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tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE 
WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Muzeum 
PRL-u 
otwiera się 
po dwuletniej 
przerwie!

Więcej na str. 4
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Więcej na str. 4

Godka śląska 
nie jest im obca
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Więcej na str. 7

Rudzianin mistrzem 
Europy!
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Więcej na str. 5

Gruzińskie chaczapuri
smakiem marca

Zapraszamy do zapisów

ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

ZAPISY TEL. 32 340-46-76 

Wolne terminy 
na protezy 

zębowe na NFZ 
2022 rok!!!

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE 
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Więcej na str. 3

Rusza kolejna 
edycja akcji 

,,Dzwonię i jadę”
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OGŁOSZENIA

SZPITAL MIEJSKI

Po zdrowie do DDOM-u
50 osób skorzystało dotychczas z pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM), który działa przy bielszowickim Szpitalu Miejskim. Projekt adreso-
wany jest do osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 
wykonywania codziennych czynności. Nabór do DDOM-u prowadzony jest w sposób ciągły.

Dzienny Dom Opieki Medycznej 
przy bielszowickim Szpitalu Miej-
skim działa od października ubiegłe-
go roku. W ramach niego zapewniana 
jest opieka od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7 do 16. Wchodzą 
w to: opieka pielęgniarska, psycholo-
giczna, logopedyczna oraz wsparcie 
opiekuna medycznego, a także pora-

dy dietetyka; kompleksowa codzien-
na rehabilitacja i terapia zajęciowa; 
konsultacje i opieka lekarza geriatry, 
lekarza rehabilitacji medycznej i le-
karza ubezpieczenia zdrowotnego; 
badania diagnostyczne i konsultacje 
specjalistyczne; edukacja pacjentów 
w zakresie samoopieki i samopielę-
gnacji; wyżywienie oraz transport do 

i z DDOM (w razie potrzeby – decy-
duje o tym lekarz).

– Nabór do projektu prowadzony 
jest w sposób ciągły. 19 kwietnia ko-
lejnych siedem osób zakończyło swój 
pobyt w Dziennym Domu Opieki Me-
dycznej, czyli łącznie we wszystkich 
turnusach uczestniczyło 50 osób. Ko-
lejna grupa zapisana jest na ten pią-

BEZPIECZEŃSTWO

Piesi i kierowcy pod okiem drona
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Policjanci przy pomocy drona kontrolowali 
bezpieczeństwo na ulicy 1 Maja.

Mundurowi z rudzkiej drogówki po raz pierwszy w działaniach wykorzystali drona, który ma 
wspomóc ich w walce z piratami drogowymi. Bezzałogowy statek powietrzny jest używany 
do kontroli miejsc, gdzie uczestnicy ruchu drogowego, szczególnie piesi, są najbardziej nara-
żeni na niebezpieczeństwo.

Operatorzy wraz z policjantem  
z drogówki obserwowali zachowania 
kierowców i pieszych, a w przypadku 
zauważenia wykroczenia, przekazy-
wali informacje patrolowi policji, któ-
ry następnie przeprowadzał kontrolę 
lub legitymował pieszego bądź rowe-
rzystę. Pod okiem drona podczas 
wtorkowej (12.04) akcji znaleźli się 
uczestnicy ruchu przy ulicy 1 Maja. 
Policjanci przyglądali się kierowcom, 
którzy wyprzedzali bezpo-
średnio przed przej-
ściami dla pieszych 
lub popełniali 
wykroczen ia 
przeciwko bez-
p i e c z e ń s t w u 
pieszych.

D o d a j m y,  
że bezzałogowy 
statek powietrzny 
to najnowocześniej-
sze tego rodzaju urzą-
dzenie wykorzystywane 
obecnie przez Polską Policję.  
Dron wyposażony jest w kamerę  

z 200-krotnym przybliżeniem i może 
się poruszać z prędkością 80 kilome-
trów na godzinę. Jego kamera nagry-

wa obraz w rozdzielczości 4K, co po-
zwala zabezpieczyć materiał dowodo-
wy o bardzo dobrej jakości. JO

HARMONOGRAM  
SPOTKAŃ włAdz  

Rudy ŚląSKiej 
z MieSzKAŃcAMi dzielNic

 21.04, godz. 17.00 – Bykowina,  • 
Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. 11 Listopada 15,

 26.04, godz. 17.00 – Bielszowice, • 
Dom Kultury przy ul. Kokota 170,

 9.05, godz. 17.00 – Halemba, • 
Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Zamenhofa 12,

 12.05, godz. 17.00 – wirek i czarny las, • 
Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Głównej 1.

tek – mówi Tomasz Kontny ze Szpita-
la Miejskiego w Rudzie Śląskiej, ko-
ordynator projektu DDOM.

Do projektu można się zgłosić po-
przez uzyskanie skierowania od leka-
rza oraz wypełnienie formularza zgło-
szeniowego i dostarczenie tych doku-
mentów do administracji szpitala 
w Goduli (dokumenty dostępne  

są na stronie internetowej szpitala  
– www.szpitalruda.pl). Do oceny stop-
nia samodzielności fizycznej stosowa-
na jest skala Barthel. Pozwala ona na 
zdiagnozowanie stanu zainteresowa-
nej osoby pod względem jej zapotrze-
bowania na opiekę innych osób. Pro-
jekt DDOM na razie ma być realizo-
wany do końca lipca tego roku. JO

Odwiedź nas także na FacebOOku: 
www.facebook.com/

WR.WiadomosciRudzkie

PREZyDENT MIASTA RuDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta, 

wykazów dotyczących oddania w:
– dzierżawę gruntu pod istniejące ogródki rekreacyjne  
przy ul. Magnolii 3-19, ul. Wita Stwosza 3, ul. Prostej 2,
– najem gruntu pod garażami blaszanymi i murowanymi 

położonymi przy ul. Powstańców, ul. Bielszowickiej, ul. Solidarności 
i ul. Czarnoleśnej,

które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie 
umów: dzierżawy gruntu, najmu gruntu na czas oznaczony do 3 lat.
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AkcjA „Dzwonię i jADę”

Zadzwoń i jedź!
w Rudzie Śląskiej już po raz szósty ruszyła akcja „Dzwonię i jadę”. Rudzcy seniorzy mogą ko-
rzystać z bezpłatnego dojazdu do przychodni, gabinetów specjalistycznych, urzędów, domów 
kultury czy sklepów. Projekt prowadzi Fundacja „Aktywni My”, a miasto przeznaczyło na ten cel 
prawie 149 tys. zł. Do tej pory z bezpłatnych przejazdów skorzystało już ponad 9300 osób.
– Od samego początku akcja „Dzwo-

nię i jadę” cieszy się zainteresowaniem 
najstarszych  mieszkańców  naszego 
miasta – podkreśla Anna Krzysteczko, 
wiceprezydent Rudy Śląskiej. – To naj-
lepszy dowód na to, że tego typu inicja-
tywy w Rudzie  Śląskiej  są  bardzo  po-
trzebne  i mam nadzieję,  że  będzie  ich 
coraz  więcej,  a  to  za  sprawą  prężnie 
działających  rudzkich  organizacji  po-
zarządowych – dodaje.
Z bezpłatnych przejazdów na terenie 

Rudy Śląskiej można skorzystać od po-
niedziałku  do  piątku w godz.  od  7.30 
do  14.  Akcja  potrwa  do  końca  roku 
z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych 
(lipca  i  sierpnia)  i  skierowana  jest  do 
mieszkańców  Rudy  Śląskiej,  którzy 
ukończyli  60.  rok  życia.  –  Osobom 
starszym często trudno jest przemieścić 
się do przychodni, szpitala, urzędu, ko-
ścioła czy nawet na zakupy, basen, do 
ogródka. Rodzina takiej starszej osoby 
też  nie  zawsze  jest  mobilna,  dlatego 
służymy  pomocą  i  zawozimy  naszych 
seniorów wszędzie tam, gdzie potrzebu-
ją  i  nie  stosujemy  żadnych ograniczeń 
co do punktów docelowych – tłumaczy 
Kornelia Pogoda z Fundacji „Aktywni 
My”, koordynatorka projektu. – Orga-
nizujemy także przejazdy grupowe w dni 
wolne, na przykład na koncerty, pikniki, 
różne imprezy plenerowe, z których mo-

gą  skorzystać  organizacje  działające  
na rzecz seniorów – dodaje.
Zapotrzebowanie  na  przejazd moż-

na  zgłosić  telefonicznie  pod  nr  tel. 
661-217-743 lub e-mailowo: kontakt@
fundacjaaktywnimy.pl.  Jednak  należy 
pamiętać,  żeby  zrobić  to  nie  później 
niż dwa dni przed planowanym termi-
nem wyjazdu. Potrzebę transportu mo-
że  zgłosić  zarówno  osoba  bezpośred-
nio  zainteresowana,  jak  i  rodzina, 
a  także  przedstawiciel  instytucji  czy 
placówki  opiekującej  się  seniorami. 
Koordynator, który będzie przyjmował 
zgłoszenie,  zapyta  o  podstawowe  in-
formacje  niezbędne  do  wykonania 
usługi (imię i nazwisko, adres oraz tra-
sę, której ma dotyczyć przewóz).
Również opiekun osoby starszej lub 

niepełnosprawnej  może  bezpłatnie 
skorzystać ze wspomnianej usługi, ale 
jego  obecność  należy  też  wcześniej 
zgłosić  przedstawicielowi  fundacji. 
Zgodnie  z  ustaleniem we wskazanym 
dniu  po  zgłaszającą  się  osobę  podje-
dzie  zielony  bus  oznaczony  logo  pro-
jektu.  –  Zapewniamy  usługi  również 
osobom wymagającym transportu spe-
cjalistycznego,  które  poruszają  się  na 
wózku lub potrzebują podprowadzenia. 
Informację  o  takiej  potrzebie  również 
należy przekazać przy zgłoszeniu – mó-
wi Kornelia Pogoda.

„Dla całego świata był tylko kimś, 
dla nas był całym światem…”.

wszystkim, którzy w tak bolesnych dla mnie chwilach 
dzielili ze mną smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia i życzliwości

oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych  
mojego jedynego, ukochanego 

syna
Śp. Roberta Krzysteczko

Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym, Sąsiadom, 
Przedstawicielom władz samorządowych,  

współpracownikom oraz delegacjom jednostek miejskich 
za okazaną pomoc, współczucie, złożone wieńce i kwiaty  

 dziękuję z całego serca.

To, co działo się w moim życiu 
przez ostatnie dwa i pół roku 
choroby Roberta, utwierdziło 

mnie w przekonaniu, że ludzie są dobrzy. 

Dziękuję, że byliście częścią życia Roberta!

Z wdzięcznością  
Anna Krzysteczko 

Wiceprezydent Miasta Ruda Śląska

INTERWENCJE

Ulica Partyzantów  
z nowym chodnikiem

Piesi poruszający się ulicą Partyzantów w wirku w końcu doczekali się 
nowego chodnika. Dzięki temu m.in. mieszkańcy pobliskich domów oraz 
działkowcy z ogródków ,,Biała Róża” mogą w komfortowych warunkach 
załatwiać swoje sprawy.
Dotychczasowy chodnik, prowadzą-

cy  od  ogródków  ROD  „Biała  Róża”  
do  skrzyżowania  ulicy  Partyzantów  
z ul. Wysoką, był nierówny i z ubytka-
mi. – Zgłosiliśmy ten problem do urzę-
du wraz z prośbą, aby chodnik był od-
śnieżany w sezonie zimowym. Tymcza-
sem, ku naszemu zaskoczeniu, odśnie-
żanie  przerodziło  się  w wymianę  na-
wierzchni,  co  oczywiście  bardzo  nas 
ucieszyło  –  mówi  jeden  z  mieszkań-
ców ulicy Partyzantów.
Prace rozpoczęły się 3 marca. – Wy-

remontowany został odcinek chodnika 
o długości 203 mb. Zakres robót obej-
mował wymianę krawężnika, wymianę 
obrzeża,  karczowanie pni oraz wyko-
nanie nawierzchni  z  kształtki betono-
wej – informuje Adam Nowak, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta.
Remont  chodnika  zakończył  się 

4 kwietnia, a koszt jego naprawy wy-
niósł 70 tys. zł. Zadanie zostało zreali-
zowane z remontów bieżących. – Dzię-
kujemy  za  to  wszystkim  zaangażowa-

Projekt „Dzwonię i jadę” został zaini-
cjowany w 2016 roku dzięki funduszom 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ko-
lejne  edycje  projektu  dofinansowane 
były z budżetu miasta na łączną kwotę 
ponad 300 tys. zł. W 2020 roku dofinan-
sowanie pochodziło z Rządowego Pro-
gramu ASOS 2020. Do tej pory z bez-
płatnych  przejazdów  skorzystało  już 
ponad  9300  osób. W  2022  roku  koszt 
realizacji  zadania  wynosi  w  sumie 
151 784 tys. zł, z czego dotacja z budże-
tu miasta wynosi 148 764 tys. zł z pro-
gramu Aktywizacji Osób Starszych.
„Dzwonię i jadę” to nie jedyny pro-

jekt  realizowany przez Fundację „Ak-
tywni  My”.  Organizacja,  która  ma 
swoją siedzibę w dzielnicy Kochłowi-
ce,  przy  ul. Tunkla  1  prowadzi  Punkt 
Pomocy  Rzeczowej  i  Sklep  Charyta-
tywny. W miejscu tym można otrzymać 
potrzebną rzecz, od ubrań po środki hi-
gieny,  jak  również  zostawić  coś,  co 
mogłoby się komuś przydać. Dodatko-
wo angażuje się w takie przedsięwzię-
cia,  jak  wspólne  strojenie  choinki  na 
kochłowickich plantach, czy  też akcje 
krwiodawstwa  w  różnych  punktach 
miasta.  Zajmuje  się  także  promowa-
niem idei wolontariatu oraz aktywiza-
cją  osób  starszych. Obecnie  aktywnie 
wspiera również uchodźców z Ukrainy.
 AL

nym osobom oraz instytucjom. Z chod-
nika  codziennie  korzystają  zarówno 
mieszkańcy w drodze do pobliskich in-
stytucji  i  sklepów,  jak  i  działkowicze 
oraz dzieci z przedszkola i szkoły pod-
czas spacerów, a także osoby aktywne 
sportowo. Dlatego tak bardzo zależało 
nam  na  tym,  aby  powstał  tutaj  nowy 
chodnik – podkreślają mieszkańcy uli-
cy Partyzantów.  Joanna Oreł

Wymiana chodnika przy  
ul. Partyzantów trwała miesiąc.
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Kolejny deszcz, kolejne zalanie
wystarczyło kilka godzin deszczu, by kolejny raz na moście nad rzeką 
kłodnicą przy ul. 1 Maja w Halembie (na wysokości stacji paliw BP) zro-
biło się rozlewisko. z powodu tworzących się kałuży kierowcy obawiają 
się o stan swoich samochodów po przejechaniu przez wiadukt, a prze-
chodzący tamtędy piesi w czasie deszczu muszą liczyć się z dodatkowym 
„prysznicem”. Mieszkańcy zastanawiają się, dlaczego dochodzi do zalań, 
skoro most był niedawno remontowany.
Przypomnijmy, że w 2021 r. przepro-

wadzony został remont konstrukcji mo-
stu.  Natomiast  w  tym  roku  Przedsię-
biorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji 
wykonało przyłącza wpustów do kana-
lizacji deszczowej. – Jakim cudem przy 
okazji  nie  została  rozwiązana  sprawa 
notorycznych  zalań?  W  tym  miejscu  
w  godzinach  szczytu  i  tak  tworzą  się 
korki,  a  po  ulewie  trzeba  dodatkowo 
zwolnić,  żeby  bezpiecznie  przejechać 
przez wodę, więc robi się jeszcze więk-
szy zator – zgłosił nam  jeden z miesz-
kańców Halemby.
Ostatnio  do  takiej  sytuacji  doszło  

9  kwietnia  po  opadach  deszczu.  Aby 
tymczasowo rozwiązać problem, Przed-
siębiorstwo Wodociągów  i  Kanalizacji 
odpompowało wówczas wody opadowe 
do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Dlaczego  jednak  woda  wciąż  się 

zbiera? Jak tłumaczą urzędnicy rudzkie-
go  magistratu,  zastoisko  tworzy  się  
w miejscu wyłączonego  z  eksploatacji 
wpustu  ulicznego.  Problem  ten  powi-
nien zostać rozwiązany do końca waka-
cji. – Najpóźniej do końca sierpnia zo-
stanie  przeprowadzony  remont  na-
wierzchni  jezdni,  który  umożliwi  po-

wierzchniowe odprowadzenie wód opa-
dowych do kanalizacji deszczowej – za-
powiada Adam Nowak, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Joanna Oreł

Miasto planuje remont nawierzchni 
jezdni, co ma pomóc w odprowadzaniu  

wody do kanalizacji.

Fo
to

: a
rc

h.
 p

ry
w

at
ne

 

PoDziękowAniE



4www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 20.04.2022

KULTURA

Wielki powrót do Muzeum PRL-u
Kolejne eksponaty, samochody, powiększona wystawa maszyn rolniczych, nowe ekspozycje, 
miejsca piknikowe oraz budka telefoniczna – to tylko niektóre nowości, które w tym sezonie 
będzie można zobaczyć w bielszowickim Muzeum PRL-u. Obiekt otwiera się po dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią. Do Muzeum PRL-u będzie można wybrać się od soboty, 
30 kwietnia.

Nową 
atrakcją 

będzie 
wóz 

drabiniasty, 
na którym 

umieszczone 
zostaną 
snopki. Fo
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22

Ostatni raz bielszowickie muzeum 
otwarte było w 2019 roku. Tak długa 
przerwa nie oznaczała jednak, że przy 
ul. Zajęczej 42 nic się nie działo. – Nie 
próżnowaliśmy i przeprowadziliśmy 
w tym czasie kilka dużych remontów, 
których nie moglibyśmy zrealizować, 
gdyby muzeum było otwarte dla zwie-
dzających – mówi Monika Nizioł, pre-
zes Fundacji Minionej Epoki, która 
prowadzi Muzeum PRL-u.

Między innymi wymienione zostały 
dachy, a jeden z budynków zyskał nową 
przestrzeń. Ponadto wewnątrz muzeum 
utworzone zostały toalety. – Równocze-

Jedną ze stałych ekspozycji w Muzeum PRL-u 
jest gabinet pierwszego sekretarza.
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śnie pozyskaliśmy nowe eksponaty mo-
toryzacyjne – samochody i przyczepę 
kempingową. Udało się także kupić ko-
lejne maszyny rolnicze, dzięki czemu po-
większyliśmy ich wystawę. Hitem foto-
graficznym będzie wóz drabiniasty, który 
stanowi centralne miejsce tej ekspozycji 
– czekamy tylko na snopki. Drugim faj-
nym plenerem do zdjęć będą odrestauro-
wane i pomalowane sanie – wylicza 
Monika Nizioł. – Utworzyliśmy również 
miejsca piknikowe z ławami i stanowi-
skiem na ognisko, bo zwiedzający często 
o to pytali. Dzięki temu będą mogli dłu-
żej spędzać z nami czas – dodaje.

I choć goście przez dwa sezony nie 
oglądali muzealnych eksponatów na 
miejscu, to mogli zobaczyć je… na ki-
nowym ekranie. – Około 60 procent 
eksponatów wykorzystanych na planie 
zdjęciowym filmu „Gierek” pochodziło 
właśnie z naszego muzeum – zdradza 
Monika Nizioł.

Muzeum PRL-u ponownie otworzy 
swoje podwoje 30 kwietnia (sobota) 
w godzinach od 10 do 18. Oprócz 
wspomnianych atrakcji dla gości przy-
gotowano m.in. dużą wystawę plenero-
wą o Stalinogrodzie, czyli o Katowi-
cach z lat 50. Ponadto hitem będzie 
budka telefoniczna, która ma stanąć za-
raz przy wejściu do muzeum. – Każdy 
znajdzie coś dla siebie – zapewnia Mo-
nika Nizioł. – Jesteśmy gotowi na po-
wrót gości, ale przed ponownym otwar-
ciem towarzyszy nam ogromny stres, 
czy sprostamy oczekiwaniom zwiedza-
jących. Myślę jednak, że przez te wszyst-
kie lata działalności udało nam się wpi-
sać muzeum na mapę turystyczną nie 
tylko Śląska, czego potwierdzeniem są 
telefony i wiadomości od osób, które 
pytają o otwarcie – podsumowuje.

Dodajmy, że bielszowickie Muzeum 
PRL-u działa od czerwca 2010 roku. 
Z tej okazji w 2020 roku miała zostać 
zorganizowana impreza urodzinowa. 

Ślonzoki niy gynsi
W Szkole Podstawowej nr 22 w Nowym Bytomiu odbyła się XVII edycja Międzyszkolnego Konkursu Godki ,,Ślonzoki niy gynsi”. W tym roku do rywalizacji sta-
nęli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy zaprezentowali teksty śląskich twórców lub własne kompozycje w gwarze śląskiej.

– Celem konkursu było ukazanie 
piękna i popularyzowanie gwary ślą-
skiej oraz kultywowanie tradycji i oby-
czajów panujących na Górnym Śląsku 

Gościem specjalnym konkursu była Alojzy Lysko (drugi od prawej).

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka

– mówi Katarzyna Pietrzak, jedna z or-
ganizatorek konkursu w SP nr 22. 
– Jury oceniało przede wszystkim po-
prawność gwary śląskiej, dobór tema-

tu i jego oryginalność, ciekawą auto-
prezentację oraz ogólny wyraz sce-
niczny – wylicza.

W XVII Międzyszkolnym Konkur-
sie Godki ,,Ślonzoki niy gynsi”, który 
odbył się po patronatem Związku Gór-
nośląskiego, wzięło udział 22 uczniów 
z ośmiu rudzkich szkół. W kategorii 
uczniów klas V-VIII szkół podstawo-
wych grand prix zdobyła Ewelina 
Rocznik ze Szkoły Podstawowej nr 30. 
Pierwsze miejsce wywalczył z kolei 
Wojciech Miliczek z SP nr 25, drugie 
Filip Pytka z SP nr 27, a trzecie Filip 
Gacka z SP nr 20. Natomiast w kate-
gorii uczestników z I i II klasy szkół  
średnich wygrała Martyna Pawlinka  
z II Liceum Ogólnokształcącego, dru-
gie miejsce zajęła Julia Jurdziak z tej 
samej szkoły, a trzecie Michał Pilich 
(również II LO). Wyróżnienia otrzy-
mały: Vanessa Wornicz-Korus, Pauli-
na Skok, Zuzanna Wieczorek, Karoli-
na Konieczny i Matylda Bartoszek 
(uczennice SP nr 22).

Na scenie zaprezentowało się ponad 20 uczniów z rudzkich szkół.
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Zmagania uczniów oceniało jury 
w składzie: przewodniczący Lucjan No-
ras (aktor Teatru Naumionego), Teresa 
Adamczuk (prezes Związku Górnoślą-
skiego, koło Kochłowice) oraz Barbara 

Wilk (członek Związku Górnośląskiego 
koło Kochłowice). Gościem specjalnym 
gali konkursowej był Alojzy Lysko – ślą-
ski pisarz, autor cyklu powieści „Duchy 
wojny” oraz samorządowiec. JO

Dużym zainteresowaniem gości cieszy się 
wystawa pojazdów z czasów PRL-u.

Fo
to

: J
ac

ek
 D

 K
na

pi
k

Jednak z powodu wybuchu pandemii 
koronawirusa muzeum w ogóle nie 
otworzyło swoich podwoi. – Dlatego 
też w tym roku planujemy zorganizo-
wać dużą imprezę plenerową na za-
mknięcie sezonu. Obiecany tort z okazji 
10-lecia na pewno się pojawi – zapo-
wiada Monika Nizioł.

Muzeum PRL-u czynne będzie w se-
zonie od środy do niedzieli w godzi-
nach od 10 do 18. W majówkę muzeum 
otwarte ma być także w poniedziałek 
(2.05) i we wtorek (3.05). Bilety nor-
malne będą w cenie 18 zł, a ulgowe  
– 12 zł (dzieci do 6. roku życia nie pła-
cą). Joanna Oreł
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Beka i Mamuka wraz z rudzkim kucharzem Michałem Kaczmarczykiem 
przygotowali chaczapuri, które zostało smakiem marca.
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SPOTKANIE NA FICINUSIE

O magii zorzy polarnej
Katarzyna Ogińska-Siedlak i Robert Musioł to rudzianie, którzy od kilku lat pokazują turystom 
piękno zorzy polarnej podczas wycieczek do najdalszych zakątków północnej Norwegii. Tym 
razem łowcy zórz postanowili zaprezentować magię tego zjawiska na miejscu, w rodzinnej 
Rudzie Śląskiej, podczas spotkania w Bibliotece Ficinus.

Katarzyna Ogińska-Siedlak i Ro-
bert Musioł od kilku lat mieszkają na 
północy Norwegii, gdzie pracują ja-
ko przewodnicy, fotografują i prowa-
dzą wspólnie firmę. Napisali także 
książkę pt. „Norwegia oczami Łow-
ców Zórz”, w której pasjonaci opo-
wiadają m.in., jak z sukcesem zakoń-
czyć nocne polowania na zorzę po-
larną oraz na czym polega piękno 
i specyfika życia na północy. Robią 

to także na swoim fan page’u ,,Kat 
and Rob – Łowcy Zórz”.

Tym razem swoimi doświadczenia-
mi i przeżyciami oraz pięknymi zdję-
ciami rudzianie podzielili się z uczest-
nikami wtorkowego (12.04) spotkania 
w wireckiej Bibliotece Ficinus. – Polo-
wanie na zorze, bo tak właśnie nazywa 
się pogoń za tym zjawiskiem, jest nie-
zwykle uzależniające. Sprawia, że czło-
wiek czuje zarówno dreszczyk emocji, 

jak i ogromną satysfakcję, kiedy takie 
polowanie zakończone jest sukcesem. 
Każda noc jest niepowtarzalna i nie-
możliwe jest, by się tym znudzić – mó-
wią Katarzyna Ogińska-Siedlak i Ro-
bert Musioł. – Aurora borealis to zja-
wisko, którego należy doświadczyć 
przynajmniej raz w życiu. Niezwykle 
mistyczne widowisko, które wywołuje 
skrajne emocje i zapada w pamięci na 
długie lata – dodają. JO

RUDZKIE SMAKI

„Gruzińska pizza” smakiem marca
Chaczapuri smakiem marca w konkursie „Rudzkie smaki”. Przepis na to gruzińskie danie narodowe zaproponowali Beka i Mamuka, wolontariusze z Gruzji 
przebywający w Rudzie Śląskiej. Z kolei do końca kwietnia można przesyłać przepisy na wielkanocne potrawy.

– Chaczapuri to jedno z najsłynniej-
szych dań kuchni gruzińskiej. Jego 
przygotowanie jest bardzo proste, 
a danie bardzo smaczne. Znane jest 
jako ,,gruzińska pizza” – mówi Beka. 
– Jako farszu używamy tradycyjnego 
solankowego sera parzonego Sulguni 
oraz białego sera, ale można też do-
dać mieszankę innych serów, np. sera 
żółtego, fety i mozzarelli lub ricotty  
albo bryndzy – dodaje Mamuka.

Beka i Mamuka pochodzą z Gruzji. 
Od czerwca mieszkają w Rudzie Ślą-
skiej, są wolontariuszami w Rudzkim 
Stowarzyszeniu Inicjatyw Niebanal-
nych In-nI w ramach programu Euro-
pejskiego Korpusu Solidarności. 

Do końca kwietnia można przesyłać 
do rudzkiego magistratu propozycje 
na wielkanocne potrawy. – Z pewno-
ścią każdy przygotowuje coś wyjątko-
wego na świąteczny stół. Zachęcam do 
podzielenia się przepisem na swoje 

specjały w postaci wielkanocnych 
słodkości lub wytrawnych dań – mówi 
Iwona Małyska z Wydziału Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Miasta 
Urzędu Miasta.

Propozycje można wysyłać na adres 
e-mail: media@ruda-sl.pl lub pocztą na 
adres Urzędu Miasta Ruda Śląska z do-
piskiem „Rudzkie Smaki”. – Zaprasza-
my do kulinarnej zabawy z rudzkim ma-
gistratem w 2022 roku. Obok głównej 
nagrody, którą jest publikacja zwycię-
skiego przepisu w kalendarzu kulinar-
nym, laureaci poszczególnych miesięcy 
otrzymają zestaw materiałów promo-
cyjnych miasta – zachęca Małyska.

Chaczapuri
Składniki: 1 kg mąki, 0,5 litra cie-

płego mleka, 20 g świeżych drożdży 
lub 2 saszetki suchych, 1 łyżka cukru, 
0,5 łyżeczki soli, 0,25 szklanki oleju, 
750 g serów – po 250 g sera żółtego, 
fety i ricotty lub mozzarelli.

Przygotowanie: Drożdże wraz z so-
lą i cukrem rozprowadzamy w ciepłym 

Katarzyna Ogińska-Siedlak i Robert Musioł podzielili się 
z rudzianami swoją życiową pasją, jaką jest „pogoń” za zorzą polarną.

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka

TWÓRCZy CZWARTEK NA FICINUSIE

O konferencji w Wannsee
28 kwietnia (czwartek) o godz. 17 w zabytkowym budynku Biblioteki Ficinus przy ul. Kubiny 24 w Wirku rozpocznie się spotkanie z historykiem Sebastianem 
Kolonem. Tym razem znawca kultury i religii żydowskiej przybliży temat konferencji w Wannsee w Berlinie. W tym roku przypada 80. rocznica tego tragicznego 
w skutkach wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Twórczy czwartek na Ficinusie”.

W tym roku przypada 80. rocznica 
konferencji, podczas której podjęto 
decyzję o tzw. ostatecznym rozwiąza-
niu kwestii żydowskiej. Odbyła się 
ona 20 stycznia 1942 roku w willi przy 
Großer Wannsee 56/58 w Berlinie 
(obecnie w tym miejscu znajduje się 
muzeum Dom Konferencji w Wann-
see). Zebrali się tam wówczas wyso-
kiej rangi niemieccy urzędnicy pań-
stwowi pod przewodnictwem Rein-
harda Heydricha, by omówić „osta-
teczne rozwiązanie” kwestii żydow-

skiej. Po tej dacie przystąpiono do li-
kwidacji gett i uruchomiono przygoto-
wywane wcześniej ośrodki zagłady 
w Treblince, Oświęcimiu, Bełżcu, Lu-
blinie, Sobiborze i Chełmnie nad Ne-
rem.  

Spotkanie w Bibliotece Ficinus bę-
dzie dotyczyło antysemityzmu i holo-
kaustu w świetle konferencji w Wann-
see. – Postaram się przybliżyć sytuację 
ludności żydowskiej przed konferen-
cją, przebieg samej konferencji i jej 
skutki. Przedstawię poszczególnych 

uczestników tego wydarzenia, ich 
przełożonych oraz instytucje, które re-
prezentowali – zapowiada historyk 
Sebastian Kolon. – Opowiem też o lu-
dziach ratujących Żydów ze szczegól-
nym uwzględnieniem szwedzkiego dy-
plomaty Raula Wallenberga – dodaje. 
Uczestnicy spotkania na Ficinusie 
otrzymają kopię egzemplarza proto-
kołu z konferencji w Wannsee.

 Sebastian Kolon uczy historii w Ze-
spole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski 
oraz Zespole Szkół nr 5 im. Jadwigi 

Markowej w Rudzie Śląskiej. Jest za-
łożycielem Rudzkiej Ligi  Historycz-
nej. To stały turniej pomiędzy dwoma 
wspomnianymi szkołami, którego ce-
lem jest propagowanie wiedzy histo-
rycznej. – Rywalizacja w ramach RLH 
odbywa się cyklicznie do końca roku 
szkolnego. Polega na pisaniu zadań  
i testów z zakresu historii Polski od 
wczesnego średniowiecza. Każdy 
uczestnik zbiera punkty dla siebie oraz 
dla szkoły, którą reprezentuje. Suma 
uzyskanych przez uczniów danej szko-

ły punktów przesądza o miejscu szkoły 
w tej rywalizacji – wyjaśnia pomysło-
dawca zawodów. Rudzką Ligą Histo-
ryczną opiekuje się Ambasada Szwecji 
w Warszawie, która wspiera uczniów 
naukowo.

Cykl „Twórczy czwartek na Ficinu-
sie” to inicjatywa miasta oraz bibliote-
ki miejskiej. Ma ona na celu promocję 
kolonii robotniczej przy ul. Kubiny, 
która jest obiektem na Szlaku Zabyt-
ków Techniki.

 IM

mleku, odstawiamy na ok. 5-10 minut. 
Do miski przesiewamy mąkę i dodaje-

my rozczyn z drożdży, wyrabiamy. 
Dodajemy olej i ponownie wyrabiamy 
gładkie ciasto. Przykrywamy ręczni-
kiem kuchennym i odstawiamy w cie-
płe miejsce na 60-90 minut do wyro-
śnięcia. W tym czasie żółty ser ściera-
my na tarce o dużych oczkach. Pozo-
stałe sery kruszymy lub rozdrabniamy 
widelcem. Mieszamy. Wyrośnięte cia-
sto wykładamy na stolnicę, dzielimy 
na cztery części i każdą rozwałkowu-
jemy na placek o grubości około 
1-2 cm. Na każdy placek nakładamy 
serowy farsz, zawijamy w sakiewkę 
i zlepiamy brzegi tak, aby zamknąć ser 
w środku. Zlepione kule rozwałkowu-
jemy na placki i przekładamy na po-
krytą papierem do pieczenia blachę. 
Pieczemy w temperaturze 220°C oko-
ło 40-50 minut. Chaczapuri można 
kroić jak pizzę. 

 (smacznego, wy-
mowa: śegergos) IM
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OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Łazienka – kompleksowo. Remont 
– mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie. Tel. 501-
668-930.

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

 Remonty od A do Z. Szybko, so-
lidnie. Tel. 601-292-699.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNI-
KIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Czyszczenie dywanów (odbieramy, 
obszywamy), wykładzin, tapicerki.  
Tel. 602-642-294.

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

 Kompleksowe remonty mieszkań, 
łazienek. Gładź, malowanie, tapetowa-
nie, kafelkowanie. Instalacje wodne, 
elektryczne. Długoletnie doświadczenie. 
509-486-250.

NierUchomości

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

 Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej gotówka, tel. 690-455-538.

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nie-
ruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

 Kupię dom w Rudzie Śląskiej, może 
być do remontu. Szybka transakcja, tel. 
536-594-701.

moToryzacja

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

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, 
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”.

Jan Grzegorczyk 

Z wielkim żalem odebrałam wiadomość 
o śmierci

śp. joanny mazur 
długoletniej pracownicy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

rodzinie i Bliskim 
składam wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 1,2 zł/kg. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie 
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skar-
bowego).

Praca

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

 Pracownik porządkowy ter.zew. z pra-
wem jazdy, Ruda Śl., tel. 668-085-925.

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

 Zatrudnimy pracowników na stanowi-
sko: kucharz/pizzer/ pomoc kuchenna. 
Akademia Smaku, tel. 795-520-409.

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

różNe

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

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

Pani izabeli Kempa
pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudzie Śląskiej 
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci 

siosTry 
przekazują 

Dyrektor i Pracownicy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

Ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bykowinie 
przy ulicy 11 Listopada, z przeznaczeniem na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 1.04.2022 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu ograniczo-
nego z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nierucho-
mości przyległych jest nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska o powierzchni 129 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy 
ul. 11 Listopada, oznaczona numerem geodezyjnym 567/236 m². Opisana po-
wyżej działka zapisana jest na karcie mapy 3 obręb Bykowina oraz w księdze 
wieczystej KW GL1S/00010983/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej. Działy III i IV tej księgi są wolne od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady 
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, nieruchomość stanowi teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu: 7MNI). Na działce wy-
znaczona jest nieprzekraczalna linia zabudowy o strony ulicy 11 Listopada.

Na nieruchomości znajduje się wiata garażowa postawiona z płyt beto-
nowych, na wybudowanie której nakłady poniosła osoba trzecia. Sprzedaż 
nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ograniczonego z przeznaczeniem 
na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych. Do uczestnictwa 
w przetargu uprawnionymi są właściciele działek przyległych o numerach: 
231, 232, 500/236. 

Zbywana nieruchomość objęta jest umową dzierżawy nr UM/3171/
KG/1703/DP-D/2021 zawartą na okres do 30.11.2024 r. z przeznaczeniem 
pod ogródek rekreacyjny (89 m2) oraz umową najmu nr UM/3170/KG/1702/
DP-D/2021 zawartą na okres do 30.11.2024 r. z przeznaczeniem pod garaż 
(40 m2). 

Zbywany teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy 
11 Listopada. W celu przebudowy istniejącego lub lokalizacji nowego zjazdu 
z drogi publicznej należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wy-
działu Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na po-
wyższe. Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 470 z późn. zm.) obiekty budowlane na działce powinny być usytuowane 
w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. 11 Listo-
pada oraz zgodnie z wyznaczonymi w miejscowym planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 25.000,00 zł. 

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należ-
ny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu 
notarialnego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2022 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzę-
du miasta ruda śląska, plac jana Pawła ii 6. W przetargu mogą uczestni-
czyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłosze-
nia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 
13.05.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 1.300,00 zł, z dopi-
skiem „wadium – ul. 11 Listopada” przelewem na konto: 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, pią-
tek 8.00-14.00 oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami (pok. nr 217) zamkniętą kopertę z napisem „zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu – ul. 11 Listopada” wraz z wymaganymi załącznikami, a przed 
otwarciem przetargu przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetar-
gu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związa-
ne z zawarciem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionych przyczyn. 

Informacji na temat przetargu udziela  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.

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 Szyb Walenty, która 
zostanie oddana w najem 
na okres do 28.02.2023 
r. z przeznaczeniem pod 

składowanie materiałów.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)  
wykazów nieruchomości gruntowych, które zostaną oddane w najem, dzierżawę, użyczenie,  

znajdujących się w rejonie ulic: Zamenhofa – z przeznaczeniem pod parking, Gabrieli Zapolskiej 
– z przeznaczeniem pod wycinkę drzew, Kłodnickiej – z przeznaczeniem pod tereny rekreacji i zieleni, 

Górnej – z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny oraz garaż.
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Rudzkie drużyny bez zwycięstwa
PIŁKA NOŻNA

INFORMACJA 
O DNIU WOLNYM W RSM

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia, 
że pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej skorzystają 

w dniu 2 maja 2022 r., tj. w poniedziałek, 
z urlopów wypoczynkowych.

Tym samym ww. dzień (2 maja 2022 r.) będzie 
dniem wolnym od pracy, a Dyrekcja, 

Administracje i ODK RSM będą nieczynne. 

Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby techniczne jak w inne 
wolne dni w tygodniu. Przypominamy telefon: 32 387-51-40

Za powstałe niedogodności i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

ROD Ziemia Bytomska
w Rudzie Śląskiej 

ZLECI WYMIANĘ 
OGRODZENIA 

ZEWNĘTRZNEGO 
(ok. 150-200 mb) 

na betonowe o wys. 2 m
Oferty prosimy składać do końca maja, 

tel. 607-805-191, lub w biurze na terenie 
ogrodów w każdą środę w godzinach 
16-18 (Nowy Bytom, ul. Hallera 25).

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

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). 
Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: 
Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Dawid 
Kosmalski (sport), tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wia-
domoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Nie-
durnego 36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.
pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. 
Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse 
Sp. z o.o. 

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

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie 
prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie 

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

Rudzkie drużyny seniorskie nie za-
liczyły wielkanocnych kolejek A klasy 
i klasy okręgowej do udanych. W sze-
ściu spotkaniach żaden z naszych ze-
społów nie odniósł zwycięstwa.

W klasie okręgowej wysokie poraż-
ki poniosły drużyny Grunwaldu oraz 
Slavii. Zieloni przegrali u siebie 
z siódmym zespołem ligi Górnikiem 
09 Mysłowice 2:6 (1:2). Dla gości hat-
tricka zdobył Dawid Janczyk, w prze-
szłości piłkarz Legii Warszawa, CSKA 
Moskwa, Germinalu Beerschot czy 

Lokeren. Dla Grunwaldu strzelali Mi-
chał Tałady i Koki Togitani. Slavia 
natomiast została rozgromiona na wy-
jeździe aż 0:5 (0:2) przez AKS Miko-
łów, który przewodzi w tabeli Zina 
klasy okręgowej.

A-klasowe zespoły z Rudy Śląskiej 
również musiały przełknąć gorycz 
wysokich porażek. Szczególnie do-
tkliwej doznała Gwiazda, która prze-
grała na wyjeździe z silnymi rezerwa-
mi Ruchu Chorzów aż 0:11 (0:3). Dla 
gospodarzy sześć bramek zdobył Ka-

mil Chiliński, który na swoim koncie 
ma już występy w II lidze. Sporo po-
wodów do niezadowolenia mają rów-
nież zawodnicy Jastrzębia Bielszowi-
ce, którzy przegrali na wyjeździe 
1:4 (0:1) z Orłem Mokre, mimo iż ry-
wale od 24. minuty grali w osłabieniu 
po czerwonej kartce. Ponadto Urania 
zremisowała 1:1 (0:1) z Naprzodem 
Lipiny, a Wawel Wirek po remisie 2:2 
także podzielił się punktami z Wyzwo-
leniem Chorzów.

 DK

Rudzkie szczypiornistki 
z sukcesami w Krakowie

PIŁKA RĘCZNA

Młodziczki SPR-u Grunwald zajęły 
drugie, a drużyna Zgody Ruda Śląska 
ósme miejsce w 40. edycji turnieju 
Lajkonik Cup. Zawody odbyły się 
w dniach 9-11.04.

Nasze drużyny świetnie poradziły 
sobie w fazie grupowej turnieju. SPR 
pokonał w niej UKS 23 Płock 22:16 
i UKS Sęp Wilczyska 20:15, a zremi-
sował z UKS-em Start Pietrowice 
Wielkie 19:19. Natomiast młodziczki 
Zgody w grupie wygrały z zespołem 

Ludza NNS z Łotwy 19:13 i ze Skałką 
Śląsk Świętochłowice 13:5, po czym 
zremisowały z Orlętami Zwoleń 
14:14.

Obu rudzkim zespołom dało to 
awans do fazy półfi nałowej, gdzie 
przyszło im zmierzyć się w jednej gru-
pie. W derbach lepsze okazały się 
szczypiornistki SPR-u, które wygrały 
17:14. SPR pokonał również dwie po-
zostałe drużyny w grupie: Orlęta Zwo-
leń 24:9 i UKS Sęp Wilczyska 20:15, 

co zapewniło awans do rundy fi nało-
wej. Zgoda natomiast zremisowała 
z zespołem ze Zwolenia 14:14 i uległa 
Wilczyskom 9:17, w związku z czym 
bielszowiczanki zajęły ostatnie miej-
sce w grupie. W meczu o 7. lokatę 
Zgoda uległa MKS-owi Lublin. SPR 
po bardzo wyrównanym meczu prze-
grał fi nał z litewską drużyną HC Gar-
liava. Szczypiornistki Grunwaldu mi-
mo dzielnej postawy uległy po do-
grywce, w której padł złoty gol. DK

PŁYWANIE

Wysokie miejsca rudzkich pływaków
We wtorek (12.04) odbyła się fi na-

łowa runda pływackiej Ligi Szkół 
i Klubów Śląskich. Tym razem pływa-
cy rudzkiej Manty z rocznika 2011 
rywalizowali w Dąbrowie Górniczej.

Świetnie spisała się m.in. Alina Pie-
chaczek, która zajęła 2. miejsce w kon-
kurencji 50 m stylem klasycznym. 
2. miejsce zajęła również Hanna Ję-
draszak w konkurencji 50 m stylem 
motylkowym.

Z kolei sztafeta 8x50 m stylem do-
wolnym, w której płynęli Hanna Cun-
ningham, Piotr Sobkowicz, Alina Pie-
chaczek, Wojciech Cuper, Natalia Wy-

leżyk, Oliwier Miśkowiec, Hanna Ję-
draszak i Wojciech Karasz, zajęła 
3. miejsce. Identyczną lokatę wywal-
czyła sztafeta 4x50 m stylem zmien-
nym chłopców w składzie: Piotr Sob-
kowicz, Oliwier Miśkowiec, Wojciech 
Cuper i Wojciech Karasz.

Natomiast w poniedziałek do walki 
o medale Ligi Szkół i Klubów Śląskich 
w Radlinie stanęli pływacy i pływacz-
ki z rocznika 2009. 2. miejsce zajęła 
sztafeta chłopców na dystansie 8x50 m 
stylem dowolnym w składzie: Gierach, 
Piechaczek, Tatarczuk, Mańka, Kloc, 
Wojtal, Karkocha oraz Macha. Druga 

lokatę zajęły również dziewczęta 
w składzie: Kloc, Tatarczuk, Karkocha 
i Gierach, które rywalizowały na dy-
stansie 4x100 m stylem zmiennym. 
Zwycięstwo na tym samym dystansie 
wśród chłopców wywalczyła sztafeta 
w składzie: Mańka, Piechaczek, Woj-
tal oraz Macha. Indywidualnie dwa 
medale zdobyła Gabriela Karkocha 
(2. miejsce na 50 m stylem dowolnym 
i 3. miejsce na 100 m stylem zmien-
nym), Paweł Piechaczek (2. lokata na 
50 m stylem klasycznym) oraz Bartek 
Macha (3. miejsce na 100 m stylem 
zmiennym). DK

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Adam Łaskawski 
mistrzem Europy

W dniach 6-9 kwietnia w Siedlcach 
odbyły się zawody XPC Powerlifting 
European Championship 2022, w któ-
rych wziął udział rudzki zawodnik 
Adam Łaskawski. Rudzianin został 
mistrzem Europy!

Łaskawski wystartował w wyciska-
niu w kategorii open 140 kg. W pierw-
szym podejściu Adam wycisnął 
247,5 kg, w drugim 255 kg. W trzeciej 
próbie rudzianin chciał pobić swój 
własny rekord Polski i wycisnąć 

260 kg, jednak sędziowie dopatrzyli 
się błędu i próba nie została zaliczona. 
Nie zmieniło to jednak faktu, że wcze-
śniejszy wynik w zupełności wystar-
czył Łaskawskiemu do zdobycia 
upragnionego tytułu.

Kolejnymi ważnymi zawodami, do 
których wkrótce będzie przygotowy-
wał się Adam, będą Mistrzostwa 
Świata, które odbędą się w dniach 
24-27.11 także w Siedlcach.

 DK

Adam 
Łaskawski 

zdobył 
Mistrzostwo 

Europy.
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Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe  

zapisy w godz. 9.00–10.45  
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.  

Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 10 zł, dorośli – od 20 zł. 

23 kwietnia 2022 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Terminy 
następnych biegów:
21.05.2022 r.
18.06.2022 r.
9.07.2022 r. 
20.08.2022 r.
17.09.2022 r.
22.10.2022 r.
5.11.2022 r.
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