymać 
kciuki podczas następnych rozgrywek 
– dodała.

Skład drużyny: Justyna Gontarek, 
Justyna Boruta, Oliwia Szewczyk, 
Marta Bodzianowska, Wiktoria Czau-
derna, Oliwia Dera, Natalia Gardian, 
Aleksandra Macioł, Dominika Madej, 
Karolina Małek, Magda Mynarek, Da-
ria Sierant, Wiktoria Skiba, Natalia 
Szydełko, Emilia Szymańska, Monika 

Nocoń oraz Oliwia Sorokowska. Tre-
nerzy: Józef Szmatłoch, Adam Mi-
chalski i Wiesław Wronka.

Kolejne zawody odbędą się na bo-
isku bielszowickiej Zgody w dniach 
27-29 maja. AL

PiłKa RęcZna

Piłkarki 
SPR-u 

Grunwald 
Ruda 

Śląska 
zagrały  
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