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KORZYSTNE 
WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Miasto rozkwitło 
na wiosnę

Więcej na str. 5
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Więcej na str. 7

Malarze uliczni 
odmalowali tunel 

przy ul. Klary
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Więcej na str. 11

Mistrzostwa Polski 
Kobiet Rugby 7 

w Rudzie Śląskiej

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 

Fo
to

: a
rc

h.

Więcej na str. 2

Będą nowe 
połączenia kolejowe 

w Rudzie Śląskiej
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Więcej na str. 2

Lada dzień 
uruchomiona zostanie 

tężnia w Bykowinie
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Uruchomienie tężni zaplanowano na 30 kwietnia.
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PrOgrAM „KOLEJ PLUS”

Będą nowe połączenia kolejowe
Dwa projekty liniowe przebiegające przez Rudę Śląską otrzymały dofinansowanie na budowę infrastruktury kolejowej w ramach rządowego programu 
„Kolej Plus”. Pieniądze na tzw. wkład własny, potrzebny do realizacji inwestycji, zapewni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), która w sumie jest 
partnerem sześciu przedsięwzięć z jej terenu. Wszystkie z nich wpisują się w koncepcję Kolei Metropolitalnej, a ich łączny koszt realizacji jest szacowany na 
ok. 1,65 mld zł. Znaczna część tej kwoty (od 75 do 85 procent, w zależności od projektu) zostanie pokryta z budżetu programu.

Ogółem w ramach ogólnopolskiego 
programu „Kolej Plus” do realizacji za-
kwalifikowano 34 inwestycje dotyczące 
infrastruktury kolejowej w jedenastu wo-
jewództwach: trzy w województwie dol-
nośląskim, pięć w województwie lubel-
skim, jeden w województwie lubuskim, 
dwa w województwie łódzkim, cztery 
w województwie małopolskim, cztery 
w województwie mazowieckim, jeden 
w województwie opolskim, jeden w woje-
wództwie podlaskim, siedem w woje-

wództwie śląskim, jeden w województwie 
świętokrzyskim i pięć w województwie 
wielkopolskim. Realizacja tych projektów 
potrwa do 2028 roku.

GZM jest partnerem aż w sześciu pro-
jektach z terenu województwa śląskiego, 
a szacowany wkład własny, zagwaranto-
wany przez Metropolię, to ponad 
305 mln zł. Dla każdego z przedsięwzięć 
wyznaczony został lider, który występo-
wał z wnioskiem o dofinansowanie. W jed-
nym przypadku rola ta przypadła Rudzie 

Śląskiej. Chodzi tu o projekt pod nazwą 
„Przygotowanie alternatywnego połącze-
nia aglomeracyjnego Gliwice –  Ruda Ko-
chłowice – Katowice linii kolejowej  
nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochło-
wice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice 
– Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald”.
–  Przywrócenie  tej  linii  znacząco 

usprawni  komunikację  między  miastami 
położonymi  na  linii  Katowice  –  Gliwice. 
Jest  to  połączenie  o  dużym  potencjale 
transportowym.  Istotny  jest  tu  fakt,  że po 
zrealizowaniu  projektu  mieszkańcy  dziel-
nic  Sośnica  w  Gliwicach,  Makoszowy 
w  Zabrzu,  Halemba, Wirek  i  Kochłowice 
w Rudzie  Śląskiej  oraz  osiedla Hutników 
w Chorzowie uzyskają bezpośrednie połą-
czenie do Katowic – komentuje Krzysztof 
Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Jest 
to niesamowicie ważne nie tylko w kontek-
ście  zmniejszenia  czasu  dojazdu  do  po-
szczególnych  miejsc,  ale  także  w  obliczu 
coraz  większego  zakorkowania miast  na-
szej  aglomeracji  i  konieczności  poprawy 
jakości powietrza – dodaje.

We wstępnym studium planistyczno-
prognostycznym zaplanowano przystanki: 
Gliwice Sośnica, Gliwice Osiedle Wy-
zwolenia, Zabrze Makoszowy, Ruda Biel-
szowice, Ruda Halemba, Ruda Wirek, 
Ruda Kochłowice, Chorzów Hajduki 
i Katowice Załęże. Ich ostateczna lista 
może jednak jeszcze ulec nieznacznej mo-
dyfikacji.

Po ustaleniach z GZM wniosek na dofi-
nansowanie drugiej inwestycji obejmują-
cej swym zasięgiem m.in. Rudę Śląską 
składały władze Bytomia. Chodzi tu o pro-
jekt pod nazwą „Prace na linii kolejowej 
nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic 
Kuźnica – Bytom w celu stworzenia nowe-
go połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – By-
tom, w tym budowa nowych p.o. Ruda 
Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska”.

Dofinansowanie udało się uzyskać m.in. 
dzięki temu, że Górnośląsko-Zagłębiow-
ska Metropolia, wspólnie z poszczególny-
mi gminami, podjęła już wcześniej decy-
zję, aby zwiększyć wkład własny dla 
wszystkich przedsięwzięć, za co były 
przyznawane dodatkowe punkty w rankin-
gu, a to zwiększało też szansę poszczegól-
nych inwestycji na realizację. – Zakwalifi-
kowanie wszystkich naszych projektów  li-
niowych, które zgłosiliśmy, to bardzo duży 
sukces.  Przede  wszystkim  przybliża  nas 
w dużym stopniu do powstania Kolei Me-
tropolitalnej  w  GZM  – mówi Grzegorz 
Kwitek, członek Zarządu GZM. – Realiza-
cja projektów kolejowych jest bardzo kosz-
towna. Sfinansowanie inwestycji z budżetu 
programu „Kolej Plus”  realnie  przyspie-
szy rozwój kolei na obszarze GZM. Pozwo-
li nam płynnie przechodzić z fazy planowa-
nia do realizacji inwestycji – dodaje.

Oprócz zakwalifikowanych projektów 
w trakcie prac w ramach programu „Kolej 
Plus” opracowano także dokumentację 

(Wstępne Studia Planistyczno-Progno-
styczne – WSPP) dla kilku innych lokali-
zacji punktowych. – Bardzo  się  cieszymy 
z wyników. Konkurencja była bardzo silna, 
jednak pozycję naszych projektów popra-
wiła  deklaracja  dodatkowego  finansowa-
nia, złożona przez Zarząd GZM. Ubiegło-
roczny wysiłek obejmujący projekty nieza-
kwalifikowane  nie  zostanie  zmarnowany, 
gdyż opracowana dokumentacja stanie się 
częścią prac studialnych Kolei Metropoli-
talnej. Zakwalifikowane projekty będą na-
tomiast  jej  pierwszymi  zwiastunami  po 
stronie  infrastrukturalnej,  jako  że  dodat-
kowe przewozy kolejowe organizujemy i fi-
nansujemy już od kilku lat. Dziękuję całe-
mu zespołowi, który przyczynił się do suk-
cesu naszych projektów – mówi Wojciech 
Dinges, zastępca dyrektora Departamentu 
Komunikacji i Transportu GZM.

Przypomnijmy, ze wnioski do programu 
„Kolej Plus” zostały złożone w sierpniu 
2020 roku. Po uzyskaniu kwalifikacji do 
II etapu, w maju 2021 roku rozpoczęły się 
prace nad przygotowaniem niezbędnej do-
kumentacji, w tym Wstępnych Studiów Pla-
nistyczno-Prognostycznych. Część prac zo-
stała wykonana w ramach Wstępnego Stu-
dium Wykonalności Kolei Metropolitalnej, 
co pozwoliło na obniżenie kosztów. Kom-
pletna dokumentacja trafiła do PKP PLK 
pod koniec listopada ubiegłego roku. Reali-
zacja inwestycji w ramach programu „Kolej 
Plus” potrwa do 2028 roku. KP

Zakwalifikowane projekty liniowe z terenu GZM:

Prace na linii kolejowej nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic 1. 
Kuźnica – Bytom w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/
Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom 
ul. Zabrzańska.

Odbudowa linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla 2. 
przywrócenia połączeń: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto.

Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku 3. 
Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę 2. toru i dod. 
przystanków osobowych w Mikołowie.

Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy 4. 
– Katowice Murcki – Katowice Ligota linii kolejowej nr 142.

Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice 5. 
– Ruda Kochłowice – Katowice linii kolejowej nr 141 na odcinku Gliwice 
– Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 
Hajduki – Gottwald.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górnicza 6. 
Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice (p. odg.) do 
stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego 
D.G. Tworzeń i rozbudową p.o. D.G. Gołonóg.

INWESTYCJE

Tężnia w Bykowinie w końcu będzie działać
Do końca miesiąca ma zostać uruchomiona tężnia solanko-
wa w Bykowinie. Mieszkańcy czekali na ten moment z nie-
cierpliwością, tym bardziej że idea jej powstania pojawiła się 
już kilka lat temu, a poza tym tego typu atrakcje stają się 
coraz popularniejsze w regionie.

Obiekt znajdujący się w strefie aktyw-
ności przy ul. Górnośląskiej prezentuje się 
okazale. Jednak droga do wybudowania 
tężni, a później jej uruchomienia była dłu-
ga i wyboista. Atrakcja pierwotnie miała 
powstać w ramach budżetu obywatelskie-
go w 2019 roku. Jednak kwota zgłoszona 
w przetargu przez jedynego wykonawcę 
była dużo wyższa niż przewidziano 
w kosztorysie. Inwestycje przeniesiono 
więc na rok kolejny, a ostatecznie udało 
się ją zrealizować w 2021 roku z dofinan-
sowania pozyskanego z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. To jednak 
nie oznaczało, że tężnia od razu została 
udostępniona dla mieszkańców. – Tężnia 
nie mogła zostać uruchomiona wcześniej 
z  uwagi  na  poprawki wykonywane  przez 
wykonawcę  inwestycji,  nocne  przymrozki 
oraz świeżo nasadzoną trawę – tłumaczy 
Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy 

MPGM TBS Sp. z o.o. (spółka ta zarządza 
terenem, na którym znajduje się tężnia).

Na szczęście znamy już termin urucho-
mienia atrakcji. Tężnia ma być czynna od 
30 kwietnia.
–  Apelujemy  jednak  do  mieszkańców, 

aby  w  miarę  możliwości  nie  korzystali  
z pobliskich trawników, gdzie rośnie świe-
żo  nasadzona  trawa.  Trawa  potrzebuje 
czasu  na  zagęszczenie  i  wzmocnienie. 
Przewidujemy,  że  po  drugim  lub  trzecim 
koszeniu  trawa  będzie  na  tyle  odporna,  
że będzie można  z niej  korzystać – mówi 
Krzysztof Mikołajczak.

Tężnia solankowa przy ul. Górnoślą-
skiej w Bykowinie ma konstrukcję drew-
nianą na płycie i stopach żelbetowych. Jej 
długość to 18,7 m, szerokość wraz z per-
golą 9,9 m, a wysokość 6 m. Całość wraz 
z dojściami zaplanowano na planie okrę-
gu. W ramach inwestycji wykonano rów-

nież przyłącza wodne i elektryczne, nasa-
dzenia zieleni oraz zamontowano ławki, 
kosze na śmieci, stojaki na rowery i tabli-
ce informacyjne.

Zbiornik o pojemności 10 m3 na solan-
kę zlokalizowany został w pobliżu tężni 
oraz pozostałej infrastruktury. Solanka bę-
dzie rozprowadzana do koryt opadowych, 
a następnie rozsączona po wypełnieniu 
z tarniny z dzikiej śliwy. Duża powierzch-

nia wypełnienia umożliwia rozbijanie 
i wydajne parowanie roztworu. Pozwala 
to tym samym na wytworzenie aerozolu 
w bezpośredniej bliskości tężni i rozpyle-
nie łatwo przyswajalnych mikroelemen-
tów oraz pierwiastków ważnych dla zdro-
wia. Koszt inwestycji wyniósł blisko 
700 tys.  zł. Ponad  645  tys.  zł to dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. 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): 

Wykaz nieruchomości, które • 
zostaną oddane w dzierżawę 
na czas oznaczony 3 lat 
z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekreacyjne 
w rejonie ulicy Bytomskiej, 
Jesionowej, Owocowej, Jerzego 
Ziętka – Konstantego Latki, 
Styczyńskiego,

Wykaz nieruchomości, • 
która zostanie oddana 
w najem na czas oznaczony 
3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek 
gastronomiczny w rejonie ulicy 
Karola Goduli,

Wykaz nieruchomości, która • 
zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejący 
placyk gospodarczy w rejonie 
ulicy Szpaków 23 i 23a.

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIASPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

O sprawach Bykowiny
Po świątecznej przerwie kontynuowane są spotkania władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami 
poszczególnych dzielnic. W czwartek (21.04) w Bykowinie zebrani dowiedzieli się, że w ma-
jówkę będzie można już skorzystać z tężni solankowej, a przygotowywana jest kolejna wy-
czekiwana inwestycja – modernizacja alei między ulicami Kopalnianą i Korfantego.

Fo
to

: J
O

W ubiegłym tygodniu zarząd miasta spotkał się z mieszkańcami Bykowiny.

HARMONOGRAM  
SPOTKAŃ WłAdz  

Rudy ŚląSKiej 
z mieSzKAŃcAmi dzielnic

 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.

Dla remontu alei w rejonie ul. Sztolnio-
wej między ulicami Kopalnianą i Korfan-
tego gotowy jest projekt budowlano-wy-
konawczy, powołano też już komisję prze-
targową. – Ta wiadomość  to  z pewnością 
miód na serce dla wielu osób – powiedział 
wiceprezydent Krzysztof Mejer, nawiązu-
jąc do faktu, że temat ten poruszany był 
często podczas wcześniejszych spotkań. 
Koszt prac szacowany jest na 2,5 mln zł.

Mieszkańcy Bykowiny czekają też na 
uruchomienie tężni solankowej w strefie 
aktywności przy ul. Górnośląskiej. Przy-
pomnijmy, że została ona wybrana do re-
alizacji w ramach budżetu obywatelskie-
go na 2019 rok. Trudna sytuacja na rynku 
zamówień publicznych sprawiła jednak, 
że obiekt został wybudowany dopiero je-
sienią ubiegłego roku, a z jego urucho-
mieniem trzeba było zaczekać na odpo-
wiednie warunki pogodowe (więcej na 
ten temat na str. 2).

Przygotowania do realizacji bykowiń-
skich projektów z tegorocznego budżetu 
obywatelskiego, czyli rewitalizacji skwe-
ru w rejonie ul. Katowickiej i Siekiela 
oraz modernizacji ciągu pieszego  
pomiędzy ul. Górnośląską, Grzegorzka 
i Zgrzebnioka, idą dotąd zgodnie z pla-
nem. –  W  obu  przypadkach  mamy  już 
opracowane  projekty  i  pracujemy  nad 
ogłoszeniem postępowań w celu wyłonie-

dARmOWe 
PROTezy zĘBOWe Bez KOlejKi!

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

z nFz Bez KOlejKi i Bez dOdATKOWycH OPłAT. 
Telefon: 32 340-70-07

O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym. 
zAPRASzAmy!

nia  wykonawców  – poinformował wice-
prezydent Michał Pierończyk.

Jedna z zebranych narzekała na stan 
placyków z kubłami na śmieci i podejście 
wielu osób do segregacji odpadów. – Mia-
sto nie jest odpowiedzialne za takie placy-
ki.  To  jest  obowiązek  właściciela  nieru-
chomości. Mówiłem już o karze, nałożonej 
na miasto za zbyt mały wskaźnik segrega-
cji  śmieci, ale wykazanie,  że ktoś nie  se-
greguje  w  zabudowie  wielorodzinnej,  to 
bardzo ciężka sprawa – zaznaczył Krzysz-
tof Mejer.

Tradycyjnie wiele zgłaszanych proble-
mów dotyczyło terenów spółdzielni lub 
wspólnot mieszkaniowych. –  W  takich 
przypadkach  nie  możemy  nic  wymusić, 
trzeba się kontaktować z właścicielem da-
nego  terenu  – przypomniał Michał Pie-
rończyk.

Problemem wielu osób, zwłaszcza spa-
cerujących z psami, są dziki. – Uruchomi-
liśmy odstrzał dzików, proszę o zgłoszenia 
do  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego, 
będziemy kierować myśliwego za wskaza-

niami mieszkańców – powiedział wicepre-
zydent Mejer. Padło też pytanie, czy mia-
sto kontroluje, ilu właścicieli psów uiszcza 
opłatę za ich posiadanie. –  Każda  nasza 
interwencja  związana  z  psami  kończy  się 
weryfikacją w Wydziale Podatków i Opłat 
Lokalnych,  czy  należności  są  regulowane 
– zapewnił Marek Partuś, komendant Stra-
ży Miejskiej.

Poruszona została również kwestia bez-
pieczeństwa na ul. Szpaków, gdzie na 
prośbę mieszkańców powstał próg zwal-
niający, ale nie wymalowano na nim pa-
sów dla pieszych. –  Trzeba  pamiętać,  że 
wyznaczenie przejścia wiązałoby się z wy-
łączeniem z parkowania miejsc na odcinku 
10 metrów w obie strony – odpowiedziała 
Renata Krusz, zastępca naczelnika Wy-
działu Dróg i Mostów UM.

Zgłoszone zostało również zalewanie 
ul. Kopalnianej podczas opadów deszczu. 
W tym miejscu nie ma kanalizacji, a na jej 
budowę brakuje obecnie środków finanso-
wych, dlatego miasto analizuje inne możli-
wości rozwiązania problemu. WG

ZAPROSZENIE
Z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów serdecznie zapraszam na uroczystą 
mszę świętą w intencji Ojczyzny i mieszkańców Miasta Ruda Śląska.  
Nabożeństwo odbędzie się 3 maja br. w Parafii Trójcy Przenajświętszej 
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach o godz. 10.30.

Po liturgii pod pomnikiem Powstańców Śląskich oddamy cześć tym, 
którzy walczyli o wolną Polskę. W tym wyjątkowym dniu w sposób 
szczególny chcemy złączyć się także z Narodem Ukraińskim, wspierając 
go w jego boju o niepodległość.

Pamiętajmy, że niezwykle ważnym w kalendarzu patriotycznym 
dniem jest również 2 maja, na który przypada Święto Flagi. Zachęcam 
do wywieszenia ich na majówkę, co będzie wyrazem naszego szacunku 
dla wspólnej historii, a także radości i dumy z bycia Polakami.

Grażyna Dziedzic 
Prezydent Miasta
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Na czas trwania akcji służby ewakuowały podczas 30 osób.
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ObyWAtelSKA iNicjAtyWA uchWAŁOdAWczA

Inicjatywa uchwałodawcza dla rudzian
uchwalone podczas ostatniej sesji Rady Miasta zasady wnoszenia projektów uchwał przez mieszkańców Rudy Śląskiej właśnie weszły w życie. zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców przysługuje grupie co najmniej  
300 mieszkańców.

Możliwość występowania z obywa-
telską inicjatywą uchwałodawczą za-
pisana jest w ustawie, a przyjęta przez 
Radę Miasta uchwała określa jej 
szczegółowe zasady. Wszelkie czyn-
ności związane z przygotowaniem 
przez mieszkańców projektu uchwały, 
a także zbiórką podpisów ją popierają-
cych, wykonuje komitet inicjatywy 
uchwałodawczej. Aby go powołać, 
potrzebna jest grupa co najmniej pię-

ciu mieszkańców posiadających czyn-
ne prawo wyborcze do Rady Miasta.

Po formalnym zawiadomieniu o za-
wiązaniu się komitetu i publikacji tej 
informacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, komitet może przystąpić 
do zbierania podpisów osób popierają-
cych projekt uchwały. Aby projekt 
mógł być złożony, komitet musi ze-
brać 300 podpisów mieszkańców Ru-
dy Śląskiej posiadających czynne pra-

wo wyborcze do rady. Co istotne, nie 
ma na to określonego czasu.

Projekt uchwały musi zawierać 
określone elementy, m.in. podstawę 
prawną, regulacje dotyczące sprawy bę-
dącej przedmiotem uchwały, sposób po-
dania uchwały do wiadomości publicz-
nej, jeżeli przepisy tego wymagają, 
wskazanie podmiotu odpowiedzialnego 
za wykonanie uchwały, termin wejścia 
w życie i uzasadnienie. Po zebraniu wy-

KRONiKA POlicyjNA

Przy ul. Szarotek znaleziono  
pocisk artyleryjski

Rudzcy policjanci wraz ze strażakami wzięli udział w zabezpieczeniu pocisku artyleryjskiego, 
który w środę (20.04) znaleziony został w jednym z mieszkań przy ul. Szarotek w Nowym 
bytomiu. Na czas trwania akcji ze względu na zagrożenie ewakuowano 32 mieszkańców. 
„znalezisko” przewieziono na gliwicki poligon, gdzie pocisk został zdetonowany.

Policjanci z Rudy Śląskiej przyjęli 
zgłoszenie od pracowników admini-
stracji o tym, że w mieszkaniu zmarłe-
go rudzianina znaleziono przedmiot, 
który przypomina nabój. Na miejsce 
wysłano patrol i policjanta z nieetato-
wej grupy rozpoznania minersko-piro-
technicznego. Szybko okazało się, że 
pracownicy znaleźli cały blisko  
40-centymetrowy nabój przeciwpan-

cerny, mogący pochodzić z czasów  
II wojny światowej.

Po konsultacji z policyjnymi pirotech-
nikami z Katowic zabezpieczono miesz-
kanie i ewakuowano mieszkańców bu-
dynku. Natomiast strażacy rozstawili 
namiot pneumatyczny, gdzie ewaku-
owani lokatorzy mogli się schronić.

,,Znalezisko” zostało zabrane przez 
specjalistyczny zespół policyjnych 

maganej liczby podpisów, projekt 
uchwały spełniający te wymogi stanie 
się przedmiotem prac Rady Miasta. Ko-
mitet inicjatywy uchwałodawczej może 
wskazać osoby uprawnione do repre-
zentowania go podczas prac rady.

Uchwała w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej została 
podjęta podczas sesji Rady Miasta Ru-
da Śląska 24 marca br., a w życie we-
szła po upływie 14 dni od jej ogłosze-

POMOc dlA uKRAiNy

Dwa miesiące wsparcia dla uchodźców z Ukrainy
Minęły dwa miesiące od rosyjskiej napaści na naszych wschodnich sąsiadów. uciekający przed wojną ukraińcy znaleźli schronienie m.in. w Rudzie Śląskiej, 
gdzie na nowo lub tymczasowo próbują ułożyć sobie życie. dotychczas ponad 1300 obywateli ukrainy zgłosiło się do rudzkiego urzędu Miasta w celu 
nadania numeru PeSel. Kontaktują się oni także z urzędem pracy, aby znaleźć zatrudnienie. Ponadto już 12 oddziałów przygotowawczych dla ukraińskich 
uczniów działa przy rudzkich placówkach oświatowych. Przypominamy także, że cały czas w naszym mieście trwa zbiórka darów, które w pakietach wyda-
wane są potrzebującym uchodźcom.

W ubiegłym tygodniu (20.04) ko-
lejny oddział przygotowawczy dla 
ukraińskich uczniów rozpoczął dzia-
łalność w Szkole Podstawowej nr 2 
w Bykowinie. Jest on przeznaczony 
dla dzieci z klas I-III. Natomiast od 
poniedziałku (25.04) uruchomione 
zostały oddziały dla klas IV-VI 
w Szkole Podstawowej nr 18 w Ko-
chłowicach oraz w Szkole Podstawo-
wej nr 30 w Rudzie. – Tworzenie od-
działów przygotowawczych ma uła-
twić ukraińskim dzieciom adaptację 
w nowym miejscu nauki, a także umoż-
liwić szybką naukę języka polskiego, 
co jest niezwykle ważne dla ich dal-
szej edukacji w naszym kraju – pod-
kreśla prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic.

Uczniowie z Ukrainy, którzy uczą 
się w oddziałach przygotowawczych, 

uczęszczają w tygodniu na minimum 
6 godzin nauki języka polskiego we-
dług programu nauczania wzorowa-
nego na kursach dla cudzoziemców. 
– W uruchamianych oddziałach za-
trudniane są także pomoce nauczycie-
la posługujące się językiem ukraiń-
skim oraz językiem polskim w mowie 
i piśmie w stopniu umożliwiającym 
pomaganie uczniom. Osoby te mają 
za zadanie wspomagać naszych peda-
gogów w procesie nauczania – tłuma-
czy Grażyna Dziedzic. Obecnie 
w szkołach w Rudzie Śląskiej uczy się 
ponad 300 pochodzących z Ukrainy 
uczniów, a do przedszkoli uczęszcza 
ok. 100 ukraińskich dzieci.

Włączenie dzieci i młodzieży do 
systemu edukacji to jedna z wielu 
form wsparcia osób, które po ucieczce 
z objętej wojną Ukrainą, znalazły 

schronienie w Rudzie Śląskiej. W holu 
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Hallera 16b w Nowym 
Bytomiu cały czas działa centralny 
punkt przyjmowania i wydawania da-
rów. Potrzebne rzeczy, czyli głównie 
artykuły żywnościowe i środki czysto-
ści, można przynosić od poniedziałku 
do piątku od godz. 8 do godz. 20. Na-
tomiast pakiety dla potrzebujących 
wydawane są we wtorki i czwartki od 
godz. 10 do 19. Jednego dnia wyda-
wanych jest od kilkudziesięciu do na-
wet ponad stu paczek.

Ponadto przez ostatnie dwa miesią-
ce miasto zapewniło nocleg i wyży-
wienie łącznie 339 osobom. Kolejnych 
ok. 460 Ukraińców osiedliło się u ro-
dzin z Rudy Śląskiej. W tym czasie 
w rudzkim Urzędzie Miasta nadano 
ponad 1300 numerów PESEL obywa-

telom Ukrainy. Natomiast ok. 240 
Ukraińców skorzystało z pomocy pra-
cowników Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Rudzie Śląskiej w poszukiwa-
niach pracy, z czego część osób znala-

zła zatrudnienie. Łącznie miasto po-
niosło koszt ok. 100 tys. zł na organi-
zację pomocy dla uchodźców. Pienią-
dze te mają zostać zwrócone przez 
państwo. Joanna Oreł

nia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego, które nastąpiło 
4 kwietnia br.

Osoby uważnie śledzące prace rudz-
kiej Rady Miasta, pamiętają zapewne, 
że uchwała w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej została 
już podjęta w 2019 r. W obrocie praw-
nym była przez półtora roku, po czym 
została unieważniona przez sąd admi-
nistracyjny. WG

kontrterrorystów i przewiezione przy-
stosowanym do tego samochodem na 
gliwicki poligon, gdzie pocisk zdetono-
wano. – Przestrzegamy „zbieraczy” 
i amatorów rozkręcania leśnych znale-
zisk, przekonanych o swoich umiejętno-
ściach przy neutralizacji. Takie działa-
nie jest nie tylko niezgodne z prawem, 
może też stanowić zagrożenie wybu-
chem – apelują rudzcy policjanci. JO

Dary dla potrzebujących Ukraińców nadal są potrzebne. 
Oddać je można w holu hali MOSiR w Nowym Bytomiu.
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Na wiosnę kwiaty zakwitły m.in. w pasie drogowym 
przy ul. 1 Maja w Rudzie (na wysokości trasy N-S).
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ZIELEŃ MIEJSKA

Ruda Śląska w wiosennej odsłonie
Jak co roku o tej porze w mieście prowadzona jest wiosenna akcja nasadzeń kwiatów m.in. na ron-
dach, zieleńcach, w parkach i w pasach drogowych w centralnych punktach poszczególnych dzielnic. 
Oprócz roślin sezonowych oko cieszą również budzące się do życia te wieloletnie. Posadzone w mie-
ście kwiaty i rośliny wieloletnie można liczyć już w dziesiątkach tysięcy sztuk, jednak jak podkreślają 
pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego, które zarządza zielenią miejską, problemem od lat pozostają notoryczne kradzieże roślin.

MPGM TBS prowadzi nasadzenia ro-
ślin cebulowych, krzewów oraz łąk kwiet-
nych na zieleńcach i w pasach drogowych, 
a także przy okazji nowych inwestycji, ta-
kich jak m.in. Trakt Rudzki. Zajmuje się 
również sadzeniem roślin wieloletnich na 
dawnych klombach i kwietnikach, gdzie 
niegdyś były kwiaty sezonowe, nasadze-
niami roślin sezonowych w donicach 
i wazach oraz roślin wieloletnich na ron-
dach. Efekty tego możemy podziwiać 
m.in. w ostatnich tygodniach, gdzie w wie-
lu miejscach w mieście zakwitły kwiaty. 

– I tak kolejno rośliny cebulowe możemy 
obserwować m.in. przy ulicy Nowary, przy 
ul. 1 Maja w kilku dzielnicach miasta oraz 
przy ul. Górnośląskiej. Są to obecnie głów-
nie narcyzy, szafi rki i tulipany. Rośliny ce-
bulowe i nasadzenia wieloletnie znajdują 
się ponadto m.in. w lokalizacjach takich 
jak park przy ul. Parkowej w dzielnicy No-
wy Bytom, planty przy ul. Czajkowskiego 
w dzielnicy Wirek oraz planty przy 
ul. Tuwima w dzielnicy Wirek – wylicza 
Natalia Czarnota z Biura Utrzymania Zie-
leni MPGM TBS Sp. z o.o.

Upiększone roślinami wieloletnimi zo-
stały z kolei m.in. klomby na zieleńcu przy 
ul. Szyb Powietrzny oraz na Plantach 
Żwirki i Wigury w Rudzie i na zieleńcu 
przy ul. PCK Bielszowicach. Natomiast 
kwiaty sezonowe, tj. bratki wielkokwiato-
we, nasadzono m.in. na skwerze przy 
Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Ko-
chłowicach, na zieleńcu przy ul. Górnoślą-
skiej w Bykowinie, a także w Parku Kok-
sownia w Orzegowie. Dodatkowo więk-
szość rond w Rudzie Śląskiej zostało na 
nowo zagospodarowanych lub odświeżo-
nych. Chodzi m.in. rondo przy ul. Za-
brzańskiej w Rudzie oraz te łączące DTŚ 
z rondem Unii Europejskiej w Chebziu.

– Rośliny wieloletnie na terenie miasta 
można już liczyć w dziesiątkach tysięcy 
sztuk. Niestety w wielu lokalizacjach, 
a w szczególności na odcinkach Traktu 
Rudzkiego, dochodzi do licznych kradzieży 
i dewastacji. Koszt uzupełnienia tychże ro-
ślin jest bardzo wysoki, a czynności praco-
chłonne – podkreśla Bogusław Waćko, 
wiceprezes MPGM TBS. – W tym miejscu 
apelujemy do mieszkańców, aby stanowczo 
reagować na tego typu zachowania i od 
razu zgłaszać wszelkie incydenty na Straż 
Miejską, która będzie odpowiednio reago-
wać, jak również wykorzystywać zapisy 
monitoringu z kamer, których liczba sukce-

OGŁOSZENIE 
O WOLNYCH STANOWISKACH

MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje 
pracowników posiadających stopień

niepełnosprawności do pracy na stanowisku:

INSPEKTOR/REFERENT 
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zakres obowiązków:

Prowadzenie procedury zamówień publicznych w oparciu • 
o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Sporządzanie umów, specyfi kacji, pism, wezwań, sprawozdań, • 
wykazów oraz innych dokumentów związanych z procedurą 
przetargową.

Oczekujemy: osoby z min. średnim wykształceniem, bardzo do-• 
brą znajomością obsługi komputera i pakietu MS Offi  ce a także 
znajomością Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet so-• 
cjalny, szkolenia.

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

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

Dokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyraże-
niu 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 osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie 
dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1.)

Upiększone roślinami wieloletnimi zostały 
m.in. klomby na Plantach Żwirki i Wigury w Rudzie.
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sywnie jest zwiększana na terenach par-
ków i zieleńców miasta – dodaje.

Obecnie MPGM TBS zarządza zielenią 
miejską o powierzchni około 213,5 ha. 
W ostatnich miesiącach w utrzymanie 
spółki przeszły m.in. takie inwestycje jak 
Park Koksownia Orzegów, strefa relaksu 
w Dolinie Kochłówki, tężnia solankowa 
w dzielnicy Bykowina, terenowe trasy ro-

werowe w Parku Strzelnica, park linowy 
przy ul. Kolberga, strefa relaksu Ficinus 
w Wirku oraz zrewitalizowany park przy 
ul. Parkowej. W najbliższym czasie doj-
dzie do tego park przy ul. Hallera w No-
wym Bytomiu (część Traktu Rudzkiego) 
oraz rewitalizowany obecnie Plac Niepod-
ległości w Goduli.

Joanna Oreł

AKCJA SPOŁECZNA

„Przystań” w rękach mieszkańców
Sobotnia słoneczna pogoda sprzyjała rudzkim społecznikom, którzy postanowili uporządkować teren 
wokół kochłowickiej „Przystani”. Z kolei w najbliższy weekend zorganizowana zostanie akcja sprząta-
nia lasku wokół tzw. polany w Halembie oraz okolic ulicy Skośnej.

Kochłowicka ,,Przystań” ma potencjał 
i wielu mieszkańców darzy to miejsce sen-
tyment, jednak od lat miejsce to niszczeje, 
podobnie zresztą jak tereny dookoła ośrod-
ka. Wkrótce minie rok (na początku czerw-
ca), odkąd rozstrzygnięto konkurs na no-
wego dzierżawcę ,,Przystani”, co dało na-
dzieję na reaktywację obiektu. Natomiast 
jeżeli chodzi o pobliski pokopalniany ba-
sen, który przez wiele lat nie był użytko-
wany, sprawy w swoje ręce postanowili 
wziąć społecznicy. Akcję oczyszczania 
niecki basenowej w minioną sobotę 
(23.04) zorganizował radny miasta 
Łukasz Wodarski. – Bardzo dziękuję 
fantastycznym ludziom za niesamowitą 
energię i kawał dobrej roboty. Przed nami 
ostatni i najtrudniejszy etap, czyli rozwiąza-
nie problemu przepływającej wody przez 
nieckę basenową oraz zasypanie niecki kru-
szywem i ostatecznie piaskiem. Teraz jest 
także czas na rozmowy i podejmowanie klu-
czowych decyzji z dzierżawcami tego terenu 
– zapowiada radny Łukasz Wodarski.

Po oczyszczeniu niecki i zasypaniu jej 
w planach jest stworzenie przy ,,Przystani” 
kompleksu boisk do sportów plażowych. 
W najbliższym czasie społecznicy planują 

także akcję sprzątania lasku wokół polany 
w Halembie oraz okolic ulicy Skośnej na 
Halembie. Start w sobotę o godz. 10 przy 
placu zabaw. JO

Społecznicy spędzili minioną sobotę 
na porządkowaniu niecki basenowej przy ,,Przystani”.
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Z okazji 110-lecia chóru w Parafii Trójcy Przenajświętszej Kochłowicach odbył się koncert pod hasłem ,,Miłość ponad wszystko”.
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NOC MuzeÓW

Fajer u Hrabiny
Prapremiera widowiska muzycznego, projekcja filmu, przed-
stawienie teatralne, pokaz mody, spotkania z ciekawymi 
ludźmi i warsztaty – to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają 
na odwiedzających w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej. 
Już w piątek (29.04) w ramach tegorocznej Nocy Muzeów 
w  rudzkiej placówce odbędzie się „Fajer u Hrabiny”, który 
będzie okazją do upamiętnienia 180. rocznicy urodzin Jo-
anny Schaffgotsch – wychowanki legendarnego górnoślą-
skiego przedsiębiorcy Karola Goduli. Wydarzenie potrwa od  
godz. 16 do 23, a poprowadzi je znana prezenterka telewi-
zyjna Anna Popek. udział w wydarzeniu wymaga wcześniej-
szej rezerwacji.
–  „Fajer  u  Hrabiny”  to  niezwykłe 

i wyjątkowe wydarzenie, podczas które-
go nie zabraknie wielu atrakcji zarówno 
dla dzieci,  jak  i dla dorosłych. Dlatego 
serdecznie  zachęcam  do  odwiedzenia 
naszego  muzeum  – zaprasza Krzysztof 
Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego 
im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej. 
–  Podczas  tegorocznej  Nocy  Muzeów 
postanowiliśmy skupić się wokół postaci 
Joanny Schaffgotsch i  przygotować pro-
gram,  który  niemal  w  każdym  punkcie 
nawiązuje  do  jej  życia  i  losów,  a  także 
czasów, w których żyła – dodaje.

Wydarzenie o godz. 16 rozpocznie 
przedstawienie teatralne „Śladami Joan-
ny”, które zaprezentują uczniowie  
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Joanny 
von Schaffgotsch-Gryzik w Rudzie Ślą-
skiej. Następnie (o godz. 16.30) grupa 
Mme Chantberry, zajmująca się kostiu-
mologią i krawiectwem artystycznym, 
zabierze uczestników w podróż w świat 
mody, w którym żyła hrabina Joanna. 
W tym czasie odbędzie się wykład i pre-
zentacja na temat obyczajów z lat  
1850-1900, będzie można poznać m.in. 
różne zabiegi kosmetyczne, nie zabraknie 
również pokazu strojów. Zainscenizowa-
ny zostanie podwieczorek z tamtych cza-
sów, podczas którego będzie można po-
znać zasady etykiety przy stole, a miło-
śnicy tańca wezmą udział w warsztatach 
tańca kontredans poprowadzonych przez 
instruktorkę Alenę Bialovą (godz. 18.30).

Dalsza część „Fajeru u Hrabiny” bę-
dzie przede wszystkim filmowo-muzycz-
na. O godz. 19.15 uczestnicy imprezy 
poznają kulisy powstawania filmu doku-
mentalnego „Joanna Gryzik – Śląski 
Kopciuszek” oraz porozmawiają z jego 
reżyserką – Anną Popek. – Z kolei o go-

dzinie 19.45 nasi goście będę mieli okazję 
obejrzeć ten film. Przybliża on niezwykłe 
losy hrabiny Joanny, zwanej właśnie ślą-
skim  Kopciuszkiem,  która  urodziła  się 
w ubogiej robotniczej rodzinie, a za spra-
wą Karola Goduli odziedziczyła ogromny 
majątek,  który  wielokrotnie  pomnożyła 
– podkreśla Krzysztof Gołąb.

Po projekcji filmu (godz. 20.15) zapla-
nowane zostało spotkanie z historykiem 
Arkadiuszem Kuzio-Podruckim oraz spo-
łecznikiem i pisarzem Maciejem Mischo-
kiem, którego tematem będzie rodzina 
Schaffgotsch. Na zakończenie muzealnej 
podróży w czasie (o godz. 21.30) odbę-
dzie się prapremiera koncertowej wersji 
fragmentów widowiska muzycznego 
w wykonaniu artystów scen polskich: Ju-
styny Bujak, Pauliny i  Michała Dziedzi-
ców, Aleksandry Golombek, Zofii Garga-
nisz, Szczepana Szostoka oraz zespołu 
Opera Art. Ensemble.

W tym dniu w muzeum będzie również 
możliwość oglądania wystaw towarzy-
szących wydarzeniu. Jedna z nich to wy-
stawa planszowa pt. „Z dziejów rodu 
Schaffgotschów”, a druga to wystawa 
prac konkursowych laureatów XXI Festi-
walu Małych Ojczyzn Lokalnych. Istnieje 
także możliwość zwiedzenia wystawy 
stałej muzeum „Czas to pieniądz. Historia 
cywilizacji i ekonomii na przykładzie Ru-
dy Śląskiej”. Należy jednak pamiętać, że 
zwiedzanie wystawy stałej wymaga wcze-
śniejszej rezerwacji. Wejścia na tę wysta-
wę odbywają się o godz.: 18.00, 19.00, 
20.00 i 21.00.

Więcej informacji na temat wydarzenia 
oraz rezerwacji miejsc na Noc Muzeów, 
można uzyskać w Muzeum Miejskim  
im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej pod 
numerem telefonu: 32 248-44-57. AL

JuBILeuSz

Ponad wiek śpiewaczej tradycji
Kochłowicki Chór Parafialny św. Cecylii obchodził swoje 110-lecie, a dokładnie 112-lecie, 
bo z powodu wybuchu pandemii przed dwoma laty niemożliwe było zorganizowanie  
obchodów okrągłych urodzin. Dlatego w tym roku w ubiegłą niedzielę (24.04) w Parafii  
Trójcy Przenajświętszej Kochłowicach odbyła się dziękczynna msza jubileuszowa oraz  
uroczysty koncert pod hasłem ,,Miłość ponad wszystko” w wykonaniu chórzystów ,,Cecylki”  
i Chóru im. św. Grzegorza przy Bazylice OO. Franciszkanów z Panewnik z towarzyszeniem  
zespołu instrumentalnego rudzkiej szkoły muzycznej.

Historia chóru św. Cecylii sięga prze-
łomu XIX i XX wieku, a duży udział 
w jego powstaniu miał ówczesny pro-
boszcz kochłowickiej parafii, ksiądz Lu-
dwik Tunkel. Jednak za oficjalną datę 
powstania chóru przyjmuje się rok 1910. 
Obecnie opiekę nad zespołem sprawuje 
proboszcz ks. Cezariusz Wala, a dyry-
gentką od 2008 roku jest Beata Rąba-To-
mica. – Chór w swojej działalności śpie-
waczej  należy  do  aktywnych  zespołów.  
Ze swoim śpiewem trafił do różnych miej-
scowości w kraju i za granicą. Koncerto-
wał  m.in.  na  Słowacji,  w  Czechach,  
w Austrii oraz uczestniczył we Włoszech 
w  gronie  250-osobowego  Chóru  Repre-
zentacyjnego Górnego  Śląska  w  obcho-
dach  20-lecia  pontyfikatu  św.  Jana  
Pawła II w 1998 roku – wylicza Jan Ka-
sperczyk, były prezes Chóru Parafialnego 
św. Cecylii oraz jego chórzysta.

Kochłowicki chór uczestniczył – i robi 
to nadal – w licznych festiwalach, jak  
m.in. „Magnificat”, „Trojok Śląski”, 
„Gody Śląskie”, „Festiwal Pieśni Eucha-
rystycznej”, czy w „Przeglądach Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 
Metropolii Górnośląskiej”. Co roku bie-
rze udział w od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu koncertach. – Już w drugim wieku 
swojej  działalności Chór Parafialny  św. 
Cecylii  trafił  z  pieśnią  do  kościołów 

w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach, Cho-
rzowie,  Świętochłowicach,  Mikołowie, 
Piekarach  Śląskich,  Tarnowskich  Gó-
rach,  Psarach,  a  także  do  Zakopanego, 
Ludźmierza,  Krakowa,  Limanowej,  No-
wego Sącza, Starego Sącza, Lewoczy na 
Słowacji oraz do Wisły i Brennej. Wspo-
mnieć  też należy o pieśni chóralnej nie-
sionej  do  rudzkich  domów pomocy  spo-
łecznej w Kochłowicach oraz Orzegowie 
– podsumowuje Jan Kasperczyk.

Chórzyści mają też na koncie sporo 
nagród oraz odznaczeń – m.in. Złotą Ho-

norową Odznakę Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, Złotą z Wieńcem Lau-
rowym Honorową Odznakę Śląskiego 
Związku Chórów i Orkiestr, Międzynaro-
dową Nagrodę Prezydenta Miasta Kato-
wice im. Stanisława Moniuszki, Laur 
100-lecia Związku Śląskich Kół Śpiewa-
czych oraz rudzką odznakę „Kamrat 
Rudzki”. Niedzielna msza i koncert były 
okazją do przypomnienia tej ponad  
110-letniej historii chóru oraz oczywiście 
do wspólnego śpiewu.

 Joanna Oreł

PRezyDeNT MIASTA RuDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 27.04.2022 r. do dnia 18.05.2022 r., na tablicy 

ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Wirku przy ulicy Wyzwolenia, oznaczonej numerem geodezyjnym: 3074/249 o powierzchni 
1261 m2, zapisanej na karcie mapy 1 w obrębie Nowa Wieś oraz w księdze wieczystej prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod numerem KW GL1S/00018142/4, która w drodze przetargu 
nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu 7MNII, 16Kz1/2). Cena 
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 219.000,00 zł.

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 kwalifikacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Termometria skórna • 
Audiometria• 
Spirometria• 

OGŁOSzeNIA
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W sobotniej 
akcji 

,,Silesia 
w kolorze” 

uczestniczyło 
ok. 20 

malarzy 
z całej 
Polski. Fo
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SZPITAL MIEJSKI

Śpiewający personel rudzkiej Neonatologii
Oddział Neonatologiczny rudzkiego Szpitala Miejskiego już wkrótce może być znany nie tylko ze swoich sukcesów w zakresie medycyny, ale również pasji 
i talentów do śpiewania. W poświąteczny wtorek (19.04) 30 fantastycznych osób, pracowników rudzkiej Neonatologii, spotkało się, by podczas koncertu 
wielkanocnego w rytmach gospel pokazać, jak muzyka na żywo potrafi jednoczyć i dawać nadzieję. Na tym jednak nie koniec, bo pracowników szpitala za-
proszono do powtórzenia tego występu w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Idea wspólnego śpiewania zrodziła 
się po udanym kolędowaniu na od-
dziale wraz z mamami dzieci przed-
wcześnie urodzonych oraz personelem 
w grudniu 2021 r. Pomysłodawczyni 
Marta Heleniak, położna Oddziału 
Neonatologicznego Szpitala Miejskie-
go stwierdziła, że należy pójść krok 
dalej. –  Pomysł  na  koncert  zakiełko-
wał w mojej głowie po rozmowie z cór-
ką,  która  powiedziała,  że  warsztaty 
z  zespołem  TGD  (Trzecia  Godzina 
Dnia  –  przyp.  red.)  to  było  dla  niej 
fantastyczne doświadczenie, które da-

ło  jej  dużo  radości.  Pomyślałam,  że 
w sumie śpiew w samochodzie pozwa-
la mi pozytywnie zacząć dzień i spra-
wia, że czuję się lepiej. Zaproponowa-
łam więc wspólne śpiewanie swojemu 
zespołowi – mówi Marta Heleniak.

Na odzew nie trzeba było długo 
czekać. Zaangażowali się wszyscy  
– położne, pielęgniarki, salowe, se-
kretarki, lekarze oraz szpitalny kape-
lan, ksiądz Tomasz Koryciorz. Po-
mocny w przygotowaniach do szpital-
nego koncertu był fakt, że na oddziale 
razem z dziećmi i ich rodzicami pra-

cują muzykoterapeutki – Marta Pu-
stułka i Sara Knapik-Szweda. One 
zadbały m.in. o oprawę muzyczną na 
żywo.

Zgrana, jak się okazało, nie tylko 
w pracy, ekipa rudzkiej Neonatologii 
spotykała się przez kilka tygodni 
przed lub po pracy, by dopracować re-
pertuar. – W ten trudny czas pandemii 
i wojny, śpiewając razem, zaczęliśmy 
się do siebie częściej uśmiechać i fan-
tastycznie to wpłynęło na nasze rela-

SILESIA W KOLOrZE

Chodź, pomaluj mój Śląsk
Grupa pasjonatów graffiti kolejny raz zorganizowała w naszym mieście akcję „Silesia w kolorze”. W ramach niej malarze uliczni postanowili ubarwić swoimi 
dziełami ściany tunelu przy ul. Klary w rudzie, które często dewastowane są przez wandali i pseudokibiców.

–  Jest  to mało  uczęszczane  przej-
ście, ale za to często wyżywa się tutaj 
młodzież,  umieszczając  wulgaryzmy, 
nieprzyzwoite obrazki oraz hasła klu-
bów  piłkarskich. W  kontrze  do  tego 
malarze graffiti z całej Polski posta-
nowili  kolejny  raz  namalować  coś 
kolorowego i oryginalnego, co będzie 
się wszystkim  podobało  oraz  zmieni 
wygląd  tego  miejsca  – podkreśla 

Piotr Borys, organizator akcji „Sile-
sia w kolorze”.

Wydaje się, że jej inicjatorzy osią-
gnęli swój cel – tunel przy ul. Klary 
stał się znów miejscem czystym  
i kolorowym. – Co ważne, nasze do-
tychczasowe prace nie zostały zamalo-
wane przez wandali, tylko umieszczają 
oni bazgroły w pustych miejscach. I te 
właśnie pokryliśmy naszymi malunka-

cje. O  to  chodziło  –  chciałam,  żeby-
śmy wysłali dużo pozytywnych emocji 
całemu personelowi i pacjentom szpi-
tala – podkreśla Marta Heleniak.

Efekty można było usłyszeć pod-
czas wtorkowego (19.04) koncertu, 
kiedy to personel Neonatologii wy-
konał kilka utworów w stylu gospel. 
Szykuje się także kolejny koncert 
wielkanocny w wykonaniu osób pra-
cujących na oddziale rudzkiego szpi-
tala. Odbędzie się on 10 maja  

o godz. 18.30 w Akademii Muzycznej 
w Katowicach. W planach jest także 
koncert z okazji Dnia Matki i Dnia 
Dziecka. – Wszyscy  są  zgodni  co  do 
jednego – to nie ostatnia taka inicjaty-
wa, ponieważ w tak wymagającej pra-
cy potrzebne  jest odreagowanie emo-
cji i stresu, gdzie z pomocą przychodzi 
właśnie muzyka – podsumowuje Mar-
ta Pustułka, muzykoterapeutka, pracu-
jąca w rudzkim Szpitalu Miejskim.

Joanna Oreł

mi – mówi Piotr Borys. W sobotniej 
akcji „Silesia w kolorze” (23.04) 
uczestniczyło ok. 20 malarzy ulicz-
nych m.in. z Rudy Śląskiej, Bytomia, 
Katowic, Chorzowa, Będzina, Cieszy-
na oraz Kielc. Impreza odbyła się 
dzięki współpracy z kawiarnią Pana-
ceum oraz firmami Qdizajn, ElkaDe-
sign, CleanFox i Fototrendy.

Joanna Oreł

We wspólne muzykowanie zaangażowali się wszyscy – położne, pielęgniarki, salowe, sekretarki oraz lekarze.
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Rodzicom dzieci przebywających na Oddziale Neonatologicznym rudzkiego 
szpitala często towarzyszy nadzieja, która potrafi zamieniać się w cuda.

 Śpiew gospel, według personelu, pomaga ją wzmacniać.
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| POLECAMY
Adrian Markowski 

Bieszczady. Dla tych, 
którzy chcą je poznać 

naprawdę 

Wędruj swoją własną ścieżką w Biesz-
czadach.

Ta książka to opowieść, a jednocześnie 
wędrówka po Bieszczadach, zaproszenie 
do tego, by poznawać je coraz głębiej. 
To zachęta, by nie tylko zachwycać się 
pięknem tego cudownego miejsca, ale 
też uczyć się słuchać i patrzeć, bo tylko 
wtedy Bieszczady pozwolą się naprawdę 
odkryć i obdarują wędrującego całym 
swoim bogactwem.

Adrian Markowski, który sam od dłu-
gich lat wydeptuje bieszczadzkie szlaki, 
jest niezwykłym przewodnikiem. Pro-
wadząc pewnie czytelnika przez drogi 
i bezdroża, przeszłość i teraźniejszość 
Bieszczadów, zaprasza, by każdy szedł 
swoją własną ścieżką, wskazując tropy, 
zachęca, by podążać nimi na swój własny 
sposób. A przede wszystkim – opowiada 
nie tylko, dokąd, ale i jak wędrować.

Małgorzata Warda 
Dziewczynka, która 
widziała zbyt wiele 

Ile można poświęcić dla ukochanej oso-
by?

Aaron i Ania są dla siebie całym świa-
tem. Kiedy ich matka zaczyna chorować, 
trafi ają pod opiekę ciotki. Jej dom, który 
dziewczynka pamięta jako niezwykle pięk-
ny, wypełniony sztuką i antycznymi mebla-
mi, staje się miejscem przemocy i drama-
tycznej walki. Kto ochroni rodzeństwo, gdy 
wszystkie granice zostaną przekroczone? 
Czy dziecięca wyobraźnia Ani pozwoli jej 
zapomnieć o wydarzeniach w zamkniętym 
pokoju? Czy Aaronowi uda się ochronić 
swoją siostrę?

– Poruszająca powieść o ludziach, któ-
rych życie było piekłem... aż w końcu miłość 
pokonała strach. Pamiętaj, że zawsze dasz 
sobie radę z własnym „potworem” pod wa-
runkiem, że przestaniesz się go bać – Mał-
gorzata Domagalik.

Danuta Noszczyńska 
Wnuczka wariatki. 

Pola

Zabawnie opowiedziana historia trzech 
pokoleń kobiet, która mogła potoczyć się 
inaczej.

Pola ma dwadzieścia osiem lat, studiuje 
i pracuje w buti ku, a mimo to wciąż żyje 
pod dyktando matki. To na jej życzenie 
dziewczyna ma spędzić wakacje u babki, 
która do tej pory była dla niej jedynie bo-
haterką ponurej legendy – miesiąc na „za-
padłej wsi” w towarzystwie niezrównowa-
żonej starszej pani ma być dla niej nauczką 
i przestrogą przed zbyt lekkomyślnym po-
dejściem do życia.

Dziewczyna w najśmielszej nawet wy-
obraźni nie przypuszcza, co ją tam czeka. 
Na dzień dobry „babunia” upija ją własnej 
roboty bimbrem i wciąga w rozkręconą 
przez siebie intrygę. W dodatku starsza 
pani jeździ jak szalona fi acikiem, a jak trze-
ba i motocykl odpali. Z energią godną trzy-
dziestolatki wojuje z całą wsią – wszystko 
po to, żeby nie dopuścić do wycięcia lasu 
i postawienia w jego miejsce fabryki.

Dagmara Andryka 
Król  

Anna Maria Kier, była warszawska 
policjantka, uczciwa i szanowana wojow-
niczka skrywająca niebezpieczną historię 
rodzinną i Wanda Lechicka, specjalistka 
od cyberprzestępczości, nieradząca sobie 
w życiu offl  ine – ten silny kobiecy duet 
zakłada agencję detektywistyczną, która 
podejmuje się najtrudniejszych wyzwań.

Każdy tom to osobna, misternie skon-
struowana zagadka kryminalna, której 
wątki przeplatają się ze skomplikowanym 
prywatnym życiem bohaterek.

Pierwsze zlecenie agencji: prezes fi r-
my farmaceutycznej podejrzewa, że ktoś 
z jego pracowników jest kretem, który 
przekazuje dane do konkurencji. Fikcyj-
ne zatrudnienie Anny ma jej umożliwić 
wniknięcie w środowisko korporacji. 
W trakcie śledztwa sprawa kreta schodzi 
jednak na dalszy plan, bo na wierzch wy-
chodzą brutalne fakty i odsłania się praw-
da o nietypowym zabójstwie.

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – mikado – tytuł cesa-
rza japońskiego, 5 – cykor, 8 – insekt, 
9 – wykonywana przez samolot, 11 – ży-
dowska stela nagrobna, 12 – gród sło-
wiański na wyspie Rugia, 15 – odwet, 
17 – uwaga, dopisek, 20 – waluta w Ro-
sji, 21 – trucizna do zatruwania strzał, 
24 – obraz w cerkwi, 25 – wzorzec, 
28 – przeciwległy nadirowi, 29 – inwali-
da, 32 – potraw, 33 – kwitnie jesienią, 
36 – rudzik, 39 – laik, 42 – ręczne narzę-
dzie ogrodnicze, 43 – mitologia grecka, 
córka Pana i nimfy Echo, 45 – otwór, 
z którego coś uchodzi, 46 – duchowny 
protestancki, 47 – dychawica.

PIONOWO: 1 – kamień szlachetny, 
2 – mitologia egipska, bogini nieba, 
3 – kierunek w sztuce abstrakcyjnej, 
4 – stan w Ameryce, 5 – zapora, 6 – ra-
karz, 7 – zagadka rysunkowa, 10 – pod-
pora chromego, 13 – wysuszone ziarno 
chleba świętojańskiego, 14 – pierwia-
stek promieniotwórczy, 16 – ptak niela-
tający, 17 – ilasta skała osadowa, 
18 – rozśpiewane miasto, 19 – ptak z ro-
dzaju ibisów, 21 – koza, ryba z rodziny 

piskorzowatych, 22 – wyspa amerykań-
ska na Oceanie Spokojnym, 23 – kraso-
mówca, 26 – przylądek na Antarktydzie, 
27 – dwukołowa taczka, 30 – spis, wy-
kaz, 31 – upięte włosy, 34 – plucha, sza-
ruga, 35 – akt ustawodawczy króla, 
37 – imię żeńskie, 38 – solenizantka 
z 23 listopada, 40 – wawrzyn, 41 – znój, 
44 – brak połysku.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śląska-
Orzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nadeślą 
na adres redakcji (Ruda Śląska, ul. Nie-
durnego 36) lub e-mailem (biuro@
wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiąza-
nia czekamy do 10 dni od daty zamiesz-
czenia konkursu. Po odbiór kuponu 
z krzyżówki „WR 10” zapraszamy do 
redakcji po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym (pod nr 889-771-365) 
– panią Elżbietę Wyleżałek. Prawidłowe 
hasło brzmi: Każdy zysk jest dobry.

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Nareszcie dopro-
wadzisz do końca sprawę, 
która od dłuższego czasu 
spędzała Ci sen z powiek. 
Wszystko się ułoży.
Byk – Nie oglądaj się na in-
nych, rób to, co uważasz za 
słuszne. Tylko tak osiągniesz 
duży sukces. 
Bliźnięta – Czasem dobrze 
postawić wszystko na jedną 
kartę. Ryzyko co prawda jest 
spore, ale warto spróbować.
Rak – Zaczniesz o siebie 
dbać, dzięki czemu poczu-
jesz się atrakcyjny. Zyskasz 
też więcej pewności siebie.
Lew – Ostatnio czujesz się 
niezbyt dobrze. Jesteś zmę-
czony, a nie chcesz się wy-
brać do lekarza. To błąd.
Panna – Szanuj zdrowie, 
nie przeciążaj się. Staraj się 
uśmiechać, a obudzisz w so-
bie wielką radość.
Waga – W Twoim związku 
ostatnio nie dzieje się najle-
piej. Zastanów się, czy nie 
ma w tym Twojej winy.
Skorpion – Jeśli chcesz zro-
bić remont, który od dłuż-
szego czasu rozważasz, mu-
sisz zacisnąć pasa.  
Strzelec – Jeśli do tej pory 
Twoje życie wydawało Ci 
się nudne, teraz się to zmie-
ni. Nareszcie złapiesz wiatr 
w żagle. 
Koziorożec – Jesteś wyjąt-
kowym pedantem, co utrud-
nia Ci życie. Postaraj się 
trochę wyluzować.  
Wodnik – Nie wierzysz 
w siebie, a to błąd. Masz wie-
le zalet, które zjednują Ci 
wiele osób. Zrelaksuj się.
Ryby – Ostatnio ciągle po-
święcasz się dla innych. Te-
raz najwyższy czas zrobić 
coś dla siebie. Postaraj się 
wypocząć.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 
tel. 607-468-787
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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.

 Gładzie, malowanie, tapetowanie, 
kafelkowanie. Tel. 507-055-024.

 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. fi rmy 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.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 
606-274-056.

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

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-
116-672.

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.

MOTORYZACJA

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

 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-

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

Michael Buchberger

Panu Sławomirowi Byczewskiemu, 
pracownikowi Biura Geodety Miasta 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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.

 Szukamy do pracy ślusarzy. Firma na 
terenie Rudy Śląskiej, tel. do kontaktu 697-
750-002.

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.

TURYSTYKA

 Beskidy 7 dni w maju od 650 zł dla 
emeryt/rencista, z 40% dofi nansowaniem 
Unijnego Programu Spowolnij Starzenie. 
Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

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 (nett o) 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 fi zyczne 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 ad-
ministracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieruchomo-
ści zlokalizowanej w Rudzie Ślą-
skiej w rejonie ulicy Szyb Walenty, 
która zostanie oddana w najem 
na okres do 3 lat z przeznaczeniem 
pod podziemny zbiornik retencyjny.

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

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

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

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

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

Pogoń Ruda Śląska gra dalej
Pogoń Ruda Śląska wykonała kolejny 

ważny krok w stronę awansu do 2. ligi 
koszykówki mężczyzn. Tym razem rudz-
ka drużyna awansowała z pierwszego 
miejsca w turnieju rozegranym w Szcze-
cinie w dniach 22-24.04. 

Rudzcy koszykarze po zwycięskich ba-
rażach z KSK Stal Brzeg trafili do grupy F 
i w pierwszym meczu zmierzyli się z go-
spodarzem tego etapu rozgrywek, Wilkami 
Morskimi Szczecin. Pogoń wygrała bez 
większych problemów różnicą 29 punktów 
– 92:63 (23:22, 28:19, 18:5, 23:17).  

Kolejnym rywalem podopiecznych tre-
nera Rafała Sebrali były Wilki Ełk. Naj-
słabsza drużyna w stawce również nie 
miała większych szans z naszymi koszyka-
rzami, którzy wygrali 93:50 (21:9, 29:11, 

21:15, 22:15). W ostatnim spotkaniu na-
przeciw Pogoni stanęła drużyna 
ZZKK Orzeł Ziębice. Mimo wysokiego 
prowadzenia po pierwszej kwarcie (26:9) 
rudzianie musieli ostatecznie uznać wyż-
szość rywali 62:72 (26:9, 12:21, 14:20, 
10:22). Oznaczało to, że w szczecińskiej 
grupie trzy zespoły zanotowały po dwa 
zwycięstwa i jedną porażkę. Ostatecznie 
na pierwszym miejscu uplasowała się Po-
goń, która mogła pochwalić się najlepszym 
stosunkiem punktów (różnica wynosiła 
+62) i awansowała do dalszych gier. 

W trzech spotkaniach najwięcej punk-
tów dla rudzian zdobyło dwóch zawodni-
ków: Dawid Kinczewski oraz Jakub Cho-
rążak – po 36. Natomiast Wiktor Czyżew-
ski zdobył 35 punktów.  DK

PIŁKa NOżNa

Wawel pokonuje wicelidera

W najciekawszym spotkaniu minionego 
weekendu Wawel Wirek wygrał po emo-
cjonującym meczu z Siemianowiczanką 
Siemianowice Śląskie 4:3 (2:1). W innych 
spotkaniach nasze drużyny grały ze zmien-
nym szczęściem.

Sobota (23.04) okazała się udana dla 
podopiecznych Kamila Gabrysia. W wy-
równanej pierwszej połowie Wawel w ciągu 
dziesięciu minut wyszedł na dwubramkowe 
prowadzenie. Najpierw głową gola zdobył 
Wojciech Blaszke, a następnie Dawid Sero-
ka po dobitce zdobył dla gospodarzy drugą 
bramkę. Gościom udało się zminimalizo-
wać stratę po rzucie karnym, który pewnie 
wykonał Kamil Ogryzek.

W drugich 45 minutach popularna „Cia-
ciana” (Siemianowiczanka Siemianowice 
Śląskie) rzuciła się do ataku, czego efektem 
były dwie bramki w odstępie zaledwie pię-
ciu minut. Po błędzie obrony już w pierw-
szej akcji drugiej połowy do wyrównania 
doprowadził Michał Łoboda, po czym pro-
wadzenie gościom dał Mateusz Tomczyk. 
Nie podłamało to jednak zawodników Wa-
welu, którzy równie szybko wykorzystali 
niefrasobliwość obrony Siemianowiczanki. 
Najpierw strzałem w krótki róg na 3:3 gola 
zdobył Arkadiusz Krawczyk, a następnie 
z błędu w kryciu przy rzucie rożnym sko-
rzystał Grzegorz Kokoszka i ustalił wynik 
na 4:3 dla drużyny z Wirku. 

Wawel Wirek  
– MKS Siemianowiczanka Siemianowice 

Śląskie 4:3 (2:1)
Blaszke 22’, Seroka 32’, Krawczyk 56’, 

Kokoszka 75’ – Ogryzek 35’, Łoboda 46’, 
Tomczyk 51’.

Wawel: Michalik – Kokoszka, Seroka, 
Lenert (76’ Osuch), G. Kałużny, K. Kałuż-
ny (87’ Siemiński), Wandzlewicz (56’ Łą-
giewka), Umywalnik, Blaszke, Ganczar-
czyk, Krawczyk.

Siemianowiczanka: Gieracz – Mierz-
wa, Tomczyk, Swakoń (46’ Paszek), Por-
czek, Ogryzek, Kuchta, Krysiak (75’ Kola-
siński), Kowalczyk (83’ Szurek).

Żółte kartki: Kałużny, Umywalnik, Le-
nert – Kupka, Łoboda, Swakoń, Kowal-
czyk. Czerwona kartka: Szurek (MKS).

W innych spotkaniach Vitasport A klasy 
Gwiazda Ruda Śląska poniosła piątą poraż-
kę z rzędu, tym razem ulegając u siebie 
Wyzwoleniu Chorzów 0:1. Ponadto nasze 
zespoły zremisowały swoje spotkania – Ja-
strząb Bielszowice u siebie bezbramkowo 
z rezerwami Ruchu Chorzów, a Urania 1:1 
na wyjeździe z Hetmanem Katowice.

Ważne zwycięstwo w Zina klasie okrę-
gowej odniosła Slavia, która pokonała 
u siebie Górnika MK Katowice 3:1. Gorzej 
natomiast wypadł Grunwald, który prze-
grał na własnym boisku ze Źródłem Kro-
mołów 0:1.  DK

Wawel Wirek zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. 

Fo
to

: D
K
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W sobotnich zawodach wzięło udział 312 biegaczy i zawodników nordic walking.

Diablice awansują do Ekstraligi rugby!
Rugby 7 kObieT

W sobotę (23.04) na Burloch Arenie od-
była się kolejna, szósta już runda Mistrzostw 
Polski Rugby 7 kobiet, w której wzięły 
udział Diablice Ruda Śląska. Nasze  
rugbystki wywalczyły awans do Ekstraligi!

W fazie grupowej Diablice najpierw po-
konały drużynę Budowlanych Łódź 22:5 
oraz przegrały z drugą drużyną Biało-Zie-
lonych Ladies Gdańsk 0:34. Dało to naszej 
drużynie prawo do gry w półfinale, w któ-
rym rudzianki pokonały Legię II Warsza-
wa 24:12. W finale pierwszoligowych 
zmagań naprzeciw Diablic ponownie sta-
nęła drużyna z Gdańska. I tym razem za-
wodniczki z Pomorza okazały się lepsze 
i zwyciężyły 47:0. Ostatecznie dało to na-
szej drużynie szóste miejsce. Z uwagi na 
fakt, że w Ekstralidze występuje pierwsza 
drużyna Biało-Zielonych, a regulamin nie 
dopuszcza możliwości gry dwóch zespo-

łów z jednego klubu w tej samej lidze, 
awans przypadł w udziale Diablicom.

W meczu o pierwsze miejsce wspomnia-
na pierwsza drużyna Biało-Zielonych La-

dies Gdańsk pokonała Legię Warszawa 
37:5. Ponadto trzecią lokatę zajęły rugbystki 
Black Roses Posnania, które zwyciężyły 
37:0 Atomówki Łódź.  DK

Bieg Wiewiórki po raz drugi
biegi

W sobotę (23.04) na terenie lasów ha-
lembskich oraz Szkoły Podstawowej 
Sportowej nr 15 odbył się drugi w tym 
roku Bieg Wiewiórki. Organizowana 
przez rudzki MOSiR impreza przycią-
gnęła 312 biegaczy i fanów nordic wal-
king. 

Tradycyjnie w pierwszym biegu dnia 
wystartowały dzieci. Najszybszy (katego-
ria open wśród dzieci) był Bartosz Jan-
kowski, który pokonał dystans 1 km w cza-

sie 3,43, dzięki czemu pobił swój wynik 
z marca o jedną setną sekundy. Druga na 
mecie zameldowała się Paulina Gabryś 
z czasem 3,58, co dało jej jednocześnie 
zwycięstwo wśród dziewcząt. Trzeci nato-
miast był Dawid Janotta (4,08). 

W biegu głównym, który składał się 
z maksymalnie pięciu pętli (każda po  
4,2 km), zwyciężył (kategoria open) Da-
mian Połeć z czasem 01:26,48, który wy-
przedził Tomasza Kulpoka (01:32,57) 

i Mateusza Osadnika (01:38,36). Wśród 
kobiet zwyciężyła Magdalena Żurek, 
która uzyskała czas 02:03,57, co dało jej 
dziewiątą lokatę w klasyfikacji łącznej. 

W kategorii nordic walking zawodnicy 
mogli zrobić maksymalnie trzy okrążenia. 
W rywalizacji open zwyciężył Marcin Ha-
łas z czasem 01:35,17, drugi był Adam 
Tkocz z czasem 01:37,29, a trzecia na me-
cie zameldowała się Aleksandra Taisner 
(01:38,37).  DK

SPORTy walki

KTJ MMA z kolejnymi sukcesami
W minioną sobotę (23.04) w Katowi-

cach zawodnicy i zawodniczki KTJ MMA 
Team Ruda Śląska wzięli udział w kolej-
nej odsłonie cyklu Ogólnopolskiej Ligi 
Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sporto-
wym. Rudzianie mogą pochwalić się aż 
22 zdobytymi medalami. 

Wśród podopiecznych Damiana Seweryna 
Lena Balcer zdobyła srebro i brąz, Nina 
Baucz dwukrotnie sięgnęła po złoto, Zuzan-

na Duda zdobyła złoto i dwa srebra, Jakub 
Karaś sięgnął po złoto, srebro i brąz, Woj-
ciech Jankowski dwukrotnie zdobył srebro, 
Dawid Opałka wygrał srebro i brąz, podobnie 
jak Daniel Pytlok, a Paweł Palka dwukrotnie 
sięgnął po brąz. Ponadto srebro wywalczył 
Michał Mamczura, a brąz Maciej Mamczura, 
Oskar Wlosowicz-Iwan i Mateusz Grubski. 
Poza tym Małgorzata Baucz z Nelson Clubu 
zdobyła aż trzy złote medale. 

Natomiast 24.04 w Radlinie odbyły się 
zawody MFR Polish Cup 2022 Internatio-
nal, w których wzięli udział młodzi bokse-
rzy z KTJ MMA Team Ruda Śląska. Jak się 
okazało, był to bardzo udany debiut trenera 
Sylwestra Zięby, który sam sięgnął po złoto 
w swojej kategorii. Ponadto Jakub Jachym-
ski i Filip Jasiński zdobyli po złotym meda-
lu, a srebrne wywalczyli Artur Jachymski, 
Filip Zawora oraz Michał Dusza. DK

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka

W sobotnim 
turnieju 
Diablice 
wygrały 

dwa 
spotkania,

 a dwa 
przegrały. Fo

to
: D

K

Juniorki młodsze Zgody z awansem!
Piłka ręczna

Juniorki młodsze Zgody Ruda Śląska 
awansowały do kolejnej fazy Mistrzostw 
Polski. Tym razem zmagania miały szcze-
gólną wartość, gdyż odbywały się na miej-
scu, w bielszowickiej hali.

Turniej w ramach 1/8 finału Mistrzostw 
Polski został rozegrany w dniach 22-24.04. 
W piątek nasze szczypiornistki bardzo 
pewnie pokonały UKS Morski Sianów 
38:22 (18:10). Zgoda już w pierwszej po-
łowie zaznaczyła swoją przewagę, m.in. 
dzięki skuteczności Oliwii Szewczyk, 
a także świetnym interwencjom Justyny 
Gontarek, która w drugiej połowie musiała 
opuścić boisko z powodu urazu. 

W drugim spotkaniu rywalkami Zgody 
były szczypiornistki SPR-u Olkusz. 
Z uwagi na wcześniejsze zwycięstwo dru-
giej drużyny Pogoni 1945 Zabrze nad 
UKS-em, ewentualna wygrana Zgody 
przypieczętowała awans do fazy ćwierćfi-
nałowej. Tak też się stało – bielszowiczan-
ki zwyciężyły 30:22 (16:9). Dzięki temu 
wystąpią w kolejnym turnieju, który odbę-
dzie się w Gnieźnie. Rywalkami Zgody 

Juniorki młodsze Zgody dzięki udanej grze  
awansowały do kolejnej fazy Mistrzostw Polski.
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Młodzi sztangiści wrócili z medalami
Podnoszenie ciężarów

W sobotę (23.04) na pomostach w Piekarach 
Śląskich odbyły się Mistrzostwa Śląska w Pod-
rzucie w kategoriach wiekowych U17 i U23, 
w którym wzięło udział pięciu zawodników 
CKS Slavia Ruda Śląska. 

Nasi zawodnicy wrócili z pięcioma medalami. 
Maksymilian Oleszko zdobył złoto w kategorii 
81 kg z wynikiem 90 kg. Fabian Wrona w kate-
gorii 67 kg z wynikiem 55 kg również sięgnął po 
złoto, podobnie jak Bartosz Tomaszko, który  
w kategorii 49 kg osiągnął wynik 45 kg. W tej 
samej kategorii wagowej resztę medali także 
zdobyli zawodnicy CKS-u. Srebrny medal przy-
padł w udziale Patrykowi Tomaszko (45 kg), a brąz 
Pawłowi Pilchowi, który osiągnął 30 kg.  DK W drużynowej klasyfikacji CKS Slavia zajęła 3. miejsce. 
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Zapaśniczki z sukcesami na Pomorzu
Zawodniczki ZKS Slavia Ruda Śląska 

wystąpiły w Mistrzostwach Polski Junio-
rek oraz w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski, które odbyły się w miniony week-
end (22-23.04) w Pelplinie (woj. pomor-
skie). Nasze zapaśniczki przywiozły w su-
mie pięć medali.

W swoich kategoriach zwyciężyły: Pau-
lina Danisz (62 kg, U23) oraz Patrycja 

Słomska (68 kg, U20), która obroniła tytuł 
wywalczony w poprzednich mistrzo-
stwach. Jej imienniczka, Patrycja Cuber 
(kategoria 76 kg, U20) zdobyła srebro, 
w finale uznając wyższość Danieli Tka-
chuk z MKS-u Cement-Gryf Chełm. Nato-
miast brązowe medale zdobyły Angelika 
Mytkowska (57 kg, U23) oraz Magdalena 
Smołka (68 kg, U20). DK

będą drużyny MKS PR Gniezno, Kusy 
Szczecin oraz SPR Arka Gdynia. 

Ostatnie spotkanie bielszowiczanki ro-
zegrały z Pogonią II 1945 Zabrze. To był 
zdecydowanie najtrudniejszy mecz w ra-
mach grupy, również z tego względu, iż 
do Bielszowic przyjechała spora grupa 
kibiców z Zabrza. Nie brakowało więc 
dopingu. Do przerwy przewaga Zgody 
była nieznaczna i w drugich 30 minutach 
zobaczyliśmy bardzo wyrównane spotka-
nie. Mimo tego, iż nasze szczypiornistki 
w pewnym momencie prowadziły już 
czterema bramkami, to nadal czuły od-
dech rywalek na plecach. W końcówce 
urazu doznała najskuteczniejsza z za-
brzanek, Natalia Gardian, przez co walka 
o lepszy rezultat straciła moc, a Zgoda 
ostatecznie zwyciężyła 25:22 (14:13). 

Najskuteczniejszą zawodniczką Zgody 
ponownie została Oliwia Szewczyk, któ-
ra zdobyła 36 goli. Wtórowały jej Natalia 
Woźniakowska (19 trafień) oraz Maja 
Tukaj (12). 

 DK
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