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Tegoroczne Dni Rudy Śląskiej odbędą się w weekend 3-4 czerwca. W sobotę zorganizowane 
zostaną obchody Dnia Dziecka oraz pokaz fi lmowy w kinie plenerowym. Te atrakcje zaplanowano 

na rynku w Nowym Bytomiu. Natomiast 4 czerwca na wireckich terenach targowych odbędą się 
koncerty. Na scenie wystąpią zespoły: CoverNostra, Oberschlesien, Mery Spolsky oraz gwiazda 

wieczoru – Dżem. Szykuje się więc weekend pełen atrakcji.
Czytaj więcej na str. 10-11
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Na kąpielisko od 8 czerwca
Trwają przygoto-

wania do rozpoczę-
cia sezonu na base-
nie otwartym  przy 
ul. Ratowników 
w Nowym Bytomiu. 
To ma nastąpić już 
8 czerwca. O szcze-
gółach piszemy 
w artykule.

Więcej na str. 2 Fo
to

: M
O

Si
R 

Ru
da

 Ś
lą

sk
a

Wracają Dni 
Rudy Śląskiej!

Informujemy, że redakcja „Wiadomości Rudzkich” 
została przeniesiona na ul. Karola Goduli 36 (siedziba 

Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, I piętro). 
Niezmiennie jednak gazety będą wydawane w każdą 

środę w godzinach 7.30-11.00 w dotychczasowym 
miejscu (Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36, 

parter Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia).

„Gryfna Kobelitka” za nami
Tradycyjny Ogólnopolski 

Turniej ,,Gryfna Kobelitka" 
w Akrobatyce Sportowej 
i  Skokach na Ścieżce odbył 
się 13 maja w halembskiej 
hali. Zorganizowane przez 
KPKS ,,Halemba” coroczne za-
wody przyciągnęły akrobatki 
i akrobatów z kilkunastu klu-
bów z całego kraju. 
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Pierwszy teatr w naszym mieście
1 maja po kilku latach przygotowań połączono Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty ze Śląskim 
Teatrem Impresaryjnym im. Henryka Bisty i tym samym działalność rozpoczęła ta druga instytucja. 
O drodze do utworzenia pierwszego w Rudzie Śląskiej teatru oraz planach jego działalności rozmawiamy 
z dyrektor ŚTI, Katarzyną Furmaniuk.

– W Rudzie Śląskiej powstał pierw-
szy teatr – Śląski Teatr Impresaryjny 
im. Henryka Bisty. W jaki sposób 
zmieni się oferta tego miejsca?

– Powstanie Śląskiego Teatru Im-
presaryjnego im. Henryka Bisty w Ru-
dzie Śląskiej było kilkuletnim proce-
sem. W ciągu czterech lat udało nam 
się wyprodukować trzy własne spek-
takle, a także sprofesjonalizować 
i ukierunkować pod kątem teatru pro-
gramy edukacyjne. Zamierzamy ulep-
szać nasz repertuar, ale nie rezygnuje-
my ze sprawdzonych i atrakcyjnych 
imprez, które organizowane były 
w MCK.

– Proszę przypomnieć, skąd w ogó-
le powstała potrzeba, aby przekształ-
cić MCK w teatr? 

– Teatr to miejsce dialogu widza 
z aktorem – taka jest najprostsza defi -
nicja instytucji teatru. Teatr dla miasta 
to czynnik silnie miastotwórczy. 
W teorii rozwoju miast znalazłam taką 
interpretację, że otwarcie teatru 
w mieście wieńczy proces jego rozwo-
ju, przypieczętowuje fakt, że w mie-
ście tym jest zarówno infrastruktura 
do działań artystycznych, ale także in-
teligentny odbiorca. Z punktu widze-
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nia przyszłych mieszkańców, czy inwe-
storów jest istotnym, że mieszkam 
w mieście, gdzie działa teatr, bowiem 
istnienie sektora kreatywnego zakłada 
stały rozwój.

– Jedną ze zmian, która już się za-
działa, jest produkcja autorskich 
sztuk pod okiem Zbigniewa Stryja. Ja-
kich nowości możemy spodziewać się 
w tym i kolejnym roku?

– Obserwujemy bardzo duże zainte-
resowanie widzów produkcjami te-
atralnymi w godce śląskiej. Wciąż cie-
szą się wielkim zainteresowaniem na-
sze trzy śląskie produkcje: „Gita Sto-
ry”, „Szeryf z Fryn-City” i „Heksy z Hoł-
dy”. W listopadzie planujemy kolejną 
premierę „po naszymu” pt. „Mało 
Szcziga z Karmańskiego”. Premierą tej 
produkcji adresowanej do dzieci 
w wieku 5-10 lat zainaugurujemy dzia-
łalność Śląskiego Teatru Impresaryj-
nego im. Henryka Bisty w Rudzie Ślą-
skiej. Będzie to kolejny autorski spek-
takl Zbigniewa Stryja. Na produkcję tę 
pozyskaliśmy grant z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(MKiDN).

– W treści uchwały Rady Miasta za-
pisano, że „Poprzez podjęte działa-

nia, w krótkim czasie Teatr stanie się 
wizytówką miasta i doskonałym na-
rzędziem jego promocji. Wychodząc 
z propozycjami realizacji nowator-
skich, wspólnych projektów arty-
stycznych z innymi śląskimi instytu-
cjami kultury, przyczyni się do inte-
gracji środowiska artystycznego Ślą-
ska i jego rozwoju”. Z jakimi instytu-
cjami zamierzacie współpracować 
i w jakich obszarach?

– Od czterech lat współpracujemy 
z Teatrem Nowym w Zabrzu. Profesjo-
nalni aktorzy, kos� umografowie i sce-
nografowie wspierają nasze produk-
cje. Prowadzimy rozmowy z teatrami 
dotyczące wymiany produkcji teatral-
nych. Jesienią w ŚTI zaprezentujemy 
świetne spektakle dla dzieci. W ra-
mach Fes� walu Teatrów Dziecięcych 
na naszych deskach wystąpi Teatr 
Groteska z Krakowa, Teatr Dzieci Za-
głębia z Będzina, Teatr Ateneum z Ka-
towic i Teatr Banialuka z Bielska-Bia-
łej. Teatry te zaprezentują swoje fl a-
gowe, bardzo atrakcyjne plastycznie, 
klasyczne spektakle. Dzieci poznają te-
atralne wersje przygód „Calineczki”, 
„Czerwonego Kapturka”, „Muminków” 
i „Kota w Butach”. Na fes� wal pozyska-

liśmy środki z MKiDN. 
Główne obszary współpra-
cy z innymi instytucjami 
artystycznymi to zwięk-
szenie mobilności pro-
dukcji teatralnych oraz 
organizacja fes� wali i prze-
glądów produkcji teatral-
nych.

– Podejść do zmiany 
organizacji oraz nazwy 
z Miejskiego Centrum 
Kultury im. Henryka Bi-
sty na Śląski Teatr Impresa-
ryjny im. Henryka Bisty było 
już kilka. Z czego wynikała 
tak długo trwająca procedu-
ra?

– Główną przeszkodą w przekształ-
ceniu była epidemia COVID-19, która 
znacznie przesunęła w czasie wszelkie 
formalności związane z otwarciem te-
atru. Istotne były także zmiany kadro-
we, jak odejście na emeryturę kluczo-
wych dla instytucji pracowników. Na 
ofi cjalne otwarcie teatru zapraszamy 
w listopadzie, jednak już w lipcu odbę-
dą się familijne „Ogrody Śniadanio-
we”, a w sierpniu zaplanowaliśmy 
warsztaty teatralne dla dzieci oraz 

weekend z naszymi fl agowymi, śląski-
mi produkcjami. Jesienią rozpocznie-
my działalność edukacyjną oraz zapre-
zentujemy ciekawy repertuar, w któ-
rym nie zabraknie wydarzeń muzycz-
nych, kabaretowych i teatralnych. 
Czeka nas także remont budynku te-
atru, gdyż otrzymaliśmy wsparcie Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w wysokości prawie pół mi-
liona złotych.

– Dziękuję za rozmowę.
Tekst i foto: Joanna Oreł

Coraz bliżej do otwarcia kąpieliska
Trwają przygotowania do rozpoczęcia sezonu na basenie otwartym 
przy ul. Ratowników w Nowym Bytomiu. To ma nastąpić już 8 czerwca.

Jednym z działań było spuszczenie 
wody z basenów (niecki są chronione 
dzięki stali nierdzewnej) oraz ich wy-
czyszczenie specjalnymi preparatami. 
– Sprawdzamy całą technologię wo-
dy basenowej i instalacje atrakcji 
wodnych. W przebieralniach instalu-
jemy armaturę sanitarną, która zo-
stała zdemontowana po sezonie, 

gdyż przebieralnie nie są budynkiem 
zamkniętym i ogrzewanym. Myjemy 
plażę basenową, strefę leżakową 
i zjeżdżalnie – wylicza Aleksandra Po-
loczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. 
– Przed otwarciem robimy przegląd 
i serwis zjeżdżalni tak, aby można 
z nich bezpiecznie korzystać. Instalu-
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jemy całą infrastrukturę kas i czytni-
ków zewnętrznych, które w celu 
ochrony zostały zdemontowane po 
sezonie. Tereny zielone również trze-
ba przygotować (koszenie, urucho-
mienie systemu do zraszania trawy) 
– dodaje.

Infrastruktura sprawdzana jest 
m.in. pod kątem ewentualnych uste-

rek.  – Na ten sezon naprawy wyma-
gała nawierzchnia poliuretanowa pla-
ży basenowej, usunęliśmy nieszczelno-
ści w zasilaniu nogomyjek oraz wy-
mieniamy bojler do podgrzewania 
wody w przebieralniach. Zabezpiecza-
my też podłogę w przebieralniach spe-
cjalnym preparatem antypoślizgo-
wym. Pojawiło się również kilka drob-
nych usterek w technologii wody ba-
senowej, ale jak na razie nie jest to 
nic, z czym sobie nie poradzimy. Na 
koniec kilkanaście litrów farby, żeby 
nie tylko było bezpiecznie, ale i pięknie 
– zapowiada Aleksandra Poloczek.

Kąpielisko przy ul. Ratowników 
czynne ma być od 8 czerwca (czwar-
tek, Boże Ciało). Do 11 czerwca basen 
będzie czynny od godz. 9 do 19, a na-
stępnie do 24 czerwca (termin rozpo-
częcia wakacji) w tygodniu na basen 
będzie można wybrać się w godzinach 
od 11 do 19, a w weekendy od 9 do 
19. Natomiast od 24 czerwca do 
3 września kąpielisko ma być czynne 
codziennie od godz. 9 do 19. W tym 
sezonie cennik nie zmieni się w po-
równaniu do ubiegłego roku. Bilet 
normalny ma kosztować 18 zł, a ulgo-
wy 10 zł. Joanna Oreł
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Święto wszystkich strażaków
Uroczyste obchody Dnia Strażaka odbyły się w ubiegłym tygodniu w naszym mieście. Była to okazja m.in. do podziękowań oraz wręczenia odznaczeń, me-
dali, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień. – Z okazji Dnia Strażaka pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia dla całej załogi Państwowej 
Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej – mówił prezydent miasta, Michał Pierończyk. – Doskonale wiem, że praca w służbach pożarniczych to wielkie wyzwanie 
oraz trudna i niebezpieczna misja. Każdy ze strażaków codziennie zdaje egzamin nie tylko ze swoich umiejętności, sprawności i profesjonalizmu, ale przede 
wszystkim z odwagi i gotowości niesienia pomocy. Dziękuję za to, że mieszkańcy Rudy Śląskiej są pewni, że mogą zawsze liczyć na strażaków, którzy stają na 
wysokości zadania i wzorowo wypełniają swoje obowiązki – dodał.

Decyzją ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji nadana została 
Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej” jednemu funkcjo-
nariuszowi w stanie spoczynku oraz 
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej” dwóm 
strażakom Komendy Miejskiej PSP 
w Rudzie Śląskiej. Wręczone zostały 
też cztery medale ,,Za Zasługi Dla Po-
żarnictwa” oraz trzy medale ,,Za Zasłu-
gi dla Śląskiej Organizacji ZZS Florian”. 
Z okazji Dnia Strażaka awanse na wyż-
sze stopnie służbowe otrzymało w su-

mie 11 funkcjonariuszy rudzkiej PSP. 
Dodatkowo podczas uroczystości ślą-
ski komendant wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek 
Kleszczewski wręczył st. kpt. Mariuszo-
wi Kicie akt powołania na stanowisko 
zastępcy komendanta miejskiego PSP 
w Rudzie Śląskiej.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku 
rudzka straż pożarna przeprowadziła 
w sumie 1635 interwencji (z czego 
409 to pożary, 1102 miejscowe zagro-
żenia, 124 fałszywe alarmy). Rudzcy 
strażacy uczestniczyli także w 146 dzia-

łaniach związanych z tlenkiem węgla. 
Rudzcy strażacy interweniują także 
podczas zdarzeń drogowych – w 2022  
roku 61 razy. Innymi zadaniami Pań-
stwowej Straży Pożarnej są kontrole 
przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, czego efektem było 
przeprowadzenie 120 kontroli, w tym 
81 kontroli podstawowych i 39 spraw-
dzających. Ważnym aspektem działal-
ności rudzkiej PSP są również akcje 
związane z profilaktyką pożarową, za-
jęcia edukacyjne przedstawiające  
m.in. sposoby zapobiegania zagroże-
niom, pogadanki i spotkania z dziećmi, 
młodzieżą, seniorami, a także z admi-
nistratorami i zarządcami budynków 
mieszkalnych. W 2022 roku w ramach 
działań profilaktycznych prowadzone 
były kampanie społeczne: „Stop poża-
rom traw”, „Czujka na straży Twojego 
bezpieczeństwa!”, „Bezpieczne waka-
cje” oraz przekazywanie czujek tlenku 
węgla dla mieszkańców w czasie dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. Obecnie 
KM PSP zatrudnia 97 funkcjonariuszy 
i trzech pracowników cywilnych w bu-

GóRnICZa SPółDZIelnIa 
MIeSZKanIOWa lUIZa 

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 412 

ogłasza, że w dniu 1.06.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie  
spółdzielni odbędzie się przetarg nieograniczony  

na najem lokali mieszkalnych położonych  
na terenie miasta Zabrza oraz Rudy Śląskiej.

 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.

dynku obecnej komendy PSP w Wirku 
przy ul. Strażackiej 10 oraz w Jednost-
ce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy 
ul. Hlonda 39 w Orzegowie. W tej 

chwili trwa budowa nowej strażnicy 
przy ul. niedurnego w Wirku, gdzie po 
zakończeniu inwestycji przeniosą się 
wszyscy strażacy. JO, UM

OGłOSZenIe
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Świat widziany oczami Grzegorza Haiskiego
„Z mojej palety” – pod takim hasłem odbył się wernisaż 39. indywidualnej wystawy 
malarstwa Grzegorza Haiskiego w Galerii Czapla, działającej przy Centrum Inicjatyw 
Społecznych w Orzegowie. Ekspozycję prac można oglądać do końca tego miesiąca.

Grzegorz Haiski to mieszkaniec By-
kowiny, który malarstwem zajmuje się 
od ponad 50 lat. Swój warsztat twór-
czy doskonalił pod okiem Władysława 
Lucińskiego, związany był z wieloma 
grupami twórców nieprofesjonalnych, 
brał udział w wielu międzynarodo-
wych plenerach malarskich i wysta-
wach. Jego prace można podziwiać 
w Muzeum Miejskim im. M. Chrobo-
ka, Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, w Sanktuarium Matki Bożej 
Licheńskiej, w kolekcji ,,Barwy Śląska”, 
a nawet w Watykanie.

– Artysta w Galerii Czapla zapre-
zentował kolekcję obrazów o bardzo 
różnorodnej tematyce. Zwiedzając 
wystawę, będzie można podziwiać za-
równo architekturę śląskich miast, jak 
i kambodżańskich, zabytkowych świą-
tyń. Perełką na wystawie jest cykl 
związany z przyrodą Doliny Kochłówki 
– mówi Agnieszka Płaszczyk, kierow-
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nik Centrum Inicjatyw Społecznych 
Stary Orzegów Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. – O wielkiej wrażliwości 
twórcy świadczą urocze scenki rodzin-
ne na tle zaśnieżonej Brennej, czy też 
zaangażowane w aktualną tematykę 
obrazy niszczenia środowiska oraz 
wojny na Ukrainie – dodaje.

Wernisaż wystawy Grzegorza Ha-
iskiego odbył się 9 maja, a obrazy 
można oglądać do 31 maja w godzi-
nach otwarcia biblioteki, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu tego faktu 
w MBP Centrum Inicjatyw Społecz-
nych Stary Orzegów.

 JO

Dzień otwarty w „Nereuszu”
W Stowarzyszeniu Świętego Filipa Nereusza przy ul. Piastowskiej 25 w Rudzie odbył 
się dzień otwarty dla dzieci, młodzieży i rodziców z terenu Rudy Śląskiej. Goście mogli 
uczestniczyć w warsztatach artystycznych – robieniu slimów, obrazków z koralików, a także 
w zabawach z gipsem oraz w warsztatach mul� medialnych, podczas których można było 
zarówno pograć na kinekcie, jak i użyć okularów VR.

– Najmłodsi uczestnicy mogli wziąć 
udział w zabawach organizowanych 
przez kluby młodzieżowe oraz poma-
lować twarz. Dla rodziców były zajęcia 
z decoupage na świeczkach. Dzień 
otwarty cieszył się dużym zaintereso-
waniem, a chętne dzieci zapraszamy 
do świetlicy „Czempiela” na zajęcia 
– podsumowuje Zofi a Skuczeń ze Sto-
warzyszenia Świętego Filipa Nere-
usza.

Projekt „Czempiel – prowadzenie 
zajęć profi laktyczno-wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży” jest współfi -
nansowany ze środków Urzędu Miasta 
Ruda Śląska. JO

Z Misiem Uszatkiem 
w świecie kultury i sztuki
Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Misia Uszatka w Nowym Bytomiu w ramach 
przedszkolnego projektu odkrywały tajniki malarstwa. Aby zgłębić tajemnice tej sztuki, 
zaprosiły gościa, którym był pochodzący z Rudy Śląskiej, malarz Kornel Wilczek.

Dzieci w skupieniu oglądały goto-
we dzieła twórcy, a także wzięły 
udział we wspólnym namalowaniu 
obrazu pt. „Wiosenna łąka”. Inspiru-
jące zajęcia pokazały dzieciom, jak 
piękną, ale i trudną sztuką jest ma-
larstwo. – Wspólnie z autorką pomy- Fo
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„BO książki są OK”
Kilkaset książek trafi ło do pacjentów śląskich szpitali, 
w tym do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Przekazali 
je przedstawiciele Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 
w ramach akcji „BO książki są OK”.

– Śląska Izba Lekarska, zainspirowa-
na historią prof. dr hab. Teresy Dukiet-
Nagórskiej, wieloletniej kierownik Ka-
tedry Prawa Karnego i Kryminologii 
UŚ, postanowiła ogłosić zbiórkę ksią-
żek dla szpitali w województwie ślą-
skim. Pani profesor jest ambasadorem 
naszej akcji. Zebraliśmy kilkaset pozy-
cji. Liczymy na to, że pacjenci odłożą 
tablety i smartf ony i zamienią je na 
książki, by choć na chwilę przenieść się 
w świat lektury i zapomnieć o choro-
bie – wyjaśnia Alicja van der Coghen, 
rzeczniczka prasowa Śląskiej Izby Le-
karskiej w Katowicach. – Wierzymy 
w to, że w każdym szpitalu znajdzie się 
miejsce, w którym może powstać nie-
wielka biblioteczka i pacjenci będą 
mogli korzystać z przekazanych ksią-
żek – dodaje.

Tołstoj, Tokarczuk, Miłoszewski, 
Mróz, Krajewski – książki między inny-
mi tych autorów trafi ły do szpitala 

w Rudzie Śląskiej. – Nasz szpital otrzy-
mał kilka kartonów książek przezna-
czonych dla naszych pacjentów. Lektu-
ry szkolne, bajki, kryminały, romanse, 
reportaże, literatura piękna i obycza-
jowa – to jedne z wielu książek, które 
trafi ły do oddziałowych biblioteczek 
w Goduli i Bielszowicach. Zaintereso-
wanie było ogromne, co pokazuje, jak 
ważne są podobne akcje. Jeszcze raz 
dziękujemy Śląskiej Izbie Lekarskiej 
– mówi Agata Gołąbek, rzeczniczka 
prasowa Szpitala Miejskiego w Rudzie 
Śląskiej.

Zbiórka książek dla pacjentów trwa. 
Można je przekazywać do siedziby Ślą-
skiej Izby Lekarskiej przy ul. Grażyń-
skiego 49 a w Katowicach. Książki po-
winny być w dobrym stanie i w języku 
polskim. Potrzebne są książki dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych, nie poradni-
ki.

AP

słu, Moniką Czoik-Nowicką, miałam 
okazję uczestniczyć w tym niezwy-
kłym wydarzeniu. Bezpośredni kon-
takt dzieci z malarstwem niewątpli-
wie wpływa na ich rozwój, pobudza 
wyobraźnię, pozwala nie tylko prze-
bywać w świecie sztuki, ale również 

tworzyć i przenosić na płótno przy 
pomocy profesjonalnych narzędzi 
i pod czujnym okiem malarza artysty 
własne pomysły – podsumowuje 
Barbara Jersz, dyrektor Miejskiego 
Przedszkola nr 4.
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Jedyna taka noc w roku
Wystawa, warsztaty tworzenia lalek i misiów dla dzieci, a także zwiedzanie stałej ekspozycji 
muzeum – tak wyglądała Noc Muzeów w wydaniu Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana 
Chroboka w Rudzie Śląskiej. Uczestnicy mogli wziąć udział w wystawie „Lalki i Miśki z Dwor-
ca Dobrych Myśli” z kolekcji: Ewy i Jagody Liszki, Anity Michałowskiej i Brunona Zielonki, 
a dzieci w warsztatach „Fabryka zabawek”. Można także było zwiedzić wraz z przewodnikiem 
stałą ekspozycję „Czas to pieniądz. Historia cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Ślą-
skiej”, a dla dzieci przygotowano zwiedzanie ekspozycji w ramach „Wieczorynki w muzeum”. 
Drugą instytucją włączającą się w tegoroczne obchody Nocy Muzeów był Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 3 w Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej 90. Na terenie placówki od lat 
działa przyszkolne Muzeum im. dr Pelagii Kwapulińskiej, nauczycielki historii, dzięki zaanga-
żowaniu której powstało to miejsce. „Pela”, bo tak ją nazywano, była założycielką szkolnej 
Izby Pamięci i Tolerancji.� Teksti�foto:�UM�Ruda�Śląska
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Tel. 607-468-787

WRÓŻKA
JADZIA 

zaprasza 

TAROT CYGAŃSKI
Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a 

tel. 607-468-787

HOROSKOP

Wróżki Jadzi

ZAPRASZAM
 NA SESJE: 

ciążowe, 
noworodkowe 
oraz reportaże 

z chrztów

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

NAJMŁODSI RUDZIANIE

Olga
Gała
córka 
Natalii
i Wojciecha
ur. 30.04
(2250 g 
i 47 cm)

Baran – Jeśli nie zejdziesz 
z obranego kursu, osiągniesz 
wszystko, co zaplanujesz.
Byk – Zaufaj czynom, a nie 
słowom. Nie spotka Cię 
wielkie rozczarowanie.
Bliźnięta – To, czego się oba-
wiasz, okaże się dla Ciebie 
bardzo korzystne.
Rak – Nie zwlekaj z wybo-
rem, bo szczęście przejdzie 
Ci koło nosa.
Lew – Nie zabieraj pracy do 
domu, bo i tak jesteś już 
zmęczony.
Panna – Inwestycja w nieru-
chomości okaże się niezwy-
kle korzystna.
Waga – Przeciągając nego-
cjacje, uzyskasz znacznie 
lepsze wyniki.
Skorpion – Pamiętaj, że tyl-
ko trzymając się planu, doj-
dziesz do sukcesu. 
Strzelec – Twoje najskrytsze 
marzenia zaczną się speł-
niać. Będziesz szczęśliwy.
Koziorożec – Nie kręć no-
sem na dodatkowe zajęcia. 
Otworzą się drzwi do karie-
ry.
Wodnik – Cokolwiek teraz 
wybierzesz, zapewnisz sobie 
wielkie szczęście.
Ryby – Nie odrzucaj nowej 
oferty, która pojawi się na 
horyzoncie.

Dawid 
Zaczek
syn 
Dagmary 
i Roberta
ur. 3.05
(3860 g 
i 58 cm)

Karol 
Siarkiewicz
syn 
Anny
i Łukasza 
ur. 30.04
(2800 
i 51 cm)

SZPAJZA CYTRYNOWA 

Składniki: 5 jaj, 5 płaskich łyżeczek żelatyny, 5 łyżek cukru, 

1 cytryna, 5 łyżek wody, bratki jadalne do dekoracji.

Jaja parzymy wrzątkiem, żelatynę moczymy w wodzie, następnie 

rozpuszczamy w kąpieli wodnej (miseczkę z żelatyną wkładamy 

do rondelka z gorącą wodą).

Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy na sztywną pianę. Pod 

koniec ubijania powoli wsypujemy cukier, cały czas ubijając. Do 

ubitych białek dodajemy kolejno żółtka, cały czas mieszając. 

Następnie dodajemy sok z cytryny, a na koniec rozpuszczoną, 

ostudzoną żelatynę, dalej mieszając. Masę przelewamy do miski, 

schładzamy, przed podaniem dekorujemy według uznania, 

np. jadalnymi bratkami, plasterkami cytryny i listkami mięty.

SZPAJZA CZEKOLADOWA

Zamiast soku z cytryny do masy dodajemy ok. 5 łyżeczek 

ciemnego kakao oraz bakalie: orzechy i rodzynki. Można też 

dodać kilka łyżek spirytusu.  Smacznego maszkecenia! 

Trwa konkurs „Rudzkie Smaki”, którego podsumowaniem będzie 
kalendarz kulinarny na 2024 rok, składający się z przepisów laureatów 
poszczególnych miesięcy. Laureatką kwietnia została Dorota Klujew, która 
zaproponowała przepis na śląski deser.  Z kolei w maju wrzucamy na ruszt. Do końca miesiąca do 
rudzkiego magistratu można przesyłać przepisy na potrawy z grilla. 

Wrzucamy na ruszt!
„RUDZKIE

SMAKI”

Szpajza to popularny ślą-
ski deser na bazie jajek 
i żelatyny. Ten puszysty 
krem przygotowywany 
jest w wersji czekolado-
wej lub cytrynowej. 
Ważne jest, żeby pamiętać 
o dokładnym sparzeniu jajek, 
przez co najmniej 5 minut, ponieważ 
w przepisie wykorzystywane są one na 
surowo. Gotowy deser można udekoro-
wać bitą śmietaną, owocami, bakaliami 
lub polewą czekoladową. Pani Dorota 
proponuje przepis na szpajzę cytrynową, 
a do dekoracji poleca m.in.  jadalne brat-
ki. – Szpajza w wersji cytrynowej jest 

orzeźwiająca, dobra na cie-
płe dni. Do dekoracji po-
lecam plasterki cytryny, 
miętę i kwiaty jadalnych 
bratków – mówi autor-

ka przepisu. 
Do końca maja br. można 

przesyłać do rudzkiego magistratu 
przepis na majówkę z grillem.  – Czekamy 
na propozycje dań z wykorzystaniem gril-
lowanych produktów: mięs, wędlin, ryb, 
warzyw czy owoców – mówi Iwona Mały-
ska z Wydziału Kultury, Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta 
Ruda Śląska. Propozycje można wysyłać 
do końca maja br. na adres e-mail: me-

dia@ruda-sl.pl 
lub pocztą na 
adres magistra-
tu z dopiskiem 
„Rudzkie Sma-
ki”.  – Zaprasza-
my do kulinarnej 
zabawy! Obok 
głównej nagrody, 
którą jest publikacja zwycięskiego przepi-
su w kalendarzu kulinarnym, laureaci po-
szczególnych miesięcy otrzymają w tym 
roku najnowszą książkę dr hab. Doroty 
Świtały-Trybek pt. „Dobra rada złota war-
ta, czyli porady dla śląskiej gospodyni” 
– zachęca Iwona Małyska. – Autorka za-

warła w książce ponad 600 różnych porad 
dotyczących prowadzenia gospodarstwa 
domowego. Wskazówki te oparte są na 
materiałach z XIX i pierwszej połowy 
XX wieku, ale wiele z nich jest nadal aktu-
alnych – dodaje.

 UM Ruda Śląska

Szpajza to popularny ślą-

Ważne jest, żeby pamiętać 
o dokładnym sparzeniu jajek, 

orzeźwiająca, dobra na cie-

Do końca maja br. można 
przesyłać do rudzkiego magistratu 
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Co, gdzie,

kiedy?

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

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

www.dkrsl.pl

19.05
VI Edycja Konkursu Wokalnego 
„O Rudzki Mikrofon 2023”. Wstęp 
wolny.

26.05, godz. 18.00 
Koncert Grzegorza Poloczka z okazji 
Dnia Matki. „...ino po śląsku”.

27.05, godz. 18.00 
Premiera spektaklu Grupy Teatralnej 
JADESTA „Rodzina Adamsów”.

27.05, godz. 19.00 
Teatr STU w Krakowie. Spektakl pt. 
„Labirynnt.13 BAJEK DLA DORO-
SŁYCH”. Wyjazd w ramach programu 
„Kulturalny Kraków”.

28.05, godz. 16.00
Pokaz sekcji grup i kół zainteresowań 
Domu Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rudzie Śląskiej

www.biblioteka.r-sl.pl

17.05,  godz. 16.00
Spotkanie autorskie z Gabrielą An-
ną Kańtor. Impreza współorganizo-
wana ze Stowarzyszeniem Festelno 
Czelodka.
Filia MBP nr 18, ul. 1 Maja 32, Ruda 
Śląska-Halemba.

17.05, godz. 15.00-17.00
„Środa za kierownicą” — gra Grand 
Tourismo” na PS 5.
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, 
Ruda Śląska-Chebzie.

18.05, godz. 11.00-13.00
„Łap słońce z głową” – profi laktyka 
czerniaka. Spotkanie z przedstawi-
cielami Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej 
oraz NFZ.
Filia MBP nr 18, ul. 1 Maja 32, Ruda 
Śląska-Halemba.

18.05, godz. 18.00
Sekrety śląskich miast – debata 
o tym, jakie sekrety kryją nasze mia-
sta porozmawiamy z Krys� anem Ga-
łuszką, Wojciechem Dingesem oraz 
Piotrem Fuglewiczem. 
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, 
Ruda Śląska-Chebzie.

19.05, godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki – DIALOG 
Dyskusja o książce Kelly Rimmer 
–  Wszystko co ukrywamy”.
Filia nr 16, ul. Wolności 20, Ruda Ślą-
ska-Ruda.

22-26.05
Wystawa „Makramowe szaleństwo”.
CIS Stara Bykowina, ul. 11 Listopada 
15A, Ruda Śląska-Stara Bykowina.

23.05, godz. 14.30
„Dla kochanej mamy”. Zajęcia pla-
styczno-literackie połączone z wyko-
naniem laurek z okazji Dnia Matki.
Filia MBP nr 4, ul. Niedurnego 69, 
Ruda Śląska-Nowy Bytom.

23.05, godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Filipem Sprin-
gerem o książce Mein Go�  – jak 
pięknie.
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, 
Ruda Śląska-Chebzie.

24.05, godz. 16.00
Dzień Mamy. Zajęcia plastyczno-lite-
rackie dla dzieci. 
Filia MBP nr 21, ul. Grzegorzka 8, Ru-
da Śląska-Bykowina

25.05, godz. 17.00-19.00
Śląski Kopciuszek – spotkanie au-
torskie z Gabrielą Kańtor z cyklu 
Twórczy Czwartek na Ficinusie.
Biblioteka Ficinus, ul. Kubiny 24, Ru-
da Śląska-Wirek.

27.05, godz. 18.30-19.30 
oraz 20.00-21.00

Noc Chórów.
Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, 
Ruda Śląska-Chebzie.
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. 
Dzieje cywilizacji i ekonomii na 
przykładzie Rudy Śląskiej”. 
Wystawa czasowa „Lalki i miśki 
z dworca dobrych myśli. Z kolekcji 
Ewy i Jagody Liszki, Anity Micha-
łowskiej i Brunona Zielonki”

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.

 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 r-
my MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 Usługi dekarskie, krycie papą ter-
mozgrzewalną, blachodachówka, ścią-
ganie azbestu. Tel. 512-549-097.

OGŁOSZENIA DROBNE

 Łazienka kompleksowo, malowa-
nie, tapetowanie. Tel. 507-055-024.

NIERUCHOMOŚCI

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

 Kupię mieszkanie, gotówka. Tel. 
690-455-705.

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

 Sprzedam działki budowlane, Jura 
Krakowsko-Częstochowska. Tel. 732-
850-743.

TURYSTYKA

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

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 1 zł/kg. Tel. 32 771-

61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-

Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko 

Urzędu Skarbowego).

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.

Z okazji święta Straży Granicznej
życzę wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom 

rudzkiej placówki SG
bezpiecznej służby, sukcesów i zawodowej satysfakcji,

a także wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Pełnicie Państwo ważną i odpowiedzialną służbę,
która wymiernie wpływa na poziom bezpieczeństwa narodowego. 

Dziękuję za rzetelne wypełnianie trudnych obowiązków,
profesjonalizm i efektywność.

Wszystkiego dobrego!

Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów doty-
czącyuch oddania w:

użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Energetyków 23/5, dzielnica Halem-• 
ba,
dzierżawę gruntu pod istniejące ogródki rekreacyjne przy ul. Kokota 149, • 
dzielnica Bielszowice,  
najem gruntu pod częścią istniejącego garażu blaszanego przy ul. X.Duni-• 
kowskiego – zespół garaży przy ul. Katowickiej I w dzielnicy Bykowina,
najem gruntu pod istniejący garaż murowany przy ul. J. Dobrego w dziel-• 
nicy Ruda, 
najem garaży murowanych przy ul. Szafranka 6 w dzielnicy Chebzie,  • 

które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów 
użyczenia, dzierżawy, najmu zawartych na czas oznaczony do 1 roku, do 
3 lat.



RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713

tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22, wew. 293
e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza

o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, 
na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, 

którego wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:

Adres: Powierzchnia: Kwota wywoławcza 
mieszkania:

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach:
ul. Ignacego Łukasiewicza 9/36

2 p + k, 7 piętro 43,40 m2 167.049,- zł

w Rudzie Śląskiej-Halembie:
ul. Międzyblokowej 5D/69

(2 p + k, 2 piętro) 46,50 m2 181.028,- zł

w Rudzie Śląskiej-Rudzie:
ul. Wolności 7B/10
(2 p + k, 3 piętro) 39,00 m2 140.941,- zł

w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu:
ul. Jana Dworaka 11A/27

1 p + k, 4 piętro 33,05 m2 131.005,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla 
swojej ważności winien zawierać:

Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu oso-1. 
bistego i czytelny własnoręczny podpis;
Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z po-2. 
daniem kwoty wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
Kserokopię dowodu wpłaty wadium w wysokości 5000,- zł;3. 
Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogło-4. 
szeniu (należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warun-
ki dotyczące zwrotu i przepadku wadium.

Wnioski należy składać w Informacji Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 we wszystkie dni robocze w godzinach 
pracy Spółdzielni. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek 
zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.

Wadium należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67 1020 2401 
0000 0002 0045 0502 w PKO BP O/Gliwice.

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z oso-
bą, która pierwsza złożyła wniosek. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek, 
zostanie o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. 
W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu wadium innym wniosko-
dawcom.

Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kan-
celarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 miesiąca od 
dnia wpłaty całej należności. Powyższy dokument będzie podstawą do podpi-
sania protokołu zdawczo-odbiorczego i odbioru kluczy.

W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacone wadium ule-
ga przepadkowi na rzecz Spółdzielni.

Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej 
zmianie adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespon-
dencji kierowanej na adres znany Spółdzielni.

Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesione wadium należy uregulować 
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez 
zarząd Spółdzielni.

Przed wpłatą wadium i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć 
kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warun-
ków z bankiem. Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświad-
czenie o standardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przed-
miotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów 
ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej 
transakcji. Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie 
i na własny koszt.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni 
tel. 32 248-24-11 wew. 53.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wireckiej 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 

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

– 2210/24 o powierzchni 1199 m2, użytek „RV”,
– 2218/24 o powierzchni 2152 m2, użytki: „PsIV, PsV, RV”,

obręb Kochłowice, zapisane na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW GL1S/00011202/4. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowe 
działki nr: 2210/24 i 2218/24 stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 38MNII) oraz 
działka nr 2218/24 stanowi fragmentarycznie teren rolniczy z gruntami ornymi (symbol planu 2R). Na przedmiotowych 
działkach została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: 38MNII i 2R.

3. Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krze-
wami i drzewami. Działki posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic: ul. Wireckiej i Mrówczej. W celu loka-
lizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału 
Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.), obiekty budowlane na zbywanych działkach powinny być usytu-
owane w odległości, co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic: Wireckiej i Mrówczej.

Ceny wywoławcze (ne� o) do przetargu dla nw. działek wynoszą:
– dla działki 2210/24 – 284.000,00 zł, 
– dla działki 2215/24 – 422.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.06.2023 r. o godz. 12.00 
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w termi-
nie do dnia 14.06.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 2210/24 – 14.200,00 zł, 
– dla działki 2218/24 – 21.100,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. Wirecka, 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 przed otwarciem przetargu przedłożą Ko-
misji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

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

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Górnej 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 przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Mia-
sta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, stanowiące działki 
oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 4906/442 o powierzchni 860 m2, użytki: „Bp, lzr-PsIV”,
– 4907/442 o powierzchni 914 m2, użytki: „lzIV, lzr-PsIV”,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00020897/8. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprze-
dana łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 części w nieruchomości obejmującej stanowiące całość 
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, użytek „PsIV”,
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00021976/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów),

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, użytki: „Bp, lzr-PsIV, PsIV”,
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2, użytki: „Bp, lzIV, lzr-PsIV, lzr-RIVb, PsIV, RIVb”,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00020897/8. 

W dziale III księgi widniej wpis „Właściciele wykazów 363 i 477 Bielszowice przyznali sobie wza-
jemnie i ich następcom prawnym prawo drogi wymienione w rozprawie z dnia 10 lutego 1890 
– wpisano dnia 10 lutego 1890 roku – tu przeniesiono i wpisano z księgi wieczystej Bielszowice 
363 dnia 6 listopada 1969 roku – tu przeniesiono z księgi wieczystej kW 8207, przy wniosku z dnia 
3 listopada 2005 roku godz. 14.15 nr dZkW 4390-4402/05 – dnia 6 grudnia 2005 r.” dział IV tej 
księgi wolny jest od wpisów.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska zbywane nieruchomości oznaczone są symbolami:

– działka nr 4906/442, 4907/442 – 4U,
– działka nr 612 – 5KDW,
– działka nr 4909/442 – 5MNU,
– działka nr 5480/442 – 5MNU, 5KDW,
symbol planu 4U – teren zabudowy usługowej,
symbol planu 5MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługo-

wej, z wyłączeniem zabudowy w układzie szeregowym,
symbol planu 5KDW – teren drogi wewnętrznej. 
Na działce nr 4906/442 została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolami: 4U, 5MNU i 5KDW.

3. Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte 
są wysoką trawą, krzewami i drzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, 
poprzez działki nr: 4909/442, 5480/442 i 612 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. 
W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym to-
kiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na 
powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/17 
w działkach nr 612, 4909/442, 5480/442 wynoszą:

– dla działki 4906/442 – 200.000,00 zł, 
– dla działki 4907/442 – 210.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2023 r. o godz. 12.00  

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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 20.06.2023 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości:

– dla działki 4906/442 – 10.000,00 zł, 
– dla działki 4907/442 – 10.500,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. Górna, 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, czwar-
tek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargo-
wej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Górnej 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 przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląską są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Mia-
sta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, stanowiące działki 
oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 4903/442 o powierzchni 859 m2, użytek „PsIV”,
– 4904/442 o powierzchni 877 m2, użytki: „Bp, lzr-PsIV”,
– 4905/442 o powierzchni 914 m2, użytki: „lzr-PsIV, PsIV”,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00020897/8. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprze-
dana łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 części w nieruchomości obejmującej stanowiące całość 
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, użytek „PsIV”,
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00021976/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów),

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, użytki: „Bp, lzr-PsIV, PsIV”,
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2, użytki: „Bp, lzIV, lzr-PsIV, lzr-RIVb, PsIV, RIVb”,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00020897/8. 

W dziale III księgi widniej wpis „Właściciele wykazów 363 i 477 Bielszowice przyznali sobie wza-
jemnie i ich następcom prawnym prawo drogi wymienione w rozprawie z dnia 10 lutego 1890 
– wpisano dnia 10 lutego 1890 roku – tu przeniesiono i wpisano z księgi wieczystej Bielszowice 
363 dnia 6 listopada 1969 roku – tu przeniesiono z księgi wieczystej kW 8207, przy wniosku z dnia 
3 listopada 2005 roku godz. 14.15 nr dZkW 4390-4402/05 – dnia 6 grudnia 2005 r.” dział IV tej 
księgi wolny jest od wpisów.

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska zbywane nieruchomości oznaczone są symbolami:

– działki nr: 4903/442, 4904/442 – 5MNU,
– działka nr: 612 – 5KDW,
– działka nr: 4909/442 - 5MNU,
– działki nr: 4905/442, 5480/442 – 5MNU, 5KDW,

symbol planu 5MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
z wyłączeniem zabudowy w układzie szeregowym, symbol planu 5KDW – teren drogi wewnętrznej. 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolami: 5MNU i 5KDW.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są 
wysoką trawą, krzewami i drzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, 
poprzez działki nr: 4909/442, 5480/442 i 612 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. 
W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym to-
kiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na 
powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/17 
w działkach nr 612, 4909/442, 5480/442 wynoszą:

– dla działki 4903/442 – 240.000,00 zł, 
– dla działki 4904/442 – 205.000,00 zł,
– dla działki 4905/442 – 213.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2023 r. o godz. 12.00 

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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 21.06.2023 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości:

– dla działki 4903/442 – 12.000,00 zł, 
– dla działki 4904/442 – 10.300,00 zł,
– dla działki 4905/442 – 10.700,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. Górna, 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, czwar-
tek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargo-
wej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

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

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż czterech 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-kochłowicach 
przy ulicy Wireckiej 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 przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląską są cztery niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Wireckiej, stanowiące 
działki oznaczone numerami geodezyjnymi :

– 2212/24 o powierzchni 942 m2, użytki: „lzr-RV, RV”,
– 2213/24 o powierzchni 974 m2, użytki: „lzr-RV, RV”,
– 2216/24 o powierzchni 811 m2, użytek „RV”,
– 2217/24 o powierzchni 946 m2, użytek „RV”,

obręb kochłowice, zapisane na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00011202/4. działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych 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 kochłowi-
ce, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ru-
dzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00011202/4. działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Nabywcy nieruchomości zostaną zobowiązani do ustanowienia na działce nr 2219/24 nieodpłat-
nej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz właściciela działki 
nr 2222/24. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska przedmiotowe działki nr: 2212/24, 2213/24, 2216/24, 2217/24 i 2219/24 stanowią teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 38MNII) oraz działka nr 2219/24 stanowi 
fragmentarycznie teren rolniczy z gruntami ornymi (symbol planu 2R). Na działce nr 2217/24 wy-
znaczona została nieprzekraczana linia zabudowy.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolami: 38MNII i 2R.

3. Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są 
wysoką trawą, krzewami i drzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej, 
i Mrówczej, poprzez działkę nr 2219/24 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. 

W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym 
tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków 
na powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/7 
w działce nr 2219/24 wynoszą:

– dla działki 2212/24 – 274.000,00 zł, 
– dla działki 2213/24 – 282.000,00 zł,
– dla działki 2216/24 – 240.000,00 zł,
– dla działki 2217/24 – 249.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.2023 r. o godz. 12.00 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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 13.06.2023 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości:

– dla działki 2212/24 – 13.700,00 zł, 
– dla działki 2213/24 – 14.100,00 zł,
– dla działki 2216/24 – 12.000,00 zł,
– dla działki 2217/24 – 12.500,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. Wirecka, 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, czwar-
tek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargo-
wej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-kochłowicach 
przy ulicy Wireckiej 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 przezna-
czeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląską są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Mia-
sta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Wireckiej, stanowiące działki 
oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 2214/24 o powierzchni 1616 m2, użytek „RV”,
– 2215/24 o powierzchni 825 m2, użytek „RV”,

obręb kochłowice, zapisane na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00011202/4. działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych 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 kochłowi-
ce, zapisana na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ru-
dzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00011202/4. działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

Nabywcy nieruchomości zostaną zobowiązani do ustanowienia na działce nr 2219/24 nieodpłat-
nej służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu na rzecz właściciela działki 
nr 2222/24. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska przedmiotowe działki nr: 2214/24, 2215/24 i 2219/24 stanowią teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej (symbol planu 38MNII) oraz fragmentarycznie teren rolniczy z gruntami orny-
mi (symbol planu 2R).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolami: 38MNII i 2R.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są 
wysoką trawą, krzewami i drzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Wireckiej 
i Mrówczej, poprzez działkę nr 2219/24 przewidzianą pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu 
lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem po-
stępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyż-
sze. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/7 
w działce nr 2219/24 wynoszą:

– dla działki 2214/24 – 361.000,00 zł, 
– dla działki 2215/24 – 222.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów 

i usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2023 r. o godz. 10.00  

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 w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 15.06.2023 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości:

– dla działki 2214/24 – 18.100,00 zł, 
– dla działki 2215/24 – 11.100,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. Wirecka, 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, czwar-
tek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji Przetargo-
wej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

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

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17.05.2023 r. do dnia 07.06.2023 r., na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wy-
kazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej  
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wysokiej obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej 
powierzchni 1597 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi: 

4339/149 • o powierzchni 698 m2, użytek „Bp”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00004190/4,
4336/149 • o powierzchni 899 m2, użytek „Bp”, kW nr Gl1S/00006124/5, 

która w drodze przetargu zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska  (symbol planu 
17MN). Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 319.000,00 zł.

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości,  
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem  

pod teren zielony w rej. ul. Joachima Achtelika. 
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Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe  

zapisy w godz. 9.00–10.45  
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.  

Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 10 zł, dorośli – od 20 zł. 

20 maja 2023 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Terminy 
następnych biegów:
17.06.2023 r.
15.07.2023 r.
19.08.2023 r.
23.09.2023 r.
7.10.2023 r.
4.11.2023 r.
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AKROBATYKA SPORTOWA

„Gryfna Kobelitka” za nami

Kilka godzin 
zmagań 

przyniosło 
wiele medali 

zawodniczkom 
i zawodnikom 

KPKS-u. 
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RUGBY

Bajtle z medalami

7 maja w stolicy Małopolski odbyła się 
XV edycja Turnieju Krakowskiego Obwa-
rzanka, w którym wzięły udział cztery gru-
py rudzkich młodych rugbystów. Drużyny 
wszystkich kategorii wiekowych znalazły 
się na podium. 

W turnieju wzięło udział ponad 
150 dzieci z województwa małopolskiego, 
Rudy Śląskiej, Rumi oraz Częstochowy. 
W kategorii młodzików rudzianie zajęli 
3. miejsce za Juvenią Kraków i RC Arką Ru-

mia i odnieśli cenne zwycięstwo w derbo-
wym pojedynku z RC Częstochowa 19:7. 

Również na trzecim stopniu uplasowali 
się żacy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
z Częstochowy, a drugie Juvenia. Po srebro 
natomiast sięgnęli rudzianie z kategorii 
mini żak. Tu w fi nale Bajtle uległy gospo-
darzom z Juvenii. W najmłodszej kategorii 
– mikrus – wszyscy byli zwycięzcami, gdyż 
nie były liczone punkty w tej kategorii wie-
kowej. DK

Młodzi rugbyści wrócili z Krakowa z medalami i cennymi doświadczeniami.

Tradycyjny Ogólnopolski Turniej „Gryfna 
Kobelitka” w Akrobatyce Sportowej i Sko-
kach na Ścieżce odbył się 13 maja w halemb-
skiej hali. Zorganizowane przez KPKS „Ha-
lemba” coroczne zawody (po raz pierwszy 
w ramach Ślą-
skiej Super Li-
gi) przyciągnęły 
450 akrobatek i akrobatów 
z 19 klubów z całego kraju. 

Turniej był także okazją do złożenia po-
dziękowań na ręce odchodzącego zarządu 
oraz Danuty Wodarskiej, która ustąpiła po 
16 latach prezesowania KPKS „Halemba”. 
Jej miejsce zajął członek zarządu w poprzed-
niej kadencji, Sławomir Szudy. 

Podczas wydarzenia nie obyło się bez 
medali gospodarzy. W dwójkach kobiet 
Martyna Rzepka i Alicja Halor były drugie, 
Dominika Białek i Paulina Filipiak trzecie 
(II klasa), natomiast w klasie youth całe po-
dium zajęły przedstawicielki KPKS-u. Zwy-
ciężyły Pola Strejczyk i Natalia Wójs, srebro 
dla Pauliny Baran i Laury Wilczek, a brąz tra-
fi ł do Zuzanny Bokowy i Nadii Malec. 

W klasie III zwyciężyły Zofi a Wormuth i Mar-
tyna Gawenda, a w klasie młodzieżowej 
Ewa Szykowska i Liliana Bubik były drugie. 

Ponadto rywalizowano w trójkach 
kobiet. W klasie youth Julia Kuczera, 
Antonina Dyrka i Lena Bu-
ry zajęły drugie miejsce, 

a w klasie III Zofi a Kokot, Natalia Mendla, 
Maja Wolniewicz były pierwsze, natomiast 
Pola Sendor, Maja Lis i Kornelia Nocoń wy-
walczyły drugie miejsce. W klasie młodzieżo-

wej drugie miejsce przypadło 
w udziale Małgorzacie Hajdudze, 
Ewie Szykowskiej i Lilianie Bubik. 
W dwójkach mężczyzn Ruben 

Tomaszewski wraz z Adrianem 
Kaletą (Sokolnia Chorzów) zajęli 

pierwsze miejsce, a Jan Sychowicz i Szy-
mon Drozd drugie. 

W dwójkach mieszanych w rywalizacji 
II klasy Lena Nowara i Mikołaj Czornik wy-
walczyli drugie miejsce, identycznie jak 
w klasie III Nela Dyrka i Artur Krzysteczko. 
Z kolei w klasie młodzieżowej pierwsze 
miejsce wywalczyła Zofi a Mieszczak i Ru-
ben Tomaszewski, a drugie Nina Warda 
i Szymon Drozd. Poza tym w rywalizacji in-
dywidualnej skrzat+ Weronika Zielińska 
z SMS Ruda Śląska zajęła drugie miejsce, 
a w skrzatach Zofi a Mazur (KPKS) była trze-
cia, a Aleksander Błaszczyk (również KPKS) 
pierwszy.  Tekst i foto: DK

AKROBATYKA SPORTOWA

Mistrzostwa w Bielsku-Białej

Kolejny sukces na koncie zawodniczek 
i zawodników KPKS „Halemba”. Tym razem 
rudzianie sięgnęli po worek medali podczas 
Indywidualnych Mistrzostwa Śląska w Akro-
batyce Sportowej i Skokach na Ścieżce 
w Bielsku-Białej, które odbyły się 6 maja. 

W dwójkach dziewcząt w klasie III całe 
podium zgarnęły zespoły z Halemby. Nata-
lia Wójs i Pola Strejczyk zajęły pierwsze 
miejsce, Nadia Malec i Zuzanna Bokowy 
drugie, a Hanna Błaszczyk i Nadia Zajger 
trzecie. W klasie młodzieżowej zwyciężyły 

Ewa Szykowska i Liliana Bubik, a Aleksan-
dra Ciszewska i Alicja Zalewska stanęły na 
trzecim stopniu podium. 

W dwójkach chłopców srebrny medal 
zdobyli Adrian Kaleta i Ruben Tomaszew-
ski (klasa młodzieżowa), w dwójkach mie-
szanych natomiast złoto przypadło 
w udziale Neli Dyrce i Arturowi Krzystecz-
ce (klasa III). W klasie młodzieżowej w tej 
samej konkurencji pierwsze miejsce zdo-
były Zofi a Mieszczak i Ruben Tomaszewski, 
a drugie Nina Warda i Szymon Drozd. 
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W Bielsku-
Białej 
KPKS 

,,Halemba” 
sięgnął 

po 14 medali. 

LEKKA ATLETYKA

Mityng w Rudzie Śląskiej

12 maja na stadionie lekkoatletycznym 
przy ul. Czarnoleśnej odbył się mityng 
kwalifi kacyjny, w którym wzięli udział 
sportowcy z TL Pogoń Ruda Śląska. 

W konkurencjach biegowych na 300 m 
przez płotki Karolina Maduzia była piąta, 
podobnie jak Zofi a Florczyk na 600 m oraz 
Maria Puławska na 100 m. W rywalizacji 
mężczyzn na tym samym dystansie z no-
wym rekordem życiowym na 17. miejscu 
uplasował się Michał Fedkow, który po-
dobnie jak reszta przedstawicieli Pogoni 
rywalizował w grupie seniorskiej. Wspo-
mniany bieg na ,,setkę” wygrał Adam Bur-
da, który osiągnął czas 10.84. Fedkow na-
tomiast zajął jeszcze 18. miejsce na 
200 metrów. 

W biegu na 400 m kobiet najszybszą 
z rudzianek była Justyna Maduzia (piąte 
miejsce), następnie dobry wynik osiągnęła 
Jagoda Romaniak (siódma lokata). W ry-

walizacji najlepsza była Zofi a Tkocz, do 
niedawna jeszcze zawodniczka TL Pogoń, 
a obecnie reprezentująca barwy AZS AWF 
Katowice. W biegu mężczyzn na 400 m wy-
sokie drugie miejsce zajął Piotr Duda, je-
dyny zawodnik Pogoni w tej konkurencji. 
Na 800 m mężczyzn najlepszym z zawodni-
ków Pogoni był Igor Surma, który z nową 
życiówką 2:08.52 zajął 11. lokatę. Ponadto 
na 200 metrów Zuzanna Skowron była je-
denasta z nowym rekordem życiowym 
(26.62). Na 3000 metrów mężczyzn Tymon 
Socha ponownie pobił swój rekord życio-
wy (9:12.34) i zajął drugie miejsce. Ponad-
to na 1500 m Beniamin Jonas był jedena-
sty, również z nową „życiówką” (4:30.52). 

Podczas mityngu odbyło się także osiem 
konkurencji technicznych (męskich i żeń-
skich): rzut oszczepem, skok w dal, skok 
wzwyż, trójskok oraz skok wzwyż. 

Tekst i foto: DK

Na stadionie lekkoatletycznym w Nowym Bytomiu rywalizowano w ramach 
kilkunastu konkurencji biegowych i technicznych. 

Piony i bierki w Kotle Czarownic
W dniach 6-7 maja na Stadionie Śląskim 

odbyła się Mała Olimpiada Szachowa, 
w której wzięli udział adeptki i adepci kró-
lewskiej gry z RKS Mat Ruda Śląska. 

Pierwszego dnia rywalizowano w tur-
nieju drużynowym szachów szybkich do 
lat 10. Drużyna w składzie: Leon Lewiński, 
Hanna Urban, Bartosz Kawęcki, Nataniel 

Przybyła zajęła 6. miejsce na 15 zespołów. 
Rudzianie zdobyli osiem dużych punktów, 
wygrywając z drużynami UKS Sokół Zbro-
sławice, KSz Skoczek Czerwionka-Leszczy-
ny i Diagonalia Imielin. 

7 maja grano natomiast w turniejach 
indywidualnych. W grupie do lat 10 Ewa 
Majchrzak zajęła 1. miejsce wśród dziew-

SZACHY

W rywalizacji trójek dziewcząt w klasie 
III ponownie całe podium zajęły zawod-
niczki KPKS-u. Zwyciężyły Antonina Dyrka, 
Lena Bury i Julia Kuczera, drugie były Na-
talia Mendla, Zofi a Kokot i Maja Wolnie-
wicz, a trzecie Kornelia Nocoń, Maja Lis
i Pola Sendor. W klasie młodzieżowej po 
srebro sięgnęły Małgorzata Hajduga, Ewa 
Szykowska i Liliana Bubik, a po brąz Anto-
nina Duda, Lucyna Kokot i Aleksandra Ci-
szewska. 

 DK

cząt i 3. w klasyfi kacji ogólnej dzięki zdoby-
ciu sześciu na siedem punktów. W tej sa-
mej rywalizacji Hanna Urban zdobyła 4/7 
punktów (18. miejsce), a Nataniel Przybyła 
i Leon Lewiński po 3/7 (zajęli 30. i 33. miej-
sce odpowiednio). Ponadto w grupie 
12-latków Igor Zmyślony zdobył 3,5 pkt 
i zajął 14. miejsce.  DK
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PIŁKA RĘCZNA

Młodziczki SPR-u wśród najlepszych

Drugi raz z rzędu drużyna SPR-u zagra w fi nałach Pucharu ZPRP młodziczek. 

LEKKA ATLETYKA

W drużynie siła

PIŁKA NOŻNA

ZAPASY

Jakub Czerczak z brązem MP
Zawodnik ZKS-u Slavii Ruda Śląska Ja-

kub Czerczak zdobył brązowy medal Mi-
strzostw Polski seniorów w zapasach 
w stylu wolnym. Zawody odbyły się 
w dniach 12-13 maja w Krotoszynie. 

Czerczak wystartował w kategorii wago-
wej 125 kg, w której do rywalizacji stanęło 

11 zawodników. W pierwszej rundzie 
przedstawiciel ZKS-u pokonał Tomasza Ko-
ściółka z ZKS-u Stal Rzeszów, a w drugiej 
okazał się lepszy od Oskara Stefańskiego 
z KLS Ceramik Krotoszyn. W trzeciej run-
dzie Jakub musiał uznać wyższość starsze-
go z braci Kościółko – Kamila, co oznacza-

Drużyna SPR Grunwald Ruda Śląska wy-
walczyła awans do fi nałowej ósemki Pu-
charu ZPRP młodziczek. Turniej w ramach 
1/8 fi nału rozegrano w Rudzie Śląskiej 
i Chorzowie w dniach 12-14 maja. 

W pierwszym spotkaniu rudzianki spo-
tkały się z MKS-em Lublin, gdzie po dość 
wyrównanych pierwszych 10 minutach 
SPR wypracował sobie solidną, pięcio-
bramkową przewagę do przerwy. Co istot-
ne, podopieczni Sandry Anders i Adama 
Wodarskiego w ciągu pięciu minut drugiej 
połowy powiększyły prowadzenie do 10 
goli, a całe spotkanie ostatecznie wygrały 
38:23 (16:11). 

O ile tu zwycięstwo nie podlegało dys-
kusji, to już w drugim spotkaniu drużyna 
z Halemby musiała się mocno napraco-
wać, aby wywalczyć awans do kolejnej 
fazy Pucharu ZPRP. Dla MTS-u Kwidzyn 
był to jednocześnie mecz o życie, gdyż za-
wodniczki z województwa pomorskiego 
przegrały swój pierwszy mecz i nie mogły 
sobie pozwolić na stratę punktów. Po 
pierwszych 25 minutach rudzianki wypra-
cował jednobramkową przewagę. Rywal-
ki jednak nie odpuszczały. W drugiej poło-
wy nie dość, że doprowadziły do remisu, 
to na pięć minut przed końcem meczu 
prowadziły dwoma bramkami. Trzy celne 
rzuty z rzędu pozwoliły jednak przechylić 
szalę zwycięstwa na korzyść rudzianek. 
Bramkę, która zadecydowała o zwycię-
stwie 24:23 (13:12), wrzuciła Zuzanna 
Różycka. 

W ostatnim spotkaniu, które decydo-
wało jedynie o rozstawieniu SPR-u w tur-
nieju fi nałowym, rudzianki zmierzyły się 
z ROKiS Radzymin. Obie drużyny zaliczyły 
po dwa zwycięstwa, co sprawiło, że spo-
tkanie to zapowiadało się bardzo interesu-
jąco. Już od pierwszych minut było jasne, 
że emocji nie zabraknie. W Grunwaldzie 
pewnie rzuty karne wykonywała Sara Ko-
nieczny (wybrana po meczu najlepszą za-
wodniczką turnieju). Wśród rywalek brylo-
wała Julia Góral, która w całym meczu 
zdobyła 10 bramek i została najskutecz-
niejszą zawodniczką turnieju. 

W pierwszej połowie obie drużyny wyry-
wały sobie prowadzenie z rąk, ale lekką 
przewagę miały gospodynie, które zeszły na 
przerwę z wynikiem 16:15. Drugie 25 minut 
wyglądało dość podobnie, choć po obu 
stronach zaczęło wkradać się zmęczenie 

Młodzi sportowcy z TL Pogoni Ruda Ślą-
ska zwyciężyli w pierwszym rzucie Druży-
nowych Mistrzostw Śląska U16. Zawody 
odbyły się 6 maja w Bielsku-Białej.

Na 100 metrów kobiet wystartowały 
cztery przedstawicielki Pogoni, z czego 
najwyższą, 9. lokatę zajęła Hanna Czyż. 
Sześć zawodniczek z Rudy Śląskiej rywali-
zowało na 600 m – tu na ostatnim stopniu 
podium stanęła Justyna Maduzia, a Hanna 
Florczyk była siódma. Ponadto w biegu na 
1000 m na 7. miejscu zameldowała się An-
na Bolik, a Patryk Bartusek był dziesiąty. 

Na 300 m drugą lokatę i nowy rekord 
życiowy osiągnęła Zuzanna Skowron. W ry-
walizacji mężczyzn przedstawiciele Pogoni 
zajęli trzy miejsca w pierwszej piątce. Wy-
grał Gabriel Jordan (był to jednocześnie 
najwyżej punktowany występ w drużynie), 
czwarty wynik ustanowił Paweł Bodzia-
nowski, a Piotr Pilawa był piąty. Wspo-

mniana trójka wraz z Piotrem Stawinogą 
zwyciężyła w sztafecie 4x100 m. Z kolei 
w rywalizacji kobiet Justyna Maduzia, Oli-
wia Nowak, Maja Tkocz i Zuzanna Skowron 
uplasowały się na 4. miejscu. 

Poza tym rudzianie wystąpili w konku-
rencjach technicznych. Amelia Marona 
i Artur Szafranek zdobyli 1. miejsca w rzu-
cie młotem, a Zuzanna Sidło była 4. w rzu-
cie oszczepem. Ponadto Amelia Marona 
zwyciężyła w pchnięciu kulą, gdzie osią-
gnęła nowy rekord życiowy 7.75. Wynik 
ten jednak nie brał brany pod uwagę do 
punktacji łącznej. Poza tym Fryel Baher 
zajęła 3. miejsce w skoku wzwyż. 

Wyniki indywidualne przełożyły się 
na 1799 zdobytych punktów. TL Pogoń 
wyprzedziła Sprint Bielsko-Białą oraz 
MKS-SMS Victorię Racibórz. Oba kluby 
zdobyły 1601 punktów i zajęły ex aequo 
drugie miejsce.  DK

Trzeci mecz z rzędu bez zwycięstwa 
w klasie okręgowej zaliczyła Slavia. Choć 
rudzianie nadal mają bezpieczną przewa-
gę nad strefą spadkową, to muszą zacząć 
punktować, aby przypadkiem nie mieć 
nerwowej końcówki sezonu. 

AKS Mikołów 
– Slavia Ruda Śląska 3:1 (1:0)

Furczyk 44’, Piworowicz 48’, Ściętek 77’ 
– Szubert 78’

Slavia: Lis – Brzostek, Dolecki, Helwik 
(29’ Paprotny, 65’ Skut), Kowynia, Ramirez 
(26’ Mikołajczyk), Rejmanowski, Seiler, 
Szubert, Witor. 

Trener: Janusz Kluge

W kluczowym pojedynku pomiędzy 
Uranią i Kamionką zespół z Kochłowic się-
gnął po niezwykle cenne trzy punkty. Wo-
bec wygranej Orła Mokre z Hetmanem 22 
Katowice Urania nadal traci punkt do lide-
ra. 

Kamionka Mikołów 
– Urania Ruda Śląska 0:1 (0:1) 

Zalewski 40’
Urania: Pardela – Czajor, Dobrowolski, 

D. Henisz (87’ Jaworski), Kołodziej, Wle-
ciałowski, Kulisz, Mzyk, Marek, Nowa-
kowski, Zalewski. 

Trener: Marcin Molek

Mimo bezbramkowego remisu 
w Lipinach Wawel utrzymał 
czwarte miejsce w tabeli, choć 
remis z niżej notowaną drużyną 
należy uznać za pewną niespodzian-
kę. 
Naprzód Lipiny – Wawel Wirek 0:0

Wawel: Kisielov – Koniarek, Wandz-
lewicz, Kokoszka, Krawczyk, Baron 

Weekend na remis
(46’ Lenert), Kryś (82’ Drak), Łągiewka 
(76’ Rejmer), A. Różycki (83’ Rejmer), Gu-
bała (46’ Żmurka), Lapa. 

Trener: Kamil Gabryś

Jastrząb natomiast, mimo prowadzenia, 
nie zdołał wygrać z Józe� ą i na zwycięstwo 
ligowe czeka od pięciu kolejek. 

Jastrząb Bielszowice 
– Józe� a Chorzów 

1:1 (1:0) 
Gosz 10’ – Kochel 75’
Jastrząb: Kałka – Babczyński (46’ M. He-

nisz), Balin, Gemski, Gosz, Leszczyński 
(70’ Busz), Latoska (53’ A. Opeldus), Vol-
kert, Walczyk, Wiertelorz, Gosz. 

Trener: Artur Opeldus

W najciekawszym spotkaniu 21. kolejki 
A klasy Grunwald zremisował z Gwiazdą. 
Żadna z drużyn nie może być zadowolona 
z tego wyniku, mimo wielu bramek. Dla 
Grunwaldu jest to kolejny, siódmy mecz 
bez zwycięstwa, natomiast Gwiazda nadal 
czeka na pierwszą wygraną z Grunwal-
dem. 

Grunwald Ruda Śląska 
– Gwiazda Ruda Śląska 

3:3 (1:1)
Stawowy 6’, Różycki 48’, Cebu-
lak, 70’ – Dworaczek 25’, Ogłoza 
56’, 68’  

Grunwald: Gul – Nocoń, Wa-
das, Szczygieł, Rostek, Jankow-

ski, Ito, Różycki, Sobstyl, Cebulak 
– Jankowski (73’ Kozłowski). 

Trener: Grzegorz Kapica
Gwiazda: Mocydlarz – Dwora-

czek, Wojtaczka, M. Kot (54’ Szołty-
sik), Bauszek (79’ Buczkiewicz), Ja-
godziński, Byrski, Studnik, Ogłoza, 

Chromik (72’ Bujałkowski), Szaraniec 
(79’ Heinz). Trener: Dariusz Kot.

 Tekst i foto: DK

Urania: Pardela – Czajor, Dobrowolski, 
D. Henisz (87’ Jaworski), Kołodziej, Wle-
ciałowski, Kulisz, Mzyk, Marek, Nowa-

należy uznać za pewną niespodzian-

Naprzód Lipiny – Wawel Wirek 0:0
Kisielov – Koniarek, Wandz-

lewicz, Kokoszka, Krawczyk, Baron 

– Jankowski (73’ Kozłowski). 

czek, Wojtaczka, M. Kot (54’ Szołty-
sik), Bauszek (79’ Buczkiewicz), Ja-
godziński, Byrski, Studnik, Ogłoza, 

Chromik (72’ Bujałkowski), Szaraniec 
(79’ Heinz). 

 Tekst i foto: DK
Adam Gosz strzelił jedynego gola 
dla Jastrzębia w meczu z Józe� ą.

i nerwy. Rudzianki przełamały drużynę z Ra-
dzymina, zdobywając sześć bramek z rzędu, 
a w bramce SPR-u świetnie interweniowała 
Amelia Brylińska. Kibice zgromadzeni w hali 
przy ul. Kłodnickiej nie mogli jednak spokoj-
nie cieszyć się ze zwycięstwa. W 46. minucie 
dwie zawodniczki SPR-u otrzymały kary 
dwóch minut. Rywalki natychmiast to wyko-
rzystały i zniwelowały stratę do zaledwie 
dwóch goli. Na szczęście Grunwald dzięki 
bramkom Emilii Roszak rudzianki wygrały 
33:30 (16:15) i swoją grupę. 

W Grunwaldzie zagrały: Brylewska 
(3 mecze/0 bramek), Macha (3/0) – Kurek 
(3/2), Roszak (3/9), Konieczny (3/31), 
Glodny (1/0), Flicińska (3/9), Wiąckiewicz 
(1/0), Jarek (3/4), Gliwińska, Z. Wodarska 
(1/1), Namysło (3/13), M. Anders (1/1), 
Różycka (3/14), Godula (3/10), Kuszka 
(1/1).  DK

PIŁKA RĘCZNA

Zgoda świętuje 103-lecie
W minioną sobotę (13.05) Zgoda Ruda 

Śląska świętowała 100., a w zasadzie 
103. rocznicę istnienia. Obchody były okazją 
do świętowania niedawno wywalczonego 
awansu do I ligi kobiet, a także do rozegra-
nia meczu gwiazd i turnieju towarzyskiego. 

Ponad stuletnia historia klubu obejmuje 
nie tylko piłkę ręczną, ale także inne dyscy-
pliny – piłkę nożną (od 1999 roku pod skrzy-
dłami Jastrzębia), boks, łyżwiarstwo, gim-
nastykę, czy lekką atletykę. Pierwsze mecze 
„szczypiorniaka” Zgoda rozegrała w 1954 
roku, a sekcję kobiecą powołano do życia 
w 1968 r. Największe sukcesy żeńska druży-
na z Bielszowic osiągnęła najpierw w poło-
wie lat 80., awansując po raz pierwszy do 
najwyższej klasy rozgrywkowej, aby w la-
tach 2003-2004 dwukrotnie zdobyć Puchar 
Polski i zagrać w europejskich pucharach. 

Po wycofaniu drużyny z rozgrywek w 2011 
roku klub skupił się na szkoleniu młodzieży, 
czego efekty mogliśmy obserwować 
w ostatnich latach, gdy juniorki młodsze 
dwukrotnie sięgały po srebrny medal Mi-
strzostw Polski. 

W turnieju towarzyskim natomiast Zgo-
da najpierw uległa SPR-owi Olkusz 28:30, 

a w drugim spotkaniu pokonała Start Pie-
trowice wielkie 31:27. Rywalizację wygrała 
drużyna z Olkusza, która w meczu z Pietro-
wicami przegrała po karnych. W meczu 
gwiazd natomiast wystąpiły m.in. byłe za-
wodniczki Zgody, które doświadczyły 
z klubem największych sukcesów na po-
czątku XXI wieku.  Tekst i foto: DK

Podczas obchodów 
drużyna seniorska 

Zgody zagrała 
dwa towarzyskie 

mecze ze Startem 
Pietrowice Wielkie 

i SPR-em Olkusz. 

ło, że czeka go walka o brązowy medal. Tu 
zwyciężył Jakuba Banaszak z KS Bloczek Te-
am Pelplin, dzięki czemu stanął na 3. stop-
niu podium. Tym samym zapaśnik Slavii 
powtórzył wynik sprzed roku w Bydgosz-
czy, gdzie również sięgnął po brąz. 

 DK
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