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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej 
do 13 czerwca br. redakcja ,,Wiadomości Rudzkich” 

czynna będzie w poniedziałki, wtorki i środy 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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Odpowiedzi na pytania mieszkańców na str. 4-5

Kolejne 
rozmowy 

on-line 
o mieście
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Więcej na str. 2

Jak organizacje 
pozarządowe 
radzą sobie 

w trakcie pandemii?

Więcej na str. 8

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Powikłania po 
COVID-19 u dzieci. 
Jakie są objawy?

Więcej na str. 3
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Rusza kolejny kurs 
samoobrony dla pań!

Więcej na str. 11
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Kolejne odcinki Traktu Rudzkiego upiększają miasto
Trakt Rudzki to projekt, który ma na celu rozwój terenów zielonych, zagospodarowanie terenów zdegradowanych oraz skomunikowanie dzielnic Nowy Bytom i Wirek. Dotychczas zrealizowane zostały cztery odcinki 
tej inwestycji. Obecnie trwają przygotowania do rewitalizacji parku w rejonie ulicy Hallera i połączenie go z ul. Czarnoleśną. Natomiast kolejny etap to odnowienie parku przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu. 
Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofi nansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wsparciu Miasta Ruda Śląska.

Pierwszy odcinek Traktu Rudzkiego ob-
jął rekultywację hałdy przy ul. 1 Maja 
(tzw. Góra Antonia) w Wirku, gdzie po-
wstały m.in. alejki spacerowe, a przy nich 
ławki, hamaki, fotele do wypoczynku oraz 
ścieżki historyczna i edukacyjna, plac za-
baw i górka saneczkowa. Na terenie hałdy 
można także grillować w specjalnie wy-
dzielonym do tego celu miejscu. Następnie 
zrealizowana została odbudowa dawnego 
amfi teatru w pobliżu ul. Czarnoleśnej oraz 
stworzenie w tym miejscu strefy wypo-
czynku. W ubiegłym roku powstały dwa 

kolejne odcinki traktu. Chodzi o skwer 
przy ul. Tuwima (2,6 ha), gdzie utworzono 
plac wypoczynkowy z ławkami. Dokona-
no tam nowych nasadzeń zieleni – krze-
wów, drzew i kwiatów, odnowiono alejki 
oraz zamontowano nowe ławki. Ponadto 
utworzono siłownię na powietrzu, stoły 
piknikowe oraz trampolinę i tyrolkę do 
wykorzystania przez najmłodszych. Odno-
wiony oraz oświetlony został również po-
mnik rudzkich nauczycieli. Równocześnie 
na nowo zagospodarowano odcinek od 
ul. Nowary do ul. Katowickiej (tzw. trasa 

św. Wawrzyńca). Powstała tam oświetlona 
ścieżka pieszo-rowerowa, elementy małej 
architektury (ławki, leżaki), siłownia na 
powietrzu oraz mini plac ze stołem pikni-
kowym i stojakami na rowery. Tutaj także 
uporządkowano zieleń i dokonano nowych 
nasadzeń (obecnie oko cieszy tam piękna 
polana kwiatowa). Tym samym do użytku 
mieszkańców oddano w sumie cztery tere-
ny powstałe w ramach projektu „Trakt 
Rudzki – rozwój zielonych przestrzeni 
Miasta Ruda Śląska”, który realizowany 
jest na zlecenie Miasta Ruda Śląska przez 

W drugim etapie prac (zadanie nr 4) 
odnowiono amfi teatr i zieleniec przy ul. Czarnoleśnej.

Park industrialny przy ulicy Katowickiej i Tuwima, 
a w tle polana kwiatów. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o.

W tej chwili trwają procedury przetar-
gowe mające na celu wybranie wyko-
nawców kolejnych odcinków. Chodzi 
o wykonanie rewitalizacji parku w rejo-
nie ulicy Hallera i połączenie go ścieżką 
pieszo-rowerową z ulicą Czarnoleśną. 
Jest to teren o powierzchni ponad 4 hek-
tarów, mocno zdegradowany i zadrze-
wiony. Park był przez wiele lat zapo-
mniany, dlatego też konieczna będzie 
częściowa wycinka drzew (w zamian po-
jawią się nowe nasadzenia w większej 
liczbie). Na jego terenie znajduje się 
m.in. nieużytkowana fontanna z lat 60., 
która w ramach inwestycji zostanie odno-
wiona, a wokół niej powstanie tzw. plac 
wypoczynkowy. Ogromną atrakcją bę-
dzie też ogród sensoryczny, który pozwo-
li na odbieranie przyrody różnymi zmy-
słami. Będą tam m.in. takie urządzenia, 
jak zniekształcające lustra, głuche telefo-
ny, a także ścieżka sensoryczna oraz na-
sadzenia mogące stymulować zmysły 
węchu i dotyku. Dodatkowo park zosta-

nie wyposażony w elementy siłowni tere-
nowej oraz plac zabaw.

Równocześnie na fi niszu jest postępo-
wanie przetargowe na realizację zadania 
nr 6, czyli rewitalizacji parku przy ul. Par-
kowej w Nowym Bytomiu. Nie zmieni się 
jego układ, ale konieczne jest nowe zago-
spodarowanie m.in. alejek spacerowych 
oraz uporządkowanie drzewostanu. Pojawi 
się też nowe oświetlenie oraz elementy 
małej architektury (ławki, zestawy pikni-
kowe, kosze na śmieci, leżaki). Najwięk-
szą nowością ma być rosarium, które po-
wstanie w tylnej części parku. Jeżeli bu-
dżet na to pozwoli, to w ramach projektu 
dodatkowo uporządkowany zostanie 
Park Młodzieży oraz planty przy ul. Hlon-
da w Orzegowie. Wszystkie te inwestycje 
mają zostać ukończone w tym roku. Na 
realizację Traktu Rudzkiego Miasto Ruda 
Śląska pozyskało ponad 6 mln zł unijnego 
dofi nansowania z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko na lata 2014-2020. Osta-
teczny koszt tego zadania ma się zamknąć 
w kosztorysowej kwocie ok. 18 mln zł.

„TRAKT RUDZKI – ROZWÓJ ZIELONYCH PRZESTRZENI MIASTA RUDA ŚLĄSKA”

Od piątku Aquadrom jest otwarty, jednak ze względu na pandemię 
działa z zachowaniem reżimu sanitarnego i limitem gości.

REKREACJA

Aquadrom otwarty!
Po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią rudzki Aquadrom w ubiegły piątek (28.05) otwo-
rzył swoje podwoje. Na pierwszą połowę czerwca zaplanowano „rabat na powitanie” w wysokości 20 proc. 
na wszystkie bilety do Strefy Rekreacji i Sportu. Zniżka będzie obowiązywać do 18 czerwca.

Obiekt czynny jest od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach od 9 do 22. Warto 
nadmienić, iż od 31 maja wznowione zo-
stały także usługi dodatkowe tj. szkoła pły-
wania, nurkowania oraz aquafi tness.

Zgodnie z wytycznymi Aquadrom bę-
dzie nadal działał w reżimie sanitarnym. 
Obowiązuje limit osób przebywających na 
terenie obiektu jednocześnie. We wszyst-
kich recepcjach i stanowiskach kasowych 
zostały zamontowane plastikowe osłony, 
a piktogramy zachęcają do zachowania dy-
stansu, częstego mycia rąk i korzystania 
z nowych dozowników z płynem do 
dezynfekcji. Na terenie obiektu poza halą 
basenową obowiązuje też nakaz noszenia  
maseczek.

Park wodny Aquadrom w Rudzie Ślą-
skiej jest podzielony na trzy strefy: Rekre-
acji, Sportu i Saunarium. – Na gości czeka 
w parku sześć zakręconych zjeżdżalni, 
rwąca rzeka, sztuczna fala, niecka z wod-
nymi masażami, kilka jacuzzi, specjalna 
strefa dla dzieci, Mokry Bąbel, czyli wielka 
nadmuchiwana piłka zwieńczona gejzerem 
tryskającym wodą, siedmiometrowa tuba 
dla płetwonurków, a także różnorodne sau-
ny, w tym jedna z największych i najnowo-
cześniejszych na Śląsku Fest Hica miesz-

cząca nawet  120 osób – mówi Marta Ma-
lik, prezes Aquadromu. – Oczywiście 
obecnie wpuszczamy do niej znacznie 
mniej osób, zgodnie z obowiązującym limi-
tem. Jednak dzięki niej oraz kilkukrotnemu 
powiększeniu ogrodu saunowego jesteśmy 
w stanie w wysoce komfortowych warun-
kach przyjmować znacznie więcej klien-
tów. I to na świeżym powietrzu – podkreśla 
Marta Malik.  

Budowę nowej sauny rozpoczęto 
w październiku 2019 roku. Projekt zakła-
dał nowoczesny design i dużo przestrzeni 
dla saunowiczów. Oprócz możliwości 
saunowania i korzystania ze Strefy Rekre-
acji i Sportu w swej ofercie Aquadrom 
posiada także szereg zajęć dodatkowych 
– począwszy od nauki pływania, przez 
kursy nurkowe, wodne urodziny dla dzie-
ci, aż po zajęcia aqua aerobicu. JO
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OGŁOSZENIE

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: 
Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedur-
nego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksandra 
Mazur, tel. 889-771-365. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych 

tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. 
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

Projekt ,,Trakt Rudzki - rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska”
jest dofi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



3www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 2.06.2021
OGŁOSZENIASZPITAL MIEJSKI

Często bezobjawowy, 
a nadal groźny dla dzieci

Z tygodnia na tydzień spada 
liczba potwierdzonych 
przypadków zakażenia 
koronawirusem. To jednak nie 
oznacza końca zdrowotnych 
problemów związanych 
z COVID-19. Wciąż nie 
wiadomo, jakie dokładnie 
konsekwencje dla organizmu 
przyniesie ta choroba. I choć 
panuje przekonanie,  
że COVID-19 nie stanowi 
szczególnego zagrożenia 
dla dzieci, to na Oddział 
Pediatryczny Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej 
trafia coraz więcej małych 
pacjentów z objawami  
tzw. choroby pocovidowej.

Chodzi o wieloukładowy zespół za-
palny związany z COVID-19 – w skró-
cie PIMS. Choroba ta rozwija się śred-
nio od 2 do 6 tygodni po przebyciu za-
każenia koronawirusem. Może wystąpić 
również wtedy, kiedy dziecko przeszło  
COVID-19 bezobjawowo. Główne ob-
jawy PIMS to wysoka temperatura, 
trwająca ok. 3-5 dni, której nie są w sta-
nie obniżyć leki przeciwgorączkowe. 
Dodatkowo dziecko sprawia wrażenie 

ciężko chorego i jest znacznie osłabio-
ne. Może skarżyć się na silne bóle brzu-
cha, wymioty i biegunkę. Do tego do-
chodzi zapalenie spojówek, zmiany na 
skórze, czerwone, spierzchnięte usta, 
obrzęk dłoni i stóp. – Dlatego też, jeśli 
podejrzewamy PIMS u swojego dziecka, 
należy niezwłocznie udać się do szpitala 
– podkreśla dr Robert Szylo, ordynator 
Oddziału Pediatrycznego Szpitala Miej-
skiego w Rudzie Śląskiej. – Dotychczas 
rozpoznaliśmy  powikłanie  zakażenia 
SARS-CoV-2 u kilkunastu dzieci. Aktyw-
nie uczestniczymy w krajowym rejestrze 
pacjentów z tym rzadkim zespołem „po-
covidowym”,  który  na  szczęście  może 
przebiegać  w  sposób  łagodny.  Nato-
miast  czas  wdrożenia  odpowiedniego 
leczenia  ma  ogromne  znaczenie,  jeżeli 
chodzi o dalszy przebieg choroby oraz 
jej konsekwencje – dodaje.

Jednak powikłania po COVID-19 
u dzieci to nie tylko wieloukładowy ze-
spół zapalny, ale również szereg innych 
dolegliwości. Dlatego dziecko, które po 
przebyciu COVID-19 zgłasza się na 
Oddział Pediatryczny rudzkiego szpita-
la, przechodzi przez szereg badań. Naj-
istotniejsza jest konsultacja kardiolo-
giczna, podczas której poza EKG wy-
konuje się UKG serca z oceną tętnic 

wieńcowych. U dzieci w przebiegu 
PIMS obserwuje się bowiem poszerze-
nie tętnic wieńcowych, płyn w worku 
osierdziowym, a także zaburzenie w za-
kresie kurczliwości mięśnia sercowego. 
– Każde  dziecko ma wykonywane RTG 
klatki piersiowej oraz USG płuc. Często 
dzieci, które COVID-19 przeszły bezob-
jawowo,  a  diagnozowane  są  z  powodu 
osłabienia  czy  pogorszenia  kondycji, 
mają  zmiany  w  płucach  typowe  dla  
COVID-19. Wykonujemy również szereg 
badań  laboratoryjnych,  badanie  pozio-
mu  przeciwciał  przeciw  SARS-CoV-2 
oraz USG jamy brzusznej – wylicza or-
dynator Oddziału Pediatrycznego Szpi-
tala Miejskiego.

U małych pacjentów po koronawiru-
sie często dochodzi też od osłabienia 
kondycji, zaburzeń węchu oraz proble-
mów z pamięcią i koncentracją. Te ostat-
nie związane są z tzw. mgłą mózgową. 
Jest to potoczne określenie grupy obja-
wów związanych z gorszym funkcjono-
waniem układu nerwowego. – O „mgle 
mózgowej” często mówi się w kontekście 
dorosłych pacjentów po przechorowaniu 
COVID-19, ale niestety może to dotyczyć 
też  pacjentów  małoletnich.  Obserwuje-
my u naszych pacjentów gorszą koncen-
trację,  trudności  w  zapamiętywaniu 

i  uczeniu  się.  Pogarsza  się  ich  co-
dzienne  funkcjonowanie.  Niemniej 
u  dzieci,  podobnie  jak  u  dorosłych, 
należy to różnicować z zaburzeniami 
o charakterze depresyjnym. Dlatego 
pacjenci naszego oddziału mają za-
pewnioną fachową opiekę psycholo-
giczną, neurologiczną, a także w ra-
zie  potrzeby  są  konsultowani  psy-
chiatrycznie – mówi dr Robert Szy-
lo.

Ponadto u dzieci, które ciężko 
przeszły COVID-19, na Oddziale 
Pediatrycznym rudzkiego Szpitala 
Miejskiego wykonywane są badania 
w kierunku niedoborów odporności. 
– W najbliższym miesiącu wdrażamy 
działania, aby mierzyć się także z po-
średnimi  skutkami  pandemii,  jakimi 
bez wątpienia jest problem nadwagi 
i otyłości. Naszym celem jest skutecz-
ne diagnozowanie, skuteczne eduko-
wanie rodziców oraz dzieci, a przez 
to skuteczne leczenia tych zaburzeń, 
które mają wpływ zarówno na zdro-
wie psychiczne i fizyczne naszych pa-
cjentów.  Jesteśmy  po  to,  aby  razem 
dać  sobie  radę  z  problemami,  które 
przyszły wraz z nadejściem trudnego 
czasu pandemii – podkreśla ordyna-
tor Szylo. Joanna Oreł

PREZyDENT 
MIASTA 

RuDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu  

na okres 21 dni,  
tj. od dnia 25.05.2021 r. do 

dnia 15.06.2021 r., na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 

Śląska, plac Jana Pawła II 6  
(II piętro, obok pok. 217) wykazu 
niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej o powierzchni 
2430 m2, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Rudzie przy ul. Jana 

Dobrego, obejmującej 
stanowiące całość gospodarczą 

działki własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska oznaczone 

numerami geodezyjnymi: 
1494/43 o powierzchni 2146 m2, 

KW nr GL1S/00005543/1 oraz 
1498/107 o powierzchni 284 m2, 
KW nr GL1S/00005546/2, obręb 

Ruda, k.m.11, która zostanie 
zbyta w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego 

z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta  
Ruda Śląska.  

Cena wywoławcza (netto) do 
przetargu wynosi 428.000,00 zł. 

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 Piotra Skargi przewidzianych do oddania  
w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod: 

– istniejący garaż wolnostojący nr 3 wraz z terenem niezbędnym 
do korzystania oraz drogę,

– istniejący garaż murowany nr 88 położony w kompleksie  
wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogę.

PREZyDENT MIASTA 
RuDA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego 

usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie 
Miasta Ruda Śląska:

– ul. Jana Gierałtowskiego 20/6
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda 

Śląska a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

PREZyDENT MIASTA 
 RuDA ŚLąSKA 

wykonujący zadania z zakresu administracji 
rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215) wykazu nieruchomości  
gruntowych zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej 

w rejonie ulicy Piotra Skargi przewidzianych 
do oddania w najem na okres 3 lat 

z przeznaczeniem pod istniejący garaż 
wolnostojący nr 76 wraz z terenem niezbędnym 

do korzystania oraz drogę.
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

– Do kogo można zwracać się 
w sprawach związanych ze ścieżka-
mi rowerowymi?

– Od stycznia tego roku Ruda Ślą-
ska ma oficera rowerowego, który zaj-
muje się koordynowaniem wszelkich 
spraw związanych z realizacją polity-
ki rowerowej w mieście. Funkcję tę 
objął Kornel Milbrant z Wydziału 
Dróg i Mostów Urzędu Miasta. Moż-
na się z nim skontaktować telefonicz-
nie pod numerem 32 244-90-00 wew. 
1351 lub pisząc na adres e-mail:  
rower@ruda-sl.pl.

– Czy zostało już przeanalizowa-
ne dołączenie do inicjatywy Na-
prawmyTo?

– Projekt NaprawmyTo jest cieka-
wym i popularnym rozwiązaniem. 
Ewentualne zaangażowanie w tę ini-
cjatywę wymaga jednak środków fi-
nansowych, których wygospodarowa-
nie jest szczególnie trudne w obecnej 
sytuacji, kiedy samorządy lokalne mu-

szą sobie radzić z ograniczonymi do-
chodami. Mieszkańcy mogą na bieżą-
co zgłaszać interwencje drogą telefo-
niczną, poprzez e-mail lub fan page 
miasta na Facebooku.

– Jak wygląda wymiana ,,kop-
ciuchów”, czy można gdzieś się do-
wiedzieć, jaki to ma być piec lub 
czy nie byłoby możliwości podłą-
czenia pod miejskie ogrzewanie 
z osiedla?

– Na dziś zgodnie z tzw. uchwałą 
antysmogową ,,kopciucha” należy 
wymienić na kocioł spełniający wy-
magania 5 klasy lub ECODESIGN. 
Alternatywą dla ogrzewania węglo-
wego jest wykorzystanie pomp ciepła 
lub ogrzewanie elektryczne, gazowe 
i ciepło sieciowe. W przypadku chęci 
podłączenia budynku do sieci cie-
płowniczej, właściciel winien wystą-
pić do spółki Węglokoks Energia ZCP 
z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy 
ul. Szyb Walenty 32.

– Czy w naszym mieście mogłaby 
powstać Miejska Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych?

– W Rudzie Śląskiej w 2003 roku 
została powołana po raz pierwszy Po-
wiatowa Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych. Jej kadencja trwa 
cztery lata. Obecnie działająca rada 
została powołana zarządzeniem pre-
zydent miasta w dniu 12.07.2019 r.

– Czy miasto posiada drony, które 
np. Straż Miejska mogłaby wyko-
rzystać do weryfikacji składu dy-
mów z kominów? Jak można reago-
wać, kiedy dym z komina powoduje, 
że widoczność w okolicy spada do  
2 metrów?

– Mając na uwadze ograniczone 
możliwości wykorzystania drona, jego 
zakup lub wynajem obecnie jest eko-
nomicznie nieuzasadniony. Pomiary 
wykonywane za pomocą tych urzą-
dzeń nie stanowią materiału dowodo-
wego, na podstawie którego można 

wszcząć przeciw osobie czynności 
wyjaśniające w sprawach o wykrocze-
nia. Ostatecznie kontrolę na terenie 
nieruchomości fizycznie muszą wyko-
nać strażnicy, którzy sprawdzają, czy 
gospodarka odpadami komunalnymi 
jest prowadzona zgodnie z przepisami. 
Interwencje dotyczące zaobserwowa-
nych nieprawidłowości należy zgła-
szać do dyżurnego Straży Miejskiej 
pod nr telefonu 986 lub 32 342-30-60.

– Czy rekrutacji do przedszkoli na 
okres wakacyjny nie można rozwią-
zać w inny sposób? Oboje rodziców 
musi w dniu rekrutacji bardzo wcze-
śnie stanąć w kolejce. Może w waka-
cje powinno pracować więcej placó-
wek?

– Zasady zapisów na korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w mie-
siącach letnich określone są w obo-
wiązującym w danym przedszkolu 
regulaminie. Liczba otwieranych od-
działów w placówce jest uzależniona 

od liczby deklaracji złożonych przez 
rodziców. Z prowadzonych przez dy-
rektorów i Wydział Oświaty statystyk 
wynika, że coraz mniej rodziców de-
cyduje się w ostatnich latach na zapi-
sy dzieci do przedszkoli w okresie 
wakacyjnym, co powoduje, że w lipcu 
i sierpniu nie ma pełnego obłożenia 
miejsc w dyżurujących przedszko-
lach. Na lipiec tego roku dyżury za-
planowano w dziewięciu przedszko-
lach, a na sierpień w ośmiu przed-
szkolach.

– Dlaczego w naszym mieście jest 
tak niskie dofinansowanie do wy-
miany kotła?

– Wymiana starych pieców wynika 
z tzw. uchwały antysmogowej i miasto 
nie ma obowiązku współfinansowania 
tych działań. Dotacje pochodzą z bu-
dżetu miasta. Ograniczone środki na 
ten cel są związane ze zmniejszonymi 
wpływami do budżetu i obecnie nie 
mogą zostać zwiększone.

Zagadnienia dZielnicowe

BielsZowice

– Mieszkańcy terenów od osiedla 
fińskich domków do ul. Wspólnej 
cierpią z powodu uciążliwych hała-
sów i wibracji od strony bocznicy 
kolejowej KWK Ruda – Ruch Biel-
szowice.

– Zgodnie z informacjami zawar-
tymi w porozumieniu ze stroną gór-
niczą KWK Ruda – Ruch Bielszo-
wice zakończy działalność wydo-
bywczą w roku 2023 r. Ze względu 
na wskazane uciążliwości miasto 
wystąpi do kopalni o wykonanie po-
miarów hałasu przy bocznicy kole-
jowej.

cheBZie

– Jak idzie współpraca samorzą-
du z Tramwajami Śląskimi w spra-
wie dobudowy drugiego toru od Pę-
tli Chebzie do osiedla Kaufhaus?

– Miasto Ruda Śląska, jak i Tramwa-
je Śląskie liczyły na to, iż w najbliż-
szym czasie będzie możliwa przebudo-
wa linii jednotorowej na dwutorową na 
odcinku od pętli Chebzie do osiedla 
Kaufhaus. Przy okazji prac projekto-
wych dla Pętli Chebzie spółka Tram-
waje Śląskie zleciła opracowanie do-
kumentacji dla całego wskazanego od-
cinka, jednak przeprowadzona analiza 
właścicielska gruntów oraz planu za-

gospodarowania przestrzennego wyka-
zały, że w tej chwili nie jest możliwe 
poszerzenie linii do dwóch torów. Te-
ren pod ewentualne nowe torowisko 
jest w dużej części prywatny – koniecz-
ne byłoby wykupienie gruntów od 
obecnych właścicieli, a także zmiana 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla tych działek, gdyż obecnie mają 
one inne funkcje. Doprowadzenie do 
powyższych zmian to proces długo-
trwały i kosztowny (w tej chwili nie 
jest prowadzony przez Tramwaje Ślą-
skie), jednak w przypadku wykupu te-
go terenu sprawa dobudowy drugiego 
toru na wymienionym odcinku jest 
możliwa do zrealizowania.

cZarny las

– Nowa droga dojazdowa do ga-
raży przy ul. Tołstoja jest w tragicz-
nym stanie. Stan garażu po zimie  
w formie reklamacji został zgłoszo-
ny do zarządcy.

– Droga dojazdowa, jak również ga-
raże przy ul. Lwa Tołstoja, zarządzane 
są przez MPGM TBS Sp. z o.o. Za-
rządca 18 maja 2021 r. wystosował 
pismo do wykonawcy drogi o dokona-
nie naprawy drogi w terminie do  
30 czerwca 2021 r. Po tym terminie 
zostaną podjęte działania przez za-
rządcę w ramach przysługujących 
praw wynikających z zawartej umowy 

oraz udzielonej gwarancji. Ponadto 
zarządca po zgłoszeniu uszkodzeń 
przez najemcę garażu zgłosił 18 maja 
2021 r. wszystkie jego uwagi wyko-
nawcy celem usunięcia powstałych 
uszkodzeń w ramach reklamacji.

halemBa

–  Czy w najbliższym czasie jest 
w planach podłączenie kanalizacji 
od ulicy 1 Maja 2 do 30? Żeby wy-
brać szambo, trzeba czekać na sa-
mochód od miesiąca do dwóch.

– W 2018 r. została podjęta próba 
budowy kanalizacji grawitacyjnej z od-
prowadzeniem ścieków do ul. Śmiło-

Kolejne spotkanie 
on-line 
z mieszkańcami 
za nami 
27 maja odbyło się drugie spotkanie prezydent Grażyny Dziedzic 
z mieszkańcami w formule on-line, związanej z przedłużającą się pan-
demią koronawirusa. Poniżej znajdują się odpowiedzi na pytania i uwagi  
z e-maili przesłanych przed spotkaniem. Za tydzień opublikowane zosta-
ną tematy zgłoszone „na żywo” w komentarzach podczas spotkania.
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wickiej, lecz z uwagi na brak zgód 
właścicieli nieruchomości na ułożenie 
kanalizacji dalsze działania zostały 
zawieszone. Alternatywnym rozwią-
zaniem jest budowa kanalizacji 
wzdłuż ul. 1 Maja z włączeniem do 
kanału w ul. Piotra Skargi (dla budyn-
ków 2, 4, 4a, 6, 8, 10, 12) oraz kanału 
z włączeniem do kanalizacji w ul. Mio-
dowej (dla budynków 20, 22, 24, 26), 
lecz z uwagi na intensywność ruchu 
drogowego oraz ukształtowanie tere-
nu możliwe jest w tych przypadkach 
wybudowanie ciśnieniowego zbior-
czego kanału. Dla budynków od nr 2 
do nr 12 kanał przebiegałby przez 
ogródki przedmiotowych posesji. 
W gestii mieszkańców byłoby wybu-
dowanie we własnym zakresie przy-
domowych przepompowni ścieków. 
W związku z powyższym PWiK ocze-
kuje od wszystkich mieszkańców zło-
żenia wniosku o uzbrojenie w sieć 
kanalizacyjną, złożenia oświadczeń, 
w których mieszkańcy wyrażą zgodę 
na poprowadzenie zbiorczego kanału 
ciśnieniowego przez prywatne nieru-
chomości oraz że zostanie ustanowio-
na nieodpłatnie służebność przesyłu. 
Z uwagi na konieczność osiągnięcia 
wskaźnika koncentracji wynoszącego 
120 mieszkańców na kilometr budo-
wanej sieci konieczne jest uzyskanie 
deklaracji o chęci podłączenia do ka-
nalizacji od wszystkich właścicieli 
nieruchomości. W przeciwnym wy-
padku budowa kanalizacji zgodnie 
z rozporządzeniem ministra gospo-
darki morskiej i żeglugi śródlądowej 
z 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszarów i granic aglo-
meracji będzie ekonomicznie nieuza-
sadniona. Jednocześnie tylko cztery 
budynki w tym rejonie zlecają PWiK 
opróżnianie zbiornika bezodpływo-
wego, dlatego przedsiębiorstwo prze-
śle do wszystkich właścicieli propo-
zycję podpisania stałej umowy na jego 
opróżnianie.

– Czy jest możliwość posadzenia 
dodatkowych drzew na placyku z ła-
weczkami na Halembie 2?

– Teren w 2020 r. został komplek-
sowo zagospodarowany, na co wyko-
nawca udzielił 3-letniej gwarancji. 
Ingerencja w tereny zielone jest moż-
liwa pod warunkiem uzyskania zgody 
wykonawcy, potwierdzającej utrzy-
manie udzielonej gwarancji.

– Czy są plany remontu mostu na 
ul. 1 Maja i przy okazji zrobienia 
drugiego wyjazdu z Halemby 2, 
który prowadziłby przez Kłodnicę 
w okolicach tzw. końcówy? Czy są 
inne plany na rozwiązanie proble-
mu korkowania się ul. 1 Maja przy 
skrzyżowaniu koło policji?

– Miasto nie planuje obecnie budo-
wy obiektu nad Kłodnicą w rejonie 
pętli autobusowej. Jedynym komplek-
sowym rozwiązaniem problemu bę-
dzie budowa alternatywnej drogi sta-

nowiącej dojazd do dzielnicy Halem-
ba. Jednak będzie to wymagało wyku-
pów gruntów, wycinki drzew, a także 
wyburzeń budynków i zabudowań. 
Z uwagi na obciążenie finansowe bu-
dżetu miasta w związku z realizacją 
trasy N-S ewentualna budowa obwod-
nicy dzielnicy Halemba będzie możli-
wa dopiero po ukończeniu zadania. 
W przyszłorocznym budżecie mają 
znaleźć się środki na opracowanie 
koncepcji budowy obwodnicy.

– Czy miasto planuje budowę ka-
nalizacji sanitarnej w ciągu ul. Ko-
chłowickiej, a konkretnie na odcin-
ku między ul. Panewnicką a ul. Od-
rzańską?

– Obecnie nie ma planów budowy 
kanalizacji w tym rejonie. W przypad-
ku pojawienia się możliwości pozy-
skania środków zewnętrznych w po-
staci dotacji Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji przeprowadzi 
analizę techniczną i ekonomiczną 
określającą zasadność inwestycji.

Nowy Bytom

– Park za MCK zasługuje 
na większą dbałość i nadzór.

– Miejskie Centrum Kultury stara 
się utrzymać ogród przede wszystkim 
w stanie umożliwiającym bezpieczne 
korzystanie z jego terenu przez miesz-
kańców. W okresie największej inten-
sywności użytkowania (kwiecień 
– październik) w miarę możliwości 
finansowych i organizacyjnych wyko-
nywane są działania związane z utrzy-
maniem porządku – koszenie trawy, 
wygrabianie liści czy usuwanie wia-
trołomów. W ubiegłym roku, w opar-
ciu o zalecenia inwentaryzacji den-
drologicznej, usunięte zostały drzewa 
stanowiące zagrożenie, w zamian za 
co dokonano odpowiednich nasadzeń. 
W tym roku, z uwagi na warunki po-
godowe, opóźniona została część prac 
porządkowych, związanych m.in. 
z uprzątnięciem ogrodu po wykorzy-
stywaniu jako tymczasowej bazy dla 
wykonawcy przebudowy terenu przed 
MCK.

– W bramie przy ul. Niedurne-
go 47 niektórzy urządzają sobie 
szalet.

– W 2019 r. w sprawie montażu 
bramy na wjeździe przy do wspólnoty 
ul. Kościuszki 1/Niedurnego 47 była 
głosowana uchwała wspólnoty, która 
nie przeszła. Straż Miejska systema-
tycznie patroluje wskazany rejon 
w celu zapobiegania czynom zabro-
nionym.

– Kolumna z pomnika Eduarda 
Meiera powinna wrócić na jej pier-
wotne miejsce, czyli na skwer przed 
hutą „Pokój”. Pomnik powinien zo-
stać kompletnie odnowiony, należy 
przywrócić skradzione popiersie 
oraz podstawę z figurami.

– Kwestia odbudowy pomnika była 
wielokrotnie poruszana. Jest wielu 
zwolenników takiego rozwiązania, 
ale też za każdym razem pojawiają 
się głosy przeciwne. Można skorzy-
stać z mechanizmu budżetu obywa-
telskiego. Jeśli projekt odbudowy 
pomnika Eduarda Meiera zostanie 
zgłoszony i uzyska poparcie obywa-
teli, a także zgodę Rady Miasta  
posiadającej wyłączne kompetencje 
do podejmowania decyzji o wznosze-
niu pomników, to miasto przystąpi do 
realizacji tego zadania.

– Miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych przy MOPS 
wzdłuż ul. Markowej częściowo 
spełniały swoją rolę do momentu 
remontu ośrodka. Krawężnik 
wzdłuż tych miejsc utrudnia prze-
siadanie się osobom poruszającym 
się na wózkach. Lepszym rozwiąza-
niem byłoby przeniesienie tych 
miejsc.

– Propozycja zmiany lokalizacji ist-
niejących ogólnodostępnych miejsc 
postojowych dla osób niepełnospraw-
nych jest zasadna i przewiduje się 
przeniesienie tych stanowisk w inne 
miejsce przy ul. Markowej.

– Po zagospodarowaniu terenu 
przed Miejskim Centrum Kultury 
jest pięknie i bezpiecznie, należy 
jednak zadbać, aby kasztanowce na 
alei oraz w parku za MCK stały się 
zabytkami przyrody.

– Ustanowienie pomnika przyrody 
dla poszczególnych drzew zależne 
jest od ich stanu zdrowotnego. Miasto 
w tym miejscu nie planuje kolejnych 
inwestycji i wycinki drzew. Wycinka 
może być spowodowana stanem zdro-
wotnym drzewa. W celu ograniczenia 
wycinki na terenie MCK nie został 
wykonany parking, gdyż jego budowa 
kolidowała z istniejącym drzewosta-
nem.

– Czy na rynku mogłoby być wię-
cej drzew? Nikt dotąd nie naprawił 
błędów popełnionych przy przebu-
dowie.

– Obecnie, po zakończeniu okresu 
trwałości projektu, miasto jest na eta-
pie opracowywania koncepcji nowe-
go zagospodarowania placu Jana 
Pawła II. Posadzenie drzew praktycz-
nie uniemożliwia płyta stabilizująca 
pod rynkiem, związana ze szkodami 
górniczymi, ale zieleni będzie więcej.

– Stare drzewa przy ul. Kościusz-
ki giną, a nowe są nietrwałe. Braku-
je solidnych drzew, krzewów i traw-
ników.

– Przy ul. Kościuszki nie przewidu-
je się nasadzeń krzewów oraz wymia-
ny żywotnych młodych drzew na 
drzewa o większych gabarytach. Po-
informowano jednostkę utrzymującą 
teren zieleni przyulicznej o stanie 
trawników.

– Naprawiono kawałek ul. Nie-
durnego, ale reszta to ruina. Naj-
gorszy jednak jest bruk na ul. Woj-
ska Polskiego.

– Nawierzchnia ul. Niedurnego na 
odcinku od ul. Hallera do ul. Marko-
wej została wyremontowana przy 
okazji przebudowy terenu przed Miej-
skim Centrum Kultury. Pozostałe od-
cinki są utrzymywane w ramach re-
montów bieżących dróg. Kostka gra-
nitowa na ul. Wojska Polskiego zosta-
ła odsłonięta w celu uspokojenia ru-
chu kołowego.

– Czy powstanie kiedyś obwodni-
ca Nowego Bytomia?

– Miasto nie podjęło decyzji zwią-
zanej z ewentualną budową obwodni-
cy Nowego Bytomia. Obecnie priory-
tetem jest dokończenie budowy trasy 
N-S w kierunku południowym.

– Kiedy zostanie odnowiony i po-
większony park przy ul. Parko-
wej?

– Rewitalizacja parku przy ul. Par-
kowej jest ujęta w ramach projektu 
„Trakt Rudzki – rozwój zielonych 
przestrzeni Miasta Ruda Śląska”, re-
alizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020”. Obecnie trwa po-
stępowanie przetargowe mające na 
celu wybór wykonawcy zadania.

– Skrzyżowanie ul. Kościuszki 
i Niedurnego jest bardzo niebez-
pieczne. Przy wyjeździe z ul. Ko-
ściuszki brak widoczności w obie 
strony ze względu na pobliskie par-
kingi.

– Ruch jednokierunkowy z wyjaz-
dem z ul. Tadeusza Kościuszki na 
ul. Piotra Niedurnego wprowadzono 
w drugim kwartale 2019 r. Od tamte-
go czasu do chwili obecnej na tym 
skrzyżowaniu odnotowano cztery 
zdarzenia drogowe, wszystkie w 2020 
r. Dlatego, celem poprawy widoczno-
ści zamontowano lustro drogowe, co 
pozwoliło na poprawę statystyk zda-
rzeń drogowych we wskazywanym 
rejonie. Temat zostanie jeszcze prze-
analizowany przez Komisję ds. Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego.

Ruda

– Czy miasto planuje ogłosić 
przetarg na przedłużenie trasy N-S 
do ul. Magazynowej, zanim roz-
pocznie się remont skrzyżowania 
ul. 1 Maja z Wolności i Zabrzań-
ską? Byłby to idealny objazd na 
czas budowy i obwodnica po jej za-
kończeniu. Czy projekt skrzyżowa-
nia uwzględnia prognozy ruchu  
z wybudowanym przedłużeniem 
trasy N-S? Czy projekt przewiduje 
dobudowę drugiej nitki torów tram-
wajowych?

– Obecnie miasto stoi u progu bu-
dowy odcinka trasy N-S od ulicy Ko-

kota do ulicy 1 Maja, która wymaga 
ogromnych nakładów finansowych. 
Dlatego nie planuje się w tym roku 
rozpoczęcia robót związanych z bu-
dową odcinka trasy N-S w kierunku 
północnym do ulicy Magazynowej. 
Wszczęcie postępowania związanego 
z rozbudową ul. Wolności, które obej-
muje również przebudowę skrzyżo-
wania ulic Wolności, 1 Maja i Za-
brzańskiej, planowane jest w drugiej 
połowie 2021 r. Przed przystąpieniem 
do prac projektowych zostało wyko-
nane w latach 2015-2017 studium 
transportowe. Rozbudowa linii tram-
wajowych jest zależna od spółki 
Tramwaje Śląskie.

– W tym roku miał się rozpocząć 
remont ul. Wolności. Czy tak bę-
dzie?

– Rozpoczęcie prac planowane jest 
pod koniec roku.

wiRek

– Czy będą wymieniane słupy 
i oprawy oświetleniowe wzdłuż uli-
cy Szyb Andrzeja?

– Miasto pozyska pieniądze z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Śląskiego, finanso-
wanego przez Unię Europejską i do 
końca roku 2021 wymieni oprawy 
wzdłuż ulicy Szyb Andrzeja.

– Czy istnieje możliwość dobudo-
wy drugiego toru na przykład przy 
ulicy Odrodzenia? Dzięki temu 
można by upłynnić ruch tramwa-
jów i nie stać w mijankach.

– W dzielnicy Wirek w ramach mo-
dernizacji linii tramwajowej nr 9  
spółka Tramwaje Śląskie ma plano-
waną budowę mijanki, która miałaby 
powstać na wysokości Szkoły Podsta-
wowej nr 16 (w kierunku Świętochło-
wic za skrzyżowaniem ul. Obrońców 
Westerplatte z ul. Katowicką) oraz 
mijankę przy przystanku „Zgoda Ce-
ramiczna”. Fundusze na to działanie 
mają pochodzić z unijnego dofinanso-
wania. Niestety, nie ma możliwości 
przebudowy infrastruktury linii nr 9 
na linię w pełni dwutorową, więc sys-
tem mijanek na pewno pozostanie. 
Aby jednak móc zwiększyć przepu-
stowość linii, Tramwaje Śląskie za-
planowały kilka fragmentów dwuto-
rowych w miejscach, gdzie jest to 
możliwe. Pierwszy, w formie mijan-
ki, jest budowany w ramach zadania 
inwestycyjnego wzdłuż ul. Karola 
Goduli w rejonie skrzyżowania 
z ul. Młyn Szombierski, drugi – rów-
nież w formie mijanki w rejonie 
skrzyżowania z ul. Pawła. To zadanie 
jest elementem „Zintegrowanego 
projektu modernizacji i rozwoju in-
frastruktury tramwajowej w Aglome-
racji Śląsko -Zagłębiowskiej wraz 
z zakupem taboru tramwajowego” 
współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Współpraca w dobie pandemii

– Rok wcześniej organizacji wypełnia-
jących takie zadania było 76, w 2018 roku  
–  84,  a  finansowanie  na  poziomie  
ok. 13 mln zł. Niestety, epidemia koronawi-
rusa negatywnie wpłynęła również na funk-
cjonowanie  organizacji  pozarządowych 
i realizację przez nie wielu projektów – mó-
wi odpowiedzialna za sprawy społeczne 
wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Zmniejszenie środków finansowych 
skutkowało obniżeniem liczby beneficjen-
tów aktywności podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego. Łącznie 

było ich w tym roku niecałe 19 tys., a rok 
wcześniej prawie 43 tys. osób. – Ze wzglę-
du  na  obostrzenia  większość  organizacji 
musiała zawiesić zajęcia, nie przyjmowała 
zainteresowanych, z tego też wynika mniej-
sza liczba korzystających – tłumaczy wice-
prezydent Krzysteczko.

Zmniejszenie środków przeznaczonych 
na działania NGOsów było spowodowane 
nie tylko epidemią. Wskutek zmian w sys-
temie podatkowym, podniesienia pensji mi-
nimalnej czy wzrostu cen energii, usług  
i materiałów budżet miasta zmniejszył się 
o ok. 55 mln złotych. – Ten brak zmusił nas 
do  cięć  w  wydatkach  bieżących,  również 
w zakresie dofinansowań dla organizacji po-
zarządowych – wyjaśnia Anna Krzysteczko. 
– Niektóre zadania mimo zawartych umów 
nie mogły zostać zrealizowane, inne musiały 
ulec znacznym korektom – mówi.

Współpraca miasta z organizacjami po-
zarządowymi w zakresie finansowym po-
lega na zlecaniu realizacji zadań publicz-
nych wraz z udzieleniem dotacji. Najczę-
ściej dotyczą one zdrowia i profilaktyki 
uzależnień, sportu, aktywizacji osób star-
szych, ekologii i ochrony zwierząt czy po-
mocy społecznej. Ich zlecenie odbywa się 
w drodze otwartych konkursów ofert, jak 
również w trybie pozakonkursowym. 

– Niestety, podobnie jak w ubiegłym ro-
ku,  sytuacja  epidemiczna  nie  pozwala  na 
zorganizowanie  tradycyjnych  obchodów 
Święta Herbu – mówi prezydent Dziedzic. 
– Mam nadzieję, że w przyszłym roku bę-
dzie już bezpiecznie i wspólnie weźmiemy 
udział  w  świętowaniu  tego  historycznego 
wydarzenia – dodaje.

Herb Rudy Śląskiej w obecnej postaci 
obowiązuje od 1998 roku. Przedstawia on 
tarczę dwupolową, gdzie w lewym błękit-
nym polu jest złote pół orła, a w prawym 
wizerunek św. Barbary. Złoty orzeł w błę-
kitnym polu był niegdyś herbem rodowym 
Piastów górnośląskich, a obecnie jest her-
bem województwa śląskiego. Ponadto pół 
orła jest elementem charakterystycznym 
większości górnośląskich herbów miej-
skich, również podkreślających swe pia-
stowskie tradycje. Z kolei w prawym bia-
łym polu znajduje się stojąca postać świę-
tej Barbary, za którą widnieje wieżyczka. 
Święta przedstawiona jest w błękitnej suk-
ni, spowita czerwonym płaszczem, w pra-
wej ręce trzyma złoto-srebrny miecz (sym-
bol męczeńskiej śmierci), a w lewej złoty 
kielich z Hostią. 

Proces tworzenia rudzkiego herbu był 
dość skomplikowany, na co miały wpływ 

nie tylko zmiany polityczne, ale również 
historia miasta, które powstało z połączenia 
kilku dzielnic. Miały one swoje herby o róż-
nym charakterze: kochłowicki miał charak-
ter dewocyjny, orzegowski zaczerpnięto 
z herbu właścicieli, a halembski odnosił się 
do rzemiosła kuźniczego. Większość z nich 
powstała już pod koniec XVIII w. Herb No-
wego Bytomia przyjęto na posiedzeniu 
zarządu gminy w 1927 r. Kiedy Sejm Ślą-
ski w 1939 r. podniósł do rangi miast gmi-
ny Rudę i Nowy Bytom, zyskały one pra-
wo używania herbów miejskich. Odpo-
wiednia uchwała została jednak zrealizo-
wana dopiero w 1951 r. Osiem lat później, 
gdy powstała Ruda Śląska w obecnym 
kształcie administracyjnym, władze miasta 
zdecydowały o utworzeniu zupełnie nowe-
go herbu. Zgodnie z ówczesną propagandą 
miał on wyeksponować przynależność 
miasta do Polski Ludowej oraz jego wiel-
koprzemysłowy charakter. Nowy herb zo-
stał uchwalony przez Miejską Radę Naro-
dową w 1966 r. Pod względem poprawno-
ści heraldycznej miał on wiele rażących 
błędów, mimo to obowiązywał ponad trzy-
dzieści lat.

Po roku 1989 i zmianie systemu poli-
tycznego temat herbu Rudy Śląskiej po-

wrócił. 28 listopada 1996 r. Rada Miejska 
przyjęła uchwałę w sprawie „Wyrażenia 
woli ustanowienia św. Barbary patronką 
miasta Ruda Śląska”. Arcybiskup Damian 
Zimoń prośbę radnych skierował do Stoli-
cy Apostolskiej, a w 1998 r. przywiózł  
z Rzymu Dekret Kongregacji ds. Kultu  
Bożego i Dyscypliny Sakramentów podpi-
sany 3 lutego 1998 przez arcybiskupa se-
kretarza Kongregacji Gerarda M. Angelo. 
Dokument został uroczyście przekazany 
władzom miasta 6 czerwca 1998 roku.

Równolegle do zabiegów w Stolicy 
Apostolskiej dyskusje o nowej formie 
rudzkiego herbu toczyły się w mieście.  
27 kwietnia 1998 r. radni zadecydowali  
o przyjęciu nowego herbu, który obowią-
zuje do dziś. Autorem plastycznej wizji 
herbu jest profesor ASP Maciej Bieniasz, 
zaś oprawa komputerowa była udziałem 
rudzkich artystów Kazimierza i Ksawerego 
Kaliskich. Nowy herb opiniowała także  
dr Małgorzata Kaganiec z Muzeum Śląskie-
go, specjalistka w zakresie heraldyki. Po 
burzliwych dyskusjach projekt został przy-
jęty przez Radę Miasta przy trzech głosach 
przeciwnych i sześciu wstrzymujących się.

Warto przypomnieć, że kult św. Barbary 
(jako patronki murarzy i kowali) znany był 

na Śląsku już w XIV w. W 1723 r. tarno-
górscy gwarkowie założyli bractwo reli-
gijne pod wezwaniem św. Barbary. Odtąd 
była ona uważana za patronkę górników, 
których miała ochraniać od nagłej i nie-
spodziewanej śmierci. W XIX w. kult upo-
wszechnił się wśród górników węgla ka-
miennego. Wizerunkami świętej trzymają-
cej kielich z Hostią zdobiono przykopal-
niane kapliczki i ołtarzyki. Wierzono, że 
w razie wypadku pod ziemią, gdy górnik 
znajdzie się w beznadziejnym położeniu, 
święta Barbara poda mu ostatnią w życiu 
komunię świętą. Kult świętej był bardzo 
żywy w okolicach Rudy. Ze wzmianek 
źródłowych wiadomo, że w tamtejszych 
kopalniach pół godziny przed zjazdem 
górnicy gromadzili się przed jej wizerun-
kiem, odmawiali modlitwę i śpiewali 
hymn ku czci świętej. Do dziś górnictwo 
węglowe pozostaje wiodącą gałęzią prze-
mysłu Rudy Śląskiej, więc umieszczenie 
w herbie patronki górników uznano za jak 
najbardziej uzasadnione. Było to też zgod-
ne z zasadami heraldycznymi w przeci-
wieństwie do widniejącej na poprzednim 
herbie wieży wyciągowej – elementu zu-
pełnie obcego symbolice heraldycznej.

 AS

HISTORIA

Święto Herbu i patronki Rudy ŚląskiejW najbliższą niedzielę Ruda 
Śląska obchodzi Święto 
Herbu. – 6 czerwca 1998 
roku arcybiskup Damian 
Zimoń, ówczesny metropolita 
katowicki, przekazał władzom 
miasta dekret o ustanowieniu 
św. Barbary patronką miasta 
– przypomina prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Był to akt 
wieńczący starania o zgodę 
na oddanie miasta pod opiekę 
świętej, ale także umieszczenia 
jej wizerunku w miejskim 
herbie – dodaje. 
Z okazji tego wydarzenia  
w najbliższą niedzielę  
o godz. 13 w kościele  
pw. św. Wawrzyńca 
i Antoniego odbędzie się 
msza św. w intencji miasta 
i wszystkich mieszkańców. 
Po nabożeństwie odbędzie 
się uroczystość poświęcenia 
odnowionych przez IPN 
grobów Powstańców Śląskich, 
którzy spoczywają na wireckim 
cmentarzu parafialnym.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 
na realizację zadań publicznych są za-
mieszczane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, na stronie internetowej miasta 
w zakładce „Rudzkie NGO” oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta. Organizacje 
mogą również z własnej inicjatywy złożyć 
ofertę realizacji zadania publicznego, 
w tym również takiego, które do tej pory 
było realizowane w inny sposób.

Powierzenie realizacji danego zadania 
może być wieloletnie, choć nie dłuższe niż 
na 5 lat. Kilkuletnia współpraca dotyczy 
najczęściej zadań z zakresu pomocy spo-
łecznej oraz wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej. Miasto dofinansowuje 
również wkład własny do projektów finan-
sowanych z funduszy zewnętrznych. – Po-
trzeby zarówno mieszkańców, jak i organi-
zacji,  które  chcą  nieść  pomoc,  są  bardzo 
duże  – mówi Jerzy Szczerbiński, pełno-
mocnik ds. organizacji pozarządowych.  
–  Dlatego  zachęcamy  do  pozyskiwania 
wsparcia spoza miasta, np. ze środków wo-
jewódzkich,  ministerialnych  czy  europej-
skich,  oferując  przy  tym  pomoc  nie  tylko 
finansową,  ale  również  merytoryczną  
– podkreśla.

Z kolei współpraca pozafinansowa obej-
muje np. udzielanie rekomendacji lub pa-

tronatu honorowego prezydent miasta Ru-
da Śląska, wsparcie merytoryczne, doradz-
two w zakresie funkcjonowania organiza-
cji pozarządowych czy prowadzenie elek-
tronicznej bazy danych. Warto dodać, że 
przez cały ubiegły rok 37 organizacji użyt-
kowało nieodpłatnie lokale z miejskiego 
zasobu. To o pięć podmiotów więcej niż 
w 2019 roku.

Wspólne działania miasta i NGOsów 
są prowadzone na podstawie Programu 
Współpracy Miasta Ruda Śląska z organi-
zacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego, który co roku jest 
uchwalany przez Radę Miasta. Na reali-
zację tegorocznej edycji zarezerwowano 
ponad 11 mln złotych. – Niestety, sytuacja 
finansowa samorządu powoduje koniecz-
ność  cięć  wydatków  również  na  trzeci 
sektor – mówi wiceprezydent Krzystecz-
ko. – Pamiętajmy jednak, że wyznaczony 
budżet, jak i lista wymienionych w doku-
mencie  zadań  mogą  zostać  zwiększone, 
jeśli  pojawią  się  źródła  finansowania 
i uzasadnione potrzeby – dodaje.

Warto wspomnieć, że od kilku miesię-
cy działa w mieście Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego. Liczy 
ona 15 członków, w tym ośmiu przedsta-

wicieli rudzkich NGOsów, a jej kadencja 
potrwa trzy lata. Do jej zadań należy  
m.in. opiniowanie projektów strategii 
rozwoju miasta, opiniowanie projektów 
uchwał i aktów prawa miejscowego doty-
czących sfery zadań publicznych oraz 
wyrażanie opinii w sprawach dotyczą-
cych funkcjonowania organizacji poza-
rządowych.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej 
zarejestrowanych jest 138 stowarzyszeń 
rejestrowych, 57 stowarzyszeń sporto-
wych, 18 stowarzyszeń zwykłych oraz  
33 fundacje. W ubiegłym roku powstały 
cztery stowarzyszenia rejestrowane, sześć 
stowarzyszeń zwykłych i dwa sportowe 
oraz dwie fundacje. Z kolei sześć organi-
zacji zostało zlikwidowanych, a jedna 
fundacja przeniosła swą siedzibę do inne-
go miasta.

Działalność rudzkich NGOsów obej-
muje wszystkie aspekty życia społeczne-
go, m.in. opiekę nad osobami chorymi  
i ich rodzinami, aktywizację mieszkań-
ców, działalność edukacyjną, kulturalną 
czy charytatywną. – Mam nadzieję, że na-
sza współpraca będzie nadal bliska i co-
raz więcej osób będzie się włączać w dzia-
łalność  trzeciego  sektora  – mówi Anna 
Krzysteczko. AS

Ponad 8 mln zł trafiło 
w ubiegłym roku z miejskiej 
kasy do 57 organizacji, które 
zrealizowały 115 zadań 
publicznych na rzecz blisko 
19 tys. mieszkańców Rudy 
Śląskiej. Środki te zostały 
przeznaczone przede 
wszystkim na zadania z zakresu 
zdrowia i profilaktyki, kultury 
i sportu, ochrony środowiska 
czy pomocy społecznej.  
Z kolei rudzkie NGOsy 
zaangażowały blisko  
6,5 mln zł własnych środków 
finansowych.

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚlĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)  

wykazu nieruchomości gruntowych, które zostaną oddane w dzierżawę i użyczenie, znajdujących 
się w rejonie ulic: Długiej – z przeznaczeniem pod nowe ogródki rekreacyjne,  

Wireckiej – z przeznaczeniem pod schron bojowy.

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚlĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

wykazu nieruchomości gruntowych, które zostaną oddane w dzierżawę i najem, znajdujących się 
w rejonie ulicy: Młyńskiej – z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne,  

Racławickiej – z przeznaczeniem pod kiosk handlowy.

OGŁOSZENIA
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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

PIECZA ZASTĘPCZA

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
W ubiegłą niedzielę obchodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto ok. 200 rudzkich rodzin 
zastępczych oraz 380 dzieci, którym zapewniają dom. – Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację 
tej trudnej misji życzę, by dobro ofiarowane potrzebującym dzieciom powracało w dwójnasób, a dzieci 
znalazły miłość, szczęście i spokój – przekazała rodzinom zastępczym prezydent Grażyna Dziedzic.
– Pamiętamy, jak ważne i potrzebne 

jest rodzicielstwo zastępcze, ile wyma-
ga zaangażowania, ale też ile generuje 
dobra  i  radości  –  podkreśla  Krystian 
Morys,  dyrektor  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Do rodzin zastępczych trafiają dzie-

ci, które z różnych powodów nie mogą 
wychowywać się w domu rodzinnym. 
Wyróżniamy rodzinną pieczę zastępczą 
i  instytucjonalną  pieczę  zastępczą. 
–  W  Rudzie  Śląskiej  stawiamy  na  tę 
pierwszą, bo jest bliższa naturalnemu, 
rodzinnemu środowisku dziecka – pod-
kreśla Krystian Morys. – Warto pamię-
tać, że rodzina zastępcza jest tymczaso-
wą formą opieki nad dzieckiem do cza-
su uregulowania jego sytuacji prawnej. 
Tym różni się od adopcji – dodaje dy-
rektor. Rodzinną pieczę zastępczą mo-
gą pełnić rodziny spokrewnione, rodzi-
ny niezawodowe oraz rodziny zawodo-
we, w tym rodzinne domy dziecka, ro-
dziny  pełniące  funkcję  pogotowia  ro-
dzinnego i rodziny specjalistyczne.
Obecnie  w  mieście  funkcjonuje 

ponad 200  rodzin  zastępczych. Naj-
liczniejszą  grupę  stanowią  rodziny 
spokrewnione,  których  jest  134,  ro-
dzin niezawodowych jest 52, zaś ro-
dzin  zastępczych  zawodowych  15, 
w tym cztery pełniące funkcję pogo-
towia rodzinnego. Obok tych rodzin 
w ramach instytucjonalnej pieczy za-
stępczej  w mieście  funkcjonuje  sie-
dem  placówek  opiekuńczo-wycho-
wawczych  typu  socjalizacyjnego 
oraz  trzy  placówki  opiekuńczo-wy-
chowawcze  typu  rodzinnego  w  for-
mie  Rodzinnych  Domów  Dziecka. 
Obecnie przebywa w nich 105 pod-
opiecznych. Poza miastem w rodzin-
nej pieczy zastępczej umieszczonych 
jest  80  dzieci,  a  w  instytucjonalnej 
pieczy zastępczej ośmioro dzieci.

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w Rudzie Śląskiej na bieżąco poszukuje 
osób, które chcą zostać rodzicami zastęp-
czymi. Zainteresowani otrzymają wszyst-
kie  informacje  i  wskazówki  w  Dziale 
Pieczy  Zastępczej  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowym Bytomiu 
przy ul. Markowej 20 od poniedziałku do 
piątku w  godzinach  7.30-15.30  lub  pod 
numerem  telefonu  508-359-584  lub  
32 707-47-04 (wew. 379).
Przypomnijmy, że w styczniu tego ro-

ku  rudzcy  radni  uchwalili  3-letni  
Program  Rozwoju  Pieczy  Zastępczej, 
który wyznacza priorytety i zakres dzia-
łań  na  rzecz  rozwoju  pieczy  zastępczej. 
Stworzenie  takiego  dokumentu  to  obo-
wiązek ustawowy, a jego przygotowanie 
poprzedziła diagnoza rodzinnej i instytu-
cjonalnej pieczy zastępczej funkcjonują-
cej na  terenie miasta. Częścią programu 
są m.in. projekty „Rodzicielstwo zastęp-
cze – popularyzowanie idei” oraz „Two-
rzenie na terenie Miasta Ruda Śląska za-
wodowych  rodzin  zastępczych  i  rodzin-
nych  domów  dziecka”,  mające  na  celu 
promocję rodzicielstwa zastępczego i po-
zyskanie nowych rodzin zastępczych.
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 

określa  też wiele działań pomocowych 
dla osób usamodzielnianych. Wsparcie 
otrzymują  pełnoletni  wychowankowie 
objęci  Indywidualnym  Programem  
Usamodzielnienia,  którzy  korzystają  
z innych form pomocy m.in. w kontynu-
acji nauki, zagospodarowania czy uzy-
skania odpowiednich warunków miesz-
kaniowych.  W  ubiegłym  roku  pomoc 
otrzymało  łącznie  ponad  270  usamo-
dzielnianych wychowanków. Działania 
w  ramach  programu  finansowane  są  
ze  środków  budżetu  miasta,  dotacji  
z budżetu państwa i środków unijnych.
Rudzki MOPS wspiera zarówno no-

we, jak i funkcjonujące już rodziny za-

stępcze,  dla  których  organizowane  są 
szkolenia  i  kursy.  –  Opracowaliśmy 
własny  program  szkoleń,  który  został 
zatwierdzony  przez  Ministerstwo  Ro-
dziny i Polityki Społecznej. Dzięki temu 
wszystkie szkolenia odbywają się w na-
szym mieście – mówi dyrektor Krystian 
Morys.  Ponadto  przy  Ośrodku  działa 
grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, 
której  spotkania  odbywają  się  raz 
w miesiącu.
W minionym roku w Rudzie Śląskiej 

funkcjonowało 227 rodzin zastępczych, 
w tym 154 spokrewnione, 57 niezawo-
dowych i 16 zawodowych. Przebywało 
w nich 380 dzieci. Z kolei w placów-
kach  opiekuńczo-wychowawczych 
znajdowało  się  126  dzieci.  Natomiast 
poza  miastem  funkcjonowało  51  ro-
dzin,  w  tym  19  spokrewnionych,  
22 niezawodowych oraz dziesięć zawo-
dowych. Przebywało w nich 73 dzieci. 
 AS

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Prezy-

dent Miasta Ruda Śląska jako Gminny Komisarz Spisowy zachęca do jak najszybszego zrealizowania tego 
obowiązku. 

Mieszkańcy mogą dokonać samospisu poprzez stronę www.spis.gov.pl. Dla osób, które będą chciały sko-
rzystać z pomocy przy samospisie, utworzono w Urzędzie Miasta specjalne stanowisko, które mieści się 
w Budynku B przy ul. Piotra Niedurnego 46 (III piętro, pokój 304). Można również dzwonić na infolinię 
Głównego Urzędu Statystycznego, tel. 22 279-99-99.  

Na terenie naszego miasta pracują również rachmistrzowie, którzy w pierwszej kolejności będą kontak-
towali się telefonicznie z numeru 22 828-88-88, a w późniejszym terminie mogą respondentów odwiedzać 
w mieszkaniach, celem przeprowadzenia spisu.

Informacje o spisie i rachmistrzach można uzyskać pod numerami telefonu: 32 244-90-18, 32 244-90-19, 
32 244-90-27. 
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Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Stanisława Pająka
wieloletniego członka Rady Nadzorczej oraz Rady Osiedla Administracji Nr 5

w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 Remonty od A do Z. Szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 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.

 Sprzedam: Nowy Bytom, kawalerka 
– 37,50 m2. Tel. 695-655-916.

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 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

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

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 ustaleniami 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 gospodarczą działki o łącznej powierzchni 2721 m2, oznaczone numerami geodezyjny-
mi:

– 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 wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW GL1S/00007869/6. W dziale III ww. księgi wieczystej znajduje się następujący wpis: Ostrzeżenie o niezgodno-
ści treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym wpisu polegającej na nieujawnieniu prawa własności odnośnie działki 
nr 1089/14 powstałej w wyniku 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 wieczystej jest 
wolny od wpisów.

Przetarg, który odbył się w dniu 21.04.2021 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 

Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:

MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

Nieznaczna część działki nr 1445/24 oznaczona jest symbolem:
ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk, pastwisk, zwią-

zanych w szczególności z dolinami cieków wodnych i stanowiące naturalne korytarze ekologiczne.

Cena wywoławcza (nett o) do drugiego 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 fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 

na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie 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 przyjmuje 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 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. 2230.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
prostuje omyłkę pisarską w ogłoszeniu z dnia 26.05.2021 r. o drugim ustnym przetargu nieograniczonym 

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w następujący sposób:
W treści ogłoszenia jest zapis o treści: „Cena wywoławcza (nett o) do pierwszego przetargu wynosi 406.000,00 zł”

Powinno być: „Cena wywoławcza (nett o) do drugiego przetargu wynosi 406.000,00 zł”
Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

ŚP. Michała Glodnego
wieloletniego pracownika

MPGM TBS Sp. z o.o.

Wyrazy szczerego współczucia i żalu
Rodzinie Zmarłego

składają 
Zarząd i Pracownicy Spółki
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Deszczowa rywalizacja łuczników
Łucznictwo

Rudzcy łucznicy zaprezentowali swoja dobrą 
kondycję podczas Pucharu Gór Stołowych w Ści-
nawce. W odnoszeniu kolejnych sukcesów nie 
przeszkodził im deszcz ani niska temperatura.

Jako pierwsi strzelali kadeci, którzy musieli 
zmagać się z silnym wiatrem, co przy odległości 
60 metrów do tarczy stanowiło duży problem. Mi-
mo trudnych warunków atmosferycznych dobrym 
wynikiem może pochwalić się Jakub Sroka, który 
zdecydowanie zwyciężył w kategorii kadetów. 
Drugie miejsce na podium zajął Adrian Szłapak. 
Do dekoracji najlepszej ósemki wyszli również 

Szymon Czarnik – 5. miejsce oraz Paweł Korzo-
nek – 8. miejsce.

Wśród kadetek na drugim miejscu podium znala-
zła się Natalia Lepa, a Aleksandra Antoniak zajęła 
6. miejsce. Z kolei przed południem swoje strzela-
nia rozpoczęli młodzicy, którzy musieli zmagać się 
z deszczem. Najlepiej poradziła sobie Małgorzata 
Gebauer, zajmując 2. miejsce, Kinga Ratyńska  
– 5. miejsce, Magdalena Górska – 7. miejsce oraz 
Agnieszka Ficek – 8. miejsce. Wśród młodzików 
najlepiej zaprezentował się debiutant Sambor Mu-
rawski, który „wystrzelał” 6. miejsce. AL

Zawody zorganizowane zostały  
na hali MOSiR-u w Halembie.
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Mini piłka ręczna dla najmłodszych
PiŁka Ręczna

Mistrzostwa Śląska w mini piłce ręcz-
nej odbyły się w Rudzie Śląskiej. W tur-
nieju pod patronatem Śląskiego Związku 
Piłki Ręcznej zagrało 12 drużyn – siedem 
w kategorii dziewcząt oraz pięć w kate-
gorii chłopców. Wśród chłopców zwy-
ciężyła drużyna Zrywu Chorzów, nato-
miast w kategorii dziewcząt młode 
szczypiornistki SPR Grunwald Ruda  
Śląska I. W zaciekłym finale pokonały 
one swoje rówieśniczki ze Świętochło-
wic po serii rzutów karnych. Brąz powę-
drował do piłkarek ręcznych z Zabrza. 
Wśród chłopców medalowe pozycje także 
zdobili rudzianie. Srebro przypadło Zgodzie Bielszowice, 
a brąz chłopcom z Grunwaldu.

Mini piłka ręczna to odmiana piłki ręcznej na 
zmniejszonych boiskach, z mniejszymi bramkami 
i uproszczonymi zasadami piłki ręcznej dla dzieci 
pierwszych trzech klas szkoły podstawowej. Pomysł 
rozgrywania tego typu turniejów wziął się z tego, że 

dzieciaki zaczynają uprawiać „szczypiorniaka” o wie-
le później niż koledzy i koleżanki z innych dyscyplin, 
a poprzez takie inicjatywy organizatorzy chcą poka-
zać, że piłka ręczna jest dyscypliną bardzo widowisko-
wą, która wymaga ogólnej sprawności, co w tym wie-
ku jest szczególnie ważne.

 AL

rii i wygrał pięć walk oraz doznał jednej porażki, co 
ostatecznie pozwoliło mu stanąć na trzecim stopniu po-
dium Mistrzostw Polski. AL

Paulina 
i Patrycja 
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Ogromne sukcesy zapaśników
zaPaSy

Kolejne rewelacyjne wieści napłynęły do Rudy Ślą-
skiej z Turcji oraz Teresina. Można śmiało powiedzieć, 
że Paulina Danisz z ZKS Slavia Ruda Śląska zdomi-
nowała tureckie maty. Zawodniczka wygrała pięć po-
jedynków i zdobyła złoty medal. Jest to bardzo dobry 
prognostyk przed zbliżającymi się Mistrzostwami  
Europy Juniorek, które już 28 czerwca rozpoczną się 
w Dortmundzie. Warto dodać, że jeśli chodzi o dziew-
czyny to również bardzo dobrze  zaprezentowała się 
Patrycja Słomska, która wywalczyła brązowy medal.

Na tym jednak nie koniec zapaśniczych rewelacji. 
W dniach 28-29 maja w Teresinie rozegrane zostały 
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 20 w zapasach 
w stylu wolnym. W zawodach tych uczestniczyło 
dwóch zawodników ZKS Slavia – w kategorii do  
70 kg Dominik Mytkowski i w kategorii do 125 kg 
Jakub Czerczak, który okazał się bezkonkurencyjny 
i wszystkie swoje pojedynki wygrał przed czasem i we 
wspaniałym stylu wywalczył tytuł mistrza Polski. Z ko-
lei Dominik startował w najliczniej obsadzonej katego-

Siostry Zuzanna i Anna mogą być z siebie dumne.
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Siostry są w formie
Judo

Dobre występy w majowych turniejach judo zanoto-
wały siostry Kruża. Zuzanna zajęła pierwsze miejsce 
w Międzynarodowym Turnieju „Same Judo Cup 5”, 
który odbył się w podwarszawskich Markach. Na tym 
jednak nie koniec. Młoda zawodniczka wywalczyła 
też pierwsze miejsce w Otwartych Mistrzostwach By-
tomia, a jej młodsza siostra Anna zajęła trzecie miej-
sce. Prawie wszystkie walki dziewczyny wygrywały 
przed czasem (Ippon). Zuzanna i Anna reprezentują 
klub GKS „Czarni” Bytom, a ich trenerem jest Roman 
Druzic. AL

Juniorki młodsze bielszowickiej Zgody awansowa-
ły do czterech najlepszych zespołów w Polsce w piłce 
ręcznej! Pod wodzą trenera Józefa Szmatłocha ru-
dzianki po raz kolejny udowodniły, że nie mają sobie 
równych. 

W kolejnych meczach minionego weekendu nasze 
zawodniczki początkowo stąpały po cienkim lodzie, 
remisując w meczu z Euco UKS Dziewiątka Legnica 
31:31. Jednak później zwyciężyły w drugiej turze rzu-
tów karnych wynikiem 6:5. W drugim dniu na parkie-
cie zawodniczki spotkały się z SPR Olkusz, wygrywa-
jąc 22:21.

W sobotę mecz był spokojniejszy niż dwa poprzed-
nie. Przełomowa była 40. minuta, w której dziewczy-

ny z Bielszowic doprowadziły do remisu z rywalkami 
z MTS Kwidzyn (22:22). Od tego momentu zaczęły 
zdobywać przewagę i ostatecznie zwyciężyły 31:29.

 AL

Zawodniczki Zgody awansowały 
do najlepszej czwórki drużyn w Polsce.
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Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!
kuRS SaMooBRony

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet ruszy  
9 czerwca! Rudzianki po raz kolejny będą miały oka-
zję wziąć udział w szkoleniu składającym się z sześciu 
spotkań, dzięki którym wzmocnią pewność siebie oraz 
dowiedzą się, jak poradzić sobie w sytuacji zagroże-
nia. Zapisy na szkolenie ruszą 7 czerwca o godz. 10. 
Liczba miejsc ograniczona.

– Mogę śmiało powiedzieć, że już od pierwszej edy-
cji nasze szkolenie cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem. Dlatego zachęcam wszystkie panie do zapisy-
wania się na kurs, który ruszy już za kilka dni – mówi 
Roman Dymek, jeden z instruktorów. – Chcielibyśmy, 
żeby wszystkie panie nauczyły się konkretnych technik 
samoobrony, wzmocniły pewność siebie i potrafiły 
skutecznie obronić przed atakiem napastnika, a także, 
aby umiejętności, które zdobyły podczas zajęć, pozwo-
liły im  poczuć się po prostu bezpiecznie – dodaje.

Na pierwszych zajęciach uczestniczki dowiedzą się 
m.in.: jak przyjąć bezpieczną pozycję walki oraz co 
zrobić, aby zmniejszyć skutki ewentualnego ataku, 
a także jak bezpiecznie upadać. Z kolei w  czasie całe-
go kursu nauczą się konkretnych technik samoobrony. 
Pierwsze zajęcia odbędą się w środę (9 czerwca) 

w godz. od 16.30 do 18. Natomiast pozostałe pięć  
spotkań zaplanowanych zostało na 11, 14, 16, 18  
i 21 czerwca, w tych samych godzinach. Zajęcia po-
prowadzą trzej instruktorzy Rudzkiego Klubu Kyoku-
shin Karate: Roman Dymek, Marek Partuś i Piotr Muc, 
którzy na co dzień pracują w służbach miejskich.

Zajęcia będą odbywały się w sali treningowej w sie-
dzibie Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate, który 
znajduje się przy ul. Ratowników 2 w dzielnicy Nowy 
Bytom. Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmo-
wane będą w rudzkim Urzędzie Miasta od 7 czerwca 
od godz. 10 do 8 czerwca do godz. 16. Zapisać się 
można wysyłając e-maila  na adres: media@ruda-sl.pl 
oraz dzwoniąc pod numerem telefonu 32 342-36-06. 
Można też zgłosić się osobiście do Wydziału Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Miasta (pokój 325). 
Uczestniczki muszą być pełnoletnie. Do ćwiczeń po-
trzebny jest wygodny strój oraz skarpetki (na sali nie 
ma możliwości ćwiczenia w obuwiu).

Ze względu na wielkość sali oraz obostrzenia zwią-
zane z pandemią w kursie może wziąć udział tylko  
30 pań. O uczestnictwie w zajęciach zdecyduje kolej-
ność zgłoszeń. AL

nik, jednak w końcówce ewidentnie zabrakło sił, nie-
wymuszone błędy dawały okazje gościom i zaprze-
paszczały szanse nawet na czwarte przyłożenie, dają-
ce bonus defensywny. Ostatnie słowo w tym meczu 
należało do Budowlanych, którzy przyłożyli mimo 
grania w osłabieniu po żółtej kartce. Spotkanie zasłu-
żenie wygrali zawodnicy z Łodzi. Kolejny mecz ru-
dzian w lidze odbędzie się 6 czerwca. Rudzianie w Lu-
binie zmierzą się z tamtejszym zespołem Miedzio-
wych. 

Punkty dla Gryfów zdobyli: Patryk Kołodziej  
6 pkt. (2K), Jan Muc 5 pkt. (1P), Dawid Dróżdż 5 pkt. 
(1P), Marcin Jankowski 2 pkt. (1pd).

Z kolei Bajtle rudzkiego klubu rugby w niedzielę 
(23.05) wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju 
Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Mikrusy zajęły w nim  
2. miejsce w swojej kategorii, Żacy wywalczyli  
6. miejsce, a Młodzicy 4. AL

Awans nie w tym sezonie
RuGBy

W sobotnie popołudnie (22.05) na Burloch Arenie 
rudzkie Gryfy rozegrały spotkanie VII kolejki II ligi 
rugby. Ich przeciwnikiem był zespół KS Budowla-
nych Łódź, wicelider II ligi. Po pierwszej akcji me-
czu, w której przyłożenie zdobyli goście, można się 
było obawiać wysokiego wyniku przeciwników i tak 
się niestety stało.

Po tym szybkim ciosie gra była wyrównana, to-
czona na obydwu połowach boiska, przykładali jedni 
i drudzy (dla Gryfów Jan Muc, a Patryk Kołodziej 
dołożył sześć punktów). W 39. minucie meczu po 
celnym kopie na tablicy widniał wynik 11:12 i gdy 
wszyscy byli pewni, że takim bardzo równym win-
kiem zakończy się pierwsza połowa, Budowlani wy-
korzystali zły wykop piłki i zdołali przyłożyć już 
praktycznie po regulaminowym czasie, przez co od-
skoczyli na osiem punktów przewagi. Po przerwie 
nadal spotkanie było wyrównane. Gryfy goniły wy-
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