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Zacienione ławki, elementy architektury nawiązujące do dziedzictwa miasta i jego śląskości, wyznaczenie 
miejsca pod organizację wystaw plenerowych, monitoring, bezpłatna toaleta – to część z propozycji 

przekazanych przez mieszkańców podczas konsultacji koncepcji nowego zagospodarowania rynku, które 
zostaną wykorzystane podczas jego przebudowy. Sama inwestycja obejmować będzie rozszczelnienie 

betonowej powierzchni, zazielenienie oraz retencję wód deszczowych. Takim zabiegom ma być poddana 
blisko 1/4 całej powierzchni placu. Teraz następnym krokiem po przeprowadzonych konsultacjach będzie 

opracowanie dokumentacji projektowej.
Więcej na str. 3
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Trwają dzielnicowe 
spotkaniaBędą zmiany 

na rynku!
Za nami kolejne, dzielnicowe spotkania. 

W ubiegłym tygodniu władze miasta spo-
tkały się z mieszkańcami Kochłowic oraz 
Rudy. Była to okazja dla rudzian, aby 
przedstawić najbardziej nurtujące ich pro-
blemy. – Jest tych tematów dużo. Będzie-
my starali się je realizować, tak żebyście 
Państwo widzieli, że nasze miasto się zmie-
nia. Chciałbym też zachęcić do następnych 
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Fundacja wesprze Patrię
Fundacja Kina Patria zajmie się wspar-

ciem oraz rozwojem tego kultowego miej-
sca na mapie Rudy Śląskiej. W ubiegłym 
tygodniu ofi cjalnie ogłoszono rozpoczęcie 
jej działalności. Członkowie fundacji mają 
w planach m.in. organizowanie wydarzeń, 
które przyciągną większą rzeszę widzów 
oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych 
na modernizację kina.

Więcej na str. 5 Fo
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Mistrzostwa Polski na Burlochu
Po raz kolejny orzegowska Burloch Are-

na stała się areną zmagań najlepszych dru-
żyn kobiecych w rugby 7. W minioną sobo-
tę odbyły się tam Mistrzostwa Polski. 
Rudzkie Diablice zajęły czwarte miejsce 
w Ekstralidze.

Więcej na str. 10 Fo
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spotkań. Kolejne spotkanie już w środę, 
29 marca w Bielszowicach – mówi prezy-
dent Michał Pierończyk.

Więcej na str. 2
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SPOTKANIA 

Z MIESZKAŃCAMI
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Kochłowice i Ruda na tapecie
Za nami kolejne, dzielnicowe spotkania. W ubiegłym tygodniu władze miasta spotkały się z mieszkańcami Kochłowic oraz Rudy. 
Była to okazja dla rudzian, aby przedstawić najbardziej nurtujące ich problemy. – Jest tych tematów dużo. Będziemy starali się 
je realizować, tak żebyście Państwo widzieli, że nasze miasto się zmienia. Chciałbym też zachęcić do następnych spotkań. 
Kolejne spotkanie już w środę, 29 marca w Bielszowicach – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Podczas poniedziałkowego (20.03) 
spotkania w Kochłowicach głównymi 
tematami było m.in. uporządkowanie 
terenu przy ul. Łowieckiej, wykonanie 
obwodnicy tej dzielnicy oraz zagospo-
darowanie terenów po KWK Polska-
Wirek. Przypomnijmy, że trwa przebu-
dowa ulicy Bałtyckiej, która dotych-
czas była drogą gruntową. Dzięki mo-
dernizacji tej drogi gruntowej powsta-
nie dojazd do terenów inwestycyjnych 
po byłej kopalni Polska-Wirek.

Ponadto mieszkańcy ulicy Kwapu-
lińskiej zgłosili problem złego stanu 
nawierzchni oraz zalewania jej po 
deszczach. Nie zabrakło pytań o upo-
rządkowanie ruchu w centrum Ko-
chłowic, w tym w okresie Wszystkich 
Świętych oraz o przyszłość wieży ci-
śnień, znajdującej się przy kochłowic-
kich plantach. Mieszkańcy zgłaszali 
także problemy dotyczące konkret-
nych budynków – przy ul. Oświęcim-
skiej 88 zasygnalizowano potrzebę 
termomodernizacji, a przy ul. Kamien-
nej 38-40 dochodzi do ubytków wody. 

Kolejny raz mieszkańcy przypomnieli 
także o hałasach dobiegających z po-
bliskiej autostrady A4.

Nie zabrakło tematów ogólnych, sy-
gnalizowanych również w innych 
dzielnicach. – Sporo zgłoszonych te-
matów dotyczy wyczekiwanych w tej 
dzielnicy inwestycji drogowych i re-

montów budynków, 
które wymagają czasu 
i dużych nakładów fi -
nansowych. Mieszkań-
cy zgłosili także m.in. 
potrzebę naprawy na-
wierzchni dróg po zi-
mie, uciążliwości zwią-
zanych z autostradą 
czy naprawą trawni-
ków zniszczonych przez 
dziki. Wszystkie zgło-
szenia zostały odnoto-
wane. Postaramy się, 
aby zostały zrealizowa-
ne najszybciej, jak bę-

dzie to możliwe – podsumowuje pre-
zydent miasta Michał Pierończyk.

Z kolei we wtorek (21.03) to miesz-
kańcy Rudy rozmawiali z władzami 
miasta o najbardziej interesujących 
ich tematach. – W Rudzie mieszkańcy 
zgłosili sporo spraw, którym trzeba się 
przyjrzeć. Pojawiły się tematy doty-
czące przebudowy ulicy Wolności 
i związanych z tym utrudnień. Mówili-
śmy o podłączeniu budynków do sieci 
centralnego ogrzewania, remontach 
zasobów mieszkaniowych i placów za-
baw oraz braku miejsc parkingowych. 
Trzeba teraz przeanalizować wszystkie 
zgłoszenia i poszukać rozwiązań, które 
będą możliwe do zrealizowania przy 
naszych możliwościach fi nansowych 
– zapowiada prezydent Pierończyk.

Padały pytania także o nieprzyjem-
ny zapach w tej dzielnicy, nasilający 
się przy cieplejszych temperaturach. 
– Niestety za część tych uciążliwości 
odpowiada jedna ze spółek. Podejmo-

Po zimie czas na wiosenne porządki
5,1 mln zł – tyle zapłaciła Ruda Śląska za utrzymanie dróg i chodników w zimie. Najbardziej kosztowny był grudzień, który pochłonął blisko 2 mln zł. 
Tymczasem w mieście rozpoczęło się już wiosenne czyszczenie ulic, chodników oraz przystanków. Potrwa ono do końca marca. Równocześnie miasto 
wyłoniło wykonawcę, który od maja do końca kwietnia przyszłego roku zajmować się będzie zimowym i letnim utrzymaniem dróg i chodników. Tu nowością 
będzie zmiana harmonogramu sprzątania w okresie letnim, będzie się ono odbywało dzielnicami, a nie jak do tej pory konkretnymi ulicami.

– Zima była w miarę łaskawa i tak na-
prawdę podczas tych kilku miesięcy 
mieliśmy jedynie kilka jej epizodów. Te-
raz skupiamy się na wiosennym oczysz-
czaniu miasta i przy sprzyjających wa-
runkach powinniśmy być z tym gotowi 
do końca marca – wylicza Michał Pie-
rończyk, prezydent miasta.

Aktualnie czyszczone są ulice oraz 
chodniki. Dodatkowo trwa sprzątanie 
powierzchni przystanków oraz wysepek 
wokół nich. W przypadku wiat przystan-
kowych, które zgodnie z zawartą umo-

wą użyczenia są utrzymywane przez Za-
rząd Transportu Metropolitalnego, ich 
mycie zaplanowano na przełom marca 
i kwietnia.

Wymienione wcześniej zadania mia-
sto realizuje w ramach kończącej się 
umowy na zimowe i letnie utrzymanie 
dróg i chodników. Tymczasem rozstrzy-
gnięte zostało postępowanie przetargo-
we na to zadanie na nowy okres od ma-
ja br. do końca kwietnia przyszłego roku. 
„Zimowe i letnie utrzymanie dróg” re-
alizować będzie konsorcjum fi rm PreZe-

ro Service Południe Sp. z o.o. oraz Safe-
road Grawil Sp. z o.o. Nowością 
w stosunku do lat poprzednich będzie 
sprzątanie ulic według dzielnic w okre-
sie letnim. 

– Zabieg taki pozwoli nam na większą 
kontrolę wykonanej pracy. Do tej pory 
było tak, że czyszczona była np. 
ul. 1 Maja wraz z przyległymi ulicami, 
począwszy od dzielnicy Halemba aż do 
Rudy. Teraz w tym samym czasie czysz-
czone będą ulice w całej dzielnicy – tłu-
maczy wiceprezydent Jacek Morek. 

– Przy okazji apelujemy do kierowców, 
aby przestrzegali znaków drogowych 
dotyczących zakazu zatrzymywania się 
i postoju w określone dni, kiedy zapla-
nowane jest czyszczenie danych ulic 
– dodaje.

Wyłoniony w postępowaniu przetar-
gowym wykonawca będzie także odpo-
wiedzialny za utrzymanie dróg podczas 
kolejnego sezonu zimowego. Ten koń-
czący się był dosyć łaskawy. Od 18 listo-
pada 2022 r. do końca lutego br. koszt 
realizacji utrzymania dróg w ramach 

„Akcji Zima” wyniósł nieco ponad 
4,6 mln zł. Najwięcej kosztowało od-
śnieżanie w grudniu – ponad 1,7 mln zł. 
Do tego trzeba doliczyć koszty związane 
z odśnieżaniem i posypywaniem chod-
ników. W tym przypadku koszt w analo-
gicznym okresie wyniósł ponad 
0,5 mln zł i podobnie najkosztowniejszy 
był grudzień 2022 r., kiedy na wydatko-
wano na ten cel ponad 250 tys. zł.

W Rudzie Śląskiej jest 19 km dróg 
wojewódzkich, 69 km dróg powiato-
wych i 181 km dróg gminnych. UM

OGŁOSZENIE

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 
– 2023 ROK –  WIOSNA

29 marca (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Bielszowic 
– Dom Kultury, ul. Kokota 170 (mała sala).

12 kwietnia (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Bykowiny 
– Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 11 Listopada 15.

18 kwietnia (wtorek), godz. 17.00 – dla mieszkańców Halemby 
– Szkoła Podstawowa nr 27 (dawniej Gimnazjum nr 9), 

ul. Zamenhofa 12.

19 kwietnia (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Wirku 
i Czarnego Lasu – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1.

waliśmy już pewne 
działania dyscypli-
nujące zarząd (...) 
– zapewnił wicepre-
zydent Jacek Morek. 
– Ostatnia poważ-
niejsza uciążliwość, 
która miała miejsce 
w rejonie zjazdu 
z trasy N-S na DTŚ 
i w otoczeniu, była 
spowodowana aku-
rat problemem, któ-
rego nie braliśmy 
pod uwagę, a mia-
nowicie było to wy-
wołane awarią in-
frastruktury jednego 

z przedsiębiorców – dodał.
Mieszkańcy dopytywali także m.in. 

o zakres remontu ulicy Starowiejskiej 
(miasto buduje tam odbiornik wód 
deszczowych z ulicy Wolności), możli-
wość podłączenia centralnego ogrze-
wania przy ul. Piastowskiej oraz przy-

szłość Starej Piecowni i galerii przy 
skrzyżowaniu ulic Wolności, Zabrzań-
skiej i 1 Maja. To oczywiście niektóre 
z wielu zgłoszonych spraw. – Podczas 
spotkań z mieszkańcami w dzielnicy 
Ruda nie można narzekać na brak te-
matów do rozmów. Dzisiaj sporo 
spraw dotyczyło tzw. Starego osiedla. 
Rodzice dopytywali się o losy boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 41. Jego 
remont jest na liście naszych prioryte-
tów inwestycyjnych, jeśli chodzi o taką 
infrastrukturę. Aby go przeprowadzić, 
niezbędne są jednak środki zewnętrz-
ne, o które cały czas się staramy. Z ko-
lei seniorom brakuje w tym rejonie 
apteki. Niestety tu jako samorząd ma-
my związane ręce. Nie możemy pro-
wadzić takiej działalności. Wierzę jed-
nak, że znajdzie się przedsiębiorca, 
który zdecyduje się na taką działal-
ność w tej części Rudy – podsumowu-
je wiceprezydent Anna Krzysteczko.  
 Joanna Oreł
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Konsultacje zakończone, czas na dokumentację
Zacienione ławki, elementy architektury nawiązujące do dziedzictwa miasta i jego śląskości, wyznaczenie miejsca 
pod organizację wystaw plenerowych, monitoring, bezpłatna toaleta – to część z propozycji przekazanych przez 
mieszkańców podczas konsultacji koncepcji nowego zagospodarowania rynku, które zostaną wykorzystane podczas 
jego przebudowy. Sama inwestycja obejmować będzie rozszczelnienie betonowej powierzchni, zazielenienie oraz 
retencję wód deszczowych. Takim zabiegom ma być poddana blisko 1/4 całej powierzchni placu. Teraz następnym 
krokiem po przeprowadzonych konsultacjach będzie opracowanie dokumentacji projektowej.

Ponad sto propozycji mieszkańców
– Dziękuję wszystkim, którzy wzięli 

udział w konsultacjach. Przekazane 
przez mieszkańców uwagi były źró-
dłem cennych inspiracji. Wszystkie zo-
stały dokładnie przeanalizowane, 
a część z nich zostanie wykorzystana 
podczas realizacji inwestycji. Aktyw-
ność mieszkańców podczas rozmów 
o sposobie zagospodarowania rynku 
pokazała też, że sam temat ważny jest 
dla wielu z nich – podkreśla Michał 
Pierończyk, prezydent miasta.

Konsultacje koncepcji nowego za-
gospodarowania rynku trwały od 
11 stycznia do 9 lutego 2023 r., a ich 
finałem było spotkanie konsultacyjne, 
które odbyło się 9 lutego w Urzędzie 
Miasta. Łącznie na udział w konsulta-
cjach zdecydowało się blisko 40 miesz-
kańców, którzy przekazali ponad  
120 różnych uwag.

Zieleń najważniejsza
Najwięcej z nich dotyczyło zieleni. 

Choć koncepcja zakłada rozszczelnie-
nie 22 proc. całej powierzchni placu, 
w tym nasadzenie blisko 30 dorod-
nych drzew oraz obsadzenie 1000 m² 
powierzchni placu krzewami, bylinami 
oraz różnymi gatunkami traw, to część 
z mieszkańców oczekuje większej ilo-
ści zieleni. – Założenia ujęte w koncep-
cji są optymalne. Musimy zachować 
równowagę, ponieważ przestrzeń ta 
nadal ma pełnić funkcję miejskiego 
rynku, a nie parku. Ponadto jesteśmy 
także ograniczeni infrastrukturalnie, 
gdyż nie każdy fragment rynku nadaje 
się na rozszczelnienie oraz późniejsze 
nasadzenia. Wynika to m.in. z uzbroje-
nia znajdującego się pod płytą rynku 
– tłumaczy Michał Pierończyk. 

Warto dodać, że wśród złożonych 
przez mieszkańców uwag pojawiły się 
także takie, by w ogóle nie ingerować 
w rynek i nie dokonywać tam nowych 
nasadzeń.

Jaki będzie los fontanny?
Kolejny punkt, który wzbudził naj-

większe zainteresowanie wśród 
uczestników konsultacji, dotyczył fon-
tanny znajdującej się w centralnej czę-
ści pl. Jana Pawła II. Koncepcja przewi-
duje jej likwidację, ponieważ fontanna 
ta już nie działała i w praktyce nie 
można jej naprawić. Budowa nowej 
generuje z kolei zbyt duże koszty zwią-
zane zarówno z jej powstaniem, jak 
i jej przyszłym użytkowaniem.

Co ważne, zaproponowane w kon-
cepcji rozwiązanie przewiduje zacho-
wanie drugiej fontanny przelewowej 
znajdującej się w południowej części 
rynku oraz budowę podziemnego 
zbiornika retencyjnego. W dyskusji 
pojawiły się natomiast głosy, by był to 
zbiornik otwarty. – W przypadku ta-

kiego rozwiązania narażamy się znów 
na koszty związane z czyszczeniem 
i zapewnieniem odpowiedniej jakości 
wody w takim zbiorniku. Nie chcemy 
się oczywiście zamykać na propozycje 
mieszkańców, z których wynika, że za-
leży im, aby jeszcze jakiś element 
związany z wodą powstał na rynku. 
Dlatego zdecydowaliśmy się, że na 
etapie dokumentacji budowlanej do-
kładnie przeanalizujemy możliwość 
realizacji tzw. placu wodnego z wyko-
rzystaniem naturalnych spadków 
przestrzeni, którego głównym zada-
niem byłoby zatrzymanie odpływu 
wody deszczowej – deklaruje prezy-
dent miasta.

Co dalej z uwagami rudzian?
Z propozycji, które padły ze strony 

mieszkańców, znaczna część będzie 
miała szansę zostać zrealizowana, po-
nieważ ujęta zostanie w dokumentacji 
projektowej. To m.in. zacienione ław-
ki, bezpłatna toaleta, elementy archi-
tektury nawiązujące do dziedzictwa 

miasta i jego śląskości, wyznaczone 
miejsce pod montaż przenośnych kur-
tyn wodnych oraz przestrzeni pod or-
ganizację wystaw i galerii plenero-
wych. Ponadto wyznaczone zostanie 
miejsce pod choinkę bożonarodzenio-
wą, a jedno z drzew, które zostaną na-
sadzone, będzie pełnić właśnie taką 
funkcję. W dokumentacji ujęty ma 
również zostać montaż monitoringu.

W przypadku nieuwzględnionych 
propozycji wymienić należy te doty-
czące przeniesienia przestrzeni wy-
znaczonej pod organizację imprez ple-
nerowych z zachodniej części rynku 
do części wschodniej. Tu na przeszko-
dzie stoją warunki terenowe związane 
z zastosowaniem słabszej podbudowy 
pod płytą rynku. Nieuwzględniona zo-
stała także grupa postulatów dotyczą-
ca ingerencji w przestrzeń znajdującą 
się poza rynkiem, a tym samym poza 
zakresem samej konsultowanej kon-
cepcji. W tym przypadku propozycje 

dotyczyły jezdni oraz parkingu w połu-
dniowej części pl. Jana Pawła II, dzia-
łalności gospodarczych w kamienicach 
przylegających do rynku oraz znajdu-
jących się przy nich placów. Władze 
miasta zamierzają jednak wrócić do 
tych uwag przy okazji prac nad kolej-
nym etapem zagospodarowania prze-
strzeni w rejonie pl. Jana Pawła II.

Teraz koncepcja wraz z zaakcepto-
wanymi uwagami mieszkańców zosta-
nie przekazana projektantowi, który 
zajmie się opracowaniem niezbędnej 
dokumentacji. Ta zaś będzie podstawą 
do realizacji samej przebudowy rynku 
w Nowym Bytomiu.

Obecny wygląd placu Jana Pawła II 
jest wynikiem jego przebudowy, która 
miała miejsce w latach 2009-2010. To 
wtedy zdecydowano, że w części par-
kowa przestrzeń zostanie zastąpiona 
w zdecydowanej większości płytami 
i kostką betonową.

 UM

OGŁOSZENIA

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 czas • 
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny w rejonie 
ulicy Szpaków.
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas • 
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod kioski handlowe w rejonie  
ulicy 1 Maja.
wykazu nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę na czas • 
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne 
(przydomowe) w rejonie ulicy Owocowej.

PRZEBUDOWA 

RYNKU
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Twórczość rudzianki 
doceniona
Danuta Pacan zajęła pierwsze miejsce 
w XV Konkursie Literackim Dla Pracowników 
Oświaty o zasięgu okręgowym pod 
hasłem „Solidarni z wojenną Ukrainą 
– Uchodźcy i my”. Rudzianka otrzymała 
nagrodę w kategorii „Opowiadanie”. 
Konkurs zorganizowany został 
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Chorzowie oraz Zarząd Okręgu 
Śląskiego ZNP w Katowicach.

Celem konkursu była integracja 
osób ze środowiska zajmującego się 
twórczością literacką, odkrywanie ta-
lentów i pozyskiwanie wartościowych 
tekstów literackich, inspirowanie 
i popularyzowanie twórczości literac-
kiej oraz stwarzanie piszącym pra-
cownikom oświaty możliwości szer-
szej prezentacji twórczości.

Danuta Pacan od 2005 roku należy 
do Nauczycielskiego Klubu Literackie-
go, jednak dotychczas tworzyła po-
ezję, a jej wiersze publikowane były 
w wydawnictwach zbiorowych ZNP. 
– W tym roku spróbowałam swoich 
sił, jeżeli chodzi o napisanie opowia-
dania i odważyłam się wystartować 

w ogłoszonym przez ZNP konkursie 
– mówi Danuta Pacan.

Z sukcesem, bo rudzianka zajęła 
pierwsze miejsce w swojej kategorii, 
choć tematyka opowiadania nie była 
prosta. – Napisałam je z perspektywy 
młodej Ukrainki, która ukrywa się 
w momencie bombardowań razem 
z innymi rodakami w czasie rosyjskiej 
agresji na jej kraj. Później, kiedy te 
bombardowania ustają, pojawia się 
pomoc z Polskiego Czerwonego Krzy-
ża i moja bohaterka razem z innymi 
Ukraińcami przyjeżdżają do Polski, by 
znaleźć tu schronienie – opisuje lau-
reatka.

 Tekst i foto: JO
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Twórczość rudzianki 

w XV Konkursie Literackim Dla Pracowników 

– Uchodźcy i my”. Rudzianka otrzymała 

przez Związek Nauczycielstwa Polskiego 
Oddział w Chorzowie oraz Zarząd Okręgu 

Na sportowo, na wesoło
Dzieci z rudzkich przedszkoli nr 7, 8, 38, 40 i przedszkolacy ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 (oddziału przedszkolnego) po raz pierwszy zmierzyli 
się w dzielnicowej sportowej olimpiadzie pod hasłem „Na sportowo, na 
wesoło”. Odbyła się ona w środę (22.03) w SP nr 3.

– Idea, która skłoniła dyrektorów 
wymienionych placówek do organiza-
cji takiej imprezy, to zachęcanie dzieci 
do sportowej aktywności oraz wspól-
nej zabawy. Chcieliśmy w ten sposób 
rozpropagować ruch i zdrowy styl ży-
cia wśród dzieci od najmłodszych lat 
i oderwać je od elektroniki – mówi Iza-
bela Krzykawska, dyrektor Zespołu 
Miejskich Przedszkoli nr 1, w skład któ-
rego wchodzi MP nr 7 oraz MP nr 38.

Olimpiada została zorganizowana 
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 3 we współpracy z Akademią Pił-
karską „Bumerang”, która poprowadziła 

wszystkie konkurencje. W sumie zmie-
rzyło się pięć drużyn po dziesięć osób, 
a w każdym składzie oprócz przedszko-
laków był nauczyciel. Zawodnicy mieli 
za zadanie m.in. przenoszenie matera-
ca, rzuty do bramki, czy skoki na jednej 
nodze. Każda konkurencja wykonywana 
była na czas, przy czym nie to było naj-
ważniejsze, bo w dzielnicowej olimpia-
dzie sportowej każdy mógł poczuć się 
wygrany. – Wszystkie drużyny niezależ-
nie od zajętego miejsca otrzymały pu-
chary, medale i sprzęt sportowy zaspon-
sorowane przez Radę Rodziców placó-
wek, a pan prezydent wręczył również 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2023 r. do dnia 
19.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 
2218/24 o powierzchni 2152 m2, użytki: „PsIV, PsV, RV”, obręb Kochłowice, 
zapisanej na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 38MNII). 

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 422.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2023 r. do dnia 19.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej, oznaczonej nu-
merem geodezyjnym 2216/24 o powierzchni 811 m2, użytek „RV”, obręb Kochłowice, zapisanej na karcie mapy 4 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 38MNII). Przedmiotowa działka zostanie 
sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część w nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem geo-
dezyjnym 2219/24 o powierzchni 1012 m2, użytek „RV”, obręb Kochłowice, zapisanej na karcie mapy 4 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4 – z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową (symbole planu: 38MNII, 2R). 

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 240.000,00 zł.

własne nagrody dla każdej drużyny 
– mówi Izabela Krzykawska. – Olimpia-
dę zorganizowaliśmy po raz pierwszy, 
ale myślę, że będziemy ją kontynuować, 

a nawet rozszerzymy o inne, niekoniecz-
ne sportowe konkurencje oraz inne pla-
cówki – podsumowuje. – Wszystkim 
małym sportowcom, wychowawcom 

i dyrekcji placówek gratuluję pomysłu 
i trzymam kciuki za pomyślność kolej-
nych wspólnych działań – podsumował 
prezydent Michał Pierończyk. JO

Przedszkolaki przywitały wiosnę
Nadeszła wiosna! O czym mieszkańców postanowili poinformować wychowankowie Miejskiego 
Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka oraz Miejskiego Przedszkola nr 17 z Nowego Bytomia. Dzieci najpierw 
przemaszerowały barwnym korowodem ulicami miasta, by następnie spotkać się na rynku m.in. 
z prezydentem oraz wiceprezydent miasta.

W obydwu przedszkolach przygoto-
wania do powitania wiosny wiązały się 
z dużym oczekiwaniem i zaangażowa-
niem. – Najpierw w przedszkolu odbył 
się rytuał pożegnania zimy, czyli topie-
nie marzanny. Później dzieci z gaikiem 
przemaszerowały ulicami osiedla 
i wszystkim oznajmiły, że jest wiosna. 
Odwiedziły też zaprzyjaźnione instytu-
cje i rozdały prezenty – w tym roku był 
to miś uszatek, który jest symbolem 
naszego przedszkola – mówi  Barbara 
Jersz, dyrektorka MP nr 4. – Dzieci cie-
szą się bardzo z tego wydarzenia i cze-

kają na nie, przygoto-
wując piosenki i wier-
szyki o wiośnie oraz 
niespodzianki dla 
mieszkańców. Wiosna 
to dla nich ważna po-
ra, kiedy robi się cie-
plej i można dłużej 
przebywać na dworze 
– dodaje Joanna 
Gwóźdź, wychowaw-
ca grupy starszaków 
,,Plastusie” w MP nr 17, która przygo-
towywała dzieci do tego wydarzenia.

Jersz, dyrektorka MP nr 4. – Dzieci cie-
szą się bardzo z tego wydarzenia i cze-

,,Plastusie” w MP nr 17, która przygo-
towywała dzieci do tego wydarzenia.

W końcu we wtorek (21 marca) 
dzieci mogły pochwalić się efektami 
swoich działań podczas spotkania na 
rynku. Tam wręczyły mieszkańcom 
drobne upominki, sami też je otrzy-
mali od prezydenta miasta Michała 
Pierończyka i wiceprezydent Anny 
Krzysteczko. – Jest to święto bardzo 
radosne i oczekiwane, kiedy dzieci 
chcą oznajmić wszystkim mieszkań-
com, że przyszła wiosna. Cieszymy się 
tego wszyscy razem i witamy ją ser-
decznie – podsumowuje Barbara 
Jersz. JO
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Co, gdzie,

kiedy?

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

1 kwietnia, godz. 17.00
„Poprawka, czyli jak się pozbyć na-
rzeczonej” – spektakl komediowy 
w wykonaniu grupy teatralnej senio-
rów „Teatr na 5”

3 kwietnia, godz. 18.00
,,Szeryf z Fryn City” – śląska kome-
dia z Dzikiego Zachodu – scenariusz 
i reżyseria: Zbigniew Stryj

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

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

www.dkrsl.pl

1 kwietnia, godz. 20.00  
Stand up Marcin Zbigniew Wojciech 
w programie „Sztos”

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rudzie Śląskiej

www.biblioteka.r-sl.pl

29 marca, godz. 15.00-17.00
Muzyczne rajdy na PlaySta� on. 
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, 
Ruda Śląska-Chebzie

29 marca, godz. 10.00
Spotkania Perfekcyjnej Pani Domu.
Centrum Inicjatyw Społecznych „Sta-
ra Bykowina”, ul. 11 Listopada 15 a, 
Ruda Śląska-Bykowina

30 marca, godz. 17.00
,,Moc kobiecości – spotkanie autor-
skie z Anną Sochą z cyklu Twórczy 
Czwartek na Ficinusie. 
Biblioteka Ficinus, ul. Pawła Kubiny 
24, Ruda Śląska-Wirek

31 marca, godz. 10.00-12.00
„Tworzymy razem” – warsztaty arty-
styczne. 
Filia MBP nr 18, ul. 1 Maja 32, Ruda 
Śląska-Halemba

31 marca, godz. 15.00
Pisanki i kroszonki, czyli jak to piyr-
wyj bywało. 
Filia MBP nr 15, ul. Brzozowa 4, Ruda 
Śląska-Kochłowice

31 marca, godz. 10.30
„Baśnie H. Ch. Andersena”– prelek-
cja dla najmłodszych z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Książki dla 
Dzieci. 
Filia MBP nr 18, ul. 1 Maja 32, Ruda 
Śląska-Halemba

1 kwietnia, godz. 9.00-14.00
Soboty z planszówkami – zabawy 
stacjonarne.
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, 
Ruda Śląska-Chebzie

3 kwietnia, godz. 14.30
Przegląd nowości książkowych dla 
dzieci. Zajęcia plastyczno-literackie 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Książki dla dzieci. 
Filia MBP nr 4, ul. Niedurnego 69, 
Ruda Śląska-Nowy Bytom

3 kwietnia, godz.17.00
Marzenie małego misia. Spektakl 
kukiełkowy na podstawie książki Gil-
lian Lobel z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Książki dla Dzieci.
Centrum Inicjatyw Społecznych Sta-
ry Orzegów, Galeria Czapla, ul. Kard. 
A. Hlonda 29, Ruda Śląska-Orzegów

4 kwietnia, godz.12.00
Finał debat oksfordzkich. 
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, 
Ruda Śląska-Chebzie

4 kwietnia, godz.10.00
Międzynarodowy Dzień Książki dla 
Dzieci. Spotkanie z pisarką – Iloną 
Tront. 
Filia MBP nr 8, ul. Kaczmarka 38, Ru-
da Śląska-Halemba

4 kwietnia, godz. 16.00
„Ozdoby świąteczno-wiosenne” 
– zajęcia plastyczne dla dzieci.
Filia MBP nr 21, ul. Grzegorzka 8, Ru-
da Śląska-Bykowina

4 kwietnia, godz. 15.00-17.00
Środa za kierownicą – gra Grand To-
urismo na PS 5. 
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, 
Ruda Śląska-Chebzie

5 kwietnia, godz. 10.00-12.00
Spotkania Perfekcyjnej Pani Domu.
CIS Stara Bykowina, ul. 11 Listopada 
15A, Ruda Śląska-Bykowina

6 kwietnia, godz. 17.00-19.00
Spotkanie autorskie z Norbertem 
Budzyńskim, pisarzem s-f. 
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, 
Ruda Śląska-Chebzie

7 kwietnia, godz. 10.00-12.00
Tworzymy razem – warsztaty arty-
styczne. 
Filia MBP nr 18, ul. 1 Maja 32, Ruda 
Śląska-Halemba

12 kwietnia, godz. 11.00
Wspomnienia z podróży do Meksy-
ku – spotkanie czytelnicze. 
Filia MBP nr 8, ul. Kaczmarka 38, Ru-
da Śląska-Halemba

12 kwietnia, godz. 18.00 
Wernisaż wystawy malarstwa człon-
ków Orzegowskiej Grupy Twórców 
Kultury. 
Centrum Inicjatyw Społecznych Sta-
ry Orzegów, Galeria Czapla, ul. Kard. 
A. Hlonda 29, Ruda Śląska-Orzegów

Muzeum Miejskie 
im. Maksymiliana Chroboka 

w Rudzie Śląskiej
ul. Wolności 26, 

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

www.muzeum.rsl.pl

4 kwietnia, godz. 16.30
„Wokół tradycji wielkanocnych” 
– wykład tematyczny Eweliny Pieczki

Patria pod skrzydłami fundacji
Fundacja Kina Patria zajmie się wsparciem oraz rozwojem tego kultowego miejsca na 
mapie Rudy Śląskiej. W ubiegłym tygodniu ofi cjalnie ogłoszono rozpoczęcie jej działalności. 
Członkowie fundacji mają w planach m.in. organizowanie wydarzeń, które przyciągną 
większą rzeszę widzów oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację kina.

– Naszym zadaniem jest podjęcie 
działań mających na celu niedopusz-
czenia do zamknięcia Kina Patria. To 
cel doraźny. Fundacja to także jedna 
z możliwych dróg przyszłości Kina Pa-
tria. Możliwych scenariuszy jest kilka, 
przy czym jeden już pojawił się w prze-
strzeni publicznej. Kino zostaje kupio-
ne przez miasto i oddane w zarząd 
fundacji. Takie rozmowy toczyły się 
z włodarzami miasta. Uważam, że jest 
to najlepsza z możliwych dróg. Jestem 
przekonany, że takie kino powinno być 
w Rudzie Śląskiej – mówi Krzysztof Ka-
sprzyk z Fundacji Kina Patria.

Za nami już pierwsze efekty działań 
członków fundacji. W Patrii odbył się 
pokaz specjalny fi lmu „Filip” wraz 
z prelekcją dr. Mirosława Węcka na 
temat czasów II wojny na Śląsku 
i w Rudzie Śląskiej. Będą też cykle fi l-
mowe – 29 marca rusza ,,Kino z psy-
chologią”, w ramach którego 
o godz. 19 swoje prelekcje wygłoszą 
uczennice II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Gustawa Morcinka, realiza-
torki projektu „Zdrówko! psychiczne”. 
Ponadto w planach są wydarzenia 
okołofi lmowe, takie jak m.in. ,,Biblio-
Film” – projekt organizowany przez 
fundację, Miejską Bibliotekę Publicz-
ną oraz Księgarnię Stronniczą. Takich 

spotkań ma być zresztą 
jeszcze więcej, na co 
członkowie fundacji bę-
dą starali się pozyskać 
dofi nansowanie. – Już 
czekamy na wyniki 
jednego z konkursów 
– wniosek został zło-
żony w ostatnim cza-
sie. Drugi wniosek 
składany będzie 
w tym tygodniu. Wy-
szukuję, konsultuję, 
piszę i wysyłam. 
Faktycznie zdoby-
wanie funduszy ze-
wnętrznych jest dużą szansą dla kina 
Patria. Sięgamy też po środki kiero-
wane do kin studyjnych. Zacieśniamy 
współpracę ze Stowarzyszeniem Kin 
Studyjnych. Liczymy także na wpłaty 
darowizn na konto fundacji, przede 
wszystkim tych małych, ale regular-
nych – zachęca Krzysztof Kasprzyk.

Obecnie fundacją kierują Ewa Brze-
zińska-Dłóciok oraz Krzysztof Kasprzyk, 
jednak grono współpracowników jest 
znacznie większe. Pani Ewa to wnucz-
ka Jana Jasiulka, który w 1937 roku 
założył kino Patria. Niedługo po wybu-
chu wojny Jasiulek został odsunięty 
od prowadzenia interesu i choć po wy-

FUNDACJA 

KINA PATRIA

zwoleniu starał się odzyskać swoją 
własność, nie dostał pozwolenia na 
dalsze prowadzenie działalności. Kino 
upaństwowiono i przekazano Filmowi 
Polskiemu. Dopiero w latach 90. kino 
wróciło w prawowite ręce właścicieli, 
a jego prowadzeniem zajęła się Ewa 
Brzezińska-Dłóciok. Od 2001 roku Pa-
tria jest kinem studyjnym. Z kolei 
Krzysztof Kasprzyk był jednym z zało-
życieli Rudzkiego Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Niebanalnych In-nI, a także je-
go pierwszym prezesem, a do roku 
2022 członkiem zarządu. To również 
inicjator utworzenia Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego KaFe In-nI w kinie 
Patria. Dotychczas aktywnie pozyski-
wał granty na realizację działań kultu-
ralnych w Rudzie Śląskiej, jest także 
autorem licznych projektów.

 Tekst i foto: Joanna Oreł

Dalszą działalność kina Patria można wesprzeć poprzez wpłaty 
no konto fundacji: nr 91 1090 2037 0000 0001 5327 6155, 
Santander Bank.

NAJMŁODSI RUDZIANIE 
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Maksymilian 
Szmich
syn 
Anny
i Szymona
ur. 14.03
(3260 g 
i 50 cm)

Tomasz 
Orszulik
syn 
Weroniki 
i Kamila
ur. 18.03
(4190 g 
i 57 cm)

Leo 
Madejski
syn 
Eweliny
i Pawła 
ur. 15.03
(3300 g 
i 55 cm)

ZAPRASZAM NA SESJE: 
ciążowe, noworodkowe 

oraz reportaże z chrztów
Tel. 515-593-713 

www. magdalenaruda.pl

Miłosz
Gembalczyk
syn 
Marleny
i Rafała
ur. 15.03
(3940 g 
i 55 cm)

Kajetan 
Wycisk
syn 
Viole� y 
i Dawida
ur. 20.03
(2759 g,
53 cm)

Jowita 
Kędzia 
córka 
Doroty 
i Szymona
ur. 15.03
(2750 g 
i 50 cm)

Bartosz 
Turlej
syn 
Lidii 
i Marcina
ur. 17.03
(2450 g 
i 51 cm)



Krystyna i Andrzej Bąkowie Zyta i Jerzy Burszkowie Krystyna i Bernard Czajorowie

Janina i Piotr Dombrowowie Maria i Kazimierz Dymkowscy Zofia i Marian Gniatkowscy

Irena i Jerzy Hewlikowie Teresa i Wiesław Jankowscy Urszula i Henryk Jurochnikowie

Teresa i Ryszard Kazubkowie Łucja i Henryk Kierczkowie Teresa i Janusz Kolonowie
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50 lat minęło...
Około 60 par z długoletnim stażem małżeńskim zostało uhonorowanych podczas uroczystości Złotych Godów, która 
odbyła się 23 marca. W trakcie spotkania w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu małżonkowie otrzymali 
medale i kwiaty. Poniżej publikujemy pamiątkowe zdjęcia par jubilatów, którzy uczestniczyli w Złotych Godach.  
W następnych wydaniach ukażą się kolejne. Gratulujemy lat spędzonych razem!

Foto: UM Ruda Śląska

ZŁOTE GODY



Bronisława i Andrzej Mastalerzowie

Stefania i Czesław Myśliwcowie Maria i Franciszek Noconiowie

Leokadia i Roman MańkowieBarbara i Piotr Magnerowie

Krystyna i Józef Konieczni Alina i Jan Kowalczykowie Krystyna i Władysław Kruczkowie

Krystyna i Bernard Nowakowie

Jadwiga i Andrzej Orszulikowie

Aleksandra i Joachim Polokowie Władysława i Ryszard Rodakowie

Ewa i Andrzej Poloczkowie Danuta i Stefan Poloczkowie

Grażyna i Bernard Szincelowie
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2023 r. do dnia 
19.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 
4907/442 o powierzchni 914 m2, użytki: „LzIV, Lzr-PsIV”, obręb Bielszowice, 
zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00020897/8, która w dro-
dze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 4U). Przedmiotowa dział-
ka zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 część w nieru-
chomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej po-
wierzchni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr 
GL1S/00021976/,
– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00020897/8 
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 5KDW).

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 210.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2023 r. do dnia 
19.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 
4906/442 o powierzchni 860 m2, użytki: „Bp, Lzr-PsIV”, obręb Bielszowice, 
zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00020897/8, która w dro-
dze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 4U). Przedmiotowa dział-
ka zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 część w nieru-
chomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej po-
wierzchni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzo-
nej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00021976/,
– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00020897/8 
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 5KDW).

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 200.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2023 r. do dnia 19.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej, oznaczonej nu-
merem geodezyjnym 2217/24 o powierzchni 946 m2, użytek „RV”, obręb Kochłowice, zapisanej na karcie mapy 4 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: 38MNII, 2R). Przedmiotowa działka zo-
stanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część w nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 2219/24 o powierzchni 1012 m2, użytek „RV”, obręb Kochłowice, zapisanej na karcie mapy 4 oraz w księ-
dze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4 – z przeznaczeniem 
pod drogę dojazdową (symbole planu: 38MNII, 2R). 

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 249.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2023 r. do dnia 19.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej, oznaczonej nu-
merem geodezyjnym 2215/24 o powierzchni 825 m2, użytek „RV”, obręb Kochłowice, zapisanej na karcie mapy 4 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: 38MNII, 2R). Przedmiotowa działka zo-
stanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część w nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 2219/24 o powierzchni 1012 m2, użytek „RV”, obręb Kochłowice, zapisanej na karcie mapy 4 oraz w księ-
dze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4 – z przeznaczeniem 
pod drogę dojazdową (symbole planu: 38MNII, 2R). 

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 222.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2023 r. do dnia 
19.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 
2210/24 o powierzchni 1199 m2, użytek „RV”, obręb Kochłowice, zapisanej 
na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejono-
wy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4, która w drodze przetar-
gu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląska (symbol planu 38MNII). 

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 284.000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2023 r. do dnia 19.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej, oznaczonej nu-
merem geodezyjnym 2214/24 o powierzchni 1616 m2, użytek „RV”, obręb Kochłowice, zapisanej na karcie mapy 4 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana  z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: 38MNII, 2R). Przedmiotowa działka zo-
stanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część w nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym 2219/24 o powierzchni 1012 m2, użytek „RV”, obręb Kochłowice, zapisanej na karcie mapy 4 oraz w księ-
dze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4 – z przeznaczeniem 
pod drogę dojazdową (symbole planu: 38MNII, 2R). 

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 361.000,00 zł.
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„Nie musimy dokonywać rzeczy wielkich – wystarczą rzeczy,
spełniane z pasją i miłością”.

 Matka Teresa z Kalkuty

MAKSYMA
NA MARZEC 2023

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych, wycinka drzew. Tel. 607-219-
491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Składanie gotowych elementów me-
blowych. Tel. 512-249-399.

 Dachy – papa termozgrzewalna. Tel. 
880-201-358.

 Pranie dywanów, kanap, foteli, itp. 
SKUTECZNIE! Tel. 519-639-121.

 POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU 
KLIENTA, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FINANSE 
Sp. z o.o.

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

 Podnośnik koszowy, usługi zwyżkowe, 
22 m. Tel. 512-549-097.

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną, blachodachówka, ściąganie 
azbestu. Tel. 512-549-097.

 Łazienka kompleksowo, malowanie, 
tapetowanie. Tel. 507-055-024.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

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

 Do wynajęcia małe umeblowane 
mieszkanie na parterze z balkonem, ul. Le-
cha. Tel. 510-627-506.

MOTORYZACJA

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

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

 AUTO SKUP – złomowanie pojazdów, 
pomoc drogowa. Płacimy najlepiej. Tel. 
502-752-634.

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 1 zł/kg. Tel. 32 771-61-31, 502-
097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 
44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę 
do pokrycia dachu dachówką ceramicz-
ną. Tel. 601-504-030.

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

 Zatrudnię brukarza, roboty ziemne. 
Tel. 504-334-464.

RÓŻNE

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

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

TURYSTYKA

 Beskidy wczasy dla małżeństw z dofi -
nansowaniem do 40%,możliwość dowozu. 
Tel. 501-642-492.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

Informacja o spotkaniach 
z mieszkańcami zasobów RSM

Zarząd RSM zawiadamia, że  w miesiącu kwietniu br. zwołuje tradycyjne, pozastatutowe 
spotkania z mieszkańcami. Spotkania poprowadzą kierownicy poszczególnych Administra-
cji. Spotkania są organizowane w celu omówienia wszystkich spraw nurtujących wszystkich 
mieszkańców zasobów RSM, nie tylko jej członków.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:

Lp Administracja Dzielnica
Termin 
i godz. 

zebrania
Miejsce zebrania

1 ADM-1 Ruda Śl. 3, 4
Godula, Orzegów,

24.04.2023 r.
godz. 17.00

poniedziałek

ODK RSM „Jowisz”
ul. Joanny 12

Ruda Śl. 3 – Godula

2 ADM-2

Ruda Śl. 9 
– Nowy Bytom, 
Wirek – os. Obr. 

Westerpla� e,
Bykowina – budynki 

ul. Poloczka 2 i 4

17.04.2023 r.
godz. 16.00

poniedziałek

Pustostan – pawilon 
ul. Pokoju 14 

Ruda Śl. 9 
– Nowy Bytom

3 ADM-3 Ruda Śl. 1
18.04.2023 r.
godz.16.30

wtorek

ODK RSM 
„Matecznik”

ul. C. Norwida 26
Ruda Śl. 1  

4 ADM-4
Ruda Śl. 6 i 7

Halemba,
Kochłowice

17.04.2023 r.
godz. 17.00

poniedziałek

ODK RSM „Muza”
ul. Energetyków 25

Ruda Śl. 6 
– Halemba

5 ADM-5
Ruda Śl. 10

Wirek, Bielszowice,
Czarny Las

17.04.2023 r.
godz. 17.00

poniedziałek

ODK  RSM „Pulsar”
ul. Różyckiego 30

Ruda Śląska 10 
– Wirek

6 ADM-6

Ruda Śl. 5 
Bykowina, bez 

budynków 
ul. Poloczka 2, 4

24.04.2023 r.
godz. 17.00

poniedziałek

ODK RSM „Country”
ul. Sztygarska 9

Ruda Śl. 5 
– Bykowina

7 ADM-7 Ruda Śl. 4, 3
Orzegów, Godula

17.04.2023 r.
godz. 17.00

poniedziałek

ODK RSM „Neptun” 
ul. Zielińskiego 8

Ruda Śl. 4 
– Orzegów

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 fax 32 248-43-22

ogłasza że posiada w trybie „od zaraz”:
1. do wynajmu 2 miejsca postojowe w Rudzie Śl. 5 – Bykowinie przy ul. Gwareckiej 4 /część działki 1185/142, 

KW GL1S/00006640/8/ wg stawki za jedno miejsce postojowe wynoszącej 87,45 zł/m-c + VAT.
 Teren jest ogrodzony, zlokalizowany przy siedzibie Administracji nr 6 i obejmuje 14 miejsc postojowych.
 Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
 Oferta jest ważna do wyczerpania miejsc.
2. do wydzierżawienia teren w Rudzie Śl. 5 – Bykowinie przy ul. Gwareckiej 4 o pow. 110,00 m2 z przeznaczeniem 

na składowisko materiałów, wiatę magazynową lub bazę sprzętu budowlanego wg stawki czynszu dzierżawnego: 
7,02 zł/m2/m-c + VAT.

 Przed podpisaniem umowy dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czyn-
szu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11, wew. 311, 267 lub 

w Dziale Członkowsko-Lokalowym, pokój nr 118, w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12 oraz Administracji nr 6 przy ul. 
Gwareckiej 4, tel. 32 242-70-75.

Ustalono porządek obrad dla Ad-
ministracji nr 2, 3, 4, 5, 6, 7:
1. Otwarcie.
2. Prowadzenie przez kierownika 

ADM, w tym:
a) sprawozdanie z wykonania fundu-

szu remontowego w 2022 r.
b) zamierzenia na 2023 r.
3. Sprawozdanie Rady Osiedla za 

2022 r.
4. Dyskusja, wolne głosy.
5. Zamknięcie spotkania.

Dla Administracji nr 1 w Goduli 
ustalono rozszerzony porządek ob-
rad:
1. Otwarcie.
2. Prowadzenie przez kierownika 

ADM, w tym:
a) sprawozdanie z wykonania fundu-

szu remontowego w 2022 r.
b). zamierzenia na 2023 r.
3. Sprawozdanie Rady Osiedla za 

2022 r.
4. Omówienie tematu zagospodaro-

wania terenu przy ul. Czereśniowej 
i Podlas wzdłuż ciągu pieszego. 

5. Dyskusja, wolne głosy.
6. Zamknięcie spotkania.

ZAPRASZAMY DO LICZNEGO 
UDZIAŁU W SWOIM ZEBRANIU.

Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

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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BIEGI

„Wiewiórka” wystartowała
W sobotę (25.03) tradycyjnie na terenie 

lasów halembskich oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 15 Sportowej odbyła się premiero-
wa w tym roku edycja „Biegu Wiewiórki”. 
Tym razem na starcie zameldowało się 317 
biegaczy i fanów nordic walking. 

Tradycyjnie pierwsze do rywalizacji sta-
nęły dzieci i młodzież, które jak zwykle 
rywalizowały na dystansie 1000 m. 
W pierwszej „Wiewiórce” wśród najmłod-
szych zwycięstwo zgarnął Adrian Wieczo-
rek, który osiągnął czas 3,53. Drugi był 
Piotr Sobkiewicz (3,55), a trzecia Maria 
Górka (4,14). Ponadto wśród chłopców 
trzeci wynik osiągnął Michał Seroka (4,21, 
czwarty czas w klasyfi kacji łącznej). W ry-
walizacji dziewcząt druga była Natalia Wa-
das (4,37, ósmy czas), a trzecia Emilia Żyła 
(4,41, dziewiąty czas).

W biegu głównym 21 biegaczy przeby-
ło pełny dystans, czyli pięć pętli o długo-
ści 4,2 km każda. Najlepszy okazał się 
Krzysztof Adamski z czasem 1:30,24, któ-
ry nieznacznie wyprzedził Andrzeja Za-
czyka (1:30,49), trzeci natomiast był To-
masz Kulpok (1:32,06). Wśród kobiet 
pierwsza była Sylwia Hirsz (1:42,57, siód-
my czas w kategorii open), druga na me-
cie z czasem 2:03,45 (18. wynik) zamel-
dowała się Magdalena Żurek, a Agnieszka 
Kristof była trzecia (2:15,17 – 20. wynik).

W przypadku rywalizacji nordic wal-
king, zawodniczki i zawodnicy mogli po-
konać maksymalnie trzy pętle, co udało 
się pięciu uczestnikom. W sobotę naj-
szybszy był Marcin Hałas (1:24,41), który 
zakończył zmagania przed Andrzejem Ko-
mandzikiem (1:28,44) i Tomaszem Ta-

isnerem (1:41,37). W rywalizacji kobiet 
pierwsza na mecie pojawiła się Anna Joń-
ca (1:56,46, czwarty wynik), druga była 
Ewa Margraf (1:56,46, piąty wynik), 
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RUGBY 7

Diablice zagrają w I lidze

a trzecia Aneta Adamus, która ukończyła 
dwa okrążenia z czasem 1:16,08 
(12. miejsce). 

 DK

W pierwszej w tym roku „Wiewiórce” wystartowało 317 osób. 

Rudzkie rugbystki zajęły czwarte miej-
sce w Ekstralidze podczas piątej rundy Mi-
strzostw Polski Rugby 7 kobiet. Zawody 
odbyły się 25 marca na Burloch Arenie 
im. Grażyny Dziedzic.

Po raz kolejny orzegowska Burloch Are-
na stała się areną zmagań najlepszych dru-
żyn kobiecych w rugby 7. Rudzkie Dia-
blice świetnie zaczęły turniej w Eks-
tralidze od zwycięstwa nad Budowla-
nymi Łódź 33:17. W kolejnych dwóch 
spotkaniach musiały jednak uznać 
wyższość głównych pretendentek do 
mistrzowskiego tytułu. Najpierw lep-
sze okazały się rugbystki Legii War-
szawa, które wygrały z rudzką druży-
ną 46:0, a w trzecim meczu rudzianki 
zostały zdominowane przez Biało-Zielo-
ne Ladies Gdańsk, co skończyło się poraż-
ką aż 0:70. 

Oznaczało to, iż w decydującym 
meczu o pozostaniu w Ekstralidze 
Diablice ponownie będą wal-
czyły z Budowlanymi. Już po 
pierwszej połowie (w rugby 7 mecze 
rozgrywa się 2x7 minut) rudzianki prze-

grywały 5:17, ale na początku drugiej 
podgoniły wynik do 15:17. Niestety w dru-
giej połowie dała o sobie znać bardzo sła-
ba obrona, olbrzymie dziury w ustawieniu 
defensywnym i niewystarczająco szybkie 

Fo
to

: J
O

, D
K

Rudzianki będą miały szansę powrócić do Ekstraligi już 1 kwietnia w Lublinie. 

(wręcz bardzo wolne) 
dochodzenie do przegru-

powań. „Budowlane” z zim-
ną krwią wykorzystały słabości 
gospodyń i mogły się po trzykroć 

cieszyć: ze zwycięstwa z fawo-
ryzowanymi Diablicami, 

z trzeciego miejsca w tur-
nieju i z utrzymania 

w Ekstralidze. Turniej 
wygrały natomiast 
Biało-Zielone Ladies 

z Gdańska, które wygrały wszystkie swoje 
spotkania.  

W klasyfi kacji łącznej Diablice zajmują 
trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski. 
Spadek rudzianek nie oznacza jednak, że 
to koniec zmagań. Już 1 kwietnia w Lubli-
nie odbędzie się VI runda MP, w której 
Diablice zagrają o powrót do Ekstraligi 
z Bes� ami Kraków, AZS-em AWF Warszawa 
oraz drugą drużyną Legii Warszawa. Miej-
sce Diablic w Ekstralidze zajęła drużyna 
Black Roses Posnania.  DK

Jedno zwycięstwo w czterech spotkaniach nie wystarczyło 
Diablicom do utrzymania w Ekstralidze. 

AKROBATYKA SPORTOWA

Sukcesy w Inowrocławiu

Przedstawiciele KPKS „Halemba” pokazali 
się z dobrej strony podczas Ogólnopolskich Za-
wodów Akrobatyki Sportowej Pierwszy Krok 
Sportowy, które w dniach 18-19.03 odbyły się 
w Inowrocławiu. W województwie kujawsko-

pomorskim rywalizowano w czterech konku-
rencjach. W dwójkach dziewcząt Natalia Dziób 
i Lilianna Szudy zajęły 3. miejsce w II klasie, na-
tomiast w III klasie pierwsze pięć miejsc zajęły 
pary z Rudy Śląskiej. Na pierwszym stopniu po-
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Udany 
występ 

w Inowrocławiu 
zaowocował 

ośmioma 
medalami. 

Porażka 
z Tychami

FUTSAL

Gwiazda Ruda Śląska przegrała 3:5 (1:5) 
z GKS-em Futsal Tychy w 19. kolejce I ligi 
PLF. Mecz rozegrano w halembskiej hali 
w sobotę (25 marca).

Oba zespoły podchodziły do tego spo-
tkania z innymi motywacjami. GKS Tychy 
nadal ma nadzieję na awans do Futsal 
Ekstraklasy, ale nie może pozwolić sobie 
na stratę punktów i musi liczyć na po-
tknięcie się któregoś z dwójki zespołów 
w czołówce, tj. Sośnicy Gliwice lub Euro-
busu Przemyśl. Gwiazda natomiast mie-
rzyła się z tyskim zespołem już dwukrotnie 
w tym sezonie (raz w lidze, raz w Pucharze 
Polski) i w obu przypadkach schodziła 
z parkietu pokonana. 

I tym razem goście okazali się lepsi. Już 
w drugiej minucie efektownym uderze-
niem popisał się Dawid Pasierbek. Choć 
Gwiazda wyrównała w 13. minucie za 
sprawą Kamila Powali, to rywale odpo-
wiedzieli aż czterema bramkami w ciągu 
sześciu minut. Gwiazda wprawdzie odro-
biła dwie bramki straty za sprawą bramek 
Ariela Piaseckiego i Powali, ale błędy 
w obronie z pierwszej połowy zadecydo-
wały, iż to goście cieszyli się ze zwycię-
stwa. 

Gwiazda Ruda Śląska 
– GKS Futsal Tychy 3:5 (1:5)

Powala 13’, 33’, Piasecki 21’ – Pasierbek 
2’, 19’, Migdał 14’, Pytel 15’, Kosowski 17’

Gwiazda (pierwsza piątka): Bogdzie-
wicz – Brysz, Małek, Piasecki, Powala. 

Trener: Wiktor Grzywaczewski
Tychy (pierwsza piątka): Moskwa – Sit-

ka, Haase, Kosowski, Cichy. 
Trener: Andrzej Szłapa. 
Do końca rozgrywek I ligi pozostały 

jeszcze trzy kolejki. Gwiazda 2 kwietnia 
zagra na wyjeździe z AZS UZ Zielona Góra, 
w połowie kwietnia natomiast pożegna 
się z własną halą meczem z drużyną Futsal 
Nowiny. Tydzień później w ostatnim me-
czu sezonu podopieczni Wiktora Grzywa-
czewskiego zagrają w Polkowicach z lokal-
nym Górnikiem. 

DK

Po raz kolejny orzegowska Burloch Are-
na stała się areną zmagań najlepszych dru-
żyn kobiecych w rugby 7. Rudzkie Dia-
blice świetnie zaczęły turniej w Eks-
tralidze od zwycięstwa nad Budowla-
nymi Łódź 33:17. W kolejnych dwóch 
spotkaniach musiały jednak uznać 
wyższość głównych pretendentek do 
mistrzowskiego tytułu. Najpierw lep-
sze okazały się rugbystki Legii War-
szawa, które wygrały z rudzką druży-
ną 46:0, a w trzecim meczu rudzianki 
zostały zdominowane przez Biało-Zielo-
ne Ladies Gdańsk, co skończyło się poraż-

Oznaczało to, iż w decydującym 
meczu o pozostaniu w Ekstralidze 
Diablice ponownie będą wal-
czyły z Budowlanymi. Już po 
pierwszej połowie (w rugby 7 mecze 

Rudzianki będą miały szansę powrócić do Ekstraligi już 1 kwietnia w Lublinie. 

(wręcz bardzo wolne) 
dochodzenie do przegru-

powań. „Budowlane” z zim-
ną krwią wykorzystały słabości 
gospodyń i mogły się po trzykroć 

cieszyć: ze zwycięstwa z fawo-
ryzowanymi Diablicami, 

z trzeciego miejsca w tur-
nieju i z utrzymania 

w Ekstralidze. Turniej 
wygrały natomiast 

Rudzianki będą miały szansę powrócić do Ekstraligi już 1 kwietnia w Lublinie. 

Jedno zwycięstwo w czterech spotkaniach nie wystarczyło 

ZAPASY

Zostali mistrzami Śląska
W Katowicach odbyły się Mistrzostwa Śląska oraz Puchar Śląska Dzieci, 

w którym wzięli udział zawodnicy z rudzkich klubów. Zawody miały miej-
sce 18 marca. 

Z ZKS Slavia po złote medale sięgali: Karol Halama (kategoria wagowa 
29 kg), Kamil Lalik (35 kg), Dominik Kulka (59 kg) w grupie dzieci oraz 
Marcel Nowak (75 kg) w grupie młodzików. Srebro natomiast zdobyli Ty-
mon Bolik (32 kg), Tomek Bińkowski (42 kg), Kamil Hukiewicz (47 kg), Mi-
chał Partuś (53 kg) w grupie dzieci a Przemo Mrozek (41 kg), Jakub Klimas 
(44 kg) i Bartosz Oleś (85 kg) w grupie młodzików. Na trzecim stopniu 
podium w grupie dzieci stanęli Bartosz Klimas (38 kg) i Marcel Żurke 
(53 kg).

W zawodach nie zabrakło również przedstawicieli Pogoni w kategorii 
młodzików, którzy wrócili do Rudy Śląskiej z pięcioma medalami. Po sre-
bro sięgnęli Dawid Bończuk (75 kg), Tomasz Opic (35 kg), Vitalii Nikuloch-
kin (48 kg) i Eryk Urban (68 kg), a po brąz w tej samej kategorii sięgnął Igor 
Machura.  DK

dium stanęły Iga Patyńska i Wiktoria Tkaczyk, 
drugie były Hanna Błaszczyk i Nadia Zajger, 
a trzecie Katarzyna Korpula i Kornelia Nocoń. 
Ponadto w kategorii 11-16 lat zwyciężyły Mar-
tyna Rzepka (Akro-Gym Mikołów) i Alicja Halor 
(KPKS „Halemba”).

Poza tym rywalizowano w trójkach dziew-
cząt, gdzie w III klasie zwyciężyły Emilia Kacz-
marczyk, Paulina Skiba i Emilia Kucharska, 
a Julia Kuczera, Antonina Dyrka i Lena Bury 
(Akro-Gym Mikołów) były drugie. W dwójkach 
mieszanych w III klasie zwyciężyła para Lena 
Nowara i Mikołaj Czornik, a Nela Dyrka i Artur 
Krzysteczko zajęli 4. miejsce. KPKS Halemba 
dzięki wynikom swoich zespołów zajął 
1. miejsce w klasyfi kacji klubowej klasy III.  DK



Sukces 
młodych 
szachistek

SZACHY

Dwie zawodniczki RKS „Mat” Ruda Ślą-
ska wystąpiły podczas Indywidualnych Mi-
strzostw Polski Młodzików w Szachach do 
lat 10. Turniej odbył się w dniach 3-11.03 
w Sielpi Wielkiej.

W województwie świętokrzyskim zagra-
ły Ewa Majchrzak i Hanna Urban, dla któ-
rych był to pierwszy start w zawodach tej 
rangi. W zawodach wystąpiło 64 zawodni-
czek – każda miała zagrać dziewięć rund 
w osiem dni w systemie tempo 90 minut 
dla zawodniczki oraz 30 sekund na każde 
posunięcie od początku par� i. 

Ewa Majchrzak uzyskała 5,5/9 (pięć 
zwycięstw, jeden remis na dziewięć par� i) 
i zajęła 18. miejsce, a Hanna Urban 4,5/9 
(cztery wygrane, jeden remis), co dało jej 
29. lokatę. Obie obecnie posiadają III kate-
gorię szachową, a w Sielpi Wielkiej były 
bardzo bliskie zdobycia II kategorii. Mi-
strzynią w sielpińskim turnieju okazała się 
Zuzanna Kamińska (7,5/9) z UKS Hetman 
Częstochowa. DK

Wyjazdowe zwycięstwa
PIŁKA NOŻNA

RKS Grodziec 
– Slavia Ruda Śląska

Dobrą dyspozycję kontynuuje Slavia Ru-
da Śląska. Podopieczni Janusza Klugego 
wysoko pokonali na wyjeździe RKS Gro-
dziec, prowadząc do przerwy aż 4:1. Dzięki 
zwycięstwu Slavia awansowała z 20 punk-
tami na siódme miejsce w tabeli klasy 
okręgowej.

RKS Grodziec 
– Slavia Ruda Śląska

1:5 (1:4)
Nowak 12’ – Szubert 2’, Witor 15’, 32’, 

Helwik 34’, Paprotny 73’
Slavia: Lis – Ramirez, Seiler, Polak 

(74’ Dragon), Szubert (69’ Kowalczyk), Ta-
łady (46’ Rejmanowski), Polak, Mikołajczyk 
(64’ Paprotny), Kowynia, Hewlik, Brzostek, 
Witor (74’ Skut).

Trener: Janusz Kluge.
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Dramatyczne derby
Grunwald Ruda Śląska przegrał z Ja-

strzębiem Bielszowice 1:2 (0:0) w drugiej, 
wiosennej kolejce katowickiej A klasy. Go-
ście zwycięskiego gola zdobyli w 94. minu-
cie meczu. 

Dla Grunwaldu była to szansa na zre-
wanżowanie się gościom z Bielszowic za 
porażkę w sierpniu. Wówczas szybka czer-
wona kartka dla Łukasza Szczygła bardzo 
pomogła Jastrzębiowi zwyciężyć 1:0. 
W pierwszej połowie sobotniego (25.03) 
starcia trudno było jednak wskazać fawo-
ryta. Gra toczyła się w środku pola i brako-
wało klarownych akcji z obu stron. Najlep-
szą okazję w tej części gry miał Adam Gosz, 
którego uderzenie głową z bliskiej odle-
głości pewnie obronił Piotr Gul. Jego 
vis-a-vis, Tomasz Kałka, również raz musiał 
interweniować, pewnie broniąc strzał 
z dystansu Mateusza Malika. 

Piłkarze obu dru-
żyn wynagrodzili 
kibicom kiepską 
pierwszą poło-
wę w ostatnich 
dwudziestu mi-
nutach drugiej 
części gry. W 74. 
minucie arbiter 
spotkania podyk-
tował rzut karny za 
faul Janusza Noconia 
na Goszu. Co do same-
go przewinienia 
obrońcy Grun-
waldu można 
mieć wątpliwo-
ści, nie zmienia 
to jednak faktu, że nie po-
mógł sobie w tej sytuacji, pozwalając wy-

Zwycięską bramkę 
dla gości zdobył 

Adam Gosz. 

przedzić się Goszowi. Karnego na gola 
pewnie zamienił Jendruś. 

Grunwald walczył o wyrównanie, co 
udało się za sprawą Jakuba Cebulaka. Za-
wodnik z Halemby najpierw wykonał rzut 
rożny, z którym poradziła sobie obrona Ja-

strzębia. Piłka wróciła do Cebulaka, 
który z rogu pola karnego uderzył 

w krótki róg zaskoczonego Kałki. 
Chwilę później świetną szansę 

dla gości zmarnował Adam Bujak. Grun-
wald mógł ten mecz wygrać – Woj-

ciech Jankowski w 92. minucie sta-
nął sam na sam z Kałką, ale za-

miast strzelać, zdecydował się 
podawać w śro-
dek pola kar-

nego, co skoń-
czyło się tylko 

stratą piłki. Ostatnią akcję meczu prze-

prowadzili goście – piłkę przejął Babczyń-
ski, który zagrał do Gosza. Napastnik Ja-
strzębia mimo asysty obrońcy celnie strze-
lił w prawy róg bramki Gula, dzięki czemu 
derby padły łupem zespołu z Bielszowic. 

Grunwald Ruda Śląska 
– Jastrząb Bielszowice 1:2 (0:0)

Jendruś 75’, Gosz 90’ – Cebulak 90’
Grunwald: Gul – Nocoń, Wadas, Szczy-

gieł, Rostek, Cebulak, Ito, Malik, Honda, Sta-
wowy, Jankowski. Trener: Grzegorz Kapica.

Jastrząb: Kałka – Babczyński, Gemski 
(81’ Kaizik), Gosz, Henisz (63’ Volkert), Jen-
druś, Latoska (73’ Bujak), Opeldus D. (73’ 
Skworc), Walczyk, Wielgos, Wiertelorz. 

Trener: Artur Opeldus.
Żółte kartki: Wadas, Cebulak 

– Wielgos
Czerwona kartka: Wadas (dru-

ga żółta) Tekst i foto: DK

PIŁKA RĘCZNA

Zapewniły sobie awans

Zgoda Ruda Śląska wygrała z MKS-em 
Start Michałkowice 35:20 (13:6) w swoim 
dziesiątym meczu w ramach II ligi kobiet. 
Sobotnie (25.03) zwycięstwo oznacza, iż 
w przyszłym sezonie szczypiornistki Zgody 
zagrają w I lidze.

Bielszowiczanki były zdecydowanymi 
faworytkami w ostatnim w tym sezonie 
meczu we własnej hali. Do tej pory ponio-
sły tylko jedną porażkę i pewnie prowadzą 
w tabeli. Jednak pierwsze podczas sobot-
niego spotkania na prowadzenie wyszły 
gościnie, które dzięki bramkom Emilii 
Szczepanik i Natalii Nowak prowadziły 2:0. 
Zgoda szybko odpowiedziała i już 
w 10. minucie prowadziła 5:3. Na następ-
ne trafi enia publiczność zgromadzona 
w hali przy ul. Sportowców musiała czekać 
aż dziewięć minut. Duża w tym zasługa 
bramkarki Justyny Gontarek, która popisa-
ła się kilkoma ważnymi interwencjami. 
Z drugiej strony bielszowiczanki nie impo-
nowały skutecznością. Zmieniło się to 
w okolicach 20 minuty meczu, gdy zdobyły 
pięć trafi eń z rzędu. Ostatecznie pierwsza 
połowa zakończyła się siedmiobramkową 
przewagą Zgody. 

Niżej notowane rywalki w drugich 30 
minutach nie miały odpowiedzi na akcje 
Zgody, która pewnie zmierzała w stronę 

zwycięstwa i awansu do pierwszej ligi. 
Bielszowiczanki udanie kontrowały i egze-
kwowały rzuty karne, dzięki czemu wypra-
cowały sobie ogromną przewagę i pewnie 
wygrały mecz. 

Z uwagi na reformę rozgrywek, którą 
przeprowadza Związek Piłki Ręcznej w Pol-
sce, nie jest do końca jasne, do jakiej gru-
py trafi  Zgoda. Jedno jest jednak pewne 
– I liga w przyszłym sezonie będzie trze-
cim, a nie drugim poziomem rozgrywek. 
ZPRP wzorem męskich rozgrywek utworzy 
od sezonu 23/24 Ligę Centralną, która bę-
dzie bezpośrednim zapleczem PGNiG Su-
perligi Kobiet. 

Zgoda Ruda Śląska – MKS Start 
Michałkowice 35:20 (13:6)

Zgoda: Gontarek, Boruta – Nawrocka 
(4 bramki), Chruścińska (2), Kita, Zawada (1), 
Tukaj (8), Korbel, Szewczyk (5), Zalewska 
(3), Podsiadło, Dera (2), Krzysteczko (3), 
Kondas (1), Małek (2), Szydełko (4). Trene-
rzy: Marek Płatek, Józef Szmatłoch.

MKS: Czaplicka, Kwiatkowska – Szcze-
paniak (3), Kurasz (1), Nowak (1), S. Jer-
czyńska (1), Cypek (2), Schmidt (3), Szcze-
paniak (2), Olszowy (2), Durłak (2), M. Jer-
czyńska (2), Herrmann (1). Trener: Alek-
sander Folta. 

Tekst i foto: DK

Po rocznej przerwie Zgoda wraca do I ligi.

Gwiazda Ruda Śląska – Wawel Wirek
Sobotnie starcie Grunwaldu z Jastrzę-

biem nie były jedynym pojedynkiem der-
bowym w tej kolejce katowickiej A klasy. 
W sobotę (25.03) na boisku w Nowym By-
tomiu stanęły naprzeciw siebie także dru-
żyny Gwiazdy oraz Wawelu. Lepsi okazali 
się goście, którzy dzięki zwycięstwu awan-
sowali na 6. miejsce.
Gwiazda Ruda Śląska – Wawel Wirek 0:2 

(0:1)
Blaszke 20’, 65’
Gwiazda: Mocyldarz – Bauszek, Bujał-

kowski (25’ Wycisk, 55’ Szołtysik), Byrski, 
Dworaczek, Kot (67’ Wypior), Ogłoza, Sro-
ka (55’ Frystacki), Studnik (80’ Heinz), Sza-
raniec, Wojtaczka. Trener: Dariusz Kot.

Wawel: Kisielov – Blaszke, Chudziński 
(85’ Łągiewka), Dziadzi, Grzesik (65’ Kryś), 
Gubała (65’ Baron), Koniarek, Lenert, 

Mosgalik (78’ Rejmer), Seroka, Wandzle-
wicz. Trener: Kamil Gabryś.

Naprzód Lipiny – Urania Ruda Śląska
Na zwycięską ścieżkę wróciła Urania Ru-

da Śląska, która bardzo pewnie pokonała 
Naprzód Lipiny. Zespół ze Świętochłowic 
okazuje się wyjątkowo gościnny dla klu-
bów z naszego miasta – to już druga taka 
wizyta w tym roku, z której rudzianie wy-
wożą trzy punkty.
 Naprzód Lipiny –Urania Ruda Śląska 0:4 

(0:1)
Henisz 14’, Nowakowski 51’, 56’, Mzyk 

90’
Urania: Pardela – Czajor, Henisz, Koło-

dziej (70’ Mzyk), Kulisz, Matcharashvili 
(70’ Ogiński), Mazurek, Nowak, Nowakow-
ski, Wleciałowski, Zalewski (82’ Halusa). 
Trener: Marcin Molek. DK

JU-JITSU

Znów obrodziło medalami
W niedzielę (19.03) zawodniczki i za-

wodnicy rudzkich klubów wystąpili pod-
czas kolejnej rundy Ogólnopolskiej Ligi 
Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu. Podobnie jak 
w lutym, tak i tym razem zmagania miały 
miejsce w Katowicach. 

Najwięcej medali spośród rudzkich klu-
bów zdobyła drużyna KTJ MMA Team, któ-
rą reprezentowało czternaścioro zawodni-
ków. Łącznie łupem KTJ padły 22 medale: 
po trzy złote zdobyli Alex Bieniek i Daniel 
Pytlok, a dwa złote i jeden srebrny zdobył 
Jakub Karaś. Ponadto złoto i srebro wywal-
czyła Lena Balcer, podobnie jak Mateusz 
Grubski. Po jednym złotym medal zdobyli: 
Nina Baucz, Wojciech Jankowski, Maciej 
Mamczura i Carmen Wypukoł. Srebro 
przypadło w udziale Michałowi Mamczu-
rze i Jakubowi Jandzie, a brąz zdobył Ma-
teusz Gryc. W klasyfi kacji łącznej klub zajął 
czwarte miejsce. 

W zmaganiach wzięli udział także junio-
rzy z Academia Gorila Ruda Śląska. Złoto 
zdobył Oskar Rosowski, a na drugim stop-
niu podium stanęli Wojciech Woczka, Ka-
rol Broda oraz Laura Stankiewicz. Również 
po cztery medale sięgnęli chłopcy z Nel-
son Clubu. Dominik Chmielewski zdobył 
złoto, Jan Kaczmarczyk i Ignacy Gacka sre-
bro, Filip Kłosowski brąz.  DK

Tym razem drużyna KTJ MMA Team 
zajęła 4. miejsce w klasyfi kacji klubowej. 
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W mistrzostwach wystąpiły Ewa 
Majchrzak i Hanna Urban. Tu na zdjęciu z 

trenerem Marianem Twardoniem.  
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Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2023 r. do dnia 19.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej własności Gminy Miasta ruda Śląska, położonej w rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Wireckiej, oznaczonej 
numerem geodezyjnym 2212/24 o powierzchni 942 m2, użytki: „lzr-rV, rV”, obręb kochłowice, zapisanej na karcie 
mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1s/00011202/4, 
która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 38MNII). Przedmiotowa 
działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część w nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 2219/24 o powierzchni 1012 m2, użytek „rV”, obręb kochłowice, zapisanej na karcie mapy 
4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1s/00011202/4 – z prze-
znaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: 38MNII, 2R). 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 274.000,00 zł.

Prezydent Miasta 
ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29.03.2023 r. do dnia 
19.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła ii 6 (ii piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta ruda Śląska, położonej w rudzie Ślą-
skiej-kochłowicach przy ulicy Wireckiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 
2213/24 o powierzchni 974 m2, użytki: „lzr-rV, rV”, obręb kochłowice, za-
pisanej na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd 
rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1s/00011202/4, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 38MNII). Przedmiotowa 
działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/7 część w nie-
ruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2219/24 
o powierzchni 1012 m2, użytek „rV”, obręb kochłowice, zapisanej na karcie 
mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie 
Śląskiej pod nr kW Gl1s/00011202/4 – z przeznaczeniem pod drogę dojaz-
dową (symbole planu: 38MNII, 2R).

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 282.000,00 zł.

Prezydent Miasta 
ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biulety-
nie informacji Publicznej urzędu Miasta ruda Śląska wykazu nieruchomości 
własności Gminy ruda Śląska, oznaczonej jako działka numer 1735/304 o po-
wierzchni 50 m2, zapisana na karcie mapy 4, w obrębie Bielszowice, objęta 
księgą wieczystą Gl1s/00014854/0 położona przy ulicy kasprowicza, która 
zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospoda-
rowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 4271/304 o po-
wierzchni 312 m2 zapisana na karcie mapy 4, w obrębie Bielszowice.
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