
Gdzie do punktów 
szczepień

powszechnych?

ISSN 1232-0560
12 maja 2021 r. (środa) numer 18/1470
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WYDAWCA

Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej 
do 19 maja redakcja ,,Wiadomości Rudzkich” 

czynna jest w poniedziałki, środy i piątki 
od godz. 8 do godz. 12. W pozostałe dni i godziny redakcja 

pracuje zdalnie. W sprawie interwencji, spraw redakcji 
można kontaktować się pod nr tel. 512-295-228. 

W sprawie ogłoszeń oraz osobistego umówienia się proszę 
dzwonić pod nr tel. 889-771-365.
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Więcej na str. 2

Rudzianka przed 
życiową szansą. 
Możemy pomóc!

Więcej na str. 4

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI
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Coraz bliżej do 
nowego budynku 

SP nr 17

Więcej na str. 3
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Po spotkaniu 
z mieszkańcami. 

Prezydent odpowiada

Więcej na str. 6-7
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Problem, 
który zostaje na lata
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Trzyletnia Julka walczy o w pełni sprawne dłonie.

ZDROWIE

Otyłość i nadwaga są jednymi z chorób XXI wieku. Choć czę-
sto są bagatelizowane, prowadzić mogą do jeszcze poważ-
niejszych schorzeń. Dlatego też Oddział Pediatryczny Szpita-
la Miejskiego w Rudzie Śląskiej postanowił wyjść naprzeciw 
problemom najmłodszych pacjentów, by w przyszłości mogli 
oni cieszyć się pełnym zdrowiem. W planach są m.in. szko-
lenia dla rodziców dzieci z otyłością oraz kompleksowe ba-
dania.

– Otyłość i nadwaga to nie tylko 
problem estetyczny, ale poważny pro-
blem zdrowotny. Nadmierna masa cia-
ła prowadzi do cukrzycy typu drugie-
go, chorób układu krążenia, nowotwo-
rów złośliwych, kamicy żółciowej oraz 
do degeneracji w obrębie narządu ru-
chu – wylicza dr Robert Szylo, ordy-
nator Oddziału Pediatrycznego Szpi-
tala Miejskiego w Bielszowicach. 
– Ograniczony kontakt z rówieśnika-
mi, zdalna nauka, długie godziny 
przed komputerem i trudny dostęp do 
aktywności pozaszkolnych – niestety te 
wszystkie czynniki sprawiły, że zaczął 
narastać problem nadwagi i otyłości 
wśród dzieci i młodzieży – dodaje.

Dlatego też Oddział Pediatryczny 
rudzkiego Szpitala Miejskiego planuje 
w najbliższych miesiącach rozpocząć 
współpracę z dietetykiem. Z jednej 
strony będzie ona obejmowała spotka-
nia edukacyjne dla rodziców, a z dru-
giej diagnozowanie małych pacjentów 
pod kątem leczenia nadwagi i otyłości 
podczas pobytu na oddziale. – Począt-

kowo będzie to dotyczyło pacjentów 
przebywających na oddziale. Ze swo-
jej strony zapewnimy szereg badań la-
boratoryjnych. Druga część to opra-
cowanie indywidualnej diety dla pa-
cjenta – zapowiada dr Szylo.

Zadbać ma o to dr Katarzyna Marte-
la-Tomaszek, dietetyk specjalizujący 
się w dietetyce klinicznej. – Mamy 
w planach wprowadzenie cyklicznych 
spotkań, warsztatów z rodzicami 
i dziećmi opuszczającymi szpital. Za-
kres tematyczny zapewne będzie obej-
mował m.in. żywienie dzieci z proble-
mem nadwagi/otyłości, zmiany żywie-
niowe u dzieci z zaburzeniami endo-
krynologicznymi, metabolizmu lipidów 
i węglowodanów. Będziemy chcieli, 
aby rodzic, który zderza się z proble-
mem u swojego dziecka, na wstępie, 
od momentu diagnozy miał podstawo-
wy zakres informacji, co robić w danej 
sytuacji zdrowotnej z żywieniowego 
punktu widzenia – zapowiada dr Kata-
rzyna Martela-Tomaszek.

 Joanna Oreł

Uratujmy rączkę Julki
POMAGAMY

Julka Strączek to 3-letnia rudzianka, która od urodzenia walczy o zdrowe i w pełni sprawne 
życie. Dziewczynka przyszła na świat z brakiem przełyku oraz kości promieniowej i kciuka 
w lewej rączce. Pierwsza operacja ocaliła jej życie, ale wada rąk pozostała. Na szczęście uda-
ło się zrekonstruować jeden kciuk i dziewczynka ma wyprostowaną prawą dłoń. Teraz przy-
szedł czas na walkę o lewą rączkę.

Chodzi o zabieg policyzacji kciuka 
lewej rączki. – Julka bardzo kocha 
swoje nowe, proste rączki. Wciąż je 
całuje i mówi, że są piękne! Ma już 
jeden kciuk i wyprostowaną dłoń, jed-
nak wciąż brakuje jej sprawnego kciu-
ka w lewej ręce. Operacja, na którą 
teraz zbieramy, ma na celu stworzenie 
z palca wskazującego chwytnego 
kciuka, z którym córeczka będzie mo-
gła normalnie funkcjonować – tłuma-
czy Patrycja Strączek, mama Julki. 
– Dzięki wspaniałym darczyńcom mo-
ja córeczka przeszła pierwszą opera-
cję. Przed nią kolejna, na którą już 
otrzymaliśmy kosztorys – dotyczy re-
konstrukcji kciuka w lewej rączce. 
Mamy mało czasu – dodaje.

Operacja ma się odbyć prawdopo-
dobnie w lipcu w Paley European 
Institute. Jej koszt to ok. 280 tys. zł. 
Zbiórka na leczenie małej rudzianki 
prowadzona jest na portalu www.
siepomaga.pl/pomagamy-julci. Na Fa-
cebooku działa również grupa Licyta-
cje dla Julki Strączek, gdzie też można 
wspomóc 3-latkę. 

– Informacja o tym, że moja có-
reczka nie będzie w pełni sprawnym 
dzieckiem, w jednej chwili odebrała 
wiarę w nasze wspólne dobre życie. 
Pojawiło się zwątpienie, czy dam ra-
dę, czy mojej Julci można pomóc, czy 
i ja i ona będziemy musiały pogodzić 
się z tym, że wymaga tak specjali-
stycznej opieki. Dziś jednak odkry-

łam w sobie siłę, o którą się nie po-
dejrzewałam. Dała mi ją moja córka, 
dla której przeniosę góry i zrobię ab-
solutnie wszystko. Dlatego dzisiaj 
ponownie proszę o pomoc – uratuj 
rączkę Julci, daj jej nadzieję na 
sprawność! – apeluje Patrycja Strą-
czek.

 Joanna Oreł

SZCZEPIENIA NA COVID-19

Rudzkie punkty były gotowe do 
pracy już w drugiej połowie kwietnia, 
musiały jednak poczekać na dostawę 
szczepionek. Osoby, które zarejestro-
wały się na szczepienie w hali MOSiR 
i przyjeżdżają tam samochodami, pro-
szone są o parkowanie na parkingu 
przy ulicy Hallera i Objazdowej, gdzie 
są zarezerwowane miejsca. Na począt-
ku dojazdu do hali dyżurują strażnicy 
miejscy i udzielają informacji.

Punkty szczepień powszechnych są 
elementem Narodowego Programu 
Szczepień. Według założeń docelowo 
w każdym powiecie (lub mieście na 
prawach powiatu) powinny być co 
najmniej dwa takie punkty. Jeden pro-
wadzony ma być przez tzw. podmiot 
wykonujący działalność leczniczą 
(PWDL), zwany też populacyjnym 
punktem szczepień. W Rudzie Śląskiej 
jest to Szpital Miejski. Drugi, jako ele-
ment sieci koordynowanej przez wo-
jewodów, organizowany ma być od 
podstaw przez samorządy we współ-
pracy z wybranym PWDL oraz w po-

rozumieniu z NFZ. Każdy z tych 
punktów w przypadku miast powyżej 
50 tys. mieszkańców powinien też być 
w stanie zrealizować przynajmniej 
500 dawek szczepionki dziennie.

– Przygotowanie tych punktów wy-
magało wydzielenia odpowiednich 
przestrzeni w obiektach i wyposażenia 
ich w niezbędny sprzęt, wyznaczenia 
zespołów szczepiących, a także usta-
leń pod kątem logistycznym w zakresie 

odbioru i przechowywania szczepio-
nek. Organizując PSP ściśle współ-
pracowaliśmy z naszym szpitalem 
– mówi wiceprezydent Anna Krzy-
steczko.

Przypomnijmy, że oprócz PSP 
w Rudzie Śląskiej działa 18 punktów 
stacjonarnych oraz jeden mobilny. Do 
tej pory w mieście wykonano łącznie 
ponad 63 730 szczepień, w tym 10 351 
drugą dawką (dane na 10.05). WG

Punkty szczepień powszechnych już działają
Od tygodnia (5.05) w Rudzie Śląskiej działają dwa punkty szczepień powszechnych. Jeden 
znajduje się przy Szpitalu Miejskim w Bielszowicach, drugi w hali MOSiR-u przy ul. Hallera. 
Przy odpowiednich dostawach szczepionek każdy z nich może wykonać do 1200 szczepień 
dziennie. Punkty szczepień są czynne w godzinach od 8 do 14. – Nowe punkty dają rudzia-
nom większą możliwość zaszczepienia się na miejscu, w swoim mieście – podkreśla prezy-
dent Grażyna Dziedzic.
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Jeden z punktów powszechnych szczepień znajduje się 
na hali MOSiR-u w Nowym Bytomiu (ul. Hallera 14).

USŁUGI 
DENTYSTYCZNE 

Dla dorosłych i dzieci od 7 lat 
• DARMOWE PROTEZY BEZ KOLEJKI
• LECZENIE PRÓCHNICY
• USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO
• LECZENIE KANAŁOWE
• USUWANIE ZĘBÓW+ZNIECZULENIE

Przychodnia Rejonowa SPZOZ 
ul. Pokoju, Ruda Śląska 9 (Nowy Bytom)

Godziny otwarcia: Kontakt:
• wtorek  12.00-17.00 32 706-98-38 wew. 38
• środa  12.00-17.00 32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00 32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00 32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00 32 248-74-52 wew. 38

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH 
KONTRAKTU Z NFZ

Kontakt:
• wtorek  12.00-17.00 32 706-98-38 wew. 38
• środa  12.00-17.00 32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00 32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00 32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00 32 248-74-52 wew. 38

REKLAMA
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Śmieci będzie wywozić nowa firma?
Miasto rozstrzygnęło przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Rudzie Śląskiej. Jeżeli nikt nie złoży 
odwołania, to od 1 czerwca zmieni się przedsiębiorstwo, które będzie wywoziło śmieci z terenu naszego mia-
sta. To ma oznaczać rewolucję, bo wraz ze zmianą firmy konieczna będzie wymiana wszystkich pojemników 
na odpady.

REKLAMA

FINANSE

Dobrze wykonany budżet
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 
Rudy Śląskiej za 2020 r. Ubiegły rok w miejskich finansach upłynął pod znakiem pandemii koro-
nawirusa, która negatywnie odbiła się na dochodach oraz spowodowała zwiększenie wydatków. 
Miniony rok miasto zakończyło ostatecznie nadwyżką budżetową, zmniejszyło także swoje za-
dłużenie. Natomiast sam wskaźnik zadłużenia był najniższy od 2014 r. Wydana przez RIO opinia 
uruchamia teraz procedurę do podjęcia przez rudzkich radnych uchwały absolutoryjnej.

– Z powodu pandemii odnotowaliśmy spore 
ubytki we wpływach podatkowych. Z tego tytułu 
straciliśmy blisko 8 mln zł. Natomiast na realizację 
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
wydaliśmy ponad 7,6 mln zł, z czego prawie 
4 mln zł z tzw. środków własnych, czyli bezpośred-
nio z miejskiej kasy – podkreśla Grażyna Dziedzic, 
prezydent Rudy Śląskiej.
Nie  były  to  jedyne  konsekwencje  dla  budżetu 

miasta,  które  spowodowała  pandemia. Z  powodu 
wprowadzanych przez  rząd  restrykcji  sanitarnych 
w 2020 r. okresowo nieczynne były m.in. obiekty 
MOSiR-u czy żłobki miejskie, co także odbiło się 
na finansach miasta. – W czasie, gdy miejsca te by-
ły niedostępne dla mieszkańców, miasto cały czas 
ponosiło koszty ich utrzymania. Spowodowało to 
ubytek w dochodach w kwocie blisko 1,8 mln zł, 
przy jednoczesnych stałych kosztach utrzymania 
tych obiektów na poziomie 2,3 mln zł – wskazuje 
Ewa Guziel, skarbnik miasta.
Efekt pandemii widoczny był także na tle zakre-

su miejskich inwestycji. W ubiegłym roku przezna-
czono  na  nie  57  mln  zł,  choć  pierwotnie  miasto 
miało na nie przeznaczyć 71,3 mln zł. Na mniejsze 
wykonanie  wydatków  wpływ  miały  także  inne 
czynniki  wywołane  pandemią,  m.in.  wydłużenie 
czasu  realizacji  niektórych  zadań  spowodowane 
zachorowaniami  w  firmach  wykonawców,  czy 
opóźnienia  w  dostawie materiałów  od  producen-
tów.
Z  najważniejszych  inwestycji  zrealizowanych 

w  ubiegłym  roku  wymienić  należy  rekultywację 
terenu  po  byłej  koksowni  Orzegów.  Na  ten  cel 
przeznaczono ponad 9,3 mln zł. Prace przy tej in-
westycji  zakończyły  się  na  początku  tego  roku. 
Ponadto zrealizowano dwa kolejne odcinki Traktu 
Rudzkiego  (od  ul.  Nowary  do  ul.  Katowickiej 
i skwer przy ul. Tuwima). Koszt tej inwestycji wy-
niósł ponad 3,8 mln zł. Na termomodernizację bu-
dynków  mieszkalnych  znajdujących  się  w  miej-
skim  zasobie  przeznaczono  ponad  3,4  mln  zł. 
W ubiegłym roku kontynuowane były także prace 
przy  adaptacji  pomieszczeń Muzeum Miejskiego 
pod organizację nowej wystawy stałej, co koszto-

– Jeśli nie będzie żadnych odwołań i niespodzianek, to 
od 1 czerwca bieżącego roku odpady w naszym mieście bę-
dzie odbierać nowy podmiot – konsorcjum pod przewodnic-
twem firmy BM Recykling z Siemianowic Śląskich – zapo-
wiedział wiceprezydent Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer.
Oferta złożona przez tę firmę była tańsza od drugiej ofer-

ty o ponad 32 złote. Drugą ofertę złożyły firmy PreZero i Re-
mondis,  czyli  dotychczasowi  wykonawcy  zadania.  Po 
zmianie  miasto  będzie  płaciło  za  odbiór  tony  odpadów  

810 złotych brutto. Obecnie jest to 855 zł. – Zmiana wyko-
nawcy oznacza wymianę w całym mieście pojemników na 
odpady. Niewątpliwie będzie z tym sporo zamieszania, za 
co z góry przepraszam. Spróbujemy to tak zorganizować, 
by nie było kłopotów – mówi Krzysztof Mejer.
Zmiana ta nie jest jednak pewna, bo oferenci, którzy bra-

li udział w przetargu, mają prawo do odwołania przed Kra-
jową Izbą Odwoławczą. Firma ma na jego złożenie dziesięć 
dni od daty rozstrzygnięcia przetargu (7.05).  JO

wało 2,9 mln zł. Za ponad 2,3 mln zł wymieniono 
ponad 1300 opraw na kilkunastu ulicach w mieście. 
Zakończyła się także rewitalizacja trzech kolejnych 
podwórek (przy ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a, przy 
ul. Matejki 7, 9/Górniczej/Wesołej i przy ul. Matej-
ki 2-12), która kosztowała ponad 2,2 mln zł. Ponad-
to  zrewitalizowana  została  przestrzeń  w  rejonie 
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. 
Przeznaczono na  to blisko 1,3 mln zł. W  ramach 
budżetu  obywatelskiego  na  2020  r.  zrealizowano 
12 zadań za ponad 3 mln zł.
Ostatecznie  ubiegłoroczny  budżet  miasta  po 

stronie  dochodowej  zamknął  się  kwotą  ponad 
890,9 mln  zł,  natomiast wydatki wyniosły  blisko 
844,4 mln zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 
ponad 46,5 mln zł w dużej mierze stanowiły środ-
ki, które zostały pozyskane z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Była to kwota 26 mln zł. 
Jednak, choć pieniądze te zasiliły budżet w 2020 r., 
to w zdecydowanej większości wydane zostaną do-
piero w  tym  i  przyszłym  roku.  Co  także  istotne, 
przeznaczone mogą być one  tylko na  inwestycje, 
a nie na zadania bieżące, które generują największe 
koszty  dla  budżetu miasta  (np.  utrzymanie  infra-
struktury, remonty, wynagrodzenia itd.). Na wyso-
kość nadwyżki wpływ miały także odroczenia płat-
ności  składek ZUS w miejskich  jednostkach z  li-
stopada i grudnia 2020 r. na kwiecień i maj 2021 r.
W  ubiegłym  roku  dzięki  spłacie  części  kredy-

tów, pożyczek i wykupowi obligacji udało się o po-
nad 0,5 mln zł zmniejszyć zadłużenie miasta, które 
na koniec 2020 r. wyniosło 247,3 mln zł. Zmniej-
szył się także sam wskaźnik zadłużenia, który wy-
niósł 27,76 proc., gdy na koniec 2019 r. wynosił on 
29,65 proc., a na koniec 2018 r. 35,02 proc.
Opinia  RIO  dotycząca  wykonania  budżetu  za 

2020 r. jest jednym z dokumentów, które rozpatruje 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta podczas prac nad 
wnioskiem o udzielenie  lub nieudzielenie absolu-
torium dla  prezydenta miasta. Uchwała  absoluto-
ryjna to jedna z najważniejszych uchwał, jaką po-
dejmuje Rada Miasta. Jest ona oceną działalności 
prezydenta miasta za dany rok w oparciu o realizo-
wany budżet.  TK

BUDOWA SP NR 17

Czekając na oferty
Przetarg na budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach ogłoszony. 
Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu, będzie miał równo rok na wybudowanie nowej sie-
dziby placówki. Powstanie ona na terenie znajdującym się przy obecnych zabudowaniach, z których uczniowie 
korzystać będą do czasu zrealizowania inwestycji. Po przeprowadzce dzieci do nowej lokalizacji, stary budynek 
zostanie wyburzony, a w jego miejscu w przyszłości powstać mają boiska szkolne.
Temat budowy nowej siedziby nie jest nowy i na dobre 

w przestrzeni publicznej pojawił się wiosną 2018 r. Wte-
dy, podczas swojego dzielnicowego spotkania, prezydent 
miasta  zadeklarowała  dokładną  analizę  dotyczącą  dal-
szych  losów dotychczasowego, mocno doświadczonego 
przez  szkody  górnicze  budynku  szkoły.  – Budynek ten 
przez lata eksploatacji górniczej został już tak zniszczony, 
że w grę wchodził albo kapitalny remont obiektu albo bu-
dowa nowej szkoły. Zdecydowaliśmy się na to drugie roz-
wiązanie, bo nie mieliśmy gwarancji, że po remoncie sy-
tuacja znów się nie powtórzy i gmach ponownie będzie 
musiał być poddany naprawie – tłumaczy prezydent mia-
sta Grażyna Dziedzic. – Dodatkowo dzięki temu, że budy-
nek wybudowany zostanie od podstaw, będziemy mogli 
w nim utworzyć oddziały przedszkolne i w ten sposób 
zwiększyć liczbę miejsc przedszkolnych w tej części mia-
sta – dodaje.
Co  istotne,  na  etapie  projektowania  rozwiązania  archi-

tektoniczne  konsultowane  były  zarówno  z  rodzicami,  jak 
i  pracownikami  szkoły. Uwagi  te  swoje  odzwierciedlenie 
znalazły w ostatecznym kształcie opracowania. Projekt za-
kłada utworzenie części centralnej budynku, od której ni-
czym gałęzie drzewa, odchodzić będą pozostałe strefy or-
ganizacyjne – istniejąca sala gimnastyczna, klasy 4-8, klasy 
1-3 i przedszkole. – Każda ze stref organizacyjnych dzięki 
oddzielnym wejściom będzie mogła działać niezależnie. 
W ten sposób np. dzieci z przedszkola nie będą miały kon-

taktu z uczniami z klas 4-8 – informuje Piotr Janik, naczel-
nik Wydziału Inwestycji UM Ruda Śląska.
Powierzchnia użytkowa nowego budynku szkoły wynie-

sie 2900 m kw. Gmach będzie składał się z głównego dwu-
kondygnacyjnego budynku od strony ul. Szkolnej. Tu bę-
dzie znajdować się m.in. aula, biblioteka, stołówka, świetli-
ca  oraz  pomieszczenia  administracyjne,  gospodarcze 
i techniczne. Pozostałą część stanowić będą modułowe bry-
ły sal lekcyjnych w formie prostopadłościanów. Te będą już 
jednokondygnacyjne. – Zgodnie z założeniem projektowa-
na szkoła ma być obiektem w skali dziecka, w którym 
uczniowie poruszają się wyłącznie po jednej kondygnacji 
– tłumaczy Piotr Janik.
Ogółem w części przedszkolnej utworzone zostaną czte-

ry  sale  dla  przedszkolaków,  natomiast  w  części  szkolnej 
20 sal lekcyjnych dla uczniów klas 1-8. Każda klasa będzie 
miała swój indywidualny dziedziniec. Zastosowanie takie-
go rozwiązania pozwoli również na zrównoważone oświe-
tlenie sal lekcyjnych naturalnym światłem przez cały dzień. 
Umożliwi to także prowadzenie części zajęć na zewnątrz. 
Dodatkowo uczniowie będą mogli kreować przestrzeń we-
wnętrznych ogródków.
Przedsięwzięcie  władze  Rudy  Śląskiej  realizować  za-

mierzają ze środków z kredytu z Europejskiego Banku In-
westycyjnego.  Dodatkowo  miasto  na  realizację  zadania 
pozyskało 4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych.  TK
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LUDZIE Z PasJĄ

Rudzianka przed wielką szansąMagdalena szuba z Rudy 
Śląskiej jest drugą osobą 
w Polsce, która ma szansę na 
studia na wydziale biznesu 
rozrywkowego i muzycznego 
uniwersytetu Berklee 
w Bostonie. To najlepsza 
uczelnia muzyczna na 
świecie. Rudzianka zdobyła 
stypendium uczelni, jednak 
do podjęcia nauki potrzebna 
jest znaczna kwota 
pieniędzy. w internecie 
ruszyła zbiórka na ten cel.

– Mamy w mieście wiele utalentowa-
nych osób, które są najlepszymi ambasa-
dorami naszego miasta – mówi prezydent 
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Dziedzic. – Pani Magdalena jest nie tylko 
wybitnym muzykiem, ma też wyjątkową 
osobowość, wiedzę i doświadczenie. Ta-
kich ludzi na pewno warto promować 
i wspierać – dodaje.

Magdalena Szuba od urodzenia, czyli 
od blisko 24 lat, mieszka w Rudzie Ślą-
skiej. Tutaj ukończyła Szkołę Podstawo-
wą nr 25 i rudzką Szkołę Muzyczną I stop-
nia w klasie fortepianu. Średnie wykształ-
cenie muzyczne zdobyła w Katowicach, 
gdzie kontynuowała naukę na Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. 
Po zdobyciu licencjatu została przyjęta na 
Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie na Wydział Kame-
ralistyki Fortepianowej. Rudzianka posia-
da też spore doświadczenie zawodowe, bo 
zaczęła pracować już w wieku 16 lat, m.in. 
przy organizacji koncertów amerykań-

– Jakie były Pani pierwsze kroki 
w kierunku muzyki?

– Miałam 3-4 lata, gdy zainteresowała 
mnie gitara, którą mieliśmy w domu. Lubi-
łam udawać, że na niej gram i śpiewać. 
Gdy miałam 5 lat, rodzice zapisali mnie do 
ogniska muzycznego. Gra na pianinie była 
marzeniem mojej mamy, więc zapisała 
mnie do klasy fortepianu. Był to strzał 
w dziesiątkę, bo zakochałam się w tym in-
strumencie. Później kontynuowałam naukę 
w szkole muzycznej.

– Nauka gry na instrumencie wiąże 
się ze żmudnymi ćwiczeniami…

– Tak, ale mnie nigdy nie trzeba było do 
nich zmuszać. Wręcz przeciwnie. Był to 
dla mnie czas uwalniania emocji. W pod-
stawówce ćwiczyłam po dwie godziny 
dziennie. W szkole średniej mój dzień za-
czynał się ćwiczeniami już o 7 rano, póź-
niej biegłam na lekcje, m.in. z fortepianu 
czy kształcenia słuchu, a po nich wracałam 
do praktyki na instrumencie. Kończyłam 
o godz. 22, więc właściwie przez kilka lat 
całym moim życiem była muzyka i szkoła. 
Jednak nasza kadra była wspaniała, a klasa 
bardzo zgrana. Do dziś utrzymujemy bli-

skie więzi. Wielu uczniów odniosło też 
spektakularne sukcesy. Mój klasowy kole-
ga, Łukasz Dyczko, jest zwycięzcą  
18. edycji Konkursu Eurowizji dla Mło-
dych Muzyków.

– Nie żałuje Pani takiego poświęce-
nia? 

– Absolutnie nie. Muzyka jest moją naj-
większą pasją i wszystko, co jest z nią 
związane, przynosi mi radość. Nadal ćwi-
czę po parę godzin dziennie, ale teraz mam 
już większe doświadczenie i pewne rzeczy 
są łatwiejsze i zajmują mniej czasu.

– Obecnie studiuje Pani kameralisty-
kę fortepianową. Na Berklee wybrała 
Pani kierunek biznes rozrywkowy i mu-
zyczny. Skąd zainteresowanie w kierun-
ku zarządzania?

– Moja przygoda z menedżmentem 
muzycznym zaczęła się już w liceum. 
Moja pani profesor Lubow Nawrocka, 
wybitna pianistka rosyjska, poważnie za-
chorowała. Potrzebowała osoby do „ogar-
niania” spraw administracyjnych. Okaza-
ło się, że bardzo dobrze mi to wychodzi. 
Pani profesor śmiała się, że nigdy wcze-
śniej tak późno nie przychodziła do pracy 

i tak szybko nie kończyła lekcji. Stwier-
dziła, że oprócz talentu muzycznego mam 
też dryg do organizacji pracy i kierowania 
zespołem. Kolejnym krokiem była praca 
w NOSPR, gdzie zaczynałam jako bile-
terka, ucząc się nadal w liceum. Miałam 
niepowtarzalną okazję, by poznać pracę 
tej instytucji od kulis. Szczególnie cenne 
były rozmowy z publicznością. Dowie-
działam się, co się podoba, a co można 
zorganizować lepiej. Później, już podczas 
studiów, zaproponowano mi pracę 
w Dziale Promocji i w Dziale Programo-
wym na stanowisku koordynatora katego-
rii „Fortepian” podczas I Międzynarodo-
wego Konkursu Szymanowskiego. Jed-
nocześnie koordynowałam proces wyda-
nia płyty zespołu Piotra Orzechowskiego 
dla Universal Music Poland. To właśnie 
w NOSPR poznałam Piotra, genialnego 
pianistę i kompozytora, który ukończył 
Berklee w klasie fortepianu. W tym czasie 
po raz pierwszy przyszedł mi do głowy 
pomysł, żeby również spróbować dostać 
się na tę uczelnię.

– Co trzeba zrobić, by znaleźć się 
w gronie studentów Berklee?

– Trzeba przejść szczegółową rekruta-
cję. Poza tym, niestety, trzeba uregulować 
opłatę. Mimo tego, że otrzymałam od tej 
uczelni stypendium w wysokości 6 tys. do-
larów, to nadal muszę zapłacić ponad  
39 tys. Nie jestem w stanie sama wyłożyć 
takiej kwoty, dlatego zwracam się o pomoc 
do różnych instytucji, firm, ale też ludzi 
dobrej woli. Mam nadzieję, że to wsparcie 
będę mogła oddać w przyszłości pomaga-
jąc innym utalentowanym i ambitnym oso-
bom. A takich nie brakuje w naszym mie-
ście.

– Dlaczego chce Pani studiować aku-
rat tam?

– Ponieważ Berklee jest najlepszą uczel-
nią muzyczną. Proszę pamiętać, że kariera 
muzyczna to nie tylko talent, ale też całe 
zaplecze marketingowe. Chcę je dobrze 
poznać, uczyć się od najlepszych i nawią-
zać cenne kontakty. Tę wiedzę wykorzy-
stam w przyszłości, prowadząc agencję 
artystyczną i efektywnie promując pol-
skich artystów. Mamy wiele utalentowa-
nych osób, które nie potrafią odnaleźć się 
na komercyjnym rynku muzycznym, 
szczególnie tym zagranicznym. Fakt, że 

EDUkaCJa

Matury w cieniu 
koronawirusa

Ponad 600 maturzystów 
z Rudy Śląskiej przystąpiło 
we wtorek (4.05) do 
egzaminu dojrzałości. 
Zmagania maturalne 
potrwają do 20 maja. 
Z powodu epidemii 
zrezygnowano z części 
ustnej egzaminu. Ponadto 
maturzyści nie muszą 
obowiązkowo podchodzić 
do jednego z przedmiotów 
dodatkowych na poziomie 
rozszerzonym.

W Rudzie Śląskiej maturę w tym roku 
zdaje 340 tegorocznych absolwentów 
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Do tegorocznej matury przystąpili m.in. absolwenci II Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Wirku.

rudzkich liceów i 290 absolwentów techni-
ków. Wśród nich jest też 27 absolwentów 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i 155 
abiturientów z wcześniejszych roczników.

Egzaminy odbywają się w reżimie sani-
tarnym zgodnie z wytycznymi przygoto-
wanymi przez Centralną Komisję Egzami-
nacyjną oraz Ministerstwo Edukacji i Na-
uki. Między innymi na egzaminie każdy 
zdający powinien korzystać z własnych 
przyborów. Nie można pożyczać ich od in-
nych zdających. Ponadto szkoła nie zapew-
nia wody pitnej ani posiłków. Na egzamin 
należy przynieść własną butelkę z wodą.

Czekając na wejście do szkoły albo sali 
egzaminacyjnej, zdający powinni zacho-

wać odpowiedni odstęp (co najmniej  
1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Zakry-
wanie ust i nosa obowiązuje też na terenie 
całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyj-
nych po zajęciu miejsc przez zdających.

Matura rozpoczęła się 4 maja od egza-
minu pisemnego z języka polskiego na po-
ziomie podstawowym. 5 maja odbył się 
egzamin z matematyki na poziomie pod-
stawowym, a 6 maja egzamin z języka an-
gielskiego na poziomie podstawowym. 
Egzaminy potrwają do 20 maja. Maturzy-
sta musi przystąpić do trzech obowiązko-
wych pisemnych egzaminów: z języka 
polskiego, z matematyki i z języka obcego 
na poziomie podstawowym. Natomiast 

w tym roku nie ma obowiązku podejścia 
do jednego pisemnego egzaminu na pozio-
mie rozszerzonym.

Absolwenci, którzy z ważnych powo-
dów nie mogą zmierzyć się z egzaminem 
w pierwszym terminie, mogą do niego 

przystąpić w terminie dodatkowym, wy-
znaczonym na 1-16 czerwca.

W mieście funkcjonuje 11 szkół śred-
nich, w tym cztery licea ogólnokształcące 
dla młodzieży, jedno dla dorosłych i sześć 
techników. JO

z wykształcenia jestem muzykiem, jest  
moim dodatkowym atutem, bo znam potrze-
by artystów i problemy tego środowiska.

– Życzę Pani szczęścia, ale czy ma Pa-
ni plan „B” na wypadek niepowodze-
nia?

– Podczas lockdownu jako jedyna Euro-
pejka wzięłam udział w konkursie na naj-
lepszą kampanię marketingową dla zna-
nych zespołów muzycznych. Byłam kapi-
tanem grupy złożonej ze studentów amery-
kańskich, z którymi stworzyłam kampanię 
dla zespołu Duke&Jones. Nasza praca bar-
dzo się spodobała, a po konkursie zapropo-
nowano mi staż w jednej z największych 
agencji talentów w Los Angeles, których 
artyści współpracują z takimi gwiazdami 
jak m.in. Demi Levato i Justin Bieber. Na 
pewno rozważę tę ofertę.

– A co interesuje Panią poza muzy-
ką?

– Taniec. Miałam epizod, kiedy przez 
kilka miesięcy intensywnie ćwiczyłam ta-
niec towarzyski. Bardzo mile wspominam 
to doświadczenie i mam nadzieję, że wró-
cę jeszcze na parkiet. Poza tym uwielbiam 
grać w tenisa ziemnego. AS

skich muzyków jazzowych w Polsce. 
Swoje umiejętności menedżerskie szlifo-
wała podczas międzynarodowych projek-
tów w Szwecji i Estonii.

Ostatnio Magdalena Szuba pomyślnie 
przeszła szczególnie trudny proces rekru-
tacyjny na amerykański uniwersytet mu-
zyczny – Berklee College of Music w Bo-
stonie. To najlepsza i największa na świe-
cie szkoła tego typu, wyróżniana przez 
magazyny „Forbes” i „Billboard”. Ucznia-
mi są najbardziej utalentowane osoby z ca-
łego świata, a ukończyli ją m.in. Quincy 
Jones, Dianah Krall, Chaka Khan czy Gra-
żyna Auguścik. Placówka ma 27 wydzia-
łów i oferuje ponad 430 kierunków stu-
diów. Od kliku lat posiada również oddział 
w Walencji (Hiszpania), gdzie rudzianka 
ma szansę studiować na kierunku Global 
Entertainment and Music Business. 

– W Berklee będę uczyć się od takich 
znanych osobistości, jak Yvette Noel 
Schure, publicystki i „prawej ręki” Bey-
oncé oraz Scooter Braun, który jest me-

nedżerem Ariany Grande i Justina Bie-
bera – mówi. Swoje studia chce wyko-
rzystać pomagając w przyszłości pol-
skim muzykom.

Zbiórka na realizację marzenia rudzianki prowadzona jest  
pod adresem zrzutka.pl/wymarzone-studia.
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Rudzianin w złych warunkach 
przechowywał w sumie 13 zwierząt.
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Znęcał się nad zwierzętami
53-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej od-

powie za znęcanie się nad zwierzętami. 
Utrzymywał on w swoim ogródku łącznie 
13 zwierząt w tym m.in. konie, kuce, psy, 
a nawet świnię wietnamską. Śledczy 
z miejscowej komendy wspólnie ze służ-
bami weterynaryjnymi wkroczyli na teren 
posesji i interwencyjnie odebrali część 
zwierząt. Wkrótce rudzianin może stracić 
pozostałych podopiecznych, jeśli nie za-
pewni im odpowiednich warunków.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej uzyskali in-
formację, że na jednym z ogródków 
w Świętochłowicach mogą znajdować się 
zaniedbane zwierzęta. Stróże prawa na-
tychmiast wkroczyli do akcji. Na miejsce 
przybyły również służby weterynaryjne 
oraz przedstawiciel świętochłowickiego 
Urzędu Miejskiego. Kiedy śledczy weszli 
na teren posesji, ich przypuszczenia się po-
twierdziły. Okazało się, że przebywające 
tam zwierzęta domowe utrzymywano 

w fatalnych warunkach. Były brudne i wy-
głodzone, a część z nich odwodniona 
i schorowana.

Ogiery i kuce utrzymywane były w zbyt 
ciasnych pomieszczeniach, bez dostępu do 
światła i wody oraz wypuszczano je na 
grząski padok ogrodzony blachą i drutem. 
Warunki, w jakich przebywały, stanowiły 
dla nich poważne zagrożenie. Z kolei koj-
ce dla psów były brudne i zaniedbane, tak 
samo zresztą jak czworonogi. Właściciel 
nie zadbał nawet o budy, by zwierzęta mo-
gły się schronić np. podczas burzy. Ponad-
to rudzianin hodował młodą świnię wiet-
namską, którą dokarmiał psią karmą. 
Zwierzę miało otwartą ranę szyi, którą 
właściciel próbował leczyć samodzielnie.

Decyzją służb weterynaryjnych  
53-latkowi zostały odebrane cztery kuce 
oraz świnia. Właściciel zrzekł się pod-
opiecznych. Pozostałe zwierzęta zostały 
na miejscu, jednak mieszkaniec Rudy 
Śląskiej musi się liczyć również z ich 

Otwarte drzwi to zaproszenie dla złodzieja
Mieszkanka Goduli prawdopodobnie 

już na zawsze będzie pamiętała o tym, aby 
zamykać drzwi mieszkania na klucz. Skra-
dziono jej torebkę z dokumentami i port-
felem, którą zostawiła w przedpokoju.

Rudzcy policjanci po raz kolejny apelu-
ją o to, żeby zawsze zamykać mieszkanie 

lub dom. Niezamknięte na klucz drzwi to 
wręcz zaproszenie dla złodzieja. Ponadto 
należy zwracać uwagę na obce osoby na 
klatce schodowej czy posesjach sąsiadów. 
Często przestępcy dzwonią domofonem 
i przedstawiają się jako roznosiciele ulo-
tek bądź znajomi sąsiadów. Ich zamiary są 

INTERWENCJE

Miasteczko ze szkodami 
górniczymi

Szkody górnicze znów dały o sobie znać. Chodzi o uszkodzenie nawierzch-
ni na terenie miasteczka ruchu drogowego w Wirku. Jego część została 
wyłączona z użytku z powodu osunięcia się oraz przesunięcia kostki bru-
kowej. Usterka ma być naprawiona do końca maja.

Pod koniec kwietnia przeprowadzona 
została wizja lokalna, w której uczestni-
czyli m.in. przedstawiciele Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszka-
niowej TBS Sp. z o.o. oraz strony górni-
czej. –  Uszkodzenia  są  spowodowane 
wpływem  eksploatacji  górniczej,  co  zo-
stało potwierdzone w trakcie wizji lokal-
nej  w  dniu  28.04.2021  roku  – wyjaśnia 
Krzysztof Mikołajczak z MPGM TBS 
Sp. z o.o.

Dlatego też uszkodzenia zostaną usu-
nięte przez MPGM TBS Sp. z o.o., nato-
miast przedsiębiorca górniczy zwróci 

To koniec Borówki?
Ośrodek Borówka w lesie halembskim zostanie wyburzony. Tego od miasta oczekują Lasy Państwowe, wła-
ściciel terenu, na którym usytuowany jest obiekt. Do tego budynek niszczeje z roku na rok, niedawno wybito 
w nim szyby, a także nie ma dzierżawców zainteresowanych ,,wskrzeszeniem” tego miejsca. Ostatni opuścił to 
miejsce dwa lata temu.

Ośrodek Borówka powstał w 1980 roku 
i przez wiele lat służył mieszkańcom miasta 
jako restauracja. Od 2003 roku miejsce to 
administrowane jest przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej, a od 
2004 roku budynek dzierżawiła Fundacja 
Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II. Od 
tego czasu wyremontowane zostały m.in. 
sale oraz dach obiektu. Osuszono też fun-
damenty oraz wyposażono dolną część 
budynku. Fundacja rozpoczęła także do-
cieplanie budynku. Wszystko wskazywało 
na to, że obiekt znów zacznie tętnić życiem 
i rzeczywiście tak było przez pierwsze la-
ta. – Włożyliśmy w ten obiekt kilkadziesiąt 
tysięcy  złotych,  ale  kolejne  problemy  ze 

stanem  technicznym  zaczęły  się  mnożyć. 
Kapitalny remont miał kosztować w sumie 
ok.  200  tys.  zł  – wyjaśnia Eugeniusz  
Fick, prezes Fundacji Rodzin Polskich  
im. św. Jana Pawła II.

Dlatego też dwa lata temu fundacja zre-
zygnowała z prowadzenia obiektu i wypo-
wiedziała miastu umowę dzierżawy.  
– Mieliśmy nawet  inwestora, który chciał 
zająć się tym miejscem, ale sprawę skom-
plikował  fakt,  że  byłoby  to  po  pierwsze 
kosztowne  przedsięwzięcie,  a  po  drugie 
jest  problem  z  położeniem  tego  budynku  
– mówi Eugeniusz Fick.

Chodzi o to, że ośrodek Borówka, choć 
należy do miasta Ruda Śląska, to położony 

Ośrodek Borówka kiedyś tętnił życiem, teraz jest w opłakanym stanie.
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Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo  • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifikacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół  • 
ponadgimnazjalnych i studentów

jednak inne – szukają mieszkania, którego 
ktoś przez nieuwagę nie zamknął. Po naci-
śnięciu klamki wystarczy krok i wycią-
gnięcie ręki po łup, czyli torebkę, portfel, 
czy klucze do samochodu, które więk-
szość osób pozostawia właśnie w przed-
pokoju. JO

Uwaga na oszustwa internetowe!
Kolejne osoby zawiadomiły rudzkich 

policjantów o kradzieży pieniędzy z kont 
bankowych. Wszyscy pokrzywdzeni dane 
autoryzujące do wykonania przelewów 
przekazali oszustom, wpisując je w pode-
słanym przez „kupującego” linku. Okazuje 
się, że nadal sporo osób daje złapać się na 
tę metodę wyłudzania danych. 

Chodzi o dane autoryzacyjne do trans-
akcji bankowych podczas zakupów na 

portalu OLX. Najpierw cyberprzestępcy, 
czyli „zainteresowane” ofertą osoby, kon-
taktują się ze sprzedającym przez komu-
nikator WhatsApp. Następuje normalna 
w takich sytuacjach rozmowa, dopytywa-
nie o szczegóły towaru, czy negocjacja 
ceny. W końcu „zainteresowany” wysyła 
link, rzekomo prowadzący do strony 
umożliwiającej realizację płatności. 
Sprzedający otrzymuje od oszustów link 

do strony udającej witrynę OLX. Oszuści 
zachęcają, by wprowadzić w fałszywym 
panelu strony dane swojej karty po to, aby 
otrzymać pieniądze za przedmiot z ogło-
szenia. W ten sposób dochodzi do przeję-
cia kontroli nad kontem bankowym. Tak 
ostatnio stało się w przypadku trzech osób 
z Rudy Śląskiej, z których kont zniknęło 
łącznie 7600 złotych.

 JO

utratą, jeśli w dalszym ciągu nie zapewni 
im odpowiednich warunków. Ponadto 
mężczyzna został ukarany przez pracow-
ników katowickiego Powiatowego In-
spektoratu Weterynaryjnego mandatami 
karnymi.

Za znęcanie się nad zwierzętami po-
przez utrzymywanie ich w niewłaściwych 
warunkach oraz w stanie rażącego zanie-
dbania właścicielowi grozi do 3 lat więzie-
nia. Mężczyzna wkrótce odpowie za to 
przed sądem. JO

koszty remontu poprzez wypłatę odszko-
dowania. – Roboty naprawcze uszkodzo-
nego  fragmentu  ciągu  pieszego wraz  ze 
wzmocnieniem skarpy zostaną wykonane 
najpóźniej do końca maja br. – zapowia-
da Krzysztof Mikołajczak.

Niestety, to nie pierwsza usterka na te-
renie miasteczka ruchu drogowego, które 
istnieje przy ul. Kolberga w Wirku od 
2018 roku. W ubiegłym roku m.in. znisz-
czona została tyrolka, zerwano także liny 
w miniparku. Na szczęście uszkodzenia 
te na bieżące były usuwane przez MPGM 
TBS Sp. z o.o. Joanna Oreł

jest na terenie Lasów Państwowych, a do-
datkowo w granicach administracyjnych 
Mikołowa. I to właśnie Lasy Państwowe 
wystąpiły do miasta z wnioskiem o wybu-
rzenie obiektu. – Ze względu na problem 
z własnością terenu oraz rezygnację z pro-
wadzenia  tego  obiektu  przez  Fundację, 
uznaliśmy, że nie ma dla niego przyszłości 
i  jesteśmy  zmuszeni  wyburzyć  budynek 
oraz  oczyścić  teren,  bo  tego  oczekują  od 
nas Lasy Państwowe. Będzie to możliwe po 
uzyskaniu  zgody  ze  strony  Starostwa  Po-
wiatowego  w  Mikołowie  – tłumaczy 
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej.

Joanna Oreł
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Mieszkańcy pytają,  
prezydent  
odpowiada  – część I

Pytanie nr 1: Czy przeznaczenie 
środków z budżetu na sport w czasach 
problemów finansowych samorządów 
jest zasadne?

Odpowiedź: Sport to również jedno 
z zadań miasta, zwłaszcza w przypad-
ku dzieci i młodzieży. Wychowanko-
wie rudzkich klubów odnoszą wiele 
sukcesów.

Pytanie nr 2: Kto w mieście będzie 
odpowiadał za przekształcenie tere-
nów po kopalniach i za przyciąganie 
nowych inwestorów? Co ma powstać 
na tych terenach? Czy miasto współ-
pracuje ze specjalistami, którzy wspo-
magali inne regiony pogórnicze? Czy 
w planach są wizyty w rejonach, które 
odeszły od węgla?

Odpowiedź: Tereny pogórnicze nie 
są własnością miasta. Częścią z nich 
zarządza Spółka Restrukturyzacji Ko-
palń, a ich przejęcie i zagospodarowa-
nie to proces wieloletni. W mieście 
działa zespół ds. obsługi inwestora, 
w skład którego wchodzą pracownicy 
kilku wydziałów Urzędu Miasta. Mia-
sto współpracuje z różnymi instytucja-
mi, jak np. Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych czy Europejskie-
go Szlaku Dziedzictwa Przemysłowe-
go (ERIH). Przykładem korzystania 

z europejskich praktyk jest wizyta 
w Zagłębiu Saary w 2017 r.

Pytanie nr 3: Jak wygląda kwestia 
wykupu mieszkań w Rudzie Śląskiej? 
Czy miasto podpisało już umowę z no-
wym rzeczoznawcą?

Odpowiedź: 14.08.2020 r. miasto 
zaprzestało sprzedaży lokali mieszkal-
nych na rzecz ich najemców. Wnioski 
złożone do 13.08.2020 r. są realizowa-
ne na podstawie odpowiedniej uchwa-
ły Rady Miasta. Trwa procedura wyło-
nienia rzeczoznawcy majątkowego, 
z którym zostanie podpisana umowa 
na sporządzanie operatów szacunko-
wych określających wartość nierucho-
mości.

Pytanie nr 4: Czy w mieście pojawi 
się w najbliższych latach jakaś szkoła, 
która będzie podchodziła do naucza-
nia dzieci na miarę XXI wieku ?

Odpowiedź: Każda rudzka szkoła 
w procesie dydaktycznym wykorzy-
stuje nowoczesne metody i techniki 
pracy. Przed wybuchem pandemii re-
alizowanych było wiele interesują-
cych projektów europejskich, obecnie 
mimo ograniczeń uczniowie także 
mogą brać udział w różnych działa-
niach.

Pytanie nr 5: Czy istnieje komplek-
sowy plan dotyczący ścieżek rowero-
wych? 

Odpowiedź: Taki plan został przed-
stawiony w „Studium transportowym 
wraz z planem zrównoważonej mobil-
ności miejskiej”. Wiele ze wskazanych 
tras powstaje w ramach remontów ka-
pitalnych dróg lub budowy nowych.

Pytanie nr 6: Czy jest szansa, aby 
miasto zorganizowało prawdziwy wy-
bieg dla psów z ogrodzonym tere-
nem?

Odpowiedź: Niestety, miasto nie 
jest w stanie zrealizować wszystkich 
inwestycji, których oczekują miesz-
kańcy. Tego typu zadania mogą być 
realizowane w ramach budżetu oby-
watelskiego. Mieszkańcy sami dosko-
nale wiedzą, w którym miejscu po-
trzebny jest taki wybieg. Bardzo waż-
ne, żeby przy zgłaszaniu inwestycji 
dokładnie określić, co powinna ona 
obejmować.

Pytanie nr 7: Czy zgłoszenia w mo-
dule zgłoszeń publicznych będą po-
dejmowane?

Odpowiedź: Aktualnie usuwana 
jest awaria modułu zgłoszeń publicz-
nych, funkcjonującego w ramach Pu-

blicznego Systemu Informacji Pu-
blicznej, przez którą zgłoszenia nie 
trafiały do poszczególnych komórek 
odpowiedzialnych za daną sprawę.

Pytanie nr 8: Czy miasto zamierza 
utworzyć strefę z Katowicką Specjal-
ną Strefą Ekonomiczną?

Odpowiedź: W 2018 r. uległy zmia-
nie przepisy dotyczące tworzenia no-
wych stref ekonomicznych i cała Pol-
ska stała się strefą ekonomiczną. Każ-
dy przedsiębiorca może otrzymać po-
moc strefy ekonomicznej po spełnie-
niu warunków wskazanych w ustawie. 
Zmiana przepisów uniemożliwiła 
wprawdzie miastu włączenie do Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej nieruchomości przy ulicach Cho-
rzowskiej oraz ks. L. Tunkla i Bałtyc-
kiej, ale pozwoliła uzyskać przedsię-
biorcom z Rudy Śląskiej wsparcie 
w wysokości ponad 10 mln zł.

Pytanie nr 9: Czy po modernizacji 
torowiska w Chebziu i Goduli poje-
dziemy tramwajem do Goduli, czy bę-
dziemy musieli zaczekać aż zakończą 
się prace w Szombierkach?

Odpowiedź: Po przeprowadzo-
nych analizach podjęta została decy-
zja o utrzymaniu aktualnie obowiązu-

jącej organizacji komunikacji do mo-
mentu, gdy możliwe będzie wzno-
wienie ruchu tramwajów na całym 
ciągu tej linii wzdłuż ul. Karola Go-
duli oraz ul. Frycza Modrzewskiego 
w Bytomiu. Wykonawca zadania po 
stronie Bytomia zadeklarował, że 
wznowienie ruchu tramwaju będzie 
możliwe na przełomie września i paź-
dziernika br.

Pytanie nr 10: Kto jest zobowiąza-
ny do usuwania drzew, które mogą 
zagrażać bezpieczeństwu przechod-
niów? Kto ocenia stan drzew w mie-
ście?

Odpowiedź: Za stan drzewostanu 
odpowiada jego posiadacz. Drzewa, 
które mogą zagrażać bezpieczeństwu 
przechodniów, rosnące na terenach 
należących do miasta i będące w sys-
tematycznym utrzymaniu, kwalifiko-
wane są do usunięcia przez MPGM 
TBS Sp. z o.o.. Dla pozostałych tere-
nów zieleni miejskiej, kwalifikowania 
drzew do usunięcia dokonuje Wydział 
Ochrony Środowiska i Górnictwa UM. 
Po zakwalifikowaniu drzew do wycin-
ki oraz po otrzymaniu decyzji zezwa-
lającej na usunięcie, wycinką drzew 
zajmuje się Wydział Gospodarki Ko-
munalnej.

W obliczu przedłużającej się pandemii koronawirusa tradycyjne zebrania 
dzielnicowe prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami przeniosły się do 
Internetu. Pierwsze spotkanie w tej formule odbyło się 29 kwietnia. Po-
niżej znajdują się odpowiedzi na pytania z e-maili przesłanych przed spo-
tkaniem. Za tydzień opublikowane zostaną tematy zgłoszone „na żywo” 
w komentarzach podczas spotkania.

ZagadnIenIa ogólnoMIejskIe
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ZagadnIenIa dZIelnIcowe

BIelsZowIce

Pytanie nr 1: Na jakim etapie jest 
sprawa nowego budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 17?

Odpowiedź: Wykonawca, który zo-
stanie wyłoniony w trwającym postę-
powaniu, będzie miał rok na realizację 
robót budowlanych. Według szacun-
ków inwestycja będzie kosztować po-

nad 30 mln zł, przyznano na nią  
4 mln zł z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Pytanie nr 2:  Czy jest szansa na 
zagospodarowanie działki parkowej 
przy ul. Kokota między ul. Lelewela 
a ul. Wspólną?

Odpowiedź: Działka w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzenne-

go ma symbol ZL1 (tereny leśne). Ozna-
cza to, że inwestycja taka może być obec-
nie zrealizowana w tym miejscu w ogra-
niczonej formie. Trwają prace związane 
z opracowaniem nowego planu dla tego 
rejonu, w którym działka ta ma mieć 
oznaczenie ZP1 (zieleń urządzona).

Pytanie nr 3: Czy droga na końcu 
ul. Lelewela zostanie ukończona 

i uzupełniona kostką brukową? Czy 
możliwe jest wykonanie poszerzenia 
potrzebnego do zawracania pojaz-
dów?

Odpowiedź: Przebudowa drogi na 
przedłużeniu ul. Lelewela wymaga 
sporządzenia dokumentacji projekto-
wej, na co obecnie w budżecie miasta 
nie zostały zabezpieczone środki fi-
nansowe.

cheBZIe

Pytanie nr 1: Czy można wybudo-
wać chodnik od przystanku autobuso-
wego Chebzie Pawła do Lipin?

Odpowiedź: Chodnik wzdłuż ulicy 
Droga do Lipin zostanie wybudowany 
przez firmę wykonującą modernizację 
torowiska tramwajowego w 2021 r. 
Będzie poprowadzony po stronie po-
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łudniowej ulicy od istniejącego przy-
stanku tramwajowego w Rudzie Ślą-
skiej do „wyspy” pomiędzy łącznica-
mi ulicy Asfaltowej, dalej będzie 
przejście dla pieszych przez ul. Droga 
do Lipin oraz kontynuacja chodnika 
po stronie północnej do granicy ze 
Świętochłowicami.

Czarny Las

Pytanie nr 1: Kiedy zostanie napra-
wiona nawierzchnia alei łączącej ulicę 
Czarnoleśną z ulicą Dworaka?

Odpowiedź: Chodnik łączący 
ul. Czarnoleśną z ul. Dworaka zostanie 
wyremontowany do końca maja br.

GoduLa

Pytanie nr 1: Gdzie oprócz budżetu 
obywatelskiego można zgłosić prośbę 
o wybudowanie chodnika, łączącego 
plac zabaw przy ul. Akacjowej 
z ul. Owocową?

Odpowiedź: Teren między ul. Owo-
cową a ul. Jesionową pozostaje w użyt-
kowaniu wieczystym MGSM „Per-
spektywa”, w związku z czym jedyna 
możliwa lokalizacja chodnika łączą-
cego ul. Owocową z placem zabaw 
biegnie wzdłuż ulic Owocowej, Aka-
cjowej i Jesionowej. Budowa takiego 
chodnika wymaga jednak wycięcia 
drzew i znacznie wydłuża drogę.

HaLemba

Pytanie nr 1: Czy jest możliwość 
przebudowy parkingu wzdłuż ulicy 
Solidarności ze zmianą sposobu par-
kowania na prostopadły oraz stworze-
nia miejsc parkingowych po drugiej 
stronie ulicy?

Odpowiedź: Biorąc pod uwagę wy-
stępujące gęste uzbrojenie podziemne 
terenu, jak również zagospodarowanie 
drogi (chodnik, drzewa) uzyskana po 
przebudowie zmiana sposobu parko-
wania pojazdów jest niewspółmierna 
do kosztów, które należałoby ponieść.

Kochłowice

Pytanie nr 1: Kiedy będzie prze-
prowadzony remont przepompowni 
przy ul. Bałtyckiej na wysokości Ra-
doszowskiej 16?

Odpowiedź: Przepompownia przy 
ul. Bałtyckiej jest użytkowana przez 

PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 
Nie przewiduje się remontu obiektu, 
tylko jego bieżącą konserwację i zwy-
kłą eksploatację. Za szkody górnicze 
odpowiada natomiast przedsiębiorca 
górniczy i jego następca prawny  
– Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
Miasto zawarło z SRK ugodę o napra-
wienie szkody spowodowanej ruchem 
zakładu górniczego w rejonie ulic Ja-
na, Radoszowskiej, Długiej i Bałtyc-
kiej oraz na terenach sąsiednich. Opra-
cowanie dokumentacji, uzyskanie nie-
zbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz 
załatwienie pozostałych formalności 
ma nastąpić do końca 2022 r. Następ-
nie projekt zostanie wdrożony do reali-
zacji, a obejmować będzie budowę 
przepompowni oraz zbiornika reten-
cyjnego, naprawę kolektora biegnące-
go z ul. Jana, a także regulację istnieją-
cych rowów odwadniających.

Nowy Bytom

Pytanie nr 1: Jakie są dalsze plany 
wobec Wielkiego Pieca? Kiedy roz-
pocznie się jego remont?

Odpowiedź: W grudniu 2019 r. za-
kończył się konkurs architektoniczny 
na zaadaptowanie obiektu pod nowe 
funkcje, a ze zwycięzcą podpisano 
umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej. W grudniu 2020 r. uzy-
skane zostało pozwolenie na budowę, 
a obecnie trwają prace nad projektami 
wykonawczymi. Równocześnie mia-
sto stara się pozyskać środki zewnętrz-
ne na realizację inwestycji.

Pytanie nr 2: Kiedy i w jakim za-
kresie planowany jest remont alejek 
oraz placu zabaw w parku w Nowym 
Bytomiu?

Odpowiedź: W 2021 r. w parku za-
planowana jest realizacja inwestycji 
w ramach Traktu Rudzkiego. Zadanie 
obejmuje nową nawierzchnię alejek 
i instalację oświetleniową, wymianę 
ławek, usunięcie starych, zagrażają-
cych bezpieczeństwu drzew i nasadze-
nie nowych oraz wykonanie rozarium.  
W ramach projektu nie zaplanowano 
remontu placu zabaw.

Pytanie nr 3: Co z remontem bu-
dynku przy ul. Niedurnego 50A? Czy 
możliwe jest zamykanie śmietników 
na klucz i ustawienie znaku zakazu 
wjazdu?

Odpowiedź: W związku ze złym 
stanem technicznym budynków i ko-
niecznością przeprowadzenia robót 
budowlanych wspólnota zaciągnęła 
w 2016 r. kredyty inwestycyjne, co 
wpływa na zaliczkę na fundusz re-
montowy. W ocenie zarządcy niemoż-
liwe jest dodatkowe jej podwyższenie, 
więc wnioskowane przez mieszkań-
ców prace dotyczące części wspólnych 
nieruchomości mogą być wykonane 
później, w miarę posiadanych przez 
wspólnotę środków. Zarządca będzie 
prowadził działania zmierzające do 
pozyskania środków zewnętrznych na 
remonty. Zarządca podejmie działania 
w sprawie zamykanego placyku go-
spodarczego, jeżeli właściciele wyrażą 
taką wolę i wspólnota będzie dyspo-
nowała odpowiednimi środkami finan-
sowymi. Montaż znaku zakazu wjazdu 
w obszarze, gdzie występuje duży de-
ficyt miejsc postojowych, jest sprzecz-
ny z interesem ogólnospołecznym.

orzegów

Pytanie nr 1: Czy będzie zrealizo-
wane planowane przyłączenie do sieci 
CO budynku przy ul. Orzegowskiej 62? 
Czy byłoby możliwe przyłączenie 
i wykonanie ogrzewania gazowego?

Odpowiedź: Budynek został wy-
znaczony do termomodernizacji oraz 
wymiany systemu grzewczego po-
przez podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Aktualnie w opracowa-
niu jest dokumentacja techniczna. 
W 2021 r. zaplanowane jest zgłoszenie 
budynku w konkursie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w celu uzyskania do-
finansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej. W przypadku decyzji o dofi-
nansowaniu budynek zostanie podda-
ny termomodernizacji i podłączeniu 
do sieci w 2022 r.

ruda

Pytanie nr 1: Czy możliwa jest po-
moc w rewitalizacji osiedla familoków 
przy ul. Kilińskiego, którego zarządcą 
jest spółdzielnia mieszkaniowa?

Odpowiedź: Obowiązek utrzyma-
nia odpowiedniego stanu techniczne-
go i estetycznego obiektów budowla-
nych leży w wyłącznej kompetencji 
ich właścicieli i zarządców. Możli-
wość kontroli pod tym kątem ma Po-

wiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego. Natomiast utwardzenie terenu 
wokół budynku nie jest działaniem 
obowiązkowym i jedynie spółdzielnia 
może zdecydować o wykonaniu takich 
prac.

Pytanie nr 2: Co z terenem przy 
ul. Mickiewicza 11A, gdzie robi się 
coraz większa górka, a przy blokach 
błoto i nierówności?

Odpowiedź: Podczas przeprowa-
dzonej wizji w terenie nie stwierdzono 
nieprawidłowości przy garażach za-
rządzanych przez miejską spółkę. 
Faktycznie teren przy budynku Mic-
kiewicza 11A jest nieutwardzony i do-
datkowo bardzo mocno rozjeżdżony 
przez samochody. Niestety, nie wszyst-
kie działki, na których znajdują się 
budynki wraz z przyległym terenem, 
należą do miasta. Właścicielem części 
z nich jest Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń. Dopóki nie zostanie uregulo-
wany stan prawny tych nieruchomo-
ści, miasto nie może wykonać prac 
w tym miejscu.

Pytanie nr 3: Czy można coś zrobić 
z parkowaniem aut od ul. Wieniaw-
skiego, które blokują wjazd do ul. Mic-
kiewicza 11, 11a i 11b, parkując nieraz 
na chodniku?

Odpowiedź: W przypadku narusze-
nia przepisów związanych z parkowa-
niem najlepiej poinformować Straż 
Miejską w momencie, gdy do takiej 
sytuacji dojdzie. Można też wykonać 
dokumentację zdjęciową i ją przesłać, 
co pomoże strażnikom w podjęciu 
czynności.

Pytanie nr 4: Kiedy ruszy przebu-
dowa ul. Wolności i skrzyżowania 
z ul. Zabrzańską?

Odpowiedź: Rozpoczęcie prac pla-
nowane jest pod koniec 2021 roku.

wireK

Pytanie nr 1: Czy po niedawnym 
zmniejszeniu terenu Szkoły Podsta-
wowej nr 16 przy ul. Obrońców We-
sterplatte zostanie rozebrane stare 
ogrodzenie oraz uporządkowany teren 
wokół szkoły? Czy jest możliwe utwo-
rzenie małego parku w tym miejscu?

Odpowiedź: Po pomniejszeniu te-
renu szkoły o część niewykorzystywa-
ną wybudowane zostało nowe ogro-

dzenie, a stare zostało zlikwidowane. 
Niezagospodarowany teren, zgodnie 
z Miejscowym Planem Zagospodaro-
wania Przestrzennego, jest zakwalifi-
kowany jako „GP”, czyli garaże i par-
kingi.

Pytanie nr 2: Czy miasto prowadzi 
rozmowy w sprawie przejęcia terenu 
po KWK Pokój od SRK?

Odpowiedź: Miasto od kilku lat 
prowadzi ze Spółką Restrukturyzacji 
Kopalń S.A. rozmowy w sprawie 
przejmowania nieruchomości poko-
palnianych. Nieodpłatne przejęcie 
nieruchomości po kopalni „Pokój” 
również było przedmiotem rozmów. 
Spółka zaoferowała miastu część 
zbędnych jej terenów, najbardziej 
kosztochłonnych, natomiast odmówi-
ła zbycia gruntów, którymi miasto 
było najbardziej zainteresowane. 
W najbliższym czasie zainicjowane 
zostaną negocjacje w sprawie nieod-
płatnego przekazania przez SRK na 
rzecz Skarbu Państwa terenu położo-
nego przy ul. Niedurnego w kierunku 
ul. Lecha. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że przejęcie przez miasto tych nieru-
chomości na takich zasadach, aby bu-
dżet nie stracił, wymaga zmian syste-
mowych.

Pytanie nr 3: Kto jest odpowie-
dzialny za przejazd kolejowy w Nowej 
Wsi (Wirek/Halemba) i dlaczego nie 
ma między torami wyłożonej maty gu-
mowej?

Odpowiedź: Przejazd jest własno-
ścią Skarbu Państwa i pozostaje 
w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. 
W ostatnich latach po interwencjach 
miasta przeprowadzone zostały re-
monty, jednak dopóki stan obiektu nie 
zagraża zdrowiu lub życiu uczestni-
ków ruchu, miasto nie ma instrumen-
tów wymuszenia remontu kapitalne-
go.

Pytanie nr 4: Co dalej z Werdonem, 
który jest w fatalnym stanie?

Odpowiedź: Miasto zwróciło się do 
przedsiębiorcy górniczego z wnio-
skiem o usunięcie skutków wpływu 
eksploatacji górniczej w zakresie dróg 
zarządzanych przez miasto. Kwestia 
uszkodzeń budynków i infrastruktury 
nie będącej własnością gminy pozo-
staje w gestii właścicieli lub użytkow-
ników uszkodzonych obiektów.

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. Wolności 94/11,
– ul. ludwika Solskiego 1/31,

– ul. Warszawska 1/2

stanowiących własność Gminy Miasta ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

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 dzierżawę na czas 
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne 

w rejonie ulicy katowickiej.
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PROMOCJA

Na konkurs nadesłano 22 projekty. – Propozy-
cje były ciekawe i bardzo zróżnicowane. W pro-
jektach pojawiały się elementy górnicze, charak-
terystyczne obiekty miasta, a także zwierzęta, ta-
kie jak wiewiórka czy kawka – wylicza Krzysztof 
Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta UM Ruda Śląska. 
– Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
w konkursie i ciekawe spojrzenie na nasze miasto 
– dodaje Piecha.

Zwycięski projekt będzie stanowił etykietę ka-
wy, będącej mieszanką dwóch wysokogatunko-
wych ziaren arabica oraz robusta o profi lu senso-
rycznym: czekolada mleczna, orzechy, praliny, 
nuta wiśniowa. Jego autorka otrzymała voucher 
o wartości 400 zł do wykorzystania w sklepie fi r-
mowym oraz zestaw materiałów promujących 
Rudę Śląską.

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrodę pocie-
szenia w postaci jednej porcji kawy i spacerowni-
ka po Rudzie Śląskiej. Ponadto jury postanowiło 
przyznać nagrodę specjalną panu Karolowi Piete-
rowi za projekt „Popołedniu we Werdonie”.  – Ta 
nazwa i projekt związane są z dzielnicą Wirek, 
w której działamy. W lipcu obchodzimy rok dzia-
łalności i z tej okazji chcemy zaproponować 
klientom nowy smak – mówi Łukasz Pogorzelski. 
Pan Karol otrzymał voucher na 200 zł do wyko-
rzystania w sklepie fi rmowym i zestaw materia-
łów promocyjnych miasta.

Kawa, której nazwa została wyłoniona w kon-
kursie, produkowana jest w palarni w dzielnicy 
Wirek. – Pierwsza palarnia kawy w Rudzie Ślą-
skiej powstała z wielkiego zamiłowania do tego 
napoju. Chcemy, aby nasze produkty kojarzyły się 
z miejscem, w którym powstają, dlatego wpadli-
śmy na pomysł, żeby jedna z mieszanek miała na-

Ruda kawka
Aleksandra Kuźmicka zwyciężczynią konkursu na projekt etykiety i nazwę 
rudzkiej kawy. Z końcem maja „Ruda kawka” znajdzie się w ofercie wireckiej 
palarni kawy. – Projekt kolorystycznie i tematycznie nawiązuje do miasta, 
a nazwa świetnie oddaje pochodzenie produktu – mówi Łukasz Pogorzelski, 
przewodniczący jury. Komisja postanowiła przyznać również nagrodę spe-
cjalną. Otrzymał ją Karol Pieter za projekt „Popołedniu we Werdonie”. Ety-
kieta jego autorstwa znajdzie się na limitowanej edycji kawy. Organizatorem 
konkursu był Urząd Miasta Ruda Śląska, a głównym fundatorem nagród wi-
recka palarnia kawy.

Fo
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Zwycięski projekt przygotowała 
Aleksandra Kuźmicka.

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej 
pragniemy przekazać serdeczne życzenia 

wszystkim pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 

Dziękujemy za trud włożony w codzienną pracę 
oraz dbałość o poprawę warunków 

życia społeczności lokalnej. 

Niech towarzyszy Wam satysfakcja z wykonywanego zawodu 
oraz życzliwość mieszkańców doceniających Waszą pracę. 

Spełnienia planów, wielu sukcesów, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 
Zarząd i Rada Nadzorcza 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

zwę związaną z Rudą Śląską – mówi Łukasz Po-
gorzelski z Buldog Coffee Roasting.

– Mamy w mieście bardzo dobrych przedsię-
biorców, których produkty rozsławiają Rudę Ślą-
ską. Rudzkie wędliny, chleb, smalec, a nawet pi-
wo to kulinarna wizytówka miasta. Chętnie po-
dejmujemy współpracę z lokalnymi rzemieślnika-
mi i producentami, która przynosi obopólne ko-
rzyści – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Promocji Mia-
sta. – Docelowo chcielibyśmy stworzyć koszyk 
lokalnych produktów „wyłonaczonych w Rudzie 
Ślonskij”, ze spójną kolorystyką i grafi ką etykiet 
oraz nazwami nawiązującymi do dziedzictwa na-
szego miasta – dodaje. IM

OGŁOSZENIA

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
składam wszystkim osobom wykonującym te zawody

najserdeczniejsze życzenia: przede wszystkim zdrowia,
pogody ducha, nawet w najbardziej pochmurne dni,

sukcesów w pracy i satysfakcji zawodowej,
a także wszelkiego szczęścia w życiu prywatnym.

Wasza praca i zaangażowanie to klucz
do uratowania życia i zdrowia pacjentów.

To trudne, wymagające i odpowiedzialne zajęcie,
które zasługuje na wdzięczność oraz szacunek.

Dziękuję za Państwa oddanie, odwagę w obliczu pandemii
oraz serce dla pacjentów.

Niech dobro wraca do Was w dwójnasób!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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USŁUGI

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. 
Solidnie. Tel. 737-593-999.

 Hydraulik, tel. 797-599-031

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

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów. 
Szybko, sprawnie i skutecznie! Tel. 519-639-121.

 POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

NIERUCHOMOŚCI

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

 Godula, 1-pok, 35 m2, 107 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej – gotówka, tel. 730-770-900.

 Sprzedam Kochłowice, 36 m2, M-2, Soli-
darności 45 m2, M-3, Godula, 84 m2, M-4, 
inne atrakcyjne oferty na www.lokator.nieru-
chomosci.pl, tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-
261.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-61-
31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie 

OGŁOSZENIA DROBNE

ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowe-
go). 

PRACA

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fi zycznej 
z doświadczeniem ogrodniczym lub budow-
lanym. Informacji udzielam pod nr tel. 691-
911-683 od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 9.00 do 15.00.

 Zatrudnię panią – wykształcenie wyższe 
wiek ok. 30 lat do pracy w biurze w zakładzie 
pogrzebowym Hofman. CV ze zdjęciem pro-
szę przesłać na adres biuro@hofman-dom-
pogrzebowy.pl.

 Górnika emeryta do prac gospodarczych 
zatrudnię na umowę zlecenie. Wymagane 
prawo jazdy kat. B, nr telefonu 603-179-748, 
e-mail: astaz.biuro@gmail.com.

 Zatrudnię fi rmę lub murarza, tynkarza 
do remontu budynku (tynkowanie, gładzie, 
murowanie uzupełniające, wykańczanie 
otworów drzwiowych, montaż drzwi, kafel-
kowanie pomieszczeń inne prace. 41-707 
Ruda Śląska, ul. Tunkla 114 - od zaraz. Płaca 
według umowy.astaz.biuro@gmail.com, tel. 
603-179-748.

RÓŻNE

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

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

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Bożeny KAISER
wieloletniej pracownicy Administracji Nr 3

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
rodzinie oraz bliskim zmarłej

składają
Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta  (II piętro, 

naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości gruntowych, które 

zostaną oddane w użyczenie, 
znajdujących się w rejonie ulicy: 

Kochłowickiej – z przeznaczeniem pod 
parking parafi alny.

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

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

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

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

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

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność.” Emily Dickinson

Pani Agacie Kuklik
pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
składają koleżanki i koledzy z wydziału

Z dużym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr Marka KASPRZYKA
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 
im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej.

Żegnamy wspaniałego Dyrektora i Kolegę. 
Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek o Dobrym Sercu.

Składamy wyrazy serdecznego współczucia rodzinie 
oraz wszystkim bliskim. 

Cześć Jego Pamięci

Dyrektorzy Szkół Podstawowych, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 i Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

„Nie żyjemy, aby umierać, 
ale umieramy, aby żyć wiecznie”.

Michael Buchberger
Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Marka KASPRZYKA
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30

w Rudzie Śląskiej.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

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

Pani Agacie Kuklik
pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

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

– następujących wykazów nieruchomości: 

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana • 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rej. 
ul. Jana III Sobieskiego,

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana • 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny w rej. ul. Joachima Achtelika. 
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WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA RUdA ŚlĄskA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  

dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy stanisława nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę  

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską  
są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe własności gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5058/321 o powierzchni 1731 m2, użytek „Bz, ł-iV, Ps-iV”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr gl1s/00027865/4 (działy iii i iV ww. 
księgi wolne są od wpisów), 

– 5083/319 o powierzchni 587 m2, użytek „Ps-iV”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej 
prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr gl1s/00028660/4 (działy iii i iV ww. księgi 
wolne są od wpisów). 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącz-
nie z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki 
o łącznej powierzchni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, użytki: „R-V, ł-iV, ls-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, użytek „ł-iV”, kW nr gl1s/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, użytki: „ł-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, użytek „Ps-iV”, kW nr gl1s/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, użytki: „ lz-iV, Ps-iV”, kW nr gl1s/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, użytki: „Ps-iV, ls-iV”, kW nr gl1s/00006656/3,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3. działy iii i iV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmioto-
we działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz działka nr 5096/318 
stanowi fragmentarycznie tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2) i tereny 
ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6m (symbol planu KDW).

osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami: MN2, MM2 
i KDW.

zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, 
krzewami i drzewami. dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 
5090/318, 5096/318 przewidziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicz-
nej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. 
Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. 

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach  
nr 5094/318, 5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 
5079/319, 5090/318, 5096/318 wynoszą:

– dla działki 5058/321 – 304.000,00 zł, 
– dla działki 5083/319 – 128.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2021 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 (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 8.06.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 5058/321 – 15.200,00 zł, 
– dla działki 5083/319 – 6.400,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. nabzdyka, 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 otwar-
ciem 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.

WYCiĄg z ogłoszeniA o PRzeTARgU

PRezYdenT MiAsTA
 RUdA ŚlĄskA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-
Rudzie przy ul. klary z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 28.04.2021 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nierucho-
mość gruntowa własności gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Ru-
dzie przy ulicy Klary, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 974/19 
o powierzchni 1799 m2, użytek Ba, obręb Ruda, k.m.5, zapisaną w księdze wieczystej 
prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr gl1s/00013455/6 
(działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów).

zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska działka nr 974/19 stanowi teren obsługi komunikacji samocho-
dowej (symbol planu KS1) oraz częściowo jako teren obiektów i urządzeń ciepłow-
niczych (symbol planu C1), teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości min. 6m. (symbol planu KDW) i teren drogi głównej ruchu przy-
śpieszonego tzw. drogowej trasy średnicowej o liniach rozgraniczających w pasie 
o szerokości min. 50 m (symbol planu KGP2/3).

zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona jest w sąsiedztwie 
zabudowy usługowej i kompleksu garaży, porośnięta drzewami i krzewami. działka 
posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej Alei Powstań Śląskich oraz do drogi 
wewnętrznej ul. klary. dojazd do ww. nieruchomości może odbywać się wyłącznie 
od strony ulicy klary, po której przejazd może odbywać się na zasadach ogólnych. 
W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić od-
rębnym tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem 
o wydanie warunków budowy zjazdu. zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach pu-
blicznych (t.j. dz.U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być 
usytuowane w odległości co najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni Alei 
Powstań Śląskich oraz zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy w pasie terenu oznaczo-
nego w planie kgP2/3 mogą być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane 
oraz urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynosi 244.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny poda-

tek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2021 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 peł-
ną 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 
7.06.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 12.200,00 zł, z dopiskiem „wa-
dium – ul. klary” 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: ponie-
działek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dot. wyłącznie 
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) 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 
ppokój 223), tel. 32 244-90-00 wew.2231.

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 gruntowych 

zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra skargi 
przewidzianych do oddania w najem na okres 1 roku z przeznaczeniem 

pod istniejący garaż murowany nr 60 położony w kompleksie wraz 
z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogę.
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W związku z tym, że dzień ustawowo wolny od pracy  
– 1 maja br. (Święto Pracy) przypadł w sobotę,  

w zamian za to, zgodnie z art. 129 § 1  
i art. 130 § 2 Kodeksu Pracy,  

dzień 4 czerwca br. (piątek) będzie dniem wolnym  
od pracy dla Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W tym dniu Dyrekcja, Administracje  
i ODK RSM oraz kasy będą nieczynne.

Dyżur techniczny będą pełniły właściwe służby 
techniczne jak w inne wolne dni w tygodniu.

Za utrudnienia przepraszamy.

ogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy  
na ustanowienie i zbycie odrębnej własności  

lokalu użytkowego w Rudzie Śl. 9, przy ul. Pokoju 14 
o pow. 358,00 działka 1838/218,  

KW nr GL1S/00006493/2,  
ułamkowy udział w nieruchomości – 0,30217,  

wysokość wadium zł + koszty przetargu  
– 31.937,00 + 123,00,  

kwota wywoławcza 319.370,00  
(poniżej parteru w pawilonie  

2-kondygnacyjnym, wolnostojącym).
Istnieje także możliwość wynajmu lokalu. Zawarcie umowy najmu lokalu 

może nastąpić po zakończeniu procedury przetargowej dot. zbycia ww. lo-
kalu.

Warunki uczestniczenia w przetargu oraz  szczegółowych informacji udziela 
Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój nr 118 i 100, telefon 32 248-24-11, wew. 
311 lub 267.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez poda-
nia przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój nr 
118 i 100, telefon 32 248-24-11, wew. 311 lub 267.
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RudzKa SPółdzIeLnIa  
MIeSzKanIoWa

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

e-mail: rsm@rsm.com.pl

RudzKa SPółdzIeLnIa  
MIeSzKanIoWa

Ruda Śl, ul. Magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

e-mail: rsm@rsm.com.pl

PReZyDenT MIASTA  
RuDA ŚLąSKA

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

która zostanie oddana w kolejną dzierżawę na okres 25 lat, 
znajdująca się w rejonie ulicy: Pięknej – z przeznaczeniem pod 

stowarzyszenie ogrodowe „Piękna Dolina”.

WyWIAD

– Jak Ty jako sportowiec radzisz so-
bie w trakcie pandemii, żeby być cały 
czas w formie? Jak wyglądają Twoje 
treningi?

– Ostatni rok był trudny dla każdego 
z nas. Nasza aktywność fizyczna była bar-
dzo ograniczona, a obiekty sportowe został 
zamknięte. Jedynym miejscem, gdzie 
można było biegać, były wolne przestrze-
nie. Mieszkam na Kłodnicy blisko lasu, 
więc to był mój ratunek na wszystkie pan-
demiczne troski. Wydaje mi się, że każdy 
sportowiec, amator czy profesjonalista 
musiał odnaleźć swój sposób realizacji 
planów treningowych. Każda dyscyplina 
ma inną specyfikę, jednak w większości 
z nich nie da się trenować tylko w terenie. 
Na szczęście po jakimś czasie zawodnicy 
z licencjami mogli wrócić do hal sporto-
wych i na stadiony.

– A jak wyglądają zdalne lekcje wy-
chowania fizycznego, które prowadzisz?

– To dla mnie trudny temat. Wszyscy 
wiemy, że wychowanie fizyczne to przed-
miot wspomagający rozwój psycho-fizycz-
ny, a zadaniem nauczyciela jest między 
innymi korygowanie błędów, dbanie o bez-
pieczeństwo oraz koordynowanie działań 
uczniów. W nauce zdalnej jest to niemożli-
we, trzeba uważać, żeby nie wyrządzić 
szkody i nie kształtować złych nawyków 
ruchowych. Dlatego skupiam się na pro-
stych ćwiczeniach statycznych, które nie 
wymagają dużej przestrzeni. Poszerzam 
również u uczniów wiedzę z taktyki, prze-
pisów i historii dyscyplin sportowych. Jest 
to bardzo trudne zadanie! Przedmiot lubia-
ny przez uczniów za dynamikę, rywaliza-
cję i zabawę, nagle traci swoje atuty i staje 
się mało atrakcyjny.

– Uczniowie tęsknią za tradycyjnymi 
lekcjami WF?

– W większości tak. Mam nadzieję, że 
po tak długiej przerwie będą spragnieni 
ruchu i z radością wrócą na salę gimna-
styczną.

– Na ograniczenie aktywności fizycz-
nej w ostatnim czasie narzeka wiele osób 
w różnym wieku. Co mogłabyś im pora-
dzić, żeby nie stracili kondycji i nie pod-
upadli na zdrowiu?

– Ruch na świeżym powietrzu to najlep-
szy sposób na zdrowie, zły nastrój i odpor-
ność. Każdy z nas może wybrać coś dla 
siebie. Może to być spacer, jazda na rowe-
rze lub rolkach. Nie bójmy się ruchu, nie 
wstydźmy się, że wolno biegamy, że naj-
mniejszy wysiłek sprawia nam problem. 
Pamiętajmy, trening czyni mistrza!

– Dziękuję za rozmowę. AL

Aktywność fizyczna to najlepszy sposób na zdrowie
O sporcie podczas pandemii, zdalnych lekcjach wychowania fizycznego i utrzymywaniu do-
brej formy rozmawiamy z Zuzanną Radecką-Pakaszewską – lekkoatletką i olimpijką oraz na-
uczycielką w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15 w Rudzie Śląskiej.
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Kamil wicemistrzem Europy
Kamil Wojciechowski z Rudy Śląskiej 

został wicemistrzem Europy w grapplin-
gu. Zawodnik od lat związany z ZKS Sla-
via Ruda Śląska po raz kolejny w swojej 
karierze sięgnął po medal. Warto dodać, 
że w lutym ubiegłego roku rudzianin sta-
nął na najwyższym stopniu Mistrzostw 
Europy w grapplingu.

Podczas tegorocznych zawodów Ka-
mil Wojciechowski pokonał takich za-
wodników jak: Ilya Tserakhau (BLR),  
Dejan  Zabunovic (SRB) oraz Ivan Malin 
(UKR). W finale musiał zmierzyć się 
z Rosjaninem Abdurakhmanem Bilaro-
vem. Walczył w kategorii do 100 kg. Po 
dobrym występie rudzianin wywalczył 
srebrny medal i wicemistrzostwo Euro-
py.

Warto dodać, że grappling to formuła, 
która jest kompromisem między zapasa-
mi a brazylijskim jiu-jitsu. Za przygoto-

wanie zapaśnicze zawodnika z Rudy Ślą-
skiej odpowiada ZKS Slavia Ruda Ślą-
ska, a za brazylijskie jiu-jitsu Nelson 
Club. W obu klubach Kamil Wojcie-
chowski pełni funkcję zawodnika i trene-

ra. Jest również nauczycielem wychowa-
nia fizycznego m.in. w klasie sportowej 
o profilu zapaśniczym w Szkole Podsta-
wowej nr 41 w Rudzie Śląskiej.

 AL

Rudzianin wywalczył srebrny medal i wicemistrzostwo europy.
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ZAPASy

Dobry start zapaśniczek
Aż cztery medale i zwycięstwo w kla-

syfikacji klubowej przywiozły zapaśnicz-
ki rudzkiej Slavii z Dzierżoniowa. Zawo-
dy pucharowe stanowiły drugą eliminację 
do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży Łódzkie 2021.

Najlepiej z rudzianek zaprezentowa-
ła się Patrycja Cuber (73 kg), która zde-
cydowanie zwyciężyła w swojej kate-
gorii, zapewniając sobie tym samym 

miejsce w reprezentacji Polski podczas 
Mistrzostw Europy U-17, które 
w dniach 14-20 czerwca odbędą się 
w Bułgarii.

Wcale nie gorzej wypadła, debiutująca 
w tak prestiżowej imprezie, Zuzanna 
Wrona. Zawodniczka zaskoczyła swoją 
dyspozycją wszystkich, a najbardziej ry-
walki w kategorii do 46 kg. W ostatecz-
nym rozrachunku Zuzanna stanęła  

na drugim stopniu podium, co jest jej  
życiowym sukcesem.

Dwa kolejne medale w kolorze brązu 
przypadły w udziale Julii Danisz (53 kg) 
i Martynie Skalec (57 kg). Obie zapaśnicz-
ki po bardzo emocjonujących pojedynkach 
uległy w półfinałach późniejszym triumfa-
torkom swoich kategorii. Tuż za podium 
czyli na piątym miejscu uplasowała się 
Magda Smołka (61 kg). AL

Rudzianin wywalczył srebrny medal i wicemistrzostwo europy.
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