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• Uczniowie klas od 4 do 8 od poniedziałku
uczą się w trybie zdalnym.
• Rząd wprowadził zakaz poruszania się
w godzinach od 8 do 16 dzieci w wieku
do 16. roku życia bez opieki rodziców.
• Restauracje, puby i kawiarnie zostały
zamknięte. Dania dostępne są tylko na
wynos. Ta zmiana wprowadzona została
na razie na dwa tygodnie.
• Zakaz zgromadzeń i spotkań powyżej pięciu
osób (nie dotyczy rodzin zamieszkujących
razem i zakładów pracy).
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• Zalecenie dla seniorów, aby nie wychodzili
z domów (nie dotyczy m.in. załatwiania
codziennych potrzeb). Rząd chce uruchomić
program wsparcia dla osób starszych.
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SZPITAL MIEJSKI

– Szpitalne oddziały ratunkowe i Izby
Przyjęć są zamykane w kolejnych miastach z powodu koronawirusa. Jak to wygląda w Rudzie Śląskiej?
– Od początku pandemii jesteśmy na
pierwszej linii frontu. Jednak teraz mamy
stan prawdziwego oblężenia. Pacjentów
z podejrzeniem COVID-19 jest bardzo dużo. Traﬁają do nas codziennie. Jeżeli mamy
wolne izolatki, to jesteśmy w stanie ich
przyjąć. Następnie diagnozujemy pacjentów
i w zależności od ich stanu klinicznego kierujemy do szpitala zakaźnego, na izolację,
bądź kwarantannę. Oczywiście wszystko
zależy od tego, w którym szpitalu są wolne
miejsca, a z tym jest coraz trudniej. Sytuacja
zmienia się z godziny na godzinę. Najważniejsze jest przecież, żeby pacjent był pod
opieką medyczną. Jeżeli ktoś nie wierzy
w koronawirusa, to gwarantuję, że nie
chciałby być wewnątrz naszej Izby Przyjęć.
– Nagrania rozmów ratowników medycznych z dyspozytorniami co nuż wypływają do Internetu. Karetki jeżdżą od

Epidemia wymyka się spod kontroli
szpitala do szpitala i „odbijają się od
drzwi”. Gdzie my, jako pacjenci, mamy
szukać pomocy? Pandemia koronawirusa
to jedno, ale przecież inne choroby nie
zniknęły…
– Jeżeli nasz stan lub osoby, z którą coś
się dzieje, wskazuje na zagrożenie życia, to
oczywiście należy zadzwonić do pogotowia
ratunkowego. Dyspozytor wie, jakim zespołem i zasobem karetek dysponuje. W tej
chwili z powodu sytuacji epidemiologicznej
zamknięte są szpitale m.in. w Zabrzu, Świętochłowicach i Bytomiu. Jeżeli u nas mamy
zakażony personel lub izolatoria są zajęte,
również musimy wyłączyć z użytku Izbę
Przyjęć. Kolejny problem jest taki, że poszczególne oddziały są zamykane z powodu
zainfekowania i nie mogą przyjąć pacjenta,
który traﬁa np. z problemami neurologicznymi. Niemniej jako mieszkańcy Śląska jesteśmy w o tyle „dobrej” sytuacji, że mamy
największą liczbę szpitali w Polsce. Nie zalecam jednak optymizmu, bo to może się
zmienić wraz ze wzrostem zakażeń. W tym
miejscu chcę zaapelować do społeczeństwa.
Akcja „Nie kłam medyka” nie przynosi
efektów. Nadal traﬁają się pacjenci, którzy
tak naprawdę nie potrzebują diagnostyki i leczenia, lecz np. chcą „wyłudzić” L4. Tym
samym zajmują miejsca pacjentom, którzy
naprawdę potrzebują pomocy. To skrajny
egoizm, który obserwujemy od lat. Jest jeszcze jedna sprawa. Mimo stosowania wszelkich środków ochronnych pacjent naraża się
w ten sposób na zakażenie koronawirusem.
Darujmy więc sobie „niepotrzebne” wizyty
na Izbie Przyjęć.
– Odnoszę wrażenie, że kiedy rozmawialiśmy w marcu, w Pana głosie słysza-

łam więcej wiary w to, że epidemię uda się
pokonać...
– Wiara nadal jest, z tym że towarzyszy
jej coraz większe zmęczenie i fakty świadczące o tym, że nawet najbogatsze kraje
świata nie radzą sobie z koronawirusem. Do
tego każdego dnia musimy podejmować decyzje, w których etyka odgrywa bardzo dużą rolę. Dochodzi do tego, że musimy wybierać, którego pacjenta możemy aktualnie
przyjąć, a którego nie. Oczywiście staramy
się pomóc wszystkim, ale to staje się coraz
trudniejsze. Oprócz zagrożenia epidemicznego nie zmniejszyła się przecież liczba
wypadków, urazów, czy zawałów serca.
Skoro wszyscy zajmujemy się leczeniem
COVID-19, to co z resztą chorych? Politycy
przerzucają się różnymi argumentami, ale
sytuacja jest naprawdę poważna. Wynika to
z 20-letnich zaniedbań w służbie zdrowia.
Brakuje kadr, zamknięto szkoły medyczne,
pielęgniarki i ratownicy medyczni pracują
na dwóch, trzech etatach. Jeżeli dotyka ich
koronawirus, spada liczba pracowników
w kilku miejscach. Naszym problemem nie
jest dziś liczba respiratorów. Zaczyna brakować ludzi do ich obsługi i opieki nad chorymi. Budowanie szpitali polowych niczego
nie zmieni. I nie, nie zgadzam się z tym, co
mówią politycy – sytuacja wcale nie jest
opanowana. Spodziewamy się, że przez najbliższy miesiąc będziemy mieli dosyć dużo
zachorowań na koronawirusa. To nakłada się
na liczbę dotychczas zakażonych osób i chorych z innymi problemami. O ile jeszcze miesiąc temu umieszczenie pacjenta w szpitalu
zakaźnym trwało ok. pół godziny od uzyskania pozytywnego wyniku na COVID-19, to
dzisiaj mamy coraz większy problem. System

KORONAWIRUS
Każdego dnia przybywa zakażeń
koronawirusem, a dzienny przyrost
utrzymuje się na poziomie ponad
10 tys. chorych osób. W związku
z tym od soboty w całej Polsce
obowiązuje czerwona strefa (Ruda
Śląska była już w niej wcześniej). Rząd
wprowadził także kolejne obostrzenia
– być może nie ostatnie, jeżeli liczba
zachorowań dalej będzie rosła.
W niedzielę zakażenie potwierdzono
u prawie 12 tys. osób w całej Polsce, a w poniedziałek odnotowano ok. 10 tys. pozytywnych wyników. W Rudzie Śląskiej tego
dnia przybyło 64 chorych. Wśród osób,

Kolejne obostrzenia

u których w weekend wykryto chorobę, jest
m.in. prezydent Grażyna Dziedzic, która
została zakażona przez jednego z pracowników Urzędu Miasta.
Oprócz przypadków choroby i kwarantanny w poszczególnych szkołach i przedszkolach, w Rudzie Śląskiej pojawiło się
duże ognisko zakażeń w DPS Senior
w Orzegowie. – Liczba zakażonych
w placówce wynosi już 66, w tym jest 47
pensjonariuszy, ale wyniki jeszcze spływają
– przekazał Krzyszotof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
W związku z podobną sytuacją w całym
kraju rząd zadecydował o tym, że we

OBOSTRZENIA W STREFIE CZERWONEJ:

• ograniczenie liczby klientów w sklepach do 5 osób na 1 kasę (w placówkach
do 100 m2, powyżej – 1 osoba na 15 m2),
• zakaz organizacji imprez okolicznościowych,
• w uroczystościach religijnych nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 7 m2,
• 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,
• obowiązują tzw. godziny dla seniorów (od 10 do 12).

wszystkich miastach od soboty (24.10) obowiązuje strefa czerwona. Poza tym wprowadzono kolejne obostrzenia. Od poniedziałku uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z całego kraju uczą się w trybie zdalnym. Ponadto w dni szkolne w godzinach
8-16 dzieci do 16. roku życia mogą przemieszczać się na zewnątrz tylko pod opieką
rodziców. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy
dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej,
a także w weekendy i dni wolne od nauki.
Wprowadzono również kolejny lockdown,
jeżeli chodzi o lokale gastronomiczne i restauracje. Zostały one zamknięte i mogą jedynie prowadzić sprzedaż dań na wynos.
Ustalono również limit osób, które mogą
spotykać się podczas imprez, zebrań i zgromadzeń. Może to być maksymalnie pięć
osób, jeżeli nie mieszkają one razem (nie
dotyczy zakładów pracy). Rząd zaapelował
również do seniorów powyżej 70. roku życia, aby nie opuszczali swoich domów, jeżeli nie mają pilnej potrzeby. Dozwolone są
jednak wyjścia do pracy, na zakupy, czy
w celu sprawowaniu kultu religijnego. Rząd
zapowiedział, że uruchomi program wsparcia osób starszych.
Joanna Oreł

jest tak przeciążony, jak jeszcze w ciągu
25 lat mojej pracy nigdy nie był.
– Uważa Pan, że wprowadzone obostrzenia to za mało?
– Podczas pierwszej fali koronawirusa
ludzie się do nich stosowali. Natomiast teraz
wybierają wiarę w teorie spiskowe. Zresztą
na całym świecie tak jest. Czujność zdecydowanie spadła. Trzeba stosować te zasady,
o których mówi się cały czas. Załatwiajmy
tylko to, co jest niezbędne. Ograniczmy spotkania rodzinne i ze znajomymi, zwłaszcza
gdy mają w nich uczestniczyć osoby starsze.
Zachowujemy dystans społeczny oraz odpowiednią higienę. Chodzi mi także o higienę
maseczek, bo obserwujemy u pacjentów,
w jakim często są one stanie. Zagrożenie
jest poważne. Nie wiem, co musiałoby się
stać, żeby ludzie to zrozumieli. Do dzisiaj
przecież nie ustalono, dlaczego jedne osoby
chorują w stopniu bardzo ciężkim, drugie
w lżejszym, a inne bezobjawowo. Nie są
znane mechanizmy tej choroby, ale to nie
jest ,,zwykła” grypa, czy przeziębienie. To
nie jest tak, że tylko dla osób z chorobami
współistniejącymi koronawirus jest groźny.
Umierają także zdrowe i młode osoby! Skala tego problemu przybiera na sile ze względu na powszechność wirusa. Jeżeli nie przerwiemy transmisji, to nie liczymy na spadek
zachorowań.
– A co później?
– Wszyscy czekamy na szczepionkę, ale
najpierw musi ona powstać, być dostępna
oraz bezpieczna. Niestety ruchy antyszczepionkowe nie pomagają w tym, a wręcz
przybierają na sile. Nawet jeżeli szczepionka będzie dostępna wiosną 2021 roku, to
efekty będą dopiero za rok. I nie chodzi o to,

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Przepełnione lub zamknięte szpitale
oraz brak personelu medycznego.
Po drugiej stronie mamy pacjentów,
którzy także potrzebują pilnego
leczenia z powodu innych, ciężkich
chorób. Sytuacja w służbie zdrowia
z powodu epidemii koronawirusa
staje się coraz bardziej napięta.
Kierownik Izby Przyjęć Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej
dr Tomasz Underman mówi
wprost – system jest tak
przeciążony, jak jeszcze
nigdy nie był w ostatnich latach.

że przestaniemy chorować. Szczepionki
mają pomóc w złagodzeniu przebiegu choroby.
– Wspominał Pan o różnego typu teoriach. Nadzieją na to, że będzie lepiej, jest
np. teoria o zbiorowej odporności.
– Patrząc na cały świat, już możemy powiedzieć, że powoli przestaje mieć ona rację
bytu. Mówię o krajach azjatyckich – Chinach, Singapurze, czy Hongkongu. Wprowadzono tam restrykcje, które u nas także
wracają i tam sytuacja jest pod kontrolą.
W Chiny choroba ta uderzyła jako pierwsza
i po początkowym okresie wielu zakażeń,
dzięki restrykcjom i postawie społeczeństwa
uzyskano stabilizację, jeżeli chodzi o liczbę
zakażeń. Natomiast w Europie panuje rozprężenie. Widać to szczególnie w krajach
basenu Morza Śródziemnego – we Włoszech, czy Hiszpanii. Zasady nie są przestrzegane i to się mści. Wspomniana teoria
odporności zbiorowej do pewnego momentu działała w Szwecji, ale tam także nie
sprawdziła się. Poza tym próba wprowadzenia takiego modelu wiązałaby się z ogromną
falą zachorowań i z ogromną liczbą zgonów.
Kto miałby wziąć odpowiedzialność za życie tych ludzi?
Joanna Oreł

PRYWATNY GABINET
KARDIOLOGICZNY

dr n. med.

Marcin

REKLAMA

Wilkoszyński

KARDIOLOG
SPECJALISTA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

W ramach wizyty wykonywana
jest diagnostyka i leczenie schorzeń serca

WYKONYWANE BADANIA:

KONTROLA
ROZRUSZNIKÓW SERCA
(również w domu pacjenta)

EKG | ECHO SERCA (UKG)
HOLTER (24H EKG) | TEST WYSIŁKOWY
Zadzwoń i umów się na wizytę, tel.

501-553-654

www.wilkoszynski.pl

Budynek DAMAR-u, ul. Przedszkolna 6, Ruda Śl.
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REWITALIZACJA

W efekcie w ciągu kilku lat ten fragment
dzielnicy bardzo się odmienił, a co najważniejsze – w sposób zdecydowany poprawiliśmy komfort życia mieszkańców – wskazuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
W ramach renowacji dwóch podwórek
w Rudzie powstały miejsca spotkań mieszkańców, pojawiła się mała architektura,
wybudowane zostały także dojścia i chodniki, a przestrzenie zostały oświetlone.
W obu lokalizacjach powstały place zabaw. W ramach zadania nasadzono dużo
zieleni. W te prace zaangażowani zostali
także mieszkańcy. Trzecia przestrzeń, która niedawno została zrewitalizowana,
znajduje się w Wirku przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a. – To jedna z najmniejszych
lokalizacji, którą odnowiliśmy w ramach
naszego programu. Jest to wewnętrzny
plac otoczony ze wszystkich stron ścianami
budynków. Pomimo niedużych rozmiarów
tego terenu i jego specyfiki zakres prac rewitalizacyjnych był szeroki – informuje
wiceprezydent Pierończyk.
Przede wszystkim wykonane zostało
odwodnienie terenu. Powstały chodniki

oraz dojścia dla mieszkańców. Pojawiła
się mała architektura: ławki, stoły, siedziska, kosze na śmieci. Utworzone zostały
miejsca spotkań mieszkańców. Powstały
rabaty kwiatowe oraz zieleń w donicach.
Cały dziedziniec został także oświetlony.
Realizacja wszystkich trzech tegorocznych
zadań kosztowała 2,2 mln zł.
Przypomnijmy, że pierwsze podwórko
ujęte w rudzkim programie zrewitalizowane zostało w 2018 roku. Była to przestrzeń
w Wirku – u zbiegu ul. Sienkiewicza/Tuwima/Odrodzenia. W tym samym roku
udało się odnowić także inne podwórko
w Wirku przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a,
a także przestrzeń w Nowym Bytomiu na
osiedlu Kaufhaus przy ul. Podgórze 5-15.
W ubiegłym roku w mieście zrewitalizowano pięć podwórek: przy ul. Dąbrowskiego 7, 9 i 11, przy ul. Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej w Orzegowie, przy
ul. Strażackiej i Kałusa w dzielnicy Wirek,
przy ul. Niedurnego 28 w Nowym Bytomiu oraz w rejonie ul. Sobieskiego w dzielnicy Ruda.
– Część odnowionych podwórek wpisała się w szerszą rewitalizację większych
przestrzeni. Przykładem jest rejon ul. Matejki w Rudzie, czy okolice ul. Tuwima
i Sienkiewicza w Wirku. Co więcej, dzięki
takim działaniom dajemy impuls prywatnym inwestorom, którzy w pobliżu zrewitalizownych obszarów sami decydują się na
podobne inwestycje. Tak właśnie ma wyglądać modelowa rewitalizacja – wskazuje prezydent Dziedzic. – Jeżeli w kolejnej
perspektywie unijnej będziemy mogli po-

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Rudzcy samorządowcy działania związane z rewitalizacją miejskich podwórek
rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się
cykl warsztatów w terenie z mieszkańcami. Bezpośrednio na podwórkach wskazywali oni niedogodności oraz zwracali uwagę na problemy, z którymi się borykają
w tych przestrzeniach. Wśród nich znalazły się: brak odwodnienia, brak infrastruktury parkingowej, problemy z chodnikami,
brak oświetlenia, zły stan techniczny lub
brak elementów małej architektury i infrastruktury dla dzieci. – Na tej podstawie
opracowaliśmy w 2015 r. program renowacji podwórek, który obejmuje przestrzenie wokół budynków wielorodzinnych,
głównie w starej zabudowie. W dalszej kolejności rozpoczęliśmy starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację
tych przedsięwzięć oraz przystąpiliśmy do
opracowywania potrzebnej dokumentacji
projektowej. W 2018 r. rozpoczęliśmy natomiast pierwsze prace budowlane – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.
Plan renowacji jedenastu miejskich podwórek zwieńczyły trzy tegoroczne inwestycje. Właśnie zakończyły się prowadzone od kilku miesięcy prace. Dwie zrewitalizowane przestrzenie znajdują się w Rudzie i to w dosyć bliskim sąsiedztwie. To
podwórka przy ul. Matejki 2-12 i przy
ul. Matejki 7, 9/Górniczej/Wesołej. – To
ważne inwestycje dla tej okolicy. Niedawno kompleksowo poddaliśmy termomodernizacji oraz podłączyliśmy do nowego źródła ciepła charakterystyczny ciąg budynków przy tej ulicy. Teraz zrewitalizowaliśmy najbliższe otoczenie tego miejsca.

Foto: UM Ruda Śląska

– 6 lat temu, kiedy zrodził się pomysł rewitalizacji miejskich podwórek w Rudzie
Śląskiej, niewiele polskich samorządów
decydowało się na takie inwestycje. Dziś
z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że
nasz autorski program renowacji podwórek znakomicie się przyjął. Oprócz rewitalizacji przestrzeni udało nam się zaangażować w projekt mieszkańców, którzy brali
czynny udział w odnawianiu swojego najbliższego otoczenia. I to chyba jest największy sukces – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Finał rewitalizacji podwórek

Foto: UM Ruda Śląska

Przez trzy lata jedenaście
podwórek w Rudzie Śląskiej
zmieniło się nie do poznania.
To efekt realizacji unikatowego
na skalę ogólnopolską
programu renowacji
podwórek. Władze Rudy
Śląskiej pozyskały na ten cel
4 mln zł ze środków unijnych.
Dzięki temu udało się na nowo
zagospodarować przestrzenie
pomiędzy budynkami o łącznej
powierzchni 3,6 ha. Właśnie
zakończyła się rewitalizacja
trzech ostatnich takich
inwestycji – dwóch w dzielnicy
Ruda i jednej w Wirku. Są to
podwórka przy ul. Matejki 2-12,
przy ul. Matejki 7, 9/Górniczej/
Wesołej oraz przy ulicy
Sienkiewicza 11, 13, 13a.

nownie sięgnąć po środki na tego typu
działania, to na pewno z takiej możliwości
skorzystamy – zapowiada.
Przy rewitalizacji rudzkich podwórek
wykorzystany został także potencjał
mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczyli w tym procesie. To właśnie aktywizacja i zaangażowanie samych mieszkańców są wyróżnikiem rudzkiego programu
renowacji podwórek. Projekt dotyczył
w sposób bezpośredni ponad 3 tys. rudzian. – Mieszkańcy nie tylko brali udział
w konsultacjach, staraliśmy się angażować ich także w prace rewitalizacyjne. Dotyczyły one głównie nasadzeń zieleni – tłumaczy Michał Pierończyk.
Część „społeczna” działań rewitalizacyjnych realizowana była w ramach projektu „Ruda Śląska stawia na podwórka”,
którym zajmuje się RAR Inwestor
Sp. z o.o. Projekt „miękki” zakłada aktywizację społeczno-zawodową, edukacyjną
i kulturalną mieszkańców rewitalizowanych obszarów Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wymienionych podwórek.
Wartość projektu „Rewitalizacja wybranych podwórek i skwerów na terenie Miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną
– etap 1” to ponad 7,4 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
wynosi blisko 4,1 mln zł. Natomiast wartość „miękkiego” projektu „Ruda Śląska
stawia na podwórka” to ponad 819 tys. zł,
a dofinansowanie – 778 tys. zł.
TK
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BUDŻET OBYWATELSKI

„Planty Kochłowice 2.0
– miejsce integracji rudzian”
– to nazwa zadania w ramach
tegorocznego budżetu
obywatelskiego w Rudzie
Śląskiej, na które właśnie
został rozstrzygnięty
przetarg. – Coraz bliżej jest
do wyłonienia wykonawców
dla wszystkich zadań, które
do realizacji zostały wybrane
w głosowaniu przez
mieszkańców. Postępowania
trwają jeszcze tylko dla
dwóch projektów – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.

Kochłowickie planty wypięknieją
– Do połowy grudnia teren skweru przy
ul. Do Dworca i ul. Oddziałów Młodzieży
Powstańczej w dzielnicy Kochłowice zostanie zmodernizowany – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – Istniejące
alejki szutrowe otrzymają nawierzchnię
z kostki, a jedna z nich zostanie zamieniona na zieleniec. Przy alejkach staną nowe
ławki, donice i kosze na śmieci. Znajdzie
się też miejsce na grill ze stolikami, plac
do gier ulicznych oraz stojak na rowery
– zapowiada.
W części południowej skwer od pasa
drogowego oddzielą stylizowane słupki
z łańcuchem, a od ul. Do Dworca w części wschodniej – krzewy i drzewa liściaste. Alejki zostaną oświetlone oprawami
ziemnymi, a stutrzydziestoletni buk, który jest pomnikiem przyrody, zostanie
podświetlony. Realizacja projektu będzie
kosztować prawie 265 tys. zł. W ubie-

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
O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym.
ZAPRASZAMY!

głym tygodniu rozpoczęła się realizacja
projektu „Linowy zawrót głowy”. W strefie aktywności w rejonie ul. Górnośląskiej
w dzielnicy Bykowina zainstalowane zostaną: tyrolka, piramida linowa, dwie
okrągłe trampoliny ziemne oraz trampolina ziemna dla osób niepełnosprawnych.
Prace mają się zakończyć w pierwszych
dniach listopada, a ich koszt to ponad
192 tys. zł.
Pozostałe projekty, przy których trwają
już prace, to: skwer przy ul. Solidarności
w dzielnicy Halemba (jedno z dwóch wybranych zadań dużych), siłownia plenerowa przy Zespole Szkół nr 7 w dzielnicy
Ruda, rozbudowa Halembskiej Strefy Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24, rewitalizacja podwórka przy
ul. Husarskiej w dzielnicy Bielszowice
oraz wymiana nawierzchni boiska przy
Szkole Podstawowej nr 40 w dzielnicy

Ruda. Plac budowy został również przekazany wykonawcy strefy gier i rekreacji
przy Szkole Podstawowej nr 8 w dzielnicy Wirek.
Rozstrzygnięty został już przetarg na
główną część placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 4 w dzielnicy Nowy Bytom, a trwa postępowanie dotyczące ogrodzenia tego terenu. W trakcie jest również
przetarg na budowę ścieżki aktywizacyjnej
w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13
w dzielnicy Bielszowice, czyli drugie zadanie duże w tegorocznym budżecie obywatelskim.
Przypomnijmy, że trzy inwestycje już
się zakończyły. Przy IV Liceum Ogólnokształcącym w dzielnicy Orzegów powstało nowe boisko do siatkówki i koszykówki
z oświetleniem LED, a inwestycja objęła
też piłkochwyty, chodnik, ławki, kosze na
śmieci oraz schody terenowe. Przy Szkole
Podstawowej nr 23 w dzielnicy Bykowina
zmodernizowana została infrastruktura
sportowa, na placu apelowym powstała
strefa gier, rozbudowany został też monitoring. Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 6 w dzielnicy Orzegów zmoderni-

zowane zostało boisko wielofunkcyjne do
siatkówki i badmintona.
Znane są już zadania, które rudzianie
wybrali do budżetu obywatelskiego na
2021 rok. Wśród projektów dużych wygrała budowa boisk do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Strefie Aktywności
Fizycznej. Natomiast wybrane do realizacji zadania małe to: plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27, multifunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 21, modernizacja boiska do koszykówki przy
Szkole Podstawowej nr 6, ścieżka edukacyjna w Dolinie Kochłówki, kosze
w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na cele
charytatywne w każdej dzielnicy, piramida
linowa i inne nowe atrakcje na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu
Drogowego, Street Workout Park w Bielszowicach, rozbudowa placu zabaw przy
Miejskim Przedszkolu nr 37, sensoryczny
plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu
nr 47, rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica, strefa relaksu na
osiedlu Ficinus oraz plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21.
WG
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JUBILEUSz

50 muzycznych lat minęło
– To nie tylko jubileusz szkoły, ale również i Pana – 30 lat temu, w 1990 roku
rozpoczął Pan pracę w obecnym Zespole
Szkół Muzycznych I i II stopnia. W jaki
sposób trafił Pan do tej placówki?
– Rozpocząłem jako student II roku
Akademii Muzycznej w Katowicach. Wtedy średnie wykształcenie muzyczne umożliwiało pracę w szkole I stopnia. Nigdy do
tej szkoły nie uczęszczałem. Jednak zawsze
czułem się rudzianinem z krwi i kości, więc
chciałem związać się zawodowo z „moją
Rudą”. Mój nauczyciel instrumentu i zarazem przyjaciel z Akademii Muzycznej
otrzymał propozycję pracy i zarekomendował moją osobę. Czasy były ciężkie, w domu się nie przelewało i postanowiłem sam
zarabiać na swoje utrzymanie. Okazało się,
że od razu na pełny etat. I jeszcze dwie rzeczy się okazały. Po pierwsze, że można to
wszystko pogodzić (rano uczelnia, po południu praca, wieczorem ćwiczenie i nauka).
Po drugie, że od pierwszych dni pokochałem pracę nauczyciela. Byłem młody, ambitny, brałem bardzo czynnie udział w życiu akordeonowym w całej Polsce, mój
znakomity nauczyciel ze szkoły średniej
przekazał mi mnóstwo dobrych wskazówek metodycznych. Na dodatek jeden
z moich uczniów przejawiał ponadprzeciętne zdolności. To był wymarzony początek – uczeń szczęśliwy, dyrekcja pełna
uznania, a ja odkryłem w sobie powołanie.
Przez 17 lat poznawałem szkołę, rozwijałem z moimi kolegami akordeonistami naszą specjalność i mimo że szkoła była bardzo dobrze zarządzana oraz znakomicie mi
się pracowało, miałem coraz więcej wizji
na jej rozwój. Bardzo szybko poczułem
chęć przejęcia sterów i kiedy w 2007 roku
ówczesna dyrekcja przeszła na emeryturę,
udało mi się wygrać konkurs na dyrektora.

Ciągle mam wrażenie, że wszystko przed
chwilą się zaczęło. Dopiero kiedy patrzę na
nauczycieli, których pamiętam, kiedy przychodzili na ten świat, a teraz kończą awanse na dyplomowanych, to myślę, że minęło
sporo czasu.
– W 2011 roku utworzony został
II stopień edukacji muzycznej w PSM
w Rudzie Śląskiej. Jak ta zmiana wpłynęła na funkcjonowanie rudzkiej szkoły
muzycznej?
– Ten II stopień to właśnie jedna z moich wizji na rozwój szkoły. Nazywam go
często moim zawodowym dzieckiem. Już
po dwóch latach kierowania szkołą muzyczną postanowiłem doprowadzić do powstania w Rudzie Śląskiej szkoły muzycznej II stopnia. Powoli pozyskiwałem nowe
pomieszczenia w budynku (kiedyś szkoła
zajmowała tylko dwa piętra). Widziałem
też w uczniach chęć kontynuacji nauki
z jednej strony i strach przed nową szkołą
z drugiej. Po roku starań z dniem 1 września 2010 roku rozpoczęła działalność
Miejska Szkoła Muzyczna II stopnia.
Szybko udało się doprowadzić do połączenia jej z PSM I st. Dzięki temu w marcu
2011 roku powołano do życia Zespół Szkół
Muzycznych I i II stopnia. Dziś możemy
pochwalić się sporą liczbą absolwentów
i studentów Akademii Muzycznych. Co
dała szkoła II stopnia? Po 10 latach obserwacji wiem, że zdecydowanie większa
liczba absolwentów I stopnia kontynuuje
naukę. Mogą nadal rozwijać swoje pasje,
stawać się zawodowymi muzykami, a potem kontynuować naukę już na wyższych
uczelniach. Szkoła się rozwija, powstają
nowe specjalności instrumentalne, które
trudno by było tworzyć tylko na bazie
szkoły I st. Na jeszcze jeden aspekt zwrócę
uwagę – najmłodsi uczniowie mają okazję

obserwować tych już dojrzałych muzycznie starszych kolegów, a to niesamowicie
mobilizuje do pracy.
– Mamy szkołę muzyczną z 50-letnią
tradycją. Jaki jest jej poziom nauczania
w porównaniu do innych miast?
– 50-letnia tradycja to dużo i mało. Wiele szkół muzycznych w naszym regionie
obchodziło już 75-lecia istnienia. Nie chcę
porównywać poziomu nauczania do innych szkół, bo każda z nich stara się uczyć
jak najlepiej, nauczyciele znają się nawzajem, spotykają na warsztatach, konkursach, przesłuchaniach, dzielą się wiedzą,
materiałami edukacyjnymi. Mamy środowisko muzyczne, które w zdecydowanej
większości bardzo się wspiera, a rywalizacja jest wyłącznie budująca i nazwać ją
należy „zdrową”. Mogę jednak wypowiedzieć się na temat badań, które regularnie
przeprowadza Centrum Edukacji Artystycznej. I tu przeważnie jesteśmy ponad
średnie krajowe i regionalne. Jedno jest
pewne – kadra pedagogiczna rudzkiej muzycznej jest niesamowicie zaangażowana,
pełna pomysłów, pasji i determinacji. Mam
przyjemność współpracować ze wspaniałymi nauczycielami, którzy ciągle starają
się rozwijać i dokształcać. Dbamy wspólnie o wyposażenie szkoły w dobre instrumenty i pomoce dydaktyczne, w czym pomagają nam także rodzice naszych
uczniów. To wszystko wpływa na poziom
i osiągnięcia szkoły. W konkursach regionalnych, o randze ogólnopolskiej czy nawet międzynarodowej często nasi uczniowie uzyskują tytuły laureatów, niejednokrotnie zdobywając pierwsze nagrody.
Wyróżniani są nauczyciele i akompaniatorzy. Dodatkowo bardzo chętnie podejmujemy współpracę z lokalnym środowiskiem w Rudzie Śląskiej, przygotowując

Foto: JO

W tym roku rudzka szkoła muzyczna obchodzi 50-lecia istnienia. O tym, co zmieniło się przez
ten czas i jaką placówką jest dziś Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia rozmawiamy
z dyrektorem Mirosławem Krause.

koncerty i recitale. Liczba absolwentów
w naszej szkole każdego roku to ok. 30-40
w szkole I stopnia i ok. 10-15 w szkole
II stopnia. To są bardzo dobre wyniki dla
szkoły muzycznej bez pionu ogólnokształcącego, gdzie dzieci i młodzież muszą
uczęszczać do dwóch szkół równocześnie.
– Jakie były największe zmiany przez
50 lat funkcjonowania szkoły?
– Myślę, że pierwszą rewolucją był luty
1990 roku. Nie brałem w tym udziału, bo
zjawiłem się w szkole we wrześniu. Dzięki
staraniom pani Urszuli Ryszki, ówczesnego dyrektora z zawalającego się budynku
w Czarnym Lesie przeniesiono szkołę do
obecnej siedziby, która wcześniej była…
siedzibą PZPR. Małe gabinety były idealne dla szkoły z indywidualnymi zajęciami
z instrumentu, sala posiedzeń doskonała
na salę koncertową, a gabinet I sekretarza
spełniał warunki sali rytmicznej. Kolejna
rewolucja to z pewnością powołanie szkoły II st. i utworzenie Zespołu. I jeszcze jedna ogromna zmiana, czyli pozyskanie całego budynku i jego termomodernizacja.
Wszystkie te etapy z pewnością miały bardzo pozytywny wpływ na warunki pracy
i rozwój placówki. Dla mnie osobiście najważniejsze było powołanie II stopnia. Pamiętam doskonale mój upór, ogrom dokumentacji i trudności. Jako młody dyrektor
wiele się wtedy nauczyłem. Do dziś korzystam z tamtych doświadczeń. Ważny jest

też dla mnie fakt, że w ostatnich latach
udało się powiększyć kadrę pedagogiczną
z ok. 30 nauczycieli do ponad 70.
– Jaka dziś jest rudzka szkoła muzyczna?
– Rudzka szkoła muzyczna jest szkołą
ciągle się rozwijającą. Stosunkową młodą,
a z drugiej strony z dużym bagażem doświadczeń i sukcesów. Na pewno jest
szkołą z przyjazną atmosferą. Zaangażowanie nauczycieli w jej rozwój, różne projekty, ich kreatywność i współpraca na
pewno wyróżniają nas na tle innych tego
typu placówek. Nie bez znaczenia jest
również praca i postawa pracowników administracji oraz obsługi. Wszyscy są tak
samo zintegrowani z całą społecznością
i bardzo często biorą udział w licznych
wydarzeniach artystycznych. Kierunek,
jaki obraliśmy to pielęgnowanie tego, co
już mamy. Stawiamy sobie też za zadanie
podniesienie poziomu w tych specjalnościach, które mamy od początku istnienia
szkoły oraz rozwój kierunków, które powstały w ostatnich latach. Jestem przekonany, że nie postawiliśmy jeszcze kropki,
jeśli chodzi o nowe kierunki. Tym bardziej
że już niewiele nam brakuje do pełnego,
podstawowego instrumentarium symfonicznego. W sumie to jeszcze jedna specjalność – fagot. I to jest nasz kierunek na
kolejne lata.

Joanna Oreł

EKOLOGIA

„Eko-Baza” w Kłodnicy

– Cały czas staramy się uczyć naszych
uczniów ekologicznej postawy, dlatego postanowiliśmy wziąć udział w konkursie
Funduszu Energii Naturalnej. Pozyskana
dotacja bardzo nam w tym pomogła, ale
także nie udałoby się stworzyć tego wszystkiego bez wsparcia nauczycieli, uczniów,
rodziców, działaczy społecznych i wielu
firm – zaznacza Joanna Widera, koordynator projektu i wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej.
Kłodnicka szkoła znalazła się na liście
laureatów już drugi raz. W ramach projektu „Kłodnicka Eko-Baza” przy placówce
powstały wielofunkcyjna strefa dydak-

tyczno-wychowawcza, ogródek, herbarium oraz „łąka”, czyli miejsce edukacji
ekologiczno-przyrodniczej i wypoczynku.
Z kolei na lekcjach plastyki zrodził się pomysł, aby na szkolnym budynku powstał
eko-mural. Jego autorem został artysta
z Kędzierzyna-Koźla, który za symboliczne honorarium zgodził się wykonać wielkoformatowe malowidło. Ekologiczny
mural zdobi już ścianę szkolnej sali gimnastycznej od strony placu zabaw. Największy koszt jego wykonania wiązał się
z zakupem farby.
– Pomyślałam sobie, że trudno będzie
nam zebrać potrzebne środki. Wystarczył

jednak tylko telefon do rodzica, aby uruchomić efekt „kuli śnieżnej”. Z pomocą
przyszli nam rodzice, radny naszego miasta – Łukasz Wodarski, uczniowie, nauczyciele. To właśnie dzięki zaangażowaniu tak
wielu wspaniałych ludzi akcja zakończyła
się sukcesem, za co bardzo dziękuję i z czego bardzo się cieszę – mówi Agata Zajdel,
nauczycielka plastyki w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2.
Konkurs w ramach Funduszu Naturalnej Energii został zorganizowany w tym
roku już po raz dziesiąty. Jego celem jest
wspieranie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych

Foto: ZS-P nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rudzie Śląskiej został laureatem tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Funduszu Energii Naturalnej. Placówka pozyskała 10 tys. zł na realizację projektu „Kłodnicka Eko-Baza”. W ramach niego przy szkole utworzono miejsca, które
mają pomóc uczniom w zdobywaniu wiedzy na temat ekologii oraz ochrony środowiska.

W ramach projektu przy szkole utworzono strefę
dydaktyczno-wychowawczą, ogródek, herbarium oraz „łąkę”.
w realizacji innowacyjnych projektów
ekologicznych. W tym roku pula środków
do rozdysponowania wyniosła 250 tys. zł

i podzielona została na 5 województw:
mazowieckie, podkarpackie, podlaskie,
śląskie i zachodniopomorskie.
AL
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ

WYNAJĘCIA POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
w modernizowanym budynku przy ul. Piotra Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Przewidywany termin zakończenia remontu – I kwartał 2021 r.

NOWY BYTOM, UL. PIOTRA NIEDURNEGO 75
Pomieszczenia oferowane do najmu zlokalizowane są na:
•

I piętrze – 4 lokale użytkowe z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni
260,00 m2,

•

Poddaszu – 4 lokale z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni 218,00 m2.

•

Do każdego lokalu użytkowego przyporządkowane jest jedno miejsce postojowe
w obrębie ogrodzonej nieruchomości.

•

Budynek wyposażony jest w windę oraz instalacje wod.-kan., c.o., elektryczną,
domofonową i klimatyzację pomieszczeń.

Szczegółowych informacji udziela: MPGM TBS Sp. z o.o. Biuro Eksploatacji – tel. 32 242 01 33 w. 741, 745.
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OFERUJE DO NAJMU W DRODZE ROKOWAŃ

stawki czynszu najmu m.in. nw. lokal użytkowy z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ruda Śląska

WIREK, UL. 1 MAJA 230/01

ul. 1 Maja 230/01

•

lokal o powierzchni 21,96 m2,

•

lokal położony na parterze budynku mieszkalnego,
będącego własnością osoby ﬁzycznej w posiadaniu Miasta
Ruda Śląska,

•

lokal usytuowany w pobliżu przystanków komunikacji
miejskiej,

•

witryny oraz wejście do lokalu od ulicy
1 Maja,

•

lokal wyposażony w instalacje wod.-kan.
oraz elektryczną,

•

kwota wpłaty wadium wynosi 500,00 zł,

•

stawka czynszu najmu wyjściowa do rokowań netto: 8,00 zł
nie mniej niż 6,00 zł,

•

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%),

•

lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową.

Rokowania odbędą się po złożeniu wniosku przez osoby zainteresowane w siedzibie Miejskiego 2. zapoznania się z Regulaminem rokowań (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta
Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.),
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
3.
zapoznania się ze stanem technicznym oferowanego lokalu po uprzednim telefonicznym
z o.o. – ul. 1 Maja 218, w Rudzie Śląskiej-Wirku. Uczestnicy rokowań zobowiązani są do:
kontakcie z Rejonem Eksploatacji Budynków nr 2 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek,
1. wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególny lokal użytkowy przelewem na konto:
nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10.
ING Bank Śląski o/Ruda Śląska, numer rachunku bankowego: 03 1050 1331 1000 0010 0109
Dodatkowych
informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33
0321, do dnia rokowań (data wpływu wadium na konto Organizatora rokowań), w opisie
w.
745.
podając: wpłata wadium na rokowania poz. (lp. lokalu z ogłoszenia),

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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Akcja ZNICZ

OGŁOSZENIA DROBNE

Wszystkich Świętych w czerwonej strefie
Tegoroczne obchody Wszystkich Świętych powinny przebiegać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. – Ograniczmy wizyty
na cmentarzach i rozłóżmy je na kilka dni, a także powstrzymajmy się od spotkań w szerszym gronie – apeluje prezydent miasta
Grażyna Dziedzic. Tradycyjne zmiany w organizacji ruchu drogowego w rejonie rudzkich cmentarzy obowiązywać będą już od rana
30 października do godzin wieczornych 2 listopada. W tych dniach kierowcy w Rudzie Śląskiej muszą się liczyć ze wzmożonymi patrolami funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej. Od 27 października do 2 listopada wprowadzone zostają też liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Między innymi będzie kursować dodatkowa linia autobusowa C9, a ci, którzy 1 listopada zdecydują
się podróżować komunikacją miejską, będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów. Organizacja obchodów Wszystkich Świętych
może ulec zmianie ze względu na aktualną sytuację epidemiczną i decyzje rządu z nią związane.
30 listopada (piątek) od godz. 6 rano nastąpi zmiana w organizacji ruchu w rejonie rudzkich cmentarzy. Będzie ona obowiązywać do
2 listopada (poniedziałek) do godziny 20.
Przed cmentarzami zostaną wyznaczone też
specjalnie oznaczone miejsca dla pojazdów
osób niepełnosprawnych. W bezpiecznym dotarciu do rudzkich nekropolii pomogą mundurowi regulujący w tych dniach płynność ruchu
drogowego. Dla funkcjonariuszy rudzkiej
Straży Miejskiej „Akcja Znicz” trwa już od
pierwszych dni października. – Zwiększyliśmy
częstotliwość patroli w okolicach cmentarzy
z myślą o bezpieczeństwie osób porządkujących nagrobki i zapobieganiu ewentualnym
kradzieżom kwiatów, czy niszczeniu miejsc pochówku – tłumaczy Dariusz Kozłowski, zastępca komendanta Straży Miejskiej. W tym
roku strażnicy miejscy zwracają też szczególną uwagę na przestrzeganie obostrzeń i stosowanie się do zaleceń w związku z pandemią.
– Proszę o stosowanie się do rygorów i zarządzeń, szanujmy zdrowie swoje i innych, nosząc
maseczki i zachowując dystans. Warto też wyręczyć seniorów w wizytach na cmentarzach i
zapalić znicz na grobach zmarłych z ich rodzin
– apeluje zastępca komendanta Straży Miejskiej.
Podczas „Akcji Znicz” funkcjonariusze Policji we wzmożony sposób sprawdzać będą
prędkość, z jaką jadą kierowcy, ich trzeźwość
oraz stan techniczny aut. Będą kontrolować
zachowanie kierowców pod kątem poruszania
się zgodnie ze zmienioną miejscowo organizacją ruchu oraz pod kątem wykroczeń popełnianych wobec pieszych.
W związku ze znacznym wzrostem liczby
pasażerów w okresie Wszystkich Świętych od
27 października do 2 listopada wprowadzone
zostają liczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Między innymi kursować
będą tabory o zwiększonej pojemności,
w dniach 31 października i 1 listopada na części linii będą obowiązywały rozkłady jazdy na
soboty, a pozostałe linie będą kursowały według rozkładów na Wszystkich Świętych.
Udogodnieniem w poruszaniu się między
nekropoliami będą też dodatkowe linie „cmentarne”. Po Rudzie Śląskiej będzie kursowała
linia o numerze C9. Pasażerowie już po raz kolejny 1 listopada będą podróżowali liniami Zarządu Transportu Metropolitalnego za darmo.
Przypomnijmy, że od 17 października obowiązuje ograniczenie w transporcie zbiorowym do 30% pojemności miejsc siedzących
i stojących. Ponadto w pojazdach obowiązuje
nakaz zakrywania ust i nosa.
Dzień Wszystkich Świętych to okazja do
ratowania zabytków cmentarnych. Towarzystwo Miłośników Orzegowa zachęca m.in. do
sprzątania zabytkowego cmentarza w Orzegowie. – Członkowie TMO zabezpieczeni w maseczki uporządkowali już znaczną część cmen-

tarza. Na kolejne jesienne sprzątanie zapraszamy 28 października od godz. 9 do 13 – zachęca
Jerzy Kasperek, wiceprezes TMO.
Towarzystwo co roku prowadzi też kwestę
na rzecz ratowania zabytków starej nekropolii
w Orzegowie. – Tak będzie i w tym roku, chcemy, żeby tradycja się zachowała. Dla odwiedzających groby swych bliskich na starym
cmentarzu wystawione zostaną puszki, do których będzie można wrzucać datki na ratowanie
naszej zabytkowej nekropolii. Oczywiście nasze działania będą uzależnione od oficjalnych
decyzji rządu związanych z obchodami Wszystkich Świętych – dodaje Jerzy Kasperek.
Ponadto Fundacja „Aktywni My” wraz
z zaprzyjaźnionymi organizacjami pozarządowymi przeprowadzi zbiórkę na rzecz rudzkiej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Wolontariuszy
z oznaczonymi puszkami będzie można spotkać 1 listopada na cmentarzach w Rudzie,
Wirku, Bykowinie, Halembie i Nowym Bytomiu.
W okolicach 1 listopada zapłoną znicze
w całym mieście. Kwiaty złożone zostaną też
przez przedstawicieli Urzędu Miasta na grobach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej.
Cmentarze komunalne w Rudzie Śląskiej są
wpisane na specjalną stronę internetową, dzięki której można szybko znaleźć lokalizację
grobów. Wykaz dostępny jest pod adresem
http://cmentarz-rudasl.netgis.pl.
Zmiany w ruchu drogowym, obowiązujące
od godziny 6 rano 30 października
do 2 listopada br. do godziny 20
w poszczególnych dzielnicach.
Ruda – przy ul. Porębskiej
Od ul. Wolności wjazd możliwy jednokierunkowymi ulicami: Brańskiego i Kościelną,
natomiast wyjazd jednokierunkowymi ulicami Staszica oraz Porębską w kierunku ul. Zabrzańskiej. Parkowanie wyznaczone będzie
wzdłuż ul. Brańskiego po lewej stronie oraz
na odcinku jednokierunkowym ul. Kościelnej.
Na odcinku ul. Porębskiej wzdłuż cmentarza
będzie obowiązywał zakaz ruchu, który nie
dotyczy dojazdu osób niepełnosprawnych do
parkingu.
Godula – przy ul. K. Goduli
Odcinek ul. Przedszkolnej oraz ul. Fabrycznej będzie jednokierunkowy. Będzie można
zaparkować pojazd na parkingach pomiędzy
placówkami handlowymi oraz na ulicach
Przedszkolnej i Fabrycznej po lewej stronie.
Orzegów – przy ul. Kard. Hlonda
Parkowanie dozwolone na ulicach Hlonda
i Bytomskiej po lewej stronie, ulice te będą
jednokierunkowe.
Bykowina – przy ul. 11 Listopada
Na jednokierunkowej ul. 11 Listopada parkowanie będzie możliwe jednostronnie. Parkować można będzie na odcinku ul. Potyki, gdzie
zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Halemba – przy ul. 1 Maja
(cmentarz komunalny)
Na ul. 1 Maja parkowanie będzie dozwolone na wydzielonych pasach postojowych pomiędzy cmentarzem a skrzyżowaniem
z ul. Nowy Świat oraz na ulicach Chłopskiej
i Strzelców Bytomskich, które w tym dniu będą ulicami jednokierunkowymi. Ponadto będzie możliwość parkowania na skrajnym pasie
w kierunku Halemby.
– przy ul. 1 Maja, Brodzińskiego
Parkowanie będzie możliwe na ul. Brodzińskiego, a osoby niepełnosprawne będą mogły
pozostawić pojazd na wyznaczonym miejscu
przy ul. 1 Maja.
– przy ul. Traugutta
Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na odcinku ulicy Kaczmarka od ulicy
Burszki do ulicy Traugutta oraz na ulicy Traugutta od ulicy Kaczmarka do ulicy Kochłowickiej. Parkowanie będzie dozwolone po lewej
stronie przedmiotowych dróg.
Wirek
– przy ul. Magdziorza i Brata Alberta
Powyższe ulice będą jednokierunkowe, parkować będzie można po lewej stronie ulicy.
Osoby niepełnosprawne będą miały wydzielony parking na ul. Brata Alberta.
– przy ul. Nowary, Ściegiennego
Ulice Ściegiennego, Czajkowskiego,
Zdziebkowskiej będą jednokierunkowe. Parkowanie po lewej stronie tych ulic.
– przy ul. 1 Maja
Ulica Polna będzie jednokierunkowa, parkowanie po jej lewej stronie.
Nowy Bytom – przy ul. Chorzowskiej
Ul. Ratowników będzie jednokierunkowa
od wyjazdu z parkingu do ul. Pokoju. Parkowanie możliwe będzie na parkingu przy
ul. Chorzowskiej (wjazd od ul. Ratowników)
i przy ul. Ratowników po jej lewej stronie za
wjazdem na parking.
– przy ul. 1 Maja, Hallera
Od skrzyżowania powyższych ulic w kierunku dzielnicy Ruda oraz w kierunku dzielnicy Wirek na ul. 1 Maja zostaną wydzielone
pasy postoju.
Kochłowice
– przy ul. Wyzwolenia, Oświęcimskiej
Miejsca postojowe zostaną wyznaczone na ulicach Oświęcimskiej i Krakowskiej. Na ul. Wyzwolenia dopuszczony będzie postój tylko dla
osób niepełnosprawnych w zatoce parkingowej.
– przy Alei Dworcowej
Aleja Dworcowa będzie jednokierunkowa,
postój po jej lewej stronie. Wyjazd ulicą Do
Dworca.
Bielszowice – przy ul. Kokota
Osoby niepełnosprawne będą miały wyznaczone stanowiska przed bramą cmentarza.
W celu zmniejszenia utrudnień zalecany jest
postój na ulicach Powstańców Śląskich, Bielszowickiej i Równoległej.
IM

Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

605.

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-

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

273.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-

Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. 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, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel.
606-274-056.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516516-611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733031-261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,40 gr/kg. DOBRA
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY.
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

Praca
Firma budowlana Bedamex w Rudzie Śląskiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 601-504-030 w godz.
8-15.30.
Zatrudnimy ślusarzy i pracowników
niewykwalifikowanych na pełen etat lub
½ etatu. Praca na terenie Rudy Śląskiej.
Kontakt telefoniczny: 697-881-111, 500022-888.
Pomoc kuchenną przyjmiemy do restauracji. Tel. 600-410-944.
Transcornelia Sp. z o.o (Mikołów) zatrudni do serwisu samochodów ciężarowych: Mechanika, Elektromechanika.
Atrakcyjne wynagrodzenie, ciekawa praca. Tel. +48 695-010-800.

Nieruchomości

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.

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

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

Pranie mebli tapicerowanych, dywanów. Solidnie i skutecznie. Tel. 519-639121.

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.
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.

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. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny
położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Rycerskiej
(cz. o nr: 3572/98, obręb Bielszowice, k.m.4).
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Shilpi Somaya Gowda

Co nam zostało
Autorka międzynarodowych bestsellerów „Sekretna córka” oraz „Ukochany syn” oddaje teraz
w nasze ręce przejmującą powieść o rodzinie,
której członkowie wskutek życiowej tragedii oddalają się od siebie, a potem na powrót jednoczą.
Rodzina Olandrów uosabia współczesny amerykański sen. Jaya – wykształcona córka hinduskiego dyplomaty oraz Keith – pochodzący z Filadelﬁi
ambitny bankier, poznają się w londyńskim pubie
w 1988 roku, a po ślubie zamieszkują w pięknym domu w Kalifornii. Ich związek opiera się na
wspólnych wartościach oraz miłości do dwójki
dzieci – nieco niepokornej nastolatki Kariny oraz
młodszego syna, Prema, który jest w ich domu
prawdziwym promykiem słońca.
Jednak miłość i dostatek nie są w stanie uchronić
ich przed niespodziewaną tragedią, która poważnie narusza niestabilne – jak się
okazuje – fundamenty ich życia rodzinnego. Wszystko to, co zdawało się trwałe,
w jednej chwili kruszy się. Jaya szuka pocieszenia w duchowości. Keith stawia na
wielką karierę. Karina stara się patrzeć wyłącznie przed siebie, marząc, o niezależności. Wszystkim tym rozpaczliwym próbom zmierzenia się z życiem w obliczu
tragedii przygląda się Prem – kompletnie bezradny wobec rozpadu niegdyś tak
silnych więzi.

KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE
1

2

3

4

Anna Wiener

Dolina niesamowitości
„Diabeł ubiera się u Prady” w Dolinie Krzemowej,
czyli centrum nowych technologii oczami szeregowej pracownicy start-upa.
Anna Wiener – wiecznie spłukana, pozbawiona perspektyw na rozwój zawodowy, szukająca
sensu życia dwudziestokilkulatka – rzuca pracę
w branży wydawniczej i skuszona obietnicami cyfrowego raju przeprowadza się z Nowego Jorku
do San Francisco. Tam szybko znajduje zatrudnienie w start-upie big data w samym sercu Doliny Krzemowej: w świecie fantasmagorycznych
ekstrawagancji, olśniewających sukcesów oraz
młodych, rzutkich przedsiębiorców spragnionych
władzy, chwały i wielkich pieniędzy.
To właśnie w tym czasie na Zachodnim Wybrzeżu zachodzi ogromna zmiana kulturowa – ośrodek zaawansowanych technologii, rywalizując
z Wall Street, w zawrotnym tempie przeobraża się w centrum bogactwa i dominacji. O pracy w zagłębiu hi-tech marzy prawie każdy. Lecz spomiędzy ﬁrmowych
wypadów na narty, drinków w godzinach pracy, elitarnych klubów programistów
i ścisłych wymogów korporacyjnej lojalności wyłania się też całkiem inny obraz Doliny Krzemowej: bezlitośnie bogacącej się kosztem bezpiecznej przyszłości, którą
rzekomo buduje.
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Dziennikarka Benita Batory (zwana Bibi) po latach
pracy w telewizji wraca do rodzinnego miasta
i zaczyna wszystko od nowa. Jest ambitną, energiczną, otwartą dziewczyną, wieczną optymistką.
Ma lekki stosunek do mężczyzn i miłości.
Niespodziewanie pojawia się też jej dawna przyjaciółka Roma – owiana legendą ratowniczka,
pracująca z psem tropiącym. Zamknięta w sobie,
harda i nieufna.
Są prawie jak siostry. I jak ogień i woda. Benita
– odważna i pyskata, Roma – ma misję pomagania
innym i... skomplikowany charakter. Obie wychowane bez ojców, łakną męskiej aprobaty i uczucia. Każda radzi sobie z tym pragnieniem inaczej.
Niestety, czasem chcą tego samego... A to ciężka
próba dla przyjaźni. Czy siostrzana więź przetrwa? Czy da się pogodzić ogień z wodą?
Syndrom nieobecnego ojca. Ile kobiet zmaga się w z nim dorosłym wieku? Wiele.
A będzie ich coraz więcej. Bo takie czasy... Ta książka jest dla nas, córeczek tatusia,
którego zabrakło. Bo mimo że napisana lekko, osadzona w sensacyjnym entourage’u z dreszczykiem thrillera – poruszy w niejednej kobiecie czułą strunę. Niestety,
kochane, nie znajdziecie tu odpowiedzi na pytanie, jak sobie radzić. Ja jej nie znam.
Radzę sobie, jak umiem. I ciągle tęsknię za moim Ojcem – Mariola Zaczyńska.
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Poziomo: 1 – kolor, 5 – agitka, 8 – ptak
z czubem, 9 – dodatkowa karta w grze,
11 – okres czterech tygodni przed Świętami Bożego Narodzenia, 12 – maślak,
sitek, 15 – żołnierz cudzoziemskiej jazdy, 17 – ojczyzna Odyseusza, 20 – huragan, nawałnica, 21 – wojskowy oddział
rozpoznawczy, 24 – konopie manilskie,
25 – karabinek sportowy, 28 – nosze,
29 – stolica Albanii, 32 – część głowy,
33 – oczy zająca, 36 – mleczko kauczukowe, 39 – w staroż. gladiator walczący
z zakrytymi oczami, 42 – mit. gr. piekło,
43 – ptak z rodz. ibisów, 45 – takt,
46 – wysadzenie wojska na terytorium
wroga, 47 – pozycja w jodze.
Pionowo: 1 – jacht na płozach,
2 – znak zodiaku, 3 – tkanina z wełny
czesankowej, 4 – zabieg płucny, 5 – dekret carski, 6 – rewanż, 7 – naszyjnik z pereł, 10 – związek organiczny stos.
w przemyśle spoż. i perfumeryjnym,
13 – mit. germ. olbrzym nieprzychylny
ludziom, 14 – część bluzy, 16 – ukryta
granica ogrodu, 17 – jezioro w Finlandii,
18 – surowce zielarskie, 19 – ptak po-

krewny chruścielom, 21 – wielka powódź, 22 – droga, gościniec, 23 – nazwa
warsztatu drukarskiego, 26 – podwalina,
27 – szal futrzany, 30 – oracz, rolnik,
31 – komin wulkanu, 34 – wieczerza
pierwszych chrześcijan, 35 – ind. wóz
ozdobny, 37 – ozdoba tałesu, 38 – rysa,
40 – cieńki pręt metalowy, 41 – miękki
ser z pleśnią, 44 – skrót na receptach.
Kupon z tej krzyżówki o wartości
50 zł, który jest do realizacji w ﬁrmie
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl.,
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna osoba
spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki.
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od
daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór
kuponu z krzyżówki „WR 39” zapraszamy do redakcji „Wiadomości Rudzkich”
(pon.-pt. w godz. 8-14) Mariannę Kistelę. Prawidłowe hasło: „Wielka fortuna to
niewola”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca otrzyma również książkę z wydawnictwa Prószyński i S-ka.
OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości
własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym nr 985/48
o powierzchni 216 m2, zapisanej na karcie mapy 3 w obrębie Orzegów,
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Starej, która zostanie zbyta
w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej o oznaczeniu geodezyjnym 984/48 o pow.
1382 m2, zapisanej na karcie mapy 3, w obrębie Orzegów.

Baran – Znajdź czas
i popracuj nad wyglądem i kondycją. Przyda
Ci się zmiana fryzury.
Byk – Pamiętaj o ważnych terminach, a więcej zarobisz. Omijaj
wrogów, którzy znają
Twoje grzeszki.
Bliźnięta – Działaj
szybko, ale unikaj kłótni o drobiazgi. Lepiej
dla świętego spokoju
przyznać rację.
Rak – Zdobędziesz
uznanie, ale zacznij się
bardziej cenić, zamiast
na wszystko grzecznie
się godzić.
Lew – Partner doceni
to, co robisz dla związku. Samotne Lwy odnajdą swoją bratnią duszę.
Panna – Możliwe są
awarie w domu. Prawdopodobnie trzeba wymienić jakiś sprzęt elektryczny.
Waga – Będziesz miała
mnóstwo ﬁnansowych
spraw do załatwienia.
Lepiej sama ich dopilnuj.
Skorpion – Nabierzesz
ochoty na nowe przygody i zabawę w bardzo
dobrym towarzystwie.
Strzelec – Zabierz się
za ważne zadania, bo
masz szanse na dobry
interes, wygraną lub
premię.
Koziorożec – Partner
będzie zgodny i chętny
do współpracy. Nie ma
co myśleć o dawnych
miłościach.
Wodnik – Nie bój się
zmian, może być tylko
lepiej. Unikaj dużych
wydatków zwłaszcza na
kosmetyki.
Ryby – Nie podejmuj
się zadań przekraczających Twoje możliwości.
Ciesz się tym, co masz.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty),
ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej
-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Rudy Śląskiej
położona jest w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia obejmująca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1238/27 o powierzchni
2167 m2 (użytki: dr, PSIV, PsV), obręb Kochłowice zapisana na k.m.3 oraz
w Księdze Wieczystej nr GL1S/00004628/4.
W dziale III KW nr GL1S/00004628/4 ﬁguruje wpis: „Ograniczone prawo
rzeczowe związane z inną nieruchomością:
Służebność drogi koniecznej na części nieruchomości położonej w Rudzie
Śląskiej, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 1238/27 stanowiącą
pas gruntu o długości 67 m w linii prostej pomiędzy punktami 2-3-4 oraz
65 m w linii prostej pomiędzy punktami 1-5, przy jej szerokości 4,5 m w pasie wyznaczonym pomiędzy punktami 1-2-3-4-5-1, zaznaczonymi na wyrysie z mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik do opinii biegłego sądowego
Krzysztofa Pęskiego z dnia 2 maja 2013 roku – na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 1891/54, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
(……). Nieruchomość władnąca: na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 1891/54.”
Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 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, ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (symbol planu 39MNUI).
Na przedmiotowej działce wyznaczona została nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Wyzwolenia.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 392.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów
i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 1.12.2020 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 oraz na portalu miejskim www.rudaslaska. bip.
info.pl) i w terminie do dnia 24.11.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 19.600,00 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. Wyzwolenia” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta
Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dotyczy wyłącznie osób ﬁzycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); jeżeli
jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba ﬁzyczna lub
prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich
osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium. Zastrzega się prawo
odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

Program na październik/listopad
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
IM. H. BISTY
Do 18 listopada 2020
– Galeria „Fryna” MCK
– Grzegorz Haiski
– wystawa z okazji jubileuszu 50. lat
działalności artystycznej. Wstęp wolny
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.
Reżyseria: Daria Resztak, Bartosz Banasik.
Scenariusz, muzyka, teksty piosenek,
produkcja: Bartosz Banasik. Choreograﬁa:
Daria Resztak
Na spektakl zapraszamy także
w terminie:
6 listopada 2020 r. (piątek) godz. 18.00,
15 grudnia 2020 r. (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 napojów. 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

8 listopada, godz. 18.00
– Gita Story – śląska komedia muzyczna
Pełna humoru śląska komedia muzyczna
w reżyserii i według scenariusza
Zbigniewa Stryja – popularnego aktora,
reżysera, autora wierszy, piosenek i sztuk
teatralnych. To ciepła, swojska opowieść
o Śląsku, jego mieszkańcach i wartościach,
opowiedziana przezabawnymi dialogami
i piosenkami śląsko-polskimi.
Bilety w cenie: 30 zł (parter),
20 zł (balkon). Rudzka Karta Seniora:
rabat 20 procent (sprzedaż wyłącznie
w kasie MCK) Rudzka Karta Rodziny 3+:
rabat 50 procent (sprzedaż wyłącznie
w kasie MCK)
11 listopada, godz. 16.30 – Beneﬁs
Grzegorza Poloczka – 30-lecie
w kabarecie – koncert
Grzegorz Poloczek to znany i lubiany śląski
satyryk, kabareciarz, piosenkarz, autor
tekstów, skeczy, monologów, scenariuszy
programów telewizyjnych i konferansjer.
Wydał cztery albumy muzyczne „Z mojego
placu”, „Dwa Światy”, „Mały podarunek”,
„Tam, kaj stoi stary szyb”. Jest także
autorem książki „Historie z mojego placu”.
Każde spotkanie z nim wypełnione jest
autorskimi monologami, piosenkami
i dowcipami, przy których można zarówno
płakać ze śmiechu, jak i otrzeć łzy
wzruszenia. Swoją działalność traktuje
wyjątkowo profesjonalnie, ponieważ
uważa, że dobry kabaret powinien
zarówno bawić publiczność, jak i budzić
reﬂeksję. Wystąpią: Grzegorz Poloczek,
Kasia Piowczyk, Bartos
Bilety w cenie: 50 i 40 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.
14 listopada, godz. 17.00
– Mój Boski Rozwód – Monodram
w wykonaniu Krystyny Podleskiej
w reżyserii Jerzego Gruzy
To wzruszająca, pełna optymizmu
historia kobiety w średnim wieku, którą
porzuca mąż, a córka wyprowadza się
do narzeczonego. Do wypełnienia pustki
Angela ma tylko psa i telefon. Teraz na
nowo musi znaleźć swoje miejsce na
ziemi, odnaleźć sens życia i szczęście.
Bilety w cenie 40 zł
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” – online.
W programie: wręczenie „Tabulki”
nagrody Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej, targi książki, wyniki
konkursu poetyckiego oraz koncert.
MUZEUM MIEJSKIE
IM. MAKSYMILIANA CHROBOKA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
20 listopada, godz. 17.00
– kościół ewangelicko-augsburski
w Rudzie Śląskiej-Wirku.
Spotkanie poświęcone bitwie pod
Grunwaldem połączone z wystawą prac
Marka Judyckiego oraz prelekcją na temat
średniowiecza w Rudzie Śląskiej.
Wstęp wolny

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Popisy lekkoatletów
Z kolei kilka dni wcześniej na chorzowskim stadionie odbył się Finał Wojewódzki w Trójboju Lekkoatletycznym dla uczniów z rocznika 2009 i młodszych.
Dziewczyny i chłopcy startujący w zawodach wzięli
udział w biegu na dystansie 60 m, skoku w dal oraz
rzucie piłeczką. Warto dodać, że reprezentację chłopców stanowili głównie uczniowie klasy sportowej
Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 w Rudzie Śląskiej. Zajęli oni drużynowo 2. miejsce w województwie. Zespół dziewcząt składał się z uczennic, które na
co dzień nie uczęszczają do klas sportowych, ale to nie
przeszkadzało im, aby zająć 10. miejsce.

Ju-jitsu

7 medali dla goryli
Aż siedem medali wywalczyły młode goryle w turnieju III Ju-Jitsu Silesian Open, który odbył się w niedzielę (18.10) w Katowicach.
– Nasi zawodnicy udowodnili, że pomimo braku
startów w ostatnim czasie, cały czas trzymają formę,
bo pokazali wszystkim, że potrafią walczyć – podkreśla
Tomasz Paszek z Academii Gorila Ruda Śląska.
Oliwier Płaczkowski niedawno promowany przez
trenera Paszka na pas niebieski, zdeklasował swoją kategorię i zdobył złoty medal zarówno w formule Gi, jak
i No Gi. Dobrze spisała się także Małgorzata Baucz,
która przywiozła do Rudy Śląskiej złoto wywalczone
w formule Gi oraz dwa srebrne medale w No Gi. Świetny występ zaliczyli również Paulina Filip w swoim
debiucie, zdobywając złoto oraz Aleksander Woczka,
który przyjechał ze srebrnym medalem.

Start na medal

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach
kobiet należały do Slavii. Zawodniczki z Rudy Śląskiej w miniony weekend wygrały klasyfikację drużynową i wywalczyły kolejne medale.
Natalia Strzałka do swojej bogatej kolekcji dorzuciła kolejny złoty medal. Tym samym zdobyła dublet
Mistrzostw Kraju. W walce finałowej zapaśniczka pokonała po zaciętym pojedynku utytułowaną i jedną
ze zdolniejszych zawodniczek młodego pokolenia,
brązową medalistkę mistrzostw świata juniorek Ewelinę Ciunek. Z kolei Kamila Kulwicka wygrała cztery
walki przed czasem i zdobyła złoty medal w kategorii
wiekowej U23. Dobrze spisała się także Dominika
Kulwicka, która w finale musiała uznać wyższość mistrzyni świata juniorek – Patrycji Gil i zdobyła ostatecznie srebrny medal.

Rudzkie zapaśniczki popisały się dobrą formą.

Teraz zawodniczki szykują formę na Poland Open.
Zawody już wkrótce odbędą się w Warszawie.

Szachy

Brąz dla szachistów
Rudzki Klub Sportowy „Mat” Ruda Śląska z brązowym medalem Drużynowych Mistrzostw Śląska seniorów 1 ligi!
Dodatkowo zawodnicy zdobyli trzy medale na szachownicach. Wiktor Pańczyszyn na drugiej szachownicy wywalczył brązowy medal, a Aleksander Smagacz na czwartej szachownicy srebrny medal. Z kolei
Anna Hampel na szóstej szachownicy zdobyła srebrny
medal. To kolejny sukces szachistów, którzy trenują
w ODK RSM Country w Rudzie Śląskiej.
Zawodnicy z Rudy Śląskiej zdobyli złote i srebrne medale.

Zawodnicy
z Rudy
Śląskiej
osiągnęli
drużynowy
sukces.

Foto: RKS „Mat” Ruda Śląska

Mistrzostwa Śląska Dzieci w kategoriach U12 i U14
w Chorzowie okazały się owocne dla młodych lekkoatletów z Rudy Śląskiej. W sobotę (10.10) zawodnicy
walczyli w konkurencjach biegowych i technicznych,
gdzie zdobyli złote, srebrne i brązowe medale. Najlepsi byli: Marcin Gaszczyk – skok w dal U12 (złoto),
Marysia Puławska – 100 m U14 (złoto), Maja Senyk
– rzut piłeczką palantową U12 (złoto), Natalia Targas
– skok wzwyż U14 (złoto), Mateusz Brożek – rzut piłeczką palantową U12 (srebro), Emilia Chojnacka
– skok wzwyż U12 (srebro) oraz Nikodem Senyk
– skok wzwyż U14 (brąz).

Zapasy

Foto: ZKS Slavia Ruda Śląska

Lekkoatletyka

kolumnę sportową zredagowała Agnieszka Lewko
REKLAMA
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Rudzianin
w reprezentacji Polski

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Jana Kasprowicza 36

Foto: Burloch Arena Facebook

Rudzianin Jakub Kamiński
powołany został do reprezentacji Polski. Co więcej, to jeden z najmłodszych reprezentantów Polski ostatnich lat.
Niedawno trener reprezentacji
Jerzy Brzęczek podał skład
kadry, która wystąpi w meczach z Ukrainą, Włochami
i Holandią. W składzie znalazł
się właśnie osiemnastolatek
z Rudy Śląskiej. Na co dzień
piłkarz gra w barwach Lecha
Poznań.
Jeszcze w listopadzie utalentowany zawodnik z Orzegowa dostanie szansę zagrania
w trzech meczach. Polacy zagrają towarzysko z Ukrainą
(11 listopada), a także w ramach Ligi Narodów z Włochami
(15 listopada) i Holandią (18 listopada). Żaden z tych meczów nie zostanie
rozegrany na stadionie narodowym
w Warszawie. Z Ukrainą i Holandią
polscy piłkarze zagrają w Chorzowie,
z Włochami na wyjeździe w Reggio
nell’Emilia.
Warto dodać, że Jakub Kamiński to
drugi gracz Lecha Poznań powołany
do pierwszej reprezentacji Polski

SPORT | 28.10.2020

Jakub Kamiński urodził się
w 2002 roku w Orzegowie.
w ostatnich tygodniach. Obecnie to
podstawowy skrzydłowy „Kolejorza”.
Był także jedną z ważnych postaci
udanych meczów podczas europejskich pucharów, z czwartkowym starciem z Benficą Lizbona włącznie,
a także świetnej końcówki zeszłego
sezonu. Rudzianin debiutował w barwach Lecha we wrześniu ubiegłego
roku w pojedynku z Jagiellonią Białystok.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu jest nieruchomość własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Jana Kasprowicza 36, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1688/304 o powierzchni 402 m2, obręb Bielszowice, k.m.4, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00051153/7
(działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów), zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem
użytkowym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 80,84 m2.
Przedmiotowa działka o regularnym kształcie prostokąta jest położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren nieruchomości jest płaski, ogrodzony, częściowo porośnięty trawą, krzewami i kilkoma drzewami.
Nieruchomość posiada uzbrojenie w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe (węglowe).
Z uwagi na stan techniczny budynek wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu (liczne zawilgocenia i zagrzybienia).
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka 1688/304 stanowi
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2).
Przedmiotowa działka położona jest w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Ponadto budynek przy ul. Jana
Kasprowicza 36 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta Ruda Śląska.
Przetargi przeprowadzone w dniach 28.08.2020 r. i 14.10.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 154.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2020 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl
(zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 23.11.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
7.700,00 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. Kasprowicza 36” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu
pok. nr 13 i 14 w 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.
Oględzin budynku można dokonać w dniu 16.11.2020 r. w godz. 14.00-15.00.
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