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Młodzieżowa Rada 
Miasta wybrana!
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50 lat minęło! 
Oto zdjęcia jubilatów
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Nauczyciele i dyrektorzy z nagrodami

2www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 27.10.2021

Dzień eDukacji NaroDowej

ośmiu dyrektorów oraz 46 nauczycieli zasłużonych dla oświaty zostało wy-
różnionych nagrodą prezydent miasta z okazji tegorocznego Dnia edukacji 
Narodowej. z kolei 39 nauczycielom został nadany stopień nauczyciela 
mianowanego. uroczystość odbyła się w Miejskim centrum kultury.

– Dzień Edukacji Narodowej jest okazją 
do  złożenia podziękowań  i gratulacji, ale 
także do refleksji nad tym, jak ważną rolę 
odgrywają  placówki  edukacyjne  w  życiu 
całej miejskiej społeczności. Cieszę się, że 
dziś,  po  długim  czasie  izolacji,  możemy 
wspólnie  świętować  Państwa  działania  
i  sukcesy  –  powiedziała  podczas  uroczy-
stości  wiceprezydent  Anna  Krzysteczko, 
odpowiedzialna za oświatę.
W  Rudzie  Śląskiej  funkcjonuje  

29  ośmioletnich  szkół  podstawowych 
(w tym trzy specjalne), pięć  liceów ogól-
nokształcących, sześć techników oraz sie-
dem szkół branżowych I stopnia. Najmłod-
si uczęszczają do 29 przedszkoli i oddzia-
łów  przedszkolnych  w  ośmiu  szkołach 
podstawowych.  Natomiast  w  rudzkich 
szkołach  uczy  się  prawie  15  tysięcy 
uczniów,  w  tym  przeszło  1290  osób  to 
pierwszoklasiści, którzy niedawno  rozpo-

częli swoją szkolną przygodę. Z kolei wy-
chowaniem  przedszkolnym  objętych  jest 
ponad  4450  dzieci.  W  rudzkich  placów-
kach pracuje ok. 2500 pedagogów. Ponad 
60 procent z nich to nauczyciele dyplomo-
wani,  którzy  uzyskali  najwyższy  tytuł  na 
ścieżce awansu zawodowego.
– Składam serdeczne gratulacje i wyra-

zy  uznania  wszystkim  nagrodzonym  na-
uczycielom  oraz  dyrektorom. Dziękuję  za 
poświęcenie,  trud  i  wysiłek  wkładane 
w pracę oraz za to, że dzieci i młodzież są 
dla Was  nie  tylko  uczniami,  ale  i  równo-
rzędnymi partnerami, z którymi można po-
dejmować wiele interesujących i twórczych 
wyzwań. Liczę na to, że Państwa praca bę-
dzie przynosiła nadal tak znakomite efekty 
– powiedziała Anna Krzysteczko. – Gratu-
luję także nauczycielom, którzy zdali nieła-
twy egzamin na  stopień nauczyciela mia-
nowanego – dodała.   BP

Podczas 
uroczystości 

w MCK-u 
nagrodzonych  

zostało 
ponad 50 

pracowników 
rudzkiej 
oświaty.
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Młodzi mają głos!
MŁoDzieŻowa raDa MiaSTa

41 młodzieżowych radnych miasta przez kolejne dwa lata będzie reprezentować uczniów rudzkich szkół oraz 
działać na ich rzecz. w środę (20.10) odbyła się inauguracyjna sesja X kadencji Młodzieżowej rady Miasta. 
w jej trakcie przeprowadzono ślubowanie oraz wybory przewodniczących i prezydium MrM.

Wybory  radnych  do MRM  odbyły  się 
w rudzkich szkołach 28 września. Zgłosiło 
się do nich 102 kandydatów, a ostatecznie 
wybrano 41 młodych osób, które będą re-
prezentowały  swoich  rówieśników.  Fre-
kwencja  w  wyborach  była  na  poziomie  
ok. 90 proc. – Bycie radnym Młodzieżowej 
Rady  Miasta  jest  nie  tylko  splendorem, 
przyjemnością  i  zaszczytem.  To  ogromne 
wyzwanie.  Mam  nadzieję,  że  w  trakcie 
współpracy  nauczycie  się  prowadzenia 

Jest dofinansowanie na kolejne ekoinstalacje
oDNawialNe ŹróDŁa eNerGii

Dobra wiadomość dla uczestników trzeciego etapu projektu „Dofinansowanie do budowy instalacji oze w bu-
downictwie jednorodzinnym w mieście ruda Śląska”! Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z funduszy unij-
nych kwotą ponad 3,9 mln zł. wcześniej rudzki wniosek znajdował się na liście rezerwowej.
–  Mieszkańcy  zakwalifikowani  do 

tego  etapu  z  niecierpliwością  czekali 
na decyzję o dofinansowaniu, umożli-
wiającą  dalszą  realizację  projektu. 
Miło  mi  przekazać  im  tę  informację 
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. 
– W ramach dwóch poprzednich eta-
pów dofinansowanych zostało  łącznie 
ponad 220 instalacji wykorzystujących 
odnawialne  źródła  energii  –  przypo-
mina.
Do  trzeciego etapu projektu „Dofi-

nansowanie do budowy instalacji OZE 
w  budownictwie  jednorodzinnym 
w mieście Ruda Śląska” zakwalifiko-
wano  171  budynków.  –  Koszty  dla 
uczestników to jedynie 15 proc. warto-
ści netto całej instalacji oraz wartość 
wynoszącego 8 proc. podatku VAT za 
usługę jej montażu – podkreśla wice-
prezydent Krzysztof Mejer. – Dodat-
kowo mieszkańcy odciążeni zostają od 
załatwiania  spraw  związanych  z  pro-
cedurami  przygotowania  projektu  in-
westycji, bo te bierze na siebie miasto, 

a  prace  realizuje  firma  wyłoniona 
w  postępowaniu  o  udzielenie  zamó-
wienia publicznego – dodaje.
Wśród 171 wniosków zakwalifiko-

wanych do tego etapu 142 dotyczą in-
stalacji  fotowoltaicznych,  15  pomp 
ciepła,  a  14  instalacji  solarnych. 
– W najbliższym czasie będziemy kon-
taktować się z wnioskodawcami w ce-
lu potwierdzenia przez nich uczestnic-
twa w  projekcie. Następnie  będziemy 
mogli rozpocząć przygotowanie postę-
powania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego  –  mówi  Eugeniusz  Mali-
nowski, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Górnictwa UM.
Przypomnijmy, że w pierwszym eta-

pie projektu w 2018 r. instalacje OZE 
zamontowano w 51 budynkach (31 fo-
towoltaicznych, 15 solarnych, 5 pomp 
ciepła),  a w  drugim  etapie w  2020  r. 
w 172 budynkach (134 fotowoltaiczne, 
24 solarne, 14 pomp ciepła).
Pozyskane przez miasto dofinanso-

wanie projektu ze środków Unii Euro-

pejskiej przyznane zostało w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go  Województwa  Śląskiego  na  lata 
2014-2020. – Uchwalone przez zarząd 
województwa dofinansowanie trzecie-
go etapu to ponad 3,9 mln zł, a na dwa 
poprzednie etapy otrzymaliśmy w su-
mie ponad 4,3 mln zł – informuje wi-
ceprezydent Michał Pierończyk.
Wykonanie takich instalacji wpisu-

je się w realizację zarówno Miejskie-
go Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
jak i Strategii Rozwoju Miasta Ruda 
Śląska na lata 2014-2030. Dokumen-
ty te zakładają wykorzystywanie i pro-
mocję  odnawialnych  źródeł  energii 
w mieście. Zakładanym efektem trze-
ciego  etapu  projektu  „Dofinansowa-
nie do budowy instalacji OZE w bu-
downictwie  jednorodzinnym w mie-
ście Ruda Śląska” jest redukcja emisji  
w skali roku o 604 tony równoważni-
ka  CO2  oraz  ponad  29  kg  pyłu 
PM10.

 WG

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
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W skład rady weszło 41 uczniów rudzkich szkół.Przewodniczącą MRM została Sylwia Pieter, a wiceprzewodniczącym  
Paweł Małyska. Po lewej stronie opiekun MRM – Łukasz Wodarski.

dyskursu  publicznego,  argumentowania 
i przekonywania do swoich racji, ale także 
tego, jak uznawać argumenty innych osób. 
To  niezwykle ważne –  podkreślił  podczas 
inauguracyjnej sesji MRM wiceprezydent 
Krzysztof  Mejer.  –  Życzę  Wam,  abyście 
mogli  realizować  swoje  założenia  i  swój 
program, który przedstawiliście w trakcie 
wyborów  swoim  koleżankom  i  kolegom 
– dodał Kazimierz Myszur, wiceprzewod-
niczący rudzkiej Rady Miasta.

Przewodniczącą MRM została Sylwia 
Pieter  z  IV LO a wiceprzewodniczącym 
Paweł Małyska z Zespołu Szkół nr 6. Po-
nadto  wybrano  prezydium  w  składzie: 
Julia Gość z ZS nr 1, Aleksandra Goraj-
czyk z SP 1 oraz Mateusz Ćwięk z ZS 4. 
Opiekunem  rady  niezmiennie  pozostaje 
radny  Łukasz  Wodarski,  nauczyciel 
i przewodniczący Komisji Oświaty Rady 
Miasta.

Joanna Oreł

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 i w najem na czas oznaczony 3 lat 
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny i garaż wolnostojący w rejonie ulicy 11 listopada.



SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Kolejne dzielnice „na tapecie”
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Za nami dwa kolejne dzielnicowe spotkania mieszkańców z władzami miasta. W minionym tygodniu swoje pro-
blemy i uwagi mogli zgłosić mieszkańcy Bielszowic oraz Kochłowic. W tej pierwszej dzielnicy najwięcej tema-
tów dotyczyło przebudowy dróg gruntowych oraz rozbudowy kanalizacji. Z kolei w Kochłowicach przedstawio-
no plany modernizacji ul. Bałtyckiej, a mieszkańcy pytali m.in. o możliwość zmiany organizacji ruchu w rejonie 
ulic Warsztatowej, Młodzieżowej i Gajowej.

Podczas czwartkowego (21.10) spotka-
nia w Bielszowicach został także przedsta-
wiony realny termin powstania nowego 
budynku Szkoły Podstawowej nr 17. – Na 
początku listopada planujemy podpisać 
stosowną umowę z wykonawcą. Od tego 
momentu będzie miał on rok na wybudo-
wanie nowego budynku – zapowiedziała 
wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Po 
wielu perturbacjach spowodowanych od-
wołaniami od wyniku postępowania prze-
targowego, w końcu będziemy mogli pod-
pisać umowę z firmą, która wybuduje nowy 
budynek szkoły. Wierzę, że jak spotkamy 
się za rok w tym miejscu, większa część ro-
bót będzie już zrealizowana – dodała.  

Drugim palącym problemem dzielnicy 
jest kwestia dróg gruntowych. – Zdajemy 
sobie sprawę, że zapotrzebowanie jest du-
że, szczególnie w Bielszowicach, gdzie za-
budowa jednorodzinna intensywnie się 
rozwija – podkreślał wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Mamy dokumentację 
dla przebudowy kilkunastu dróg grunto-
wych w mieście, jedyne co nas wstrzymuje, 
to finanse. Inwestycje takie musimy też ro-
bić systemowo: najpierw budowa kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia, 
a dopiero na końcu możemy zabierać się 
za utwardzanie samej drogi. W innym wy-

padku taka inwestycja nie ma sensu – za-
znaczył Krzysztof Mejer.

Jedno z takich pytań dotyczyło ul. Pro-
stopadłej. W tym przypadku jest szansa na 
zrealizowanie inwestycji, choć pierwszym 
krokiem będzie budowa kanału tłocznego 
dla kanalizacji. Jak zapowiedział obecny 
na spotkaniu przedstawiciel rudzkich wo-
dociągów, trwa już opracowywanie nie-
zbędnej dokumentacji, a roboty budowlane 
być może rozpoczną się już w przyszłym 
roku.   

Warto dodać, że aktualnie w Bielszowi-
cach trwają dwie inwestycje z zakresu 
przebudowy dróg gruntowych. Chodzi 
o przebudowę ul. Piernikarczyka – tu pra-
ce są na ukończeniu – oraz budowę nowej 
drogi przy ul. ks. Hrubego. W tym przy-
padku prace mają się zakończyć do końca 
roku. Koszt obu inwestycji wynosi 
2,7 mln zł.

Podczas czwartkowego spotkania jeden 
z mieszkańców zwracał uwagę na hałas, 
który powodują pojazdy poruszające się 
przebiegającą w pobliżu autostradą. Wice-
prezydent Krzysztof Mejer poinformował, 
że aby móc podjąć jakiekolwiek kroki 
w tej sprawie, muszą być znane dokładne 
wyniki poziomu hałasu. – Takie dane za-
warte są w mapie akustycznej. W najbliż-

HARMONOGRAM SpOtkAŃ 
Z MIESZkAŃCAMI

4.11, godz. 17.00 – Ruda  
– Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Janasa 28,

8.11, godz. 17.00 – Godula i Orzegów  
– Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Bytomskiej 45,

15.11, godz. 17.00 – Bykowina  
– ROD „Sielanka” przy ul. Plebiscytowej,
18.11, godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las  

– Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Głównej 1,
22.11, godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie  

– Miejskie Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69.
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Drugie spotkanie dzielnicowe odbyło się w Domu kultury w Bielszowicach.
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Spotkania z władzami Rudy Śląskiej są okazją  
m.in. do przedstawienia sytuacji finansowej miasta.

szym czasie będziemy przeprowadzać jej 
aktualizację – zapowiedział.

Natomiast spotkanie w Kochłowicach 
rozpoczęło się od przekazaniu mieszkań-
com bardzo ważnej informacji na temat 
ich dzielnicy. – Otrzymaliśmy informację 
o tym, że złożony przez nas wniosek w spra-
wie dofinansowania modernizacji ul. Bał-
tyckiej w Kochłowicach przeszedł pozy-
tywną weryfikację i otrzymamy na ten cel 
15 mln zł z Programu Inwestycji Strate-
gicznych – przekazał wiceprezydent Rudy 
Śląskiej Krzysztof Mejer.

Oprócz samej drogi dojazdowej powsta-
nie droga rowerowa, chodnik i oświetle-
nie. Przebudowany zostanie także istnieją-
cy przepust uliczny oraz wykonana zosta-
nie kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem 
retencyjnym. Dofinansowanie moderniza-
cji ul. Bałtyckiej łączy się z innym waż-
nym dla Kochłowic wydarzeniem, czyli 
porozumieniem zawartym w sierpniu br. 
przez miasto, Spółkę Restrukturyzacji Ko-
palń oraz Katowicką Specjalną Strefę Eko-
nomiczną w sprawie zagospodarowania 
nieruchomości inwestycyjnych po kopalni 
„Polska-Wirek”. Teren ma ponad 97 ha, 
a zlokalizowany jest między ul. Tunkla 
i ul. Bałtycką.

W trakcie spotkania kochłowiczanie 
zwracali uwagę na to, że nie wszystkie za-
powiadane wcześniej działania są realizo-
wane. – Niestety, „tąpnięcie” w finansach 
polskich samorządów, z którym się obecnie 
mierzymy, spowodowało, że z wielu inwe-
stycji, które planowaliśmy, musieliśmy zre-
zygnować – tłumaczył wiceprezydent 
Krzysztof Mejer. – Trzeba pamiętać, że 
większość samorządowych dochodów po-
chodzi ze źródeł, na które nie mamy wpły-
wu – dodał.

Zgłoszony został również problem orga-
nizacji ruchu w rejonie ulic Warsztatowej, 
Młodzieżowej i Gajowej, gdzie obowiązu-
ją skrzyżowania równorzędne. Zdaniem 

wypowiadających się na spotkaniu miesz-
kańców w tym miejscu nie jest to dobre 
rozwiązanie. Jak się okazuje, tematem zaj-
mowała się już Komisja ds. Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, która nie przy-
chyliła się do zmian. – Poddamy to jeszcze 
raz obradom komisji, chętnie Państwa za-
prosimy na posiedzenie. Może uda się zna-
leźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkich 
– zapowiedziała Renata Krusz, zastępca 
naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM.

Padło także pytanie o harmonogram 
prac nad nowym Miejscowym Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego, a kon-
kretnie nad jego obszarem czwartym, po-
łożonym na południe od autostrady A4, 
czyli obejmującym także Kochłowice. 
– Kompletujemy niezbędne uzgodnienia, 
następnie projekt planu zostanie wyłożony 
do wglądu i poddany dyskusji publicznej 
– poinformował wiceprezydent Michał 
Pierończyk.

Podczas spotkania tradycyjnie przedsta-
wiono prace zrealizowane w dzielnicy 
w tym roku oraz zaplanowane na rok przy-
szły. Wśród tych pierwszych jest m.in. za-
kończona właśnie budowa wielofunkcyj-
nego boiska przy Szkole Podstawowej nr 
21 w ramach budżetu obywatelskiego. 
Podjęte zostały też działania związane z bez-
pieczeństwem ruchu drogowego: na 
ul. Weteranów zamontowano dwa progi 
zwalniające, a przejście dla pieszych na 
skrzyżowaniu ulic Radoszowskiej i Łuka-
siewicza zostało zabezpieczone aktywnym 
znakiem na wysięgniku.

Natomiast w 2022 roku w Kochłowicach 
oprócz wspomnianej modernizacji ul. Bał-
tyckiej przewidziano remont nawierzchni 
ul. Chełmońskiego i wykonanie zatoki par-
kingowej przy ul. Radoszowskiej 113-117, 
a także rozbudowę ul. Pluty, uzależnioną 
jednak od otrzymania dofinansowania ze 
środków zewnętrznych. TK, WG



Festiwal twórczości chrześcijańskiej
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Miejska BiBlioteka PUBliczNa

Zasmakowali śląskiej książki

www.wiadomoscirudzkie.pl wokóŁ Nas | 27.10.2021

Vii targi śląskiej książki 
były ostatnim akcentem 
tegorocznego Festu 
literackiego „kakauszale”, 
który po raz siódmy został 
zorganizowany przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w rudzie 
śląskiej. Była to okazja do 
zapoznania się z najnowszą 
ofertą śląskich wydawnictw 
oraz spotkania się z autorami 
książek. 

Fo
to

: j
o

Swoje prelekcje wygłosili m.in. Krzysz-
tof Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej, śląski pisarz Marek 
Szołtysek, czy Anna Kańtoch – polska pi-
sarka, autorka fantastyki i kryminałów. 
Oprócz tego odbyła się m.in. prezentacja 
śląskich strojów oraz przedstawienie  
pt. „Śląski blues”.  Impreza „Kakauszale” 

zorganizowana została w tym roku pod ha-
słem „Złap pociąg do książek”. W ramach 
wydarzeń trwających od 6 do 20 paździer-
nika odbył się finał Konkursu Poetyckiego 
im. ks. N. Bonczyka, gala wręczenia „Ta-
bulki” oraz wspomniane Targi Śląskiej 
Książki. Miejscem wszystkich festiwalo-
wych wydarzeń była Stacja Biblioteka. JO

Fo
to

: U
M

 r
ud

a 
śl

ąs
ka

Fo
to

: j
o

Fo
to

: U
M

 r
ud

a 
śl

ąs
ka

Fo
to

: j
o

Fo
to

: j
o

Fo
to

: j
o

Fo
to

: j
o

Wyśpiewali „Gloria Dei” po raz 25!
za nami XXV edycja Festiwalu 
twórczości chrześcijańskiej 
„Gloria Dei”, którego 
finał odbył się w kościele 
pw. św. Pawła apostoła 
w Nowym Bytomiu. tematem 
tegorocznego festiwalu było 
hasło „święty józef – wzór 
ojcostwa i opiekun rodzin”. 
Uczestnicy rywalizowali 
artystycznie w kategoriach 
muzycznej, literackiej 
i plastycznej.

W tym roku zgłoszono 59 prac plastycz-
nych, dwa teksty literackie, a udział w kon-
kursie muzycznym zadeklarowało dziesię-
ciu wykonawców w różnych kategoriach 
wiekowych. – Nasz festiwal na początku był 
wyłącznie muzyczny, bo okazało się, że jest 
sporo  wykonawców  muzyki  chrześcijań-
skiej, a nie tylko świeckiej. Natomiast w ko-

Fo
to

: j
o

Fo
to

: j
o

Zwycięzcy kategorii muzycznej w najmłodszej grupie wiekowej, 
czyli Brygada Świętego Józefa z MP nr 47 w Rudzie Śląskiej. Podczas koncertu laureatów zaprezentowały się m.in. Boże Nutki.

lejnych latach nasze przedsięwzięcie rozro-
sło  się  o  kategorię  plastyczną  i  literackę 
– mówi Grzegorz Gros, pomysłodawca i or-
ganizator festiwalu ,,Gloria Dei”.

Zgłoszone utwory, prace oraz kompozy-
cje muzyczne miały w tym roku nawiązy-
wać do postaci św. Józefa. – Staramy  się, 
aby festiwalowe hasło było połączone z ro-
kiem  ogłoszonym  przez  papieża,  a  teraz 
właśnie  obchodzimy  „Rok  Świętego  Józe-
fa” – wyjaśnia Grzegorz Gros.

Głównym kryterium wyboru prac było 
właśnie jak najściślejsze nawiązanie do ha-
sła festiwalu. Etap przesłuchań odbył się 
23 października w Domu Kultury w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach. Ogłoszenie wyni-
ków trzech konkursów odbyło się w nie-
dzielę (24.10) w kościele pw. św. Pawła, co 
było połączone z koncertem laureatów ka-
tegorii muzycznej. Przedtem odbyła się 
dziękczynna msza święta, w trakcie której 
wystąpiły połączone schole.

W kategorii literackiej pierwsze miejsca 
zajęli Michał Grzegorczyk ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Mikołowie (kategoria ucznio-
wie klas 4-8 szkoły podstawowej) oraz Alek-
sandra Smolik z Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie 
Śląskiej (kategoria młodzież i dorośli).

W konkursie plastycznym w kategorii 
wiekowej uczniowie klas 1-4 szkoły pod-
stawowej zwyciężył Tobiasz Sulewski  
z SP nr 14 w Rybniku. Drugie miejsce jury 
przyznało Tatianie Łyszczarz z SP nr 7 
w Rudzie Śląskiej, a trzecie miejsce ex 
aequo zajęły Julia Bujnarowska z SP nr 18 
w Rudzie Śląskiej oraz Wanessa Łaskowska 
z SP nr 7 w Rudzie Śląskiej. W kategorii 
wiekowej uczniowie klas 5-8 szkoły podsta-
wowej pierwsze miejsce przypadło w udzia-
le Nadii Hauk z SP nr 7 w Rudzie Śląskiej. 
Drugie miejsce wywalczył Kacper Urbański 
z SP nr 3 w Mikołowie. Natomiast trzecie 
miejsce ex aequo zajęły Karolina Musiał 
i Alicja Ośliślok z SP nr 3 w Mikołowie.

Podczas jubileuszu festiwalu „Gloria Dei” 
wręczono statuetki dla osób, 

które od lat wspierają organizację 
tego wydarzenia.
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Wręczenie festiwalowych nagród odbyło się  
w niedzielę w kościele pw. św. Pawła.

W kategorii muzycznej wśród dzieci 
przedszkolnych pierwsze miejsce „wyśpie-
wała” Brygada Świętego Józefa z MP nr 47 
w Rudzie Śląskiej. Drugie miejsce na podium 
zajął zespół Boże Nutki z Przedszkola nr 13 
w Mysłowicach. W kategorii zespoły dzie-
cięce-szkoła podstawowa pierwsze miejsce 
wywalczyły Boże Nutki z parafii pw. św. 
Barbary w Rudzie Śląskiej, a drugie zajęła 
schola dziecięca z Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach. 
W kategorii uczniowie klas 1-5 szkoły pod-
stawowej z najwyższego miejsca na podium 
mogła cieszyć się Julita Jurosz z SP nr 3  
w Mikołowie, a drugie miejsce zajęła Zu-
zanna Drosdek z SP nr 3 w Mikołowie. 
W kategorii uczniowie klas 6-8 szkoły pod-
stawowej pierwsze miejsce przyznano 
Aleksandrze Nowak z SP nr 2 w Rudzie 
Śląskiej. Jury postanowiło także przyznać 
grand prix Marcie Mansfeld, rudzkiej pio-
senkarce. Joanna Oreł
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Jury postanowiło przyznać grand prix 
muzyczne Marcie Mansfeld.
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Praca kuratorów to bezcenna forma pomocy rodzinie

Przy rudzkim Sądzie Rejonowym 
funkcjonuje I Zespół Kuratorskiej Służ-
by Sądowej ds. Karnych oraz II Zespół 
Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Ro-
dzinnych i Nieletnich. Praca tego pierw-
szego skupiona jest na kontakcie z oso-
bami skazanymi na karę pozbawienia 
wolności w zawieszeniu z lub bez orze-
czonego dozoru. Z kolei drugi zespół 
zajmuje się sprawami opiekuńczo-wy-
chowawczymi (np. w przypadku ograni-
czenia władzy rodzicielskiej) oraz spra-
wuje nadzór nad osobami nieletnimi. 
– Kurator  rodzinny wykonuje czynności 
w dwóch etapach postępowania. Pierw-
szy odbywa się  jeszcze przed wydaniem 
przez sąd orzeczenia o nadzorze, co mo-

że  być  związane  z  brakiem  kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych  rodziców. 
Wówczas  przeprowadzamy wywiad  śro-
dowiskowy.  Badamy,  jakie  są  relacje  
w rodzinie, jakie są jej deficyty i zasoby, 
jak  wyglądają  relacje  ze  środowiskiem, 
a także czy i jakie występują uzależnienia 
oraz jakie metody wychowawcze stosują 
rodzice – tłumaczy Katarzyna Sokoła, 
kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służ-
by Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich 
Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Na tej podstawie kurator ocenia sytu-
ację rodziny, a następnie sąd wprowadza 
nadzór kuratora albo zobowiązuje rodzi-
ców do wykonania określonych czynno-
ści (np. udanie się na terapię, poprawę 

warunków bytowych, współpracę z po-
mocą społeczną). – Kolejny  etap,  kiedy 
w  rodzinie  pojawia  się  kurator,  dotyczy 
sytuacji, w których sąd zastosował nad-
zór  kuratora  jako  formę  ograniczenia 
władzy rodzicielskiej, bo sposób sprawo-
wania  opieki  nad  dzieckiem  jest  jemu 
zagrażający  (rodzice  nie  zaspokajają 
prawidłowo  potrzeb  bytowych  i wycho-
wawczych,  nie  dbają  o  edukację,  nie 
stwarzają warunków do rozwoju emocjo-
nalnego  dziecka).  Wtedy  wykonujemy 
pracę resocjalizacyjną, czyli nad popra-
wą  kompetencji  opiekuńczych  i  relacji 
w rodzinie – mówi Katarzyna Sokoła.

W niektórych przypadkach niestety 
dochodzi także problem przemocy. 
Wówczas rola kuratora rodzinnego pole-
ga na wspieraniu ofiar, uświadamianiu 
im, czym jest przemoc oraz jakie przy-
biera formy, a także gdzie można szukać 
pomocy (Policja, Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej). Kurator stara się również 
pracować ze sprawcą, aby uświadomić 
mu, które jego zachowania są przemoco-
we oraz jakie mogą być tego konsekwen-
cje (np. założenie Niebieskiej Karty). 
Jeżeli pomimo współpracy z kuratorem 
ogólna sytuacja w rodzinie nadal nie po-
prawia się, wtedy sąd może zmienić de-

cyzję i umieścić dziecko/dzieci w pieczy 
zastępczej. Ostatecznym krokiem jest 
decyzja o odebraniu praw rodziciel-
skich.

Przeciwdziałanie przemocy jest rów-
nież jednym z elementów pracy I Zespo-
łu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Kar-
nych rudzkiego Sądu Rejonowego. Co 
jednak istotne, na podstawie orzeczenia 
sądu zajmuje się on dozorem m.in. osób 
skazanych za popełnienie przestępstwa 
z warunkowym umorzeniem postępowa-
nia lub osób, u których wykonanie kary 
pozbawienia wolności zostało zawieszo-
ne. – Z podopiecznym zaczynamy praco-
wać dopiero w momencie, gdy sąd orze-
ka  dozór.  Sprowadza  się  to  głównie  do 
pracy ze skazanym, ale z uwzględnieniem 
całego  systemu  rodzinnego.  Często  bo-
wiem, gdy ,,wchodzimy” do rodziny, wi-
dzimy,  że  występuje  tam  przemoc  pod 
różnymi postaciami – mówi Izabela Wło-
darczyk, kierownik I Zespołu Kurator-
skiej Służby Sądowej ds. Karnych rudz-
kiego Sądu Rejonowego. – Naszym  za-
daniem jest bezpośrednie oddziaływanie 
na  postawę  podopiecznego/sprawcy 
– staramy się motywować go do działań 
naprawczych.  Jednak  uwagi  potrzebuje 
cała rodzina, więc podejmujemy też pra-

Uczniowie wykonywali poszczególne zadania, do których kody QR znajdowały się m.in. w ZS nr 3.

cę  z  ofiarami  przemocy.  Staramy  się 
uświadamiać im, że jeżeli dojdzie jeszcze 
kiedykolwiek  do  jakiegoś  zachowania 
agresywnego, to należy skorzystać z po-
mocy i na przykład wezwać policję, która 
może podjąć interwencję. Kierujemy też 
do  instytucji  pomocowych  (pomoc  psy-
chologiczna) – dodaje.

Kuratorzy Zespołu ds. Karnych także 
przeprowadzają wywiady środowisko-
we. Dotyczy to osób skazanych podda-
nych tzw. okresowi próby, ale w przy-
padku których nie został orzeczony do-
zór. – Celem  tego  jest  sprawdzenie,  jak 
funkcjonuje skazany poprzez przeprowa-
dzenie  wywiadu  środowiskowego  (roz-
mowa ze skazanym oraz z sąsiadami i ro-
dziną) oraz kontakt z podmiotami, gdzie 
skazani wykonują prace społecznie uży-
teczne – mówi Izabela Włodarczyk.

W tej chwili I Zespół Kuratorskiej 
Służby Sądowej ds. Karnych prowadzi 
w Rudzie Śląskiej łącznie ok. 1180 dozo-
rowych spraw (nie tylko dotyczących 
przemocy). Natomiast II Zespół Kurator-
skiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych 
i Nieletnich realizuje 355 spraw opie-
kuńczych (nadzór w rodzinie – rodzice 
mają ograniczoną władzę rodzicielską) 
oraz 90 spraw osób nieletnich.

zespoły Kuratorskiej służby sądowej sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej to kolejne podmioty w naszym mieście, których praca ma na celu m.in. przeciw-
działanie występowania zjawiska przemocy, ochronę jej ofiar oraz resocjalizację sprawców. Kuratorzy są swego rodzaju koordynatorami udzielanej pomocy 
– z jednej strony ściśle współpracują z rodzinami, by poprawić ich funkcjonowanie i edukują w zakresie tego, co należy poprawić, a z drugiej współpracują 
z innymi instytucjami, w których rodziny mogą szukać dalszego wsparcia.

WiReK

School game na ulicach miasta
Uczniowie zespołu szkół nr 3 w Wirku wraz z nauczycielami postanowili w nietypowy sposób świętować Dzień edukacji narodowej oraz uczcili kolej-
ny Dzień Papieski. Wspólnie wzięli oni udział w rozgrywanym na ulicach miasta wydarzeniu „school game, czyli o sile empatii w szkole!”.

W trakcie edukacyjnego spaceru po dzielnicy Wirek 
uczniowie poznali nie tylko historię i lokalne zabytki, 
ale także wykonali dziewięć zadań na podstawie kodów 
QR umieszczonych w różnych lokalizacjach Wirku  
(m.in. na terenie Zespołu Szkół nr 3, przy Pomniku Po-
wstańców Śląskich, Szybie Andrzej, kościele ewange-
licko-augsburskim, kolonii robotniczej Ficinus oraz 
kościele pw. św. Wawrzyńca i św. Antoniego). Głów-
nym celem gry i jej poszczególnych zadań było wzmoc-
nienie uczucia empatii wśród uczniów szkoły oraz ich 
integracja. – Fabuła gry opierała się na przedstawieniu 
historii  nowych  uczennic,  które  nie  potrafią  odnaleźć 
się w szkolnej rzeczywistości. Poszczególne punkty gry 
przybliżały kolejne zasady empatii, które uczniowie kie-
rowali w stronę nowych koleżanek (Emmy i Pati), dzięki 
czemu lepiej wyobrazili sobie emocje i stany, w jakich 
znaleźć  może  się  drugi  człowiek  – wyjaśnia Karolina 
Bąk, nauczycielka w ZS nr 3 oraz pomysłodawczyni i or-
ganizatorka przedsięwzięcia. –  Uczniowie  bawili  się 
wspaniale. Wiele zadań wymagało nawiązania kontaktu 
z przypadkowymi mieszkańcami Rudy Śląskiej. Gracze 
sprawili, że także ich dzień nie był zwyczajny – stał się 
lepszy i kolorowy – dodaje Aleksandra Jochemczyk, pe-
dagog szkolny w ZS nr 3.

Akcja „School Game, czyli o sile empatii w szkole!” 
miała także inny wymiar. Uczniowie po powrocie do 
szkoły mogli się posilić dzięki zakupionym na kierma-
szu wadowickim kremówkom (do których dodano cyta-
ty autorstwa św. Jana Pawła II). Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony zostanie na szczytny cel. JO
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Wybory w rudzkiej PO
12 października w rudzkim Kole Platformy obywatel-
skiej zostały przeprowadzone wewnętrzne wybory. 
Jego przewodniczącą kolejny raz została Urszula Ko-
szutska, radna sejmiku Województwa Śląskiego. 
Członkowie rudzkiego Po wybrali również nowych wi-
ceprzewodniczących i zarząd.

Wiceprzewodniczącymi zostali Wojciech Koźlik, 
Adam Wodarski oraz Leszek Nowociński, a do zarzą-
du weszli także: Mateusz Borysiewicz, Arek Pilarz i 
Patryk Warzybok. Z kolei sekretarzem została Natalia 
Żontow, a skarbnikiem Radosław Lubera. Wybrano 
też członka honorowego Koła – Piotra Mateję.

Obecnie rudzkie koło PO liczy ok. 60 osób. – Warto 
podkreślić, że wszyscy członkowie koła za cel stawiają 
sobie dbałość o potrzeby mieszkańców Rudy Śląskiej. 
Przed nami przyszłość wymagająca wielu zmian. Plan 
wygaszania  kopalń  zaproponowany  przez  rząd  PiS, 
trudności i niepewność związana z dotacjami finanso-
wanymi przeznaczonymi na wsparcie miasta w Planie 
Sprawiedliwej Transformacji,  zaskakujące zmniejsze-
nie  dochodów  samorządów    zaproponowane  w  tzw. 
polskim  ładzie,  będą  zmuszały  do  poszukiwania  no-
wych źródeł wsparcia ekonomicznego miasta – wyli-
cza Urszula Koszutska, przewodnicząca Koła PO  
w Rudzie Śląskiej. – Oprócz  tego ważnym zadaniem 
będzie  dbałość  o  rudzką  tożsamość  kulturalną,  silną 
lokalną  przedsiębiorczość,  dobrą  edukację,  dostępną 
opiekę zdrowotną i oczywiście o czyste, zdrowe powie-
trze. Wszystko  po  to,  aby  tworzyć  miejsce  przyjazne 
mieszkańcom. Serdecznie  zapraszamy do współpracy 
wszystkich, którym dobro Rudy Śląskiej leży na sercu 
– zachęca. JO
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na przykładzie Rudy Śląskiej. Przewodni-
kami po wystawie są Joanna Gryzik i Karol 
Godula. To jednak nie wszystkie atrakcje 
rudzkiego muzeum. Zapraszamy do obej-
rzenia efektów inwestycji! Godziny otwar-
cia muzeum: wtorek, środa, piątek: 8.00-
16.00, czwartek: 8.00-18.00, niedziela: 
13.00-18.00.

Bilety: normalny – 10 zł, ulgowy – 5 zł, 
rodzinny – 20 zł (2 osoby dorosłe plus 

3 dzieci do lat 18), 
dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny 

18 listopada
Konkurs Plastyki Nieprofesjonalnej 

51. Rudzka Jesień – otwarcie wystawy 
Wystawa będzie prezentowana do 
12 grudnia br.

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Dworcowa 33, tel. 32 242-05-86

28 października (czwartek), godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Aleksandrą Mazur, 
autorką powieści historycznej „Aszerat”

Biblioteka Ficinus (ul. P. Kubiny 24)
Wstęp wolny

19 listopada, godz. 17.15
Wernisaż Marka Sabudy 

Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69 
www.mckrudasl.pl, tel. 32 248-62-40

31 października (niedziela), godz. 18.00 
Highway – blues rock band 
– 20 lat na scenie – koncert

Muzyka zespołu Highway to połączenie 
rocka lat 70., bluesa, boogie i country, a ze-
spół to autostrada, która łączy te wszystkie 
style muzyczne w niepowtarzalną mieszan-
kę i oferuje przejażdżkę na najwyższych 
obrotach. Z zespołem współpracowało 
wielu uznanych artystów, takich jak: Jerzy 
Styczyński (zespół Dżem), Janusz Estep Wy-
kpisz (zespół Obstawa Prezydenta), Roman 
Kostrzewski (zespół KAT), Jan Gałach czy 
Zbigniew Stryj.

Bilety w cenie: 30 zł

6 listopada (sobota), godz. 18.00 
 „Usta milczą, dusza śpiewa” 

– koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarek
Wyjątkowy wieczór, który będzie podróżą 
w krainę operetki, barwnych salonów ar-
cyksiążąt, wystawnych bali oraz w krainę 
czardasza. Nie zabraknie również musicalo-
wych perełek z „My Fair Lady” czy „Upiora 
w operze”. Koncert wypełni piękna muzyka 
i sentymentalny nastrój.

Bilety w cenie: 50 zł

8 listopada (poniedziałek), godz. 18.00
„Szeryf z Fryn City” – śląska komedia... 

z Dzikiego Zachodu 
MCK im. H. Bisty zaprasza na kolejną kome-
dię po śląsku. Scenariusz i reżyseria: Zbi-
gniew Stryj. Występują: Anna Białoń, Joan-
na Romaniak, Nina Siwy, Jakub Podgórski, 
Zbigniew Stryj, Krzysztof Wierzchowski 
i Jan Woldan.

Bilety w cenie: 30 zł, bilety grupowe 
(min. 10 osób) w cenie: 15 zł/os., Rudzka 
Karta Seniora: rabat 20%, Rudzka Karta 

Rodziny 3+: rabat 50% 

Spotkanie z Aszerat na FicinusiePo ponad rocznej przerwie 
spowodowanej pandemią 
koronawirusa wróciły twórcze 
spotkania na Ficinusie. 
Będą się one odbywać 
w ostatnie czwartki miesiąca 
o godz. 17.00 w siedzibie 
biblioteki przy ul. Pawła 
Kubiny 24. Tematem 
październikowego spotkania 
(28.10.) będzie twórczość 
Aleksandry Mazur. 
Autorka z pochodzenia 
jest rudzianką, a jej literacki 
debiut to powieść 
pt. „Aszerat”.

11 listopada (czwartek), godz. 17.00 
25. Gala wręczenia nagród „Hanysy 2021”
Hanysy to wyjątkowe wydarzenie społecz-
no-kulturalne, organizowane przez Miasto 
Ruda Śląska i Miejskie Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty, którego pomysłodawcą 
i reżyserem jest Grzegorz Poloczek. Pod-
czas uroczystej gali nagradzani są przed-
stawiciele świata sportu, dziennikarstwa, 
medycyny, kultury, nauki, sztuki, przemysłu 
i biznesu, a także instytucje takie jak teatry, 
opery, fundacje, centra kultury czy media.

Bilety w cenie: 50 zł 
– Sprzedaż wyłącznie w kasie MCK

13 listopada (sobota), godz. 19.00 
„Mayday 2” – komedia Těšínské 

Divadlo Scena Polska z Czeskiego Cieszyna
Bilety w cenie: 80 i 70 zł 

– sprzedaż prowadzi bezpośredni 
organizator: Kupbilecik.pl  

14 listopada (niedziela), godz. 16.00 
Kabaret Nowaki w programie „Za granicą żartu”

Bilety u bezpośredniego organizatora 
– w sprzedaży on-line na:  Kupbilecik.pl/

Biletyna.pl/Kabaretowebilety.pl 

15 listopada (poniedziałek), godz. 18.00 
„Gita story” – śląska komedia muzyczna

Bilety w cenie: 30 zł
Rudzka Karta Seniora: rabat 20%

Rudzka Karta Rodziny 3+: rabat 50%

16 listopada (wtorek), godz. 17.00
Akademia Kultur i Religii Świata 

– Piękno secesji
Bilety w cenie: 5 zł

16 listopada (wtorek), godz. 17.00
„Z Piosenką do Wolności 2021” 

Koncert fi nałowy Regionalnego Konkursu 
Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Wstęp bezpłatny 
– wejściówki do odbioru w kasie MCK

17 listopada (środa), godz. 17.00 
Ogólnopolski Dzień Seniora 

Wstęp bezpłatny – wejściówki do odbioru 
w kasie MCK

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25
www.domkulturyrsl.pl

29 października, godz. 19.00
Zaduszki Jazzowe. Koncert AMIROVA 

TRIO „ROOTS”
Amirova Trio w 2020 roku zwyciężyło 
w konkursie Partnerstwo dla Muzyki 2.0 
i otrzymało trzecie miejsce w konkursie 
Scena Otwarta podczas trzydziestej edycji 
Międzynarodowego Festi walu Mikołajki 
Folkowe za „oryginalne połączenie jazzu 
i muzyki tradycyjnej”. Program „Roots” był 
już prezentowany w czołowych polskich 
klubach jazzowych.

Bilety w cenie: 20 zł 

21 listopada, godz. 16.00
 Plastusiowy  pamiętnik 

– spektakl bajkowy dla dzieci.
Bilety w cenie: 18 zł

25 listopada, godz. 17.00
Błażej Krajewski – Stand up

Błażej Krajewski po lockdownie powraca 
ze swoim najnowszym programem „Rzut 
za dwa”! Bydgoski komik znany z opowia-
dania historii z rodzinnego miasta, wielu 
wpadek, które Błażej przyciąga do siebie 
jak magnes oraz wcieleń w barwne posta-
cie zaczerpnięte ze świata popkultury.
Bilety tylko online na: www.kupbilecik.pl

Muzeum Miejskie 
im. Maksymiliana Chroboka 

ul. Wolności 26, tel. 32 248-44-57
www.muzeum.rsl.pl

„Czas to pieniądz. Historia cywilizacji 
i ekonomii na przykładzie

Rudy Śląskiej” – wystawa stała
Nową ofertą muzeum jest unikatowa eks-
pozycja stała „Czas to pieniądz”, która 
przedstawia historię cywilizacji i ekonomii 

„Aszerat” to powieść o kobiecie, 
której serce bije dla trzech wyjątko-

Kino Patria
ul. Chorzowska 3, tel. 32 742-77-92

7 listopada  
XX-lecie Dyskusyjnego Klubu 

Filmowego KaFe In-nI
Pokaz rocznicowy „Anett e”, reż. Leos 
Carax

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Janasa 28

tel. 32 243-22-20 lub 32 248-13-46

27 października (środa), godz. 18.00 
 Koncert „Od Serca Dla Serca”

Koncert Soul – muzyka duszy
Wstęp wolny

8 listopada 
Gala wręczenia nagród w konkursach: 

,,Pozytywnej Piosenki i Słowa”
Wstęp wolny

9 listopada, godz. 17.00
„Patriotyzm znaczy…” – program słowno-

muzyczny 
 Wstęp wolny

24 listopada, godz. 18.00
„Z baśni i fi lmu” – koncert 

Koncert w wykonaniu wychowanków stu-
dia wokalnego MDK w Rudzie Śląskiej pod 
kierunkiem Wojciecha Sanockiego oraz za-
proszonych gości (wykonawców).

Wstęp wolny

wych mężczyzn. Jej droga życiowa 
wiedzie przez trzy potężne miasta, 
a duchowość kształtuje się na trzech 
odmiennych religiach. – To opowieść 
o nas. O silnych kobietach. Bohaterka, 
pomimo wielu złych doświadczeń, 
wciąż będzie wierzyć, mieć nadzieję 
i kochać. Jak każda z nas. Zapraszam 
w duchową podróż przez ludzkie na-
miętności  – zachęca do sięgnięcia po 
książkę autorka.

Aleksandra Mazur jest rudzianką, 
absolwentką SP nr 15 i III LO w Ko-
chłowicach. To laureatka ogólnopol-
skich konkursów literackich, a „Asze-
rat” to jej debiut pisarski. Niebawem 
ukaże się kolejna książka autorki 
pt. „Abigail”, która jest kontynuacją 
powieści „Aszerat”.

Cykl „Twórczy czwartek na Ficinu-
sie” to inicjatywa miasta oraz  bibliote-

muzealna pt. „W dawnej śląskiej kuch-
ni”. Wystrój wnętrza nawiązuje do hi-
storii miejsca. – Niestety pandemia nie 
pozwoliła nam na zaoferowanie miesz-
kańcom wszystkich możliwości, jakie 
stwarza to miejsce. W pewnym momen-
cie musieliśmy ograniczyć wizyty wy-
cieczek edukacyjnych oraz zrezygno-
wać z tradycyjnych spotkań, czy warsz-
tatów edukacyjnych dla dzieci. Jednak 
gdy tylko zmieniły się warunki epide-
miczne i obostrzenia dotyczące instytu-
cji kultury, podjęliśmy decyzję, że wra-
camy do organizacji imprez na Ficiu-
sie, z których największą była tegorocz-
na edycja Industriady – mówi Krzysz-
tof Piecha.

Budynek przy ul. Kubiny 24 to jedy-
ny zabytkowy dom na osiedlu Ficinus, 
który obecnie należy do miasta. Pozo-
stałe znajdują się w rękach prywatnych. 

ki miejskiej. Ma ona na celu promocję 
kolonii robotniczej Ficinus – obiektu 
na Szlaku Zabytków Techniki oraz sze-
roko pojętych tradycji śląskich. – Fici-
nus to historyczna perełka Rudy Ślą-
skiej, którą każdy rudzianin powinien 
poznać, stąd pomysł cyklicznych spo-
tkań w tym miejscu – podkreśla Krzysz-
tof Piecha, naczelnik Wydziału Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Miasta.  

Spotkania odbywają się w siedzibie 
Biblioteki Ficinus, która została odda-
na do użytkowania w lutym 2020 r. po 
zakończonej rewitalizacji obiektu. 
W budynku tym mieści się salka ani-
macyjna wyposażona w sprzęt audio-
wizualny,  przeznaczona  na spotkania, 
prelekcje czy wystawy. Co ważne, 
funkcjonuje tam punkt informacji 
o Szlaku Zabytków Techniki Woje-
wództwa Śląskiego oraz stała wystawa 

Łączny koszt renowacji wyniósł nieca-
łe 2,8 mln zł, z czego prawie 1,5 mln zł 
pochodzi z unijnej dotacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020.

Dodajmy, że jeszcze w tym roku na 
skwerze znajdującym się naprzeciw 
budynku biblioteki powstanie strefa re-
laksu. Projekt o tej nazwie zyskał uzna-
nie mieszkańców i zostanie zrealizo-
wany w ramach budżetu obywatelskie-
go. Zakres prac obejmuje zagospodaro-
wanie skarpy ogrodem skalnym, mon-
taż schodów i ławek, urządzenie łąki 
kwietnej, utwardzenie terenu pod funk-
cję sceny artystycznej oraz montaż 
urządzeń zabawowych. Pojawią się 
tam również wagoniki kopalniane jako 
symbol historii tego miejsca.

 IM
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AKCJA ZNICZ

Wszystkich Świętych w Rudzie Śląskiej
1 listopada kierowcy w Rudzie Śląskiej muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu drogowego w rejonie cmentarzy. Osoby, które w tym dniu zdecydu-
ją się podróżować komunikacją miejską, będą mogły skorzystać z bezpłatnych przejazdów i dodatkowej linii autobusowej C9, uruchomionej już od 31 paź-
dziernika.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

OGŁOSZENIE O WOLNYCH STANOWISKACH
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje pracowników do pracy na stanowiskach:

ARBORYSTA (PRACA NA WYSOKOŚCI) 
Zakres obowiązków: 
Kompleksowa pielęgnacja drzew na wysokości metodą alpinistyczną przy zastosowaniu arborystycznych • 
technik dostępu linowego.
Wykonywanie wszelkich prac ogrodniczych mających na celu prawidłowe utrzymanie terenów zielonych • 
(koszenie, grabienie, wysady roślin, sprzątanie, wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich).
Obsługa narzędzi spalinowych (kosy, piły, traktor ogrodniczy).• 
Oczekujemy: Osoby posiadające prawo jazdy kat. „B”.• 

MŁODSZYCH KONSERWATORÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH/KONSERWATORÓW 
OGÓLNOBUDOWLANYCH, ELEKTRYKÓW, GAZOWNIKÓW, INSTALATORÓW WOD.-KAN.
Zakres obowiązków: 
Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji na zarządzanym terenie i budynkach. • 
Oczekujemy: Osoby posiadające prawo jazdy kat. „B”, odpowiednie uprawnienia gazowe lub elektryczne.• 

REFERENTA DS. TECHNICZNYCH 
Zakres obowiązków:
Obsługa mieszkańców, uczestniczenie w wizjach technicznych, kontrola fi rm zewnętrznych, pisanie • 
protokołów.
Oczekujemy osoby posiadającej wykształcenie min. średnie techniczne, bardzo dobrą znajomość pakietu • 
Ms Offi  ce (Word i Excel).

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet socjalny, szkolenia.

Spółka otwarta jest na zatrudnianie osób posiadających 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Aplikacje prosimy składać w siedzibie MPGM TBS Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej lub drogą e-mailową 
na adres mpgm@mpgm.com.pl.

Dokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1.) 

OGŁOSZENIE

1 listopada o godz. 7.00 nastąpi zmiana w or-
ganizacji ruchu w rejonie rudzkich cmentarzy. 
Będzie ona obowiązywać do późnych godzin 
wieczornych tego dnia. Przed cmentarzami zo-
staną wyznaczone specjalnie oznaczone miejsca 
dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W bez-
piecznym dotarciu do rudzkich nekropolii po-
mogą mundurowi regulujący w tym dniu płyn-
ność ruchu drogowego. Tegoroczna policyjna 
„Akcja Znicz” prowadzona będzie już od piątku, 
29 października  i potrwa do 2 listopada br. Pod-
czas niej funkcjonariusze Policji we wzmożony 
sposób sprawdzać będą prędkość, z jaką jadą 
kierowcy, ich trzeźwość oraz stan techniczny 
aut. Rudzka Straż Miejska jak zwykle zwiększy 
częstotliwość patroli w okolicach cmentarzy 
z myślą o bezpieczeństwie osób porządkujących 
nagrobki i zapobieganiu ewentualnym kradzie-
żom kwiatów, czy niszczeniu miejsc pochówku.

Również od piątku, 29 października obowiązy-
wać będą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji 
miejskiej. Udogodnieniem w poruszaniu się między 
nekropoliami będą dodatkowe linie „cmentarne”. 
31 października oraz 1 listopada po Rudzie Śląskiej 
będzie kursowała linia o numerze C9. Pasażerowie 
już po raz kolejny 1 listopada będą podróżowali li-
niami Zarządu Transportu Metropolitalnego za dar-
mo. Przypomnijmy, że w pojazdach komunikacji 
miejskiej obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa 
wyłącznie za pomocą maseczki. Szczegółowe zmia-
ny w rozkładzie jazdy dostępne są na stronie ZTM: 
https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2255/

Dzień Wszystkich Świętych to okazja do rato-
wania zabytków cmentarnych. – Co roku przed 
dniem Wszystkich Świętych organizujemy sprzą-
tanie zabytkowego cmentarza parafi alnego 
w Orzegowie. Prosimy okolicznych mieszkańców 
o pomoc w tej ważnej dla nas inicjatywie – za-
chęca do zaangażowania się w akcję Jerzy Ka-
sperek, wiceprezes Towarzystwa Miłośników 
Orzegowa. Stowarzyszenie co roku prowadzi też 
kwestę na rzecz ratowania zabytków starej ne-
kropolii w Orzegowie. – Tak będzie i w tym roku, 
chcemy, żeby tradycja się zachowała. Na starym 
i nowym cmentarzu w niedzielę i poniedziałek 
(31.10 i 01.11) będzie można spotkać wolonta-
riuszy z puszkami, do których można wrzucać 
datki na ratowanie naszej zabytkowej nekropolii 
– dodaje Jerzy Kasperek.

Przypomnijmy, że cmentarze komunalne 
w Rudzie Śląskiej mają specjalną stronę interne-
tową, dzięki której można szybko znaleźć lokali-
zację grobów. Strona dostępna jest pod adresem 
http://cmentarz-rudasl.netgis.pl.

Zmiany w ruchu drogowym, obowiązujące 
1 listopada od godziny 7.00 

do późnych godzin wieczornych 
w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej:

1. Dzielnica Ruda:
– Cmentarz przy ul. Porębskiej

Od ul. Wolności wjazd możliwy jednokierun-
kowymi ulicami: Brańskiego i Kościelną, nato-
miast wyjazd jednokierunkowymi ulicami Sta-
szica oraz Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. 

Parkowanie wyznaczone będzie wzdłuż 
ul. Brańskiego po lewej stronie oraz na odcinku 
jednokierunkowym ul. Kościelnej. Na odcinku 
ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza będzie obowią-
zywał zakaz ruchu, który nie dotyczy dojazdu 
osób niepełnosprawnych do parkingu.

2. Dzielnica Godula:
– Cmentarz przy ul. K. Goduli

Odcinek ul. Przedszkolnej oraz ul. Fabrycznej 
będzie jednokierunkowy. Będzie można zapar-
kować pojazd na parkingach pomiędzy placów-
kami handlowymi oraz na ulicach Przedszkolnej 
i Fabrycznej po lewej stronie.

3. Dzielnica Orzegów:
Cmentarz przy ul. Kard. Hlonda

Parkowanie dozwolone na ulicach Hlonda 
i Bytomskiej po lewej stronie, ulice te będą jed-
nokierunkowe.

4. Dzielnica Bykowina:
– Cmentarz  przy ul. 11 Listopada

Na jednokierunkowej ul. 11 Listopada parko-
wanie będzie możliwe jednostronnie. Parkować 
można będzie na odcinku ul. Potyki, gdzie zosta-
nie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

5. Dzielnica Halemba:
– Cmentarz przy ul. 1 Maja 

(cmentarz komunalny)
Przy ul. 1 Maja parkowanie będzie dozwolone 

na wydzielonych pasach postojowych pomiędzy 
cmentarzem a skrzyżowaniem z ul. Nowy Świat 
oraz na ulicach Chłopskiej i Strzelców Bytom-
skich, które w tym dniu będą ulicami jednokie-
runkowymi. Ponadto będzie możliwość parko-
wania na skrajnym pasie w kierunku Halemby.

Cmentarz przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego
Parkowanie będzie możliwe na ul. Brodziń-

skiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły 

pozostawić pojazd na wyznaczonym miejscu na 
ul. 1 Maja.

Cmentarz przy ul. Traugutta
Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na 

odcinku ulicy Kaczmarka od ulicy Burszki do ulicy 
Traugutta oraz na ulicy Traugutta od ulicy Kaczmar-
ka do ulicy Kochłowickiej. Parkowanie będzie do-
zwolone po lewej stronie przedmiotowych dróg.

6. Dzielnica Wirek:
– Cmentarz przy ul. Magdziorza 

i Brata Alberta
Powyższe ulice będą jednokierunkowe, parko-

wać będzie można po lewej stronie ulicy. Osoby 
niepełnosprawne będą miały wydzielony parking 
przy ul. Brata Alberta.

Cmentarz przy ul. Nowary, Ściegiennego
Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego i Zdzieb-

kowskiej będą jednokierunkowe. Parkowanie po 
lewej stronie tych ulic.

Cmentarz przy ul. 1 Maja
Ulica Polna będzie jednokierunkowa, parko-

wanie po jej lewej stronie.

7. Dzielnica Nowy Bytom:
– Cmentarz przy ul. Chorzowskiej

Ul. Ratowników będzie jednokierunkowa od 
wyjazdu z parkingu do ul. Pokoju. Parkowanie 

możliwe będzie na parkingu przy ul. Chorzow-
skiej (wjazd od ul. Ratowników) i przy ul. Ra-
towników po jej lewej stronie za wjazdem na 
parking.

– Cmentarz przy ul. 1 Maja, Hallera
Od skrzyżowania powyższych ulic w kierunku 

dzielnicy Ruda oraz w kierunku dzielnicy Wirek 
na ul. 1 Maja zostaną wydzielone pasy postoju.

8. Dzielnica Kochłowice:
– Cmentarz przy ul. Wyzwolenia, 

Oświęcimskiej
Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na uli-

cach Oświęcimskiej i Krakowskiej. Na ul. Wy-
zwolenia dopuszczony będzie postój tylko dla 
osób niepełnosprawnych w zatoce parkingowej.

– Cmentarz przy Alei Dworcowej
Aleja Dworcowa będzie jednokierunkowa, po-

stój po jej lewej stronie. Wyjazd ulicą Do Dwor-
ca.

9. Dzielnica Bielszowice:
– Cmentarz przy ul. Kokota

Osoby niepełnosprawne będą miały wyzna-
czone stanowiska przed bramą cmentarza. W ce-
lu zmniejszenia utrudnień zalecany jest postój na 
ulicach Powstańców Śląskich, Bielszowickiej 
i Równoległej. IM
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Osiedlowy Dom Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Country” powstał w 1991 
roku i do dzisiaj stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, samorealizacji 
w różnych dziedzinach oraz edukacji kulturalnej. Wspieramy inicjatywy kulturalno-społeczne 
na terenie Rudy Śląskiej i okolic, współpracując ze stowarzyszeniami i społecznościami 
lokalnymi. Różnorodna działalność programowa sprawia, że ODK „Country” spełnia funkcje 
edukacyjne, animując życie kulturalne społeczności lokalnej.

PROWADZIMY:
ZAJĘCIA RUCHOWE:•  fi tness, joga, tańce, 

gimnastyka dla seniora, ju-jitsu

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:•  kreatywna plastyka

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: • szachy, język angielski

CYKLICZNE SPOTKANIA SENIORÓW• 

KURS PRAWA JAZDY KAT. B• 

ZAPRASZAMY DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻ DO ODK „COUNTRY”

8

Ruda Śląska 5, ul. Sztygarska 9, tel. 32 240-70-90

OSIEDLOWY DOM KULTURY RSM
„COUNTRY” W BYKOWINIE

ODK RSM 
„METEOR

w Nowym Bytomiu

Oferujemy również możliwość wynajmu sal m.in. na różnego rodzaju imprezy 
okolicznościowe, spotkania, warsztaty, pokazy. 

Zapraszamy do współpracy fi rmy oraz osoby prywatne.

FB: ODK RSM Country lub w ODK „COUNTRY” | e-mail: country@rsm.com.pl | tel. 32 240-70-90 
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ZłoTE GoDY

50 lat minęło...
Ponad 60 par z długletnim stażem małżeńskim zostało uhonorowanych pod-
czas uroczystości Złotych Godów, która odbyła się 15 października. W trakcie 
spotkania w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu małżonkowie 
otrzymali medale, upominki oraz kwiaty. Poniżej publikujemy pamiątkowe 
zdjęcia kolejnych par jubilatów, którzy uczestniczyli w Złotych Godach. Gra-
tulujemy i życzymy dalszych lat spędzonych razem! W kolejnych wydaniach 
gazety zamieścimy pamiątkowe zdjęcia następnych par. JO, Foto: JO, AL

Łucja i Ginter Pyrskalowie. Irena i Jan Rudzińscy.

Anna Siedlaczek z wiceprezydentem  
Michałem Pierończykiem. Dorota i Tadeusz Stawiarscy.

Irena i Henryk Szmidtowie.

Maria i Jan Przywarowie.

Stanisława i Alfred Schanielowie.

Barbara i Piotr Staniszewscy.

Zofia i Zygmunt Szczypkowie.

Lucja i Henryk Sandeccy.

Celina i Stefan Skrabaniowie.

Zdzisława i Bernard Syrnikowie. Teresa i Czesław Szotowie.

Czesława i Bernard Palengowie.

oGłosZEnIa

Stanisław Szustak z kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego, Joanną Michalską-Mol. Jadwiga i Zenon Śpiewakowie. Anna i Zygmunt Walczykowie.Maria i Ginter Tłuczykątowie.

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 
zlokalizowanej w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Młyńskiej, 

która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny.

PrEZYDEnT MIasTa 
ruDa Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta wykazu garażu usytuowanego na terenie 

Miasta ruda Śląska: ul. katowicka-otyli – garaż nr 291,
stanowiącego własność Miasta ruda Śląska 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy.

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, które zostaną oddane 

w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod 
wycinkę drzew w rejonie ulicy Pordzika, katowickiej.

oGłosZEnIa
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WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA RUdA ŚlĄskA 
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy stanisława nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 15.06.2021 r. 
i 9.09.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest niezabudowana nieruchomość grun-
towa własności gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiąca działkę oznaczona numerem geodezyjnym 
5058/321 o powierzchni 1731 m2, użytki: „Bz, ł-iV, Ps-iV”, obręb Bielszowice, k.m.3, 
zapisana 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). 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zo-
stanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmu-
jącej 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 wpi-
sów.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu 3MNU).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią usta-
leń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczą-
cą terenów oznaczonego symbolem 3MNU.

zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, po-
rośnięta jest wysoką trawą, krzewami i drzewami. dojazd winien odbywać się z drogi 
publicznej ul. górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 
5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 
5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu 
z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępo-
wania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na 
powyższe. 

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., 
poz. 1275 z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo 
pierwokupu do udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się 
z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu działki nr 5058/321 wraz z udziałem wyno-
szącym 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 
wynosi 213.000,00 zł. 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2021 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) dokonanie w terminie do dnia 
22.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 10.700,00 zł, z dopiskiem „wadium 
– ul. nabzdyka, działka nr 5058/321” 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: ponie-
działek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwar-
ciem 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 trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pięciu 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

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 15.04.2021 r. i 24.08.2021 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabu-
dowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską jest pięć 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5044/323 o powierzchni 829 m2, użytek „Ps-iV”,
– 5045/323 o powierzchni 771 m2, użytek „Ps-iV”,
– 5046/323 o powierzchni 657 m2, użytek „Ps-iV”,
– 5047/323 o powierzchni 662 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”,
– 5052/323 o powierzchni 1307 m2, użytki: „Bz, ł-iV”,

obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr kW 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 przed-

miotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usłu-
gowej (symbol planu 3MNU).

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

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

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.) 
Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału wynoszącego 1/27 
część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach 
nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 
5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:

– dla działki 5044/323 – 123.000,00 zł, 
– dla działki 5045/323 – 116.000,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 102.000,00 zł,
– dla działki 5047/323 – 102.000,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 167.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. 

 Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2021 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 (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 17.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 5044/323 – 6.200,00 zł, 
– dla działki 5045/323 – 5.800,00 zł,
– dla działki 5046/323 – 5.100,00 zł,
– dla działki 5047/323 – 5.100,00 zł,
– dla działki 5052/323 – 8.400,00 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 przyj-
muje 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. 2230.
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KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – szedł przez wieś, 
5 – prymitywna łyżka, 8 – łoza, 
9 – szwajcarskie frytki, 11 – zarys po-
staci, 12 – babassu, palma brazylij-
ska, 15 – dowódca kozaków, 17 – bi-
belot, 20 – kuzyn kaczki, 21 – grzesz-
ki uczniów, 24 – największy wodo-
spad świata, 25 – astr. przyrząd po-
miarów kątów, 28 – duży meteor, 
29 – mit. gr. syn Zeusa i Elektry, 
32 – kałmuk, 33 – zat. Morza Sró-
dziemnego u wybrzeży Algerii, 
36 – specjalista winiarstwa, 39 – gat. 
miodu pitnego, 42 – mebel z szufl ada-
mi, 43 – stolica Arabii Saudyjskiej, 
45 – loki, 46 – tytuł grzecznościowy 
w Anglii, 47 – spiekany węglik róż-
nych metali. 

PIONOWO: 1 – osłona ręki przy 
szabli, 2 – orzeł przedni, 3 – orszak, 
4 – wyspa koralowa,  5 – narzuta na 
tapczan, 6 – mowa niewiązana, 
7 – rynsztok, 10 – damga, znak na mo-
netach tureckich, 13 – przedmiot za-
bytkowy, 14 – ojczyzna Odyseusza, 
16 – rockowy zespół muzyczny, 
17 – ubezpiecza wojsko na postoju, 

18 – rasa owiec, 19 – sztuczne włók-
no, 21 – płoć kaspijska, 22 – dawny 
gat. płótna, 23 – pochodzenie, 
26 – karty do wróżb, 27 – spaja bla-
chy, 30 – nogi zająca, 31 – narząd 
wzroku, 34 – rzeka w Gruzji, 35 – mit. 
celt. bogini urodzaju, 37 – rzeka 
w Polsce,  38 – bardzo wysoka i szczu-
pła kobieta, 40 – nogi zwierzęcia, 
41 – miecznik, 44 – toksyna. 

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 31” zapraszamy do 
redakcji po wcześniejszym umówie-
niu telefonicznym (pod nr 889-771-
365) – panią Elżbietę Stetkiewicz. 
Prawidłowe hasło brzmi: „Takt jest 
muzyką duszy”. 

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza

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

tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Już wkrótce po-
znasz tą jedyną i w końcu się 
zakochasz. Motyle w brzu-
chu to naprawdę przyjemne 
uczucie.
Byk – Twój kiepski nastrój 
jest skutkiem przemęczenia. 
Zwolnij tempo, zadbaj o sie-
bie i zmień dietę.
Bliźnięta – Spróbuj załago-
dzić konfl ikt w rodzinie. 
Pierwsza wyciągnij rękę na 
zgodę. Będzie dobrze.
Rak – Ktoś miły i sympa-
tyczny, o kim dawno zapo-
mniałeś, znów pojawi się 
w Twoim życiu.
Lew – Poszukaj sobie no-
wego hobby, czegoś, co 
przyniesie Ci radość i zaj-
mie wolny czas.
Panna – Ostatnio trochę za-
szalałaś z wystawnym ży-
ciem. Teraz musisz więc za-
cisnąć pasa.
Waga – Powinnaś zakopać 
topór wojenny, bo ciągłe 
kłótnie kosztują Cię dużo 
nerwów.
Skorpion – Nie pozwól in-
nym wejść sobie na głowę. 
Ty też masz prawo do odpo-
czynku.
Strzelec – Komuś bardzo na 
Tobie zależy, a Ty dobrze 
o tym wiesz. Może warto 
dać mu/jej szansę.
Koziorożec – Mimo urlopu, 
wciąż będziesz myśleć o pra-
cy. Wyluzuj i zacznij korzy-
stać ze słonecznej pogody.
Wodnik –  Będziesz mieć 
bardzo dobre pomysły, ale 
pamiętaj, żeby nie robić kil-
ku rzeczy naraz.
Ryby – Unikaj dyskusji 
z osobami, których nie lu-
bisz, bo tylko pogłębisz 
konfl ikt.

Małgorzata Warda
Dziewczyna z gór. Tropy

| POLECAMY

Nadia była tylko jedenastoletnim 
dzieckiem, kiedy młody mężczyzna po-
rwał ją z przyczepy kempingowej, stoją-
cej na tyłach domu rodziców i wywiózł 
na pustkowie w górach do chaty poło-
żonej w rozległych lasach, gdzie nie do-
cierały dźwięki cywilizacji, żadna droga 
nie prowadziła do innych zabudowań, 
a nocami pojawiały się wilki. Sama 
ze swoim porywaczem dziewczynka 
musiała nauczyć się nie tylko życia w le-
sie, ale też zrozumieć, kim jest ten męż-
czyzna i dlaczego to właśnie ją skazał na 
taki los. Odkrycie tajemnicy zmieniło 
wszystko.

Po latach porwanie Nadii pozostaje 
nierozwiązaną sprawą w policyjnych 
kartotekach. Tymczasem młoda ko-
bieta w górach prosi przypadkowego 
kierowcę o pomoc. Sprawa Nadii może 
zyskać nowe oblicze. Dlaczego dopiero 
po tylu latach?

Małgorzata Warda
Dziewczyna z gór. Śniegi 

Ofi ara porwania, Nadia, po wielu latach 
decyduje się ujawnić policji swoją tożsa-
mość. W wyniku tego następuje ciąg dra-
matycznych zdarzeń.

Śnieżna burza pogrąża w chaosie gór-
skie miasteczko, utrudniając prowadzenie 
śledztwa, a w tym czasie wychowywana 
poza światem Nadia wraca do cywilizacji. 
Tam musi stawić czoła mediom i policji. Po-
jawiają się wątpliwości, czy jest ofi arą po-
rwania, czy może od lat świadomie kieruje 
własnym losem.  

Porywacz pozostaje nieuchwytny. Poja-
wiające się tropy sugerują jego śmierć, ale 
czy Jakub na pewno nie żyje? I kim właści-
wie jest? Przestępcą czy może człowiekiem, 
który w końcu nauczył się kochać?

Z pozoru oczywiste oceny przestają być 
jednoznaczne, a ludzkie emocje zdają się 
nie podlegać zasadom winy i kary.

Araminta Hall 
Kobiety niedoskonałe

Niektórych tajemnic nie da się zabrać 
do grobu.

Nancy Hennessy – piękna, zamożna, 
uwielbiana przez wszystkich, którzy ją 
znali – według wielu prowadziła nie-
mal idealne życie. Kiedy jednak zostaje 
zamordowana, śledztwo w sprawie jej 
śmierci utyka w martwym punkcie.

Przyjaciółki Nancy, Eleanor i Mary, są 
zrozpaczone. Wszystko zmienia się, gdy 
na jaw wychodzi wiele mrocznych szcze-
gółów o życiu Nancy. Tajemnic, które 
dobitnie pokazują im, że słabo znały nie 
tylko ją, ale i same siebie. Okazuje się bo-
wiem, że tylko rozwikłanie węzła, który 
stworzyły relacje Nancy z jej najbliższymi 
osobami, może dać odpowiedź na nur-
tujące wszystkich bohaterów powieści 
pytanie: Kto zabił Nancy?

„Kobiety niedoskonałe” to studium 
zemsty i poczucia winy, miłości i zdrady, 
a także zawieranych kompromisów, które 
nieodwracalnie zmieniają nasze życie.
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Beata Sabała-Zielińska
TOPR 2. Nie każdy wróci 

Czy jest ktoś, kto nie słyszał o wypad-
ku na Giewoncie latem 2019 roku? Czy 
jest ktoś, kto nie śledził, nie komentował, 
nie angażował się emocjonalnie w wal-
kę o życie grotołazów uwięzionych nieco 
wcześniej w Jaskini Wielkiej Śnieżnej? Jeśli 
wydaje Wam się, że wiecie o tych wypad-
kach sporo, po przeczytaniu tej lektury zro-
zumiecie, że wiedzieliście niewiele!

Niezwykle trudne akcje, ogromna presja 
środowiska jaskiniowego, wreszcie hejt, 
w którego cieniu ratownicy TOPR-u jak zwy-
kle bez wielkich słów narażali swoje życie. 
Akcji w Jaskini Wielkiej Śnieżnej przyglądał 
się cały ratowniczy świat. Gdy przyjaciele 
uwięzionych grotołazów krzyczeli: „Robicie 
za mało!”, koledzy z innych górskich służb 
mówili: „Robicie zdecydowanie za dużo!”.

W Polsce wrzało, tymczasem w domach 
ratowników TOPR-u w trwodze wypatry-
wano powrotu mężów, ojców, synów. 
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WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSkA�
ogłasza�trzeci�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

Pierwszy� i� drugi� przetarg� ustny� nieograniczony� przeprowadzone� w� dniach� 16.02.2021� r.�
i�1.09.2021�r.�zakończyły�się�wynikiem�negatywnym.
Przedmiotem�sprzedaży�w drodze�trzeciego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznacze-

niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską są�dwie�niezabudowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�
Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Stanisława Nabzdyka,�stanowią-
ce�działki�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:

– 5089/318 o�powierzchni�727�m2,�użytek�„Ps-IV”,
– 5092/318 o�powierzchni�540�m2,�użytek�„Ps-IV”,

obręb�Bielszowice,�zapisanych�na�karcie�mapy�3�oraz�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�
Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00014840/9.�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�Ślą-

ska� przedmiotowe� działki� stanowią� teren� zabudowy�mieszkaniowej� jednorodzinnej,� usługowej�
i�mieszkaniowo-usługowej�(symbol�planu�3MNU).
Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejsco-

wego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczo-
nego�symbolem�3MNU.
Zbywane�nieruchomości�położone�są�w�sąsiedztwie�zabudowy� jednorodzinnej,�porośnięte�są�

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

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału 
wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyj-
nych 5094/318 i 5096/318.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 
w działkach nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 
5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:
–�dla�działki�5089/318�–�108.000,00 zł, 
–�dla�działki�5092/318�–�87.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług. 
 Przetarg odbędzie się w dniu 23.11.2021 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�16.11.2021 r. dokonają wpłaty�wadium�
w�wysokości:
-�dla�działki�5089/318�–�5.400,00 zł, 
-�dla�działki�5092/318�–�4.400,00 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�Mia-
sta�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. 2230.

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSkA�
ogłasza�trzeci�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�nieruchomości�

gruntowej�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�
Stanisława�Nabzdyka�z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�

z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�
miasta�Ruda�Śląska�oraz�pod�drogę�dojazdową

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 28.07.2021 r. 
i 15.09.2021 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�trzeciego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską jest�niezabudowana�nieruchomość�gruntowa�własności�Gminy�Miasta�Ruda�
Śląska,� położona� w� Rudzie� Śląskiej-Bielszowicach� przy� ulicy� Stanisława Nabzdyka,� stanowiąca�
działkę�oznaczona�numerem�geodezyjnym�5097/318 o�powierzchni�1118�m2,�użytki:�„Ps-IV,�R-V”,�
obręb�Bielszowice,�k.m.3,�zapisana�w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Ru-
dzie�Śląskiej�pod�nr�kW�nr�Gl1S/00006656/3�(działy�III�i�IV�ww.�księgi�wolne�są�od�wpisów).�
W�celu�zapewnienia�dojazdu�z�drogi�publicznej�ww.�nieruchomość�inwestycyjna�zostanie�sprze-

dana�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�Ślą-

ska� przedmiotowe� działki� stanowią� teren� zabudowy�mieszkaniowej� jednorodzinnej,� usługowej�
i�mieszkaniowo-usługowej�(symbol�planu�3MNU).
Osoby�przystępujące�do�przetargu�są�zobowiązane�zapoznać�się�z pełną�treścią�ustaleń�miejsco-

wego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�dotyczącą�terenów�oznaczone-
go�symbolem�3MNU.

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

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 
z późn. zm.) Skarbowi Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału 
wynoszącego 1/27 część w nieruchomości składającej się z działek gruntu o numerach geodezyj-
nych 5094/318 i 5096/318.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu działki nr 5097/318 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 wynosi 124.000,00 zł. 

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towa-
rów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2021 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)�dokonanie�w�terminie�do�dnia�18.11.2021 r. dokonają wpła-
ty�wadium�w�wysokości�6.200,00 zł,�z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Nabzdyka,�działka�nr�5097/318”�
przelewem�na�rachunek�bankowy:�Nr�71�1050�1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�kato-
wice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środ-
ków�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.�Za-
strzega�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.
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ogłoszeniA DRoBne

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.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 PoŻYCzKi – szYBKo z KoMoRniKieM, 
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik 
CDF s.C. firmy MATPoL FinAnse sp. z o.o.

 Pranie tapicerki meblowej. solidnie. 
Tel. 737-593-999.

 Pranie mebli tapicerowanych, dywa-
nów.Krótkie terminy. sKUTeCznie! Tel. 
519-639-121.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. solidnie, niedrogo. Tel. 606-
274-056.

NierUchomości

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

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

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

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nieru-
chomosci.pl, tel. 793-017-323.

  Biuro nieruchomości gABRieL, tel. 
691-523-055 zaprasza klientów do zgłasza-
nia ofert sprzedaży nieruchomości.

 Chętnie kupię mieszkanie w bloku, 
może być do remontu. szybka transakcja. 
Kontakt, tel. 536-594-701.

 sprzedam dwupokojowe, 34 m2, z bal-
konem, Wirek, cena 140 tys. Tel. 507-492-
449.

 sprzedam M-3 Kochłowice, tel. 503-
782-674.

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.

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

 skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,50-0,60 gr/kg. Tel. 32 771-61-
31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie 
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu skarbo-
wego).

Praca
 Firma budowlana zatrudni pracow-

ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.

 zatrudnimy do ochrony z gr. niepełno-
sprawności. Więcej informacji pod nr. 604-
630-556.

 zatrudnię mężczyznę do pracy fizycz-
nej. informacji udzielam pod nr tel. 691-
911-683.

 Traktorzysta z uprawnieniami, Ruda Śl. 
Tel. 604-630-556.

 Traktorzysta/operator maszyn z upr. do 
odśnieżania Ruda Śl., tel. 604-630-556

 operator maszyn do odśnieżania wraz 
ze sprzętem i upr. Ruda Śl., 604-630-556.

 zatrudnię pracownika ogólnobudowla-
nego, brukarstwo, ogrodzenia, roboty 
ziemne. Tel. 504-334-464.

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.

WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYDenT MiAsTA RUDA ŚLĄsKA 
ogłasza trzeci 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

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 18.05.2021 r. i 14.09.2021 r. zakończyły 
się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda śląską są dwie niezabudo-
wane nieruchomości gruntowe własności gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ulicy stanisława Nabzdyka, obejmujących stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:

1) 717 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5068/319 o powierzchni 566 m2, użytek „Ps-
iV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr gL1s/00014840/9 
(działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5077/319 o powierzchni 151 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00028660/4 
(działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów), 

2) 624 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 5072/319 o powierzchni 427 m2, użytek „Ps-
iV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr gL1s/00014840/9 
(działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów), i 5080/319 o powierzchni 197 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00028660/4 
(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 po-
wierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, ł-iV, Ls-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „ł-iV”, KW nr gL1s/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-iV”, KW nr gL1s/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ Lz-iV, Ps-iV”, KW nr gL1s/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-iV, Ls-iV”, KW nr gL1s/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. Działy iii i iV ww. ksiąg wolne są od wpisów.
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe 

działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu 
3mNU).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonego symbolem 3mNU.

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

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z późn. zm.) skarbowi 
Państwa – Lasom Państwowym przysługuje prawo pierwokupu do udziału wynoszącego 1/27 część w nieruchomości 
składającej się z działek gruntu o numerach geodezyjnych 5094/318 i 5096/318.

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 5068/319 i 5077/319 – 108.000,00 zł, 
– dla działek nr 5072/319 i 5080/319 – 96.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług. 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2021 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 termi-
nie do dnia 23.11.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działek nr 5068/319 i 5077/319 – 5.400,00 zł, 
– dla działek nr 5072/319 i 5080/319 – 4.800,00 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 Ko-
misji 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 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 

lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym na 
terenie Miasta Ruda Śląska:  – ul. Wolności 94/4, 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 Ruda Śląska oraz 
o zamieszczeniu w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności skarbu Państwa 
o oznaczeniu geodezyjnym 501/211 o powierzchni 2 m2, zapisanej 

na karcie mapy 2, obręb Kochłowice, KW gL1s/00045710/5 
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kalinowej, przeznaczonej 
do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej.
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Porażka Slavii po dzielnej postawie
Piłka nożna

GKS II Katowice – Slavia Ruda Śląska 2:1 (2:0)
Pietrzyk 17’, Cholerzyński 45’ – Szubert 63’

GKS II Katowice: korczak – Cholerzyński, Pietrzyk, Wodnicki, Bród, Partyka, komandera, 
żebrowski (Warmuz 46’), karcz, Ślusarczyk (krawczyk 78’), nowak (Zając 46’)

Slavia Ruda Śląska: Latra – Dolecki, Stasiak, Zmitrowicz, Mikołajczyk (Bergamostro 73’), 
kowynia, Majcher, Rejmanowski, Lux, Witor (Jamrozy 82’), Szubert

żółte kartki: Partyka, komandera, Wodnicki – Stasiak, Zmitrowicz, Dolecki

W minioną środę (20.10) na obiekcie 
Kolejarza Katowice Slavia Ruda Śląska 
przegrała z rezerwami katowickiego  
GKS-u w finale Pucharu Polski podokręgu 
Katowice. Obie drużyny spotkały się już 
w tym sezonie w ramach rozgrywek ligi 
okręgowej. Wówczas na stadionie przy Er-
nesta Pohla Slavia wygrała 2:1.

W drodze do finału rudzka drużyna po-
konała Jastrzębia Bielszowice, Józefkę 
Chorzów oraz Śląsk Świętochłowice. Sla-
via dwukrotnie potrzebowała rzutów kar-
nych, aby przejść do kolejnej rundy.  
GKS II natomiast wygrał z Pogonią Imie-
lin, Podlesianką Katowice oraz Kamionką 
Mikołów.  

Mimo faktu, iż wyraźnym faworytem 
finału byli gospodarze, Slavia rozpoczęła 
ambitnie, dzielnie stawiając czoła przeciw-
nikowi. Jednak w 17. minucie padł gol po 
błędzie obrońcy gości, który dał się wy-
przedzić w pobliżu pola karnego. Następne 
trzy celne podania zawodników GKS-u  

Fo
to

: D
k

Mimo dzielnej postawy Slavia musiała uznać wyższość rezerw GKS-u Katowice.

sprawiły, że 100-procentową sytuację wy-
korzystał Kacper Pietrzyk. Od tej chwili 
znaczącą przewagę wypracowali sobie go-
spodarze, którzy już chwilę później umie-
ścili piłkę w siatce. Sędzia jednak dopa-
trzył się spalonego. Tuż przed przerwą 
GKS podwyższył prowadzenie. Efektow-
nego gola główką po rzucie rożnym zdo-
był doświadczony zawodnik gości, Kamil 
Cholerzyński.

Przez większość drugiej połowy mecz 
kontrolowali gospodarze, ale nie ustrzegli 
się błędu. W 63. minucie kontrowersyjną 
bramkę kontaktową dla Slavii silnym 
strzałem pod poprzeczkę zdobył Marek 
Szubert. Piłkarze GKS-u reklamowali spa-
lonego, ale ostatecznie gol został uznany. 
Kolejne minuty meczu upłynęły na ata-
kach rudzkiego zespołu. Mimo kilku groź-
nych dośrodkowań z rzutów wolnych, 
podopiecznym trenera Zajdla nie udało się 
doprowadzić do wyrównania i rzutów kar-
nych. DK

gołęBiaRStWo

Hodują gołębie od stu lat
Polski Związek Hodowców gołębi Pocztowych w Rudzie Śląskiej świętuje w tym 
roku 100-lecie swojego istnienia. W sobotę (23.10) najlepsi hodowcy z Rudy Ślą-
skiej i miast należących do okręgu katowice otrzymali puchary i odznaczenia. 
Uroczystość była także okazją do integracji oraz wymiany doświadczeń pomię-
dzy miłośnikami gołębi. Wydarzenie odbyło się w restauracji Stara Drukarnia 
w goduli. o jubileuszu oraz pasji związanej z hodowaniem tych ptaków rozma-
wiamy z Leszkiem Seredą, prezesem PZHgP oddział ii w Rudzie Śląskiej.

– Okrągły jubileusz to z pewnością dla 
rudzkich hodowców gołębi powód do du-
my. Dlatego proszę przybliżyć naszym 
czytelnikom historię PZHGP w mieście.  

– PZHGP w Rudzie Śląskiej działa od 1922 
roku od chwili, kiedy w Katowicach powstał 
Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych. W tym też czasie jeden z człon-
ków zarządu wystąpił z wnioskiem o powoła-
nie grup lotowych, które miały ułatwić po-
szczególnym towarzystwom ćwiczenie gołębi 
pocztowych. Powstały wtedy cztery grupy: 
Katowice, Chebzie, Rybnik i Bielszowice. 
Natomiast już w 1923 r. po raz pierwszy 
w Polsce zorganizowano loty konkursowe, 
a ich organizatorami byli śląscy hodowcy.

– W naszym mieście działają dwa od-
działy PZHGP. Czy współpracujecie ze 
sobą?

– Tak, w Rudzie Śląskiej mamy dwa od-
działy, czyli Ruda I 0152 i Ruda II 0153, 
które podlegają pod Okręg Katowice. 
Współpracujemy ze sobą w ten sposób, że 
lotujemy razem w rejonie radzionkowskim. 
Wywozimy ptaki do tej samej miejscowości 
i wypuszczamy je razem. Nasz rejon liczy 
pięć oddziałów: Radzionków, Chorzów-
Świętochłowice, Piekary, Ruda II i Ruda I.

– Ilu hodowców gołębi jest w Rudzie 
Śląskiej?

– Mój oddział Ruda II 0153 liczy stu  
pięćdziesięciu członków, a Ruda I 0152  
około sześćdziesięciu. Tak więc jest nas 
przeszło dwustu.

– Przejdźmy teraz do samych gołębi. 
O ich lotach słyszało z pewnością wiele 

osób, ale chyba nie wszyscy wiedzą, jak 
to się odbywa.

– Stare gołębie mają czternaście plano-
wanych lotów od 150 km do 700 km i je-
den lot 1000 km. Stworzony przez nas 
plan lotów musi być zatwierdzony przez 
Okręg  Katowice. W moim oddziale jest 
siedem sekcji. W sekcjach odbywa się 
„koszowanie” gołębi. Mają one na nodze 
przyczepiony czip, dzięki któremu wiemy, 
jaki to gołąb i o której godzinie przyleciał. 
Ptaki prawie zawsze wracają do gołębni-
ka, lecz zdarza się, że czasem się gubią. 
Jednak na obrączce podany jest numer te-
lefonu hodowcy, który ułatwia odnalezie-
nie zguby. Niestety gołębie mogą zostać 
także zaatakowane przez jastrzębie oraz 
napotykają na wiele innych przeszkód np. 
druty wysokiego napięcia i złe warunki 
pogodowe. Na przykład z mojego gołęb-
nika zaginęło dwadzieścia z dziewięćdzie-
sięciu ptaków.

– Ile godzin dziennie trzeba poświę-
cać gołębiom?

– To zależy od czasu hodowcy, ale co 
najmniej po dwie godziny trzy razy dzien-
nie. Jest to czasochłonne zajęcie, w które 
trzeba włożyć wiele serca i pracy. Myślę, 
że właśnie to powoduje, że mimo tego, że 
zainteresowanie hodowlą gołębi jest duże, 
to grono hodowców w naszym mieście 
maleje. Ludzie są strasznie zabiegani i nie 
mają na to po prostu czasu. Jest też to do-
syć droga pasja, bo wiąże się z przezna-
czaniem dużej ilości pieniędzy na szcze-
pienia, witaminy, opłaty lotowe i odpo-
wiednią karmę. Hoduję gołębie już dwa-
dzieścia lat, więc wiem, o czym mówię.

– Proszę jeszcze zdradzić, czy gdzieś 
można podziwiać okazy wyhodowane 
przez rudzkich hodowców?

– Oczywiście. Hodowcy, zarówno 
z Rudy Śląskiej, jak i innych miast, chęt-
nie biorą udział w wystawach gołębi pocz-
towych, które odbywają się dwa razy w ro-
ku. W grudniu organizowana jest wystawa 
rejonowa w Radzionkowie, a w styczniu 
odbywa się wystawa ogólnopolska. Przy 
okazji chciałbym przypomnieć o strasznej 
tragedii, która wydarzyła się w styczniu 
2006 roku w Katowicach. Podczas wysta-
wy gołębi zginęło 65 osób.

– Dziękuję za rozmowę. AL

ogłoSZEnia

SiatkóWka

Piękny występ 
siatkarek

Siatkarki KPKS „Halemba” Ruda Śląska 
pokonały 3:0 drużynę BKS Stal Bielsko-
Biała w spotkaniu 4 kolejki 1 śląskiej ligi 
siatkówki. Dzięki wspaniałemu występowi 
w minioną sobotę (23.10) na własnym bo-
isku rudzkie zawodniczki po 4 kolejkach 
zajmują 5. miejsce w tabeli z dorobkiem  
6 punktów po dwóch wygranych spotka-
niach w lidze.

Rudzianki w trzech setach wygrały 
z przeciwniczkami z Bielska i już pierwszy 
set, tak jak w poprzednich meczach, był 
zdecydowanie po stronie zawodniczek 
KPKS-u. Ważne stało się też to, jak poto-
czą się kolejne sety, ponieważ szczególnie 
w końcówkach zmniejszała się przewaga 
rudzkich siatkarek. Na szczęście ostatecz-
nie udało im się korzystnie zakończyć  roz-
poczęte spotkanie. Następne spotkanie 
dziewczyny z KPKS-u Halemba rozegrają 
z zespołem z Łazisk Górnych. AL

ZaPaSy

Zapaśnik Slavii 
mistrzem świata

Krzysztof Czerczak mistrzem świata 
weteranów! W minionym tygodniu rudzia-
nin reprezentujący ZKS Slavia Ruda Ślą-
ska sprawdził swoje siły w miejscowości 
Loutraki położonej na greckim półwyspie 
Peloponez i pokazał, na co go stać. Do Ru-
dy Śląskiej wrócił ze złotym medalem.

Zawodnik ZKS Slavia rywalizował 
w kategorii wagowej do 100 kg w dywizji 
B (41-50 lat). W drodze do złotego medalu 
pokonał kolejno Bułgara Mehmeda Koda-
kova, Ukraińca Oleksieja Novitskiego 
i wreszcie Turka Hamzę Erguta. W grec-
kich zawodach wystartował także Tomasz 
Bujoczek w stylu wolnym w kategorii 
130 kg. AL
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Dziewczyny z KPKS-u zaprezentowały 
dobrą formę podczas ostatniego meczu.
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Krzysztof Czerczak z ZKS Slavia  
(po prawej) został mistrzem świata.



Akrobaci popisali się w Halembie
AKROBATYKA
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321,30 cm2

Rudzka Spółdzielnia
MieSzkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22, 
e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza: 
i nieograniczony przetarg ofertowy na najem nw. lokali użytkowych:

Adres lokalu
Stawka ekspl. 

wywoł. zł/
m2/m-c netto

Pow.
m2

Wysokość 
wadium 
+ koszty 

przetargu 

Uwagi

Ruda�Śl.�10,�Wirek
ul. l. Różyckiego 30

12,89 49,30 1.969�zł
+�123,00�zł

I�piętro�w�budynku�wolnostojącym�
z�c.o.�(pow.�lokalu�38,72�m2�+�10,58�m2 

udział�w�powierzchni�wspólnej)

Ruda�Śl.�10,�Wirek
ul. l. Różyckiego 30

12,89 50,32 2.009�zł
+�123,00�zł

I�piętro�w�budynku�wolnostojącym� 
z�c.o.�(pow.�lokalu�39,34�m2�+�10,75�m2 

udział�w�powierzchni�wspólnej)
Ruda�Śl.�5,�Bykowina
ul. p. poloczka 12b

18,88 27,23 1.337�zł
+�123,00�zł

parter�w�budynku� 
mieszkalnym�bez�c.o.

ii nieograniczony przetarg ofertowy na najem nw. lokali użytkowych:

Ruda�Śl.�9,�N.�Bytom
ul. J. S. dworaka 9b

16,88 264,00 14.080,40�zł
+�123,00�zł

parter�w�budynku 
�mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�10,�Wirek
ul. l. Różyckiego 30

8,50 1.401,19 4.000,00�zł
+�123,00�zł

poniżej�parteru�w�bud.�
wolnostojącym�bez�c.o.�(możliwość�
wynajęcia�części�lokalu)�na magazyn

12,89 1.401,19 4.000,00�zł
+�123,00�zł

poniżej�parteru�w�bud.�
wolnostojącym�bez�c.o.� 

(możliwość�wynajęcia�części�lokalu)� 
na działalność handlowo-usługową

Przedmiotem�przetargu�będzie�ustalenie�wysokości�stawek�eksploatacyjnych�na�podane�wyżej�
lokale.

warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent�przystępujący�do�przetargu�powinien�dokonać�oględzin�lokalu,�które�wyznacza�się�na�

dzień 8.11.2021 r.�po�ustaleniu�godziny�oględzin�w�administracji�oraz�zapoznać�się�ze�wzorem�
umowy�najmu�i�regulaminem�przeprowadzania�przetargów.�

2. Oferent�powinien�dokonać�wpłaty�wadium�na�konto�Wynajmującego�PKO�BP�SA�I/O�Gliwice�nr�
43�1020�2401�0000�0302�0039�3751,�a�kserokopię�wpłaty�dołączyć�do�oferty.�Wadium�stanowi�
wysokość�2-miesięcznej�opłaty�czynszowej.

3. Oprócz�wpłaty�wadium�oferent�powinien�dokonać�wpłaty�na�poczet�kosztów�przetargu�na�ww.�
konto�w�kwocie�100,00 zł + obowiązujący VaT i z dowodem wpłaty zgłosić się do działu księ-
gowości (pok. 318) w celu odbioru faktury VaT.

4. Kwota�wpłacona�przez�uczestników�przetargu�na�pokrycie�kosztów�przetargu�nie�podlega�zwro-
towi.

5. Oferent�powinien�złożyć�w�Sekretariacie�Spółdzielni�(pokój�213)�pisemną�ofertę�na�druku�do-
stępnym�w�Dziale�Członkowsko-Lokalowym�lub�na�stronie�internetowej,�w�zamkniętej�kopercie�
z dopiskiem: 

„najem lokalu użytkowego …….………................ przy ul. …….......…….. o pow. ...... m2”

w�terminie�do�dnia 15.11.2021 r. do godz. 9.00.
6. Komisyjne�otwarcie�ofert�nastąpi�w�budynku�Dyrekcji�przy�ul.�Magazynowej�12�w�Rudzie�Śl.�

w dniu�15.11.2021�r.�o godz.�10.00�przy�udziale�oferentów�za�okazaniem�dowodu�wpłaty�wa-
dium.�Obecność�nie�jest�obowiązkowa,�a�o�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�
pisemnie.

7. O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�stawka�eksploatacyjna.
8. Oferta�winna�zawierać:
� a)��szczegółowe�określenie�oferenta,
� b)�propozycję�stawki�eksploatacyjnej�oraz�rodzaj�prowadzonej�działalności.�
9. Wadium�oferentów,�których�oferty�nie�zostaną�wybrane�zostanie�zwrócone�do�7�dni�od�roz-

strzygnięcia�przetargu�i�zatwierdzenia�jego�wyników�przez�Zarząd.
10. Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�przyjęta�będzie�zaliczone�na�poczet�kaucji�za�ww.�lo-

kal.
11. Przed�przejęciem� lokalu,�boksu�Najemca�zobowiązany� jest�do�wpłacenia�kaucji�w�wysokości� �

trzymiesięcznego�czynszu.
12. Wadium�przepada�na�rzecz�RSM�jeżeli�oferent,�którego�oferta�zostanie�przyjęta,�uchyli�się�od�

zawarcia�umowy�w�terminie�wyznaczonym�przez�Spółdzielnię�w�powiadomieniu�o�wygranym�
przetargu.

13. O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pisemnie.
14. Spółdzielnia�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�przetargu�bez�podania�przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118, 
telefon 32 248-24-11, wew. 311.

Wydawca:�Śląskie�Media�Sp.�z�o.o.�Anna�Piątek�(prezes).�Redakcja:�Anna�Piątek�(redaktor�naczelna).�Dziennikarze:�Jo-
anna�Oreł� (sekretarz�redakcji),� tel.�512-295-228,�Agnieszka�Lewko.�Redakcja:�41-709�Ruda�Śląska,�ul.�Niedurnego�36.�
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771-365.�Redakcja�czynna�pn.-pt.�w�godz.�8-14.�Druk:�Polskapresse�Sp.�z�o.o.�
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W hali MOSiR-u w Halembie odbyły się Otwarte Mi-
strzostwa Śląska oraz Międzywojewódzki Turniej 
w Akrobatyce Sportowej i Skokach na Ścieżce. Organiza-
torem tych dwóch wielkich imprez był KPKS „Halemba”. 

Rozegrano 25 konkurencji w klasie młodzieżowej, 
trzeciej sportowej zgodnie z regulaminem PZG oraz 
w układach autorskich indywidualnych wprowadzonych 
przez KPKS „Halemba” dla upowszechnienia akrobatyki 
sportowej wśród dzieci. W imprezie wzięło udział 340 
zawodników z 15 klubów z całej Polski. Wszystkie kluby 
otrzymały pamiątkowe puchary za udział w zawodach.

Wyniki rudzkich akrobatów podczas Otwartych 
Mistrzostw Śląska (miejsca na podium): 

Klasa trzecia: Dwójki kobiet: I miejsce Zofia Krawie-
czek, Alicja Szal; III miejsce Lena Bury, Lena Hudzik. 

Trójki kobiet: II miejsce Zofia Krawieczek, Zuzanna Kra-
wieczek, Alicja Szal. 

Klasa młodzieżowa: Dwójki kobiet: I miejsce Lilianna 
Bubik, Ewa Szykowska; III miejsce Hanna Wolniewicz, 
Julia Bieloch. Trójki kobiet: I miejsce Lilianna Bubik, 
Zofia Wormuth, Ewa Szykowska; II miejsce Małgorzata 
Hajduga, Lena Kass, Paulina Filipiak. Dwójki mieszane: 
I miejsce Szymon Drozd, Nina Warda.

Natomiast w Międzywojewódzkim Turnieju w Akro-
batyce Sportowej i Skokach na Ścieżce startowały dzieci 
w kategoriach: skrzat, skrzat plus, pierwszy krok oraz 
pierwszy krok plus.

Wyniki rudzkich akrobatów (miejsca na podium): 
Skrzat plus dziewczynki: I miejsce Kamila Kot. Skrzat 
chłopcy: II miejsce Jan Sychowicz. JO
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w zawodach
wystartowało 

w sumie 340 
zawodników.

Derbowa porażka Gryfów
RugBY

Do niezwykle ciekawego derbowego pojedynku w II li-
dze doszło w minioną sobotę (23.10) na Burloch Arenie. 
Rudzkie Gryfy zmierzyły się z Hegemonem Mysłowice. 
Trudny dla rudzian pojedynek zakończył się zwycięstwem 
mysłowiczan wynikiem 22:5.

Sobotnie spotkanie w ostatniej kolejce rundy jesiennej  
II ligi było starciem wicelidera (gospodarz spotkania) i lide-
ra ligowej tabeli. Były to także pierwsze śląskie derby  
w rugby od 32 lat, kiedy to po raz ostatni zmierzyły się ze 
sobą w ligowych rozgrywkach drużyny z Górnego Śląska.

W sobotnim, derbowym pojedynku lepiej odnalazła się 
drużyna gości, która dzięki dwóm przyłożeniom w pierw-
szej połowie wypracowała sobie przewagę, której do końca 
spotkania już nie oddała. W drugiej części gry dołożyła trze-
cie przyłożenie, na które Gryfy były zdolne odpowiedzieć 
swoją akcją punktową dopiero w ostatnich chwilach meczu. 
W rudzkim zespole w tym spotkaniu zabrakło wielu elemen-
tów, które do tej pory na szczeblu drugiej ligi się sprawdzały. 
Przed Gryfami przerwa zimowa, którą spędzą na czwartym 
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zawodnicy Hegemona Mysłowice 
zdominowali Burloch arenę.

K.S.�RUGBY�RUDA�ŚLĄSKA�–�HEGEMON�MYSŁOWICE�5:22

miejscu w tabeli, z jednym punktem straty do drugiego miej-
sca, dającego prawo gry o awans do I ligi.

Podczas meczu rudzian z drużyną z Mysłowic została 
wręczona specjalna nagroda, czyli przechodnie trofeum 
„Rugbowy Kilof Górniczy”. Po każdym meczu pomiędzy 
górnośląskimi drużynami wędruje ono do zwycięskiego ze-
społu. AL

Dwa medale dla Pogoni
ZAPASY

Młodzi zapaśnicy Pogoni dobrze spisali się w zapa-
sach w stylu klasycznym. W sobotę (23.10) odbył się 
XIV Turniej zapaśniczy im. J. Czai. Podczas tych za-
wodów zapaśnicy Pogoni zdobyli dwa medale – Dawid 
Bończuk w grupie dzieci wywalczył srebrny medal, 
a Rafał Szkucik brązowy w grupie kadetów. W zawo-
dach wystartowało 170 zawodników z 15 klubów. AL

na zdjęciu 
zawodnicy 
z trenerem 

piotrem 
Topolskim. Fo
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Mistrzostwa Polski udane
CURLING

Dobrą formą na Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w Curlingu popisał się Mateusz Grymel. Za-
wodnik z Rudy Śląskiej, który reprezentował  KS AZS 
Politechniki Śląskiej, w finale w kategorii chłopców 
wraz z zespołem pokonał drużynę POS Łódź 6:2.

Zespół wystąpił w składzie: Maksymilian Szew-
czyk, Mateusz Grymel oraz najmłodszy w składzie 
Mateusz Kowalczyk. Zawody odbyły się w weekend 
16-17 października w Łodzi. W rywalizacji wystarto-
wało 15 drużyn. AL
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„Przez komunikację do efektywnej współpracy” 
z takim przesłaniem pracownicy Powiatowego Urzędu 

Pracy w Rudzie Śląskiej we współpracy z Partnerem 
ponadnarodowym Association of Young Psychologists 
in Bulgaria – Stowarzyszeniem Młodych Psychologów 

z Bułgarii stawiali pierwsze kroki w mediacji.

Pierwszy raz aktywnie włączyliśmy się 
w obchody Międzynarodowego Tygodnia Me-
diacji. W dniach 20-21 października br. zorga-
nizowano seminarium dla pracowników tut. 
Urzędu, prezentujące rolę mediacji jako nowa-
torskiego narzędzia w ramach realizowanych 

Obchody Tygodnia Mediacji w Powiatowym  
Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej

Współpraca ponadnarodowa
Współpraca z ponadnarodowym Partnerem 

nawiązała się w ramach realizacji projektu 
grantowego „Ścieżki Współpracy” – wsparcia 
udzielonego przez Fundację Fundusz Współ-
pracy dla podmiotów wdrażających współpra-
cę ponadnarodową, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. 

Istotnym aspektem w wyborze partnera po-
nadnarodowego był charakter organizacji jako 

stowarzyszenie psychologów, co ma odzwier-
ciedlenie w wypracowanym rozwiązaniu 
w oparciu o psychologiczne spojrzenie i po-
dejście do istniejącego problemu.

Partner aktywnie prowadzi indywidualne 
i grupowe konsultacje psychologiczne, wspie-
rając centra zawodowe, promując ważność 
dialogu w społeczeństwie, wartość edukacji 
i szkoleń będących ścieżką do lepszej przy-
szłości zawodowej. Ze strony Partnera bezpo-
średnio zaangażowana była Prezes Stowarzy-

„Połączenie sił to początek,  
pozostanie razem to postęp, wspólna 

praca to sukces” – Henry Ford
W efekcie powołany został Zespół  

ds. przeciwdziałania i rozwiązywania kon-
fliktów, który realnie wpłynie na rozwiązy-
wanie problemów komunikacyjnych, naj-
częściej skutkujących przerwaniem staży. 
Zespół wykorzystuje techniki negocjacji, 
efektywnej komunikacji oraz mediacji, by 
skutecznie wspierać uczestników i organi-
zatorów staży w wypracowaniu wspólnego 
porozumienia.

W celu zapewnienia efektywnej pracy 
Zespołu w jego skład wchodzi sześć osób, 
a w dalszej perspektywie kolejnych sześć. 
Działanie to umożliwi wielostronne podej-
ście i wymianę doświadczeń przez osoby 
z różnych komórek organizacyjnych PUP 
o rozlicznych umiejętnościach i kwalifika-
cjach. Bogactwem tego zespołu jest różno-
rodność, pod względem wieku i płci, co po-
zwala spojrzeć na każdą sytuację konflikto-
wą z odmiennej perspektywy i znaleźć wiele 
możliwych propozycji dalszego działania.

Realizacja projektu grantowego przypa-
dła na okres aktualnie panującej pandemii 
COVID-19, co wymusiło zmianę uprzednio 
zaplanowanych działań. Ograniczenia 
w swobodnym przemieszczaniu się i podró-
żowaniu uniemożliwiły przeprowadzenie 
wizyty studyjnej Partnera w naszej instytu-
cji, jak i pracowników PUP w siedzibie Sto-
warzyszenia. Tym samym czerpanie ze wza-
jemnych doświadczeń musiało zostać prze-
formułowane.

Współpraca z Partnerem ponadnarodo-
wym Association of Young Psychologists in 
Bulgaria (Stowarzyszenie Młodych Psycho-
logów w Bułgarii) prowadzona była w opar-
ciu o spotkania i konsultacje online oraz ko-
respondencję. Podjęte działania umożliwiały 
kompleksowe omówienie istotnych kwestii 
i napotykanych problemów. Konsultowane 
były propozycje rozwiązań oraz możliwości 
i ograniczenia w ich zastosowaniu. Poddawa-
no dyskusji wysuwające się z prowadzonych 
działań wnioski w odniesieniu do wypraco-
wywanego wspólnie rozwiązania. 

działań i oferowanego wsparcia. Dodatkowo 
21 października w Międzynarodowym Dniu 
Mediacji przeprowadzono szkolenie części 
pracowników w ramach wdrożenia i rozszerze-
nia rozwiązania umożliwiającego prowadzenie 
mediacji skonfliktowanych stron.

szenia Pani Petya Sabeva, magister psycholo-
gii, z wieloletnim doświadczeniem w konsul-
tacjach, badaniach, innowacyjnych metodach 
oraz w zarządzaniu projektami, a także Pani 
Marina Davidkowa-Atanasova magister po-
mocy społeczno-psychologicznej, osoba bę-
dąca doradcą w mediacjach społecznych, ma-
jąca doświadczenie w projektach międzynaro-
dowych. Połączenie międzynarodowych do-
świadczeń znacząco wpłynęło na efektywność 
wypracowywania nowoczesnych rozwiązań.

„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn” – Arystoteles
Istotnym wsparciem Partnera była realiza-

cja szkolenia z zakresu komunikacji interper-
sonalnej dla członków Zespołu, które zostało 
dopasowane do jego potrzeb. Podczas spo-
tkań szkoleniowych analizowano umiejętno-
ści i kompetencje uczestników mające wpływ 
na działania związane z przeciwdziałaniem 
i rozwiązywaniem konfliktów. 

Nabyte umiejętności interpersonalne 
członków Zespołu umożliwiają prawidłowe 
odczytanie zachowań i komunikatów, któ-
rych używa się każdego dnia, a które są nie-
zbędne do skutecznej interakcji z innymi 
ludźmi. Umiejętności te pomogą w skutecz-
nym porozumiewaniu się z innymi i wsparciu 
skonfliktowanych stron.

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz 
Współpracy w ramach projektu „Ścieżki 
współpracy – wsparcie dla podmiotów 

wdrażających współpracę ponadnarodową” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wypracowane rozwiązania Powiatowy 
Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej zamierza sto-
sować również w ramach standardowych 
działań tut. Urzędu, co przyczyni się do 
zmniejszenia skali problemu, jakim są prze-
rwania staży, czy innych form proponowane-
go wsparcia realizowanych w projektach 
i pozostałych działaniach Urzędu.

Rozmowa z Partnerem ponadnarodowym:
Petyą Sabevą – prezeską Stowarzyszenia 

Młodych Psychologów oraz Mariną  
Daviodkową-Atanasową – psycholożką  
Stowarzyszenia Młodych Psychologów.

– Z perspektywy Partnera zaangażowa-
nego w wypracowanie zasad działania Ze-
społu ds. przeciwdziałania i rozwiązywania 
konfliktów, czy spotkałyście się już wcze-
śniej z takim działaniem w instytucji o po-
dobnym profilu do Urzędu Pracy w Bułga-
rii? 

– Nie, do tej pory nie spotkałyśmy się w Buł-
garii ze stosowaniem rozwiązań w zakresie 
określonych działań Zespołu ds. zapobiega-
nia i rozwiązywania konfliktów. Zdecydowa-
nie nie jest to praktykowane w tut. urzędach 
pracy.  Z pełnym przekonaniem możemy po-
wiedzieć, iż jest to bardzo innowacyjne roz-
wiązanie i jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
mogliśmy uczestniczyć w procesie jego two-

rzenia. Jednocześnie zauważamy korzyści 
płynące z zastosowania mediacji w aspekcie 
rozwiązywania konfliktów. 

– Wspomniałyście o korzyściach płyną-
cych z mediacji. Co myślicie o rozwiązy-
waniu konfliktów przez mediację? Czy 
uważacie, że jest to działanie przyszło-
ściowe?

– Z psychologicznego punktu widzenia 
Zespół ds. zapobiegania i rozwiązywania 
konfliktów, który zajmuje się konkretnymi 
kwestiami w trudnych sytuacjach pojawiają-
cych się problemów, szczególnie na płasz-
czyźnie zakłóceń w komunikacji pomiędzy 
stażystami a organizatorami staży, jest naj-
lepszą formą przeciwdziałania sporom, spo-
sobem poszukiwania rozwiązań, a w efekcie 
powrotu do dialogu, współpracy i umożli-
wienia dalszej realizacji staży. 

Mediacja pozwala na uwzględnienie opi-
nii każdej ze stron, uważnego słuchania, czy-
tania mowy ciała i odpowiedniego reagowa-
nia. Mediator pomaga i prowadzi strony 
w kierunku ich własnego rozwiązania. Nie 
decyduje o wyniku, ale pomaga stronom zro-
zumieć i skupić się na ważnych kwestiach 
potrzebnych do osiągnięcia rozwiązania. Jest 
to zdecydowanie działanie przyszłościowe.

– Jakie korzyści płyną dla Was z podję-
tej współpracy w wypracowaniu rozwią-
zania, czyli zasad działania Zespołu  
ds. przeciwdziałania i rozwiązywania 
konfliktów?

– Współpraca ponadnarodowa to pierw-
szy aspekt istoty naszego zaangażowania. 
Wcześniej współpracowaliśmy już z partne-
rami z Polski, jednak do tej pory były to 
projekty ukierunkowane na zwiększenie in-
tegracji społeczności romskiej. 

Współpraca podjęta z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Rudzie Śląskiej to nowa per-
spektywa dla naszego Stowarzyszenia. Cie-
szymy się, że wykorzystując nasz psycholo-
giczny potencjał, mogliśmy zaoferować na-
szemu polskiemu Partnerowi świeże spoj-
rzenie na zagadnienie, jak i przekazać naszą 
wiedzę oraz doświadczenie z zakresu efek-
tywnej komunikacji oraz rozwiązywania 
problemów w ramach możliwości wdroże-
nia nowych praktyk. 

To niesamowita okazja zarówno dla nas, 
jak i Partnera z Polski do czerpania do-
świadczenia na rynku międzynarodowym 
w kontekście przełożenia na rynek lokalny, 
dzięki temu wszyscy możemy zwiększyć 
efektywność swoich działań.
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