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KORZYSTNE 
WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

W Rudzie Śląskiej 
powstanie velostrada!

Więcej na str. 4
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Więcej na str. 5

Dziki zadomowiły się
 w mieście. 

Trwa odstrzał

Fo
to

: D
K

Więcej na str. 10

Juniorki młodsze Zgody 
wicemistrzyniami 

Polski!

Zapraszamy do zapisów

LICZBA 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

Strażacy obchodzili 
swoje święto
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Więcej na str. 5

Co z rudzkimi 
fontannami?
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustawa zmienia wyliczenia opłaty
Od 1 lipca w Rudzie Śląskiej zmienią się zasady płatności za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
niezamieszkałych oraz mieszanych, znajdujących się w gminnym systemie odpadów. Dotyczy to przedsiębiorców 
oraz instytucji, które swoją płatność realizują od „pojemnika” lub od „worka”. Powodem zmian jest kolejna nowe-
lizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadza ona obowiązek przeliczania stawek za 
pojemniki i worki od liczby wywozów wynikających z przyjętych harmonogramów. To spowoduje wzrost opłaty. 
Nie zmienią się natomiast same stawki za pojemniki, a za worki będą nawet obniżone.
– To już kolejna w ostatnich latach no-

welizacja tej jednej z najważniejszych dla 
samorządu ustaw. Tym razem najważniej-
szą dla nas zmianą jest modyfikacja spo-
sobu  wyliczenia  opłaty  za  odbiór  odpa-
dów komunalnych z nieruchomości nieza-
mieszkałych. Wszystko przez wprowadze-
nie nowych zapisów, dotyczących „zade-
klarowanej liczby pojemników i worków”. 
Według  nowego  brzmienia  ustawy,  teraz 
oznacza to liczbę pojemników pomnożoną 
przez  liczbę  ich  odbiorów, wynikających 
z  harmonogramu  odpadów  –  tłumaczy 
wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Zmiana ta wpłynie w istotny sposób na 

wszystkich  tych, którzy  rozliczają się za 
odbiór odpadów komunalnych od pojem-
ników  i  worków.  –  Dotyczy  to  tak  na-
prawdę  przedsiębiorców,  instytucji  pu-

blicznych  i  innych  tego  typu  podmiotów 
–  wskazuje  Katarzyna  Kuberek,  naczel-
nik Wydziału Gospodarki Odpadami.
I  tak w  przypadku  odbioru  odpadów 

zmieszanych  stawkę  za  jeden pojemnik 
lub  worek  pomnożyć  należy  razy  2,2 
–  tyle  bowiem  średnio w miesiącu  jest 
odbiorów tych odpadów w roku. W przy-
padku  pojemników  i  worków  na  bio 
współczynnik  wywozu  wyniesie  1,7. 
Natomiast dla odpadów segregowanych 
nie zmieni się nic, gdyż są one odbierane 
raz w miesiącu, a to oznacza, że współ-
czynnik,  przez  który  będzie  mnożona 
liczba worków lub pojemników, wynie-
sie 1. Stosowne uchwały, dostosowujące 
obowiązujące w mieście przepisy do za-
pisów  znowelizowanej  ustawy  o  utrzy-
maniu czystości  i porządku w gminach, 

Zmiany dotyczą przedsiębiorców i instytucji, które swoją 
płatność realizują od „pojemnika” lub od „worka”.
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przyjęła  podczas  czwartkowej  sesji 
(19.05) rudzka Rada Miasta.
Przyjęta uchwała jednocześnie „zamraża” 

same  stawki  za pojemniki,  będą one na  ta-
kim  samym  poziomie  jak  dotychczas. 
W przypadku pojemnika 120 l jest to kwota 
5,90 zł. Dla porównania maksymalna kwota 
dla  pojemnika  o  takiej  pojemności,  która 
określona  została  w  znowelizowanej  usta-
wie, wynosi 26,81 zł. Dodatkowo obniżone 
zostały stawki za worki. W przypadku worka 
o pojemności 80 l z 11,30 zł na 3,90 zł, nato-
miast dla worka o pojemności 120 l stawka 
zmniejszona została z 17 zł na 5,90 zł.
Wraz ze zmianą zasad płatności za od-

biór  odpadów  komunalnych  z  nierucho-
mości niezamieszkałych oraz mieszanych 
zmienia się także wzór deklaracji śmiecio-
wej.  Oznacza  to,  że  wszyscy  właściciele 

OGŁOSZENIA

nieruchomości objętych nowymi przepisa-
mi będą musieli do 10 sierpnia złożyć no-
wą deklarację.
W  2021  r.  w  Rudzie  Śląskiej  zebrano 

ponad 66,1 tys. ton odpadów. Największą 
ich część, bo 33,2 tys. ton, stanowiły odpa-
dy zmieszane, ponad 8,5 tys. ton to bioma-

sa, a ponad 7,6 tys. ton to gruz. Poza tym 
zebrano 5,7 tys. ton odpadów wielkogaba-
rytowych oraz 2,2 tys. ton popiołu. W puli 
odpadów,  które  zebrano  w  mieście 
w  2021  r.,  znalazło  się  też  ponad  
2,6 tys. ton szkła, 2,9 tys. ton plastiku oraz 
2,4 tys. ton papieru i tektury.  UM

PREZyDENT MIASTA  
RuDA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu 
lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym na 

terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. Grodzka 6B/31

stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska w 1/2 części 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz 

jego najemcy.

PREZyDENT MIASTA  
RuDA ŚląSkA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów 
nieruchomości gruntowych, znajdujących się w rejonie ulic: leśnej – które zostaną oddane w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Energetyków – która zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy, Energetyków – z przeznaczeniem pod użyczenie terenu pod 
plac zabaw, Nowy Świat – która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod parking, Nowy Świat, 

Stromej – które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod teren zielony oraz Nowy Świat  
– która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny.

SESJA RADy MIASTA

Majowe obrady rudzkich radnych
Za nami kolejna sesja Rady Miasta Ruda Śląska, która upłynęła m.in. na przedstawieniu raportu z funkcjonowania rudzkiego sanepidu, przyjęciu zmian wynikających z nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego za działania rudzkich strażaków ochotników. kolejne obrady mają odbyć się 23 czerwca – będzie to 
sesja absolutoryjna.
– Przez ostatnie dwa lata cała inspek-

cja  sanitarna  zajmowała  się  sprawami 
epidemii. Wszystkie nasze siły i środki zo-
stały skierowane na przeciwdziałanie epi-
demii.  Pracownicy  z  innych  sekcji  niż 
epidemiologia zostali przeszkoleni po to, 
żeby  jak  najszybciej  i  jak  najsprawniej 
wykonywać działania  z  zakresu przeciw-
działania epidemii – podsumowała Rena-
ta  Cieślik-Tarkota,  państwowy  powiato-
wy  inspektor  sanitarny  w  Rudzie  Ślą-
skiej.
W 2021 roku w Rudzie Śląskiej zareje-

strowano 11 494 zachorowań na choroby 
zakaźne,  z  czego  aż  10  583  z  nich  były 
wywołane  wirusem  SARS-CoV-2.  Dla 
porównania,  przed  pandemią,  czyli  
np. w 2019 roku zachorowań na choroby 
zakaźne  było  1586,  a  rok  wcześniej 
1362.
Działania związane z COVID-19 były 

jednymi  z  wielu  realizowanych  przez 
PSSE w Rudzie Śląskiej. W ubiegłym ro-
ku  pracownicy  stacji  wykonali  łącznie 
625  kontroli  i  rekontroli,  a  dodatkowo  

213  kontroli  w  obiektach  żywieniowo-
żywnościowych  w  związku  z  przeciw-
działaniem COVID-19. Oprócz  tego sta-
cja m.in.  realizuje  nadzór  nad  importem 
środków spożywczych oraz prowadzi in-
terwencje na obecność szczurów. Ponadto 
w 2021 r. rudzki sanepid wydał 29 decyzji 
o  stwierdzeniu  choroby zawodowej oraz 
56 decyzji o braku podstaw do jej stwier-
dzenia.
Kolejnym punktem było sprawozdanie 

z działalności prezydent miasta w okresie 
międzysesyjnym. W tym czasie m.in. Re-
gionalna Izba Obrachunkowa wydała po-
zytywną  opinię  w  sprawie  wykonania 
budżet  przez  prezydent  miasta  w  roku 
2021. – Jeżeli chodzi o realizowane inwe-
stycje, to kończą się prace przy moderni-
zacji  połączenia  ulic  Nowy  Świat  i  Ha-
lembskiej.  W  pierwszych  dniach  maja 
w miejscu tym przebudowywany był prze-
jazd  kolejowy,  co  bardzo  odczuli  miesz-
kańcy  Halemby.  Na  szczęście  sytuacja 
wróciła już do normy. Jeżeli chodzi o sa-
mą inwestycję, to zrealizowano większość 

prac – m.in. została wykonana docelowa 
asfaltowa  nawierzchnia  ścieżki  rowero-
wej.  Całość  gotowa  ma  być  do  końca 
czerwca  –  poinformował  wiceprezydent 
miasta, Krzysztof Mejer. – Ponadto prze-
kazaliśmy  plac  budowy  pod  inwestycję 
kompleksowej  przebudowy  kanalizacji 
deszczowej w Halembie w rejonie ulic So-
lidarności, Miodowej,  Racławickiej, Ko-
synierów, Zamenhofa, Olszynowej i Mię-
dzyblokowej.  Czekamy  jeszcze  na  osta-
teczny  projekt  organizacji  ruchu,  który 
naszym  służbom  ma  przedstawić  wyko-
nawca tej inwestycji – zapowiedział.
Wiceprezydent ogłosił także, że po sze-

regu  spotkań  prawdopodobnie  jeszcze 
w tym miesiącu zostaną wznowione prace 
przy budowie nowego budynku SP nr 17. 
– Ogłosiliśmy też zamówienia na realiza-
cję kilku zadań z budżetu obywatelskiego. 
Chodzi  o  budowę  wybiegu  dla  psów  na 
Osiedlu Paderewskiego w Wirku, budowę 
placu zabaw oraz strefy odpoczynku przy 
SP nr 4 w Czarnym Lesie, zagospodaro-
wanie  terenu  w  rejonie  przychodni  przy  

ul. Jankowskiego w Wirku oraz o zadanie 
dotyczące dołożenia kolejnych atrakcji do 
Burloch  Areny  w  Orzegowie  –  wyliczył 
wiceprezydent Mejer.
Ponadto  radni  przyjęli  szereg  uchwał  

– m.in. w sprawie zmian w planie budżetu 
miasta  oraz  Wieloletniej  Prognozie  Fi-
nansowej,  przesunięcia  daty  połączenia 
Miejskiego  Centrum  Kultury  oraz  Ślą-
skiego Teatru Impresaryjnego z 1 maja na 
1  września,  w  sprawie  zmian wynikają-
cych z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości  i  porządku w gminach  (więcej 
w  tekście  poniżej),  czy  ustalenia  stawki 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ra-
townika  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w Rudzie Śląskiej w wysokości 25 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę udziału w dzia-
łaniu  ratowniczym,  akcji  ratowniczej, 
szkoleniu  lub  ćwiczeniu.  –  Projekt  jest 
zgodny  z  przepisami  prawa,  wdrażając 
w  życie  zapisy  nowej  ustawy  o  ochotni-
czych  strażach  pożarnych  oraz  realizuje 
w  pełni  cel  wypłaty  ekwiwalentu,  jakim 
jest  rekompensata  za  utracone  dochody 

w  związku  z  pełnieniem przez  strażaków 
ratowników  służby  na  rzecz  lokalnej  
społeczności – tłumaczył Roman Dymek, 
naczelnik Wydziału  Zarządzania  Kryzy-
sowego.
Ponadto na mocy uchwały rudzkiej Ra-

dy Miasta w Kochłowicach nadana zosta-
ła nazwa nowej ulicy (w rejonie ulicy Mi-
kołaja Reja) – Stefanii  i Emanuela Pitlo-
ków. Małżonkowie przez większość życia 
byli związani z Bykowiną oraz Kochłowi-
cami, gdzie m.in. znani byli z działalności 
edukacyjnej oraz zaangażowania na rzecz 
lokalnej  społeczności  oraz  przyrody.  
– W rejonie tej ulicy, zgodnie z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wyodrębniono szereg no-
wych  działek  przeznaczonych  pod  jedno-
rodzinną zabudowę mieszkaniową. Po za-
kończeniu budowy konieczne będzie ponu-
merowanie  nowo  powstałych  budynków, 
dlatego najbardziej korzystnym rozwiąza-
niem jest nadanie nazwy wspomnianej uli-
cy  –  wyjaśnił  Michał  Pierończyk,  wice-
prezydent Rudy Śląskiej.  Joanna Oreł
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REKLAMA

STRAŻ POŻARNA

Dzień Strażaka w jubileuszowej odsłonie
Ich praca to nieustanna gotowość do ratowania życia mieszkańców Rudy Śląskiej podczas codziennej służby. Dlatego tak ważne jest, aby podziękować 
rudzkim strażakom za ich pracę, misję oraz poświęcenie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka oraz jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży 
Pożarnej w Miejskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość, która była okazją do wręczenia m.in. rudzkim strażakom odznaczeń, wyróżnień oraz awansów 
na wyższe stopnie służbowe.
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O działaniach oraz planach Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej 
mówił podczas obchodów w MCK-u komendant Andrzej Małysiak.

Państwowa Straż Pożarna została po-
wołana 1 lipca 1992 r. jako zawodowa, 
umundurowana i wyposażona w specja-
listyczny sprzęt formacja, przeznaczona 
do walki z pożarami, klęskami żywioło-
wymi i innymi miejscowymi zagroże-
niami. Jubileusz 30-lecia powstania PSP 
połączony został w tym roku w Rudzie 
Śląskiej z obchodami Międzynarodowe-
go Dnia Strażaka, co było okazją m.in. 
do podsumowania historii działań rudz-
kiej straży pożarnej. – W roku powstania 
naszej formacji w Rudzie Śląskiej stra-
żacy wyjeżdżali do akcji 350 razy, co 
stanowiło średnio jeden wyjazd dzien-
nie, z czego prawie 75 procent to były 
pożary, a pozostałe 25 procent stanowiły 
miejscowe zagrożenia – podsumował 
st. bryg. Andrzej Małysiak, komendant 
miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Rudzie Śląskiej. – Z biegiem lat za-
kres działalności strażaków zmieniał się 
systematycznie. W 2021 roku wyjeżdża-
liśmy 1642 razy, co stanowiło 4,5 wyjaz-
du dziennie, a pożary stanowiły niecałe 
25 procent, a pozostałe 75 procent inter-
wencji stanowiły miejscowe zagrożenia 

i alarmy fałszywe. Przedstawione powy-
żej liczby pokazują, że strażak nie tylko 
gasi pożary, ale przede wszystkim to wy-
kwalifikowany szeroko rozumiany ra-
townik, śpieszący z pomocą w różnych 
trudnych sytuacjach społeczeństwu 
– dodał. – Te dane pokazują, jak bardzo 

jesteście potrzebni w Rudzie Śląskiej. Za 
oddanie, służbę, ratowanie i czuwanie 
nad bezpieczeństwem mieszkańców  
Rudy Śląskiej chciałbym Państwu ser-
decznie podziękować – podkreślił 
w trakcie uroczystości wiceprezydent 
miasta, Krzysztof Mejer.

Podczas wtorkowych (17.05) obcho-
dów odznaczonych i wyróżnionych zo-
stało 16 osób, natomiast 20 strażaków 
otrzymało awanse w stopniach służbo-
wych. – Chciałbym w imieniu swoim 
oraz śląskiego komendanta wojewódz-
kiego serdecznie pogratulować wyróż-
nionym i awansowanym oraz życzyć  
dalszych sukcesów w służbie. Przede 
wszystkim życzę wytrwałości – aby te za-
dania, które wykonujecie na co dzień, 
sprawiały Wam dużą satysfakcję – prze-
kazał bryg. Arkadiusz Krzemiński, za-
stępca śląskiego komendanta wojewódz-
kiego PSP.

Warto dodać, że prócz standardowych 
działań w ciągu ostatnich dwóch lat 
rudzcy strażacy pomagali mieszkańcom 

w trakcie pandemii koronawirusa, 
a obecnie świadczą pomoc obywatelom 
Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju 
z powodu wojny. Rudzcy strażacy pro-
wadzą także kampanie społeczne „Stop 
pożarom traw” oraz „Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa!”. – Również 
w ciągu roku przekazujemy czujniki tlen-
ku węgla – z puli przekazanej przez wo-
jewodę śląskiego – osobom, w mieszka-
niach których widzimy taką potrzebę 
– mówi st. kpt. Mariusz Kita, oficer pra-
sowy PSP w Rudzie Śląskiej.

Co roku rudzka straż pożarna stara się 
także o kolejne sprzęty. W ubiegłym ro-
ku dzięki wsparciu komendy wojewódz-
kiej za kwotę 150 tys. zł udało się zaku-
pić samochód kwatermistrzowski. Przed 
Komendą Miejską PSP w Rudzie Ślą-
skiej kolejne wyzwanie – budowa nowej 
strażnicy na działce o powierzchni pra-
wie 1,3 ha przy ul. Niedurnego. 40 mln zł 
na ten cel przeznaczonych zostanie   
ze strony państwa. – Przełom roku 
2021/2022 był dla strażaków w Rudzie 

Śląskiej wyjątkowy, ponieważ po raz 
pierwszy w historii zawodowej straży 
pożarnej pozyskaliśmy działkę na budo-
wę nowej strażnicy dla Państwowej 
Straży Pożarnej od Spółki Restruktury-
zacji Kopalń w Bytomiu. Wspomnę tyl-
ko, że obecnie użytkowane obiekty przez 
naszą formację były przystosowane do 
naszych potrzeb z budynków Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Pozyskany teren 
w centrum naszego miasta przy ul. Nie-
durnego o wielkości niespełna 13 tys. 
metrów kwadratowych pozwoli nam na 
zaprojektowanie i wybudowanie obiektu 
Komendy Miejskiej PSP i JRG zgodnie 
z obowiązującymi przepisami – poinfor-
mował komendant Andrzej Małysiak. 
– Obecnie wykonaliśmy program finan-
sowy inwestycji oraz dzięki wsparciu fi-
nansowemu przedsiębiorców i śląskiego 
komendanta wojewódzkiego został wy-
konany przez biuro architektoniczne 
program funkcjonalno-użytkowy dla no-
wej strażnicy – dodał komendant.

Joanna Oreł
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W trakcie uroczystości odznaczonych i wyróżnionych zostało 16 osób, 
a 20 strażaków awansowano w stopniach służbowych.
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Wręczono także statuetki w dowód szczególnego wyróżnienia 
z okazji 30-lecia PSP – m.in. władzom Rudy Śląskiej.
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POMOC DLA UKRAINY
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Punkt z darami dla Ukraińców kończy działalność
Rudzki Punkt Pomocy dla Ukrainy, który od końca lutego działał w hali MOSiR-u w Nowym 
Bytomiu, kończy działalność. Przez prawie trzy miesiące pomoc w nim uzyskało około trzech 
tysięcy osób, a pomoc w akcji zbiórki i rozdawania darów zadeklarowało prawie 300 wolon-
tariuszy.
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Ostatni raz dary wydane zostaną z punktu jutro (26.05).

Centralny punkt przyjmowania darów 
dla potrzebujących osób z Ukrainy działał 
od 28 lutego w hali przy ul. Hallera 16  
(w kwietniu został przeniesiony do holu 
hali, którą udostępniono z powrotem spor-
towcom). Najpierw dary były wydawane 
cały czas na zasadzie potrzeb – każdy mógł 
zabrać z punktu, co tylko chciał i to, co 
przekazywane było do magazynu. Później 
wprowadzono ograniczenia poprzez możli-
wość korzystania z punktu dwa razy w ty-
godniu, a obecność była odnotowywana na 
specjalnie przygotowanych kartach. Nato-
miast od kwietnia funkcjonował on dwa 
razy w tygodniu, a produkty – głównie 
żywność – przekazywana była w pakietach 
na podstawie zebranych darów. Na począt-
ku jednorazowo wydawanych było ok. 200 
paczek. Teraz zapotrzebowanie na pomoc 
stopniowo maleje, stąd decyzja o zakoń-
czeniu funkcjonowania punktu. – Przez te 
trzy miesiące wolontariusze – codziennie 
w marcu, a teraz dwa razy w tygodniu  
– pomagają w niesieniu pomocy osobom, 
które potrzebują wsparcia. Taka ciągła 
działalność wolontariacka jest dużym wy-
zwaniem i poświęceniem, dlatego dziękuję 
wszystkim osobom za udział w akcji – mó-
wi Rafał Wypior, jeden z koordynatorów 
punktu oraz rudzki radny.

Punkt ostatni raz wyda pakiety w czwar-
tek, 26 maja, a następnego dnia zostanie 
zamknięty. Przez prawie trzy miesiące po-
moc w magazynie uzyskało ok. 3 tys. osób 
(w tym ok. tysiąc na podstawie wydanych 
kart). – Udzielaliśmy także wsparcia Ukra-
ińcom z ościennych miast, gdzie podobne 
punkty już dawno zakończyły swoją dzia-
łalność – mówi Rafał Wypior.

Udział w akcji przyjmowania, porząd-
kowania oraz wydawania darów i pakie-

tów zadeklarowało w sumie od marca  
ok. 280 osób, a jednocześnie w pracy ma-
gazynu uczestniczyło od kilkunastu do kil-
kudziesięciu wolontariuszy, w tym m.in. 
uczniowie rudzkich szkół, rodzice uczniów 
SP nr 18 oraz strażacy z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Podczas działania punktu da-
ry w dużych transportach trafiały do Rudy 
Śląskiej z różnych części Europy –  były to 
między innymi miasta Pfaffenhofen i Stut-
tgart. Joanna Oreł

DROGI ROWEROWE

Velostradą przez Metropolię
Osiem velostrad o długości w sumie ok. 120 km powstanie 
w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzięki 
budowie dróg rowerowych mieszkańcy Metropolii będą mieli 
okazję do szybszego i bezpieczniejszego poruszania się między 
miastami GZM. W piątek (20.05) 11 samorządów podpisało  
porozumienie w sprawie budowy czterech pierwszych velo-
strad. Przez Rudę Śląską będzie przebiegać jedna z nich – na 
odcinku Gliwice-Katowice. Inwestycja ma rozpocząć się w przy-
szłym roku, a kolejne odcinki będą powstawać od 2024 roku.
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Porozumienie w sprawie budowy velostrad podpisało 
11 samorządów, w tym Ruda Śląska.

Velostrady to szybkie drogi rowerowe, 
a jedną z ich zalet jest odseparowanie 
(w większości) od jezdni i ruchu samo-
chodowego. Mają one służyć nie tylko re-
kreacji, ale przede wszystkim będą poma-
gały w szybszym dostaniu się z punktu 
,,A” do punktu ,,B”, czyli np. do pracy, 
czy szkoły. – Velostrady zintegrują jeszcze 
bardziej miasta i gminy. Dotychczas mia-
sta GZM budowały lokalne drogi, realizu-
jąc tylko nieliczne inicjatywy z miastami 
sąsiednimi – mówi Kazimierz Karolczak, 
przewodniczący zarządu Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii. – Zanim powsta-
ła Metropolia, było to trudne zarówno pod 
względem finansowym, jak i organizacyj-
nym. Dzięki temu, że działamy razem 
w ramach GZM, realizacja tego typu po-
nadlokalnych inwestycji jest zdecydowa-
nie usprawniona. Powstanie velostrad 
GZM zostanie w całości sfinansowane 
z budżetu Metropolii i dotacji zewnętrz-
nych, o które będziemy się ubiegać na ten 
cel – podkreśla.

Cztere pierwsze velostrady powstaną na 
odcinkach: Gliwice-Katowice (przez m.in. 
Rudę Śląską), Katowice-Sosnowiec, So-
snowiec-Dąbrowa Górnicza oraz Katowi-
ce-Mysłowice. – Bardzo kibicuję temu 
projektowi, bo dotąd nie powstała żadna 
infrastruktura rowerowa, łącząca na taką 
skalę miasta naszej aglomeracji – mówi 
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej.

Trasa Gliwice-Katowice będzie prze-
biegała przez Zabrze, Rudę Śląską, Świę-
tochłowice i Chorzów. Jej planowana dłu-
gość to 30 km. – Rudzki odcinek – 7,5 km 

– przebiegać  będzie istniejącym ciągiem 
od granicy z Zabrzem w pasie drogowym 
ul. Zabrzańskiej do ul. Przedtorze. Następ-
nie poprowadzony zostanie na południe 
śladem nieczynnej linii kolejowej do ulicy 
Chorzowskiej. Od skrzyżowania ulicy 
Lompy i Chorzowskiej droga przechodzi 
do granicy ze Świętochłowicami. W znacz-
nej części rudzki odcinek poprowadzony 
zostanie między ogródkami działkowymi 
i terenami poprzemysłowymi – poinformo-
wał wiceprezydent Mejer.

W ramach przygotowań do realizacji 
odcinka Gliwice-Katowice wyznaczone 
zostały przebiegi velostrady, odbyły się też 
przejazdy w terenie i wypracowano wspól-
ne założenia, uwzględniające przebieg 
miejskich sieci dróg rowerowych oraz pla-
nowane nowe inwestycje.

Oprócz wspomnianych czterech velo-
strad, których budowa ma się rozpocząć 
w przyszłym roku, powstaną także trasy na 
odcinkach: Katowice-Piekary Śląskie 
(przez Siemianowice Śląskie, Chorzów 
i Bytom) o długości ok. 15,5 km, Tarnow-
skie Góry-Bytom o długości ok. 14 km 
oraz Katowice-Tychy o długości 10-17 km 
(koncepcje dla tego odcinka są przynaj-
mniej dwie). Do tego dochodzi urucho-
mienie w przyszłym roku (według zapo-
wiedzi GZM) Roweru Metropolitalnego, 
czyli całorocznego systemu wypożyczalni 
rowerów miejskich. Ma on obejmować  
ok. 8 tys. rowerów, a stojaki będą roz-
mieszczone w wielu lokalizacjach. Ponad-
to GZM ma w planach uruchomienie dłu-
goterminowej wypożyczalni rowerów 
elektrycznych. JO

PReZyDeNt MIaSta RUDa ŚląSKa
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości 
własności Gminy Ruda Śląska oznaczonej jako działka nr 3208/107 o powierzchni 1029 m2, k.m. 1, 

obręb Kochłowice, KW Gl1S/00008206/8 zabudowanej częścią boiska sportowego położonej w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Ignacego Łukasiewicza przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz III liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej i Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego 
Damrota w Rudzie Śląskiej.

OGŁOSZeNIa
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Plaga dzików w Rudzie Śląskiej
Spacerują już nie tylko nocami, ale także dniami po chodnikach, ulicach, ogródkach działkowych, terenach rekreacyjnych, 
placach zabaw itd. Dziki, bo o nich mowa, zadomowiły się na dobre w naszym mieście, które stało się – zwłaszcza dla „mło-
dych” naturalnym środowiskiem. Miasto po raz kolejny wydało decyzję o odstrzale tych zwierząt, jednak może to być kropla 
w morzu potrzeb, bo dziki w bardzo szybkim tempie rozmnażają się.
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Dziki 
w poszukiwaniu 

jedzenia 
podchodzą 

bardzo 
blisko 

ludzi 
i osiedli 

mieszkaniowych.

Największy problem z dzikami jest 
m.in. w Halembie, która otoczona jest lasa-
mi, ale coraz częściej zwierzęta te swobod-
nie chodzą po całym mieście. Można je spo-
tkać m.in. w Wirku, Bielszowicach, czy 
w Czarnym Lesie. – Przy ulicy Grodzkiej 
spotkałam dziki w ciągu dnia – w ogóle nie 
odstraszała ich obecność ludzi. Wydaje się 
zresztą, że one niczym się nie przejmują, bo 
widziałam dziki także na terenie amfi teatru 
przy ul. Czarnoleśnej oraz na Górze Antonia 
w Wirku – mówi pani Izabela z Halemby. 
– Co gorsza, nie raz spotkałam się z tym, że 
dokarmia je sąsiad z ogródka działkowego 
– dodaje.

To właśnie łatwo dostępne pożywienie 
jest jednym z głównych powodów, dla które-
go dziki postanowiły zamieszkać w mieście. 
Dziki ,,wiedzą”, gdzie jest jedzenie – są to 
najczęściej tereny ogródków działkowych 
(wyrzucane są tam np. warzywa i owoce), 
czy śmietniki – i poruszają się tą trasą, prze-
chodząc z jednego punktu do drugiego, a na-
stępnie wracają do punktu wyjścia. Problem 

stał się zauważalny tym bardziej teraz, bo 
właśnie na wiosnę rodzą się młode dziki. 
– Liczba dzików w mieście jest zatrważająca. 
Przede wszystkim zwierząt tych nie można 
dokarmiać oraz należy zabezpieczyć pojem-
niki z biomasą. Warto także zadbać o ogro-
dzenie posesji, aby dziki nie dostały się na 

nasz teren. Pamiętajmy, że jeżeli zwierzęta te 
raz wyjdą z lasu to już do niego nie wrócą 
– uczula Roman Dymek, naczelnik Wydzia-
łu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
w Rudzie Śląskiej.

To właśnie do Centrum Zarządzania Kry-
zysowego mieszkańcy mogą zgłaszać lokali-

NOWY BYTOM

Czekając na przebudowę fontanny
Były trzy, a teraz bilans ten zmniejszył się do jednej. Chodzi o niedziałające fontanny miejskie – boczna fontanna na Placu 
Jana Pawła II uruchomiona została w kwietniu, a na orzegowskim rynku działa od tego miesiąca. Niestety, nadal wyłączona 
z użytkowania jest główna fontanna na rynku w Nowym Bytomiu. Miasto wstrzymuje się z jej remontem, zapowiadając, że 
przebudowana zostanie ona wraz z zagospodarowaniem na nowo rynku.

Boczna fontanna na nowobytomskim 
Placu Jana Pawła II była modernizowana 
we wrześniu ubiegłego roku z powodu 
nieszczelności znajdującej się pod nią 
niecki, a także uszczelki pomiędzy misą 
a szybami. Przed jej uruchomieniem 
w tym sezonie konieczne było jedynie 
przeprowadzenie niezbędnej konserwacji, 
przeglądu oraz regulacji. Fontanna działa 
bez problemów od kwietnia.

Większego zachodu wymagała fontan-
na, która znajduje się na rynku w Orzego-
wie (za kościołem pw. św. Michała Ar-

chanioła). Konieczne było przeprowadze-
nie trzech napraw, w tym jednej związanej 
z dewastacją. – Wymieniono oraz dołożo-
no wsporniki pod płyty fontanny, wymie-
niono jedną z pomp oraz przeprowadzono 
remont kapitalny drugiej. Naprawa po de-
wastacji polegała na wymianie rozbitego 
refl ektora oraz jednej z dysz. Łączny koszt 
poniesiony na naprawę fontanny w Orze-
gowie to 16 285 zł, kwoty te zostały pokry-
te ze środków na utrzymanie terenów zie-
leni miasta na rok 2022 r. – wyjaśnia  
Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., które za-
rządza obiektem.

Niestety, nadal bez rozwiązania pozo-
staje problem niedziałającej fontanny 
głównej na Placu Jana Pawła II w Nowym 
Bytomiu. – To jedyne miejsce, przy któ-
rym kiedyś można było się ochłodzić, a te-
raz fontanna niszczeje z sezonu na sezon 
i wygląda coraz gorzej. Kiedy w końcu to 
się zmieni? – zwróciła się z pytaniem do 
naszej redakcji jedna z czytelniczek. Pro-
blemem są liczne uszkodzenia konstruk-
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Główną fontannę na rynku czeka gruntowna przebudowa.
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Od kwietnia mieszkańcy mogą korzystać 
z uroków bocznej fontanny na Placu Jana Pawła II.

zacje, w których pojawiają się dziki. – Przyj-
mujemy zgłoszenia, a następnie kierujemy je 
bezpośrednio do łowczego, który ma podpi-
saną umowę z miastem na odstrzał redukcyj-
ny dzików. Łowczy ustala, jaką trasę przeby-
wają te zwierzęta i kieruje się tam, gdzie 
prawdopodobnie wrócą one po kilku dniach 
– mówi Roman Dymek.

6 kwietnia wydana została decyzja na ko-
lejny odstrzał redukcyjny dzików w Rudzie 
Śląskiej na obszarach obwodów łowieckich 
wyłączonych z użytkowania. – Dotyczy ona 
przypadków szczególnego zagrożenia w pra-
widłowym funkcjonowaniu obiektów produk-
cyjnych i użyteczności publicznej przez zwie-
rzynę – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik 
prasowy rudzkiego magistratu.

Odstrzał ma dotyczyć 90 dzików. 
Na razie odstrzelono 15. Akcja prowadzona 
będzie do 13 grudnia (zakończenie umowy). 
Miasto przeznaczy na ten cel 49,5 tys. zł. 
Ze względów bezpieczeństwa odstrzał prze-
prowadzany jest nocą.

 Joanna Oreł

cji fontanny, co uniemożliwia jej bez-
pieczne uruchomienie. Urzędnicy tłuma-
czą, że w związku z tym fontanna nie tyle 
potrzebuje remontu, ale wręcz gruntow-
nej przebudowy. – Na chwilę obecną nie 
planujemy uruchomienia głównej fontan-
ny na rynku, gdyż wymaga ona generalnej 
przebudowy. Ponadto przygotowujemy 
nowy projekt zagospodarowania całego 
Placu Jana Pawła II – zapowiada Adam 
Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego ma-
gistratu. Konkretnych dat jednak nie po-
daje. Joanna Oreł

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 

215) następujących wykazów 
nieruchomości:

wykaz nieruchomości, które • 
zostaną oddane w najem 
z przeznaczeniem pod 
istniejący garaż 
w rej. ul. Na Łąkach,
wykaz nieruchomości, • 
która zostanie oddana 
w najem z przeznaczeniem 
pod istniejący garaż w rej. 
ul.  Stefana Żeromskiego,
wykaz nieruchomości, • 
która zostanie oddana 
w najem z przeznaczeniem 
pod istniejący garaż w rej. 
ul. Bankowej,
wykaz nieruchomości, która • 
zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyjny 
(przydomowy) w rej. ul. Zofi i 
Nałkowskiej.

Masz problem, 
który warto poruszyć 

na łamach naszej gazety? 

Chcesz zgłosić interwencję? 

A może znasz osoby 
o ciekawych pasjach, 

o których powinna usłyszeć 
cała Ruda Śląska?

Skontaktuj się z naszą redakcją 
pod nr tel. 32 248-60-97,

512-295-228 
lub e-mailowo: 

redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
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Tydzień�GOdNOści�OSÓb�z�NiepeŁNOSprAWNOściAmi

Tydzień integracji i równości
Wielki�krokami�zbliża�się�XViii�Tydzień�Godności�Osób�z�Niepełnosprawnościami�w�rudzie�
śląskiej.�W�tym�roku�zorganizowanych�zostanie�ok.�20�wydarzeń,�które�potrwają�w�sumie�
osiem�dni.�Tegoroczny�TGON�rozpocznie�się�30�maja�(poniedziałek)�od�tradycyjnego�przeka-
zania�kluczy�do�bram�miasta�osobom�niepełnosprawnym.�imprezy�potrwają�do�8�czerwca.

–  Tydzień Godności Osób  z Niepełno-
sprawnościami  zakłada  organizowanie 
i inspirowanie udziału mieszkańców Rudy 
Śląskiej w imprezach i spotkaniach o cha-
rakterze  integracyjnym,  edukacyjnym, 
kulturalnym i sportowym – podkreśla Ani-
ta  Grobelczyk,  pełnomocnik  prezydenta 
miasta ds. osób niepełnosprawnych.
Tegoroczny  TGON  rozpocznie  się  

30 maja od mszy św. o godz. 10 w kochło-
wickim  Sanktuarium.  Następnie  jej 
uczestnicy  przejdą  korowodem  do  
DPS „Św. Józef” (ul. OMP 3 w Kochło-
wicach), gdzie nastąpi przekazanie kluczy 
do bram miasta. – Władze samorządowe 
przekazują niepełnosprawnym mieszkań-
com Rudy Śląskiej  symboliczny  klucz do 
bram miasta, przez co wyrażają swój sza-
cunek  wobec  nich  i  potwierdzają,  że 
w  tych  dniach  są  oni  gospodarzami  na-
szego  miasta  –  podkreśla Anita  Grobel-
czyk.
Kolejnego dnia, czyli 31 maja (wtorek) 

w  Ośrodku  „Święta  Elżbieta”  odbędzie 
się turniej gry w warcaby (godz. 9.30-14), 
w  Rudzkim  Stowarzyszeniu  Amazonek 
„Relaks”  dzień  otwarty  (godz.  11-13), 
w Szkole Podstawowej nr  35 Specjalnej 
biesiada  rodzinna  (godz.  9.30-12.30), 
w Powiatowym Urzędzie Pracy spotkanie 
z  przedstawicielami  Fundacji Aktywiza-
cja (godz. 10), a Zespoł Szkół nr 7 zorga-
nizuje Szkolny Piknik w Kapeluszu przy 
ruinach Zamku Rudzkiego i domu Karola 
Goduli (godz. 10.30-13.30).
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Podczas inauguracji TGON jego uczestnicy przejdą w korowodzie od kochłowickiego sanktuarium do DPS „Św. Józef”.

Dzień później (1.06) SPS nr 11 zorga-
nizuje Dzień Dziecka  pod  hasłem  „Baw 
się  z  nami Mamo,  Tato”  (godz.  10-13),  
DPS „Św. Józef” koncert muzyki klasycz-
nej  „Muzyka  łączy”  (godz.  10),  Polski 
Związek Niewidomych Koło Ruda Śląska 
w  Nowym  Bytomiu  dzień  otwarty  
(godz. 9.30, 11), a w SP nr 13 odbędzie się 
VI Olimpiada Specjalna (godz. 10-13).
Na czwartek (2.06) w Dziennym Do-

mu „Senior – WIGOR” w Nowym Byto-
miu  zaplanowano  konkurs  piosenki  
(godz.  9.30-13),  w  Szkole  Podstawowej 
nr  12  Specjalnej  Dzień  Ogrodu  Senso-
rycznego  (godz.  9-12.30),  w  Miejskim 
Centrum Kultury XIII Festiwal artystycz-
no-wokalny  „do,  re, mi…”  (godz.  9.30-
12.30) oraz dwa warsztaty i telefoniczny 
dyżur w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Z kolei 3 czerwca w Ośrodku Adapta-

cyjnym  dla  Dzieci  Niepełnosprawnych 
w Bykowinie odbędzie się dzień otwarty 
(godz.  9.30-12),  a  w  DPS  „Senior” 
w Orzegowie XVII Turniej Skata i Remi-
ka (godz. 9-14). Natomiast 6 czerwca od-
będzie  się  jedno wydarzenie – będzie  to 
turniej gier i zabaw podwórkowych przy 
SPS nr 15 (początek o godz. 9.30).
Dwa  ostatnie  dni  to  tradycyjna Olim-

piada  Radości  w  halembskiej  hali  
MOSiR-u (organizator Ośrodek dla Osób 
Niepełnosprawnych  Najświętsze  Serce 
Jezusa), która odbędzie się 7 i 8 czerwca 
od godz. 9 oraz dni otwarte w Rudzkim 
Zakładzie  Aktywności  Zawodowej 

(7-8.06,  godz.  10-13). –  Istotą Tygodnia 
Godności Osób z Niepełnosprawnościami 
jest przeprowadzenie kampanii promocyj-
no-informacyjnej  na  rzecz  równości 
szans, przeciwdziałania wykluczeniu spo-
łecznemu  oraz  propagowanie  aktywnych 
postaw niepełnosprawnych mieszkańców 
Rudy Śląskiej. Ważne jest również podno-
szenie  jakości  życia  niepełnosprawnych 
mieszkańców Rudy Śląskiej  poprzez  roz-
wijanie  idei  integracji  społecznej  osób 
z  niepełnosprawnościami  oraz  propago-
wanie działań służących pogłębianiu wię-
zi  społecznych,  dialogu,  partnerstwa 
i współpracy, a  także  zwiększeniu party-
cypacji  kulturalnej  tej  grupy  społecznej 
– wylicza Anita Grobelczyk.
  Według  danych  Narodowego  Spisu 

Powszechnego z 2011 roku w Rudzie Ślą-
skiej mieszkało ogółem 16 013 osób z nie-
pełnosprawnościami,  w  tym  7476  męż-
czyzn i 8537 kobiet. Dane te zaktualizo-
wane  zostaną  po  ogłoszeniu  wyników 
spisu  powszechnego  przeprowadzanego 
w 2021 roku. Z kolei z danych Powiato-
wego Zespołu ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności wynika, że w roku 2021 wy-
dano  łącznie  osobom  dorosłym  2464 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
natomiast dzieciom do 16. roku życia 404 
orzeczenia o niepełnosprawności. – Pro-
blem niepełnosprawności  dotyka wszyst-
kie środowiska, społeczeństwa i kraje na 
całym świecie. Szacuje się, że na świecie 
żyje około pięciuset milionów ludzi prze-
jawiających niedobory w różnych obsza-
rach sprawności i funkcji życiowych, któ-
re stanowią poważne utrudnienie, a cza-
sem wręcz uniemożliwiają im pełną reali-
zację  własnych  potrzeb.  Istnieje  zatem 
potrzeba  poszukiwania  rozwiązań  gwa-
rantujących osobom  z  niepełnosprawno-
ściami  poczucie  akceptacji  społecznej 
i  rzeczywistą  możliwość  odgrywania 
czynnej  roli w  rodzinie,  społeczności  lo-
kalnej, państwie – podsumowuje ideę or-
ganizacji TGON Anita Grobelczyk.

 Joanna Oreł

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• 

prezydeNT�miASTA 
rUdA�śLĄSKA

ogłasza�sprzedaż,�w�drodze�ustnego�przetargu�nieograniczonego,
agregatu�prądotwórczego�3-fazowego,

wycofanego�z�użytkowania�przez�Urząd�miasta�ruda�śląska.

przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�ustnego�przetargu�nieograniczonego�jest�
agregat�prądotwórczy�3-fazowy,�który�został�wycofany�z�użytkowania�przez�
Urząd�miasta�ruda�śląska.

Licytacja�odbędzie�się�27�maja�2022�roku,�o�godzinie�10.00,�w�sali�nr�213�
(ii�piętro)�Urzędu�miasta�ruda�śląska,�plac�Jana�pawła�ii�6.�Kwota�wywoław-
cza�wynosi�8000,00�zł�brutto.

dane�agregatu�prądotwórczego:
model HpW-12�KW

data�produkcji 07.2015
Fazy 3

częstotliwość 50 Hz
Napięcie 400/230�V

moc�wyjściowa 12�KW

W�licytacji�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�po�zapozna-
niu�się�z� treścią�ogłoszenia� (zamieszczonego�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�
Urzędu�miasta�ruda�śląska�i�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl),�
w�terminie�do�27�maja�2022�r.,�do�godz.�9.30�dokonają�wpłaty�wadium w wy-
sokości 800,00 zł oraz�przed�otwarciem�licytacji�przedłożą�Komisji�Licytacyjnej�
wymagane�dokumenty,�tj.�dowód�wpłaty�wadium�oraz�dowód�osobisty.

Wpłaty�wadium�należy�dokonać�przelewem�na�konto�nr�71�1050�1214�1000�
0010�0109�0628�lub�w�kasie�Urzędu�miasta�(pokój�nr�13�na�parterze�budynku�
Urzędu�przy�placu�Jana�pawła�ii�6).�Uczestnikom�którzy�nie�wygrali�licytacji,�
zwraca�się�wadium�niezwłocznie�po� jej� zakończeniu.�Wygrywający� licytację�
ponosi�wszelkie�opłaty�i�podatki�związane�ze�spisaniem�umowy.

Agregat�będący�przedmiotem�sprzedaży�można�oglądać�przy�budynku�Stra-
ży�miejskiej,�ul.�Gen.�Hallera�61,�w� terminie�do�26�maja�2022� r.,�po�wcze-
śniejszym�uzgodnieniu�telefonicznym�z�Wydziałem�Administracyjnym�Urzędu�
miasta�ruda�śląska:�32�244-90-91.�

bliższych� informacji� udziela� pracownik� Wydziału� Administracyjnego,�
tel.�603-581-372.�

Sprzedający�zastrzega�sobie�prawo�do�odwołania�licytacji�bez�podania�przy-
czyny.

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!

OGŁOSzeNiA
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W konkursie 
,,Co młodym 

w duszy 
gra?”

uczestniczyło 
w sumie 
ok. 170 

uczestników.
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Co gra w duszy młodych muzyków?
173 młodych muzyków odwiedziło pod koniec ubiegłego tygodnia Rudę Śląską, by zaprezentować, co im 
w duszy gra. wszystko za sprawą konkursu organizowanego przez Zespół szkół Muzycznych I i II stopnia. 
Podczas trzydniowych zmagań skrzypków, wiolonczelistów oraz pianistów jury wyłoniło 71 laureatów, 
w tym 14 młodych muzyków, kształcących się w rudzkiej szkole muzycznej.

II edycja ogólnopolskiego konkursu 
,,Co młodym w duszy gra?” po raz pierw-
szy w tym roku odbyła się stacjonarnie, 
choć idea jego organizacji kiełkowała  
w głowach pedagogów Zespołu Szkół Mu-
zycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej 
od dawna. –  Pomysł  zrodził  się  trzy  lata 
temu, jednak ze względu na wybuch pande-
mii  oraz  rozwijający  się  dopiero  system 
edukacji  zdalnej, wstrzymaliśmy  się  z  or-
ganizacją konkursu. W ubiegłym roku od-
była  się  jego  pierwsza  edycja  w  formule 
online.  Wzięło  w  niej  udział  ponad  
500 uczestników z całej Polski. Dostaliśmy 
mnóstwo  pozytywnych  informacji  zwrot-
nych, dlatego też w tym roku zdecydowali-
śmy się sprawdzić, jak uda nam się organi-
zacja tego wydarzenia stacjonarnie – mó-

wi Anna Skubacz, pomysłodawczyni kon-
kursu oraz nauczyciel w klasie skrzypiec 
Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia 
w Rudzie Śląskiej. W jego organizacji 
uczestniczyły także Sabina Wilczek – na-
uczyciel gry na wiolonczeli oraz Sandra 
Szulc – nauczyciel gry na fortepianie.

Konkurs odbywał się przez trzy dni (od 
20 do 22 maja), a uczestniczyć w nim mo-
gli uczniowie klas skrzypiec, wiolonczeli 
i fortepianu z publicznych oraz niepublicz-
nych szkół muzycznych I stopnia bez pionu 
ogólnokształcącego. Muzyczną rywaliza-
cję podzielono na pięć kategorii wieko-
wych. –  Ideą  konkursu  było  zachęcenie 
najmłodszych  uczniów  do  udziału  w  tego 
typu  imprezach  oraz  integracja  z  innymi 
muzykami, a także zdobycie doświadczenia 

scenicznego. Natomiast dla nauczycieli by-
ła to okazja do zapoznania się ze sposoba-
mi nauczania dzieci przez  innych pedago-
gów oraz z tym, jak grają dzieci uczące się 
w innych szkołach – mówi Anna Skubacz.

W konkursie ,,Co młodym w duszy 
gra?” wzięło udział 173 uczestników z ca-
łej Polski, którzy mieli za zadanie zapre-
zentowanie przed jurorami dwóch wybra-
nych utworów. Muzyków oceniali wykła-
dowcy Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach – prze-
wodniczący dr hab. Adam Mokrus, 

HUFIEC ZHP

Harcerze dla porządku i środowiska
Rudzcy harcerze jak zwykle nie zawiedli i postanowili zadbać o porządek na terenach zielonych w Rudzie Śląskiej, a przez to o ochronę środowiska. w minio-
nym tygodniu rudzki Hufiec ZHP zorganizował akcję sprzątania halembskich i kochłowickich lasów, w ramach której uzbierano ponad 700 worków śmieci.
–  Była  to  oddolna  inicjatywa  naszych 

środowisk – przygotowywana  już od mie-
siąca – która w szybkim czasie od ogłosze-
nia zyskała na sile. W akcji wzięło udział 
220  osób,  a  wśród  nich  zuchy,  harcerze 
– w sumie z 13 gromad i drużyn – oraz ich 
rodzice. To świadczy o  tym,  że mamy na-
prawdę  zaangażowaną  oraz  świadomą 
społeczność.  Co  ważne,  do  akcji  sponta-
nicznie  przyłączyło  się  także  kilkunastu 
mieszkańców naszego miasta – mówi dru-
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ha Sylwia Pakosz, która koordynowała 
akcję Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej.

Harcerze podczas weekendu (14-15.05) 
przez kilka godzin przeczesywali lasy 
w Halembie i Kochłowicach w poszukiwa-
niu śmieci, których ich właściciele niestety 
nie posprzątali po sobie. Skala tego zjawi-
ska jest ogromna, o czym świadczy liczba 
zebranych przez uczestników akcji śmieci. 
Z halembskich lasów wyniesiono 260 wor-
ków z odpadami, a z kochłowickich aż 

470. – Na terenie Halemby śmieci odebra-
ne  zostały  przez  służby  podległe  miastu, 
natomiast  z  terenu Kochłowic  zajmowało 
się tym Nadleśnictwo Katowice-PGL Lasy 
Państwowe  –  podsumowuje Sylwia Pa-
kosz. – Była to pierwsza tak zorganizowa-
na akcja. Oczywiście planowane są kolej-
ne, o których będziemy  informować m.in. 
na  stronie  internetowej Hufca ZHP Ruda 
Śląska – zapowiada.

 Joanna Oreł Fo
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Laureaci z Zespołu Szkół Muzycznych 

I i II stopnia w Rudzie Śląskiej:
Kategoria A:

II miejsce – Marta Janus (grupa III)
III miejsce – Emilia Miemiec (grupa III)

III miejsce – Iryna Galicka  
(grupa V)

wyróżnienia: karol Biernat  
i Matylda socha (grupa II), Laura 

Długokęcka i Teresa Teszler (grupa I)
Kategoria B:

II miejsce – agata skubacz (grupa II)
III miejsce – Miłosz Perkowski (grupa I)

wyróżnienie: alicja kaczmarczyk 
(grupa I)

Kategoria C:
III miejsce – karolina skubacz (grupa I)

wyróżnienia: Gabriela Paduch  
i Gabriel Mijacz (grupa I), Marta 

staniów (grupa IV)

dr hab. Natalia Kurzac oraz dr hab. Piotr 
Banasik. Konkurs odbył się pod patrona-
tem prezydent miasta Grażyny Dziedzic, 
rektora Akademii Muzycznej w Katowi-
cach prof. dr. hab. Władysława Szymań-
skiego, Fundacji Skrzypce im. Tadeusza 
Wrońskiego oraz Towarzystwa Muzyczne-
go Śląskich Kameralistów. –  Cieszy  nas 
tak wysoka frekwencja oraz zainteresowa-
nie udziałem w konkursie, a także jego wy-

soki  poziom,  który  wielokrotnie  potwier-
dziła komisja konkursowa – podsumowuje 
Mirosław Krause, dyrektor Zespołu Szkół 
Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Ślą-
skiej.

Po każdym dniu konkursowych zmagań 
odbył się koncert laureatów oraz rozdanie 
nagród. Ogółem nagrodzono 71 osób, 
w tym 14 uczniów rudzkiej szkoły mu-
zycznej. Joanna Oreł

W gronie 
laureatów 

nie zabrakło 
wychowanków 

rudzkiej 
szkoły 

muzycznej. Fo
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Młodych muzyków oceniali oraz 
nagrodzili wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach.
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Nie daj się skusić 
możliwością szybkiego i ła-
twego zarobienia pieniędzy. 
Nie pakuj się w tarapaty.
Byk – Korzystaj z uroków 
wiosny. Koniecznie wyjdź 
z domu, spotkaj się z przyja-
ciółmi.
Bliźnięta – Twoje pomysły 
znajdą uznanie u szefa. Nie 
zmarnuj szansy, na kolejną 
przyjdzie Ci poczekać.
Rak – Masz wielką ochotę na 
zmiany. Dobrze Ci zrobi, jeśli 
wprowadzisz trochę urozma-
icenia do swojego życia.
Lew – Pochwała, którą usły-
szysz od współpracowników, 
doda Ci dużo pewności sie-
bie i energii do działania.
Panna – Jesteś dla siebie za 
surowa. Fakt, popełniłaś 
błąd, ale zdarza się to nawet 
najlepszym.
Waga – Trochę poszalałaś 
z fi nansami i stan Twojego 
konta nie przedstawia się naj-
lepiej. Zacznij oszczędzać.
Skorpion – Twoje kłopoty 
zdrowotne wkrótce się skoń-
czą. Ale musisz bardziej dbać 
o siebie, żeby nie wróciły.
Strzelec – Domowe sposoby 
leczenia są dobre, ale tym ra-
zem nie pomogą. Musisz się 
zmobilizować i iść do leka-
rza.
Koziorożec – Okaż bliskim 
więcej cierpliwości i zrozu-
mienia. Czy wszystko musi 
być zrobione tu i teraz?
Wodnik – Niespodzianka, 
jaką przygotuje dla Ciebie 
partner, bardzo Cię zaskoczy. 
Będzie miło.
Ryby – Nie wdawaj się 
w niepotrzebne dyskusje, bo 
to i tak niczego nie zmieni. 
Szkoda Twoich nerwów.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

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

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.

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

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

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

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

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 naj-
więcej, 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 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.

 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.

 REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o za-
trudni kierowców kat. C. Wymagania: kurs 
na przewóz rzeczy, karta kierowcy. Praca 
w dwuzmianowa, e-mail: adrian.widera@
remondis.pl.

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – buziak, 5 – fronto-
wa ściana budynku, 8 – spisek, 9 – lej-
ce, 11 – część morza wcinająca się 
w ląd, 12 – zręczność, 15 – droga 
w kosmosie, 17 – pakunki podróżne, 
20 – fi asko, 21 – zapaść, 24 – nabab, 
bogacz indyjski, 25 – mitologia grecka 
– matka Appolina i Artemidy, 28 – tu-
ra, 29 – bezgotówkowe rozliczanie, 
32 – gatunek ryby z rodziny karpiowa-
tych, 33 – małpiatka z Madagaskaru, 
36 – krótkie pociągnięcie smyczkiem, 
39 – w starożytnym Rzymie gladiator 
walczący z zakrytymi oczami, 42 – mit. 
piekło, 43 – druga połowa trzeciorzę-
du, 45 – zapowiedź, 45 – gruba belka 
stropowa, 47 – największy historyk 
rzymski. 

PIONOWO: 1 – bibelocik, 2 – pra-
wy dopływ górnej Wisły, 3 – cicha mo-
wa, 4 – strefa, 5 – stadium rozwoju, 
6 – klika, 7 – dikka, podwyższenie 
w meczecie, 10 – samica lwa, 13 – su-
wa się po sztagu, 14 – posag, 16 – ga-
tunek kawy brazylijskiej, 17 – owoc 
z rodziny bananowatych, 18 – zimowe 
legowisko niedźwiedzia, 19 – wręga, 

część szkieletu kadłuba, 21 – rybi klej, 
22 – grunt na księżycu, 23 – żaba szpo-
niasta, 26 – obawa, lęk, 27 – jezioro 
w Afryce, 30 – składnik czekolady, 
31 – organ wymiaru sprawiedliwości, 
34 – Jorge, pisarz brazylijski, 35 – su-
rowy befsztyk, 37 – świadectwo kon-
troli jakości, 38 – krewny ze strony 
ojca, 40 – łobuz, 41 – drobny śrut na 
ptaki, 44 – tkanina drukowana. 

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 nade-
ślą na adres redakcji (Ruda Śląska, 
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biu-
ro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, któ-
re jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od da-
ty zamieszczenia konkursu. Po odbiór 
kuponu z krzyżówki „WR 14” zapra-
szamy do redakcji po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym (pod 
nr 889-771-365) – panią Elżbietę 
Król. Prawidłowe hasło brzmi: 
Nie ma talentu bez siły woli.
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 Zatrudnię do pracy brukarza, lub po-
mocnika, wymagane doświadczenie. Tel. 
504-334-464.

 Praca sezonowa w Niemczech. Tel. 
783-205-021.

 Poszukujemy pracowników do sprzą-
tania magazynu w Rudzie Śląskiej ul. Szyb 
Walenty. Praca na zmiany w godz. 11-20.15 
i 20.45-6 od pn. do pt. Praca na myjni ti rów 
w godzinach 6-12 i 12-18 od pn. do sb., tel. 
668-350-008.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych. Tel. 603-975-040.

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 6 dni w czerwcu od 600 zł dla 
emeryt/rencista, z 40% dofi nansowaniem 
Unijnego Programu Spowolnij Starzenie. 
Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazów dotyczących oddania w:

najem gruntu pod garażami blaszanymi i murowanymi przy • 
ul. Rostka,
najem garażu przy ul. 1 Maja 270,• 
w dzierżawę gruntu pod istniejące ogródki rekreacyjne przy • 
ul. Kaczmarka 38,

które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym 
na podstawie umów dzierżawy gruntu, najmu gruntu 

i najmu garażu na czas oznaczony do 3 lat.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje  o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości, 

które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące 
ogródki rekreacyjne wraz ze stawami w rej. ul. Wiktora Brańskiego.
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Grunwald lepszy w derbach
Piłka nożna

Niezwykle ważne zwycięstwo odniósł 
w sobotę (21.05) zespół Grunwaldu Ruda 
Śląska. Podopieczni Grzegorza Kapicy po-
konali Slavię 3:1 (0:1) w derbach miasta, 
czym zrewanżowali się za jesienną poraż-
kę 1:2.

Oba nasze zespoły bronią się przed 
spadkiem z klasy okręgowej. Wyższą loka-
tę zajmuje Slavia i to zespół z Rudy był 
nieznacznym faworytem. Do przerwy pod-
opieczni Jarosława Zajdla schodzili z pro-
wadzeniem, gdy pojedynek główkowy 
w środku pola wygrał Mariusz Lux, po 
czym Łukasz Witor wystawił piłkę Dawi-
dowi Maciaszczykowi, który z łatwością 
umieścił ją w siatce. 

W drugiej połowie niżej notowani Zie-
loni odrobili stratę w 68. minucie, kiedy to 
Ogłoza wykorzystał podanie Bernackiego. 
Na prowadzenie Grunwald wyszedł pięć 
minut później. Przytomne wycofanie Tała-
dego przed pole karne płaskim strzałem 
wykorzystał kapitan gości, Dawid Skoru-
pa. Zwycięstwo Zielonych przypieczęto-
wał Ogłoza, który skorzystał z bardzo do-
brego podania Jonasza Noconia. Grunwald 

w drugiej połowie był zespołem zdecydo-
wanie lepszym, który stworzył sobie wię-
cej okazji podbramkowych i zasłużenie 
wywiózł ze stadionu Slavii trzy punkty. 

Slavia Ruda Śląska  
– Grunwald Ruda Śląska 1:3 (1:0)
Maciaszczyk – Ogłoza 68’, 82’, Skoru-

pa 73’.
Slavia: Latka – Kowynia, Seiler, Witor, 

Rejmanowski, Brzostek (75’ Dragon), 
Borgomastro (64’ Komor), Szubert, Ma-
ciaszczyk, Zmitrowicz, Lux.

Grunwald: Pietrzyk – Wadas, Skorupa, 
Kubica, Kowalczyk, Rostek (67’ Nocoń), 
Ogłoza, Wojtaczka, Ito (46’ Bernacki), Ta-
łady, Togitani.

Żółte kartki: Kowynia, Witor – Togita-
ni, Kowalczyk.

W Vitasport A klasie również doszło do 
pojedynku derbowego. Trudno jednak mó-
wić o wyrównanym spotkaniu, ponieważ 
Jastrząb uległ u siebie Uranii aż 0:8. Po-
nadto Gwiazda przegrała u siebie z Hetma-
nem Katowice 2:4, a Wawel Wirek nie 
sprostał Stadionowi Śląskiemu i zszedł 
z boiska pokonany 1:4.  DK

Tym razem w derbach skuteczniejsi byli Zieloni. 
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Najlepsi w Biegu Wiewiórki
Biegi

W sobotę (21.05) tradycyjnie na tere-
nie lasów halembskich oraz Szkoły Pod-
stawowej Sportowej nr 15 odbył się trze-
ci już w 2022 roku Bieg Wiewiórki. Tym 
razem impreza przyciągnęła 301 biega-
czy i fanów nordic walking. 

Jak zwykle w pierwszych zmaganiach 
wzięły udział dzieci. Najszybszy (kate-
goria open wśród dzieci) był Jakub Mil-
brant, który pokonał dystans 1 km w cza-
sie 4,00. Drugi na mecie był Dawid Ja-
notta (4,10), a trzeci Maksymilian Koź-
licki (4,11). Wśród dziewcząt pierwsza 
na mecie zameldowała się Maria Górka 
z czasem 4,20, co dało jej jednocześnie 
4. miejsce w klasyfikacji łącznej.  

W biegu głównym, składającym się 
z maksymalnie pięciu pętli (każda po  
4,2 km), wygrał Andrzej Zaczyk z cza-
sem 01:28,4, który dobiegł na metę przed 
Tomaszem Kulpokiem (01:33,47) i Grze-
gorzem Rybokiem (01:34,12). Wśród 
kobiet zwyciężyła Dorota Sobel-
Adamska, która uzyskała czas 01:48,02, 

co dało jej ósme miejsce w klasyfikacji 
łącznej. 

W kategorii nordic walking (maksy-
malnie trzy okrążenia po 4,2 km każde) 
byliśmy świadkami emocjonującego fi-

Po raz pierwszy w tym roku w kategorii nordic walking 
zwyciężyła kobieta – Joanna Kołodziej z rudzkiego klubu Malinowe Gwiazdy. 

nału, gdzie o zwycięstwie decydowały 
setne sekundy. Ostatecznie wygrała Jo-
anna Kołodziej z czasem 01:34,17, drugi 
był Marcin Hałas (01:34,18), a trzeci był 
Adam Tkocz (01:35,24).  DK
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Zgoda z wicemistrzostwem Polski!
Piłka ręczna

Juniorki młodsze Zgody Ruda Śląska 
sięgnęły po srebrny medal Mistrzostw Pol-
ski. Finałowy turniej odbył się w dniach 
20-21.05 w zabrzańskiej hali Pogoni. 

Podopieczne Józefa Szmatłocha i Ada-
ma Michalskiego, aby awansować do fi-
nału mistrzostw, musiały w piątek (20.05) 
zmierzyć się z MKS-em Victorią Świebo-
dzice. Po wyrównanym pierwszym kwa-
dransie nasze zawodniczki zaczęły budo-
wać przewagę, aby do przerwy prowadzić 
16:11. W drugich 30 minutach Zgoda 
sprawnie trzymała rywalki na dystans, 
które dopiero pod koniec spotkania 
zmniejszyły stratę do dwóch bramek. 
Ostatecznie bielszowiczanki zwyciężyły 
30:27 (16:11).

W finale czekała już drużyna MKS PR 
Gniezno, która w drugim półfinale poko-
nała Pogoń II 1945 Zabrze 23:18 (11:12). 
Zgoda już raz w tym sezonie mierzyła się 
ze szczypiornistkami z Wielkopolski 
– 8.05 podczas turnieju 1/4 Mistrzostw 

Polski, który odbywał się w Gnieźnie. Go-
spodynie wygrały wówczas 27:23 (15:11).

Niestety i tym razem okazały się lepsze, 
przez co finał był dla Zgody bardzo trudnym 
doświadczeniem. Po początkowych pierw-
szych nerwowych minutach z obu stron za-
wodniczki z Gniezna wypracowały sobie 
bardzo znaczącą przewagę. Do przerwy pro-
wadziły sześcioma bramkami, głównie 

Dla Zgody jest to drugi tytuł wicemistrzowski z rzędu na tym poziomie. 

dzięki świetnej defensywie, a także umiejęt-
nie wykorzystywanej grze w przewadze. 

W drugiej połowie obraz meczu nie 
uległ zmianie. Dodatkowo w szeregi Zgo-
dy wkradła się nerwowość, która sprawiła, 
że nasze zawodniczki zaczęły popełniać 
niewymuszone błędy. Ponadto piłkarki 
ręczne z Gniezna były bardzo skupione na 
powstrzymywaniu Oliwii Szewczyk,  
która została najskuteczniejszą zawodnicz-
ką Mistrzostw Polski ze 112 golami na 
koncie. W finale zdobyła jednak tylko jed-
ną bramkę. Ciężar zdobywania goli wzięła 
na siebie Maja Tukaj, która wrzuciła osiem 
bramek. Ostatecznie MKS PR Gniezno 
wygrał 30:24 (15:9) i zdobył tytuł mi-
strzowski. Na otarcie łez obie wspomniane 
rudzkie zawodniczki zostały wybrane do 
najlepszej „siódemki” mistrzostw. – Mimo 
wszystko uważam, że sprawiliśmy niespo-
dziankę, zachodząc tak daleko – podsumo-
wał po finale zmagania swojej drużyny 
trener Józef Szmatłoch. – Oczywiście w ta-
kich turniejach liczy się zwycięzca, więc 
naturalnie jesteśmy smutni. Mierzyliśmy 
się z Gnieznem już kilka razy w tym sezonie 
i to drużyna, która zasługiwała w tym roku 
na tytuł mistrzowski – dodał. DK

Wyrazy głębokiego współczucia
 i najszczersze kondolencje

dla Pani Urszuli Golec
z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodni Wireckiej

pani Jolancie Wesoły
wieloletniej pracownicy sekretariatu Prezesa zarządu

rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MAtKi 
składają

Zarząd i pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ogłoSzenia

„Śmierć jest bramą do dalszego świata – lepszego świata”.
Jan Twardowski

Siostrze Salomei – Alicji Łangowskiej
kierownikowi Świetlicy św. elżbiety w rudzie Śląskiej

wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach 

po śmierci

OJcA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska  

wraz z Zastępcami, Sekretarzem i Skarbnikiem Miasta
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Czwarta edycja „Kulania 
na lufcie” za nami

Brazylijskie jiu-jitsu

W niedzielę (22.05) na murawie Bur-
loch Areny w Orzegowie odbyła się czwar-
ta edycja „Kulania na lufcie”. Imprezę 
zorganizowały rudzkie kluby – Academia 
Gorila oraz Nelson Club.

Zgodnie z tradycją „kulania” walki mia-
ły charakter sparingów. Na sześciu matach 
mogliśmy obserwować ich jednocześnie 
kilkadziesiąt. W sumie w imprezie wzięło 

W niedzielnym spotkaniu uczestniczyło prawie 230 entuzjastów brazylijskiego jiu-jitsu.

udział 226 osób z wielu śląskich klubów, 
które mierzyły się na świeżym powietrzu 
między sobą w 6-minutowych walkach  
w formułach gi oraz no gi. Ponadto spotka-
nie było okazją do zbiórki środków na le-
czenie Marceliny Kadłubek, która podczas  
XIX Pucharu Polski w Koninie 14.05 do-
znała poważnej kontuzji lewej ręki. 

 DK

„Gryfna Kobelitka” na 20-lecie KPKS-u 
AkRObATykA SPORTOwA

W sobotę (21.05) w hali w Halembie 
odbyła się kolejna edycja Ogólnopol-
skiego Turnieju „Gryfna Kobelitka” 
w Akrobatyce Sportowej i Skokach na 
Ścieżce. Zawody były częścią obcho-
dów 20-lecia, które świętuje w tym 
roku KPKS „Halemba”

W rudzkim święcie akrobatyki spor-
towej wzięło udział kilkadziesiąt za-
wodniczek, w tym akrobatki i akrobaci 
z SMS-u Ruda Śląska, KPKS-u, ale tak-
że z Poznania, Tych, Radlina, Krakowa, 
Chorzowa, Bielska-Białej, Lędzin, Mi-
kołowa, czy Piekar Śląskich. Zawodni-
cy rywalizowali w ramach skoków na 
ścieżce oraz w akrobatyce sportowej.

Wśród rudzkich zespołów nie zabra-
kło sukcesów. SMS Ruda Śląska mógł 
pochwalić się m.in. srebrem w konku-
rencji skoków na ścieżce, a także zaję-
ciem trzeciego stopnia na podium 
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Do Rudy Śląskiej zjechały kluby 
akrobatyczne m.in. z Poznania, 
Krakowa, Radlina oraz Tychów. 

KPKS „Halemba” to marka  
rozpoznawalna na mapie sportowej kraju

WyWiaD na 20-lecie kPks „HalemBa”

– Proszę przybliżyć początki  
KPKS-u. Dziś w klubie działają sekcje 
siatkówki i akrobatyki sportowej, ale 
niegdyś wyglądało to inaczej.

– Inicjatywa powstania KPKS-u zrodzi-
ła się 22 października 2001 roku przy  
parafii Matki Boskiej Różańcowej w Ha-
lembie. Komitet założycielski reprezento-
wany przez Adama Wodarskiego, Barbarę 
Lubosik i Aleksandrę Szczygieł na czele  
z ks. Hubertem Pasoniem złożył wizytę  
ks. arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi 
w celu poparcia tegoż przedsięwzięcia.  
13 maja 2002 roku powstało stowarzysze-
nie o nazwie KPKS „Halemba”. Opiekę 
duszpasterską z rąk arcybiskupa objął  
ks. Hubert Pasoń. W skład zarządu weszli 
wówczas Adam Wodarski – prezes, Alek-
sandra Szczygieł, moja osoba oraz Barbara 
Lubosik. Prezesem stowarzyszenia jestem 
natomiast nieprzerwanie od 2008 roku. 
Początkowo utworzyliśmy cztery sekcje  
– siatkówki, gimnastyki sportowej, tenisa 
stołowego oraz turystyczną, ale ostatecz-
nie do dziś prężnie rozwijają się dwie  
– siatkówka i akrobatyka sportowa. 

– Wróćmy do obecnych czasów. Ile 
osób trenuje teraz w KPKS?

– W dwóch sekcjach piłki siatkowej 
dziewcząt i akrobatyce sportowej na tre-
ningi uczęszcza około 300 zawodniczek 
i zawodników. Zajęcia natomiast prowadzi 
14 trenerów w wielu miejscach. KPKS 
„Halemba” to dzisiaj marka rozpoznawal-
na nie tylko ze względu na działania stricte 
sportowe. Działamy na rzecz wychowania 
dzieci i młodzieży, proponujemy alterna-
tywne spędzanie wolnego czasu naszym 
zawodnikom, organizujemy czynny wypo-
czynek letni i zimowy. Sami także organi-
zujemy dwie duże imprezy sportowe. Są 
nimi Młodzieżowy Festiwal Siatkówki, 
który odbył się parę dni temu i zazwyczaj 
ma międzynarodową obsadę oraz Ogólno-
polskie Zawody w Akrobatyce Sportowej 
i Skokach na Ścieżce, w których tradycyj-
nie startują czołowe ekipy z kraju.

– Które z osiągnięć klubu w 20-letniej 
historii uznałaby Pani za najważniejsze?

– Każdy drobny sukces naszych zawod-
ników jest dla nas motywacją do dalszej 
pracy. Od kilku lat zawodnicy KPKS stają 
na podium Mistrzostw Polski, pucharów 
Polski, Mistrzostw Śląska, a także turnie-
jów międzynarodowych. Do największych 
osiągnięć na pewno zaliczamy starty na-
szych zawodników na Mistrzostwach 
Świata i Europy: w 2015 r. w Niemczech, 
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Danuta Wodarska jest prezesem KPKS-u 
od 2008 roku, ale w klubie 

działa od początku.

w 2016 r. w Chinach, w 2017 r. w Rzeszo-
wie, w 2018 r. w Belgii oraz w 2021 r.  
w Szwajcarii i we Włoszech. Podczas tych 
startów dwa razy reprezentanci KPKS-u 
zakwalifikowali się do ścisłego finału. Po 
raz pierwszy w trakcie Mistrzostw Europy 
w Riesa w Niemczech w 2015 r. Łukasz 
Wojtaszczyk z partnerką z klubu DOSiR 
Sokolnia Chorzów Kingą Lewicką zajęli 
8. miejsce w konkurencji dwójek miesza-
nych. Po raz drugi doszło do tego w Szwaj-
carii w 2021 r., gdy Emilia Wodyk, Emilia 
Biernat i Emilia Urbańska także wywal-
czyły 8. miejsce w konkurencji trójek 
dziewcząt. Jeżeli chodzi o siatkarki, to mo-
żemy pochwalić się zawodniczkami, które 
zdobywają medale Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży jako kadra województwa 
śląskiego oraz wychowankami, którzy me-
dale Mistrzostw Polski i Śląska zdobywają 
w innych klubach. Naszą najwybitniejszą 
wychowanką jest wielokrotna reprezen-
tantka kraju Kornelia Moskwa, obecnie 
występująca w klubie E.Leclerc Moya Ra-
domka Radom.

– W styczniu dotarła do nas informa-
cja o tym, że akrobatki KPKS-u zostały 
powołane do kadry narodowej. Ponadto 
regularnie sięgają po medale i wyróżnie-
nia. Jakie perspektywy ma przed sobą 
sekcja akrobatyki?

– Rok 2022 przyniósł rekordowo dużą 
liczbę akrobatów KPKS powołanych do 
kadry narodowej, co napawa nas ogromną 
dumą. To niewątpliwie sukces zgranej 
i prężnie działającej kadry szkoleniowej. 
Oprócz doświadczonych trenerów pracują 
z nami także byłe zawodniczki, które pra-
gną rozwijać się na nowej płaszczyźnie 
instruktorskiej, a swoją przyszłość w no-
wej profesji widzą w macierzystym klubie. 
Daje to optymistyczne spojrzenie w przy-
szłość, bo aby móc wychować kilku repre-
zentantów Polski, trzeba najpierw przepra-
cować setki godzin z setkami dzieci z grup 
naborowych, aby wyłuskać te najzdolniej-
sze perełki. Bez odpowiednio licznej i od-
powiednio wykształconej kadry trenerskiej 
byłoby to niemożliwe. Kolejne zawody 
mistrzowskie odbędą się dopiero w paź-
dzierniku 2023 r. w Bułgarii – będą to Mi-
strzostwa Europy w Warnie. Kwalifikacje 
do tych zawodów rozpoczną się w drugiej 
połowie tego roku. Aktualnie nasi zawod-
nicy ciężko trenują pod okiem swoich tre-
nerów, a my będziemy trzymać kciuki za 
to, aby rekordowa liczba reprezentantów 
KPKS-u została powołana do kadry naro-

kPks ,,Halemba” 13 maja świętował 20-lecie istnienia. O początkach klubu, stanie sekcji akrobatycznej oraz 
siatkówki i kolejnych wyzwaniach rozmawiamy z Danutą Wodarską, obecną prezes kPks-u.

dowej na te zawody. W tym roku przed 
nami jeszcze Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych i Mistrzostwa Polski Juniorów, 
podczas których liczymy na zdobycie kil-
ku medali i tytułów mistrza Polski.

– Jeszcze niedawno emocjonowaliśmy 
się meczami siatkarek, które były blisko 
gry w decydującej fazie o awans do 2 li-
gi. Jaki jest pomysł na dalszy rozwój tej 
sekcji?

– Już od kilku lat emocjonujemy się 
i cieszymy występami zespołów senior-
skich naszego klubu, które niezależnie od 
poziomu rozgrywkowego spisują się bar-
dzo dobrze. Teraz byliśmy o krok w walce 
o 2 ligę ogólnopolską, ale trzy sezony te-
mu byliśmy bliscy walki o 1 ligę ogólno-
polską. Niestety bez pomocy i zaintereso-
wania ze strony miasta musieliśmy się 
wycofać z rozgrywek i zacząć budować 
siatkówkę seniorską od początku, bazując 
na naszych młodych zawodniczkach, co 
zresztą nam się udało, bo w poprzednim 
sezonie uzyskaliśmy awans, a w tym byli-
śmy bardzo blisko kolejnego awansu. Te-
goroczny sezon młodzieżowy był bardzo 
udany. Praktycznie w każdej kategorii 
walczyliśmy o finały, ale na drodze do lep-
szych wyników przeszkodziły nam proble-
my zdrowotne i całe zamieszanie z pande-
mią. Teraz rozpoczynamy sezon siatkówki 
plażowej, ale dalej jesteśmy przed finałami 
wojewódzkimi w minisiatkówce, w któ-
rych powalczy nasz zespół „czwórek” i li-
czymy na ten nasz pierwszy medal. Roz-
wój tej sekcji musi iść właśnie w stronę 
dzieci i młodzieży, bo to jesteśmy w stanie 
jeszcze poprawić i bez większego wspar-
cia zewnętrznego utrzymać się i rozwijać.

– Dziękuję za rozmowę.
 Dawid Kosmalski

w akrobatyce sportowej dziewcząt w za-
wodach indywidualnych. Reprezentant-
ki i reprezentanci KPKS-u „Halemba” 
natomiast dwunastokrotnie stawali na 
różnych stopniach podium, m.in. zwy-
ciężając w dwójkach i trójkach kobiet 
w trzech kategoriach wiekowych.  DK

Lidia Fidura 3. pięściarką na świecie
bOkS

Rudzianka Lidia Fidura zdobyła brą-
zowy medal Mistrzostw Świata w boksie 
olimpijskim. Zawody odbyły się 
w dniach 8-20.05 w Stambule. Dla nie-
spełna 32-letniej Fidury, ośmiokrotnej 
mistrzyni Polski i zdobywczymi medali 
Mistrzostw Europy i Igrzysk Europej-
skich, to pierwszy sukces tego pokroju. 

Trenująca na co dzień w gliwickim 
GUKS Carbo Gliwice zawodniczka wy-

grała w ćwierćfinale z Mariią Lovchynską 
z Ukrainy 5:0 (30-24, 30-25, 30-25, 30-25, 
29-26). W półfinale rudzianka nieznacznie 
uległa bardzo doświadczonej Turczynce 
Sennur Demir 0:5 (28-29, 28-29, 27-30, 
27-30, 27-30). Porażka ta jednak oznacza-
ła, że Fidura zdobyła brąz światowego 
czempionatu w kategorii wagowej +81 kg. 
Demir natomiast pokonała w finale Khaiję 
Ardi z Maroka i zdobyła złoto.  DK

PrezyDent miasta ruDa Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu miasta (ii piętro, naprzeciw pokoju 215)  

następujących wykazów nieruchomości:
wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne • 
oraz stawy w rej. ul. ernesta Pohla,
wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod teren zielony – zieleń parkową • 
w rej. ul. Wincentego.

OgłOszenie
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