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31. fi nał WOŚP w naszym mieście
Przed nami 31. fi nał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Ruda Śląska jak zwy-
kle dołączy do wielkiej akcji ofi arnych serc. 
Na ulicach naszego miasta kwestować bę-
dzie ponad 400 wolontariuszy z dwóch 
sztabów (z Kochłowic i Miejskiego Cen-
trum Kultury). Do tego zaplanowano m.in. 
koncerty, licytacje, Światełko do Nieba, 
turnieje oraz inne atrakcje.  

Więcej na str. 6 i 7
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Czas na nową taryfę ZTM
Nie w styczniu, jak pierwotnie zapowia-

dano, ale prawdopodobnie 28 lutego za-
cznie obowiązywać nowa taryfa Zarządu 
Transportu Metropolitalnego, który zaj-
muje się organizacją transportu zbiorowe-
go w regionie. Zmiany oznaczają „przej-
ście” z systemu ŚKUP na dostępną w apli-
kacji mobilnej opcję „Podróż Start/Stop”.  

Więcej na str. 2

Rynek po nowemu

Szykują się zmiany na rudzkim rynku. Najpierw jednak potrzebne są konsultacje 
(potrwają one do 9 lutego). Planowane jest także spotkanie z mieszkańcami. Koncepcja 

zakłada m.in. rozszczelnienie betonowej powierzchni, zazielenienie oraz retencję wód 
deszczowych. Dodatkowo plan przewiduje likwidację fontanny głównej oraz utworzenie 

miejsc do siedzenia, pergoli i ogródków gastronomicznych.
Więcej na str. 3

Fo
to

: W
O

ŚP
/Ł

uk
as

z W
id

zis
zo

w
sk

i

tel. 71 339 04 19

KORZYSTNE 
WARUNKI 

OBSŁUGA W DOMU 

POŻYCZKI

Fo
to

: m
at

. p
ra

s.



Koniec ŚKUP-u, czas na Transport GZM
Nie w styczniu, jak pierwotnie zapowiadano, ale prawdopodobnie 28 lutego zacznie obowiązywać nowa taryfa 
Zarządu Transportu Metropolitalnego, który zajmuje się organizacją transportu zbiorowego w regionie. 
Zmiany oznaczają ,,przejście” z systemu ŚKUP na nową taryfę ZTM.
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– Trwają odbiory nowej aplikacji, 
która będzie podstawą nowego syste-
mu sprzedaży biletów. Dopracowuje-
my produkt, aby w dniu, w którym 
udostępnimy go pasażerom, był jak 
najlepszej jakości – mówi Jacek Brze-
zinka, członek zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii, pod którą 
podlega ZTM. – Komfort pasażerów, 
nie tylko jazdy, ale również korzysta-
nia z oferowanych przez nas rozwią-
zań, jest dla nas najważniejszy. Dlate-
go potrzebujemy więcej czasu na przy-
gotowania i testy – dodaje.

Celem zmiany jest unowocześnie-
nie, usprawnienie i usunięcie wad, 
wynikających ze starzejącej się tech-
nologii obecnego systemu ŚKUP. 
– Najważniejszą zmianą będzie przej-
ście na tryb online, dzięki czemu nowy 
system będzie działać szybciej niż 
obecnie, a transakcje będą realizowa-
ne w czasie rzeczywistym. Moderniza-
cja systemu jest możliwa, ponieważ 
dobiegł końca okres trwałości projek-
tu ŚKUP, który był współfi nansowany 
z dotacji Unii Europejskiej – tłumaczy 
Michał Nowak, główny specjalista 
z Wydziału ds. PR i Mediów Własnych 

Departamentu Marki i Komuni-
kacji Marke� ngowej GZM.

Co istotne, bilety i środki po-
zostaną na kartach ŚKUP. Kiedy 
uruchomiony zostanie nowy 
system, należy założyć na nim 
konto i zmigrować dane z syste-
mu ŚKUP. Ponadto, w związku 
z przesunięciem daty wejścia 
w życie nowej taryfy, zakup bile-
tów za pomocą ŚKUP-u będzie 
możliwy dłużej, do czasu, kiedy 
uruchomiona zostanie nowa 
aplikacja.

– Unowocześnienie systemu 
płatności za przejazdy daje rów-
nież nowe możliwości, jeśli cho-
dzi o większe uelastycznienie 
samej taryfy. Wraz z wejściem 
systemu Transport GZM, wpro-
wadzimy również taryfę czasową „Po-
dróż Start/Stop”, dzięki której pojawią 
się nowe przedziały czasowe: 5-, 
10- i 15-minutowe, krótsze niż dla 
obecnych biletów jednorazowych/
krótkookresowych. W początkowym 
okresie przejazd do 5 minut będzie 
kosztował tylko złotówkę, a docelowo 
– 2 złote – zapowiada Michał Nowak.

Co da pasażerom nowy system Transport GZM?
Nowe możliwości zarządzania swoim kontem pasażera: zakup • 
i zwrot biletów, sprawdzenie połączeń, planowanie podróży, 
wygenerowanie faktury.
Możliwość wyboru najwygodniejszego dla siebie identyfi katora podróży: • 
aplikacji mobilnej, nowej Metrokarty, swojej karty płatniczej EMV 
czy starej karty ŚKUP (do czasu aż nie upłynie jej termin ważności).
Nie trzeba będzie wgrywać i zapisywać biletów na karcie.• 
Na podstawie rejestracji wejść i wyjść w „Podróży Start/Stop” aplikacja • 
dobierze najefektywniejszą opłatę za przejazd. 
Niezależnie od długości przejazdu, opłata nie przekroczy wartości biletu 
dziennego (obecnie 12 zł).
Aplikacja przypomni o zbliżającym się końcu obowiązywania biletu.• 
Przy wyliczaniu najkorzystniejszej dla pasażera opłaty, w ramach opcji • 
„Podróż Start/Stop” system uwzględni nie tylko czasy poszczególnych 
przejazdów, ale również ewentualne przesiadki, trwające nie dłużej niż 30 
minut. System pod koniec dnia rozliczy tę kolejną podróż jako kontynuację 
czasu z poprzedniego pojazdu.
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Kolejną zmianą jest to, że niedawno 
w środkach transportu kursujących 
m.in. po Rudzie Śląskiej zamontowa-
no nowe kasowniki. Mają one docelo-
wo obsługiwać zarówno karty ŚKUP 
(tak długo, jak długi będzie ich termin 
ważności), jak i nowe Metrokarty, któ-
re mają być częścią systemu Transport 
GZM (bez obowiązku ich wyrobienia). 

Pytanie, co stanie się z dotychczaso-
wymi urządzeniami? GZM zapowiada 
ich modernizację. – Po pierwsze 
– starsze urządzenia zyskają całkowi-
cie nowe oprogramowanie i funkcjo-
nalności. Po drugie – na podstawie 
zawartych umów przewozowych w no-
wych pojazdach, już teraz są zastępo-
wane nowymi automatami biletowy-

mi z ekranem dotykowym, jak również 
wspomnianymi powyżej kasownikami 
do obsługi kart. Część pojazdów ZTM 
jest już wyposażona w nowe urządze-
nia, a kolejne będą montowane od po-
łowy tego roku (w sumie pojawią się 
w ok. 1700 pojazdach) – mówi Michał 
Nowak.

Joanna Oreł

Nowe kasowniki mają docelowo 
obsługiwać zarówno karty ŚKUP, jak 

i nowe Metrokarty, które mają być 
częścią systemu Transport GZM.

REKLAMA
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Koniec z „betonozą” rynku?
Rozszczelnienie betonowej powierzchni, zazielenienie oraz retencja wód deszczowych – to najważniejsze założenia 
koncepcji nowego zagospodarowania placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Dokument, który będzie podstawą do 
opracowania pełnej dokumentacji, jest już gotowy, a władze Rudy Śląskiej ogłosiły właśnie konsultacje z mieszkańcami 
w tej sprawie. Potrwają one do 9 lutego, a ich finałem będzie spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miasta.

Rynek wymaga zmian  
– to głos mieszkańców

– Prowadzone jeszcze podczas kampanii 
wyborczej rozmowy z mieszkańcami poka-
zały jedno – że nowe zagospodarowanie 
rynku w Nowym Bytomiu, a przede wszyst-
kim jego odbetonowanie i ponowne zazie-
lenienie, to temat, który rozpala emocje 
wielu rudzian. Dlatego jedną z pierwszych 
moich decyzji było rozpoczęcie prac nad 
opracowaniem koncepcji nowego zago-
spodarowania placu. Udało się ją przygo-
tować w ciągu trzech miesięcy, a teraz jej 
założenia będziemy konsultować z miesz-
kańcami – podkreśla prezydent miasta Mi-
chał Pierończyk.

W tej chwili największym problemem 
placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu jest 
jego „betonoza”. Brak cienia i duże nasło-
necznienie sprawiają, że miejsce to jest 
ogromną wyspą ciepła w centrum miasta. 
Dodatkowo wadą tego miejsca są brak zie-
leni oraz ograniczenia w funkcjonowaniu 
ogródków gastronomicznych.

Jaki jest plan?
Lekarstwem na powyższe problemy 

ma być demontaż części nawierzchni 
rynku wykonanego z płyt i kostek beto-
nowych, a następnie zazielenienie po-
przez nasadzenia zieleni niskiej w postaci 
bylin i krzewów oraz zieleni wysokiej 
– w tym przypadku w grę wchodzą drze-

komentarze
mieszkańców

Władysław Rostowski Ruda Śląska, dn.  2023-01-10

Szanowny Pan 
Tadeusz Grozmani

OŚWIADCZENIE
 Będąc świadomy znaczenia moich słów, oraz dzia-
łając swobodnie w zakresie podjęcia decyzji i wyraże-
nia swojej woli, niniejszym oświadczam, że Tadeusz 
Grozmani nie był współpracownikiem w rozumieniu 
art. 3 a ustawy z dnia 18.10.2006 roku o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 
1944-1990 oraz treści tych dokumentów nie był współ-
pracownikiem organów bezpieczeństwa Państwa w ro-
zumieniu art. 2 powołanej ustawy.

 Złożone przeze mnie w postępowaniu przed IPN 
stwierdzenia odmiennej treści były nieprawdziwe, al-
bowiem obawiałem się odpowiedzialności związanej 
z tym, iż tworzyłem nieprawdziwą dokumentację w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej. 

Władysław Rostowski
Oświadczenie potwierdzone notarialnie podpisem.

PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

Sylwia

Do tego dodać na rynku fajny 
duży napis Ruda Śląska, jak 
w innych miastach, i będzie 
super.

Teresa

Każda władza ma inne plany, 
jedni betonują, drudzy to 
rozwalają, a przecież to są 
duże koszty. Czy w mieście 
nie ma ważniejszych spraw do 
załatwienia?

Anna:

Brawo. Nareszcie więcej zieleni 
będzie.

Katarzyna:

Życzę szybkiego przyjęcia 
projektu i ekspresowej 
realizacji.

Mariusz:

Szkoda tylko, że kilka lat temu 
kupę kasy zostało wydane na 
zniszczenie tego parku, a teraz 
kupę kasy będzie wydane na 
drzewka, które bardziej będą 
rosły do góry i to nie będą 
wysokie drzewka. Zanim te 
drzewka urosną i staną się 
drzewami, my już będziemy 
starzy. Mam tylko nadzieję, 
że te drzewka i rośliny będą 
mogły rosnąć w ziemi, a nie 
w donicach postawionych na 
tym betonie. Czas pokaże, jak 
będzie. W Rudzie Śląskiej-
Orzegowie też miało być 
ładnie, a jest fontanna, 
która nie zawsze działa, jest 
miejscem kąpieli bezdomnych 
i zabaw dzieci od „mniejszości 
narodowej” i jest sam beton. 
Żadna przyjemność tam 
siedzieć latem, jak jest ciepło.

Kamila:

Szkoda, że ścięto tam te 
drzewa, które wcześniej tam 
były, przed tą betonozą.

Luiza:

Piękny widok, ale ta fontanna 
na boku psuje wszystko. 
Czy nie można zrobić takiej 
fontanny, jak mają w Zabrzu 
koło pomnika Pstrowskiego, że 
z podłoża ziemi tryska woda?

Jola:

Nawet ładnie, ale przydałoby 
się więcej ławek, takich jak na 
Goduli. Widziałam na rynku we 
Włoszczowej ławki w pergolach 
obsadzonych kwiatami, pięknie 
to wyglądało.

Adam:

Może w końcu ktoś pomyśli 
o parkingu dla petentów 
urzędu, gdyż szukając 
miejsca do zaparkowania, 
trzeba niekiedy pół godziny 
po Nowym Bytomiu jeździć 
w kółko – ekologia jak byk.

* Komentarze pochodzą z fan page’a ,,Wiadomości 
Rudzkich. Treść została edytowana.

wa odporne na susze oraz dostosowane 
do warunków miejskich, np. platan klo-
nolistny, klon polny, klon czerwony czy 
lipa srebrzysta. Istotnym elementem no-
wego zagospodarowania rynku ma być 
wykorzystanie retencji wód opadowych. 
W tym celu zasugerowano budowę 
zbiornika retencyjnego wraz z systemem 
podlewania roślinności. Dodatkowo kon-
cepcja przewiduje likwidację nieczynnej, 
centralnie usytuowanej fontanny oraz 
utworzenie nowych elementów wyposa-
żenia placu – miejsc do siedzenia, pergo-
li, ogródków gastronomicznych. Ponadto 
zaproponowano usytuowanie dwóch 
pawilonów gastronomicznych w połu-
dniowo-wschodnim i południowo-za-
chodnim narożniku placu, bezpośrednio 
powiązanych z fragmentem placu prze-
znaczonym pod ogródki gastronomicz-
ne.

Opracowana koncepcja zagospodarowania pl. Jana 
Pawła II przewiduje rozszczelnienie ponad 1100 m²,  

to blisko 1/4 jego powierzchni. W ramach tej operacji mają 
zostać wydzielone cztery strefy:

strefa zieleni z roślinnością o zróżnicowanej wysokości • 
– drzewa, krzewy, trawy,
strefa rekreacji i wypoczynku z miejscami do siedzenia • 
zlokalizowanymi na krawędzi wyznaczonych terenów 
zieleni,
strefa gastronomiczna, gdzie mają być utworzone • 
ogródki gastronomiczne,
strefa umożliwiająca organizację małych imprez • 
okolicznościowych, festiwali, koncertów, odpustów, 
jarmarków, itp. – pozostawiona w zachodniej części 
placu, w pobliżu terenu kościoła.

Wszystkie te zabiegi mają sprawić, by 
przestrzeń rynku była przyjazna oraz atrak-
cyjna. – Nie można  także zapominać 
o aspekcie ekologicznym. Sucha i nagrzana 
nawierzchnia przyczynia się do zwiększe-
nia oddziaływania pyłu i innych szkodli-
wych substancji. Ograniczając powierzch-
nię takiej przestrzeni, można poprawić ja-
kość powietrza. Ponadto nowe zagospoda-
rowanie rynku – na co liczymy – pozwoli 
ożywić tę część miasta – wylicza prezydent 
Pierończyk.

Wszystko zależy od głosu rudzian
Zaproponowane rozwiązania będą 

mogli teraz ocenić mieszkańcy poprzez 
przedstawienie swoich uwag. Wszystko 
w ramach konsultacji. Potrwają one do 
9 lutego. W ich trakcie mieszkańcy mo-
gą odnieść się do zaproponowanych 
w opracowaniu rozwiązań oraz propo-
zycji. – Uwagi można przekazywać za 
pośrednictwem specjalnego formula-
rza, który należy złożyć w Biurze Obsłu-
gi Mieszkańców UM, przesłać do urzę-
du drogą pocztową lub mailem na ad-
res prezydent@ruda-sl.pl. Formularz 
można pobrać w Biurze Obsługi Miesz-
kańców oraz ze strony internetowej 
miasta, tam też można zapoznać się ze 
szczegółami koncepcji – tłumaczy 
Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału 
Kultury, Komunikacji Społecznej i Pro-
mocji Miasta.

Podsumowaniem 
konsultacji będzie 
spotkanie konsultacyj-
ne, podczas którego 
będą omawiane szcze-
góły koncepcji, wtedy 
też będzie można 
przekazać uwagi do 
przedstawionych zało-
żeń. Odbędzie się ono 
9 lutego br. w Urzę-
dzie Miasta w sali 211 
o godz. 17.

Po etapie konsulta-
cji koncepcja będzie 
podstawą do opraco-

wania dokumentacji projektowej. Wła-
dze miasta jeszcze w tym roku chcą ogło-
sić postępowanie przetargowe na jej wy-
konanie oraz wyłonić wykonawcę, który 
ją przygotuje.

Obecny wygląd placu Jana Pawła II jest 
wynikiem jego przebudowy, która miała 
miejsce w latach 2009-2010. To wtedy 
zdecydowano, że przestrzeń w części 
parkowa zostanie zastąpiona w zdecydo-
wanej większości płytami i kostką beto-
nową. UM, JO

OGŁOSZENIE PŁATNE



– 10 stycznia mieliśmy przyjemność 
wrócić do naszej tradycji koncertów 
noworocznych w DPS „Senior” w Orze-
gowie, gdzie występujemy od 15 lat. 

Repertuar był zróż-
nicowany i dobra-
ny pod gusta na-

szych słucha-

www.wiadomoscirudzkie.pl 4  18.01.2023

MDK na straży talentów
Tradycyjnie już w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Jasełkowych. Wzięli w nim udział przedszkolacy oraz uczniowie z sześciu placówek oświatowych. W tym 
samym dniu w MDK-u odbył się też fi nał konkursu Nasze Kolędowanie – „Kolędujmy wszyscy wraz”, do 
którego przystąpiło łącznie 18 placówek i ok. 50 uczestników. – Głównym celem tego wydarzenia było 
podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd oraz odgrywania jasełek – podsumowuje Katarzyna Sroka, 
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie. Oprócz tego w ostatnim czasie w rudzkim 
MDK-u odbył się Świąteczny Konkurs Recytatorski Poezji w Języku Angielskim oraz Obcojęzycznej 
Piosenki Świątecznej o Złote Gwiazdki.

W tegorocznym Przeglądzie Jasełek, 
współorganizowanym z rudzkim Mu-
zeum Miejskim, wzięły udział: 
MP nr 19, MP nr 20 oraz MP nr 30 
z Rudy Śląskiej, a także SP nr 6, 
SP nr 20 z Rudy Śląskiej oraz 

SP nr 19 ze Świętochło-
wic. I miejsce zajęło (ka-

tegoria przedszkola) MP nr 30, drugie 
MP nr 20, a trzecie MP nr 19. W przy-
padku szkół podstawowych zwyciężyli 
uczniowie z SP nr 20, a drugie miejsce 
ex aequo zajęły: rudzka SP nr 6 oraz 
świętochłowicka SP nr 19.

Drugą imprezą, którą w ostatnim 
czasie przeprowadził MDK wraz ze 
Związkiem Górnośląskim, było Nasze 
Kolędowanie. – „Kolędujmy wszyscy 
wraz”. – Celem naszego kolędowania 
była popularyzacja kolęd i pastorałek, 

jako utworów osadzonych w tradycji 
i obyczajowości, rozwijanie wraż-
liwości estetycznej dzieci i mło-
dzieży oraz kultury wspólnego 
śpiewania i muzykowania, a tak-
że konfrontacja, wymiana do-
świadczeń oraz ocena dorobku 
artystycznego wykonawców 
– mówi Katarzyna Sroka.

W konkursie reprezentowa-
ne były miasta: Ruda Śląska, 
Zabrze, Katowice, Chorzów, Fo

to
: M

DK
 R

ud
a 

Śl
ąs

ka

Dąbrowa Górnicza, Gliwi-
ce oraz Bytom – łącznie 18 
placówek i ok. 53 uczestni-
ków. Wykonano 33 utwory.

Ostatnią z inicjatyw był Świąteczny 
Konkurs Recytatorski Poezji w Języku 
Angielskim oraz Obcojęzycznej Pio-
senki Świątecznej o Złote Gwiazdki 
organizowany przez MDK wraz 
z SP nr 14 oraz I LO im. Adama Mickie-
wicza. Jego celem było pogłębianie 
wiedzy o poezji anglojęzycznej, dosko-
nalenie umiejętności recytatorskich 
oraz umiejętności pamięciowego opa-
nowania tekstu. – Zgłaszali się do nas 
nauczyciele języków obcych z różnych 
szkół, aby taki konkurs ponownie zor-
ganizować. Ościenne miasta mają 
konkursy anglojęzyczne, a my przepro-
wadziliśmy obcojęzyczny. Pojawiły się 
trzy języki – hiszpański, angielski 
i francuski. Mamy nadzieję, że w przy-
szłości będzie ich więcej – podsumo-
wuje Katarzyna Sroka. JO
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„Huloki” dla seniorów
Światowymi hitami, klasycznymi utworami, kolędami oraz piosenkami okołoświątecznymi Zespół 
Akordeonistów im. Edwarda Huloka uświetnił wtorkowy wieczór (10.01) w Domu Pomocy Społecznej 
„Senior” w Orzegowie. Noworoczne spotkania akordeonistów z pensjonariuszami to tradycja w tym miejscu.

czy. Zagraliśmy zarówno nasze sztan-
darowe utwory, jak i amerykańskie 
standardy oraz polskie kolędy, które 
wspólnie z nami zaśpiewali mieszkań-
cy wraz z prezydentem Michałem Pie-
rończykiem, który zaszczycił nas swoją 
obecnością i pochwalił za dotychcza-
sową pracę w kulturze na rzecz Rudy 
Śląskiej. Kolejne koncerty już nieba-
wem… zapraszamy! – podsumowuje 
Robert Kier, kierownik i dyrygent Ze-
społu Akordeonistów im. Edwarda Hu-
loka.

– Cały czas szukamy ciekawych ze-
społów, m.in. właśnie akordeonistów, 
z którymi współpracujemy od lat. Jesz-
cze przed pandemią w okresie poświą-
tecznym zawsze byli oni zapraszani do 
nas i zawsze chętnie odpowiadali na 

te zaproszenia – mówi Jolanta Kacz-
marczyk-Całek, dyrektor DPS „Senior”. 
– Staramy się umilać naszym gościom 
czas spędzany w ośrodku. Korzystamy 
także z koncertów organizowanych 
w rudzkich placówkach kulturalnych 
oraz wyjeżdżamy na różne imprezy po-
za miastem – dodaje. Tekst i foto: JO

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Orzegowie to całodobowa 
placówka dla osób przewlekle somatycznie chorych. Ośrodek 
przeznaczony jest dla 180 pensjonariuszy z całej Polski. – Prowadzimy 
regularną terapię zajęciową, organizujemy zajęcia aktywizacyjne 
i integracyjne dla naszych mieszkańców. Na miejsce przyjeżdżają 
w razie potrzeby lekarze specjaliści lub mieszkańcy dowożeni są do 
ośrodków zdrowia – w Rudzie Śląskiej i nie tylko. Ośrodek posiada też 
zespół opiekuńczy – podsumowuje Jolanta Kaczmarczyk-Całek.
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W SP nr 4 można było poczuć 
klimat świąt
W czwartkowe popołudnie (12.01) w Szkole Podstawowej nr 4 w Czarnym Lesie odbyło się noworoczne 
kolędowanie w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniów klas I-VIII oraz artystów Amatorskiego Teatru 
,,Pierro”, który działa przy II LO.

Koncert odbył się z inicjatywy Rady 
Rodziców, która wnioskowała o to, że-
by ponownie zorganizować wydarze-
nie odbywające się przed pandemią. 
W związku z tym przedszkolaki oraz 
uczniowie zaprezentowali program 
przygotowany wraz z nauczycielami, 

a gościnnie wystąpił teatr ,,Pierro” 
pod dyrekcją Anny Morajko-Fornal. 
W sumie na widowni zasiadło ponad 
200 osób. Byli to głównie bliscy wystę-
pujących.

– Sam koncert był bardzo udany 
i w związku z tym mamy postanowie-

nie, że za rok spotkamy się znowu na 
tego typu wydarzeniu. Ważnym aspek-
tem tego wszystkiego była współpra-
ca pomiędzy rodzicami, nauczycielami 
i uczniami – podkreśla Grażyna Kukieł-
ka, dyrektor SP nr 4. – Takie inicjatywy 
są ważne, jeżeli chodzi o integrację 
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Po naszymu, czyli po śląsku
Pranie na waszbrecie, minispektakt „Jak Kopciuch szoł na bal”, degustacja kołocza z posypką i liczne warsztaty – tak w skrócie można podsumować 
„Tydzień Śląski”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechów w Bielszowicach. Była to okazja do przypomnienia 
uczniom śląskich tradycji, gwary oraz kultury.
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i realizację celów wychowawczych. 
Ujawniło się wiele talentów wśród 
uczniów. Każdy zaangażował się na 
swój sposób. Widownia była bardzo 
zadowolona, o czym świadczyły liczne 
brawa – podsumowuje.

 JO

– Tydzień Śląski to kontynuacja na-
szej 21-letniej tradycji. Do tej pory or-
ganizowaliśmy Śląską Biesiadę Karna-
wałową. W tym roku postanowiliśmy 
rozszerzyć nasze działania. Był to 
świetny kierunek. Daliśmy uczniom 
możliwość obcowania z kulturą śląską 
na wielu obszarach – wyjaśnia Kata-

rzyna Romejko, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rudzie 
Śląskiej.

A działo się naprawdę sporo. 
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć 
w warsztatach w Muzeum Miejskim. 
Odwiedzili dawne izby mieszkalne, 
grali w gry matematyczne, a także po-

znali przepisy kuchni śląskiej. Mogli 
również spróbować swoich sił w pra-
niu na waszbrecie, w rompli. Poznali 
także elementy śląskiego stroju. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się za-
jęcia na Ficinusie.

Najważniejszym jednak elementem 
Tygodnia Śląskiego były warsztaty 

z osobami, którym śląskie tradycje, 
gwara i kultura towarzyszą na co 
dzień. – To Grzegorza Kulik – tłumacz 
i popularyzator języka śląskiego,  Bro-
nisław Wątroba znany w Rudzie Ślą-
skiej jako fraszkopisarz, numizmatyk, 
animator kultury i popularyzator ślą-
skiej mowy, Jan Wyżgoł – od lat zwią-
zanym z Towarzystwem Przyjaciół Ru-
dy Śląskiej oraz Krysti an Gałuszka 
– dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej – wylicza Emilia Pompa, koordyna-
torka Tygodnia Śląskiego z SP nr 14. 
– Zależało nam na pokazaniu, że kultu-
ra śląska jest żywa przede wszystkim 
dzięki ludziom, którzy się nią zajmują, 

którzy są jej pasjonatami, i co ważne, 
potrafi ą nią zarażać. Tydzień Śląski 
pokazał różnorodność kultury śląskiej, 
którą z zaangażowaniem będziemy 
promować  – dodała.

– Jak pięknie brzmi wyliczanka, 
wiersze, piosenki czy bajka o Kopciusz-
ku w śląskim wydaniu! Oglądając wy-
stępy uczniów, jestem przekonana, że 
nasze regionalne tradycje i mowa 
przetrwają. Dziękuję nauczycielom, 
wychowawcom i rodzicom za zaanga-
żowanie w przygotowanie dzieci, za 
pielęgnowanie kultury i tradycji Śląska 
– powiedziała Anna Krzysteczko, wice-
prezydent Rudy Śląskiej.  APFo
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– Stan zdrowia zobowiązał mnie do 
tego, żeby zgłosić się do szpitala w Go-
duli, który niemalże widzimy z okna. 
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Cud narodzin to mało powiedziane
Rudzcy neonatolodzy uratowali dziewczynkę, która przyszła na świat w 26. tygodniu ciąży, 
ważąc zaledwie 390 gramów i mierząc 29 cm. Malutka Marta spędziła cztery miesiące 
w szpitalu, a w ubiegłym tygodniu opuściła go, będąc 2,5-kilogramowym niemowlakiem.

Tam lekarze robili wszystko, żeby Mar-
tusia jak najdłużej pozostała u mnie 
w brzuchu. Pojawił się jednak stan 
przedrzucawkowy (stan podwyższone-
go ciśnienia tętniczego u ciężarnej po 
20. tygodniu ciąży – przyp. red.), więc 
lekarze i pielęgniarki bardzo szybko 
podjęli decyzję o cesarskim cięciu 
i właśnie dzięki tej błyskawicznej decy-
zji Martusia jest na świecie – mówi 

Patrycja Kwiecień, mama małej 
Marty.

Od początku swojej drogi życio-
wej dziewczynka dzielnie wal-
czyła z przeciwnościami losu. 

Nie wymagała intubacji oraz 
wentylacji mechanicznej, 

co stanowi ewenement 
wśród pacjentów z gru-
py skrajnych wcześnia-
ków oraz skrajnie niskiej 
urodzeniowej masy cia-
ła. Jednak cyklicznie 
spotykała się z rodzica-

mi w celu kangurowania. – Jak to okre-
ślił mój teść – ona ma na tym świecie 
coś ważnego do zrobienia, dlatego jest 
taka silna – mówi Patrycja Kwiecień.

Jak to bywa w przypadku wcześnia-
ków, rodzice Marty otrzymali szereg 
zaleceń w kierunku badań podstawo-
wych oraz kontrolnych – m.in. do po-
radni audiologicznej, kardiologicznej 
i okulistycznej.

przedrzucawkowy (stan podwyższone-
go ciśnienia tętniczego u ciężarnej po 
20. tygodniu ciąży – przyp. red.), więc 
lekarze i pielęgniarki bardzo szybko 
podjęli decyzję o cesarskim cięciu 
i właśnie dzięki tej błyskawicznej decy-
zji Martusia jest na świecie 

Patrycja Kwiecień, mama małej 
Marty.

Od początku swojej drogi życio-
wej dziewczynka dzielnie wal-
czyła z przeciwnościami losu. 

Nie wymagała intubacji oraz 

Najważniejsze jest jednak szczęście 
rodziny – Marta niedawno rozpoczęła 
piąty miesiąc swojego życia i w końcu 
w ubiegłym tygodniu poznała swoją ro-
dzinę – siostrę Oliwię, która wkrótce 
kończy 13 lat i brata Bartosza, który 
w tym rok będzie miał 10 lat. – Za nami 

wiele tygodni ciężkiej pracy, teraz przy-
szedł czas, żeby rodzice i rodzeństwo 
mogli cieszyć się obecnością Martusi 
w domu – mówi dr Marta Twardoch-
Drozd, lekarz neonatolog z rudzkiego 
Szpitala Miejskiego.

Joanna Oreł
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PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
ogłasza konsultacje z mieszkańcami 

miasta Ruda Śląska w zakresie 
koncepcji zagospodarowania 

placu Jana Pawła II

Konsultacje przeprowadzone zostaną 
od 11 stycznia do 9 lutego.

W konsultacjach można wziąć udział 
poprzez złożenie formularza uwag 

oraz uczestnictwo 
w spotkaniu w siedzibie Urzędu Miasta 

9 lutego 2023 r. w sali nr 211 
o godz. 17.00.

Formularz uwag można złożyć:
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu • 
Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6
przesłać pocztą na adres Urzędu • 
Miasta (41-709 Ruda Śląska, pl. Jana 
Pawła II 6),
przesłać w formie elektronicznej • 
w postaci skanu lub zdjęcia 
wypełnionego formularza na adres 
e-mail: prezydent@ruda-sl.pl.

Szczegółowe informacje, formularz 
uwag oraz konsultowana koncepcja 
dostępne są:

w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu • 
Miasta Ruda Śląska, 
w Biuletynie Informacji Publicznej • 
Urzędu Miasta: www.rudaslaska.bip.
info.pl,
na stronie internetowej Miasta Ruda • 
Śląska: www.rudaslaska.pl.

OGŁOSZENIE

Do końca świata i jeden dzień dłużej
Serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabije w tym roku w dwóch miejscach – sztabie 
przy Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu oraz przy III Liceum Ogólnokształcącym 
w Kochłowicach, a także w kilku innych lokalizacjach, gdzie zorganizowane zostaną 
,,orkiestrowe” atrakcje. 31. fi nał WOŚP odbędzie się w tym roku w niedzielę, 29 stycznia.

Serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabije w tym roku w dwóch miejscach – sztabie 
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Atrakcje w Nowym Bytomiu
Tego dnia na ulice Rudy Śląskiej 

wyruszy 450 wolontariuszy, którzy do 
puszek będą zbierać datki na 31. fi nał 
WOŚP pod hasłem ,,Chcemy wygrać 
z sepsą! Gramy dla wszystkich  – ma-
łych i dużych!”. Główny sztab ,,orkie-
stry” w naszym mieście będzie zloka-
lizowany w Miejskim Centrum Kultury 
oraz jego ogrodzie. Tam zaplanowano 
atrakcje od godz. 14 (szczegóły na 
plakacie na str. 7). – Planujemy kon-
certy, Światełko do Nieba (pokaz lase-
rowy), animacje dla dzieci, licytacje 
(w tym Złotej Karty WOŚP) oraz pokaz 
pierwszej pomocy. Wspierać będzie 
nas Druid Pub, który przygotuje posił-
ki dla wolontariuszy i uczestników fi -
nału – mówi Iwona Luszczak, dyrektor 
IV LO oraz szefowa sztabu 5110.

W ramach niego kwestować będzie 
250 wolontariuszy. – Wnioskowaliśmy 
o większą liczbę, bo chętnych było na-
prawdę sporo, ale dostaliśmy z funda-
cji zgodę właśnie na tylu wolontariu-
szy  – podsumowuje Iwona Luszczak.

Dziać się będzie w całym mieście
Ponadto o godz. 7 wyruszy Ekipa 

na Kijach, czyli grupa pasjonatów 
nordic walking, którzy pokonają 

31 kilometrów przez miasto na 31. fi -
nał WOŚP, a następnie przy dźwię-
kach orkiestry dołączą do uczestni-
ków atrakcji w ogrodzie Miejskiego 
Centrum Kultury.

Ponadto w godzinach od 10 do 
19 zaplanowano maraton pływacki 
na basenie Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji przy ul. Chryzantem 
w Rudzie (jeden tor dla pływających 
dla WOŚP oraz dodatkowe atrakcje). 
Natomiast w ODK Rudzkiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej ,,Neptun” i ,,Pul-
sar” odbędą się maratony fi tness. 
Ponadto już w piątek (27.01) w ODK 
RSM ,,Country” wraz z RKS ,,Mat” 

zorganizowany zostanie turniej sza-
chowy dla dzieci do lat 14 (zapisy od 
godz. 15.30, turniej rozpocznie się 
o godz. 16). Wpisowe w wysokości 
20 zł zostanie przekazane na rzecz 
WOŚP. Zgłoszenia przyjmowane będą 
do 25 stycznia pod nr tel. 32 240-70-
90 (w godz. 14-19) lub e-mailowo na 
adresy: country@rsm.com.pl oraz 
dariuszszachista@onet.pl. – Nada-
rzyła się możliwość połączenia sił 
i zrobienia wspólnie czegoś dobrego. 
Dlatego działamy, a ta współpraca 
układa się bardzo dobrze – podkreśla 
Mariusz Izydorczyk z Osiedlowego 
Domu Kultury RSM ,,Matecznik”.

Kochłowice znów ,,grają”
Dzień później, czyli w sobotę, 

28 stycznia o godz. 17 w III Liceum 
Ogólnokształcącym, gdzie będzie 
siedziba drugiego sztab, odbędzie 
się Koncert Młodych Talentów. 
– Z kolei w dniu fi nału tradycyjnie już 
zorganizujemy Światełko do Nieba 
w formie bezhukowych petard  oraz 
tańce i zabawę przed szkołą – mówi 
Justyna Grajdek, koordynator ko-
chłowickiego sztabu i nauczyciel 
w III LO. – W poniedziałek, 30 stycz-
nia, w szkole ustawione zostaną skle-
piki, gdzie będzie można kupić różne-
go rodzaju słodkości i gadżetu oraz 
przeprowadzona zostanie aukcja. 
Oprócz gadżetów WOŚP mamy fan-
ty, które przygotowali nauczyciele 
naszej szkoły oraz zaprzyjaźnione z na-
mi okoliczne fi rmy – zapowiada. 
– Młodzi ludzie są bardzo zaangażo-
wani w organizację fi nału. Po pierw-
sze – części z nich sprzęt z WOŚP-u po-
mógł zdrowotnie i chcą odwdzięczyć 
się za ten dar. Po drugie nasza mło-
dzież chętnie pomaga bezinteresow-
nie i pragnie się wykazać – podsu-
mowuje. Joanna Oreł
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Co, gdzie,

kiedy?

OGŁOSZENIA

Miejskie Centrum Kultury  
im. Henryka Bisty
ul. Niedurnego 69,  
41-709 Ruda Śląska

tel. 32 248-62-40, 32 244-29-52
www.mckrudasl.pl

16-20.01.2023 r.,
godz. 10.00-14.00

Ferie zimowe w MCK „Artystyczny 
Misz-masz” warsztaty 

22.01.2023 r., godz. 12.00
Spotkanie z cyklu „Krakowski Salon 
Poezji w Rudzie Śląskiej” – twórczość 
Zuzanny Ginczanki, prowadzenie: Ni-
na Siwy

22.01.2023 r., godz. 16.00
Koncert z cyklu „Maluchy w krainie 
dźwięku” – karnawał

23.01.2023 r., 
godz. 18.00

„Heksy z hołdy” piekielna komedia 
po śląsku, produkcja własna MCK, 
scenariusz i reżyseria Zbigniew Stryj

29.01.2023 r.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy – współorganizacja z rudz-
kim sztabem WOŚP 

31.01.2023 r., godz.18.00
Spotkanie z aktorem Kazimierzem 
Mazurem w ramach cyklu „Kawia-
renka Artystyczna”, prowadzenie: 
Hanna Grabowska-Macioszek, redak-
tor naczelna „Gońca Górnośląskie-
go”

5.02.2023 r., godz.18.00
Tribute to Zbigniew Wodecki – kon-
cert orkiestry dętej Power of Winds

Dom Kultury  
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

ul. E. Kokota 170,  
41-711 Ruda Śląska
tel. 32 240-21-25/26 

www.dkrsl.pl

15.01.2023 r., godz. 17.00
„Magiczni Show”– Duet iluzjoni-
styczny (familijny spektakl iluzji)

19.01.2023 r., godz. 18.00
Karnawałowy koncert Orkiestry Dętej 
„KWK Bielszowice”

20.01.2023 r., 
godz. 18.00

Przedstawienie teatralne „Teatr na 5” 
pt. „Biuro Matrymonialne” oraz 
„Sceny z życia małżeńskiego” pt. „30 
lat później”

3.02.2023 r., godz. 17.00
Kolędowanie Związku Górnośląskie-
go

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Rudzie Śląskiej 

www.biblioteka.r-sl.pl

16-27.01.2023 r.
Ferie z planszówkami w Stacji Biblio-
teka. Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 
33, Ruda Śląska-Chebzie.

16-27.01.2023 r.,  
w godz. otwarcia biblioteki

Rusz głową – gry i zabawy. Filia MBP 
nr 13, Joanny 20, Ruda Śląska-Godu-
la.

16-27.01.2023 r., godz. 10.00
„Zagraj z nami” – ferie z grami plan-
szowymi i na konsole PS3. Centrum 
Inicjatyw Społecznych „Stara Bykowi-
na”, ul. 11 Listopada 15 a

16, 18, 20, 23, 25, 27.01.2023 r.,  
godz. 11.00-15.00

Ferie w Bibliotece – zajęcia świetlico-
we dla dzieci. Filia MBP nr 16, ul. Wol-
ności 20, Ruda Śląska-Ruda

16.01.2023 r., godz. 16.00
Gdzie mieszka Pani Zima? Czyli zimo-
we opowieści, zgadywanki i filmy. Fi-
lia MBP nr 15, ul. Brzozowa 4, Ruda 
Śląska-Kochłowice

16.01.2023 r., godz. 10.00-11.00
Zimowe kino – projekcja bajek dla 
dzieci. Filia MBP nr 13, Joanny 20, 
Ruda Śląska-Godula

17.01.2023 r., godz. 10.00-11.00
Nasza zima (nie taka) zła – otwarte 
zajęcia literacko-plastyczne dla dzie-
ci. Biblioteka Ficinus, Pawła Kubi-
ny 24, Ruda Śląska-Wirek

18.01.2023 r., godz. 10.00-11.00
Kino familijne dla najmłodszych. Bi-
blioteka Ficinus, Pawła Kubiny 24, 
Ruda Śląska-Wirek

17.01.2023 r., godz. 14.00
Laurka dla Babci i Dziadka – zajęcia 
plastyczno-literackie dla dzieci. Filia 
MBP nr 4, ul. Niedurnego 69, Ruda 
Śląska-Nowy Bytom

18.01.2023 r., godz. 15.00
25.01.2023 r., godz. 15.00

Środowe rajdy na PlayStation. Stacja 
Biblioteka, ul. Dworcowa 33, Ruda 
Śląska-Chebzie

18.01.2023 r., godz. 10.00
Spotkania Perfekcyjnej Pani Domu. 
Centrum Inicjatyw Społecznych „Sta-
ra Bykowina”, ul. 11 Listopada 15 a

19.01.2023 r., godz.16.00
Nasza kochana Babcia, nasz kochany 
Dziadek. Zajęcia plastyczne dla dzieci 
– robimy kolorowe laurki dla Dziad-
ków. Filia MBP nr 13, ul. Joanny 20, 
Ruda Śląska-Godula

19.01.2023 r., godz.16.00-17.00
Nasza kochana Babcia, nasz kochany 
Dziadek – zajęcia plastyczne dla dzie-
ci. Filia MBP nr 13, ul. Joanny 20, Ru-
da Śląska-Godula

20.01.2023 r., 
godz. 11.00-13.00

Laurka dla Babci i Dziadka. Zajęcia 
plastyczne dla dzieci. Filia MBP nr 18, 
1 Maja 32, Ruda Śląska-Halemba

20.01.2023 r., godz. 15.00
Spotkanie z czytelniczkami z okazji 
Dnia Babci. Filia MBP nr 8, ul. Kacz-
marka 38, Ruda Śląska-Halemba/
Kłodnica

20.01.2023 r., godz. 15.00
Dyskusyjny Klub Książki – Dialog. 
Dyskusja o książce Mary Lynn Bracht  
„Biała chryzantema”. Filia MBP nr 16, 
ul. Wolności 20, Ruda Śląska-Ruda

23.01.2023 r. – 27.01.2023 r.,  
w godz. 11.00-13.00

Ekoferie w CIS SO. Centrum Inicjatyw 
Społecznych Stary Orzegów. Kardy-
nała Augusta Hlonda 29, 41-712 Ru-
da Śląska

23.01.2023 r., godz. 10.00-11.00
„Spotkanie z Superbohaterem”. Bi-
blioteczny teatrzyk kamishibai. Filia 
MBP nr 13, ul. Joanny 20, Ruda Ślą-
ska-Godula

26.01.2023 r., godz. 17.00
Twórczy Czwartek na Ficinusie. Cy-
kliczna impreza promująca region 
i ludzi z nim związanych. Biblioteka 
Ficinus, ul. Pawła Kubiny 24, Ruda 
Śląska-Wirek

27.01.2023 r., godz. 10.00-11.00
Zimowe kino – projekcja bajek dla 
dzieci. Filia MBP nr 13, ul. Joanny 20, 
Ruda Śląska-Godula

27.01.2023 r., godz.15.00
A, a, a, kotki dwa, czyli spotkanie 
z najbardziej znanymi kocimi bohate-
rami książek dla dzieci z okazji ich 
święta. Filia MBP nr 15, ul. Brzozo-
wa 4, Ruda Śląska-Kochłowice

27.01.2023 r., godz.11.00-13.00
Jak spędzamy ferie? Podsumowanie 
plastyczno-literackie zimowego wy-
poczynku. Filia MBP nr 18, ul. 1 Ma-
ja 32, Ruda Śląska-Halemba

1.02.2023 r., godz.10.00
Spotkania Perfekcyjnej Pani Domu. 
Centrum Inicjatyw Społecznych „Sta-
ra Bykowina” ul. 11 Listopada 15 a

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana 
Chroboka w Rudzie Śląskiej

41-700 Ruda Śląska, 
ul. Wolności 26, tel. 32 248-44-57

www.muzeum.rsl.pl

Wystawa stała „Czas to pieniądz” 
– historia cywilizacji i ekonomii na 
przykładzie Rudy Śląskiej.

Wystawa czasowa „Śląska Szopka 
Bożonarodzeniowa” 

Czwartki w Muzeum 
Warsztaty edukacyjne z zajęciami 
plastycznymi

19.01.2023 r., godz. 16.30 
Dzień Babci i Dziadka

26 stycznia 2023 r., godz. 16.00 
„Mięsopust”

GóRNICZA SPóŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA LuIZA 

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 412 

ogłasza, że w dniu 26.01.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
spółdzielni odbędzie się przetarg nieograniczony na najem oraz 

odrębną własność lokali mieszkalnych położonych na terenie 
miasta Zabrza oraz Ruda Śląska, a także na sprzedaż prawa 

użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Zabrzu.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie spółdzielni,  
pod nr tel. 32 278-67-13 wew. 32, 47, 48, a także na stronie internetowej 

pod adresem www.gsmluiza.com.pl/przetargi.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM  
NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Dyrektor Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej zaprasza podmioty  
(osoby prawne, fizyczne, inne) prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane wynajmem lokalu 

użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w budynku Muzeum 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Wolności 26, w którym w przeszłości funkcjonowała kawiarnia,  

do zapoznania się z przedstawioną propozycją wynajmu i składania ofert z proponowaną stawką czynszu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu są dostępne w zakładce „Przetargi” na stronie BIP 
Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej  

https://www.muzeum-rs.bip.doc.pl/.



,,Ludzie których kochamy zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Serdeczne podziękowania 
za złożone wyrazy współczucia

 oraz udział w uroczystościach pogrzebowych 

ŚP. LESZKA MEDERA
składa Rodzina

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych, wycinka drzew. 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.

 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. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

NIERUCHOMOŚCI

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

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-705.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Za-
dzwoń. www.lokator.nieruchomosci.
pl, tel. 793-017-323.

 Do wynajęcia mieszkanie 37 m2 
(Halemba). Tel. 608-465-457.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

 AUTO SKUP – złomowanie pojaz-
dów, pomoc drogowa. Płacimy najle-
piej. Tel. 502-752-634.

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wydawanie 
zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (nieda-
leko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pra-
cowników o specjalizacji ogólnobu-
dowlanej oraz stażystów i praktykan-
tów. Teren Ruda Śląska-Katowice. 
Zatrudnię brygadę do pokrycia da-
chu dachówką ceramiczną. Tel. 601-
504-030.

 Pracownik utrzymania terenu ze-
wnętrznego, z prawem jazdy kat.B 
4000,00 ne� o/mies, Ruda Śląska, 
tel. 604-630-556.

 Pracownik fi zyczny, brukarstwo, 
roboty ziemne. Tel. 504-334-464.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, 
zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki 
– kupię. Tel. 603-280-675.

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

MATRYMONIALNE

 Wdowa 72 lat szuka towarzystwa 
na dobre i złe chwile… Tel. 504-789-
918.
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Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych

zmarłego

ŚP. Stanisława Toborek
oraz za okazane wsparcie 

złożone kondolencje i modlitwę.

Aleksandra Handler wraz z rodziną

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

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

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

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

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

W Y C I Ą G  Z  O G Ł O S Z E N I A  O  P R Z E TA R G U

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy Chryzantem 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie niezabu-
dowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ulicy 
Chryzantem, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

a) 2157/213 o powierzchni 1529 m2, użytek „Bp”,
b) 2159/213 o powierzchni 1209 m2, użytek „Bp”,

obręb Ruda, zapisane na karcie mapy 8 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GLIS/00003961/3.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomości inwestycyjne zostaną sprzedane łącznie z udzia-
łem wynoszącym 1/10 (każda) część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 
2136/213 0 powierzchni 3655 m2, użytek „Bp”, obręb Ruda, kem. 8, nr KW GLIS/00055405/7.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 r. Nr 1066/LXl/2016, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 84, poz. 2383 oraz Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2017 r. Nr PR.0007.95.2017, 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 4044 zbywane nieruchomości stanowią tere-
ny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MMI ) oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu 2R-MN).

Ceny wywoławcze (ne� o) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym po 1/10 część w działce nr 
2136/213 wynoszą:

a) dla działki nr 2157/213 - 430.000,00 zł,
b) dla działki nr 2159/213 - 354.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług i jest płatna 

w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2023 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła Il 
6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w ter-
minie do dnia 14.02.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dla działki 2157/213 – 21.500,00 zł; dla działki 
2159/213 – 17.700,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Chryzantem, działka nr ...” przelewem na rachunek bankowy nr 71 
1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. 
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed 
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie 
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionych przyczyn. 

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

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

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
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publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje



www.wiadomoscirudzkie.pl 10 OGŁOSZENIA | 18.01.2023

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

prezydent Miasta  
ruda Śląska

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej 

położonej w rudzie Śląskie-Wirku przy ulicy Wyzwolenia, 
z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta ruda Śląska. 

przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczo-
nego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska jest niezabudowana  
nieruchomość gruntowa własności gminy Miasta ruda Śląska oznaczo-
na numerem geodezyjnym 3074/249 o powierzchni 1261 m2 (użytek 
„r-iiib”), położona w rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Wyzwolenia, zapisa-
na na karcie mapy 1 w obrębie nowa Wieś, oraz w księdze wieczystej kW 
nr gl1s/00018142/4 prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie Śląskiej. 

działy iii i iV tej księgi są wolne od wpisów. 
przetargi, które odbyły się w dniach 16.08.2022 r. i 7.10.2022 r. zakończyły 

się wynikiem negatywnym. 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą nr pr.0007.59.2018 rady 
Miasta ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w dzienniku urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, nieruchomość stanowi teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren drogi publicznej klasy 
zbiorczej o szerokości drogi w liniach rozgraniczających wynoszącej od 14,3 
m do 24,2 m (symbole planu 7MNII, 16KZ1/2). na przedmiotowej działce 
została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy. działka znajduje się 
częściowo w pasie terenu o szerokości od 50 m do 150 m wokół cmentarza, 
w obrębie którego obowiązują ograniczenia związane z zapewnieniem ochro-
ny sanitarnej od cmentarzy. 

zbywany teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wy-
zwolenia. W celu lokalizacji zjazdu, należy wystąpić odrębnym tokiem postę-
powania w Wydziale dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie warunków. Mając 
na uwadze to, że część działki zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu znaj-
duje się w obszarze o oznaczeniu 16kz1/2, na postawie art. 35 ust. 4 ustawy 
o drogach publicznych (dz. u. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) w pasie terenu 
mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia 
budowlane związane z obiektami budowlanymi. ich usunięcie w wypadku bu-
dowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 219.000,00 zł.
cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należ-

ny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu 
notarialnego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 13.02.2023 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestni-
czyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłosze-
nia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 
6.02.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 11.000,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. Wyzwolenia” przelewem na konto: nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 ing Bank Śląski katowice o/ruda Śląska, urząd Miasta ruda 
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek urzędu Miasta ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek  
8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

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

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

 WyCIąg z ogłoszenIa o PRzetaRgU 

 prezydent Miasta ruda Śląska 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

zainwestowanej targowiskiem miejskim położonej w rudzie Śląskiej-rudzie przy 
ulicy kościelnej, która w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zostanie 

sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska.

przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudo-
wę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska będzie 
nieruchomość gruntowa zainwestowana targowiskiem miejskim własności gminy Miasta rudy Śląskiej 
położona w rudzie Śląskiej-rudzie przy ul. Kościelnej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyj-
nym: 2143/165 o powierzchni 1179 m2, użytek: Bi, obręb ruda zapisana na k.m.8 oraz w księdze Wieczystej nr 
gl1s/00007252/8 (dział iii i iV tej księgi jest wolny od wpisów). 

nieruchomość zainwestowana targowiskiem miejskim objęta jest umową dzierżawy nr uM/2098/
kg/934/dp-d/2018 z dnia 31.07.2018 r. na okres od 01.08.2018 r. do 31.07.2027 r. z przeznaczeniem na 
organizowanie handlu i prowadzenie targowiska. 

nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w 90% utwardzona jest nawierzchnią asfaltową, na której posado-
wione są obiekty o charakterze handlowo-usługowym. teren ogrodzony jest płotem z dwiema stalowymi bramami 
przesuwnymi zlokalizowanymi od strony ulicy kościelnej i ulicy staszica. ogrodzenie od strony ul. kościelnej jest stalowe 
wraz ze stalową bramą wjazdową, przesuwną, od strony ulicy staszica znajduje się jedynie stalowa brama wjazdowa, 
przesuwna oraz dalej od strony południowej ogrodzenie stalowe. od strony zachodniej nieruchomość graniczy z tere-
nem parafii do której należy ogrodzenie murowane.

na przedmiotowym terenie znajdują się instalacje: wodociągowa, elektryczna i kanalizacyjna. ponadto na nierucho-
mości posadowiony jest betonowy słup oświetleniowy z trzema źródłami światła. na nieruchomości zlokalizowane 
są obiekty o charakterze handlowym w postaci kiosków oraz szczęk, które są o konstrukcji stalowej, dachy wykonane 
z blachy trapezowej. 

W skład obiektów handlowych wchodzi 14 kiosków, 4 szczęki, 2 pomieszczenia gospodarcze (w tym jedno z wc). 
obiekty posadowione na nieruchomości nie posiadają fundamentów, nie są związane trwale z gruntem (ruchomości).

część obiektów stanowi własność:
gminy ruda Śląska – kiosk nr 14, pomieszczenie gospodarcze z wc i pomieszczenie gospodarcze za kioskiem nr • 
8 oraz 4 kioski typu szczęka, 
dzierżawcy placu targowego – kioski nr 11, 9, 8, 7, 5, • 
oraz osób trzecich – kioski nr 1, 2,3, 4, 6,10, 12, 15. • 

obiekty należące do gminy ruda Śląska, ze względu na ich wiek, zostały całkowicie zamortyzowane - w związku 
z czym zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego, ich wartość księgowa wynosi zero. 

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska zatwierdzonego 
uchwałą nr 1066/lXi/2006 rady Miasta ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w dzienniku urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego z 2006 r. nr 84 poz. 2383, zbywana nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z podstawo-
wym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, ga-
stronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska (symbol 
planu: uk1) oraz fragmentarycznie stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 
min. 6 m. (symbol planu: kdW). 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 354 000,00 zł
W tym: cena gruntu   226.560,00 zł. (64,00 % ceny)
cena części składowych   127.440,00 zł. (36,00 % ceny)

W związku z tym, że nieruchomość przy ulicy kościelnej wpisana jest do rejestru zabytków Województwa Śląskiego, 
cena netto uzyskana w przetargu – zgodnie z art. 68 ust. 3 ugn – zostanie obniżona o 50%. sprzedaż podlega zwolnieniu 
od podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. od podatku od towarów i usług.

cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu winna być wpłacona w całości przed zawarciem aktu notarialne-
go.

Przetarg odbędzie się w dniu 1.03.2023 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.rudaslaska. bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do 
dnia 22.02.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 17.700,00 zł przelewem na konto tut. urzędu oraz przedłożą 
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63. 

prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta (ii piętro, naprzeciw pokoju 215 wykazów 
nieruchomości gruntowych, znajdujących się w rejonie ulicy: oświęcimskiej – która zostanie oddana 
w dzierżawę  z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny (przydomowy), oświęcimskiej – która 
zostanie oddana w najem  z przeznaczeniem pod nowy garaż, narutowicza – która zostanie oddana 
w dzierżawę  z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny (przydomowy), Bałtyckiej – która 

zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod istniejące zaplecze budowy, potokowej, kalinowej, 
porannej, kochłowickiej, kasztanowej – która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące 

stacje redukcyjno-pomiarowe gazu.

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 najem na okres 
do 3 lat  z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną w rejonie 

ulicy robotniczej.



Początek sezonu halowego
LEKKOATLETYKA

14 stycznia w Rudzie Śląskiej odbyły 
się Halowe Mistrzostwa Śląska Sędziów 
Piłki Nożnej imienia Edwarda Konopki. 
W XXIX edycji imprezy ponownie zwy-
ciężyła drużyna Kolegium Sędziów Pod-
okręgu Racibórz.

W mistrzostwach wzięło udział 12 ze-
społów, które po fazie grupowej zmie-
rzyły się w półfi nałach i wielkim fi nale. 
Ostatecznie zwycięstwo odniosła druży-

na z Raciborza, która w rzutach karnych 
pokonała kolegium sędziów z Lublińca 
4:3. W regulaminowym czasie (mecze 
trwały po 15 minut każdy) padł remis 
1:1. W starciu o trzecie miejsce repre-
zentacja podokręgu Częstochowa poko-
nała 4:2 podokręg Rybnik. Impreza była 
również okazją do podsumowania mi-
nionego roku i uhonorowania zasłużo-
nych sędziów dla okręgu śląskiego.  DK
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Sędziowie z Raciborza najlepsi
PIŁKA NOŻNA HALOWA

W zmaganiach wzięły udział drużyny kolegium sędziów z Katowic, 
Sosnowca, Bielska-Białej, Zabrza, Skoczowa, Lublińca, Częstochowy, 

Rybnika, Raciborza, Tychów, Bytomia oraz Żywca.

OGŁOSZENIE

Medaliści z Mysłowic
JU-JITSU 

Zawodniczki i zawodnicy z rudzkich 
klubów wystąpili podczas Otwartych 
Mistrzostw Śląska w Ju-Jitsu Sporto-
wym, które odbyły się 15.01 w Mysłowi-
cach, gdzie rywalizowano w ośmiu kate-
goriach wiekowych i pięciu formułach. 

Po najwyższe laury sięgnęli również 
przedstawiciele KTJ MMA Team Ruda 
Śląska. Lena Balcer zdobyła srebro 
i brąz, Nina Baucz złoto i srebro, Daniel 
Pytlok dwa razy złoto, a Jakub Karaś 
dwa razy sięgnął po brąz. Złoto przypa-
dło w udziale: Wojciechowi Jankow-
skiemu, Sylwestrowi Ziębie i Bartoszo-
wi Niziołkowi. Po srebro sięgnęli: Mi-
chał Mamczura, Paweł Palka, Krzysztof 
Pytlok, Carmen Wypukoł i Mateusz 
Gryc. Na trzecim stopniu podium sta-
nęli: Alex Bienek, Tomasz Burszka, Zu-
zanna Duda, Tobiasz Galiński oraz Ma-
ciej Mamczura. 

Dla rudzkich zawodników niedzielny występ w Mysłowicach był niezwykle udany. 

Rudzcy lekkoatleci wystąpili podczas 
śląskiego mi� ngu lekkoatletycznego, 
który 15 stycznia odbył się w Ostrawie. 
Był to jednocześnie pierwszy start w roz-
poczętym sezonie halowym. 

W barwach TL Pogoni Ruda Śląska 
wystąpiła Maria Puławska oraz Michał 
Fedkow. Maria świetnie spisała się 
w biegu na 60 m, w którym dzięki nowe-
mu rekordowi życiowemu 7.85 zajęła 

pierwsze miejsce. Michał Fedkow rów-
nież osiągnął nową ,,życiówkę” 24.32 
w biegu na 200 m, co wystarczyło do za-
jęcia 5. miejsca. 

 DK

Zwycięstwo i porażka 
KOSZYKÓWKA

Pogoń Ruda Śląska przegrała w nie-
dzielę (15.01) z MCKiS Jaworzno 61:66 
(11:16, 14:16, 17:11, 19:23) w 11. kolej-
ce III ligi mężczyzn. Drużyna Radosława 
Pyploka zajmuje piąte miejsce w tabeli 
i nadal zachowuje szanse na awans do 
dalszej fazy rozgrywek.  Nie był to pierw-
szy mecz Pogoni w tym roku. 7 stycznia 
na własnej hali rudzianie pewnie poko-
nali ostatni zespół w tabeli UKS SP 27 
Katowice 94:75 (21:18, 25:16, 24:13, 
24:28). Sytuacja w III lidze mężczyzn jest 
bardzo wyrównana. Po jedenastu me-
czach piąta Pogoń traci do liderującej 
drużyny MUKS Sari Żory trzy punkty. 

Aby awansować do II ligi mężczyzn, 
trzy najlepsze drużyny zrzeszone w Ślą-

skim Związku Koszykówki muszą naj-
pierw wygrać z zespołami z Opolskiego 
Związku Koszykówki. Dopiero wówczas 
trafi ą do jednej z sześciu czterozespoło-
wych grup, w których będą czekać 
przedstawiciele z innych województw. 
Faza półfi nałowa wyłoni 12 najlepszych 
drużyn, które w trzech grupach fi nało-
wych zawalczą o sześć miejsc premio-
wanych awansem do drugiej ligi. 

W sezonie zasadniczym Pogoń roze-
gra jeszcze trzy spotkania. Dwa u sie-
bie z MKKS Rybnik oraz KKS Mickie-
wicz Romus Katowice, a w ostatniej 
kolejce na wyjeździe zmierzy się z Po-
lonią Bytom.

  DK
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Zmarł Janusz Oster
OSTATNIE POŻEGNANIE

12 stycznia w wieku 78 lat zmarł Ja-
nusz Oster, zawodnik, trener, działacz 
i dziennikarz sportowy, który pierwsze 
swoje kroki stawiał na rudzkich boiskach 
i parkietach. 

Janusz Oster całe życie był związany 
ze sportem. Choć urodził się w Nowym 
Sączu, to swoją karierę sportową i dzien-
nikarską realizował na Śląsku. Przygodę 
ze sportami drużynowymi rozpoczął 
w Rudzie Śląskiej, gdzie grał w piłkę 
ręczną w Grunwaldzie oraz w piłkę noż-
ną w Wawelu Wirek. Pierwsze sukcesy 
na ławce trenerskiej odniósł jako asy-
stent trenera Adama Pecolda w druży-
nie piłkarek ręcznych Ruchu Chorzów. 
Zdobył wówczas trzykrotnie mistrzo-

stwa Polski w latach 1975-77, a następ-
nie wrócił do Rudy Śląskiej, gdzie treno-
wał szczypiornistki Zgody Bielszowice. 

W latach 1984-89 był kierownikiem 
sekcji piłki nożnej w Górniku Zabrze, 
gdzie świętował największe sukcesy, 
m.in. czterokrotne mistrzostw Polski 
i występy w europejskich pucharach. 
W późniejszych latach Janusz Oster dzia-
łał w Olimpii Piekary Śląskie. Stamtąd 
trafi ł do Radia Piekary, z którego 
w 2017 roku odszedł do Radia Silesia, 
gdzie prowadził audycję sportową. Był 
członkiem Klubu Seniora Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej. W ostatnich latach 
zmagał się z chorobą nowotworową. 

 DK

Gwiazda gra dalej w pucharze Polski
FUTSAL

Gwiazda Ruda Śląska awansowała do 
1/16 fi nału pucharu Polski po wyjazdo-
wym zwycięstwie 8:2 z AZS AWF Sport 
Profi  Wrocław. Tym samym rudzki zespół 
już poprawił swój wynik z zeszłego sezonu, 
kiedy to rudzianie nieoczekiwanie prze-
grali w 1/32 fi nału z MOSiR-em Krosno 
Odrzańskie 4:6. 

Sobotni (14.01) rywale Gwiazdy to ze-
spół występujący na poziomie 2. ligi 
futsalu (trzeci poziom rozgrywkowy). 
W drodze do 1/32 fi nału AZS AWF Sport 

Profi  Wrocław pokonał innego drugoli-
gowca, MTS Knurów, 7:4. Przed meczem 
pucharowym Gwiazda mierzyła się z wro-
cławianami dwukrotnie w I lidze w sezonie 
2020/2021. Wówczas w Rudzie Śląskiej 
AZS wygrał 5:1, ale w stolicy woj. dolnoślą-
skiego lepsza była Gwiazda, która zwycię-
żyła 3:1. Nie inaczej było i tym razem, choć 
rozmiar zwycięstwa rudzian był znacznie 
okazalszy. Gole dla rudzian zdobyli: Mazur 
(dwie), Pleszak (dwie), Siadul (dwie), Jago-
dziński i Brysz.

Dla podopiecznych trenera Grzywaczew-
skiego to pierwszy awans do 1/16 fi nału od 
sezonu 2019/2020. W minionym dziesięcio-
leciu Gwiazda najlepszy wynik osiągnęła 
w 2017 roku, gdy doszła do półfi nału pucha-
ru Polski. Kolejna runda rozgrywek została 
przewidziana na weekend 4-5 lutego.  W roz-
grywkach pucharowych na szczeblu central-
nym tym razem nie zobaczyliśmy drużyny 
GSM Nasz Dom, która w listopadzie zajęła 
piąte miejsce w turnieju fi nałowym o Puchar 
Polski Śląskiego Związku Piłki Nożnej. DK

W Mysłowicach z dobrej strony poka-
zali się także zawodnicy i zawodniczki 
z Academia Gorila Ruda Śląska. Złoto zdo-
byli: Natalia Panek, Franciszek Chrobak, 
Aleksander Woczka i Piotr Skorupa. Srebr-
ny krążek przypadł w udziale: Oldze Mitu-
li, Wojciechowi Woczce, Igorowi Stud-

niarkowi. Po brąz sięgnęli: Adam Studnia-
rek, Julia Małażewska, Alan Leksy oraz 
Piotr Goliński. Wśród medalistek nie mo-
gło zabraknąć sióstr Małgorzaty Baucz 
z Nelson Clubu, która zdobyła trzy złote 
medale – w kategoriach juniorskich 
gi -57 kg, no-gi -57 kg i gi -63 kg.  DK



Tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA 

zaprasza 
TAROT 

CYGAŃSKI
Kochłowice, 

ul. Łowiecka 12/1a 

tel. 607-468-787

Baran – Przygotuj się na 
zmiany, które mogą solidnie 
nadszarpnąć Twój budżet.
Byk – Ktoś bliski będzie mieć 
dla Ciebie bardzo atrakcyjną 
propozycję. Ryzyko się opła-
ci.
Bliźnięta – Znajdziesz się 
w samym centrum wydarzeń. 
Nie obawiaj się, doceń to.
Rak – Zniknie przeszkoda, 
która stała na Twojej drodze 
do godziwych zarobków.
Lew – Burzliwe rozmowy 
między Tobą a drugą połów-
ką nie muszą zwiastować 
konfl iktu.
Panna – Twoja nadopiekuń-
czość bywa męcząca. Cho-
ciaż wszyscy wiedzą, że 
chcesz dobrze.
Waga – Nadchodzi spokojny 
okres. Postaraj się wyciszyć 
i przemyśleć swoje zacho-
wanie.
Skorpion – Tak bardzo zają-
łeś się swoim nowym hobby, 
że zapomniałeś o całym 
świecie.
Strzelec – Nie wzbraniaj się 
tak przed wyjazdem z part-
nerem. To będzie przełomo-
we wydarzenie.
Koziorożec – Otrzymywanie 
prezentów jest miłe. Jednak 
czasem warto się zrewanżo-
wać.
Wodnik –  Nie zamykaj się 
na nowe znajomości, a spo-
tkasz kogoś, kto da Ci szczę-
ście.
Ryby – W Twoim zasięgu 
znajduje się wielka fortuna. 
Zawalcz o nią, warto.

HOROSKOP

Wróżki Jadzi
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POZIOMO: 1 – postać jamochłona, 
5 – ziarno gorszego gatunku, 8 – mito-
logia  grecka – bogini mądrości, 
9 – wolne miejsce, posada, 11 – ze-
spół zjawisk, procesów atmosferycz-
nych, 12 – kiwi, 15 – silnie trujący 
chwast, 17 – szata liturgiczna, 
20 – port w Szwecji, 21 – miasto w sta-
nie New Jersey, 24 – reżyser fi lmu „Ka-
tyń”, 25 – norma, formuła, 28 – przy-
lądek na Antarktydzie, 29 – miła woń, 
32 – bryła geometryczna, 33 – lek 
przeciw anginie, 36 – mydleniec, 
39 – ptak z rodziny nektarnikowych, 
42 – pierwiastek chemiczny, 43 – oaza 
na Saharze, 45 – gatunek nietoperza, 
46 – mitologia grecka – wieszczka z Ar-
kadii, 47 – trzos , kiesa. 

PIONOWO: 1 – urok, czar, 2 – me-
dykament, 3 – dziedziniec wewnątrz 
domu, 4 – stolica Korei Południowej, 
5 – ugoda, umowa, 6 – służy do wyro-
bu papieru, 7 – rybka akwariowa, 
10 – kotew, 13 – nauka o moralności, 
14 – odmiana pszenicy, 16 – rzeka 
w Irlandii, 17 – napar, 18 – dzierżawa, 
19 – gościniec, 21 – jezioro w Afryce, 

22 – zefi r, samum, 23 – roślina tropi-
kalna, 26 – ryba z rodziny prażmowa-
tych, 27 – domek letni, 30 – resztki 
surowca, 31 – starożytny ołtarz ofi ar-
ny, 34 – niejedna w szkole, 35 – jedn. 
podziału adm. Iranu, 37 – mitologia 
grecka – król Salaminy, 38 – fi ltr orga-
nizmu, 40 – znak dodawania, 41 – mia-
ra papieru, 44 – znak zodiaku. 

Książkę pt. ,,Anna, gorzki smak mio-
du” Wiole� y Sawickiej, otrzyma jedna 
osoba spośród tych, które nadeślą na 
adres redakcji (Ruda Śląska, ul. Nie-
durnego 36) lub e-mailem (biuro@
wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które 
jest rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-
wiązania czekamy do 10 dni od daty 
zamieszczenia krzyżówki. Po odbiór 
książki ,,Wege słodkości” z krzyżówki 
„WR 47” zapraszamy do redakcji (do 
dwóch tygodni od daty ukazania się 
rozwiązania, po wcześniejszym umó-
wieniu telefonicznym pod nr tel. 32 
248-60-97) Barbarę Warzałę. Prawi-
dłowe hasło brzmi: ,,Z prawdą nie 
można igrać”. 

KRZYŻÓWKA
1

1

2 3 4 5 6

13

7

5

8

3  

9

4

10 11

12 13 14

15 16 17

2

18 19

20

6

21 22 23 24

7

25 26

9

27

8

28

14

29 30

12  

31

10

32

33 34 35

15 11

36 37 38

39 40 41

42 43

16

44

45

18 17

46 47

Zapraszam na sesje: ciążowe, noworodkowe 
oraz reportaże z chrztów

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

Julia 
Muchalska
córka 
Urszuli 
i Kamila 
ur. 22.12
(2420 g)

Denis 
Pająk
syn
Anny
i Arkadiusza 
ur. 5.01
(3300 g 
i 56 cm)

NAJMŁODSI RUDZIANIE 
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Ksawery 
Wojtulek
syn 
Pauliny 
i Mateusza 
ur. 1.01
(2070 g 
i 47 cm)

Michał 
Herman
syn 
Moniki
i Igora 
ur. 4.01
(2800 g 
i 52 cm)

Lidia 
Konieczny
córka 
Agnieszki
i Tomasza 
ur. 6.01
(3670 g 
i 60 cm)

Erna 
Zieleźnik
córka 
Martyny 
i Mateusza 
ur. 7.01
(4190 g 
i 59 cm)

Zofi a 
Kryczka
córka 
Doroty 
i Marcina 
ur. 7.01
(3900 g 
i 58 cm)

Stanisław 
Nastalla
syn 
Agnieszki
i Adama 
ur. 7.01
(3485 g 
i 54 cm)

Kacper 
Toll
syn 
Klaudii 
i Mateusza 
ur. 6.01
(4300 g 
i 58 cm)

Leon 
Skorupka
syn 
Alicji 
i Marcina 
ur. 2.01
(2990 g 
i 53 cm)

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

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

zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Solidarności, 
które zostaną oddane w dzierżawę w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego na okres 9 lat z przeznaczeniem na organizowanie 
handlu i prowadzenie targowiska miejskiego. 

OGŁOSZENIA
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