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OBOSTRZENIA W STREFIE CZERWONEJ:
ograniczenie liczby klientów w sklepach do 5 osób na 1 kasę,• 
zakaz organizacji imprez okolicznościowych,• 
w uroczystościach religijnych nie może uczestniczyć więcej • 
niż 1 osoba na 7 m2,
zgromadzenia publiczne do 10 osób,• 

nauczanie zdalne w szkołach wyższych i ponadpodstawowych.• 

OBOSTRZENIA W STREFACH ŻÓŁTEJ
I CZERWONEJ:

restauracje, kawiarnie i puby mogą być czynne • 
od godz. 6 do godz. 21. Zajęty może być co drugi stolik,
w transporcie publicznym zajętych może być 50 proc. • 
miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc,
wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,• 
w wydarzeniach kulturalnych może uczestniczyć • 
25 proc. publiczności,
zawieszona została działalność basenów, • 
aquaparków i siłowni (z wyjątkami).
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Nie zawsze kolor dymu jest dowodem na palenie w piecu śmieciami, czy plastikiem.

Palenie w piecach pod kontrolą
Temperatury za oknem spadają, a to oznacza, że na dobre rozpoczął się sezon grzewczy. Jednak do pieców nie 
zawsze trafia wszystko to, co powinno. Dlatego też strażnicy miejscy rozpoczynają kontrole palenisk. warto się 
pilnować. Za palenie niedozwolonych odpadów grozi kara nawet pięciu tysięcy złotych.

Epidemia koronawirusa przystopowa-
ła wprawdzie coroczną akcję, ale strażni-
cy miejscy ruszyli już w teren. – W ostat-
nich tygodniach wojewoda śląski wydał 
polecenie odwołujące poprzednie, które 
dotyczyło ograniczenia wizyt kontrol-
nych w miejscach zamieszkania. Tym sa-
mym miasta zostały zobowiązane do 
podjęcia działań w zakresie kontroli pa-
lenisk – wyjaśnia Marek Partuś, komen-
dant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. 
– Do tego dochodzi uchwała antysmogo-
wa, która wręcz wymusza na nas tego 
typu działania. Najważniejsza jest jed-
nak jakość powietrza i nasze zdrowie, 
więc z zachowaniem ścisłego reżimu sa-
nitarnego rozpoczęliśmy kontrole pale-
nisk w Rudzie Śląskiej – dodaje.

Strażnicy miejscy mogą je przeprowa-
dzić, jeżeli sami będą mieli podejrzenie, 
że ktoś pali w piecu niedozwolonymi ma-
teriałami lub gdy dostaną od mieszkań-
ców zawiadomienie w tej sprawie. – Z ro-
ku na roku otrzymujemy coraz większą 
liczbę zgłoszeń. To, co 5-6 lat temu było 
normą, czyli ktoś palił odpadami, które 
nie są dozwolone, dziś nie jest akcepto-
walne społecznie – mówi Marek Partuś. 
– Ludzie wymagają od innych większej 
świadomości ekologicznej, co oznacza, 
że w okresie zimowym otrzymujemy kilka-
naście zgłoszeń dziennie. Wówczas przy-
stępujemy do kontroli zawartości paleni-
ska – dodaje.

Ta polega m.in. na pobraniu próbki 
popiołu do badań oraz analizie tego, co 

znajduje się dookoła pieca. – Kontrole 
są szybkie i jednoznaczne w przypadku, 
gdy sprawa dotyczy domku jednoro-
dzinnego. Więcej komplikacji pojawia 
się, jeżeli mamy do czynienia z kamieni-
cą wielomieszkaniową. Wówczas musi-
my przeprowadzić wywiad ze wszystki-
mi mieszkańcami – wyjaśnia Marek 
Partuś.

Nie zawsze jednak kolor dymu, który 
unosi się z komina, świadczy o tym, co 
rzeczywiście spalane jest w piecu.  
– W kilku miejscach na terenie miasta 
nadal mamy instalacje starego typu. 
Wówczas paleniska są rozpalane od do-
łu i w toku tego procesu z komina wydo-
bywa się czarny dym. Pamiętam rekor-

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony 
w dniu 23.09.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego prze-
targu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląską jest sześć niezabudowa-
nych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-kochłowicach pomiędzy 
ulicami Wyzwolenia – Wirecką, stanowiących działki oznaczone 
numerami geodezyjnymi :
– 2115/13 o powierzchni 1885 m2, użytki: „R-V, n”,
– 2116/13 o powierzchni 1928 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,
– 2119/13 o powierzchni 1998 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,
– 2150/13 o powierzchni 2111 m2, użytki: „Lz-IV, n, R-V, R-VI”,
– 2151/13 o powierzchni 1870 m2, użytek „R-V”,
– 2153/13 o powierzchni 940 m2, użytki: „Lz-IV, R-V”,
obręb kochłowice, zapisanych na karcie mapy 4 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kw GL1s/00011361/6. Działy III i IV ww. księgi wolne są 
od wpisów. 

w celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nie-
ruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udzia-
łem wynoszącym 1/7 część działki przeznaczonej pod drogę 
dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 2155/13 o po-
wierzchni 1007 m2, użytki: „Lz- IV, R-V, n, R-VI”, obręb kochło-
wice, k.m. 4, nr kw GL1s/00011361/6. Działy III i IV ww. księgi 
wolne są od wpisów.

wYCIĄG Z oGłosZEnIa o PRZETaRGU

PREZYDEnT MIasTa RUDa ŚLĄska 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż sześciu nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-kochłowicach pomiędzy ulicami wyzwolenia – wirecką 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą  
nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego z 2018 r. 
poz. 2701 z dnia 18.04.2018 r., przedmiotowe działki stanowią teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 39MNII).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać 
się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolem 39MNII.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy 
jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami i drzewa-
mi. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. wireckiej  
i ul. wyzwolenia, poprzez działkę nr 2155/13 przewidzianą pod 
wewnętrzny ciąg komunikacyjny. 

W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej dla każdej nierucho-
mości należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do wy-
działu Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warun-
ków na powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz 
z udziałem wynoszącym 1/7 działki nr 2155/13 wynoszą:
– dla działki 2115/13    – 260.000,00 zł, 
– dla działki 2116/13    – 265.000,00 zł,
– dla działki 2119/13    – 265.000,00 zł,
– dla działki 2150/13    – 280.000,00 zł,
– dla działki 2151/13   – 258.000,00 zł,
– dla działki 2153/13    – 152.000,00 zł.

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powięk-
szone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2020 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 10.11.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 2115/13   – 13.000,00 zł, 
– dla działki 2116/13   – 13.300,00 zł,
– dla działki 2119/13   – 13.300,00 zł,
– dla działki 2150/13   – 14.000,00 zł,
– dla działki 2151/13   – 12.900,00 zł,
– dla działki 2153/13   – 7.600,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. wyzwolenia – 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 komisji 
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. 2231.
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Kolejne obostrzenia
kolejne obostrzenia w strefie żółtej, ponad 150 powiatów w strefie czerwonej i po-
wrót do niej Rudy Śląskiej. od soboty w naszym mieście wprowadzono limity osób 
w sklepach i kościołach. Zawieszono również działalność basenów, aquaparków i si-
łowni. Rząd wprowadził ponadto zakaz organizacji imprez okolicznościowych oraz 
częściowo rozpoczęto zdalne nauczanie. Czerwona strefa w Rudzie Śląskiej będzie 
obowiązywała do momentu spadku liczby zakażeń koronawirusem.

Głównym problemem w naszym mieście są 
ogniska zakażeń w placówkach oświatowych. To 
wpłynęło na lawinowy przyrost liczby osób, któ-
re przebywają na kwarantannie (ok. 1000), a tak-
że liczbę potwierdzonych przypadków koronawi-
rusa. W niedzielę (18.10) odnotowano je-
den z najwyższych dziennych przyrostów zaka-
żeń w Rudzie Śląskiej od początku pandemii 
(51). – Od dziś zdalna nauka objęła jedną grupę 
w Miejskim Przedszkolu nr 39 i część klas w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. W SP nr 23 
w piątek zakończyło się zawieszenie  
stacjonarnej nauki dla wszystkich klas 4-8, ale 
dziś jeszcze w trybie zdalnym funkcjonują trzy 
klasy. Dziś także kończy się kwarantanna wybra-
nych klas w SP nr 11, 27 i 40 oraz jednej grupy w 
MP nr 24. Do 30 października zdalna nauka 
obowiązuje dla całej SP nr 15. Do końca tego ty-
godnia w tym trybie pracuje cała SP nr 41 i wy-
brane klasy w SP nr 16 – poinformował w ponie-
działek (19.10) wiceprezydent miasta Krzysztof 
Mejer.

Podczas czwartkowej (15.10) konferencji pra-
sowej rząd ogłosił nowy podział powiatów na 
strefy. Jeżeli chodzi o konurbację górnośląską, to 
w strefie czerwonej znalazła się tylko Ruda Ślą-
ska. Dodatkowe obostrzenia obowiązują od so-
boty. By zapobiec rozprzestrzenianiu się korona-
wirusa, ograniczono liczbę osób w placówkach 
handlowych do 5 na 1 kasę. W uroczystościach 
religijnych nie może uczestniczyć więcej niż 
1 osoba na 7 m2. Natomiast w zgromadzeniach 
publicznych może brać udział maksymalnie 

10 osób. Do tego wprowadzono nauczanie zdalne 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyż-
szych (z wyłączeniem zajęć praktycznych). Poza 
tym od poniedziałku obowiązuje zakaz organizacji 
imprez okolicznościowych (wesel, styp itd.).

Dodatkowo rząd zaostrzył zasady bezpieczeń-
stwa w strefie żółtej (obowiązują one także w stre-
fie czerwonej). Lokale gastronomiczne mogę być 
otwarte w godz. 6-21 (zajęty co drugi stolik). Po 
godz. 21 można jedynie zamawiać posiłki na wy-
nos. Wydarzenia sportowe mają się odbywać bez 
udziału publiczności, a w przypadku wydarzeń 
kulturalnych zajętych przez publiczność może być 
25 proc. miejsc. Ograniczona jest też liczba pasa-
żerów w transporcie publicznym (do 50 proc. 
miejsc siedzących lub do 30 proc. wszystkich 
miejsc). Ponadto rząd zawiesił działalność base-
nów, aquaparków i siłowni. Ten ostatni przepis 
spotkał się z dużym sprzeciwem przedstawicieli 
branży fitness, dlatego rząd skorygował rozporzą-
dzenie. Na basenach, czy siłowniach mogą się 
odbywać się zawody i zajęcia sportowe (np. w ra-
mach nauki na uczelni lub w szkole). Zakaz nie 
obejmuje także tych obiektów, które wykonują 
działalność leczniczą dla pacjentów. W związku 
z obostrzeniami od 17.10 do odwołania nieczynny 
jest rudzki Aquadrom. Jeżeli chodzi o baseny kryte 
MOSiR-u, to te zostały zamknięte dla klientów 
indywidualnych. Sytuacja jest jednak rozwojowa. 
W poniedziałek odbyło się spotkanie branży 
z przedstawicielami rządu w sprawie możliwości 
wznowienia działalności m.in. tego typu obiektów.
 Joanna Oreł

dzistę, który miał kilkanaście kontroli 
w ciągu sezonu właśnie z tego powodu. 
Okazało się jednak, że mieszkaniec pali 
dobrym jakościowo węglem z legalnego 
źródła, ale samo rozpalanie pieca spra-
wiało, że mieszkańcy byli na to wyczule-
ni – mówi Marek Partuś.

Kiedy więc powinniśmy zareagować? 
Głównym wyznacznikiem tego, że np. 
sąsiad spala w piecu nieodpowiednie 
materiały, jest ostry, gryzący zapach, 
a nie kolor dymu.

Warto przypomnieć, że za spalanie 
śmieci w piecu grozi mandat w wysoko-
ści 500 zł. Jednak sąd może orzec także 
karę grzywny, która wynosi aż 5 tys. zł.

Joanna Oreł

oGłosZEnIE
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Co zrobić w przypadku zakażenia?
Choć epidemia koronawirusa trwa już ok. pół roku, to wiele osób nadal nie wie, gdzie należy zgłosić się 
w przypadku podejrzenia choroby. W tej chwili kierowaniem na testy zajmują się lekarze podstawowej 
opieki zdrowotnej. Między innymi o tym rozmawiamy z dr. n. med. Adą Rozewicz, lekarzem rodzinnym 
i dyrektorem ds. medycznych Poradni Medycyny Rodzinnej Szpakmed w Rudzie Śląskiej.

– Ministerstwo Zdrowia postano-
wiło włączyć lekarzy POZ do diagno-
zowania osób, które mogły się zaka-
zić. To dobra decyzja?

– Oczywiście, że tak! Tak powinno 
być od samego początku. Wówczas ca-
ły ciężar opieki nad chorymi zrzucono 
na Sanepid, co prowadziło do kuriozal-
nej sytuacji, w której pracownicy stacji 
sanitarno-epidemiologicznych praco-
wali ponad siły ponad 12 godzin na do-
bę, a i tak nie mieli możliwości „obro-
bić” wszystkich przypadków. Wylewa-
no na nich wszelkie żale, a nikt nie brał 
pod uwagę, że pracowników sanepidów 
jest po prostu za mało. Należy pamiętać 
również o tym, że to lekarze od wieków 
zajmują się opieką nad osobami chory-
mi. Oczekiwanie, iż nagle będą to robić 
służby sanitarne, było błędne i bardzo 
się cieszę, że to uległo zmianie.

– Po ilu dniach objawów pacjenci 
powinni zgłosić się do lekarza POZ, 
aby potwierdzić lub wykluczyć za-
chorowanie na COVID-19?

– Objawy infekcji nie są jednakowe 
u wszystkich pacjentów. Wielokrotnie 
mogą być podobne do zwykłej grypy. 
Ja zaobserwowałam u moich pacjen-
tów, zwłaszcza u dzieci, że nie zawsze 
występują wszystkie opisane w me-
diach objawy. Najczęstsze to wysoka 
temperatura, suchy męczący kaszel, 
duszność oraz zmęczenie. Często cho-
rzy tracą smak i zapach oraz odczuwają 
bóle mięśniowe. Moi pacjenci skarżą 
się też na silne uczucie zmęczenia. 
Czas, kiedy pacjent powinien skontak-
tować się z lekarzem rodzinnym, zależy 
od wielu czynników. Jeśli wystąpiły 
objawy, które wymieniłam albo pacjent 
podjął się ryzykownego zachowania 
(np. udział w weselu), należy jak naj-
szybciej skontaktować się z lekarzem 
rodzinnym. Gdy mamy objawy typo-

wego przeziębienia, a objawy nie wska-
zują na COVID-19 (np. gorączka) moż-
na poczekać do 3-4 dni. Zachęcam jed-
nak, aby w tym czasie podjąć decyzję 
o samoizolacji – nie chodzić do pracy, 
na zakupy itd.

– Jak wygląda ścieżka diagno-
styczna pacjenta, który zgłosi się 
z objawami COVID-19?

– Po konsultacji z chorym, jeśli 
stwierdzam, iż istnieje poważne nie-
bezpieczeństwo infekcji SARS-CoV-2, 
używając wewnętrznego systemu, kie-
ruję chorego na wymaz. Po wpisaniu 
danych pacjenta system automatycznie 
generuje elektroniczne skierowanie  
z odpowiednim numerem, a ja telefo-
nicznie powiadamiam pacjenta o nu-
merze skierowania. Po otrzymaniu te-
go numeru pacjent udaje się do punktu 
wymazowego (w Rudzie Śląskiej ma-
my dwa takie punkty – jeden przy Bur-
lochu w Orzegowie). Jeśli pacjent nie 
jest w stanie dotrzeć na wymaz same-
mu, wysyłam do domu ekipę wymazo-
wą w wymazobusie. Wedle obowiązu-
jących przepisów współdomownicy 
nie są kierowani na badania, chyba że 
również wykazują objawy zakażenia 
SARS-CoV-2.

– Kiedy test zostaje zlecony po-
nownie, a w jakim przypadku zakoń-
czy się kwarantanna i pacjent może 
„normalnie” funkcjonować?

– Pacjenci objawowi z dodatnim wy-
nikiem testu wysyłani są na izolację, 
nie kwarantannę. Oznacza to mniej 
więcej to samo – chorzy pacjenci oraz 
osoby z bezpośredniego kontaktu mu-
szą izolować się w domu. Nie wolno im 
wychodzić do pracy, do szkoły, na za-
kupy, czy zapraszać gości. Kwarantan-
na natomiast nakładana jest na osoby, 
które mieszkają lub miały kontakt 
z osobą zakażoną. Co ważne, w obu 

przypadkach bezwzględnie należy po-
zostać w domu. W przypadku otrzyma-
nia pozytywnego wyniku SARS-CoV-2 
zgodnie z przepisami narzucana jest 
dziesięciodniowa izolacja pacjenta. 
Trzy dni przed zakończeniem izolacji 
pacjenci nie powinni mieć objawów, 
jeśli jednak te objawy występują nadal, 
izolacja jest przedłużana, aż objawy 
całkowicie ustąpią. Z informacji, które 
posiadam, sanepid stara się z chorymi 
kontaktować. Ja jednak proszę o kon-
takt z lekarzem przed zakończeniem 
izolacji w przypadku utrzymywania się 
objawów chorobowych.

– Możecie kierować pacjenta do 
izolacji domowej lub izolatorium. Na 
czym polega różnica?

– Izolatoria to miejsca, gdzie mogą 
przebywać pacjenci, którzy z różnych 
powodów nie mają możliwości przeby-
wania we własnym mieszkaniu, ale nie 
wymagają leczenia szpitalnego. Należy 
pamiętać, że według najnowszych prze-
pisów Ministerstwa Zdrowia po zakoń-
czeniu izolacji osoby chorej, współdo-
mownicy, którzy nie wykazują obja-
wów, przebywają w kwarantannie jesz-
cze dziesięć dni po ustaniu izolacji 
osoby chorej. Jeżeli osoba chora zdecy-
duje się na przebycie choroby w izola-
torium, to dla współdomowników okres 
kwarantanny wynosi 10 dni od wypro-
wadzenia się chorego z domu do izola-
torium.

– Pani doktor, doszło do kuriozal-
nej sytuacji, w której poradnie, ma-
jące w założeniu leczyć ludzi, nadal 
są zamknięte i prowadzą teleporady. 
Wasze poradnie rodzinne postanowi-
ły przyjmować pacjentów w trady-
cyjny sposób. Czy mieliście jakikol-
wiek przypadek, że zjawił się u Pań-
stwa pacjent z koronawirusem i do-
szło do dalszych zakażeń?

– Drzwi do wszystkich poradni 
Szpakmed pozostają dla pacjentów 
otwarte. Dzieje się tak nie dlatego, że 
się nie boimy, a dlatego, że uważamy, iż 
naszym obowiązkiem jest opieka nad 
naszymi pacjentami nawet w tak trud-
nych warunkach. Pacjenci zapisani do 
naszych poradni rodzinnych sami wy-
bierają, czy chcą skorzystać z wizyty 
osobistej czy teleporady. Oczywiście 
w związku z zagrożeniem epidemicz-
nym podczas umawiania wizyty osobi-
stej przeprowadzamy wstępną ankietę 
ryzyka, na podstawie której decyduje-
my, czy wizyta osobista odbędzie się 
w poradni, czy przyjedziemy osobiście 
do pacjenta pod dom naszą Mobilną 
Poradnią Rodzinną. Warto również za-
znaczyć, że spośród 140 osób pracują-
cych w naszych poradniach jeszcze  
nie mieliśmy przypadku zakażenia  
COVID-19. Bierze się to stąd, że wpro-
wadziliśmy bardzo rygorystyczne zasa-
dy bezpieczeństwa. Każdy z naszych 
pracowników przez cały czas pracy no-
si maski FFP2, fartuchy ochronne  
oraz przyłbice, a środki do dezynfekcji 
rąk są u nas rozstawione na każdym 
kroku. Może to, co powiem, będzie 
przewrotne, ale dzięki tym wszystkim 
środkom bezpieczeństwa oraz temu, że 
pacjenci „ryzykowni” przyjmowani są 
z dala od poradni, mogę śmiało stwier-
dzić, że wizyta w naszych poradniach 
jest o wiele bezpieczniejsza niż pójście 
np. na pocztę czy do sklepu.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

Fo
to

: a
rc

h.

PRezydent 
miasta 

RudA ŚląSkA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Paw-
ła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

wykazu nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w dzierżawę na okres do 3 lat z prze-
znaczeniem pod stawy, w rejonie ulicy 
1 Maja,

wykazu nieruchomości, która zostanie • 
oddana w dzierżawę na okres do 3 lat 
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne, w rejonie ulicy Alojzego Jan-
kowskiego,

wykazu nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w dzierżawę na okres do 3 lat z prze-
znaczeniem pod ogródek rekreacyjny, w re-
jonie ulicy kopalnianej,

wykazu nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w dzierżawę na okres do 3 lat z prze-
znaczeniem pod ogródki rekreacyjne (przy-
domowe) w rejonie ulicy kopalnianej,

wykazu nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w dzierżawę na okres do 3 lat z prze-
znaczeniem pod ogródek rekreacyjny, w re-
jonie ulicy Rostka,

wykazu nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w dzierżawę na okres do 3 lat z prze-
znaczeniem pod ogródek rekreacyjny, w re-
jonie ulicy Szeligowskiego,

wykazu nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w dzierżawę na okres do 3 lat z prze-
znaczeniem pod istniejący teren zielony, 
w rejonie ulicy targowej,

wykazu nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w najem na okres do 3 lat z przezna-
czeniem pod tablicę pamiątkową w rejonie 
ulicy Pordzika,

wykazu nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w dzierżawę i najem na okres do 3 lat 
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny 
i garaż wolnostojący w rejonie ulicy Głów-
nej-Juliusza Słowackiego,

wykazu nieruchomości, która zostanie od-• 
dana w dzierżawę i najem na okres do 3 lat 
z przeznaczeniem pod zieleńce i chodniki  
oraz parkingi w rejonie ulicy kopalnianej.

OGŁOSzenIe
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Podczas ubiegłorocznych „Kakauszali” „Tabulkę” otrzymał Szczepan Twardoch (po prawej).

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. H. BISTY 
Do 18 listopada 2020 – Galeria „Fryna” MCK – Grzegorz Haiski 
– wystawa z okazji jubileuszu 50. lat działalności artystycznej

Grzegorz Haiski – mieszkaniec Rudy Śląskiej długoletni pracownik PWiK Sp. z o.o. w Rudzie 
Śląskiej. Maluje obrazy olejne, akrylowe oraz łączy akwarelę z rysunkiem. Swój warsztat 

plastyczny doskonalił na kilkunastu międzynarodowych plenerach w kraju i za granicą pod 
okiem wybitnych artystów. Jego prace znajdują się w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej, 

Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Historii Miasta Katowice, Muzeum Miejskim 
w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Bazylice w Licheniu oraz w zbiorach 

kolekcjonerów prywatnych. Wstęp wolny
25 października, godz. 12.00 – Krakowski Salon Poezji w Rudzie Śląskiej. 

W programie: „Z poezją i humorem czyli fraszki Jana Sztaudyngera i innych”.  
Bilety w cenie  8 zł.

25 października, godz. 15.00 i 17.00 – z cyklu: „Maluchy w krainie dźwięku” 
– „Maluchowe śpiewanki, czyli śpiewać każdy może”. 

Koncerty umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 6. roku życia. 
Bilety w cenie: 15 zł dzieci, 25 zł dorośli

30 października, godz. 18.00 i 20.15 – „Dziewczynka z Zapałkami” 
– musical Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania 

Osób Uzdolnionych Artystycznie „MusicALL” – PREMIERA. 
 Mała dziewczynka z zapałkami, w centrum wielkiego miasta, jak odnajdzie się we 

współczesnym świecie? Czy będzie on bardziej otwarty i pomocny? Znana historia przeniesiona 
do naszych czasów, barwny musical, który z pewnością będzie dobrą zabawą dla całej rodziny. 
W związku z wprowadzeniem obostrzeń tzw. strefy żółtej i konieczności ograniczenia miejsc na 
widowni do 25-procent, spektakl premierowy odbędzie się dwukrotnie o godz. 18.00 i 20.15, 

a zaplanowana wcześniej widownia zostanie podzielona na dwie godziny/dwa spektakle. 
Reżyseria: Daria Resztak, Bartosz Banasik. Scenariusz, muzyka, teksty piosenek, produkcja: 

Bartosz Banasik. Choreografi a: Daria Resztak.
Na spektakl zapraszamy także w terminie: – 6 listopada 2020 /piątek/ godz. 18.00

– 15 grudnia 2020 /piątek/ godz. 18.00. Bilety w cenie: 25 i 20 zł 
31 października, godz. 16.00 

– „Rudzkie granie” – koncert charytatywny Fundacji „Armia Przyjaciół”
Koncert, z którego dochód przeznaczony zostanie na rehabilitację Adriany Rozner, która 

ucierpiała w wypadku samochodowym. Podczas imprezy nie zabraknie występów artystycznych 
i wielu innych atrakcji. Odbędzie się także kiermasz charytatywny oraz sprzedaż ciast i napoi. 

Podczas koncertu wystąpią artyści polskiej sceny muzycznej i artystycznej: Luzaky, Luky, Bubbles 
& Art. (artystyczny pokaz baniek), Chwytak & Zuza, Zespół DOX, Ghost oraz Baciary.

Bilety (cegiełki): osoba dorosła: 25 zł, dziecko powyżej 3 lat: 20 zł

DOM KULTURY W BIELSZOWICACH 
Kabaret Młodych Panów w programie „To jest chore” – data występu ulega zmianie. 

Impreza zostaje przeniesiona na 18 kwietnia 2021 r. 
Zwrot biletów możliwy do końca listopada – w miejscu zakupu.

Bilety zakupione zachowują ważność.
15 listopada, godz. 16.00 – „Brzydkie kaczątko i już” – spektakl bajkowy dla dzieci. 

Bilety w cenie: 18 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
29 października, godz. 9.00 – „Kakauszale – Fest Literacki” 

– festi wal składa się z trzech głównych wydarzeń online: targów śląskiej książki, uroczystości 
wręczenia „Tabulki” oraz fi nału Regionalnego Konkursu Poetyckiego 

im. ks. Norberta Bonczyka

KINO PATRIA
21 października, godz.  19.00 – „ARAB BLUES” 

– seans fi lmowy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego  
Reżyser: Manele Labidi. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? Komedia „Arab Blues” 

przypomina, że powroty w rodzinne strony nie zawsze bywają łatwe. Tak jest w przypadku 
wychowanej we Francji Selmy, która postanawia wrócić do Tunezji, aby otworzyć gabinet 

psychoanalityczny. Ceny wejściówek: 12 zł i 8 zł dla uczniów.

Program na październik:

Szykuje się piąty Fest Literacki
Wielkimi krokami zbliża się piąta edycja Festu Literackiego „Kakauszale”. W tym roku odbędzie się ona w for-
mie transmisji internetowej. Formuła imprezy będzie za to tradycyjna. Zaplanowano targi śląskiej książki, Kon-
kurs Poetycki im. ks. N. Bonczyka oraz wręczenie „Tabulki”, czyli honorowej nagrody MBP.

– Idea tego wydarzenia zrodziła się 
z faktu, że jako mieszkańcy aglomeracji 
czasami jesteśmy zamknięci na to, co 
dzieje się w danym mieście pod wzglę-
dem twórczości literackiej. Tymczasem 
opracowania, które powstały u naszych 
sąsiadów, często dotyczą także naszego 
miasta. Chcemy promować śląską książ-
kę. Takie działania są potrzebne, bo kie-
dy zorganizowaliśmy pierwszą edycję 
imprezy, to wszyscy byliśmy zdziwieni 
szeroką ofertą, jeżeli chodzi o książki 
powstające na Śląsku – mówi Krystian 
Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rudzie Śląskiej, która jest 
organizatorem imprezy „Kakauszale”.

Tegoroczny Fest Literacki odbędzie 
się 29 października (czwartek). W tym 
dniu podczas internetowych targów 
książki wydawnictwa lub autorzy będą 
promowali dzieła literackie. – Chodzi 
nam o śląskie książki w tym sensie, że 
powstały one w naszym regionie. Nato-
miast ich tematyka może być dowolna. 
W dużej mierze oczywiście powinna do-
tyczyć spraw regionu – wyjaśnia Kry-
stian Gałuszka.

Kolejny punkt programu to podsumo-
wanie XVI edycji Regionalnego Kon-
kursu Poetyckiego im. ks. Norberta 
Bonczyka. Zwycięzcy zaprezentują się 
w formie online lub na żywo. Trzecia 
część Festu Literackiego to uroczystość 

wręczenia „Tabulki”, która jest honoro-
wą nagrodą MBP. Dotychczasowi jej 
laureaci to Henryk Waniek, ks. Jerzy 
Szymik, Zbigniew Kadłubek, Kazimierz 
Kutz i Szczepan Twardoch. Ze zwycięz-
com zostanie przeprowadzony wywiad, 
jednak na razie jego nazwisko pozostaje 
niespodzianką. Tabulka jest tablicą wy-
konaną z granitu, która wmurowywana 
jest w bibliogrodzie przy Stacji Bibliote-
ka. Natomiast sam uhonorowany otrzy-
muje tablicę w formie szklanej. – Pod-
czas wyboru autora kierujemy się do-
tychczasowym dorobkiem twórcy oraz 
tym, jaka jest jego obecna działalność 
oraz kierunek rozwoju – podkreśla Kry-
stian Gałuszka. – Co ciekawe, co roku 

MUZEUM MIEJSKIE

Poznaj miasto z „Rudzką mAPPką”
Zdjęcia Rudy Śląskiej sprzed lat, ciekawostki etnografi czne i historyczne, legendy miejskie oraz znane postacie, 
a także propozycje spacerowych tras po najciekawszych zakątkach każdej z dzielnic. To wszystko możemy poznać 
dzięki „Rudzkiej mAPPce”, czyli aplikacji, która powstała z inicjatywy Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej. 

– Aplikacja przedstawia informacje 
o najważniejszych zabytkach, miej-
scach historycznych i obiektach prze-
mysłowych, nawet tych już nieistnieją-
cych w Rudzie Śląskiej. Prezentuje 
także znane rudzkie postacie oraz zna-
mienite rody, które wywarły ogromny 
wpływ na rozwój miasta – podkreśla 
Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej. – Na 
tym jednak nie koniec. Znajdziemy 
w niej również wiele informacji, cieka-
wostek etnografi cznych i historycz-
nych, legend, a także propozycje spa-
cerowych tras po najciekawszych za-
kątkach każdej z dzielnic. To wszystko 
pozwoli na poznanie historii i archi-
tektury miasta – dodaje.

Główne zakładki tematyczne aplika-
cji to „Legendy”, „Obiekty Obszaru 
Warownego Śląsk na terenie Rudy Ślą-
skiej”, „Rody arystokratyczne”, „Za-
kłady przemysłowe” i „Granica polsko-
niemiecka 1922”. Wszystkie obiekty 
mają dokładnie wyznaczoną lokalizację 
na mapie, urozmaicone są opisami oraz 
bogatym materiałem ikonografi cznym. 

Dzięki zdjęciom ar-
chiwalnym dowiemy 
się, jak Ruda Śląska 
wyglądała w minio-
nych latach. Wiele 
miejsc jest ilustrowa-
nych krótkimi fi lmami 
oraz zdjęciami prac 
autorstwa znanych ślą-
skich grafi ków i mala-
rzy. Wszystkie mate-
riały archiwalne, zdję-
cia i grafi ki pochodzą 
ze zbiorów Muzeum Miejskiego 
im. Maksymiliana Chroboka.

Kolejnymi funkcjami „Rudzkiej 
mAPPki” są gry terenowe i zagadki 
multimedialne. Pozwolą one na pozna-
nie miasta z nieco innej strony. Każdy 
użytkownik aplikacji może podzielić 
się swoimi wspomnieniami, a także ar-
chiwalnymi fotografi ami lub współ-
czesnymi zdjęciami.

„Rudzką mAPPkę” można przeglą-
dać na komputerze lub korzystać z niej 
na telefonie. Posiada ona także inte-
raktywną mapę miasta działającą na 

smartfonach. Dodatkowo wyposażona 
jest w systemy obsługi dla osób niepeł-
nosprawnych. Aplikacja dostępna jest 
na stronie http://rudzkamappka.pl. 
Można ją pobrać na system Android 
i iOS. Będzie ona również do pobrania 
nieodpłatnie bezpośrednio w Google 
Play i App Store. Projekt Muzeum 
Miejskiego im. Maksymiliana Chrobo-
ka w Rudzie Śląskiej został dofi nanso-
wany ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu 
„Kultura w sieci!”.

Joanna Oreł

OGŁOSZENIE

kapituła jest jednomyślna w swoim wer-
dykcie, choć mamy na Śląsku tak wielu 
różnych autorów – dodaje.

Fest Literacki „Kakauszale” organi-
zowany jest od 2015 roku w ramach 
Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. Nazwa im-
prezy nie jest przypadkowa. Kakauszale 
to wywar z łusek kakaowych. Co roku 
MBP przygotowuje ten oryginalny na-
pój dla uczestników spotkań. Tym ra-
zem ze względu na epidemię koronawi-
rusa i formułę online powstanie fi lm 
w przestrzeni izby regionalnej na Fi-
ciunsie, z którego mieszkańcy będa mo-
gli dowiedzieć się, jak powstaje kakau-
szale i jakie jest pochodzenie tego napo-
ju. Joanna Oreł
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KOCHłOWICE

Powstaje nowy plac zabaw
Trwa instalacja urządzeń na placu zabaw, który powstaje w Kochłowicach w ramach akcji 
„Podwórka Talentów NIVEA”. Będzie się on składał z trzech stref tematycznych oraz szere-
gu atrakcji do zabawy. Całość ma być gotowa jeszcze w tym miesiącu.

Przypomnijmy, że plac zabaw powsta-
nie przy ul. Dunikowskiego-Chełmoń-
skiego 5,7,6. Lokalizacja ta wygrała 
w głosowaniu, które zakończyło się 
w czerwcu. Na Kochłowice oddano pra-
wie 8 tys. głosów. W efekcie Nivea ufun-
duje kreatywny plac zabaw o wartości  
ok. 250 tys. zł. Będzie się on składał 
z trzech stref: sportowej, naukowej i arty-
stycznej. Znajdują się tam m.in. takie 
atrakcje jak ścianka wspinaczkowa, urzą-
dzenie do balansowania, huśtawka bocia-
nie gniazdo, trampolina oraz gry twister, 
skok w dal, a także w kapsle.

– Szczególnie podziękowania należą 
się pracownikom MGSM Perspektywa, 
którzy to z ogromnym zapałem przyjęli 
propozycje zgłoszenia tej lokalizacji oraz 
mieszkańcom, którzy do końca walczyli, 
aby plac zabaw Nivea powstał 
właśnie u nas. Teraz mam tylko jedną 
prośbę – do czasu zakończenia prac i od-
dania obiektu do użytku proszę o cierpli-
wość, a następnie o uszanowanie miejsca, 
które powstało dzięki połączeniu wszyst-
kich sił – apeluje Rafał Wypior, rudzki 
radny oraz inicjator głosowania na ko-
chłowicki plac zabaw. JO

Plac
zabaw 

powstaje 
przy ulicy

 Dunikowskiego 
i Chełmońskiego 
w Kochłowicach.

Schabowy w jabłkach smakiem września
Kotlety schabowe pieczone z jabłkami smakiem września w konkursie kulinarnym rudzkiego magistratu. Hasłem październikowej odsło-
ny konkursu jest papryka. Pomysły na danie z wykorzystaniem tego warzywa można przesyłać do końca miesiąca.

Przepisem na schabowy pieczony 
w jabłkach podzieliła się pani Barbara 
Podgórska. Okazuje się, że nie tylko  
kaczka doskonale odnajduje się w towa-
rzystwie tych owoców. Zaletą tego dania 
jest smak soczystego kotleta, ale też znacz-
nie krótszy czas pieczenia niż tradycyjnej 
kaczki w jabłkach.

– Kontynuujemy kulinarną zabawę  
z rudzkim magistratem. Obok głównej na-
grody, którą jest publikacja zwycięskiego 
przepisu w kalendarzu na przyszły rok, 
laureaci poszczególnych miesięcy otrzy-
mują w tej edycji książkę kulinarną  
pt. „Nastoletnie wypiekanie. Pyszne i fit” 
autorstwa Justyny Dragan – mówi Iwona 
Małyska z Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta.

Do końca października można przesyłać 
do rudzkiego magistratu przepisy na dania 

z wykorzystaniem papryki. – To bogate 
w witaminy warzywo jest bardzo popular-
ne w kuchniach niemal całego świata. Pa-
pryka jest niskokaloryczna, a przy tym do-
starcza wielu składników odżywczych. 
Warto mieć ją w swoim domowym menu na 
stałe – mówi Iwona Małyska.

Receptury na paprykowe potrawy  
można wysłać drogą e-mailową na adres  
media@ruda-sl.pl z dopiskiem „Rudzkie 
Smaki” do 31 października.
Kotlety schabowe pieczone z jabłkiem

Składniki: sześć kotletów schabowych, 
jedna łyżeczka gotowej przyprawy do mię-
sa, dwa jabłka, 50 ml białego wina wy-
trawnego, sól, pieprz czarny mielony, olej 
do smażenia.

Kotlety rozbijamy delikatnie tłuczkiem, 
nacieramy przyprawą do mięsa i smażymy 
na gorącym tłuszczu przez około 5 minut.  

Przekładamy do naczynia żaroodpornego, 
przyprawiamy solą i świeżo zmielonym 
pieprzem. Jabłka obieramy ze skórek, kro-
imy na plastry, układamy na mięsie. Przy-
krywamy naczynie, wstawiamy do piekar-
nika nagrzanego do temperatury 180°C. 
Po 15 minutach pieczenia wlewamy wino 
i pieczemy przez 30-40 minut do miękko-
ści mięsa.
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Muszla koncertowa do rozbiórki
Z jednej strony czasy świetności tego miejsca minęły, ale z drugiej – jego otoczenie wciąż 
się zmienia. Mowa o muszli koncertowej w bielszowickim Parku Strzelnica. W przyszłym 
roku szykuje się jej rozbiórka.

Amfiteatr wraz z muszlą był kilkadzie-
siąt lat temu miejscem organizacji wielu 
imprez. Niestety od kilku lat miejsce to de-
wastowane jest przez wandali. – Muszla 
koncertowa była odnawiana kilkukrotnie 
w ostatnich latach. Zakres prac z uwagi na 
powstałe dewastacje polegał głównie na 
czyszczeniu i malowaniu – mówi Adam 
Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego Urzę-
du Miasta.

Dziś muszla nadal jest niszczona przez 
grafficiarzy i rzadko wykorzystywana do 
występów. W związku z tym zapadła decy-
zja o likwidacji tego miejsca. – Zły stan 
techniczny, wysokie koszty gruntownego 
remontu, brak zainteresowania tego typu 
obiektem przez organizatorów imprez, jak 
również możliwość montażu sceny mobil-
nej w dolnej części parku, przyczyniły się 
w największym stopniu do decyzji o roze-

braniu muszli. W 2021 r. planujemy roz-
biórkę muszli – zapowiada Adam Nowak.

Obecnie miasto nie przewiduje budowy 
innego obiektu w tym miejscu. Natomiast 
cały czas zmienia się przestrzeń wokół 
muszli koncertowej, czyli Park Strzelnica. 
Rewitalizacja trwa od 2014 roku. Od tego 
czasu m.in. zbudowano plac zabaw, siłow-
nię na powietrzu, pumptrack, kompleks 
boisk do piłki, a w ubiegłym roku do użyt-
ku oddano m.in. rolkowisko i trasę rowe-
rową typu singletrack. Czy coś jeszcze się 
zmieni? W przyszłym roku w ramach ma-
łych projektów realizowanych z budżetu 
obywatelskiego kontynuowana ma być 
rozbudowa terenowych tras rowerowych 
w Parku Strzelnica. Jeżeli w tym roku 
znajdą się pieniądze, miasto planuje posa-
dzić zieleń w dolnej części parku.

Joanna Oreł

Muszla 
koncertowa od 

wielu lat 
dewastowana 

jest przez 
grafficiarzy.

 „Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.”

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. ks. Jana Małyska
proboszcza parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela  

w Rudzie Śląskiej w latach 1981-2004,  
wieloletniego dziekana dekanatu rudzkiego 

oraz wielkiego społecznika.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
po śmierci

śp. ks. Jana Małyska
proboszcza w parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, członka Rady Muzeum 

przy Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej 
Rodzinie i Bliskim 

składa
Dyrektor Muzeum Miejskiego wraz z pracownikami

PREZyDENT 
MIASTA  

RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokalu mieszkalnego 

usytuowanego na terenie Miasta 
Ruda Śląska:

ul. Osiedlowa 2A/14,
stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej  
na rzecz najemcy.

PREZyDENT 
MIASTA  

RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokalu mieszkalnego 

usytuowanego na terenie  
Miasta Ruda Śląska:

ul. Stanisława Kunickiego 3/3,
stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy.

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 istniejący garaż wolnostojący, 

w rejonie ulicy  
Katowickiej-Otylii.

PREZyDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokali mieszkalnych 

usytuowanych w budynkach 
mieszkalnych na terenie  

Miasta Ruda Śląska:
ul. Szarotek 4/8,

ul. Jarzębinowej 5B/6,
stanowiących własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonych 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich 

najemców.

OGłOSZENIA



www.wiadomoscirudzkie.pl SPORT | 21.10.20206

Łucznictwo

Łucznicy pojechali do Żywca
Rudzcy łucznicy z UKS-u Grot Ruda 

Śląska dobrze zaprezentowali się w Żyw-
cu. W miniony czwartek (15.10) wzięli 
udział w Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików.

Rudzki klub reprezentowało siedmioro 
zawodników w kategorii młodzik. Naj-
większy sukces odniósł Szymon Czarnik, 
zajmując 2. miejsce w klasyfikacji indywi-
dualnej. Stanisław Sypion uzyskał z kolei 
6. miejsce. Wśród dziewcząt na 9. miejscu 
uplasowała się Karolina Grudzień. Brązo-
we medale w konkurencji drużynowej 
zdobyli chłopcy w składzie: Szymon Czar-
nik, Stanisław Sypion i Jakub Mrozek. Na-
tomiast dziewczęta (Karolina Grudzień, 
Aleksandra Antoniak i Kinga Ratyńska) 
zajęły drużynowo 4. miejsce. Czwarty był 
również mikst Szymona Czarnika i Karoli-
ny Grudzień, a tuż za nimi na 5. miejscu 
uplasował się mikst Aleksandry Antoniak 
i Stanisława Sypiona.

– W klasyfikacji klubowej zajęliśmy dru-
gie miejsce, ulegając tylko Łucznikowi Ży-
wiec, a w pokonanym polu zostawiliśmy 
kluby Obuwnik Prudnik, Czarna Strzała 
Bytom, Chrobry Głuchołazy i Tempo Stola-

rzowice. W systemie sportu młodzieżowego 
zdobyliśmy 12 punktów, co razem z 19 
punktami juniorów młodszych z olimpiady 
młodzieży stanowi nasz tegoroczny doro-
bek w tej klasyfikacji, prowadzonej przez 
Instytut Sportu w Warszawie – zaznacza 
Rafał Lepa z UKS Grot Ruda Śląska.  

Przed łucznikami jednak trudny czas. 
– Wchodzimy w bardzo trudny okres naszej 
działalności, ponieważ Ruda Śląska zosta-
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Judo

Rudzki judoka z sukcesami

Ostatni czas dla Kamila Michny oka-
zał się niezwykle intensywny. Młody ru-
dzianin popisał się dobrą formą na zawo-
dach w Polsce i za granicą.

Zawodnik zdobył brązowy medal 
w kategorii juniorów młodszych podczas 
pucharu Polski w Warszawie, który odbył 
się 9 października oraz złoty medal w pu-
charze Czech w Teplicach (14.10). Zapa-
lony judoka dobrze spisał się także  
w pucharze Europy w Bielsku Białej 
(9.10), gdzie wywalczył 5. miejsce. Na 
tym jednak nie koniec sukcesów Kamila 
Michny. Za swoje wybitne osiągnięcia 
w sporcie oraz nauce młody sportowiec 
otrzymał nagrodę prezydenta Bytomia. 
Warto dodać, że to nie pierwszy rok, kie-

Zawody w Żywcu to jedne z ostatnich na otwartych torach w tym sezonie.

KolUmnę SpoRtową  
ZRedaGowała  

aGnieSZKa lewKo

w Czechach rudzianin uplasował się na pierwszym stopniu podium.

dy Kamil Michna odnosi liczne sukcesy. 
W 2019 r. został dwa razy medalistą pu-
charu Polski w Suchym Lesie, gdzie zdo-
był raz złoto, a raz srebro. Był także zło-
tym medalistą XXII Międzynarodowego 
Turnieju Judo w Zakopanem, złotym me-
dalistą Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików i Młodziczek w Bytomiu, 
srebrnym medalistą XVIII Międzynaro-
dowego Turnieju International Judo Bal-
tic Cup w Gdańsku i złotym medalistą 
Międzynarodowego Turnieju Judo w Au-
strii. Młody zawodnik na co dzień trenuje 
w klubie GKS Czarni Bytom oraz jest 
uczniem V Liceum Ogólnokształcącego 
Mistrzostwa Sportowego im. Kamili 
Skolimowskiej w Bytomiu.

Biegi

Pobiegli dla Jana Pawła II
Ponad 130 km w dwa dni pokonało 

dziesięciu biegaczy podczas pielgrzymki 
z Rudy Śląskiej do Wadowic. W ten spo-
sób sportowcy z KRS TKKF „Jastrząb” 
Ruda Śląska uczcili 42. rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W tym 
roku na trasie uczestników sztafety znala-
zły się m.in. Żywiec i Bielsko-Biała, czyli 
miejscowości, w których Jan Paweł II go-
ścił 25 lat temu z przesłaniem „Zło dobrem 
zwyciężaj”. Biegowa pielgrzymka wyru-
szyła w czwartek (15.10).

– Już wiele lat temu postanowiliśmy, że 
16 października, w dniu wyboru Karola 
Wojtyły na papieża, będziemy w jego ro-
dzinnym mieście i każdego roku kontynu-
ujemy tę tradycję – podkreśla August Jaku-
bik, pomysłodawca sztafety. – Wyjątkiem 
były jedynie te lata, kiedy 16 października 
pobiegliśmy do Watykanu, aby tam na 
miejscu przeżywać wspomnienie tego waż-
nego dla wielu Polaków wydarzenia. 
Ostatni raz było to dwa lata temu, kiedy 
obchodziliśmy 40. rocznicę rozpoczęcia 
pontyfikatu Jana Pawła II. Wyprawa w tym 
roku miała także dodatkowe znaczenie, po-
nieważ właśnie świętujemy 100-lecie uro-
dzin tego wielkiego człowieka – dodaje.

Rudzcy biegacze po drodze do Wado-
wic odwiedzili miejsca związane z życiem 
i posługą polskiego świętego. Po drodze, 
jeszcze w czwartek, pomodlili się pod po-
mnikiem papieża w Żywcu. Z kolei do me-
ty, czyli Placu Jana Pawła II w Wadowi-
cach, dobiegli w piątek (16.10).

W tegorocznej pielgrzymce biegowej 
wzięło udział 10 zawodników. Każdy z nich 
przebiegł kilkukilometrowy odcinek trasy, 
po którym następowała zmiana zawodni-
ka. Natomiast początkowe i końcowe kilo-
metry trasy biegacze pokonali wspólnie.

Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF 
„Jastrząb” Ruda Śląska od 1998 roku or-
ganizuje „Pokojowe sztafety biegowe po 

Europie”, które do tej pory pokonały dy-
stans blisko 22 tys. km. W czasie dotych-
czasowych 31 sztafet zawodnicy pobiegli 
m.in. do Brukseli, Fatimy oraz Watykanu. 
Natomiast po śmierci Jana Pawła II 
w 2005 roku biegacze postanowili w każ-
dą rocznicę jego wyboru na papieża, prze-
mierzać biegiem trasę z Rudy Śląskiej do 
Wadowic.

ła objęta obostrzeniami czerwonej strefy, 
a co za tym idzie, nie mamy gdzie strzelać 
w zbliżającym się okresie zimowym, ponie-
waż nasza zimowa baza treningowa znaj-
duje się na terenie jednej ze szkół średnich, 
które we wszystkich czerwonych strefach 
Polski zamknięte zostały do odwołania. 
Coraz trudniej jest uprawiać sport wyczy-
nowy w tych okolicznościach – podkreślają 
trenerzy klubu.
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Biegowa pielgrzymka wyruszyła z Rudy Śląskiej do wadowic.

o informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym. 
ZapRaSZamY!

zapasy

Slavia na medal

Zawodnicy ZKS-u Slavia dobrze za-
prezentowali się podczas Mistrzostw 
Polski Seniorów. Złoty medal wywalczył 
Andrzej Sokalski (kategoria 79 kg), któ-
ry został mistrzem Polski już po raz 
czwarty. Z kolei Grzegorz Łabus (kate-
goria 61 kg) przywiózł do Rudy Śląskiej 
brązowy medal, który stanowi już dzie-
wiąty wywalczony podczas mistrzostw 
Polski w jego bogatej karierze.

Weekend (10-11.10) to także triumf 
zapaśniczek rudzkiej Slavii. W Dzierżo-
niowie odbyły się Mistrzostwa Polski 
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na zdjęciu medaliści andrzej Sokalski i Grzegorz łabus  
z trenerem tomaszem Garczyńskim.

Seniorek, w których zawodniczki Slavii 
zaprezentowały swoją wspaniałą formę 
i wywalczyły „worek” medali. Natalia 
Strzałka oraz Natalia Kubaty nie miały 
sobie równych i zdobyły złote medale. 
Paulina Danisz, Angelika Mytkowska 
oraz Kamila Kulwicka niestety musiały 
uznać wyższość swoich przeciwniczek 
w finale i tym samym zdobyły srebrne 
medale. Natomiast Dominika Kulwicka 
wywalczyła brązowy medal. Drużynowo 
ZKS Slavia Ruda Śląska uplasował się 
na 2. miejscu.

daRmowe 
pRoteZY ZęBowe BeZ KoleJKi!

nzoz „przychodnia Lekarska” s.c. ul. wawelska 7  
oferuje protezy zębowe w ramach umowy  

z nFZ BeZ KoleJKi i BeZ dodatKowYCH opłat. 
telefon: 32 340 70 07

ogŁoszenie
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uSługi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 ReM-MaX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, domów. Tel. 501-668-930.

 serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 naprawa sprzętu agD. Tel. 501-398-273.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Remonty od a do z. szybko, solidnie. 
Tel. 601-292-699.

 przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 
605-109-517.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wy-
kładzin. solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. so-
lidnie. Tel. 737-593-999.

 PoŻYCzKi, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF s.C. firmy MaTPoL Finanse sp. 
z o.o.

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów. 
solidnie i skutecznie. Tel. 519-639-121.

nieRuChoMoŚCi
 KUPiĘ MieszKanie W RUDzie ŚLĄsKieJ. 

TeL. 501-239-405, aneL.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam 
www.aneL.pl tel. 502-052-885.

 godula, 2-pok, 50 m2, 170 tys., www.aneL.
pl, tel. 502-052-885.

 Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 
797-299-422.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, 
gotówka, tel. 730-770-900.

 sprzedam: M-3 – osiedlowa, 37 m2, ii p., 
M-3 – Hlonda, 47 m2, 79 tys., M-4 – słowiańska, 
57 m2, inne atrkcyjne oferty na www.lokator.
nieruchomosci.pl. Tel. 793-017-323.

 zamienię mieszkanie 2 pokojowe, 36 m2 na 
pierwszym piętrze, własne c.o. węglowe na 
większe. Tel. 533-166-811.

MoToRyzaCja
 Skup samochodów. płacimy najwięcej, 

dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc 
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

 skup samochodów za gotówkę PłaCĘ WiĘ-
CeJ niŻ KonKURenCJa. Tel. 733-031-261.

 aUTo-sKUP – wszystkie marki. Tel. 
505-049-833.

 skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 

0,40 gr/kg. DoBRa Cena aKUMULaToRÓW. Ta-
nie oPonY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko 
Urzędu skarbowego).

 Praca

 Firma budowlana Bedamex w Rudzie Ślą-
skiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 
601-504-030 w godz. 8-15.30.

 zatrudnimy ślusarzy i pracowników niewy-
kwalifikowanych na pełen etat lub ½ etatu. Pra-
ca na terenie Rudy Śląskiej. Kontakt telefonicz-
ny: 697-881-111, 500-022-888.

 Pomoc kuchenną przyjmiemy do restaura-
cji. Tel. 600-410-944.

 Transcornelia sp. z o.o (Mikołów) zatrudni 
do serwisu samochodów ciężarowych:  Mecha-
nika, elektromechanika. atrakcyjne wynagro-
dzenie, ciekawa praca. Tel. +48 695-010-800.

 Transcornelia sp. z o.o. (Mikołów) zatrudni 
kierowców z kategorią C+e. Wykonywanie 
transportów na terenie Ue głównie niemcy. 
atrakcyjne wynagrodzenie, interesujący system 
motywacyjny. Tel. +48 609-009-899.

 zatrudnię opiekunki do pracy w niem-
czech. Tel. 781-989-873.

 zatrudnię: instalatorów wod.-kan. i  c.o., 
elektryków, pracowników ogólnobudowlanych. 
Wymagane doświadczenie. Tel. 604-908-300.

Różne

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

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Ko-
lejki PiKo, Ho, TT. Tel. 607-912-559.

WYCiĄg z ogłoszenia o PRzeTaRgU 

PRezYDenT MiasTa 
RUDa ŚLĄsKa 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej 
-Rudzie przy ul. Jana Dobrego, z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie niezabu-
dowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2430 m2, położona w Rudzie 
Śląskiej-Rudzie przy ul. jana dobrego, obejmująca stanowiące całość gospo-
darczą działki własności gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami 
geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2, KW nr gL1s/00005543/1 
oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2, KW nr gL1s/00005546/2, zapisane na 
k.m.11, obręb Ruda. Działy iii i iV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpi-
sów. 

Przetarg przeprowadzony w dniu 30.09.2020 r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dział-
ki figurują jako – teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem 
gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opie-
ki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze 
zieleni miejskiej (symbol planu up1) oraz częściowo teren ulic dojazdowych 
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu kd1/2). 

 zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta drzewami 
i krzewami, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przychod-
ni i zabudowy garażowej, a także zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej. Dojazd do działek może odbywać się z drogi publicznej ulicy 
Jana Dobrego. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 340.000,00 zł. 
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od 

towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości 
(aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 

przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac jana pawła ii 6. W przetargu mogą uczestniczyć oso-
by fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudasla-
ska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 09.11.2020 r. 
dokonają wpłaty wadium w wysokości 17.000,00 zł, przelewem na konto: 
nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski Katowice o/Ruda 
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Jana Dobrego” 
(za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pienięż-
nych 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 – powyższe nie dotyczy osób prowadzących działalność go-
spodarczą oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty 
i oświadczenia. 

zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetar-
gu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane 
z zawarciem aktu notarialnego.

zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. infor-
macji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomościami (po-
kój 223), tel. nr 32 248-75-63. 

WYCiĄg z ogłoszenia o PRzeTaRgU 

PRezYDenT MiasTa RUDa ŚLĄsKa
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-
Bykowinie przy ulicy sikorek z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie 
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa własności gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. sikorek, 
oznaczona numerem geodezyjnym 620/98 o powierzchni 195 m2, obręb Bykowina, karta mapy 2, użytek „Bp”, zapisana 
w księdze wieczystej KW nr gL1s/00018447/2. Działy iii i iV księgi są wolne od wpisów. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną (symbol planu: 1Mni). 

zbywana nieruchomość jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i posiada regu-
larny kształt. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. sikorek. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 30.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług według 

stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 

przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2020 r. o godz. 11.00 w sali 213 urzędu Miasta Ruda Śląska, plac jana pawła ii 
6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w ter-
minie do dnia 20.11.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 1500,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Sikorek” 
przelewem na konto: nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ing Bank Śląski Katowice o/Ruda Śląska, Urząd Miasta 
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)  
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek  
8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie 
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. informacji na temat przetargu udziela Wydział 
gospodarki nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63. 

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy  
na najem wymienionych w wykazie  

lokali użytkowych i boksów.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyj-
nych na podane wyżej lokale i boksy.

Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela 
Dział członkowsko-lokalowy pokój 118, telefon 32 248-24-11 wew. 311. 

spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn.
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