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Szpital ma się rozwijać
Od kilku miesięcy mówi się o trudnej sytuacji finansowej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Pla-
cówka dostała zastrzyk pieniędzy. Uchwałę w sprawie przekazania 8,5 miliona złotych podjęła Rada 
Miasta już we wrześniu. To jednak kropla w morzu potrzeb szpitala. Nowa prezes, Ewa Krych, nie 
ukrywa, że łatwo nie jest, ale robi wszystko, by szpital funkcjonował w pełnym zakresie, bez likwi-
dowania oddziałów.

– Od dwóch miesięcy pełni Pani funkcję 
prezes szpitala. Jak można ten czas podsu-
mować?

– To były bardzo trudne dwa miesiące. Sy-
tuacja ekonomiczna szpitala nie jest zadowala-
jąca, jest, mówiąc wprost – zła. Mam świado-
mość, że nie dotyczy to tylko naszego szpitala, 
bo z podobnymi problemami boryka się wiele 
placówek ochrony zdrowia na terenie naszego 
kraju. Podjęłam już pewne działania, które 
muszą spowodować to, by szpital utrzymał się 
na tym poziomie, na jakim jest i nie pogłębiał 
dalszego zadłużenia. Robimy wszystko, aby 
pozyskać nowe środki finansowe od naszego 
głównego płatnika, jakim jest Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.

– Jakie działania ma Pani na myśli?
– Chcemy rozszerzyć działalność w zakre-

sie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki me-
dycznej. Od 1 stycznia planujemy uruchomić 
przy szpitalu poradnię chorób płuc oraz porad-
nię kardiologiczną. Myślimy również o porad-
ni kontroli rozruszników, o ile będzie taka 
możliwość. Niezbędny sprzęt posiadamy. Po-
trzebujemy do tego jeszcze tylko pozytywnej 
opinii konsultantów w tej sprawie. Wiemy, że 
terminy wizyt do lekarzy specjalistów są bar-
dzo długie. Kolejki oczekujących na wizyty 
zniechęcają i irytują, a nie wszystkich stać na 
to, by leczyć się prywatnie. Chcemy te porad-
nie otworzyć z myślą o potrzebach naszych 
mieszkańców, aby skrócić czas oczekiwania 
na wizytę. 

– Ale jak to zrobić? Problem kolejek jest 
powszechny.

– Samo uruchomienie poradni spowoduje 
odciążenie dotychczas funkcjonujących po-
radni specjalistycznych w ramach kontraktu 
z NFZ. Ponadto pacjenci, którzy trafią na Izbę 
Przyjęć, szukając porady i pomocy, o ile nie 
wymagają hospitalizacji, kierowani będą bez-
pośrednio do odpowiednich poradni specjali-
stycznych, działających przy szpitalu. Diagno-
styka schorzeń będzie prowadzona w ramach 
poradni. Jeżeli będzie musiała zostać rozsze-
rzona, pacjenci będą kierowani do naszych 
oddziałów „łóżkowych”. W zakresie kolejek 
pacjentów bez skierowania, w godzinach po-
południowych, oczekujących na świadczenia 
w ramach Izby Przyjęć, już podjęliśmy pewne 
kroki. Pacjenci zgłaszają się najczęściej z po-
wodu braku dostępności lekarza specjalisty 
i lekarza POZ. Pacjenci powinni uzyskać 
pierwszą pomoc w miejscu, w którym są zade-
klarowani. Izba Przyjęć w szpitalu nie jest 
przedłużeniem poradni. Taką samą sytuację 
obserwujemy, jeśli chodzi o nocną i świątecz-
ną opiekę zdrowotną. Do NOL-u ustawiają się 
kolejki przed godziną uruchomienia świad-
czeń, ponieważ w POZ udzielane są informa-
cje o braku dostępności lekarza. To należy 
zmienić. POZ muszą zapewnić świadczenia 
medyczne do godziny 18, niestety jest to bar-
dzo często utrudnione. Tylko wspólne działa-
nia poprawią tę sytuację.

OŚWIATA

Więcej miejsc  
w przedszkolach w wakacje
Do wakacji jeszcze daleko, ale rodzice przedszkolaków 
już dziś mogą planować urlop. Prezydent miasta pod-
pisał zarządzenie w sprawie zwiększenia liczby przed-
szkoli, które będą pełniły dyżur w lipcu i sierpniu.

W Rudzie Śląskiej w bieżącym 
roku szkolnym w przedszkolach pu-
blicznych pod opieką jest 3968 dzie-
ci oraz 485 maluchów w oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szko-
łach podstawowych, co daje łącznie 
liczbę 4453 przedszkolaków. W po-
przednim okresie wakacyjnym dyżur 
pełniło dziewięć placówek w lipcu 
oraz dziesięć w sierpniu. W te waka-
cje będzie ich dużo więcej. – Stara-
my się wychodzić naprzeciw potrze-
bom rodziców, dlatego tak układali-
śmy grafik, by w każdej dzielnicy 
w okresie wakacji było czynne przy-
najmniej jedno przedszkole lub od-
dział przedszkolny w szkole podsta-
wowej – mówi Anna Krzysteczko, 
pierwszy zastępca prezydenta mia-
sta. – Zmieniliśmy system dyżurów 
wakacyjnych, by łatwiej było o miej-
sca dla dzieci i by rodzicom było wy-
godniej, a do dyżurującej placówki 
było jak najbliżej ––dodaje.

– Co z oddziałami, o których mówiło się, 
że zostaną zlikwidowane – neurologia i la-
ryngologia?

– Są to dla nas oddziały kluczowe i nie bę-
dziemy ich likwidować. Szpital ma się rozwi-
jać. Od stycznia Oddział Otolaryngologiczny 
przechodzi do drugiego poziomu zabezpiecze-
nia świadczeń. Chcemy, aby funkcjonował tak 
jak do tej pory. Myślimy, by rozszerzyć świad-
czenia o kolejne procedury wykonywane w ra-
mach tego oddziału. Obecnie trwają rozmowy 
z nowymi lekarzami, którzy mogliby zasilić 
naszą grupę lekarzy specjalistów. Chcemy też 
pozyskać trochę sprzętu. Być może uda nam 
się zakupić lub wydzierżawić sprzęt, dzięki 
któremu realizacja nowych procedur będzie 
możliwa. Nie chcemy zamykać oddziałów, bo 
to spowodowałoby tylko taki chwilowy od-
dech, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną 
szpitala. Musimy patrzeć w przyszłość, rozwi-
jać się i pozyskiwać środki finansowe z dodat-
kowych umów z NFZ.

– A Oddział Neurologii z pododdziałem 
udarowym będzie funkcjonował?

– Jeśli chodzi o ten oddział, na ten moment 
mamy wstrzymane przyjęcia ostrych przypad-
ków udarowych. Obsada lekarska jest niewy-
starczająca i nie jesteśmy w stanie zapewnić 
pacjentom należytej opieki. Oddział Neurolo-
giczny z Oddziałem Udarowym również pozo-
staje w naszych strukturach. Chcemy zatrudnić 
dodatkowych lekarzy specjalistów, aby 
wzmocnić obsadę lekarską. Wiemy, że taki 
krok jest niezbędny, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo pacjentów, personelu oraz prawidłową 
realizację świadczeń. Rozmowy trwają i my-
ślę, że ich efekt będzie zadowalający. Likwi-
dować oddziału nie zamierzam.

– A co z Oddziałem Medycyny Paliatyw-
nej w Bielszowicach? Pojawiają się infor-
macje o tym, że zostanie zamknięty.

– To chyba tylko plotki. Wystąpiliśmy do 
NFZ o to, aby zwiększyć liczbę łóżek na tym 
oddziale z 5 do 20. Dla nas ten oddział jest klu-
czowy. Widzimy duże zapotrzebowanie na 
świadczenia w tym zakresie, nie tylko na tere-
nie naszego miasta, ale i miast ościennych. 
Kadrę mamy bardzo dobrze zorganizowaną  
i posiadającą wszystkie niezbędne kwalifika-
cje. Czekamy obecnie na decyzję NFZ, czy te 
dodatkowe łóżka zostaną nam przyznane. Zre-
zygnowaliśmy jedynie z komercyjnej usługi 
w zakresie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 
Usługa ta obciążała szpital, pensjonariuszy i ich 
rodziny, którzy sami finansowali swój pobyt 
w zakładzie. Może do tego pomysłu w przy-
szłości wrócimy, ale nie komercyjnie, tylko 
podpisując umowę z NFZ.

– A jakie ma Pani plany na przyszłość?
– Mam w planach rozszerzenie zabiegów 

w ramach chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
przeprowadzenie modernizacji bloku ortope-
dycznego wraz z zakupieniem sprzętu i apara-
tury medycznej. Ponadto zakupienie sprzętu 
i rozszerzenie zakresu świadczeń w poradni 

okulistycznej. Myślimy też o rozszerzeniu dia-
gnostyki endoskopowej przewodu pokarmo-
wego. Chcielibyśmy robić więcej, tym samym 
skrócilibyśmy kolejki oczekujących pacjen-
tów.

– Skąd wziąć pieniądz na remont, skoro 
szpital ma problemy finansowe w bieżącej 
działalności?

– To prawda, że w sytuacji, w której jeste-
śmy obecnie, mamy problem z zabezpiecze-
niem środków finansowych na rozszerzenie 
naszej działalności i remonty. Prowadzimy 
rozmowy z bankami, nie tylko w zakresie ob-
sługi bezpośredniej, ale też myślimy o pozy-
skaniu środków finansowych na inwestycje 
i sprzęt w ramach projektów. Dodatkowo, jeśli 
będzie zielone światło w postaci zaciągnięcia 
kredytu inwestycyjnego, będziemy moderni-
zować.

– Modernizacja przydałaby się również 
na innych oddziałach.

– Oddział Perinatologii, Ginekologii i Po-
łożnictwa wymaga generalnego remontu. Na-
leży poprawić warunki pobytu naszych pa-
cjentek. Bardzo ciasno jest na Oddziale Neo-
natologicznym. Idealnym rozwiązaniem było-
by wybudowanie dodatkowego budynku pod 
te oddziały, ale na budowę nowego obiektu 
szpitala niestety nie stać.

– A jest szansa na stworzenie Centrum 
Psychiatrii?

– Przygotowujemy się do tego. Potrzeby 
w tym zakresie są ogromne i chcemy to wyko-
rzystać. Nie jest jednak łatwo sprostać wszyst-
kim wymaganiom. Obecnie w poradni psycho-
logicznej dla dzieci pracujemy na wysokich 
obrotach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te 
dzieci wymagają konsultacji z psychiatrą, psy-
chologiem i terapeutą. Stworzenie ośrodka 
dziennego, z terapią zajęciową dla dzieci, 
w sytuacji, kiedy takie oddziały zamykają się 
w Polsce, jest dla nas szansą. Mamy na to po-
mieszczenia. Potrzebujemy dodatkowych spe-
cjalistów, z którymi już rozmawiamy na ten 
temat. Wszystko działałoby w ramach umowy 
z NFZ.

– Dziękuję za rozmowę. AP

W lipcu dyżur będzie pełniło 
16 rudzkich przedszkoli i dwie szko-
ły podstawowe z oddziałami przed-
szkolnymi, natomiast w sierpniu 
13 przedszkoli i trzy szkoły podsta-
wowe z oddziałami przedszkolnymi. 
To prawie dwukrotnie więcej niż  
w minione wakacje. Zapisy na waka-
cyjne dyżury odbędą się dopiero pod 
koniec roku szkolnego, ale już teraz 
rodzice, planując wakacje, mogą za-
poznać się z listą dyżurujących pla-
cówek i sprawdzić, kiedy najlepiej 
wybrać się na rodzinny urlop, a kie-
dy spokojnie chodzić do pracy, nie 
martwiąc się o opiekę nad maluchem. 
– Dzieci będzie można zapisywać, 
tak jak w latach poprzednich, od 1 do 
15 czerwca. Rodzice lub opiekuno-
wie prawni stosowną deklarację bę-
dą musieli złożyć w dyżurującej pla-
cówce. O kolejności przyjęcia będzie 
decydowała kolejność zgłoszeń – tłu-
maczy Anna Krzysteczko. AW

Pełna lista dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej

Lipiec:
Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 (Miejskie Przedszkole nr 7 • 
im. Barbórki w Rudzie Śląskiej, Miejskie Przedszkole nr 38 
im. Słonecznej Krainy),
Miejskie Przedszkole nr 40 im. Marii Kownackiej,• 
Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki,• 
Miejskie Przedszkole nr 14 im. Wesołej Lokomotywy w Zespole • 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
Miejskie Przedszkole nr 17,• 
Miejskie Przedszkole nr 18,• 
Miejskie Przedszkole nr 19,• 
Miejskie Przedszkole nr 20 im. Słonecznej Doliny,• 
Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy,• 
Miejskie Przedszkole nr 43,• 
Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi,• 
Miejskie Przedszkole nr 34,• 
Miejskie Przedszkole nr 35,• 
Miejskie Przedszkole nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Zespole • 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2,
Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii,• 
Szkoła Podstawowa Sportowa z Oddziałami Integracyjnymi • 
nr 15 im. Polskich Olimpijczyków,
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich.• 

SieRPień:
Miejskie Przedszkole nr 8,• 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik,• 
Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki,• 
Miejskie Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi,• 
Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka,• 
Miejskie Przedszkole nr 21,• 
Miejskie Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółek,• 
Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. Św. Łukasza,• 
Miejskie Przedszkole nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,• 
Miejskie Przedszkole nr 31,• 
Miejskie Przedszkole nr 45,• 
Miejskie Przedszkole nr 32,• 
Miejskie Przedszkole nr 42,• 
Miejskie Przedszkole nr 24,• 
Miejskie Przedszkole nr 25,• 
 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana Pawła II.• 



3www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 30.11.2022

WYWIAD

Ponad 260 milionów złotych na inwestycje
15 listopada projekt budżetu Rudy Śląskiej na 2023 rok został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
i czeka na zaopiniowanie. O jego ostatecznym kształcie zdecyduje Rada Miasta na sesji w dniu 15 grudnia. O głównych zało-
żeniach przyszłorocznego budżetu rozmawiamy z prezydentem Rudy Śląskiej, Michałem Pierończykiem.

– Zacznijmy od najogólniejszych 
kwestii związanych z przyszłorocz-
nym budżetem. Nie jest tajemnicą, że 
samorządy w Polsce czeka trudny rok 
i Ruda Śląska nie jest wyjątkiem. Nie 
będzie łatwo…

– Przyszły rok rzeczywiście będzie 
trudny. W mojej ocenie będzie to nawet 
trudniejszy rok niż 2011, kiedy to na po-
czątku rządów śp. Grażyny Dziedzic 
zmagaliśmy się z ogromnym zadłuże-
niem i musieliśmy mocno zaciskać pasa. 
Brałem wtedy udział w tej walce o fi-
nanse miasta jako pierwszy zastępca 
prezydenta, więc nie jest to dla mnie no-
wość. W przyszłym roku trzeba będzie 
zastanawiać się nad każdą wydaną zło-
tówką. Dochody miasta będą po raz ko-
lejny ograniczane. Okazuje się, że  
w 2023 r. wpływy z tytułu udziału w po-
datku PIT będą mniejsze o ponad  
11,25 zł mln zł. Miasto nie otrzyma tak-
że wcześniej zapowiadanej subwencji 
rozwojowej szacowanej na kwotę  
56,2 mln zł. Zamiast tego do końca tego 
roku w transzach ma wpłynąć  
25,5 mln zł w ramach tzw. uzupełnienia 
dochodów. W porównaniu do wcześniej-
szych prognoz zapisanych w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej przyszło-
roczne dochody będą mniejsze o ponad 
65 mln zł.

– Kwoty subwencji i wpływy z po-
datków maleją, ale rosną niestety wy-
datki…

– Ciągle rosnące wydatki to duży pro-
blem. Każdy obserwuje to we własnym 
gospodarstwie domowym. W porówna-
niu z tym rokiem o blisko 10 mln zł wię-
cej dopłacimy za organizację komunika-
cji miejskiej. Rosną także koszty wsze-
lakich usług, co spowodowane jest galo-
pującą inflacją. Trudno w tej chwili też 
oszacować skutki dla finansów miasta 
związane z zimą. Chodzi tu nie tylko 
o utrzymanie zimowe dróg i chodników, 

ale także o koszty ogrzewania miejskich 
jednostek, w tym przede wszystkim pla-
cówek oświatowych. W projekcie bu-
dżetu miasta zarówno po stronie docho-
dowej, jak i wydatkowej, zabezpieczone 
zostały środki związane z realizacją 
umowy na odbiór odpadów komunal-
nych do końca maja 2023 r. Wtedy to 
właśnie kończy się dotychczas obowią-
zująca umowa z wykonawcą. Do tego 
czasu miasto będzie musiało przeprowa-
dzić nowe postępowanie przetargowe 
i wyłonić firmę, która zajmie się obsługą 
systemu śmieciowego po 1 czerwca 
2023 r. To z kolei będzie miało wpływ 
na dalszą wysokość opłaty śmieciowej. 
Więcej środków musieliśmy też zabez-
pieczyć na wynagrodzenia pracowni-
ków. W przyszłorocznym budżecie wy-
datki mają wynieść 1,051 mld zł, nato-
miast dochody mają być mniejsze 
o 115,2 mln zł i wynieść blisko 
935,8 mln zł. Planowany deficyt chcemy 
pokryć emisją obligacji oraz kredytem, 
a przewidywane zadłużenie na koniec 
przyszłego roku ma wynieść prawie 
371,3 mln zł. Oczywiście są to jak na 
razie założenia i nie jest przesądzone, że 
będziemy w pełni korzystać z możliwo-
ści takiego zadłużenia. Praktyka ostat-
nich lat pokazywała, że wskaźnik ten 
w pierwotnej wersji budżetu był znacz-
nie wyższy niż finalnie na koniec roku. 
Wpływa na to m.in. poziom realizacji 
zaplanowanych na dany rok inwestycji.

– Przejdźmy zatem do wydatków 
inwestycyjnych. Na te w projekcie bu-
dżetu miasta zaplanowano ponad  
260 mln zł. Na co zamierzamy prze-
znaczyć te fundusze?

– Wydatki na inwestycje to blisko  
25 procent całego budżetu, więc całkiem 
sporo. W pierwszej kolejności realizo-
wane będą inwestycje, na które pozy-
skaliśmy dofinansowanie oraz te, dla 
których takie dofinansowanie możemy 

otrzymać. Najwięcej będą kosztować in-
westycje drogowe. W sumie te zadania 
mają pochłonąć ponad 157 milionów 
złotych. Prawie połowa tej kwoty to tra-
sa N-S. Będziemy kontynuować trwają-
cą budowę od ul. Kokota do ul. Bielszo-
wickiej. Na ten cel zabezpieczamy  
43 mln zł. Planujemy też rozpoczęcie 
budowy kolejnego odcinka trasy N-S, 
czyli na północ od Drogowej Trasy 
Średnicowej do ul. Magazynowej. 
W tym przypadku zarezerwowana kwo-
ta wynosi 33 mln zł. W przyszłym roku 
kontynuowana będzie przebudowa ka-
nalizacji w Halembie oraz przebudowa 
ul. Wolności w Rudzie. Z nowych inwe-
stycji rozpocząć się ma przebudowa 
ul. Dworcowej i Przedtorze w Chebziu.

– Inwestycje drogowe to jednak nie 
wszystko…

– Obecnie trwa budowa nowego budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszo-
wicach. Chcemy, żeby we wrześniu przy-
szłego roku uczniowie rozpoczęli w niej 
naukę. To duża inwestycja, na której  
kontynuację zabezpieczamy kwotę 
33,8 mln zł. Kolejną inwestycją oświatową 
ma być modernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 36. Podczas rozmów 
z mieszkańcami często pojawia się temat 
mieszkalnictwa, dlatego też kolejne pra-
wie 26 mln zł w projekcie budżetu wpisu-
jemy na zadania z tego zakresu. Sztandaro-
wą inwestycją ma być kontynuacja budo-
wy nowych mieszkań komunalnych przy 
ul. Bankowej w Rudzie, co pochłonie 
11 mln zł. W dalszym ciągu prowadzona 
będzie modernizacja i termomodernizacja 
budynków znajdujących się w miejskim 
zasobie mieszkaniowym, a to też spory 
wydatek. W puli środków przeznaczonych 
na inwestycje znalazło się także 29,8 mln 
zł na budowę nowej strażnicy dla Komen-
dy Miejskiej Straży Pożarnej. Są to środki 
rządowe, które w formie dotacji będą prze-
chodziły przez nasz budżet.
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– Budżet obywatelski w Rudzie Ślą-
skiej to od lat bardzo popularna wśród 
mieszkańców forma wprowadzania 
zmian w swoim najbliższym otocze-
niu. Pomysłów mieszkańcom nie bra-
kuje, czy nie zabraknie w przyszłym 
roku funduszy na realizację tych za-
dań?

– Oczywiście, że nie. To bardzo popu-
larna wśród mieszkańców forma wpro-
wadzania w życie swoich pomysłów, 
przez co w mieście przybywa wiele cie-
kawych miejsc. W przyszłym roku na 
zadania z budżetu obywatelskiego chce-
my przeznaczyć  4,7 mln zł, więc jestem 
pewien, że będzie możliwość realizacji 
wielu kolejnych ciekawych zadań, za-
proponowanych przez mieszkańców.

– Fundusze na sport były jednym 
z głównych tematów w kampanii pre-
zydenckiej. Jak odzwierciedli się to 
w przyszłorocznym budżecie?

– W projekcie budżetu miasta 
uwzględniliśmy środki na wsparcie klu-
bów i stowarzyszeń sportowych z miasta 
w kwocie 3,5 mln zł. Pieniądze te zosta-
ną rozdysponowane w ramach otwartego 
konkursu. Warunkiem ich przyznania bę-
dzie złożenie wniosku spełniającego 
kryteria formalne i merytoryczne i – co 
najważniejsze – bo z takim pytaniem 
często się spotykam – nie ma ograniczeń 
co do dyscyplin sportowych.

– Kolejny milion złotych ma zostać 
przeznaczony na nowe zadanie, ważne 
dla rodziców najmłodszych mieszkań-

ców miasta. Władze miasta postano-
wiły wspomóc rodziców dzieci uczęsz-
czających do prywatnych żłobków. 
W jaki sposób?

– Miejsc w żłobkach zawsze jest za 
mało. Często słyszymy głosy o potrze-
bie wybudowania, czy otwarcia kolejnej 
placówki. Takie rozwiązanie w obecnej 
sytuacji finansowej miasta jest niemożli-
we. Mamy jednak na terenie miasta spo-
ro placówek prywatnych i to zamierza-
my wykorzystać. Pobyt dziecka w żłob-
ku prywatnym jest oczywiście dla rodzi-
ca większym obciążeniem finansowym 
od pobytu w placówce publicznej, dlate-
go właśnie takim osobom chcemy wyjść 
naprzeciw.  Planujemy dofinansowanie 
w kwocie 200 zł miesięcznie, na jedno 
dziecko, objęte opieką w żłobku prywat-
nym. W rejestrze takich placówek mamy 
łącznie 453 miejsca, więc w budżecie 
miasta na 2023 rok musimy zarezerwo-
wać na ten cel ponad 1 mln zł. Jestem 
przekonany, że wydanie środków na ten 
cel da dobry efekt.

– Dziękuję za rozmowę. AW

OGŁOSZENIE

Rada MIaSta

Za nami kolejna sesja
Podczas listopadowej sesji Rady Miasta radni podjęli m.in. uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych 
i w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, a to ważny krok na drodze do rewitalizacji 
terenów po kopalniach „Pokój” i „Polska-Wirek”.

Listopadowa sesja Rady Miasta Ruda 
Śląska rozpoczęła się od złożenia ślubo-
wania przez nowego radnego. Do składu 
Rady Miasta dołączył Janusz Żurek, któ-
ry przyjął mandat po wygaśnięciu man-
datu Aleksandry Skowronek, która zo-
stała powołana na stanowisko zastępcy 
prezydenta miasta. Rada Miasta pracuje 
znów w pełnym 25-osobowym składzie.

Radni podjęli m.in. uchwały dotyczą-
ce regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawa-

nia dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego, szczegółowe warunki oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny do-
raźnych zastępstw oraz wysokość i wa-
runki wypłacania nagród nauczycielom 
przedszkoli, szkół i innych placówek 
oświatowych, a także kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia w zakresie pracy dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 
Dzięki tym uchwałom od 1 stycznia 

wzrosną dodatki do wynagrodzenia za-
sadniczego, co w efekcie przełoży się na 
wyższe wynagrodzenia pracowników 
placówek oświatowych.

Rada Miasta podjęła też uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania miasta. To 
ważny krok na drodze do rewitalizacji 
terenów po kopalniach „Pokój” i „Pol-
ska-Wirek”. Aby można było realizować 
cele określone w Gminnym Programie 

Rewitalizacji, musi zostać zapewniona 
ich spójność z zapisami studium. 
Uchwała umożliwia rozpoczęcie prac 
w tym kierunku. Trzeci obszar regulo-
wany tą uchwałą znajduje się między 
ulicami Bielszowicką, Mostową i 1 Ma-
ja. W tym przypadku zaktualizowany 
jest przebieg trasy N-S, co umożliwi 
właścicielom nieruchomości realizację 
planów inwestycyjnych, które blokuje 
zapisany obecnie w studium, nieaktual-
ny już przebieg trasy.

Rada Miasta podjęła też uchwałę do-
tyczącą Programu Współpracy z Orga-
nizacjami Pozarządowymi oraz tę, na 
podstawie której wszystkie istniejące 
w mieście publiczne żłobki zostaną po-
łączone w jeden zespół. Połączenie nie 
naruszy odrębności tych placówek. 
Skutkiem połączenia będzie obniżenie 
kosztów administracyjnych i usprawnie-
nie działalności. Kolejna sesja Rady 
Miasta Ruda Śląska odbędzie się 
15 grudnia. AW

HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ  
PREZYDENTA MIASTA Z MIESZKAŃCAMI:
1.12, godz. 17.00 – Halemba – Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. Lexa 14

5.12, godz. 17.00  – Kochłowice  
– III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Oświęcimskiej 90
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HARCERSTWO

Awans komendanta rudzkiego Hufca
Hm.�Marcin� Różycki,� dotychczasowy� komendant� Hufca� ZHP�w� Rudzie� Śląskiej� został� no-
wym�komendantem�Chorągwi�Śląskiej�ZHP�im.�Harcerzy�Września�1939�roku!�Oprócz�niego�
„awansowano”�także�dwie�inne�osoby�z�kadry�rudzkiego�Hufca,�w�związku�z�czym�szykują�
się�w�nim�zmiany�personalne.�Z�komendantem�Marcinem�Różyckim�rozmawiamy�o�wyzwa-
niach�związanych�z�nową�funkcją,�dotychczasowych�doświadczeniach�i�przyszłości�Hufca�ZHP�
w�Rudzie�Śląskiej�oraz�Chorągwi�Śląskiej�ZHP

– Przede wszystkim gratuluję wy-
boru na nową funkcję. Było to dla 
Pana zaskoczenie, czy raczej zwień-
czenie Pana długiej pracy na rzecz 
rudzkiego Hufca?

– Dziękuję za gratulacje. Nie można 
powiedzieć, że to zaskoczenie, a ra-
czej efekt. Parę osób z harcerskiego 
środowiska, komendanci innych huf-
ców i osoby, które znam od lat, nama-
wiali mnie do kandydowania na tę 
funkcję właśnie z uwagi na osiągnię-
cia lokalne. Nie bez znaczenia pozo-
stają zbudowane z ludźmi relacje 
i osobista postawa. Jednak ostatecznie 
to, że zostałem przez Zjazd Chorągwi 
wybrany na funkcję komendanta, to 
zasługa zespołu, który ze mną kandy-
dował do Komendy Chorągwi.

– Czym nowe stanowisko będzie 
różniło się od dotychczasowego? Ja-
kie na Pana czekają zadania oraz 
wyzwania i czy planuje Pan zmiany, 
jeżeli chodzi o funkcjonowanie Cho-
rągwi Śląskiej?

– Nowe pole służby to zawsze wy-
zwanie. Chorągiew Śląska ZHP to 
przecież jedna z największych Chorą-
gwi w Polsce. Zadania też są poważ-

niejsze, ukierunkowane na pomoc 
Hufcom w realizacji ich działań, 
a ostatecznie pośrednio na pomoc dru-
żynowym w zapewnieniu im komfor-
towych warunków do realizacji swo-
ich inicjatyw. To także ogrom zadań 
administracyjnych, wizerunkowych 
i koordynujących różne zespoły pro-
gramowe, kształceniowe i specjalno-
ściowe. Co do zmian, to mamy swój 
pomysł na poukładanie niektórych ob-
szarów, ale te zmiany zawsze będą się 
mieścić w granicach i duchu harcer-
skich ideałów.

– Proszę przypomnieć, jak długo 
jest Pan związany z rudzkim Huf-
cem oraz o podsumowanie Pana 
działalności w ZHP Ruda Śląska.

– Z rudzkim Hufcem jestem zwią-
zany od początku mojej harcerskiej 
drogi, gdy jeszcze jako harcerz cho-
dziłem na zbiórki do 3. Męskiej Rudz-
kiej Drużyny Harcerskiej ,,Robin Ho-
od” w Bykowinie. Później byłem dru-
żynowym, szczepowym – czyli praco-
wałem u podstaw. Przez wiele lat by-
łem członkiem Komendy Hufca, a od 
8 lat pełnię funkcję jego komendanta. 
Co najważniejsze, ja nie zmieniam 

przydziału służbowego – dalej pozo-
stanę członkiem mojego macierzyste-
go Hufca – choć na parę lat na trochę 
innych zasadach. Na podsumowanie 
przyjdzie czas na krótko przed harcer-
ską emeryturą, jednak tego punktu 
jeszcze nie widzę.

– Przez ostatnie lata w Rudzie 
Śląskiej prowadzona była zbiórka 
na remont i rozbudowę Domu Har-
cerskiego Hufca ZHP Ruda Śląska. 
Czy plany te nadal są aktualne?

– Dziękuję za to pytanie. Po miesią-
cach starań udało nam się przy zaan-
gażowaniu ówczesnych władz miasta, 
w szczególności pani Grażyny Dzie-
dzic i Krzysztofa Mejera, wyremonto-
wać fasadę budynku i odnowić część 
elementów w środku budynku z po-
żytkiem dla korzystających z niego 
zuchów i harcerzy. Postanowiliśmy 
jednak przyłożyć większą wagę do na-
szych możliwości zarobienia pienię-
dzy na ten cel. To proces złożony 
i wielowątkowy, ale opierał się głów-
nie na inwestycjach w nasz Ośrodek 
Obozowo-Biwakowy w Kuźnicy dla 
zwiększenia jego potencjału. To daje 
nam nadzieję na szybką realizację pla-

nu rozbudowy Domu Harcerza, łącząc 
środki zarobione przez nas i te przeka-
zane podczas zbiórki publicznej. Tu 
należy podkreślić, że moja kadencja 
przypadła w czasie wyjątkowo dobrej 
współpracy z władzami miasta. To 
właśnie wymienione wcześniej przeze 
mnie osoby wskazały nam część ście-
żek do rozwoju. Pani Dziedzic była 
bardzo szanowana przez harcerzy oraz 
instruktorów i razem z Krzysztofem 
Mejerem byli chętnie zapraszani na 
nasze wydarzenia – bo dzieci ich po 
prostu lubiły. Mam nadzieję, że współ-
praca na tym poziomie zostanie utrzy-
mana także teraz, z nowym prezyden-
tem i jego zastępcami.

– Czy objęcie przez Pana nowej 
funkcji oznacza, że zrezygnuje Pan 
z przewodniczenia rudzkiemu Huf-
cowi? Szykują się jakieś zmiany 
personalne w naszym Hufcu?
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– Mimo, że statut ZHP na to po-
zwala, nie chcę łączyć tych funkcji. 
Po pierwsze mamy ambitne plany na 
rozwój Chorągwi, a po drugie chcę, 
aby ktoś w pełni zajął się zarządza-
niem Hufcem. Zmiany personalne są 
nieuniknione. Przypominam, że ra-
zem ze mną, w skład Komendy Cho-
rągwi weszli również  mój zastępca 
ds. organizacyjnych dh phm. Dawid 
Grzyb oraz członek komendy, szef 
zespołu promocji i wizerunku 
dh pwd. Krystian Niegel. Nowego 
komendanta i nową Komendę wybie-
rze Zjazd Hufca składający się 
z czynnych instruktorów naszego 
miasta. Kadra Hufca jest dobrze 
przygotowana do podjęcia tych za-
dań, a my z pewnością będziemy ich 
wspomagać.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

DZIEŃ�PODCHORĄŻEGO

Młodzi ślubowali!
Uczniowie�pierwszych�klas�mundurowych�Zespołu�Szkół�Ogólnokształcących�nr�4�w�Orze-
gowie�obchodzili� swoje�święto.�W�piątek� (25.11)�w�szkole�tradycyjnie� już�odbył�się�Dzień�
Podchorążego,�podczas�którego�złożyli�oni�uroczyste�ślubowanie.�W�taki�sposób�stali�się�peł-
noprawnymi� członkami�klas�mundurowych.�Natomiast�uczniowie�klas� starszych�otrzymali�
awanse�na�wyższe�stopnie.
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– Data naszej uroczystości nie jest 
przypadkowa, ponieważ 29 listopada 
obchodzimy Dzień Podchorążego.  
To jest święto naszej szkoły, święto  
kadetów i czas składania przez nich 
ślubowania na sztandar – mówi Iwo-

na Luszczak, dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4.

W tym roku ślubowanie złożyło 120 
uczniów klas mundurowych na około 
300 uczniów całej szkoły. – Muszę 
przyznać, że ostatnie lata mamy dobre, 

jeżeli chodzi o zainteresowanie ze 
strony uczniów. To dlatego, że prowa-
dzimy klasy w formule oddziałów 
przygotowania wojskowego, które są 
patronackimi klasami Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Działamy według 
określonego programu we współpracy 
m.in. z jednostką wojskową i minister-
stwem. Mamy w tej chwili trzeci rocz-
nik takiej klasy i zainteresowanie jest 
coraz większe. Natomiast jeżeli chodzi 
o pozostałe formacje, bo mamy też  
m.in. klasy policyjne, to też są one 
w komplecie – dodaje Iwona Lusz-
czak.

Oprócz tego w szkole istnieją klasy: 
ratowniczo-medyczna, pożarnicza oraz 
humanistyczne. – Śledzimy losy na-
szych absolwentów. Przede wszystkim 
dajemy im dobry start. W przypadku sił 
zbrojnych to skrócony okres służby 
przygotowawczej, czy też szybsza dro-
ga do studiowania na uczelniach woj-
skowych. Jeżeli chodzi o klasę policyj-

ną, to uczniowie również otrzymują 
dodatkowe punkty przy przyjęciu, a po-
za tym mają wiedzę i przygotowanie 
fizyczne, bo na to też zwracamy uwagę 
– mówi Iwona Luszczak.

Dla uczniów klas policyjnych  
ZSO nr 4 organizuje zajęcia prowadzo-
ne przez aktywnego, zawodowego poli-
cjanta. Z kolei przyszli wojskowi mają 
zajęcia w Dywizjonie Rakietowym 
Obrony Powietrznej w Bytomiu. Nato-
miast przyszli ratownicy mają zajęcia 

W tym roku ślubowanie złożyło 120 uczniów klas mundurowych.

Na zakończenie uroczystości przed Pomnikiem Obrońców Ojczyzny 
został odczytany Apel Poległych.

z ratownikiem medycznym i oprócz te-
go spotkania praktyczne w centrum sy-
mulacji medycznej w Wyższej Szkole 
Nauk Stosowanych w Orzegowie.  

Dodajmy, że po zakończeniu uro-
czystości w szkole odbył się prze-
marsz w asyście orkiestry przed Po-
mnik Obrońców Ojczyzny przy ulicy 
kard. Hlonda. Tam został odczytany 
Apel Poległych. Złożono również 
kwiaty.

 Joanna Oreł
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Nie ulega wątpliwości, że obecna 
siedziba Komisariatu III  

jest w złym stanie.

5

INFRASTRUKTURA�DROGOWA

Ulica Stara z nowym oświetleniem
Będzie�nowe�oświetlenie�drogowe�przy�ul.�Starej,�łączącej�dzielnice�Godula�i�Chebzie.�– Od dłuższego czasu mieszkańcy informowali o problemie braku oświe-
tlenia na tej ulicy, co zagrażało przede wszystkim bezpieczeństwu pieszych, ale także kierowców, szczególnie w okresie jesienno-zimowym – podkreśla�Michał�
Pierończyk,�prezydent�Rudy�Śląskiej.�– Dlatego wkrótce na ul. Starej pojawią się nowoczesne i energooszczędne latarnie, dzięki którym będzie bezpieczniej 
– dodaje.�Koszt�przedsięwzięcia�to�ponad�735�tys.�zł.

Warto wspomnieć, że ul. Stara jest 
bardzo uczęszczana nie tylko przez sa-
mochody, ale także przez pieszych, 
którzy chcą dostać się do węzła komu-
nikacyjnego w Chebziu i pobliskich 
zakładów pracy, a także uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 40. – Do tej pory 
ulica ta była oświetlona tylko na odcin-
ku od ul. Joanny do budynku nr 10 przy 
ul. Starej. Jednak dotychczasowe 
oświetlenie nie spełnia określonej nor-
my w zakresie parametrów oświetle-
niowych, a na pozostałym odcinku nie 
ma go w ogóle – dodaje prezydent Mi-
chał Pierończyk.

Budowa oświetlenia drogowego przy 
ulicy Starej od ulicy Pawła do ulicy Jo-

KOMENDA�MIEJSKA�POLICJI

Nowa siedziba Komisariatu III
Przy�ulicy�Solnej�w�Kochłowicach�powstanie�nowy�budynek�Komisariatu�III�Komendy�Miej-
skiej�Policji.�Pierwszym�krokiem�ku�temu�była�sierpniowa�zgoda�Rady�Miasta�na�dokonanie�
darowizn,�a�pod�koniec�października�podpisano�akt�notarialny,�na�mocy�którego�miasto�prze-
kazało�rudzkiej�policji�odpowiednią�działkę.�Ponadto�przekazany�został�teren�pod�budowę�
parkingu�dla�Komisariatu�II�przy�ul.�Pocztowej�w�Wirku.
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Miasto przekazało rudzkiej policji dwie działki na zasadzie darowizny.
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anny wraz z oświetleniem przejść dla 
pieszych będzie polegała m.in. na: 
montażu aluminiowych słupów oświe-
tleniowych, wysięgników aluminio-
wych, opraw oświetleniowych wraz 
z osprzętem elektrycznym, a także na 
ułożeniu kabla zasilającego oświetlenie 
drogowe.

Ostatecznie na odcinku drogi o dłu-
gości ponad 1 km zostanie ustawionych 
41 słupów z oprawami oświetleniowy-
mi typu led, a 6 z nich będzie oświetlało 
3 przejścia dla pieszych zlokalizowane 
na ul. Starej. Zakończenie inwestycji 
zaplanowane zostało w grudniu br. 
Warto dodać, że oświetlenie ul. Starej 
będzie zasilane z sieci oświetleniowych 

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�stanowiącej�działki�
nr�849/253,�851/260�o�łącznej�pow.�5�585�m2,�zapisanej�na�karcie�
mapy�5,�obręb�Kochłowice,�położonej�w�Rudzie�Śląskiej�w�rejonie�
ul.�Bałtyckiej,�przeznaczonej�do�oddania�w�użytkowanie�na�czas�
nieoznaczony,�w�drodze�bezprzetargowej�z�przeznaczeniem�na�

prowadzenie�rodzinnego�ogrodu�działkowego,�na�rzecz�Polskiego�
Związku�Działkowców�stowarzyszenie�ogrodowe�w�Warszawie,�
zgodnie�z�art.�37�ust.�4a�pkt�1�lit.�b�ustawy�z�dnia�21.08.1997�r.�

o�gospodarce�nieruchomościami.

zlokalizowanych przy ul. Pawła oraz 
ul. Joanny w ramach istniejących mocy 
przyłączeniowych.

Przypomnijmy, od 2019 do 2021 ro-
ku realizowany był czwarty etap pro-
jektu „Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego i miejsc publicznych w Rudzie 
Śląskiej”, w ramach którego zainstalo-
wano 3884 oprawy LED i 753 słupy 
aluminiowe. Prace dotyczyły 185 ulic 
w różnych dzielnicach miasta. Inwesty-
cja kosztowała ponad 9,3 mln zł, z cze-

go ponad 6,3 mln pochodziło ze środ-
ków Unii Europejskiej, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata  
2014-2020. Wsparcie przyznała także 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, 
która na ten cel przeznaczyła ponad  
1,2 mln  zł w ramach programu działań 
na rzecz ograniczenia niskiej emisji  
w 2020 roku. Poprzednie etapy programu 
zostały zrealizowane w latach 2016-2019,  
a ich łączna wartość to ponad 3,6 mln zł. 

Na każdy z tych etapów miasto również 
pozyskało unijne dofinansowanie w kwo-
cie prawie 1,6 mln zł. W sumie  
zamontowano 444 oprawy LED  
i 269 słupów aluminiowych. Oszczędność 
zużycia energii elektrycznej osiągnięta 
łącznie dzięki wszystkim etapom projektu 
to prawie 1,6 tys. MWh rocznie. Z kolei 
w 2022 r. oprócz budowy oświetlenia na 
ul. Starej, nowe oświetlenie powstaje tak-
że w ramach realizowanych inwestycji 
drogowych. UM

Dla pracujących w Komisariacie III 
40 funkcjonariuszy i pracowników oraz 
odwiedzających interesantów warunki 
lokalowe są obecnie trudne. Po pierw-
sze pomieszczenia są zbyt małe, a po 
drugie budynek nie spełnia obowiązu-
jących wymogów dotyczących stan-
dardów technicznych, funkcjonalnych 
i użytkowych. Obecny komisariat ma 
253 m kw. powierzchni użytkowej, na-
tomiast nowy budynek będzie miał  
486 m kw. Powierzchnia ta wynika ze 
stanu etatowego kochłowickiej jed-
nostki. – Na chwilę obecną tworzony 
jest program inwestycyjny. Po zaak-
ceptowaniu programu inwestycyjnego 
przez Komendę Główną Policji w War-
szawie, KWP w Katowicach przystąpi 
do etapu zmierzającego do wyłonienia 
wykonawcy. Planowane zakończenie 

tego etapu przewidziane jest w pierw-
szym kwartale 2023 roku, a zakończe-
nie inwestycji w zakresie budowy nowej 
siedziby Komisariatu Policji III w Ru-
dzie Śląskiej przewidziane jest na prze-
łomie roku 2023/2024 – zapowiada 
Arkadiusz Ciozak, oficer prasowy 
rudzkiej policji.

Prezydent miasta Michał Pierończyk 
i komendant miejski policji w Rudzie 
Śląskiej insp. Jarosław Dyło pod koniec 
października byli sygnatariuszami aktu 
notarialnego, na mocy którego policja 
stała się właścicielem działek przy uli-
cy Solnej i Pocztowej. Na pierwszej  
z pozyskanych działek obok istniejące-
go obecnie Komisariatu III powstanie 
właśnie jego nowa siedziba. – Wybudo-
wanie nowego komisariatu stworzy 
godne warunki do pracy dla policjan-

tów z rudzkiej „trójki” odpowiadające 
aktualnym standardom. Ta inwestycja 
jest niezwykle ważna również dla pod-
niesienia poziomu bezpieczeństwa i ob-
sługi lokalnej społeczności. Jestem 
przekonany, że nowoczesny i odpowied-
nio wyposażony budynek będzie nie tyl-
ko godnym miejscem pracy i przyjęć 
interesantów, ale wpłynie też na jej ja-
kość i efekty – powiedział insp. Jaro-
sław Dyło, komendant miejski policji 
w Rudzie Śląskiej.

Druga działka – przy ul. Pocztowej 
– została przekazana rudzkiej komen-

dzie w celu wybudowania tam parkingu 
dla Komisariatu II w Wirku. Jednak tak 
naprawdę miejsce to od lat było używa-
ne przez policjantów.  – W chwili obec-
nej działka, którą przekazało miasto 
pod parking dla Komisariatu Policji II 
w Rudzie Śląskiej, jest użytkowana wła-
śnie jako parking. Jego przebudowa na 
chwilę obecną nie jest jeszcze planowa-
na, ze względu na inne inwestycje wy-
magające pilnej realizacji, takie jak 
budowy nowych obiektów – zapowiada 
Arkadiusz Ciozak.

 Joanna Oreł
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POMAGAMY

Pobiegną, aby spełnić marzenie Olafka
Olaf�Oprządek�ma�dopiero�5�lat,�z�czego�ostatnie�miesiące�spędza�w�zabrzańskim�szpitalu,�
gdzie�przechodzi� intensywne�leczenie�chemioterapią�z�powodu�ostrej�białaczki�szpikowej.�
Obecnie�chłopiec�czeka�na�przeszczep.�Na�szczęście,�mimo�choroby,�nie�stracił�swoich�dzie-
cięcych�marzeń.�Olafek�chciałby�otrzymać�duże�auto�na�akumulator,�ponieważ�uwielbia�mo-
toryzację.�I�właśnie�to�marzenie�będą�próbowali�spełnić�uczestnicy�kolejnego�Biegu�Mikoła-
jów,�który�6�grudnia�zostanie�zorganizowany�na�rudzkim�rynku.

– Olaf od małego interesował się 
autami, majsterkował przy nich, uwiel-
bia samochodowe gry komputerowe 
oraz zna marki większości pojazdów 
– mówi Monika Oprządek, mama Ola-
fa. – Stąd właśnie to marzenie. Prze-
bywamy obecnie w Szpitalu Klinicz-
nym w Zabrzu od ośmiu miesięcy i to 
tam dowiedziałam się od innych rodzi-

ców, że istnieje fundacja, która spełnia 
tego typu marzenia – dodaje.

Ta postanowiła się podjąć wyzwa-
nia i podarować Olafowi upragniony 
prezent. – ,,Już na samym początku 
Olaf urzekł nas swoją pozytywną ener-
gią i poczuciem humoru. Widać było, 
że porządnie przygotował się na roz-
mowę z nami, ponieważ doskonale 

Olaf chorobę znosi dzielnie, a w pokonaniu  
przeciwności losu może pomóc mu spełnienie marzenia.
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wiedział, kto i w jakiej sprawie się 
z nim łączy. Bardzo szybko przeszliśmy 
do rozmowy o marzeniach chłopca. 
Od razu powiedział, że uwielbia samo-
chody, ma ich wiele, a sam jest uro-
dzonym rajdowcem. Jego największe 
marzenie również jest związane z jego 
zamiłowaniem do pojazdów. Olaf bar-
dzo chciałby dostać duże auto na aku-
mulator, w którym mógłby wozić sio-
strę. Najlepiej, gdyby było w kolorze 
czerwonym lub czarnym” – opisuje 
Fundacja Mam Marzenie.

Część środków udało się zgroma-
dzić dzięki wpłatom na konto fundacji 
(ogólny koszt to ok. 3600 zł), a teraz 
do akcji postanowił wkroczyć Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, który 
6 grudnia na Placu Jana Pawła II zor-
ganizuje Bieg Mikołajów. Dochód 
z niego, na zasadzie wpisowego (wol-
nych datków), pomoże w spełnieniu 
marzenia chorego dziecka. – W ten 
sposób dołączymy się do puli, którą 
już uzbierała Fundacja Mam Marze-

nie. Ruda Śląska będzie wspomagać 
realizację marzenia Olafa – mówi 
Aleksandra Poloczek, dyrektor rudz-
kiego MOSiR-u. – Inicjatywa, aby po-
magać przez bieganie, zrodziła się 
wiele lat temu po spotkaniu z Funda-
cją Mam Marzenie. Wówczas pojawił 
się pomysł, aby Ruda Śląska co roku 
mogła adoptować marzenie jednego 
chorego dziecka, dla którego fundacja 
prowadzi zbiórkę – dodaje.

Grudniowy bieg będzie miał rekre-
acyjny charakter i kierowany jest do 

wszystkich chętnych, a szczególnie do 
uczniów rudzkich szkół, którzy będą 
mogli pomóc w spełnieniu marzenia 
Olafa. Zapisy rozpoczną się 6 grudnia 
o godz. 9.30 na rudzkim rynku, nato-
miast start biegu zaplanowany jest na 
godz. 11. – Każdy uczestnik otrzyma 
czapkę Mikołaja, zachęcamy jednak 
do przybycia na bieg w kolorowych 
przebraniach, w barwach reprezento-
wanej szkoły, czy klubu – zaprasza 
Aleksandra Poloczek.

 Joanna Oreł
Podczas ubiegłorocznego Biegu Mikołajów rudzianie zbierali 

pieniądze na spełnienie marzenia wówczas dwunastoletniej Zosi.
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BUDŻET oBYwaTELskI

Kolejne inwestycje obywatelskie wykonane
Gotowe są kolejne inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok. To długo wyczekiwany przez właścicieli czworonogów wybieg dla psów oraz 
zmodernizowane place zabaw przy przedszkolach nr 9 i 35. – Budżet obywatelski to fantastyczna sprawa, bo daje mieszkańcom bezpośrednią możliwość 
decydowania o przedsięwzięciach realizowanych w mieście, szczególnie w ich najbliższym otoczeniu – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta.

W dzielnicy Wirek przy ul. Pade-
rewskiego został oddany do użytku 
ogrodzony i oświetlony wybieg dla 
psów „Psia heca”. Teren o powierzch-
ni około 1600 m kw. zapewni czworo-
nogom odpowiednią i bezpieczną por-
cję ruchu bez smyczy. Wybieg został 
wyposażony dodatkowo w tor do agi-
lity składający się m.in. z drążków do 
przeskoków, tunelu, równoważni ma-
łej i dużej, słupków do slalomu, obrę-
czy do przeskoków czy psiej toalety. 
Takie wyposażenie pozwoli na szkole-
nie psów oraz ich prawidłowy rozwój 
psychofizyczny. Teren został uporząd-
kowany oraz wysiane zostały trawni-
ki, dodatkowo dokonano nasadzeń ni-
skiej roślinności. Dla właścicieli zwie-
rząt zostały zamontowane ławki oraz 
kosze na śmieci i psie odchody. Całko-
wity koszt realizacji tego zadania wy-
niósł 255 tys. zł.

Przy Miejskim Przedszkolu nr 9 plac 
zabaw został poddany całkowitej mo-

dernizacji, by stał się miejscem bez-
piecznym i atrakcyjnym do zabawy. 
Pojawiły się nowe urządzenia, m.in. ze-

staw sprawnościowy, trampolina ziem-
na, bujaki sprężynowe czy też elementy 
niezbędnej małej architektury. Koszt 
zadania to nieco ponad 140 tys. zł.

Z kolei przy Miejskim Przedszko-
lu nr 35 za kwotę 190 tys. zł powstał 
nowy ogólnodostępny plac zabaw wy-
posażony w wielofunkcyjny zestaw 
terenowy (statek), trampoliny, zacie-
nioną piaskownicę, elementy senso-
ryczne oraz urządzenia umożliwiające 
zabawę dzieciom z niepełnosprawno-
ściami. Dodatkowo została zapewnio-
na bezpieczna nawierzchnia z mat 
przerostowych, pojawiły się ławeczki, 
kosze na śmieci i tablica regulamino-
wa.

W ramach realizacji budżetu oby-
watelskiego na rok 2022 do tej pory, 
oprócz wyżej wymienionych trzech 
inwestycji, ukończonych zostało sześć 

W Wirku został oddany do użytku ogrodzony  
i oświetlony wybieg dla psów „Psia heca”.
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Przy Miejskim Przedszkolu nr 9 plac zabaw 
został poddany całkowitej modernizacji.
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Przy MP nr 35 za kwotę 190 tys. zł powstał 
nowy ogólnodostępny plac zabaw.
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Czas na piruety

– Lodowisko będzie czynne przez 
cały sezon bez przerw technicznych, 
ponieważ wyremontowaliśmy agregat, 
dzięki czemu jest on bardzo wydajny 
i dobrze mrozi taflę, nawet jeżeli tem-
peratura powietrza jest kilka stopni 
powyżej zera – mówi Aleksandra Po-
loczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. – Doposażyliśmy 
na ten sezon wypożyczalnie łyżew, są 
też dyżury na stanowisku do ostrzenia 
łyżew, co kosztuje 15 zł od pary – do-
daje.

W poniedziałki, wtorki, środy, 
czwartki i piątki na lodowisko można 

wybrać się w godz. od 8 do 20. Z kolei 
w soboty i niedziele ślizgawka czynna 
jest od godz. 13 do 20. W czasie go-
dzin funkcjonowania lodowiska pla-
nowane są półgodzinne przerwy tech-
niczne.

Jeżeli chodzi o cennik, to do godz. 
16 w dni powszednie wstęp kosztuje 
10 zł, a po godz. 16 oraz w weekendy 
14 zł. Na ulgę mogą liczyć dzieci 
i młodzież szkolna, które płacą za bilet 
7 zł (od poniedziałku do piątku do 
godz. 16) oraz 9 zł (po godz. 16  
i w soboty i niedziele). Ulgowy bilet 
mogą kupić także studenci oraz senio-

W minioną środę pierwsi chętni mogli skorzystać z lodowiska.

Rozpoczął się sezon na lodowisku przy Burloch arenie w orzegowie. Z tafli można korzy-
stać od 23 listopada i jest ona czynna przez cały tydzień. nowością w tym roku jest punkt 
ostrzenia łyżew, a dla chętnych zostaną zorganizowane zajęcia z nauki jazdy na łyżwach. Te 
oczywiście niezmiennie od lat można wypożyczyć przy obiekcie.

rzy, którzy zapłacą 8 lub 10 zł, a także 
osoby niepełnosprawne, dla których 
bilet kosztuje 5 zł. Z kolei wypożycze-
nie łyżew na jedną godzinę w tygodniu 
(do godz. 16) to koszt 8 zł, a po  
godz. 16 oraz w weekend 10 zł. Pod-
czas ferii zimowych bilety dla dzieci 
i młodzieży, wypożyczenie przez nich 
łyżew oraz bilety grupowe będą nieco 
tańsze. Można też wypożyczyć misia 
do nauki jazdy za 10 zł oraz skorzy-
stać z szafki (5 zł). – W tym miejscu 
zachęcam do zakupu karnetu open, 
który upoważnia do wstępu na wszyst-
kie obiekty MOSiR Ruda Śląska, w tym 

także na lodowisko oraz do skorzysta-
nia z wypożyczalni łyżew – informuje 
Aleksandra Poloczek. – Ponadto 
przedsiębiorcy mogą skorzystać z ofer-

ty wywieszenia swojego baneru na lo-
dowisku. Szczegóły znajdują się na 
naszej stronie internetowej – dodaje.

Joanna Oreł

zadań. Są to: skwer między ul. Kato-
wicką i Siekiela, place zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 4 oraz przy 
Miejskim Przedszkolu nr 20, parking 
przy ul. Jankowskiego, rewitalizacja 
ciągu pieszego na obszarze między 
ulicami Górnośląską, Grzegorzka 
i Zgrzebnioka oraz tor rowerowy typu 
pumptrack na terenie Burlocha.

Równocześnie trwa realizacja pozo-
stałych projektów: terenowych tras 
rowerowych w Parku Strzelnica, par-
kingu dla samochodów osobowych, 
autokaru wycieczkowego i rowerów 
przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz za-
dania dużego „Burloch Arena – dokła-
damy atrakcji”, czyli doposażenia 
Burloch Areny w boisko wielofunk-
cyjne z nawierzchni poliuretanowej 
oraz urządzenia zabawowe.

Mieszkańcy podczas głosowania 

wybrali projekty do realizacji w ra-
mach budżetu obywatelskiego na 2023 
rok. Zadanie duże to renowacja kom-
pleksu boisk sportowych przy ul. Gwa-
reckiej 2. Na zwycięskiej liście znala-
zło się też 10 zadań małych: „Eko-
Park w Bykowinie przy osiedlowej 
strefie aktywności”, plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 6, budowa wy-
biegu dla psów „Sznupowisko” w par-
ku Strzelnica, rewitalizacja centralnej 
części kochłowickiego rynku, nauko-
wy plac zabaw przy Szkole Podstawo-
wej nr 1, plac zabaw z mini boiskiem 
na Ficinusie, zagospodarowanie nie-
urządzonej części Parku Mickiewicza, 
Mini Park Ruda „Szczęść Boże”, roz-
budowa terenowych tras rowerowych 
Bielszowice Trails w Parku Strzelnica 
oraz plac zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu nr 17. UM
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MUZEUM MIEJSKIE

Spotkanie ze sztuką nieprofesjonalną
Jeszcze do 11 grudnia w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka można oglądać wy-
stawę pokonkursową 52. edycji Konkursu Plastyki Nieprofesjonalnej „Rudzka Jesień”. Do 
konkursu przystąpiło 102 uczestników, którzy złożyli 230 prac plastycznych. Większość z nich 
zrzeszona jest w różnych grupach, stowarzyszeniach i klubach plastycznych, natomiast 
22 osoby wzięły udział w „Rudzkiej Jesieni” po raz pierwszy.

– Przeważającą część stanowią ob-
razy olejne i akwarele. Oprócz obra-
zów i nielicznych grafi k na konkurs 
wpłynęły także prace rzeźbiarskie 
– podsumowuje Aleksandra Małek 
z Działu Naukowo-Oświatowego 
rudzkiego muzeum.

W kategorii malarstwa nagrody 
otrzymali: nagroda pierwsza 
– Edward Czech „Świętowanie”, (olej 
– płótno); nagroda druga Jan Jagoda 

– „Spacer nad Rawą” (akryl – płót-
no); nagroda druga – Piotr Chmielar-
ski „Pianista” (olej – płyta); nagroda 
druga – Józef Osdarty „Zbójnik Ko-
kotek na Chebziu” (olej – płótno) 
oraz ex aequo nagroda druga – Jerzy 
Kasperek „Ukraina – BÓL” (olej 
– płótno) i „Ukraina – ŚMIERĆ” (olej 
– płótno). Natomiast trzecia nagroda 
powędrowała do Krzysztofa Websa 
za „Wierszyk dla dzieci” (olej – płót-

no), „Tartak św. Józe-
fa” (olej – płótno) 
i „Rzekę graniczną” 
(olej – płótno). Wyróż-
nienie otrzymał Ma-
rian Knapik za zestaw 
prac, a nagrodę za de-
biut Maciej Galisz za 
prace: „Ukryty w me-
trze krzyk”, (akryl-
płótno) i „Bad boys. 
4 asy” (akryl-płótno), 
zaś wyróżnienie za de-
biut Krystyna Pawel-
ska za zestaw prac.

Jeżeli chodzi o laureatów w kategorii 
grafi ka, to nagrodę otrzymał Jan Nowak 
za pracę „Taka była jesień” (linoryt), 
a wyróżnienie Jolanta Tyrol za „Proce-
sję” (także linoryt). W kategorii rzeźba 
nagroda powędrowała za zestaw prac 
do Jerzego Gajewskiego, a wyróżnienia 
otrzymali: Jan Bijok za „Kopalniany 
wózek Jerzego Sewiny” (rzeźba), Adam 
Meisnerowicz za „Górnik w kasku i je-
go dobry duch” (rzeźba) oraz Krystyna 
Nowak za „Bałtyckie piękności” (cera-
mika). Natomiast wyróżnienie specjal-
ne jury wręczyło Mariannie Gajownik 
za pracę „Różana miseczka” (cerami-
ka). Ponadto jury postanowiło przyznać 
nagrodę specjalną za całokształt pracy 
twórczej dla Pawła Kurzei, wieloletnie-
go uczestnika i wielokrotnego laureata 
„Rudzkiej Jesieni”.

Otwarcie wystawy uświetnił występ 
muzyczny: Katarzyna Rzeszutek 
– akompaniament na fortepianie, Gra-
żyna Jurasz – fl et oraz Marian Filipiak 
– baryton. Wystawa będzie dostępna do 
11 grudnia. JO
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 
IM. H. BISTY

ul. P. Niedurnego 69, 
41-709 Ruda Śląska, www.mckrudasl.pl

30 listopada, godz. 18.00 
„Andrzejkowo na jazzowo” 

– koncert grupy 
Two Generati ons Collecti ve

Bilety w cenie: 35 zł
Rudzka Karta Seniora: rabat 20 procent 

(sprzedaż wyłącznie w kasie MCK)
 

6 grudnia, godz. 10.00 i 17.00,
14 grudnia, 11.00 i 18.00

„Kto ukradł ducha świąt?” 
Musical Stowarzyszenia Na Rzecz 
Wspierania Osób Uzdolnionych  

Artystycznie „MusicALL” 
Kryminalna komedia dla całych rodzin, peł-
na abstrakcyjnych postaci, nieoczywistych 
zwrotów akcji i dobrego humoru. Magiczna 
policja postara się poszukać odpowiedzi na 
tytułowe pytanie. Czy uda im się odnaleźć 
sprawcę całego zamieszania?

Bilety w cenie:  spektakl o godz. 10.00 
– 20 zł; spektakl o godz. 17.00 – 30 i 25 zł; 
Rudzka Karta Rodziny 3+: rabat 50 procent 

(sprzedaż wyłącznie w kasie MCK)

11 grudnia, godz. 18.00 
„Zaśpiewajmy kolędę” 
z zespołem Universe 

Koncert kolędowo-świąteczny – w ramach 
Programu Profi laktycznego „Kulturalna 
Ruda – bez używek II”.

UWAGA! Brak wejściówek!

12 grudnia, godz. 18.00,  
,,Heksy z hołdy” 

Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj. Wy-
stępują: Anna Białoń, Magdalena Chrostek, 
Jolanta Niestrój-Malisz, Nina Siwy, Jakub 
Podgórski, Zbigniew Stryj, Krzysztof Wierz-
chowski, Jan Woldan.

Cena biletu: 40 zł
 (uwzględniane są także zniżki z Kartą 

Seniora i Kartą Rodziny 3+ oraz na bilety 
grupowe)  Uwaga! Promocje nie łączą się 

15 grudnia, godz. 18.00
Kawiarenka Artystyczna 

– gość spotkania Bogdan Kalus
Prowadzenie: Hanna Grabowska-Macio-
szek. Liczba jego ról fi lmowych, serialowych 
poraża. Trudno bowiem o tytuł, w którym 
by nie zagrał, choć jak sam twierdzi i takie 
są. Rozpoznawalność, popularność przy-
niosło mu kultowe już „Ranczo” i kreacja 
słynnego Hadziuka.

Bilety w cenie: 20 zł

17 grudnia, godz. 18.00 
„Z choinką w tle” 

– koncert świąteczny Trio Appassionata
Zapraszamy na koncert wykonywany 
z towarzyszeniem instrumentów perku-
syjnych, nadających dźwiękami dzwon-
ków, chimesów oraz całą gamą ciekawych 
brzmień jeszcze cieplejszego klimatu. Kon-
cert przeznaczony dla słuchaczy w każdym 
wieku stanowi doskonałą propozycję dla 
rodzinnego spędzenia czasu. Dlaczego naj-
słynniejsza melodia bożonarodzeniowa po-
wstała latem? Co rękawiczki mają wspólne-
go z „Cichą Nocą”? Prowadzenie koncertu 
pełne ciekawostek i anegdot nadaje temu 
wieczorowi szczególny charakter.

Bilety w cenie: 35 zł 
Rudzka Karta Seniora: rabat 20 procent 

(sprzedaż wyłącznie w kasie MCK)

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
-BIELSZOWICACH

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

6 grudnia, godz. 16.00 i 18.00 
,,Pingwiny z zimowej krainy” 

– spektakl mikołajkowy
Muzyczny program dla dzieci pełen dow-
cipów, piosenek i wspólnej zabawy, który 
rozbawi najmłodszych i na długo pozosta-
nie w ich pamięci. Po programie na Pań-
stwa życzenie Mikołaj rozdaje dzieciom 
prezenty.

Bilety w cenie 20 zł
 

10 grudnia, godz. 16.00 i 18.00
Jubileuszowy Koncert z okazji 75-lecia 
Zespołu Akordeonistów im. E. Huloka

,,Podróż przez świat”: Zespół Akordeoni-
stów im. E. Huloka, gość specjalny: Trio 
harmonijek ustnych „Con Brio”. Podzięko-
wania i gratulacje, THE BEST OF „Huloki”

Bilety w cenie 20 zł 

11 grudnia, godz. 18.00
Raz, Dwa, Trzy  

– „30 lat jak jeden koncert…”
Bilety na www.scenakonesera.pl.

 
16 grudnia, godz. 17.30

Kabaret Młodych Panów – „Co się stało?”
Najnowszy program Kabaretu Młodych Pa-
nów – „Co się stało?” jest sceniczną i oczy-
wiście ironiczną odpowiedzią na pytanie, 
na które większość z nas odpowiada – nic. 
Czasami lekko rozwijamy odpowiedź, która 
automatycznie przechodzi w pytanie – nic, 
dlaczego pytasz?

Bilety w cenie 90 zł, 80 zł 
na: kupbilecik.pl

17 grudnia, godz. 16.00 
Opowieść Wigilijna

Teatr Pana O. przedstawia słynną Dic-
kensowską opowieść o upartym skąpcu, 
którego w noc Bożego Narodzenia nawie-
dzają trzy duchy, powodując jego moralną 
przemianę. Spektakl rozegrany jest w kon-
wencji łączącej żywy plan aktorski z wyko-
rzystaniem kosti umów UV, dekoracji ledo-
wych oraz efektów laserowych. Spektakl 
dla dzieci od 7. roku.

Bilety w cenie 49 zł

Miejska Biblioteka Publiczna  
ul. Dworcowa 33, www.biblioteka.r-sl.pl 

Biblioteka Ficinus 
1 grudnia, godz. 17.00 

Wernisaż wystawy 
pt. Kobiety w KL Auschwitz

Komisarzem wystawy jest historyk 
Sebasti an Kolon

Filia nr 18 MBP
15 grudnia, godz. 17.00

„XI Dzieciontko u Donnersmarcków” 
Przedświąteczne spotkanie  

dla czytelników. 
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 Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
„Dobrze jest inspirować się światem  

i ludźmi, ale trzeba znaleźć czas na to, 
by ostatecznie  

formułować swoje opinie”.
Agata Passent

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, Tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22

ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie 

zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie 
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych mieszkań

i pRzeTaRg 

adres: powierzchnia:
kwota 

wywoławcza 
mieszkania:

uwagi:

w Rudzie Śląskiej-Rudzie:
ul. Adama Mickiewicza 8/77, 2 p + k, VI piętro 39,80 m2 152.590,- zł

ul. Cypriana Norwida 6/125, 2 p + k, IX piętro 38,80 m2 154.540,- zł
Wymeldowanie 

w toku
w Rudzie Śląskiej-nowym Bytomiu:

ul. Jana Smolenia 2/15, 2 p + k, IV piętro 47,60 m2 152.680,- zł Brak c.o.
ul. Piotra Niedurnego 38C/90, 2 p + k, VIII piętro 36,80 m2 116,140,- zł

 w Rudzie Śląskiej-goduli:

ul. Heleny Modrzejewskiej 1C/2, 2 p + k, parter 37,00 m2 136.560,- zł

ul. Podlas 14/5, 2 p + k, parter 41,30 m2 162,860,- zł

ul. Lipińska 8/3, 2 p + k, parter 50,45 m2 191.850,- zł

 w Rudzie Śląskiej-orzegowie

ul. Jana Waniora 1A/6, 2 p + k, I piętro 50,64 m2 208.380,- zł

 w Rudzie Śląskiej-Bykowinie

ul. Kopalniana 22C/9, 3 p + k, IV piętro 53,59 m2 218.330,- zł

 w Rudzie Śląskiej-Helembie:

ul. Międzyblokowa 7A/11, 2 p + k, III piętro 37,00 m2 150.000,- zł
Wymeldowanie 

w toku

 ii pRzeTaRg 

adres: powierzchnia:
kwota 

wywoławcza 
mieszkania:

uwagi:

w Rudzie Śląskiej-Bykowinie:
ul. Gwarecka 19/38, 1 p + k, IV piętro 30,90 m2 138.030,- zł

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach:
ul. Maksymiliana Chroboka 14/7, 2 p + k, II piętro 66,00 m2 216.960,- zł Brak gazu

w Rudzie Śląskiej-wirku:
ul. Adolfa Kempnego 2/8, 1 p + k, II piętro 35,00 m2 131.010,- zł

warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności w zasobach RSM.1. 
Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój2.  213 pisemnej oferty w za-
mkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy ul. .....
............................” do dnia 13.12.2022 r do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej 
formie wg załączonego druku dostępnego w Informacji Spółdzielni RSM i na stronie internetowej 
w zakładce „Druki” poz. 22.
Wpłacenie wadium w wysokości 3. 5.000,00 zł oraz 123,- zł w tym 23%VaT tytułem opłaty prze-
targowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega przelewem do dnia 13.12.2022 r 
do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie dyrekcji Spółdzielni w dniu 14.12.2022 r 
o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem kserokopii dowodu wpłaty wadium. Obecność 
nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nad-

wyżkę ponad kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy 

Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt. Przystępujący 

do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaofe-
rowanej kwoty.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta banko-
wego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hi-
poteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla w/w transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawie-
rające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla 
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 5.12.2022 r. w godz. od 14.00-16.00 oraz w termi-
nach uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu:
A-1 Ruda Śląska-Godula    tel. 32 248-22-32
A-2 Ruda Śląska-Nowy Bytom    tel. 32 248-61-94
A-3 Ruda Śląska-Ruda     tel. 32 248-44-10
A-4 Ruda Śląska-Halemba    tel. 32 242-65-93
 Ruda Śląska-Kochłowice    tel. 32 242-88-97
A-5 Ruda Śląska-Wirek, Bielszowice   tel. 32 242-09-35
A-6 Ruda Śląska-Bykowina    tel. 32 242-70-75
A-7 Ruda Śląska-Orzegów    tel. 32 248-18-11

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca od 

dnia wniesienia wylicytowanej kwoty, w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. 
Powyższy dokument będzie podstawą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i odbioru 
kluczy.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11, 
wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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AKCJA�CHARYTATYWNA

Szerpowie Nadziei spełnili marzenia Skarbów
„Szerpowie�Nadziei”�to�projekt,�którego�celem�jest�stworzenie�dzieciom�i�osobom�dorosłym�z�niepełnosprawnościami�możliwości�realizacji�marzenia,�jakim�
jest�być,�gdzieś�tam�–�wysoko�w�Tatrach.�W�tym�roku�dołączyło�do�niego�trzech�górników�z�KWK�Ruda-Ruch�Halemba�–�ślusarz�Tomasz�Błachuta,�Michał�
Hauk,�który�jest�ratownikiem�górniczym�i�ślusarz�dołowy,�Krzysztof�Nowakowski.�Panowie�wspólnymi�siłami�wraz�z�innymi�szerpami�wnieśli�na�plecach�na�
szczyt�Koziego�Wierchu�(2291�m�n.p.m.)�niepełnosprawnego�Maćka.�Organizatorem�akcji,�która�została�przeprowadzona�po�raz�trzeci,�był�Związek�Harcer-
stwa�Polskiego.

Maciej Skowronek to niepełno-
sprawny harcerz, który zapragnął 
zobaczyć świat ze szczytu Koziego 
Wierchu. – On powiedział kiedyś, że 
ze swoją chorobą nigdy gór nie zo-
baczy, a harcerze odpowiedzieli mu 
na to, że zrobią wszystko, aby to się 
udało. Dwa lata temu zabrali go na 
Giewont. Tak zrodziła się inicjatywa 
,,Szerpów  Nadziei” –  aby  ludziom 
z  niepełnosprawnościami pomagać 
zdobywać górskie szczyty – opisuje 
Tomasz Błachuta.

Na Kozi Wierch Maciej transpor-
towany był przez szerpów w spe-
cjalnie dostosowanym do tego nosi-
dle, a wolontariusze zmieniali się co 
kilka minut. Cała wyprawa trwała 
ok. 12 godzin. – Sam mam dziecko 
niepełnosprawne,  wprawdzie  nie 
w  takim  stopniu  jak  Maciek,  ale 
wiem, co to jest, dać komuś radość. 
W  przyszłości  będę  się  decydował 
na udział w tego typu akcjach, bo ja 
mam  z  tego  radość,  a  jeżeli  ktoś 
dzięki  temu ma jeszcze większą ra-
dość,  to  o  ile  zdrowie mi  pozwoli, 
będę działał – mówi Krzysztof No-
wakowski, jeden z szerpów na-
dziei.

Była to już trzecia edycja tej ak-
cji. Jej uczestnicy zostali podzieleni 
na dwa główne kierunki – Dolina 
Pięciu Stawów Polskich i Morskie 
Oko. W tegorocznym projekcie 
uczestniczyło ponad 200 osób – ok. 
84 wolontariuszy, 76 osób z niepeł-
nosprawnościami oraz 52 rodziców 
i opiekunów. Taka akcja wymagała 
nie lada przygotowania od tzw. 
szerpów. – Pomogła na pewno pra-
ca pod ziemią, praca w ekstremal-
nych warunkach  –  na  co  dzień  je-
stem  wytrenowany  ze  względu  na 
specyfikę  pracy  –  mówi Tomasz 
Błachuta. – Biegam, morsuję,  pro-
wadzę  aktywną  regenerację,  także 
kluczowe było odpowiednie przygo-
towanie do tego zadania na co dzień 
– dodaje Michał Hauk, jeden z szer-
pów nadziei. – Na szczycie na pew-
no  czułem  satysfakcję,  że  osoba, 
której  pomogliśmy,  będzie  mogła 
poczuć  dobre  emocje,  pozytywne 
wibracje i będzie spełniona, bo nie 
każdy  ma  możliwość  wśród  osób 
z  niepełnosprawnościami  dotrzeć 
na taki szczyt. Sama droga na Kozi 
Wierch  była  dużym  osiągnięciem, 
bo  sam  wysiłek  włożony  w  to  na 
pewno  zaprocentuje  w  przyszłości. 
Pamiętajmy, że dobro wraca – pod-
sumowuje pan Michał.

Joanna Oreł 
Foto: mat. pras.
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Z okazji Dnia Górnika 
składam najserdeczniejsze życzenia 

wszystkim, którzy swoje życie 
zawodowe związali z górnictwem.

Niech ta trudna, często niebezpieczna 
praca będzie dla Państwa 

źródłem dostatku i satysfakcji,
a przede wszystkim upływa 

w spokoju i bezpieczeństwie.

Życzę zdrowia, pogody ducha,
wszelkiej pomyślności 

w życiu prywatnym
oraz nieustającej opieki 

Waszej patronki, świętej Barbary.

Szczęść Boże!

Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska

11

Z okazji Barbórki
Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom

pragniemy złożyć życzenia zdrowia, szczęścia górniczego 
oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Niech Święta Barbara otacza Was i Wasze Rodziny ochronnymi 
ramionami, dodaje sił i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

Szczęść Boże!

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska 

wraz z Radnymi

Z okazji barbórkowego święta składamy 
wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni i ich Rodzinom 

życzenia wszelkiej pomyślności
oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Niech Święta Barbara nieustannie otacza 
Was i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami, 

zapewniając poczucie bezpieczeństwa,
komfortu życiowego i pewności 

dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!

W imieniu członków 
Koła Platf ormy 
Obywatelskiej 

w Rudzie Śląskiej 
Przewodnicząca 

Urszula Koszutska 
wraz z Zarządem
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POZIOMO: 1 – uroda, 5 – używana 
przez matadora, 8 – argument, 9 – ru-
czaj, 11 – papierowe obicie ścian, 
12 – dzielnica mieszkalna otoczona drze-
wami, 15 – drzewo lub krzew, 17 – szata 
liturgiczna, 20 – gatunek ryby z rodziny 
łososiowatych, 21 – wysokie buty dam-
skie, 24 – ozdoba tałesu, 25 – dawny żoł-
nierz, 28 – pierwszy aparat fotografi czny, 
29 – obciążenie, 32 – zabijający strzała-
mi – bóg w hinduizmie, 33 – ozdobny 
kwietnik, 36 – szkatułka, 39 – ptak z ro-
dziny nektarników, 42 – popłoch, 
43 – myśliciel żydowski, 45 – miasto 
w Emiratach Arabskich, 46 – japońska 
mata, 47 – płaszcz Beduinów. 

PIONOWO: 1 – kamizelka ratunko-
wa, 2 – głos żeński, 3 – lasso, 4 – część 
twarzy, 5 – plecionka ze słomy, 6 – ło-

KRZYŻÓWKA

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Czasami warto po-
słuchać dobrych rad, jeśli nie 
chcesz wpakować się w kło-
poty.
Byk – Okaż bliskim więcej 
cierpliwości. Czy wszystko 
musi być zrobione tu i teraz?
Bliźnięta – Działaj czujnie, 
gdyż nie wszystko będzie 
zależeć tylko od Ciebie.
Rak – Nareszcie poczujesz 
wiatr w żaglach, nabierzesz 
wielkiej wiary w siebie.
Lew – Otoczy Cię opieką 
ktoś, kogo od dawna brako-
wało u Twojego boku.
Panna – Niepotrzebnie się 
zamartwiasz, inwestycja oka-
że się korzystna dzięki Tobie.
Waga – Znajdziesz środki 
potrzebne do zrealizowania 
bardzo skrytego marzenia.
Skorpion – Przestań się bać, 
że coś Ci nie wyjdzie, prze-
cież każdy popełnia błędy.
Strzelec – Nie bój się wiel-
kich zmian w życiu, bo mo-
że być tylko lepiej. 
Koziorożec – Będziesz try-
umfować i mieć powodzenie. 
Poczujesz się wspaniale.
Wodnik – Czeka na Ciebie 
wymarzona posada. Wystar-
czy, że dobrze się rozej-
rzysz.
Ryby – Na polu zawodo-
wym zacznij się cenić i nie 
pozwól się wykorzystywać.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a

tel. 607-468-787

Lenka 
Mazur
córka 
Joanny 
i Marcina
ur. 24.11 
(3180 g 
i 54 cm)

Mateusz 
Łazik
syn 
Pauliny 
i Denisa
ur. 14.11 
(2256 g 
i 49 cm)
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Jan 
Bobrowski 
syn 
Magdy 
i Filipa
ur. 22.11
(3900 g 
i 61 cm)

Bartosz 
Waliczek
syn 
Dominiki 
i Marti na
ur. 23.11
(3570 g
 i 58 cm)

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl

REKLAMA

wiectwo – wilk, samiec, 7 – tkanina pie-
luszkowa, 10 – gatunek  topoli, 13 – geo-
rginia, 14 – kraina historyczna w połu-
dniowo-wschodniej Europie, 16 – dawna 
nazwa Turku w Finlandii, 17 – dwukoło-
wa taczka, 18 – jezioro w Afryce, 19 – go-
ściniec, 21 – przejażdżka saniami, 
22 – zapalany na mogile, 23 – rulik, motyl 
nocny, 26 – szałas u Mongołów, 27 – ko-
nopie manilskie, 30 – dawny mieszkaniec 
Puszczy Tucholskiej, 31 – partia gry w 
tenisie, 34 – kwitnie tylko raz, 35 – dość 
miękkie drewno, 37 – ptak z rodziny ibi-
sów, 38 – pozycja w jodze, 40 – ryż nie-
łuszczony, 41 – znak zodiaku, 44 – gatu-
nek wierzby. 

Książkę pt. ,,Księga dwóch dróg” 
Jodi Picoult, otrzyma jedna osoba spo-
śród tych, które nadeślą na adres redak-

cji (Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) 
lub e-mailem  (biuro@wiadomosci-
rudzkie.pl) hasło, które jest rozwiąza-
niem krzyżówki. Na rozwiązania cze-
kamy do 10 dni od daty zamieszczenia 
krzyżówki. 

Po odbiór kuponu z krzyżówki 
„WR 35” zapraszamy do redakcji po 
wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym (pod nr tel. 32 248-60-97) pa-
nią Zofi ę Kupczak. Prawidłowe hasło 
brzmi: Piękno jest formą dobroci. 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza trzeci ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wincentego Pola 

z przeznaczeniem zgodnym z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przetargi ustne nieograniczone – przeprowadzone: pierwszy w dniu 12.09.2022 r. i drugi w dniu 09.11.2022 r. 
– zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabu-
dowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie 
część niezabudowanej nieruchomość gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku 
przy ul. Wincentego Pola, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3700/40 o powierzchni 385 m2 (użytek: 
Bz), obręb Nowa Wieś zapisanej na k.m.1 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00043907/9. 

W dziale III ww. księgi wieczystej ujawnione są wpisy o następującej treści:
„prawo drogi wpisane w księdze wieczystej kw.4799 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 12 czerwca 2000 

roku nr dz. kw.2277-8/00 – dnia 22 sierpnia 2000 roku”.
„ciężar wpisany w księdze wieczystej kw.1569 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 lutego 2001 roku”.
„służebność drogi wpisana w księdze wieczystej kw 906 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 kwietnia 

2001 roku.”
Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Zarządzeniem nr 132/22 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. udzielono Prezydentowi Miasta Ruda 

Śląska zgodę na zbycie opisanej powyżej części nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu. Warunkiem 
udzielenia zgody wojewody na zbycie tej nieruchomości jest ustalenie ceny sprzedaży we wszystkich przepro-
wadzonych przetargach lub rokowaniach w wysokości nie niższej niż 68 000,00 zł. nett o.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzo-
nego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego nr 84 poz. 2383, ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. (symbol planu: MN1). 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 68.000,00 zł. 
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej 

w dacie sprzedaży nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2023 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 

Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (za-

mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudasla-
ska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 09.01.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.400,00 zł przelewem 
na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda 
Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Wincentego Pola” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu 
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzi-
nach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dotyczy wyłącznie osób fi zycz-
nych nie prowadzących działalności gospodarczej); jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna 
osoba fi zyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystę-
pujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty 
wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie 
pozostawione poza obecnymi granicami kraju 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 
poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2097) zwalnia się z obowiązku wnie-
sienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda 
Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w termi-
nie do dnia 9.01.2023 r. do godz. 16.00. 

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie na-
leży umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej – Wirku w rej. ul. Win-
centego Pola”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. 
O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,• 
kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozosta-• 
wionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się  od • 
zawarcia umowy.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowej części miasta Ruda Śląska 

ograniczonej od północy autostradą A4 
– „Ruda Śląska – POŁUDNIE” 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 
48 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
południowej części miasta Ruda Śląska ograniczonej 

od północy autostradą A4 – „Ruda Śląska – POŁUDNIE” 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. obszaru

w dniach od 7 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r.

W wyżej wskazanym okresie będzie istniała możliwość zapoznania się z ww. pro-
jektem planu miejscowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (plac Jana Pawła II 6) w 
Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój 320) w godzinach pracy urzędu a także na 
stronie internetowej urzędu: www.rudaslaska.bip.info.pl (w katalogu: menu przed-
miotowe; plan zagospodarowania  przestrzennego; rok 2022). Wszelkie informacje w 
przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32 244-90-00, wew. 
3191 i 3192.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta 
Ruda Śląska (II piętro).   

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy kto kwesti onuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może 
wnieść uwagi. 

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej (na adres Prezydenta Miasta 
Ruda Śląska – pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska) lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP:/umrudasl/pisma, e-mail: 
urzad@ruda-sl.pl), z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu 
zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2023 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych w trakcie dyskusji 
publicznej oraz poprzez składanie uwag do planu, znajduje się w formie załącznika na 
stronie internetowej urzędu - www.rudaslaska.bip.info.pl (w katalogu: menu przed-
miotowe; plan zagospodarowania  przestrzennego).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamiesz-
czone są informacje o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego południowej części miasta Ruda Śląska ograniczonej od północy autostradą A4 
– „Ruda Śląska – POŁUDNIE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. 
obszaru.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możli-
wości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym 
mowa powyżej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Prezy-
denta Miasta Ruda Śląska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

ZG Ł O Ś I N T E RW E N C J Ę!
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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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium
Termin 

oględzin 
lokalu (*)

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.

1. Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Żurawia 4 (**) 
budynek mieszkalny jednorodzinny piętrowy

112,80 m2 

 (5 p + k + łaz. + wc)
inst. elektryczna, inst. wod.-kan.,

ogrzewanie etażowe węglowe 6,87 zł/m2 2.500 zł

2. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Dąbrowskiego 21B/1

35,00 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,27 zł/m2 700 zł

3. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Krasińskiego 14A/2

35,70 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,27 zł/m2 700 zł

4. Ruda Śląska-Bielszowice 
ul. Kokota 20A/1

35,50 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,27 zł/m2 700 zł

5. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Górnicza 2/3

48,62 m2

(2 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,27 zł/m2 700 zł

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób fi zycznych 

1. Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 167/2(*)

43,25 m2

(1 p + k, łaz.,wc)
inst. elektr., inst. wod.-kan., 

ogrzewanie piecowe
7,00 zł/m2 700 zł

(**) ul. Żurawia 4 – przyszły najemca oprócz opłat za najem lokalu mieszkalnego będzie zobowiązany  do uiszczania opłat za najem gruntu w obrębie nieru-
chomości w oparciu o obowiązujące Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

(*) ul. Kokota 167/2 – W przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy tego lokalu mieszkalnego będzie  zawarta umowa najmu okazjonalnego na okres 
10 lat z możliwością jej przedłużenia.

Osoba zainteresowana ww. mieszkaniem oprócz niżej wymienionych dokumentów winna wskazaćwłaściciela lub najemcę innego lokalu mieszkalnego, 
w którym będzie mogła zamieszkać wraz ze wszystkimi osobami z nią zamieszkującymi i przedmiotami pochodzącymi z mieszkania przy ul. Kokota 167/2 na 
wypadek ustania stosunku najmu, a przed podpisaniem umowy najmu właściciel lub najemca tego lokalu winien złożyć w obecności pracownika MPGM TBS 
Sp. z o.o. stosowne pisemne oświadczenie.

Ponadto po podpisaniu umowy najmu lokalu przy ul. Kokota 167/2 jego Najemca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia (w formie aktu notarialnego) 
sporządzonego na swój koszt, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu w terminie wskazanym 
w żądaniu egzekucyjnym, które powinno być dostarczone Wynajmującemu w terminie wskazanym w umowie najmu.

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com w zakładce „Przetargi/Najem lokali/
Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. Istnieje możliwość 
oględzin lokalu mieszkalnego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: poz. 1 – ul. Radoszowska 106, 
Ruda Śląska-Kochłowice,  nr tel. 32 242-89-15 lub 32 242-83-51, poz. 2,3,4 oraz ul. Kokota 167/2 – ul. Osiedlowa 6 Ruda Śląska-Wirek,  nr tel. 32 242-06-48 lub 
32 244-17-10, poz. 5 – ul. Janasa 13A Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52.

Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej (Uwaga: w przypadku lokalu przy ul. Ko-
kota 167/2 nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta – wymaga-
ne w szczególności wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów) i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia 16 grudnia 2022 r., do 
godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz 
oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, 
których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.

Weryfi kacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu zameldowa-

nia wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia zamiesz-

kiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy: o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie), czy umowa nie jest w trakcie wypowie-

dzenia, zarobki z ostatnich 3 miesięcy, lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej: zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy), PIT - dochody za ubiegły rok.

d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz 
innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie należącego do mieszkaniowego zasobu 
Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się w formie pisemnej do 
zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu zajmowanego mieszkania,

e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego.

oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 
03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 19 grudnia 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy 
przetargu lokali mieszkalnych w dniu 22.12.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00 – ul. Żurawia 4, godz. 11.00 – ul. Dąbrowskiego 21B/1, godz. 
11.30 – ul. Krasińskiego 14A/2; godz. 12.00 – ul. Kokota 20A/1, godz. 12.30 – ul. Górnicza 2/3, godz. 13.00 – ul. Kokota 167/2

Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego mieszka-
nia i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, wew. 746 
lub 745 lub e-mailowo: b.staisz@mpgm.com.pl.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA
 informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 

plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215): 

wykazu nieruchomości, która zostanie • 
oddana w dzierżawę na czas oznaczony 
3 lat z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy 
Szyb Zofi i.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 
dni, tj. od dnia 30.11.2022 r. do dnia 

21.12.2022 r., na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 

Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 
221) wykazu niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ul. Edmunda Kokota, obejmujących: 

działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 1333/76 o powierzchni 

855 m2 zapisaną na karcie mapy 6 
w obrębie Bielszowice oraz w księdze 
wieczystej KW nr GL1S/00030150/3 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy 

w Rudzie Śląskiej oraz udział wynoszący 
½ część działki oznaczonej numerem 
geodezyjnym 1301/76 o powierzchni 
215 m2 stanowiącej drogę dojazdową 
zapisaną na karcie mapy 6 w obrębie 
Bielszowice oraz w księdze wieczystej 

KW nr GL1S/00050416/2 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej, które w drodze 

przetargu nieograniczonego zostaną 
sprzedane z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda 

Śląska (symbol planu 39MN). Cena 
wywoławcza (nett o) do przetargu 

wynosi 187.000,00 zł.

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

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

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych 
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie 

publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje



16www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIA 30.11.2022

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska

Listopad/Grudzień 2022 r.

Lp Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 
lokalu (*)

1 Ruda Śląska-Ruda, ul. Gierałtowskiego 3B/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN 

84,26 

+ piwnica 13,29 elektryczna, wod.-kan. 12,00 1.500,00

2 Ruda Śląska-Ruda, ul. Piastowska 31/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 36,77 elektryczna, wod.-kan. 8,00 500,00

3 Ruda Śląska-Wirek, ul. Sienkiewicza 3/03 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

30,08 
+ piwnica 6,98 

elektryczna – ryczałt za 
pow. wsp., wod.-kan. 8,00 1.000,00

4 Ruda Śląska-Orzegów, ul. K.A.Hlonda 24/03 
lokal na piętrze w budynku mieszkalnym 41,52 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 8,00 1.000,00

5 Ruda Śląska-Halemba, ul. Energetyków 23/1
lokal na parterze w budynku usługowym WMN  105,53 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 13,00 3.000,00

6 Ruda Śląska-Halemba, ul. Energetyków 23/5 
lokal na parterze w budynku usługowym WMN  86,67 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 13,00 3.000,00

Ruda Śląska-Ruda, ul. Szyb Bartosza 10 – 12 (**)

7 Obiekt nr 2 – lokal nr 1 ( parter i piętro) 47,14 brak 8,60 800,00

8 – garaż nr 2 z kanałem/lokal 21,32 brak 5,60 500,00

9 – garaż nr 3 z kanałem/lokal 15,88 brak 5,60 500,00

10 Obiekt nr 3 – lokal nr 1 (parter) 31,15 brak 8,60 500,00

UWAGA: Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali, umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg 

lokali użytkowych/garaże 
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu.
(**) – Nieruchomość przy ul. Szyb Bartosza 10-12 położona jest na działce nr 2077/190, stanowiącej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, zabudo-

wana jest częścią „Zabytkowego Zespołu Szybu Franciszek”, wpisaną do rejestru zabytków przez Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Przyszły Najemca ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych dot. poz. 5, 6 oraz od 7 do 10.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego w terminie od dnia 5.12.2022 r. do dnia 16.12.2022 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ter-

minu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków tj.:
poz. 1, 2 oraz 7 do 10 – ul. Janasa 13A Ruda Śląska-Ruda,  nr tel. 32 248-13-52,• 
poz. 3 – ul. Osiedlowa 6,  Ruda Śląska-Wirek,  nr tel. 32 242-06-48• 
poz. 4 – ul. Joanny 18,  Ruda Śląska-Godula,  nr tel. 32 248-17-88• 
poz. 5, 6 – ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-64-72• 

Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej lub 
garażu w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr 
SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są 
do: przesłania, nie później niż do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów 
niżej wymienionych dokumentów i druków:

dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe w wysokości podanej w ogłoszeniu, • 
DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa fi rmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer • 
telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych względem Miasta Ruda Śląska na druku: GLU/P-1b,
druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1, • 
oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu (EE-17),• 
oświadczenia od współwłaściciela pojazdu z informacją jw.• 

Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże oraz do 
wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 
1000 0010 0109 0321 do dnia 19 grudnia 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium należy podać, że 
wplata dotyczy przetargu lokali użytkowych w dniu 21.12.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu  21 grudnia 2022 r.  na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 9.00 – poz. 2, godz. 9.30 
– poz. 3, godz. 10.00 – poz. 4, godz. 10.30 – poz. 5, godz. 11.00 – poz. 6, godz. 11.30 – poz. 7-10. 

Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego 
lokalu użytkowego/garażu z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.

Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33 
wew. 745 lub 744 

Właściciel lub organizator przetargu może wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy 

uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego. 
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań 

stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie inter-
netowej: www.mpgm.com.pl.

MIEJSKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA 
Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

informuje, że został ogłoszony 
przetarg ograniczony na najem  miejsc 

postojowych dla najemców lokali 
mieszkalnych w budynku 

przy ul. Bytomskiej 22  
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu 
ograniczonym znajduje się na:

stronie internetowej mpgm.com.pl • 
w zakładce: przetargi/najem 
lokali/przetarg/garaże,• 
BIP Urzędu Miasta Ruda Śląska• 
na tablicy informacyjnej w budynku • 
przy ul. Bytomskiej 22.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów 

dotyczącyuch oddania w:
najem lokali użytkowych przy • 
ul. Wolności 16/5, dzielnica Ruda, 
Joanny 20/04, dzielnicy Godula, 
Osiedlowa 1/8,  dzielnica Wirek, 
najem lokali użytkowych oraz gruntu • 
przy ul. Szyb Bartosza 10 1-12, 
dzielnica Ruda,  
najem gruntu pod garażami • 
blaszanymi przy ul. Solidarności, 
dzielnica Halemba,
najem lokalu użytkowego oraz gruntu • 
przy ul. K. Miarki 9/1, dzielnica Ruda,  
które przydzielone zostaną w trybie 

bezprzetargowym na podstawie umów 
najmu zawartych na czas nieoznaczony, 

oznaczony do 3 lat lub 1 roku.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 

plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

wykazu nieruchomości, która • 
zostanie oddana w dzierżawę na czas 
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejący ogródek rekreacyjny 
w rejonie ulicy Rymera. 

wykazu nieruchomości, która • 
zostanie oddana w najem na czas 
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejący garaż w rejonie ulicy 
Rymera.
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OGŁOSZENIA�DROBNE

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”.
Emily Dickinson

Pani Iwonie Klusce,
pracownikowi�Wydziału�Administracyjnego�

Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,
wyrazy�szczerego�współczucia

i�pokrzepienia�w�trudnych�chwilach�po�śmierci

Ojca
przekazuje

Michał Pierończyk 
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

UsłUgi

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

 Remonty.�Tel.�607-219-491.

 Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

 Hydraulik,�tel.�797-599-031.

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

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

 Składanie� gotowych� elementów�
meblowych.�Tel.�512-249-399.

 Kompleksowe�remonty�mieszkań,�
łazienek.� Gładź,� malowanie,� tapeto-
wanie,�kafelkowanie�instalacje�wodne,�
elektryczne.� Długoletnie� doświadcze-
nie.�Tel.�509-486-250.

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

NierUchomości

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

 Pilnie�kupię�mieszkanie�w�Rudzie�Ślą-
skiej,�gotówka,�tel.�690-455-538.

 Chcesz�sprzedać�mieszkanie?�Sprawdź�
jaka� jest� aktualna� wartość.� Działamy�
22� lata�na� rynku,�www.lokator.nierucho-
mosci.pl,�tel.�793-017-323.

 Do�wynajęcia�lokal�50�m2,�Bykowi-
na,�Korfantego�15.�Tel.�516-175-316.

 Poszukuję� mieszkania� (kawalerki)�
w�Bykowinie,�Wirku.�Tel.�795-988-331.

MOTOryzacja

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

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

 Skup�samochodów�wszystkich�marek,�
całych,� uszkodzonych,� skorodowanych.�
Pomoc� drogowa,� złomowanie� pojazdów.�
Tel.�502-752-634,�502-865-808.

 Skup� wszystkich� samochodów!� Recy-
kling� samochodowy.�Wydawanie� zaświad-
czeń.�Cena�0,70-0,80/kg.�Tel.�32�771-61-31,�
502-097-300.� Ruda� Śląska-Chebzie� ul.� Ko-
kotek�44�(niedaleko�Urzędu�Skarbowego).

PrAcA

 Pracownik� utrzymania� terenu� ze-
wnętrznego� Ruda� Śl.� kat.� B� lub� T,� 668-
085-925.

 Firma�budowlana�zatrudni�pracow-
ników�o�specjalizacji�ogólnobudowlanej�
oraz� stażystów� i� praktykantów.� Teren�
Ruda�Śląska-Katowice.�Zatrudnię�bryga-
dę� do� pokrycia� dachu� dachówką� cera-
miczną. Tel.�601-504-030.

 Praca� interwencyjna/odśnieżanie,�
Ruda� Śląska,� 20-25� zł� netto/godz.,� tel.�
604-630-556.

 Zatrudnię� opiekunki� do� pracy�
w�Niemczech.�Tel.�781-989-873.

 Zatrudnię�pracownika�fizycznego�–�bru-
karsko,�roboty�ziemne.�Tel.�504-334-464.

 Zatrudnię� emeryta� lub� rencistę� na�
parking� strzeżony� (Wirek� i� ościenne).�
Tel.�513-129-354.

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.

�Sprzedam�tanio�piec�gazowy�i�przepły-
wowy�grzejnik�na�wodę�(terma).�Tel.�697-
687-346.

TUrySTyKa

 Beskidy,� tradycyjne� święta� Bożego�
Narodzenia�–�turnus�5�dni,�możliwość�do-
wozu.�Tel.�501-642-492.

MaTryMONIaLNE

 Wdowa� 62� lat� szuka� towarzysza� na�
dobre�i�złe�chwile...�Tel.�514-046-502.

NIEODPŁATNA�POMOC�PRAWNA
Wydział�Zdrowia�i�Spraw�Społecznych�UM�Ruda�Śląska�informuje,�że�wzorem�lat�ubiegłych�w�nadchodzącym�2023�

roku�będzie�można�skorzystać�z�nieodpłatnej�pomocy�prawnej.
Udzielanie�nieodpłatnej�pomocy�prawnej,�świadczenia�nieodpłatnego�poradnictwa�obywatelskiego�oraz�nieodpłatna�

mediacja�przysługuje�każdej�osobie,�która�złoży�pisemne�oświadczenie,�że�nie�jest�w�stanie�ponieść�kosztów�odpłatnej�
pomocy�prawnej,�w�tym�również�osobie�fizycznej�prowadzącej�jednoosobową�działalność�gospodarczą�niezatrudniają-
cej�innych�osób�w�ciągu�ostatniego�roku.
Termin�wizyty�ustalany�jest�telefonicznie�pod�numerem�telefonu�32 248-68-00, osobiście�w�Wydziale�Zdrowia�i�Spraw�

Społecznych�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�p.�313,�wysyłając�e-mail�na�adres:�npp@ruda-sl.pl�(podając�imię,�nazwisko�oraz�
numer�kontaktowy)�lub�poprzez�stronę�internetową�Ministerstwa�Sprawiedliwości:�np.ms.gov.pl/zapisy

WykAz PlANoWANych dyżUróW oboWiązUjący od 1 sTyczNiA 2023 rokU
UDZIELAJĄCY� 

POMOCY�PRAWNEJ ADRES GODZINY�PRACY

ADWOKACI
NIEODPŁATNA 

POMOC�PRAWNA

Urząd miasta ruda śląska – budynek b Nowy bytom 
–�punkt nr 1

ul.�Piotra�Niedurnego�46

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:

Czwartek:
Piątek:

8.00-12.00
8.00-12.00
10.00-14.00
14.00-18.00
8.00-12.00

RADCOWIE� 
PRAWNI

NIEODPŁATNA� 
POMOC 
PRAWNA

miejska biblioteka Publiczna  
w rudzie śląskiej Filia nr 18 – halemba

– punkt nr 2

ul.�1�Maja�32

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:

Czwartek:
Piątek:

14.00-18.00
14.00-18.00
11.00-15.00
11.00-15.00
11.00-15.00

ORGANIZACJE� 
POZARZĄDOWE

NIEODPŁATNA� 
POMOC�PRAWNA

 Powiatowy Urząd Pracy – ruda 
– punkt nr 3

ul.�Ballestremów�16�

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa�

Czwartek:
Piątek:

10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-14.00
12.00-16.00
9.00-13.00

ORGANIZACJE� 
POZARZĄDOWE

NIEODPŁATNE
PORADNICTWO� 
OBYWATELSKIE

centrum inicjatyw społecznych – orzegów  
– punkt nr 4

 
ul.�Kardynała�Augusta�Hlonda�29

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:

Czwartek:
Piątek:

11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00
14.00-18.00
11.00-15.00

miejska biblioteka Publiczna w rudzie śląskiej  
Filia 15 – kochłowice 

– punkt nr 5 ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji

ul.�Brzozowa�4

Poniedziałek:
Wtorek:
w�tym�

MEDIACJE:
Środa:

Czwartek:
Piątek:

11.00-15.00
14.00-16.00

16.00-18.00
14.00-18.00
14.00-18.00
11.00-15.00

W�dniach�ustawowo�wolnych�od�pracy�punkty�nieodpłatnej�pomocy�prawnej�są�nieczynne.

lista wybranych, działających na terenie miasta jednostek nieodpłatnego poradnictwa:

Fundacja�Praw�Dzieci,�Plac�Jana�Pawła�II�1/3a,�41-709�Ruda�Śląska,�tel.�605-090-799�–�poradnictwo�rodzinne,�1.�
przeciwdziałanie�przemocy�domowej.

Ośrodek�Interwencji�Kryzysowej,�ul.�Ballestremów�16,�41-700�Ruda�Śląska,�tel.�503-060-016�–�poradnictwo�psy-2.�
chologiczne,�pomoc�społeczna,�przemoc�domowa,�interwencja�kryzysowa.

Miejski� Ośrodek� Pomocy� Społecznej,� ul.� Jadwigi� Markowej� 22,� 41-709� Ruda� Śląska,� tel.� 32� 344-03-23�  3.�
–�poradnictwo�związane�z�pomocą�społeczna,�w�sprawie�rozwiązywania�problemów�alkoholowych�i�innych�uza-
leżnień.

Zakład�Ubezpieczeń� Społecznych,�Biuro� Terenowe�w�Rudzie� Śląskiej,� ul.�Niedurnego�44,� 41-709�Ruda� Śląska�4.�
–�prawo�ubezpieczeń�społecznych.

Powiatowy� Urząd� Pracy� w� Rudzie� Śląskiej,� ul.� Ballestremów� 16,� 41-700� Ruda� Śląska,� tel.� 32� 771-59-76�  5.�
–�poradnictwo�dla�osób�bezrobotnych,�zakładanie�działalności�gospodarczej.

Biuro� Miejskiego� Rzecznika� Konsumentów,� ul.� Niedurnego� 46,� 41-709� Ruda� Śląska,� tel.� 32� 244-90-11�  6.�
–�prawo�konsumenckie.

Miejska� Komisja� Rozwiązywania� Problemów� Alkoholowych,� ul.� Jadwigi� Markowej� 22,� 41-709� Ruda� Śląska,�  7.�
tel.�32�771-70-27�–�w�zakresie�rozwiązywania�problemów�alkoholowych�i�innych�uzależnień.

Szczegółowa� lista� jednostek� znajduje� się� na� tablicy� ogłoszeń� Urzędu� Miasta� (III� piętro,� naprzeciw� pokoju� 311),�  
w�Biuletynie�Informacji�Publicznej�oraz�na�stronie�internetowej�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska.

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�oraz�zamieszczeniu�w�Biuletynie�Informacji�Publicznej�Urzędu�Miasta�Ruda�
Śląska�wykazu�nieruchomości�własności�Gminy�Ruda�Śląska,�oznaczonej�jako�działka�numer�4350/124�o�powierzchni�
129�m2,�zapisana�na�karcie�mapy�3,�w�obrębie�Halemba,�objęta�księgą�wieczystą�GL1S/00008306/9,�położona�przy�ulicy�
Jastrzębiej,�która�zostanie�zbyta�w�trybie�bezprzetargowym�na�poprawę�warunków�zagospodarowania�nieruchomości�
przyległej�oznaczonej�jako�działki�nr:�1318/126�i�4284/124�o�łącznej�powierzchni�800�m2�zapisana�na�karcie�mapy�3,�
w�obrębie�Halemba.
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GALA SPORTU

Gala sportu 2022 za nami

Nagrodę otrzymały zawodniczki oraz trenerzy Zgody Ruda Śląska  
za wicemistrzostwo Polski juniorek młodszych.

Nie mogło zabraknąć wyróżnienia dla kadry trenerskiej KPKS-u Halemba.  
Na zdjęciu z prezydentem Pierończykiem.

Adam Łaskawski również  
otrzymał wyróżnienie  

m.in. za zdobycie Mistrzostwa Europy. 

Mijający rok był udany także dla Natalii 
Kubaty, która zdobyła mistrzostwo Polski 

i brązowy medal Mistrzostw Europy. 

Listopadowe zdobycze ciężarowców
Podnoszenie ciężarów

20 listopada na pomostach Andaluzji 
Piekary Śląskie odbył się czwarty rzut ligi 
juniorów oraz Turniej Niepodległości, 
w których wzięli udział zawodnicy 
CKS Slavia Ruda Śląska.  W Piekarach 
Śląskich w ramach ligi juniorów w dwubo-
ju punktowali: Bartosz Tomasko (wynik 

98 kg), Patryk Tomasko (98 kg), Danił Bo-
rysewicz (195 kg), Maksymilian Oleszko 
(162 kg) oraz Vadim Dranos (236 kg). 

Natomiast w Turnieju Niepodległości 
w kategorii do lat 17 zawodnicy Slavii za-
jęli całe podium. Pierwszy był Vadim Dra-
nos, który w rwaniu uzyskał 108 kg, 

a w podrzucie 128 kg (dwubój 236 kg), 
drugi był Danił Borysewicz, który uzyskał 
wynik w dwuboju 195 kg (w rwaniu 90 kg, 
w podrzucie 105 kg), a trzeci Maksymilian 
Oleszko, który w rwaniu uzyskał 65 kg, 
zaś w podrzucie 97 kg (w dwuboju 162 kg).
 DK

Juniorzy Gwiazdy Ruda Śląska zdobyli w tym roku brązowy medal Mistrzostw Polski.

Drużynowo wyróżnienie otrzymały 
dwa zespoły: juniorki młodsze Zgody 
Ruda Śląska, które w maju tego roku wy-
walczyły 2. miejsce podczas Mistrzostw 
Polski oraz juniorzy Gwiazdy Ruda Ślą-
ska, którzy w finałach Mistrzostw Polski 
U19 w futsalu w Bochni zajęli trzecie 
miejsce. Uhonorowani zostali również 
trenerzy obu zespołów – Józef Szmatłoch 
i Adam Michalski (Zgoda) oraz Arka-
diusz i Wiktor Grzywaczewscy (Gwiaz-
da).  

Nagrody nie mogły również ominąć 
zapaśniczek i zapaśników, którzy zali-
czyli bardzo dobry 2022 rok. Wyróżnie-
nia z klubu ZKS Slavia otrzymali:

Maciej Szczepanik za III miejsce • 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w zapasach w stylu wolnymi,
Jakub Duda za II miejsce w Ogólno-• 
polskiej Olimpiadzie Młodzieży w za-
pasach w stylu wolnym,
Natalia Kubaty za III miejsce w Mi-• 
strzostwach Europy Seniorek w zapa-
sach kobiet w Budapeszcie,
Natalia Strzałka za III miejsce w Mi-• 
strzostwach Europy Seniorek w zapa-
sach kobiet w Budapeszcie,
Grzegorz Łabus za II miejsce w Mi-• 
strzostwach Polski Seniorów w zapa-
sach w stylu wolnym,
Dominika Kulwicka za II miejsce • 
w Mistrzostwach Polski Seniorek 
w zapasach kobiet,
Jakub Czerczak za III miejsce w Mi-• 
strzostwach Polski Seniorów w zapa-
sach w stylu wolnym,
Paulina Danisz za I miejsce w Mistrzo-• 
stwach Polski Seniorek,
Angelika Mytkowska za III miejsce • 
w Mistrzostwach Polski Seniorek 
w zapasach kobiet,
Magdalena Smołka za III miejsce • 
w Mistrzostwach Polski Juniorek w za-
pasach kobiet,
trenerzy: Elżbieta Garmulewicz, Ma-• 
rek Garmulewicz i Tomasz Garczyń-
ski.
Ponadto nagrodzony został Krzysztof 

Sadowik z WKS Śląsk za II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Seniorów w za-
pasach w stylu wolnym.

Z Pogoni Ruda Śląska wyróżnienia 
otrzymali:

Rafał Bzdyra za III miejsce – Mistrzo-• 
stwa Polski Juniorów w zapasach, 
8-9.04.2022 r. Racibórz i trener: Piotr 
Topolski,
Jerzy Sekura za II miejsce w Mistrzo-• 
stwach Świata Weteranów w zapasach 
w stylu klasycznym w Bułgarii.
Wyróżnienia otrzymały także zawod-

niczki oraz trenerzy KPKS „Halemba”:
Milena Gabrysiak za I miejsce w Mi-• 
strzostwach Polski Seniorów w akro-
batyce sportowej,
Emilia Żurakowska za III miejsce • 
w Mistrzostwach Polski Seniorów 
w akrobatyce sportowej,

Julia Jessel za I miejsce w Mistrzo-• 
stwach Polski Juniorów w akrobatyce 
sportowej,
Emilia Biernat za I miejsce w Mistrzo-• 
stwach Polski Juniorów w akrobatyce 
sportowej,
Martyna Szymik, Agata Kołodziej • 
i Nadia Wróżek za III miejsce w Mi-
strzostwach Polski Juniorów w akroba-
tyce sportowej,
trenerzy: Dominika Bryła, Wiktoria • 
Matysiak, Henryk Świerc.
W sportach kontaktowych nagrody 

otrzymali:
Natalia Bień (Jenel Fight Club Zabrze) • 
za II miejsce w Mistrzostwach Świata 
WAKO Juniorów Starszych w kickbo-
xingu, 30.09-09.10.2022 r., Lido di Je-
solo (Włochy) oraz trener Kamil Jenel,
Zuzanna Duda (RSKiSW SEIKEN) za • 
II miejsce w VIII Mistrzostwach Euro-
py Juniorów Młodszych w brazylijskim 
jiu-jitsu,  
Małgorzata Baucz (Nelson Club) za • 
I miejsce w VIII Mistrzostwach Euro-
py Juniorów Młodszych w brazylijskim 
jiu-jitsu,
Lidia Fidura (GUKS Carbo Gliwice) za • 
III miejsce w Mistrzostwach Świata 
Seniorek w boksie w Stambule.
Miniony rok oznaczał także sukcesy 

dla rudzkich pływaków. Nagrody 
z UKS Manta otrzymali:

Marta Poppe za II miejsce – Letnie Mi-• 
strzostwa Polski Juniorów Młodszych 
w pływaniu w konkurencji 200 m sty-
lem dowolnym dziewcząt,
Natalia Łuczka za III miejsce w Mi-• 
strzostwach Polski Juniorów Młod-
szych w sztafecie 4x100 m stylem do-
wolnym,
Zofia Jędraszak za III miejsce w Mi-• 
strzostwach Polski Juniorów Młod-
szych w sztafecie 4x100 m stylem do-
wolnym oraz trener Mateusz Niegot.
Natomiast z Uczniowskiego Klub Pły-

wackiego „UNIA” nagrodzony został Da-
wid Malik za II miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych w pływaniu 
w konkurencji 4x200 m. Wyróżnienie 
otrzymał także:

Bartosz Staniszewski (UKP Ruda Ślą-• 
ska) za I miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w pływaniu, 800 m sty-
lem dowolnym,
Ze Śląskiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego wyróżnienia 
odebrały:

Magdalena Skudlik za II miejsce • 
w Letnich Mistrzostwach Polski w ra-
townictwie wodnym,
Natalia Pasek za I miejsce w Letnich • 
Mistrzostwach Polski Juniorów w ra-
townictwie wodnym,
Michalina Skudlik za II miejsce • 
w Letnich Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych w ratownictwie 
wodnym,
trener Marta Skudlik.• 

Wyróżnienia poza wspomnianą drużyną 
Gwiazdy otrzymali również za osiągnięcia 
w piłce nożnej i futsalu:

Marcin Jastrzembski (AZS Uniwersytet • 
Śląski) za III miejsce w Mistrzostwach 
Europy U-19 w futsalu w Hiszpanii,
Michał Widuch, Marek Bugański, Ma-• 
teusz Mrowiec, Maciej Mazur (Piast 
Gliwice Futsal) za I miejsce w rozgryw-
kach Futsal Ekstraklasy,
Alicja Materek (KKS Czarni Sosno-• 
wiec) za III miejsce –  II wicemistrz 
Polski w rozgrywkach Ekstraligi kobiet 
w piłce nożnej.
Nagrodę otrzymali także zawodnicy In-

tegracyjnego Klubu Sportowego Jeźdźcy: 
Adrian Mościński za I miejsce w Mistrzo-
stwach Polski w rozgrywkach ligowych na 
wózkach 5 w sezonie 2022 oraz Łukasz 
Szałabski za I miejsce w Mistrzostwach 
Polski w rozgrywkach ligowych rugby na 
wózkach 4 w sezonie 2022, a także trener 
Janusz Kozak.

Ponadto w innych dyscyplinach z rąk 
prezydenta Michała Pierończyka nagrody 
odebrali:

Marta Twardoch (MKS Kalisz) za • 
I miejsce w Mistrzostwach Polski Ju-
niorek w siatkówce,
Lena Zamykal (KS XSKI Gliwice) za • 
III miejsce Mistrzostwa Polski w Nar-
ciarstwie Wodnym za motorówką, kat. 
junior młodszy,
Bartosz Mirek z OPZW w Katowicach, • 
Koło nr 92 KWK Halemba za III miej-
sce w Mistrzostwach Świata Juniorów 
w wędkarstwie rzutowym w Budapesz-
cie oraz trener Dariusz Ciacia,
Piotr Prencel, trener zawodnika Prze-• 
mysława Kozłowskiego, który zdobył 
III miejsce w Mistrzostwach Polski Se-
niorów w biegu na 200 m,
Jakub Sroka z UKS-u Grot Ruda Ślą-• 
ska za II miejsce drużynowo w Mi-
strzostwach Polski Juniorów Młod-
szych w łucznictwie oraz trener Rafał 
Lepa,
Barbara Zima z KPR-u Gminy Kobie-• 
rzyce za III miejsce w rozgrywkach 
PGNiG Superligi kobiet w piłce ręcznej,
Mateusz Piórkowski z SCF Dąbrowa • 
Górnicza za I miejsce w Mistrzostwach 
Europy w trójboju siłowym,
Adam Łaskawski (UKS Pover Kuźnik) • 
za I miejsce w Mistrzostwach Europy 
Federacji XPC w trójboju siłowym.

Tekst i foto: DK

w piątek (25.11) w Miejskim centrum Kultury w nowym Bytomiu rozdano nagrody prezydenta rudy Śląskiej za 
wybitne osiągnięcia sportowe. wyróżnionych zostało 63 rudzkich sportowców oraz 18 trenerów. 
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Pobiegli po medale w Bytomiu
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Liderują w II lidze

Najskuteczniejszą zawodniczką 
Zgody w piątkowy wieczór 

była Maja Tukaj (czarna koszulka). 

Zgoda Ruda Śląska pokonała Nails 
Company Zabrze 33:23 (17:14) w piątej 
kolejce II ligi kobiet. Drużyna Józefa 
Szmatłocha i Marka Płatka utrzymała 
dzięki temu prowadzenie w tabeli. Mecz 
wyjątkowo rozegrano w piątek, 25.11. 

Fizyczna przewaga Zgody była aż nadto 
widoczna już w pierwszych akcjach spo-
tkania. W tym fragmencie zabrzanki spro-
kurowały dwa rzuty karne, które pewnie 
wykonała Weronika Zalewska. Następnie, 
po serii wymian i remisie 3:3 w 6. minucie, 
kilka dobrych interwencji Justyny Gonta-
rek pozwoliły Zgodzie odskoczyć rywal-
kom na kilka bramek. Do przerwy przewa-
ga wynosiła trzy gole – 17:14. 

Kluczowym fragmentem dla wysokie-
go zwycięstwa Zgody były pierwsze mi-
nuty drugiej połowy. Zabrzanki popełniły 
wówczas kilka błędów w ataku, przez co 
nie finalizowały swoich akcji. Bielszowi-
czanki natomiast skrupulatnie punktowały 
i powiększały swoją przewagę, zdobywa-
jąc w ciągu 11 minut osiem bramek i tra-
cąc tylko jedną. Ostatecznie 11 goli różni-
cy nie pozostawiło złudzeń, dlaczego 
Zgoda jest liderem w tabeli czwartej gru-
py II ligi i pewnie zmierza do powrotu na 
boiska pierwszoligowe. W tym roku dru-
żyna z Bielszowic rozegra jeszcze jedno 
spotkanie – na wyjeździe z UKS-em Pa-
wonków. 
Zgoda Ruda Śląska  – Nails Company 

Zabrze 33:23 (17:14) 

Zgoda: Boruta, Gontarek – Chruścińska 
(6 bramek), Krzysteczko (2), Madej (1), 
Małek (2), Nawrocka (3), Szewczyk  (1), 
Szydełko  (3), Tukaj (7), Zalewska (4), Za-
wada (4). Trenerzy: Józef Szmatłoch, Ma-
rek Płatek. 

Nails Company: Borkowska, Wypie-
rowska – Cygan (8 bramek), Grzegorzew-
ska (4), Kurasz (3), Homa (2), Wyżga (2), 
Kądziela (1), Opiłka (1), Przybylska (1), 
Wojtas (1), Babik, Gabryś, Koschny, Ma-
chulik, Szczygieł. Trener: Janusz Bykow-
ski. DK

Biegi przełajowe

Kilkadziesiąt biegaczek i biegaczy 
z TL Pogoń Ruda Śląska wzięło udział 
w Mistrzostwach Województwa Śląskiego 
w biegach przełajowych. Rywalizacja miała 
miejsce 20.11 w parku im. F. Kachla w Byto-
miu.  Zawodnicy mierzyli się w sześciu kate-

goriach wiekowych i na kilku dystansach. 
Złoto zdobyła Justyna Maduzia w biegu na 
1000 m młodziczek. W tej samej rywalizacji 
Zofia Florczyk była trzecia, a Amelia Ksinie-
wicz i Zuzanna Skowron zajęły odpowied-
nio szóste i siódme miejsce.

piłka ręczna

Mini Mistrzostwa Świata w Halembie
W niedzielę (27.11) halembska hala go-

ściła uczestników Mini Mistrzostw Świata 
w Mini Piłce Ręcznej. Zawody zorganizo-
wane przez SPR Grunwald Ruda Śląska 
przyciągnęły ok. 180 zawodniczek i za-
wodników z całego kraju. 

W turnieju wystąpiło 18 drużyn dzieci 
z roczników 2013-2015. Każda z drużyn 
miała przypisaną reprezentacją narodową, 
która wystąpi podczas Mistrzostw Świata 
w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2023 roku. 
Te mają się odbyć w Polsce i w Szwecji. 
Z tego względu obserwowaliśmy m.in. po-
jedynki takich drużyn, jak Tunezja (pod 
barwami tego kraju grała drużyna Zgody 
Ruda Śląska), czy Hiszpanii  
(te barwy reprezentowała jedna z drużyn 
SPR-u Grunwald). 

W ramach turnieju dzieci rozegrały me-
cze po 10 minut każdy. Emocji nie brako-
wało. Początkowo drużyny zostały podzie-
lone na trzy sześciodrużynowe grupy, 
z których ostatecznie, po kilku godzinach 
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Dzieci występowały w barwach drużyn narodowych,  
które wystąpią podczas przyszłorocznych MŚ w piłce ręcznej. 

Turniej im. Ryszarda 
Dworoka za nami

zapasy

W sobotę (26.11) odbył się XXXII Mię-
dzynarodowy Turniej Zapaśniczy im. Ry-
szarda Dworoka. Organizowane przez 
klub Pogoń Ruda Śląska zawody przycią-
gnęły kilkudziesięciu zapaśników z Polski 
i Ukrainy. 

Wśród uczestników tradycyjnego spo-
tkania w hali przy ulicy Hallera w Nowym 
Bytomiu nie mogło zabraknąć zarówno za-
wodników z Pogoni, jak i ZKS Slavia Ru-
da Śląska. Rudzcy zawodnicy podczas 
turnieju sięgnęli po kilka medali w katego-
rii wiekowej kadet. Złoto w kategorii wa-
gowej 48 kg zdobył Łukasz Skabara ze 
Slavii, natomiast w kat. wag.  55 kg po zło-
to sięgnął Maciej Szczepanik (ZKS Sla-
via), a trzeci był Paweł Graczyk (Pogoń). 
Ponadto srebro padło łupem Jakuba Wac-
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W trwających kilka godzin  
zawodach przedstawiciele rudzkich 

klubów rywalizowali  
także między sobą. 

zmagań, zwyciężył zespół Polski (repre-
zentowany przez OTM Lesznowola), któ-
ry pokonał w finale zespół Islandii (TSR 
Orawa). Trzecie miejsce zajęła Hiszpania, 
którą reprezentowali gospodarze turnieju, 
SPR Grunwald Ruda Śląska. Turniej w Ha-

lembie był jednym z elementów promocji 
Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej w Pol-
sce i w Szwecji, ale także okazją do pro-
mowania aktywnego trybu życia wśród 
dzieci.

 DK

Ponadto po srebro sięgnął Tymon So-
cha, który rywalizował w kategorii junio-
rów młodszych na dystansie 4000 m. 
Oprócz tego w pierwszej dziesiątce upla-
sował się m.in. Patryk Kleśta (6. miejsce 
w rywalizacji U12 na 800 m).  DK

kowskiego (ZKS Slavia) w kat. wag. 
65 kg, a w kategorii wagowej 80 kg trzeci 
był Remigiusz Jańczak (Pogoń). DK

koszykówka

Zadecydowała ostatnia kwarta

Mimo
prowadzenia 

przez 
większość 

meczu, 
Pogoń 

przegrała 
derbowe 

spotkanie 
z Polonią. Fo

to
: D
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Pogoń Ruda Śląska przegrała z rezerwa-
mi Polonii Bytom 79:96 w siódmej kolejce 
III ligi mężczyzn. Dla rudzkiej drużyny 
była to pierwsza porażka domowa w tym 
sezonie. 

Początkowe fragmenty gry zdecydowa-
nie nie wskazywały na wysoką porażkę 
Pogoni. Pierwsze minuty należały właśnie 
do gospodarzy, którzy objęli w kilka minut 
prowadzenie 7:1, gdy goście nie byli w sta-
nie przeprowadzić skutecznej akcji. Osta-
tecznie pierwsza kwarta zakończyła się 
prowadzeniem Pogoni 14:12. Kolejne 10 
minut upłynęło pod znakiem bardziej wy-
równanej gry. Pod koniec Polonia pierw-
szy raz doprowadziła do remisu i na chwilę 
objęła prowadzenie, co spotkało się z szyb-
ką ripostą Pogoni. Po pierwszej połowie 
rudzianie prowadzili 41:35. 

W trzeciej kwarcie na uwagę zasługiwa-
ły świetne akcje pod koszem Radosława 
Pyploka oraz udane rzuty za trzy Fabiana 
Gancarza. Polonia jedna nie odpuściła. 
Gdy wydawało się, że przewaga Pogoni 
wyniesie osiem punktów, Franciszek Soiń-
ski efektownie rzucił równo z syreną za 
trzy punkty i na tablicy widniał wynik 
65:60, który dawał nadzieję gościom na 
korzystny rezultat. Tuż po rozpoczęciu 
czwartej kwarty Polonia dorzuciła kolejne 
dwa punkty i była już bardzo blisko przeję-
cia inicjatywy. Na ataki bytomian odpo-

wiadali udanymi akcjami Gancarz i Klau-
diusz Borowski, ale przy stanie 70:70 Po-
lonia wrzuciła piąty bieg. Dzięki świetnej 
skuteczności w rzutach za trzy (tu brylo-
wał wspomniany Soiński, który zdobył 
w meczu aż 40 punktów) bytomianie wy-
szli na prowadzenie, a ataki Pogoni wyglą-
dały coraz słabiej. W ostatnich trzech mi-
nutach gospodarze nie oddali celnego rzu-
tu, co tym bardziej podkreśliło dominację 
gości i pewne zwycięstwo w ostatniej 
kwarcie. 

Pogoń Ruda Śląska  
– BS Polonia Bytom II 79:96  
(14:12, 27:23, 24:25, 14:36)

Pogoń: Respondek (8 punktów), Pyplok 
(15), Chorążak (17), Żyłka, Gancarz (9), 
Ganczarczyk, Sebrala (17), Borowski (13). 
Trener: Dariusz Dosa.

Polonia: Dragon (10), Hosumbek (7), 
Soiński (40), Holeczek (1), Pleszczyński, 
Brandysiok (15), Suwała (20), Moska (3). 
Trener: Radosław Fudali.

 DK

wyniki rUDzkicH DrUŻyn
PIłka RęCZNa 

II liga mężczyzn 
SPR Grunwald Ruda Śląska  

– MOSiR Bochnia 37:31 (17:13)
SPR: Błaś, Sekuła – Skutela (6 goli), Pi-
larz (9), Talaga (3), Matuszewski (3),  Po-
dolski (2), Mauer (5), Macha (3), Kurełek 
(4), Wolnic (1), Ząbczyński (1), Hadam, 
Misiak.

SIatkówka II liga śląska kobiet 
tS Stal Śrubiarnia/SMS ŻaPN  

Żywiec – kPkS Halemba  
3:0 (25:10, 25:23, 25:16)

FutSal I liga PLF Futsal Nowiny  
– Gwiazda Ruda Śląska 3:9. 

Bramki dla Gwiazdy: Brysz, Powala, 
Skrzypiński, Dynek, Gładkowski, Grzy-
bowski (dwie), Grzywaczewski, Małek.
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