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W Orzegowie powstaną 
nowe mieszkania
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W SP nr 14 otwarto 
nowoczesną pracownię
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Polski Ład 
dla Rudy Śląskiej

Więcej na str. 3



Miasto współfinansuje mieszkania, najemcy zapłacą mniej

2www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 3.11.2021

MIESZKALNICTWO

Ruda Śląska otrzyma ponad 4,7 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu miasto będzie uczestniczyć w kosztach budowy mieszkań na wynajem 
przy ul. Piotra Tomanka. Obniży to wpłaty przyszłych najemców. Inwestycja zostanie zrealizowana przez Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 
a zakończenie budowy planowane jest na 2023 rok.
– Dzięki naszemu udziałowi w kosz-

tach zmniejszy się wysokość partycypa-
cji w kosztach budowy, wpłacanej przez 
przyszłych najemców – podkreśla pre-
zydent Grażyna Dziedzic. – Miasto bę-
dzie wskazywać najemców poszczegól-
nych lokali. Pierwszeństwo będą miały 
osoby posiadające umowę najmu w za-
sobie  komunalnych,  co  spowoduje 
zwolnienie  lokali  mieszkalnych  dla 
osób oczekujących na przydział miesz-
kania z zasobu gminnego – dodaje.

Wielorodzinny  budynek  TBS  ma 
stanąć  przy  ul.  Piotra  Tomanka 
w dzielnicy Orzegów. Będą się w nim 
znajdowały  44  mieszkania,  w  tym  
39 mieszkań  dwupokojowych  o  po-
wierzchni od ok. 50 m2 do 56 m2 oraz 
pięć mieszkań trzypokojowych o po-
wierzchni  od  prawie  66  m2 do  
ok.  67  m2.  W  podziemnym  garażu 
znajdą  się  44  miejsca  parkingowe. 
–  Będą  to  mieszkania  o  wysokim 
standardzie,  zarówno  wykończenia, 

Co najmniej 15 mln zł dla rudzkich NGO-sów
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

O około połowę wzrośnie budżet przeznaczony na realizację Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli dokument, który zapewni finansowanie rudzkiego trzeciego sektora 
w 2022 roku. Zgodnie z zawartymi tam założeniami środki przeznaczone na ten cel będą na poziomie nie mniej niż 15 mln zł. – Z działań prowadzonych za te 
pieniądze skorzystają mieszkańcy naszego miasta potrzebujący wsparcia, a także zainteresowani udziałem w różnych warsztatach, wydarzeniach czy innych for-
mach aktywności – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko. – W 2020 r. beneficjentów zadań realizowanych przez rudzkie NGOsy było prawie 19 tys. – dodaje.
–  Mimo  tego,  że  z  powodu  zmian 

w prawie samorządy są w trudnej sytu-
acji budżetowej, udało nam się wygo-
spodarować  więcej  środków  na  reali-
zację  programu  współpracy  z  trzecim 
sektorem  –  podkreśla  wiceprezydent 
Anna Krzysteczko. – W pierwszej  ko-
lejności  musimy  zabezpieczać  budżet 
na wydatki związane z zadaniami obo-
wiązkowymi i realizacją zadań statuto-
wych miasta, ale działalność trzeciego 
sektora  jest  nie  do przecenienia, więc 
na ile możemy, wspieramy organizacje 
zarówno finansowo, jak i pozafinanso-
wo – mówi.
Uchwalony program porządkuje kwe-

stie  współpracy  miasta  z  NGO-sami.  
–  W  przyszłym  roku  w  budżecie  po-
szczególnych  wydziałów  urzędu  oraz 
w  planie  finansowym  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej na ten cel  
będzie  zabezpieczonych  przynajmniej 
15 mln zł – tłumaczy Jerzy Szczerbiń-
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Lokale mają być o wysokim standardzie i w stanie „pod klucz”.

ski,  pełnomocnik  prezydent  miasta  
ds. organizacji pozarządowych. – Środ-
ki są przekazywane poprzez powierze-
nie wykonania zadań publicznych wraz 
z  udzieleniem  dotacji  lub  poprzez 
wspieranie  ich realizacji. Zlecenie za-
dań  odbywa  się  w  drodze  otwartych 
konkursów ofert lub w trybie pozakon-
kursowym – dodaje.
– Znajdujące się w programie współ-

pracy na rok 2022 zadania prioryteto-
we pokrywają się z tymi, które były za-
planowane na rok bieżący – informuje 
Jerzy  Szczerbiński.  –  Większy  budżet 
oraz  poprawa  sytuacji  epidemicznej 
z  pewnością  będą  miały  pozytywny 
wpływ na rozwój rudzkich organizacji 
oraz wzbogacenie ich oferty dla miesz-
kańców miasta – dodaje.
W ubiegłym roku 57 organizacji zre-

alizowało 115 zadań publicznych. Naj-
więcej,  bo  aż  83,  związanych  było  
z kulturą i sportem. Natomiast najwięk-

sze środki, bo ponad 5 mln zł, przezna-
czono na działania związane z pomocą 
społeczną, wspieraniem rodzin i syste-
mu  pieczy  zastępczej.  Realizowały  je 
na rzecz rudzian m.in.: Ośrodek Święta 
Elżbieta, Ośrodek dla Niepełnospraw-
nych Najświętsze Serce Jezusa, Polskie 
Stowarzyszenie  na  Rzecz  Osób  
z Niepełnosprawnością  Intelektualną 
w  Chorzowie  czy  Caritas  Diecezji 
Sosnowieckiej.  Środki  te  posłużyły 
również  na  pomoc  osobom  bezdom-
nym, zapewnienie okresowego miejsca 
pobytu w domu dla matek z małoletni-
mi dziećmi  i  kobiet w  ciąży. Obsługą 
procesu przekazywania i realizacji za-
dań zajmuje się Zespół ds. Organizacji 
Pozarządowych, który działa w  struk-
turze  Działu  Realizacji  Projektów 
w rudzkim MOPS. Trzeba dodać, że na 
ten  cel  miasto  otrzymało  prawie  
6  mln  zł  z  budżetu  wojewody  woje-
wództwa śląskiego.

W  sumie w  2021  r. wysokość  środ-
ków finansowych przekazanych z miej-
skiego  budżetu wyniosła  trochę  ponad 
8 mln zł, natomiast pula środków wła-
snych zaangażowanych przez organiza-
cje pozarządowe w realizację zadań pu-
blicznych wynosiła blisko 6,5 mln zło-
tych.
Poza  dotacjami  ważnym  aspektem 

jest również współpraca pozafinansowa. 
– Nie można zapominać, że miasto m.in. 
udostępnia organizacjom lokale na pro-
wadzenie  ich  działalności  (w  2020  r. 
było  ich  37),  udziela  rekomendacji  
np.  gdy ubiegają  się o dofinansowanie 
ze źródeł pozamiejskich czy też konsul-
tuje akty prawa miejscowego w dziedzi-
nach  dotyczących  ich  działalności  sta-
tutowej. Warto  też  przypomnieć,  że  od 
maja br. działa 15-osobowa Rada Dzia-
łalności  Pożytku  Publicznego,  która 
pełni  funkcje  doradcze  i  opiniodawcze 
–  wymienia  wiceprezydent  Krzystecz-

ko.  –  Przedsięwzięcia  są  obejmowane 
patronatem honorowym prezydent mia-
sta  Ruda  Śląska,  promowane  w  me-
diach, a członkowie rudzkich NGO-sów 
mogą liczyć na bieżącą pomoc meryto-
ryczną – dodaje.
Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej 

zarejestrowanych jest 139 stowarzyszeń 
rejestrowych,  57  stowarzyszeń  sporto-
wych,  18  stowarzyszeń  zwykłych  oraz 
34 fundacje, w tym dwie nowe: Funda-
cja „Zapasy sportem wszystkich dzieci” 
oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Szko-
ły Kłodnickiej i Społeczności Lokalnej. 
Działalność trzeciego sektora obejmuje 
wszystkie  aspekty  życia  społecznego. 
Rudzkie  NGO-sy  niosą  wsparcie  oso-
bom chorym i ich rodzinom, aktywizują 
mieszkańców i wpływają na wzrost ja-
kości życia poprzez pełniejsze zaspoka-
janie potrzeb  społecznych. Działalność 
organizacji  poprawia  też  efektywność 
świadczenia usług publicznych.  AS

jak  i wyposażenia, oddawane w sta-
nie  „pod  klucz” –  zapowiada wice-
prezydent Michał Pierończyk.
Bezzwrotne  wsparcie  w  wysoko-

ści  4.724.188,83  zł  będzie  finanso-
wane  przez  Fundusz  Dopłat  Banku 
Gospodarstwa Krajowego  i  realizo-
wany przez BGK Rządowy Fundusz 
Rozwoju  Mieszkalnictwa.  Stopień 
obniżenia  wpłacanej  przez  najem-
ców  partycypacji  zależeć  będzie  od 
ostatecznych  kosztów  realizacji  in-
westycji.

Wnioski  o  najem  lokalu mieszkal-
nego dostępne są na stronie http://re-
gionalnetbs.pl oraz https://rudaslaska.
bip.info.pl. Można  je  składać  w  sie-
dzibie RTBS Sp. z o.o. w Chorzowie 
przy  ulicy  ul.  Dąbrowskiego  76/U1 
lub w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.
Warto przypomnieć, że w 2017 ro-

ku  powstały  mieszkania  TBS  przy 
ul.  Kędzierzyńskiej  i  Czempiela, 
gdzie  dzięki  miejskiemu  dofinanso-
waniu inwestycji najemcy 132 miesz-
kań zwolnieni zostali z partycypacji. 

Ogółem wybudowano pięć budynków, 
mieszczących  łącznie  165  mieszkań. 
Inwestycję  zrealizowało  Towarzy-
stwo  Budownictwa  Społecznego 
„Dombud”.
Miasto inwestuje również w budo-

wę mieszkań komunalnych. W 2019 r. 
do użytku oddanych zostało 50 takich 
lokali w nowym budynku przy ul. By-
tomskiej 22. Przed dwoma  tygodnia-
mi  z  kolei  został  ogłoszony  przetarg 
na budowę 50 mieszkań przy ul. Ban-
kowej. WG
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Przy ul. Tomanka powstanie budynek z 44 mieszkaniami.



FUNDUSZ POLSKI ŁAD

20 mln zł na inwestycje
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Prawie 20 mln zł otrzyma Ruda Śląska z Programu Inwestycji Strategicz-
nych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowane zosta-
ną modernizacja ul. Bałtyckiej oraz rewitalizacja Placu Niepodległości. 
W ubiegłym tygodniu zostały ogłoszone wyniki pierwszego naboru wnio-
sków do programu.

– Pozyskiwanie  środków na  inwestycje 
ze  źródeł  zewnętrznych  to  nasz  priorytet. 
Aktywnie  wnioskujemy  o  dofinansowania 
czy  to  z  funduszy  Unii  Europejskiej,  czy 
z  programów  rządowych,  czy  też  Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej  Metropolii.  Po 
ogłoszeniu  Programu  Inwestycji  Strate-
gicznych również zgłosiliśmy nasze projek-
ty – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Symboliczne czeki z kwotami dofinan-

sowania przekazała wiceprezydentowi Ru-
dy Śląskiej Krzysztofowi Mejerowi sena-
tor RP Dorota Tobiszowska. Łączna kwota 
dotacji to 19,7 mln zł, z czego 15,2 mln zł 
przypada na ul. Bałtycką w Kochłowicach, 
a 4,5 mln zł na Plac Niepodległości w Go-
duli.
–  Dzięki  modernizacji  ulicy  Bałtyckiej 

powstanie  dojazd  do  terenów  inwestycyj-
nych. Co istotne, ta inwestycja jest elemen-
tem porozumienia w sprawie zagospodaro-
wania  pokopalnianych  nieruchomości  
w tym rejonie, które podpisaliśmy ze Spół-
ką Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowic-
ką  Specjalną  Strefą  Ekonomiczną  – pod-
kreśla  Krzysztof  Mejer.  Oprócz  samej 
drogi dojazdowej powstanie również dro-
ga rowerowa, chodnik i oświetlenie. Prze-
budowany  zostanie  także  istniejący  prze-
pust uliczny oraz wykonana zostanie kana-
lizacja  deszczowa  ze  zbiornikiem  reten-
cyjnym.

W wyniku rewitalizacji Placu Niepodle-
głości  powstanie  z  kolei  przestrzeń miej-
ska  łącząca  cechy  otwartego  placu  miej-
skiego  z  parkiem  o  powierzchni  prawie 
7  tys. m2. – Zaktualizowaliśmy  już  doku-
mentację  i  jesteśmy  gotowi  do  realizacji 
inwestycji. Zaprojektowano  fontannę, zie-
leń, alejki parkowe, ławki, kosze na śmieci, 
stojaki  rowerowe  oraz  energooszczędne 
oświetlenie  LED.  Wybudowany  zostanie 
budynek kawiarni i ogólnodostępna toale-
ta, powstanie także parking – wylicza wi-
ceprezydent Michał Pierończyk.
Oprócz  rozpatrzonych  pozytywnie 

wniosków Ruda  Śląska  do  Programu  In-
westycji Strategicznych zgłosiła  też prze-
dłużenie trasy N-S w kierunku północnym 
–  od  DTŚ  do  ul.  Karola  Goduli. W  tym 
przypadku wnioskowana kwota dofinanso-
wania wynosiła ponad 350 mln zł. 
Warto przypomnieć, że miasto skutecz-

nie pozyskuje środki również z Rządowe-
go  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych. 
W trzech dotychczasowych edycjach łącz-
na suma dotacji dla Rudy Śląskiej wynio-
sła ponad 31 mln zł na 13 zadań.
Program  Inwestycji  Strategicznych  to 

bezzwrotne dofinansowania inwestycji pu-
blicznych realizowanych przez gminy, po-
wiaty,  miasta  i  województwa.  Obejmuje 
35 obszarów gospodarki i jest częścią Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład.  WG

HARMONOGRAM SpOtkAŃ 
Z MIESZkAŃCAMI

4.11, godz. 17.00 – Ruda  
– Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Janasa 28,

8.11, godz. 17.00 – Godula i Orzegów  
– Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Bytomskiej 45,

15.11, godz. 17.00 – Bykowina  
– ROD „Sielanka” przy ul. Plebiscytowej,
18.11, godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las  

– Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Głównej 1,
22.11, godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie  

– Miejskie Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69.

OGŁOSZENIA
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Ruda Śląska 
w ubiegłym 

tygodniu 
otrzymała 

symboliczne 
czeki na 

dofinansowanie.

EDUKACJA

Leśny zakątek w SP nr 14
Nowoczesna „zielona pracownia” została otwarta w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Głównej w Bielszowi-
cach. To druga tego typu inwestycja oddana do użytku w mieście w tym roku szkolnym. Przedsięwzięcie w prze-
ważającej części zostało sfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. – Przekazywanie uczniom wiedzy z wy-
korzystaniem innowacyjnych i nieszablonowych pomocy naukowych, schematów i modeli będzie łatwiejsze dla 
nauczycieli oraz przyjemniejsze i ciekawsze dla młodzieży – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Projekt  „Leśny  zakątek”  zakładał  grun-
towny  remont  dotychczasowej  sali  lekcyj-
nej oraz stworzenie nowoczesnej pracowni 
przyrodniczo-biologicznej.  Po  wykonaniu 
prac na ścianach sali oraz tapetach przewa-
żają motywy związane z  lasem, drzewami 
i  zwierzętami,  a  klasa  zyskała  całościowe 
wyposażenie – nowe ławki, krzesła, biurko, 
laptop oraz monitor interaktywny. – Z dużą 
satysfakcją oddajemy do dyspozycji uczniów 
bogato i nowocześnie wyposażoną salę lek-
cyjną. Korzystać z niej będą w głównej mie-
rze uczniowie klas 4-6 – powiedziała Kata-
rzyna Romejko, dyrektor SP nr 14. 
Znajdują się tam m.in.: pomoce i gry dy-

daktyczne, mikroskopy wraz ze stosowny-
mi  preparatami,  plansze  edukacyjne,  ćwi-
czeniowy zestaw do biodegradacji czy nie-
zwykle pomocne w zrozumieniu treści mo-
dele (model DNA czy schemat pracy płuc). 
–  Uczniowie  będą  mogli  także  korzystać 
w klasie z przyjemnych siedzisk rehabilita-
cyjnych – dodaje dyrektorka.
Ogólny koszt projektu wyniósł 40 tys. zł. 

Znaczna  część  tej  kwoty,  czyli  32  tys.  zł, 
pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Fundu-
szu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej  w  Katowicach,  pozyskanej  w  ra-
mach konkursów „Zielona Pracownia Pro-
jekt 2021” oraz „Zielona Pracownia 2021”.
W tegorocznej, siódmej edycji konkursu 

„Zielona Pracownia 2021”, WFOŚiGW po-

zytywnie ocenił 61 wniosków spośród 133, 
które wpłynęły na konkurs. W przeważają-
cej większości odbiorcami konkursu okaza-
ły się szkoły podstawowe.
Celem konkursu jest utworzenie szkol-

nej pracowni na potrzeby nauk przyrodni-
czych,  biologicznych,  ekologicznych, 
geograficznych,  geologicznych  i  che-
miczno-fizycznych.  W  konkursie  mogły 
wziąć udział placówki oświatowe z tere-
nu  województwa  śląskiego.  Nadesłane 
wnioski oceniano, biorąc pod uwagę: po-
mysł  na  zagospodarowanie  pracowni 
(wykorzystanie  przestrzeni,  funkcjonal-
ność,  estetykę,  kreatywność,  innowacyj-
ność  rozwiązań),  różnorodność  pomocy 

dydaktycznych,  wyposażenia  i  sprzętu 
oraz zasadność ich zakupu.
Przypomnijmy,  że  w  tym  roku  przy 

udziale  środków  z WFOŚiGW w mieście 
powstała  podobna  pracownia  w  Szkole 
Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida w Ru-
dzie, z kolei w ubiegłym w Szkole Podsta-
wowej nr 16 przy ul. Obrońców Westerplat-
te w Wirku. Takie inicjatywy były również 
w 2019 roku, a projekty zostały zrealizowa-
ne w: SP nr 1 przy ul. Kościuszki w Nowym 
Bytomiu,  SP  nr  25  przy  ul.  Kaczmarka 
w Halembie oraz w Niepublicznej Podsta-
wowej  Szkole  Mistrzostwa  Sportowego 
przy ul. ks. Tunkla w Kochłowicach.

 BP
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Nowoczesna 
pracownia 

przyrodniczo-
biologiczna 

została 
sfinansowana 

głównie 
z dotacji 

WFOŚiGW 
w katowicach.



Prezydent Miasta ruda Śląska 
zgodnie z § 12 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (tj. dz.u. 2014.1490 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony 
na dzień 4.11.2021 r. w urzędzie Miasta ruda Śląska drugi ustny przetarg 
nieograniczony w części dotyczącej sprzedaży niezabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej własności Gminy Miasta ruda Śląska, położonej w rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmującej stanowiące 
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:

– 744 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjny-
mi 5053/321 o powierzchni 453 m2, użytek „Ps-iV”, zapisaną w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kW  
nr Gl1s/00027865/4 i 5059/4083 o powierzchni 291 m2, użytek „Ps-iV”,  
kW nr Gl1s/00006384/5 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska,

– wraz z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej 
stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, kW nr Gl1s/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, kW nr Gl1s/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, kW nr Gl1s/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, kW nr Gl1s/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, , kW nr Gl1s/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, kW nr Gl1s/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, kW nr Gl1s/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, kW nr Gl1s/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, kW nr Gl1s/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, kW nr Gl1s/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, kW nr Gl1s/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, kW nr Gl1s/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, kW nr Gl1s/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem pod dro-

gę dojazdową.
Odwołanie przetargu w odniesieniu do działek nr 5053/321 i 5059/4083 

wraz z udziałem wynoszącym 1/27 część w działkach drogi dojazdowej nastę-
puje w związku z przeznaczeniem ich do zbycia w drodze umowy zamiany. 

W zakresie działek nr 5070/319 i 5063/4083 wraz z udziałem wynoszącym 
1/27 część w nieruchomości obejmującej działki drogi dojazdowej na dzień 
4.11.2021 r. drugi ustny przetarg nieograniczony pozostaje bez zmian.
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rada seniOrÓW

O sprawach seniorów
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radni seniorzy po raz kolejny 
obradowali. iii sesja rady 
seniorów odbyła się w środę 
(27.10), a w jej trakcie m.in. 
przedstawiona została 
informacja na temat rudzkiej 
karty seniora, karty iCe, czy 
realizacji projektu dzienny 
dom Opieki Medycznej. 
Ponadto zespoły Problemowe 
rady seniorów przedstawiły 
plan swoich prac.
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Środowa sesja rozpoczęła się od wystą-
pień zaproszonych gości, czyli Urszuli 
Koszutskiej – radnej Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego oraz Marka Partusia, ko-
mendanta Straży Miejskiej w Rudzie Ślą-
skiej, który mówił m.in. o bezpieczeństwie 
seniorów. Z kolei przedstawiciele Zespo-
łów ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia, 
ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 
oraz ds. Aktywizacji osób starszych przed-
stawili wstępne założenia programowe 
swojej działalności w tej kadencji. Powo-
łany został też zespół do spraw kontaktów 
z „Wiadomościami Rudzkimi”.

Radni dowiedzieli się ponadto, czym jest 
prowadzony przez Szpital Miejski Dzienny 
Dom Opieki Medycznej, do czego służy 
karta ICE (in case of emergency – w na-
głym wypadku) oraz na jakim etapie jest 
realizacja Rudzkiej Karty Seniora. – We-
dług wrześniowych danych wydanych zo-

stało 7552 kart, a podmiotów realizujących 
projekt było 127. Pomimo pandemii liczba 
kart przybywa, co pokazuje, że taka inicja-
tywa jest potrzebna – mówi Józef Osmenda, 

przewodniczący rudzkiej Rady Seniora. Jej 
następne posiedzenie zaplanowano na gru-
dzień. Wówczas m.in. omówiony zostanie 
plan działań na 2022 rok. JO

Gościem ostatniej sesji był m.in. komendant Marek Partuś.

W skład rady wchodzi 18 radnych. Ich działania  
mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.  

szPital MieJski

To dla nich drugi dom.  
Tu zdrowie jest najważniejsze

Od miesiąca przy bielszowickim 
szpitalu Miejskim działa 
dzienny dom Opieki 
Medycznej (ddOM). Obecnie 
w projekcie uczestniczy 
ok. 15 osób, ale docelowo 
ze wsparcia będzie mogło 
skorzystać 75 uczestników. 
Podczas pobytu podopieczni 
są ,,prowadzeni” według 
indywidualnego programu 
wsparcia, dzięki czemu już po 
pierwszych tygodniach pobytu 
mogą poczuć się lepiej.
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Wsparcie jest przeznaczone dla osób 
potrzebujących pomocy w codziennym 
funkcjonowaniu, które ze względu na 
wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki albo wsparcia w codzien-
nym funkcjonowaniu. Podczas pobytu 
w DDOM – trwającego od jednego do 
czterech miesięcy (od 30 do 120 dni robo-
czych) – uczestnicy prowadzeni są według 
indywidualnego programu wsparcia. W ra-
mach niego odbywają się konsultacje le-
karskie, psychologiczne, terapeutyczne 
i logopedyczne, a także zajęcia ruchowe, 
leczenie krioterapią, światłolecznictwo 
i elektrolecznictwo, kinezyterapia, masaże 
i zajęcia z fizjoterapeutą. Do tego realizo-
wane są badania i świadczenia medyczne 
(w razie potrzeby pacjenci mają zapewnio-
ne niezbędne badania diagnostyczne oraz 
specjalistyczne konsultacje lekarskie), ele-
menty terapii wspierającej (m.in. artetera-
pia, ergoterapia), treningi umiejętności 
społecznych  (m.in. ludoterapia, socjotera-
pia), relaksacje (m.in. silwoterapia) oraz 
ćwiczenia z zakresu stymulacji procesów 
poznawczych oraz zajęcia dodatkowe. 
Prowadzona jest też opieka pielęgniarska 
oraz doradztwo w doborze odpowiednich 
wyrobów medycznych. Ponadto przepro-
wadzane są rozmowy z rodziną lub opie-
kunami pacjenta, jeżeli chodzi o kontynu-
ację opieki.

Jedną z podopiecznych Dziennego Do-
mu Opieki Medycznej jest 86-letnia Teresa 
Sewina, mieszkanka Halemby. – Ogłosze-

nie o projekcie znalazłam w gazecie. Wy-
starczył jeden telefon, a w kolejnych dniach 
dzięki pomocy koordynatora projektu już 
miałam wypełnione niezbędne druki oraz 
byłam po wywiadzie zdrowotnym – mówi 
Teresa Sewina. – Udało się i od 1 paździer-
nika codziennie spędzam tutaj czas od go-
dziny 7 do około godziny 15, a w trakcie 
korzystam m.in. z rehabilitacji i ćwiczeń 
oraz konsultacji lekarskich – dodaje.

Uczestnicy projektu na miejscu otrzy-
mują także trzy posiłki dziennie, a oprócz 
leczenia uczestniczą m.in. w zajęciach 
warsztatowych. – To dla nas możliwość, 
aby poznać innych ludzi, zintegrować się 
i po prostu miło spędzić czas, bo zawsze 
powtarzam, że osoby w naszym wieku po-
winny być cały czas aktywne – podkreśla 
pani Teresa. – Jestem bardzo zadowolona 
z pobytu – opieka personelu jest godna po-
dziwu, a warunki bardzo dobre (z racji te-
go pani Teresa napisała specjalny wiersz 
dla personelu i szpitala – przyp. red.). Nie-
zwykle ważne dla mnie jest też to, że mamy 
zorganizowany transport z i do domu, bo 
miałabym problem, żeby samodzielnie do-
trzeć tutaj z Halemby – dodaje uczestnicz-
ka projektu.

Chętne osoby cały czas mogą się 
zgłaszać do projektu Dzienny Dom 
Opieki Medycznej (warunkiem jest  

m.in. uzyskanie od 40 do 65 punktów 
w skali Barthel). – W każdej chwili moż-
na złożyć dokumenty zgłoszeniowe do 
projektu, rekrutacja prowadzona jest 
w sposób ciągły. W projekcie przewi-
dziano wsparcie dla 75 osób. W chwili 
obecnej prowadzimy nabór na drugi 
,,turnus”, który chcemy rozpocząć od  
22 listopada – wyjaśnia Tomasz Kontny 

ze Szpitala Miejskiego w Rudzie Ślą-
skiej, koordynator projektu DDOM.  
– Działamy dopiero od 1 października, 
ale pomimo tak krótkiego funkcjonowa-
nia opinie uczestniczek i uczestników 
wskazują, iż DDOM funkcjonuje bardzo 
dobrze, a co najważniejsze – odczuwają 
oni poprawę swojego zdrowia i samopo-
czucia – dodaje. Joanna Oreł

Pani Teresa Sewina jest jedną z pierwszych  
uczestniczek projektu DDOM.

Fo
to

: J
O

Jednym z głównych punktów pobytu jest regularna rehabilitacja i fizjoterapia.
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Oprócz wsparcia medycznego dla podopiecznych organizowane są zajęcia warsztatowe.

OGŁOszenie
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50 lat minęło...
Ponad 60 par z długletnim stażem małżeńskim 
zostało uhonorowanych podczas uroczystości 
Złotych Godów, która odbyła się 15 październi-
ka. W trakcie spotkania w Miejskim Centrum 
Kultury w Nowym Bytomiu małżonkowie otrzy-
mali medale, upominki oraz kwiaty. Poniżej pu-
blikujemy pamiątkowe zdjęcia kolejnych par ju-
bilatów, którzy uczestniczyli w Złotych Godach. 
Gratulujemy i życzymy dalszych lat spędzonych 
razem!  JO, Foto: JO, AL Jadwiga i Eugeniusz Wandzikowie.

Danuta i Jan Wieczorkowie.

Halina i Ryszard Więckowie.

Józef Wiewióra z kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego, Joanną Michalską-Mol.

Gabriela i Józef Witańscy.

Teresa i Jan Zdrzałkowie.Teresa i Stanisław Woźniakowie.

Urząd pracy doceniony za realizację Tarczy Antykryzysowej
PowIaTowY URZĄD PRaCY

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej znalazł się w gronie instytucji, które zostały docenione za realizację Tarczy antykryzysowej, czyli działań wspierających rudzkich pracodawców, 
przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią CoVID-19. Złotą odznakę Honorową za Zasługi dla województwa Śląskiego przyznano Beacie Płaczek, dyrektor PUP, a srebrne – Iwonie 
skibie, kierownikowi Działu Ewidencji oraz Żanecie Jarzębskiej, specjalistce ds. programów. wręczenie nagród odbyło się na początku października w sali sejmu Śląskiego w katowicach.

W 2020 roku po raz pierwszy w historii insty-
tucji tej przyszło się zmierzyć z trudnym i no-
wym zadaniem, jakim było przeciwdziałanie go-
spodarczo-społecznym skutkom pandemii  
COVID-19. – Realizacja wsparcia w ramach 
Tarczy Antykryzysowej wymagała od urzędu wy-
pracowania szeregu procedur, dzięki którym 
środki finansowe mogły być w sposób ciągły  
i odpowiadający na pilne potrzeby gospodarcze 
kierowane do rudzkich przedsiębiorców – mówi 
Beata Płaczek, dyrektor rudzkiego PUP-u.

Na realizację zadań w ramach Ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
COVID-19 rudzki urząd pracy pozyskał w ubie-
głym roku 40 mln zł. Pieniądze te przeznaczone 
zostały na różne formy wsparcia (jednorazowe 

bezzwrotne pożyczki w wysokości do 5 tys. zł, 
dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagro-
dzeń składek na ubezpieczenia społeczne 
w przypadku spadku obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia COVID-19, dofinan-
sowania części kosztów prowadzenia działalno-
ści gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrud-
niającego pracowników). – W ramach tych dzia-
łań w samym tylko roku 2020 urząd podpisał 
z rudzkimi pracodawcami, przedsiębiorcami 
oraz stowarzyszeniami i kościelnymi osobami 
prawnymi ponad 5500 umów, co obrazuje 
ogromną skalę korzystania z tego wsparcia 
– podkreśla Beata Płaczek.

Natomiast w tym roku rudzki PUP rozpatrzył 
pozytywnie 1876 wniosków w zakresie tarczy na 
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Nagrodzone 
odznaką 

za zasługi dla 
województwa 

śląskiego 
zostały 

(od lewej):  
Iwona 
Skiba, 
Beata 

Płaczek 
oraz 

Żaneta 
Jarzębska.

ZłoTE GoDY
ponad 9 mln zł oraz rozliczył 1349 umów w za-
kresie dofinansowań dla 4408 pracowników 
i przedsiębiorców. – Kilkaset rudzkich firm, które 
z powodzeniem skorzystało ze środków w ramach 
tarczy, ustabilizowało sytuację swojego przedsię-
biorstwa, dzięki czemu mogło ocalić miejsca pra-
cy – mówi dyrektor PUP-u. – Należy podkreślić, 
że efektywne wdrażanie założeń Tarczy Antykry-
zysowej nie zablokowało dynamicznego działa-
nia urzędu pracy w ramach działań bieżących. 
Dzięki kooperacji i partnerstwu z rudzkimi pra-
codawcami i przedsiębiorcami Powiatowy Urząd 
Pracy w Rudzie Śląskiej uzyskał wysoki wskaźnik 
efektywności zatrudnieniowej osób bezrobotnych 
za rok 2020 – 88,16%. Średnia krajowa za rok 
2020 wyniosła 85,35%. Przez cały czas umożli-
wiona była rejestracja elektroniczna, w trybie 

ciągłym wypłacane były świadczenia typu zasiłki 
oraz stypendia. Na bieżąco wypłacane były jed-
norazowe, bezzwrotne dotacje na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej oraz wdrażano formy sub-
sydiowane, w tym staże – wylicza Beata Płaczek.

Ponadto realizowano szkolenia dla osób bez-
robotnych oraz szkolenia dla pracowników i pra-
codawców rudzkich firm w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. Wspierane były też 
osoby niepełnosprawne (udzielanie dofinanso-
wań do działalności gospodarczej lub refundacja 
doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy 
w ramach środków z PFRON-u). Realizowano 
również aktywizację zawodową repatriantów, 
a pracodawcy mogli i nadal mogą liczyć na po-
moc w zakresie zatrudnienia pracowników, 
w tym cudzoziemców. JO

500 porcji żuru dla potrzebujących
ŚwIaTowY DZIEń walkI Z GłoDEm

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień walki z Głodem. Z racji 
tego Fundacja wolne miejsce wraz z miastem przeprowadziła akcję rozdawania żywności 
osobom potrzebującym i wszystkim chętnym. w środę (27.10) na rudzkim rynku przygoto-
wano ok. 500 porcji żuru.

– W ten sposób symbolicznie włączyliśmy się 
w obchody Światowego Dnia Walki z Głodem, 
który obchodzony jest w październiku. Mam 
świadomość, że tą akcją nie rozwiążemy proble-
mu, jakim jest głód. Dlatego też pragnę przypo-
mnieć, że w Rudzie Śląskiej działa wiele placó-
wek, które pomagają mieszkańcom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. Oferują im one 
różne formy pomocy socjalnej, a także dbają o to, 
żeby potrzebujący nie byli głodni – podkreśla wi-
ceprezydent Anna Krzysteczko, która uczestni-
czyła w akcji na rynku.

Wśród takich instytucji można wymienić m.in. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej czy 
Caritas. – Dlatego chciałabym zaapelować do 
wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, aby nie 
krępowali się, tylko zgłaszali do odpowiednich 
placówek w naszym mieście, aby taką pomoc 
uzyskać. Ważne jest też, żebyśmy widząc kogoś 
w potrzebie, nie przechodzili obok obojętnie, tyl-
ko wyciągali pomocną dłoń – mówi wiceprezy-
dent.

Przy okazji Anna Krzysteczko zaapelowała 
o to, aby nie marnować jedzenia. – Są osoby, któ-

re naprawdę go potrzebują. Stąd też przypomi-
nam, że w naszym mieście działają założone 
przez społeczników jadłodzielnie, gdzie można 
przynieść żywność i podzielić się nią z potrzebu-
jącymi – zachęca wiceprezydent Krzysteczko.

W Rudzie Śląskiej działają trzy jadłodzielnie 
– w Halembie przy parafii pw. Matki Bożej Ró-
żańcowej, w Kochłowicach przy ul. Oświęcim-
skiej 123 oraz w Rudzie 1 na Placu Wolności  
(ul. Wolności 14). Joanna Oreł
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Wolontariusze rozdali w sumie ok. 500 porcji ciepłej zupy. 
Podobne akcje organizowane są w całej Polsce.
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KINO DLA KOBIET

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Dworcowa 33, tel. 32 242-05-86

19 listopada, godz. 17.15
Wernisaż Marka Sabudy 

Stacja Biblioteka, ul. Dworcowa 33

Kino Patria
ul. Chorzowska 3, tel. 32 742-77-92

20-lecie Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego Kafe In-nI 

6 listopada (sobota), godz. 18.00
Projekcja fi lmu „Powroty” Joanny Helander 
– wybitnej dokumentalistki i fotografk i, pocho-
dzącej z Rudy Śląskiej, mini wystawa jej prac 
oraz prezentacja wizualno-muzyczna pokazują-
cą historię DKF-u. 

Darmowe wejściówki do odbioru 
w kinie Patria.

7 listopada (niedziela), godz. 18.00
„Annett e” – specjalny seans fi lmowy, najnowsza 
produkcja L. Caraxa, która została nagrodzona 
Złotą Palmą za reżyserię na festi walu w Cannes. 

Bilety w „jubileuszowej” cenie 10 zł

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28
tel. 32 243-22-20 lub 32 248-13-46

8 listopada (poniedziałek), godz. 11.00 
Gala wręczenia nagród w konkursach: 

,,Pozytywnej Piosenki i Słowa”
Wstęp wolny

9 listopada (wtorek), godz. 17.00
„Patriotyzm znaczy…” 

– program słowno-muzyczny 
 Wstęp wolny

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69 
www.mckrudasl.pl, tel. 32 248-62-40

6 listopada (sobota), godz. 18.00 
 „Usta milczą, dusza śpiewa” 

– koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarek
Wyjątkowy wieczór, który będzie podróżą w kra-
inę operetki, barwnych salonów arcyksiążąt, 
wystawnych bali oraz w krainę czardasza. Nie 
zabraknie również musicalowych perełek z „My 
Fair Lady” czy „Upiora w operze”. Koncert wy-
pełni piękna muzyka i sentymentalny nastrój.

Bilety w cenie: 50 zł

8 listopada (poniedziałek), godz. 18.00
„Szeryf z Fryn City” – śląska komedia... 

z Dzikiego Zachodu 
MCK im. H. Bisty zaprasza na kolejną komedię 
po śląsku. Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj. 
Występują: Anna Białoń, Joanna Romaniak, Nina 
Siwy, Jakub Podgórski, Zbigniew Stryj, Krzysztof 
Wierzchowski i Jan Woldan.

Bilety w cenie: 30 zł, bilety grupowe 
(min. 10 osób) w cenie: 15 zł/os., Rudzka 
Karta Seniora: rabat 20%, Rudzka Karta 

Rodziny 3+: rabat 50% 

11 listopada (czwartek), godz. 17.00 
25. Gala wręczenia nagród „Hanysy 2021”

Hanysy to wyjątkowe wydarzenie społeczno-kul-
turalne, organizowane przez Miasto Ruda Śląska 
i Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 
którego pomysłodawcą i reżyserem jest Grzegorz 
Poloczek. Podczas uroczystej gali nagradzani są 
przedstawiciele świata sportu, dziennikarstwa, 
medycyny, kultury, nauki, sztuki, przemysłu i biz-
nesu, a także instytucje takie jak teatry, opery, 
fundacje, centra kultury czy media.

Bilety w cenie: 50 zł 
– Sprzedaż wyłącznie w kasie MCK

13 listopada (sobota), godz. 19.00 
„Mayday 2” – komedia Těšínské 

Divadlo Scena Polska z Czeskiego Cieszyna
Bilety w cenie: 80 i 70 zł – sprzedaż prowadzi 

bezpośredni organizator: Kupbilecik.pl  

Wraca kobiece kino – dla rozrywki i edukacjiW listopadzie pierwszy raz po 
przerwie spowodowanej pandemią 
wznowione zostanie rudzkie Kino 
dla Kobiet. Podczas spotkania 
w kinie Patria panie będą mogły 
dowiedzieć się więcej na temat 
profi laktyki chorób kobiecych, 
spędzą czas w ruchu, będą mogły 
posmakować specjałów rudzkich 
producentów i restauratorów oraz 
oczywiście zobaczyć fi lm. Tym 
razem będzie to „Bo we mnie jest 
seks”, czyli historia aktorki 
i piosenkarki Kaliny Jędrusik.

14 listopada (niedziela), godz. 16.00 
Kabaret Nowaki w programie 

„Za granicą żartu”
Bilety u bezpośredniego organizatora 

– w sprzedaży online na:  Kupbilecik.pl/
Biletyna.pl/Kabaretowebilety.pl 

15 listopada (poniedziałek), godz. 18.00 
„Gita story” – śląska komedia muzyczna

Bilety w cenie: 30 zł
Rudzka Karta Seniora: rabat 20%

Rudzka Karta Rodziny 3+: rabat 50%

16 listopada (wtorek), godz. 17.00
Akademia Kultur i Religii Świata 

– Piękno secesji
Bilety w cenie: 5 zł

16 listopada (wtorek), godz. 17.00
„Z Piosenką do Wolności 2021” 

Koncert fi nałowy Regionalnego Konkursu Pio-
senki i Pieśni Patriotycznej.

Wstęp bezpłatny 
– wejściówki do odbioru w kasie MCK

17 listopada (środa), godz. 17.00 
Ogólnopolski Dzień Seniora 

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora serdecz-
nie zapraszamy do MCK na koncert, w którym 
udział wezmą rudzcy seniorzy oraz zaproszeni 
goście. Wystąpią: grupa taneczna „Starszaki”, 
grupa taneczna „Tiri Tiri Tany”, grupa teatralna 
– Teatr na „5”,  wokalista Piotr Białas, fraszkopi-
sarka Dorota Książek oraz gościnnie Studio Pio-
senki „60-tka” z Bytomia.

Wstęp bezpłatny – wejściówki do odbioru 
w kasie MCK

26 listopada (piątek), godz. 18.00
 „Dziewczynka z zapałkami” – musical 

Dziewczynka z Zapałkami” to już czwarta pro-
dukcja Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób 
uzdolnionych artystycznie „MusicALL”. Mała 
dziewczynka z zapałkami, w centrum wielkiego 
miasta, jak odnajdzie się we współczesnym świe-
cie? 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 Resz-
tak, Bartosz Banasik. Scenariusz, muzyka, teksty 
piosenek, produkcja: Bartosz Banasik. Chore-
ografi a: Daria Resztak.

Bilety w cenie: 25 zł

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
ul. E. Kokota 170, tel. 32 240-21-25

www.domkulturyrsl.pl
19 listopada (piątek), godz. 19.00

Sawicka
Sawicka – to skład badający muzyczno-literac-
kie zjawisko piosenki poprzez testowanie ener-
gii rozmaitych stylów muzycznych. Punk-rock, 
bossa-nova, vintage music, jazz, reggae to tylko 
niektóre z gatunków służących jako forma dla 
sugestywnych autorskich tekstów. Przy szerokim 
spektrum stylistycznym założeniem grupy jest 
minimalistyczna forma piosenki i skondensowa-
ny ładunek emocjonalny zawarty w prostej fuzji 
wokalu i dwóch instrumentów. Marta Gzowska-
Sawicka – teksty/śpiew, Artur Kudłacik – mu-
zyka/gitara basowa, Mateusz Głuszak – gitary, 
ukulele.

Bilety w cenie 20 zł

21 listopada (niedziela), godz. 16.00
 Plastusiowy pamiętnik 

– spektakl bajkowy dla dzieci.
Muzyczny spektakl powstał na motywach 
„Plastusiowego pamiętnika” Marii Kownackiej 
i choć pierwszy odcinek tej historii ukazał się 
w 1931 roku, to wciąż opowieść plastelinowe-
go ludzika fascynuje i bawi kolejne pokolenia. 
Zabawne dialogi, wartko tocząca się akcja, au-
torskie piosenki i stylowa scenografa w formie 
piórnika zachwycą nie tylko dziecięcą część 
publiczności. Interaktywny charakter spektaklu 
wciągnie najmłodszych do wspólnej zabawy.

Bilety w cenie: 18 zł

25 listopada (czwartek), godz. 17.00
Błażej Krajewski – Stand up

Błażej Krajewski po lockdownie powraca ze 
swoim najnowszym programem „Rzut za dwa”! 
Bydgoski komik znany z opowiadania historii 
z rodzinnego miasta, wielu wpadek, które Bła-
żej przyciąga do siebie jak magnes oraz wcie-
leń w barwne postacie zaczerpnięte ze świata 
popkultury.

Bilety tylko online na: www.kupbilecik.pl

Ostatnie Kino dla Kobiet odbyło się w marcu ubie-
głego roku. – Czas izolacji przede wszystkim dał nam 
wiele do myślenia. Każdy mógł się na chwilę zatrzy-

24 listopada (środa), godz. 18.00
„Z baśni i fi lmu” – koncert 

Koncert w wykonaniu wychowanków studia 
wokalnego MDK w Rudzie Śląskiej pod kie-
runkiem Wojciecha Sanockiego oraz zapro-
szonych gości (wykonawców).

Wstęp wolny

Muzeum Miejskie 
im. Maksymiliana Chroboka 

ul. Wolności 26, tel. 32 248-44-57
www.muzeum.rsl.pl

„Czas to pieniądz. Historia cywilizacji 
i ekonomii na przykładzie

Rudy Śląskiej” – wystawa stała
Nową ofertą muzeum jest unikatowa ekspozy-
cja stała „Czas to pieniądz”, która przedstawia 
historię cywilizacji i ekonomii na przykładzie 
Rudy Śląskiej. Przewodnikami po wystawie są 
Joanna Gryzik i Karol Godula. To jednak nie 
wszystkie atrakcje rudzkiego muzeum. Za-
praszamy do obejrzenia efektów inwestycji! 
Godziny otwarcia muzeum: wtorek, środa, 
piątek: 8.00-16.00, czwartek: 8.00-18.00, nie-
dziela: 13.00-18.00.

Bilety: normalny – 10 zł, ulgowy – 5 zł, 
rodzinny – 20 zł (2 osoby dorosłe plus 

3 dzieci do lat 18), dzieci do lat 7 wstęp 
bezpłatny 

18 listopada
Konkurs Plastyki Nieprofesjonalnej 

51. Rudzka Jesień – otwarcie wystawy 
Wystawa będzie prezentowana do 12 grud-
nia br.

Miejska Biblioteka Publiczna 24 listopada (środa), godz. 18.00

mać i uświadomić sobie, co jest dla nas najważniej-
sze. Myślę, że spotkanie w babskim gronie raz na ja-
kiś czas dobrze zrobi każdej z nas. Po czasie przestoju 
każda jest spragniona spotkań towarzyskich, takich, 
przy których możemy się edukować, a zarazem poroz-
mawiać przy fi liżance kawy – podkreśla Marta Glamb, 
która współorganizuje rudzkie Kino dla Kobiet.

Ideą Kina dla Kobiet jest nie tylko spotkanie się 
w gronie pań i znalezienie chwili dla siebie oraz na 
rozrywkę, ale również edukacja. Tak też będzie 19 li-
stopada podczas kolejnej edycji KdK. – Rozpocznie-
my tanecznym krokiem z dziewczynami z 2AFit, nato-
miast z zaproszonymi gośćmi porozmawiamy o profi -
laktyce przeciwnowotworowej. Dr hab. n. med. Woj-
ciech Cnota jest tak naprawdę przyjacielem Kina dla 
Kobiet. Wspiera nasze działania praktycznie od po-
czątku istnienia eventu. Kobiety go „uwielbiają”, 
dzięki temu zwiększa się ich świadomość. Ogromną 
satysfakcją jest to, że po naszym spotkaniu panie idą 
na cykliczne badania – mówi Marta Glamb. – Zapro-
siliśmy również Iwonę Góźdź-Bryłę, która niedawno 

usłyszała diagnozę, co dodatkowo wzmocni wykład 
ordynatora na temat profi laktyki. Przez wzgląd na 
obecną sytuację długo zwlekałyśmy z ponownym 
startem KdK. Jednak pewnego dnia to właśnie Iwona 
zadzwoniła do mnie, porozmawiałyśmy chwilę na te-
mat profi laktyki raka piersi i to dzięki niej nasze spo-
tkania ruszają ponownie. Można powiedzieć, że to 
ona jest inicjatorem listopadowego spotkania – doda-
je Marta.

Kino dla Kobiet rozpocznie się o godz. 17. Na sali 
kinowej jak zawsze będzie można skorzystać z usług 
gastronomicznych. Panie skosztują specjałów z fi rmy 
KUŚ, kawiarni Panaceum oraz restauracji TuLisMa-
Nore i KarmaMa. Będzie też rozmowa o pielęgnacji 
ciała i… życiu pszczół. Natomiast na ekranie wy-
świetlony zostanie fi lm Katarzyny Klimkiewicz „Bo 
we mnie jest seks”, którego bohaterką jest aktorka, 
piosenkarka i skandalistka swoich czasów – Kalina 
Jędrusik. Bilety na to wydarzenie w cenie 30 zł moż-
na rezerwować poprzez fan page Kina dla Kobiet 
oraz zakupić w kasie kina Patria. Joanna Oreł
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Zespół�Szkół�Muzycznych�I�i�II�stopnia�obchodzi�50-lecie�działalności.�To�szkoła,�która�wychowała�pokolenia�znakomitych�muzyków�i�wciąż�
nie�brakuje�młodych�adeptów�sztuki�muzycznej.�Środowy,�uroczysty�koncert�w�Miejskim�Centrum�Kultury�zainaugurował�obchody�jubile-
uszu�placówki.

Na scenie MCK-u wystąpili pedagodzy oraz absol-
wenci ZSM, prezentując repertuar m.in. na orkiestrę 
dętą, symfoniczną oraz smyczkową. – Jeden ze słucha-
czy  stwierdził,  że  to  nie  był  koncert  pedagogów,  tylko 
mistrzów i ja się z tym w pełni zgadzam. Poziom koncer-
tu  był  naprawdę wysoki. Nic  dziwnego,  bo mamy  na-
uczycieli, którzy grają w najlepszych orkiestrach  i  ze-
społach  kameralnych  oraz  często  koncertują 
solo – mówi Mirosław Krause, dyrek-
tor Zespołu Szkół Muzycznych 
I i II stopnia w Rudzie Ślą-
skiej.

Rudzka szkoła mu-
zyczna rozpoczęła dzia-
łalność w latach 1970-
1971 (w 1970 roku Mi-
nisterstwo Kultury i Sztu-
ki przekształciło ówczesne 
Państwowe Ognisko Mu-
zyczne w Państwową Szkołę 
Muzyczną I stopnia). Kolejnymi ka-
mieniami milowymi w jej działalności były 
m.in. przenosiny z siedziby na Czarnym Lesie do No-
wego Bytomia (dotychczasowy budynek był zniszczo-
ny z powodu szkód górniczych). Od 1990 roku szkoła 
muzyczna znajduje się przy ul. Niedurnego 36. – Ko-
lejna rewolucja to z pewnością powołanie szkoły II st. 
i utworzenie Zespołu. I jeszcze jedna ogromna zmiana, 
czyli pozyskanie całego budynku i jego termomoderni-
zacja.  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 do-

kumentacji i trud-
ności. Jako młody 
dyrektor  wiele  się 

wtedy nauczyłem. Do 
dziś korzystam z tamtych 

doświadczeń – podkreśla Mi-
rosław Krause, który pracuje w pla-

cówce od 1990 roku, a od 2007 roku kieruje szkołą.
Jubileuszowe obchody potrwają do 12 maja, kiedy 

to odbędzie się kolejny, uroczysty koncert połączony 
ze zjazdem absolwentów. – Planujemy zaprosić osoby, 
które  dziś  wiele  znaczą  w  środowisku  muzycznym, 
a opuściły mury naszej szkoły. Są to m.in. Marcin Dyl-
la – według mnie najlepszy gitarzysta świata, Adrian-
na Lis – znakomita flecistka, która przez wiele lat gra-
ła  w  największej  nowozelandzkiej  orkiestrze  oraz 
Adam Wesołowski – obecny dyrektor Filharmonii Ślą-
skiej w Katowicach – zapowiada Mirosław Krause.

Kaya – dziołcha ze Śląska
KULTURA

W�Kinoteatrze�Rialto�w�Katowicach�odbył�się�premierowy�pokaz�„Ja,�Kaya�–�dziołcha�ze�Śląska”�–�filmu�do-
kumentalnego�znanego�reżysera,�producenta�i�operatora�Sławomira�Grünberga.�Bohaterką�obrazu�jest�Kaya�
Mirecka-Ploss�–�dziś�97-letnia�pisarka,�społeczniczka,�Ślązaczka.�Zdjęcia�do�dokumentu�powstawały�w�USA�oraz�
m.in.�w�Nakle�Śląskim�i�w�Rudzie�Śląskiej,�gdzie�ok.�10�lat�temu�staraniami�Kai�Mireckiej-Ploss�otwarto�Między-
narodowy�Instytut�Dialogu�i�Tolerancji�im.�Jana�Karskiego.

„Ja, Kaya – dziołcha ze Śląska” to histo-
ria 97-letniej Polki, urodzonej w Piekarach 
Śląskich Kai Mireckiej-Ploss, a właściwie 
Hanny Adeli Czech. Sławomir Grünberg, 
scenarzysta i reżyser filmu, skupia się na 
wyjątkowości, niezłomności i charyzmie 
Kai, czyli cechach, które pozwoliły jej nie 
tylko zmienić życie Polonii w USA, ale też 
sprowadzić do Stanów Zjednoczonych 105 
polskich dzieci, otworzyć im okno na świat 
i ukształtować ich światopogląd. Trojgu 
z nich dała dom, sfinansowała studia 
w USA i zapewniła odpowiedni start w do-
rosłość.

Film oparty jest na scenach kręconych 
metodą „direct cinema”, wywiadach oraz 
na wybranych archiwalnych materiałach 
filmowych i fotograficznych, pochodzą-
cych z archiwów oraz zbiorów prywatnych 
na całym świecie. – Zdjęcia do filmu roz-
poczęły się w 2017 roku. Byliśmy z kamerą 
w Waszyngtonie,  gdzie Kaya mieszka,  to-
warzyszyliśmy jej podczas 94., 95. oraz 96. 
urodzin.  W  Polsce  odwiedziliśmy  Rudę 
Śląską oraz Nakło Śląskie, gdzie mieści się 

Szkoła  Podstawowa  im.  Kai  Mireckiej 
– mówi Barbara Grünberg, prezeska Fun-
dacji LOGTV Films Polska i producentka 
dokumentu.

Premierowe pokazy filmu „Ja, Kaya 
– dziołcha ze Śląska” odbyły się w Wa-
szyngtonie oraz 29 października w Kinote-

atrze Rialto w Katowicach. Producentem 
filmu jest Fundacja LOGTV Films Polska 
w koprodukcji z Instytucją Filmową Sile-
sia Film w Katowicach oraz LOGTV LTD. 
Film dofinansowano ze środków Śląskiego 
Funduszu Filmowego.
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Bohaterka filmu Kaja Mirecka-Ploss wraz z producentką dokumentu,  
Barbarą Grünberg i Sławomirem Grünbergiem, scenarzystą i reżyserem filmu.
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Uroczysty koncert w MCK-u był początkiem  
obchodów jubileusz rudzkiej szkoły muzycznej.

Spotkanie z debiutancką powieścią
TWÓRCZY�CZWARTEK�NA�FICINUSIE

„Aszerat”� to� debiut� literacki� Aleksandry�Mazur� –� pisarki� pochodzącej�
z�Rudy�Śląskiej.�To�właśnie�jej�powieści�oraz�twórczości�poświęcone�zostało�
pierwsze�spotkanie�w�ramach�cyklu��„Twórczy�czwartek�na�Ficinusie”.�Mają�
się�one�odbywać�cyklicznie�w�siedzibie�Miejskiej�Biblioteki�Publicznej�przy� 
ul.�Kubiny�w�Wirku.

Cykl „Twórczy czwartek na Ficinusie” 
to inicjatywa miasta oraz MBP. Ma ona na 
celu promocję kolonii robotniczej, która 
jest jednym z obiektów na Szlaku Zabyt-
ków Techniki, ale przede wszystkim bę-
dzie to okazja do spotkań z ciekawymi 
ludźmi. Podczas pierwszego spotkania, 
które odbyło się w miniony czwartek 
(28.10), goście mogli zapoznać się z twór-
czością Aleksandry Mazur. 

Pisarka jest absolwentką SP nr 15 i III 
LO w Kochłowicach. Aleksandra Mazur 
zadebiutowała w ubiegłym roku powieścią 

pt. ,,Aszerat”. – To opowieść o nas. O sil-
nych kobietach. Bohaterka, pomimo wielu 
złych doświadczeń, wciąż będzie wierzyć, 
mieć  nadzieję  i  kochać.  Jak  każda  z  nas. 
Zapraszam w duchową podróż przez ludz-
kie namiętności – zachęca do sięgnięcia po 
książkę autorka.

Podczas czwartkowego spotkania można 
było porozmawiać na temat powieści autor-
stwa rudzianki oraz jej kolejnych planów 
wydawniczych. Niebawem ukaże się kolej-
na książka autorki pt. „Abigail”, która jest 
kontynuacją powieści „Aszerat”. JO
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Podczas 
czwartkowego 

spotkania 
goście 
mogli 

porozmawiać 
z pisarką 

Aleksandrą 
Mazur.

W kolejnych latach w gronie wybitnych absol-
wentów być może znajdą się obecni uczniowie 
rudzkiej szkoły muzycznej, bo tych nie brakuje. 
Ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę 
uczniów rozpoczynających naukę. Utworzono aż 
sześć klas sześcioletnich (pierwszy raz w historii 
szkoły). Muzyczną edukację na I stopniu rozpoczęło 
372 osób, a na II stopniu 87 muzyków. – To zasługa 
nauczycieli, którzy bardzo angażują się w promocję 
szkoły i zachęcają młodych ludzi do nauki u nas. Z peł-
ną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w Ru-
dzie Śląskiej pracuje najwspanialsza kadra pedago-
giczna. Ludzie są bardzo ze sobą zżyci i panuje ro-
dzinna  atmosfera.  Nasi  nauczyciele  reprezentują 
kilka pokoleń, a mimo tego wszyscy znakomicie do-
gadują się, uczą od siebie  i wspierają – podsumo-
wuje Mirosław Krause.

Joanna Oreł

OŚWIADCZENIE  
PREZYDENT MIASTA

Jestem chora – po operacji, którą przeszłam 
jakiś czas temu, wykryto u mnie nowotwór. Teraz 
jestem poddawana specjalistycznemu leczeniu 
i jestem w trakcie chemioterapii. Nie jest mi ła-
two… Budujące jest jednak to, że chorobę udało 
się rozpoznać na odpowiednim etapie, dlatego 
jestem dobrej myśli.

Długo zastanawiałam się, czy powinnam pu-
blicznie o tym powiedzieć, ale uznałam, że jestem 
Państwu winna tę informację. W ten sposób unik-
nę też wszelkich niedomówień, plotek, czy nie-
zręcznych sytuacji, które niestety już się pojawiły.

Mam świadomość, że co roku nowotwory doty-
kają tysięcy osób w naszym kraju. Choroba to dla 
każdej z nich trudny czas i nie ma co ukrywać, że 
dla mnie również. Musiałam przewartościować 
wiele spraw, zmienić styl życia i zweryfikować 
plany na przyszłość. Jedno się jednak nie zmieni-
ło. W dalszym ciągu służę naszemu miastu i wy-
pełniam misję, którą powierzyli mi rudzianie.

Muszę jednak postawić sprawę uczciwie 
– z powodu leczenia zdarzają mi się nieobecności 
w pracy, ale w czasie, gdy przebywam na zwolnie-
niu lekarskim, jestem w stałym kontakcie z moimi 
zastępcami, radnymi, a także z Państwem. Od sa-
mego początku postanowiłam, że nie będę stoso-
wać wobec siebie żadnej taryfy ulgowej i proszę, 
by Państwo również jej nie stosowali.

Sprawy miasta muszą iść do przodu! Nie mo-
żemy sobie pozwolić na jakiekolwiek pobłażanie, 
zwłaszcza teraz, gdy stoimy w obliczu pandemii, 
a także olbrzymich przemian spowodowanych 
transformacją energetyczną i planowanym zamy-
kaniem kopalń. Od podejmowanych teraz decyzji 
i działań zależy przyszłość wielu rudzkich rodzin, 
mieszkanek i mieszkańców oraz całego miasta. 
Obiecuję, że nadal będę o Was walczyć.

Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej
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ODK RSM „Pulsar” rozpoczął swoją działalność w 1980 roku i prowadzi ją nieprzerwanie od 41 lat. Przez ten 
czas mogli Państwo spotkać się z zespołem Perfect, kabaretem Łowcy.B, czy Formacją Chatelet i Ryszardem 
Rynkowskim. W Pulsarze rozpoczął swą działalność kabaret RAK oraz zespół Gang Olsena. Na scenie stawiali 
swoje pierwsze kroki tacy muzycy jak Janusz Borzucki (Dżem), Janusz Wykpisz (Obstawa Prezydenta) czy 
Dorota Pacholarz (Arkadia Band). Prowadzimy działania społeczno-kulturalne dla wszystkich grup wiekowych 
począwszy od najmłodszych, dla których skierowana jest oferta Klubu Malucha, aż po zajęcia dla naszych 
seniorów. Rekrutację na zajęcia prowadzimy w sposób ciągły i w każdej chwili możecie do nas dołączyć.

ZAJĘCIA RUCHOWE: • 
Zdrowy kręgosłup | Zumba | Callaneti cs

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I EDUKACYJNE: • 

gitara akustyczna | gitara elektryczna | zajęcia plastyczne 
zajęcia wokalne | modelarstwo | taniec nowoczesny, modern 

i jazz, dla najmłodszych – grupa Balecik | klub malucha 
 kursy komputerowe | kursy języka angielskiego 

zbiórki 27. Rudzkiej Drużyny Harcerskiej Madagaskar 

Zapraszamy na:

Ruda Śląska 10, ul. Różyckiego 30, tel. 32 242-09-34

OSIEDLOWY DOM KULTURY RSM
ODK RSM „PULSAR” W WIRKU

ODK RSM 
„METEOR

w Nowym Bytomiu

Zapraszamy na wystawy, spotkania autorskie, spektakle teatralne 
oraz przeróżne warsztaty pomagające rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 

Ponadto oferujemy wynajem sal mieszczących od 20 do 100 osób. 

FB: www.facebook.com/odkpulsar | tel. 32 242-09-34 | e-mail: pulsar@rsm.com.pl
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ogłoszeniA DRoBne

UsłUgi

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 PoŻYCzKi – szYBKo z KoMoRniKieM, tel. 
32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik CDF s.C. 
firmy MATPoL FinAnse sp. z o.o.

 Pranie tapicerki meblowej. solidnie. Tel. 
737-593-999.

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Krótkie terminy. sKUTeCznie! Tel. 519-639-
121.

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

NierUchomości

 KUPiĘ MieszKAnie W RUDzie ŚLĄsKA, 
goTÓWKA TeL. 501-239-405.

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

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

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nierucho-
mosci.pl, tel. 793-017-323.

 Chętnie kupię mieszkanie w bloku, może 
być do remontu. szybka transakcja. Kontakt, tel. 
536-594-701.

moToryzacja
 skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-

jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

 skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 
0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-61-31, 502-097-
300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (nieda-
leko Urzędu skarbowego).

Praca
 Firma budowlana zatrudni pracowników 

o specjalizacji ogólnobudowlanej oraz staży-
stów i praktykantów. Teren Ruda Śląska-Kato-
wice. Tel. 601-504-030.

 zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego, 
brukarstwo, ogrodzenia, roboty ziemne. Tel. 
504-334-464.

 Traktorzysta z uprawnieniami, Ruda Śl. Tel. 
604-630-556.

 Pracownik porządkowy teren zew., Ruda 
Śl., Hallera, tel. 604-630-556.

 ochrona z gr. niepełnosprawności Ruda Śl, 
komputer, tel. 604-630-556.

różNe
 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, 

obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-
280-675.

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

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR
uprzejmie prosi 

o dokonywanie opłat  
zaległych grobów

na cmentarzach komunalnych przy ulicy 1 Maja  
w halembie oraz przy ulicy porębskiej w rudzie 1.

w przypadkach stwierdzenia braku opłaty przez wiele lat, 
będziemy groby 

sukcesywnie likwidować.

FirMa park paMiĘci
uprzejmie prosi 

o dokonywanie opłat  
zaległych grobów 

na cmentarzach komunalnych przy ulicy chorzowskiej  
w nowym bytomiu oraz przy ulicy hlonda w orzegowie.

w przypadkach stwierdzenia braku opłaty przez wiele lat, 
będziemy groby 

sukcesywnie likwidować.

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

PRezYDenT MiAsTA 
RUDA ŚLĄsKA 

zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2014.1490 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony 
na dzień 3.11.2021 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska drugi ustny przetarg 
nieograniczony w części dotyczącej sprzedaży niezabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej własności gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy stanisława Nabzdyka, obejmującej stanowiące 
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni: 

710•  m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi 
5078/319 o powierzchni 574 m2, użytek „Ps-iV”, zapisaną w księdze wie-
czystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW 
nr gL1s/00028660/4 i 5088/318 o powierzchni 136 m2, użytek „Ps-iV”, 
KW nr gL1s/00006656/3, 
wraz 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, KW nr gL1s/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr gL1s/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr gL1s/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr gL1s/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, , KW nr gL1s/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr gL1s/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr gL1s/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr gL1s/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr gL1s/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr gL1s/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr gL1s/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr gL1s/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr gL1s/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 - z przeznaczeniem pod dro-
gę dojazdową.

odwołanie przetargu w odniesieniu do działek nr 5078/319 i 5088/318 
wraz z udziałem wynoszącym 1/27 część w działkach drogi dojazdowej nastę-
puje w związku z przeznaczeniem ich do zbycia w drodze umowy zamiany. 

W zakresie działek nr 5075/319 i 5082/319 wraz z udziałem wynoszącym 
1/27 część w nieruchomości obejmującej działki drogi dojazdowej na dzień 
3.11.2021 r. drugi ustny przetarg nieograniczony pozostaje bez zmian.

PRezYDenT 
MiAsTA  

RUDA ŚLĄsKA
informuje o wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu 
w Biuletynie informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu 
nieruchomości własności gminy 
Ruda Śląska o oznaczeniu geode-
zyjnym 3582/160 o pow. 23 m2, 
zapisanej na karcie mapy 1, obręb 
Kochłowice, położonej w Rudzie 
Śląskiej w rejonie ul. łukowej, 
przeznaczonej do sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej na rzecz jej 
współużytkowników wieczystych.

PRezYDenT 
MiAsTA  

RUDA ŚLĄsKA 
informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni, tj. od dnia 3.11.2021 r. do 
dnia 24.11.2021 r., na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok 
pokoju 221) wykazu samodzielne-
go lokalu mieszkalnego nr 3 o po-
wierzchni użytkowej 39,22 m2 wraz 
z pomieszczeniem przynależnym 
(piwnica) o powierzchni 8,85 m2 
oraz udziałem w nieruchomości 
wspólnej wynoszącym 60/10000 
części, usytuowanego w budyn-
ku położonym w Rudzie Śląskiej-
nowym Bytomiu przy ul. Wojska 
Polskiego 29, na nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Mia-
sta Ruda Śląska, oznaczonej nu-
merami geodezyjnymi: 2628/88, 
2629/88, 2630/88, 2631/88 o łącz-
nej powierzchni 6977 m2, obręb 
nowy Bytom, karta mapy 1, KW 
gL1s/00007854/8.   

Cena wywoławcza (netto) do 
przetargu wynosi 107.000,00 zł, 
w tym: cena lokalu: 90.136,80 zł, 
tj. 84,24 % ceny, cena gruntu: 
16.863,20 zł, tj. 15,76 % ceny.

PRezYDenT MiAsTA  
RUDA ŚLĄsKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biuletynie  
informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności 
skarbu Państwa, oznaczonej jako działka numer 1187/100 o pow. 195 m2, zapisana 
na karcie mapy 2, w obrębie nowa Wieś, objęta księgą wieczystą gL1s/00008330/6, 
przy ulicy gwareckiej, która zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym poprzez od-
danie w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1804 o powierzchni 537 m2, zapisa-
na na karcie mapy 2, w obrębie nowa Wieś.

PRezYDenT 
MiAsTA  

RUDA ŚLĄsKA 
wykonujący zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta (ii piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieruchomo-
ści gruntowej zlokalizowanej w Ru-
dzie Śląskiej w rejonie ulicy górno-
śląskiej przewidzianej do oddania 
w najem na okres do 3 lat z prze-
znaczeniem pod chodnik pieszy.
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KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – czarna śmierć, 
5 – kolba kukurydzy, 8 – berlinka, 
szkuta, 9 – podmokła łączka w gór-
skim lesie, 11 – mieszka za ścianą, 
12 – chorobliwy brak woli, 15 – do-
wódca kozaków, 17 – dychawica, 
20 – Troja, 21 – gwiazdozbiór, 24 – ra-
dula, 25 – mit. gr. królowa Lidii, 
28 – centralny plac w mieście, 29 – ka-
mień ałunowy, 32 – lina stalowa, szta-
glina, 33 – dwukołowa taczka, 
36 – szalbierz, 39 – językoznawca, 
42 – mit. gr. piekło, 43 – biały ekran, 
45 – bąk, cyga, 46 – bezmocz, 
47 – strączyniec. 

PIONOWO: 1 – dwukołowiec dla 
pań, 2 – krab mrugacz, 3 – zatoka Mo-
rza Czerwonego, 4 – szereg czynności 
tworzących zamkniętą całość, 5 – nie-
jedna w banku, 6 – traf, przypadek, 
7 – larum, 10 – gemma, 13 – kierunek 
w malarstwie abstrakcyjnym, 14 – wy-
spa w Balearach, 16 – poddruk, tinta, 
17 – beczka na piwo, 18 – machina do 
rozbijania murów, 19 – ozdoba archi-
tektoniczna, 21 – prycza, 22 – linka 

przy tresurze koni, 23 – imię żony 
Aleksandra Wielkiego, 26 – mit. rzym. 
bogini losu, 27 – stolica Nigerii, 
30 – gat. nietoperza, 31 – litera alfabe-
tu łacińskiego, 31 – klown, błazen, 
35 – wirnik, 37 – befsztyk, 38 – pchła 
piaskowa z tropiku, 40 – złoty jaź, 
41 – schronienie, 44 – szkic, pobieżny 
opis. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śląska-
Orzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nade-
ślą na adres redakcji (Ruda Śląska, 
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biu-
ro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, któ-
re jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od da-
ty zamieszczenia konkursu. Po odbiór 
kuponu z krzyżówki „WR 33” zapra-
szamy do redakcji po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym (pod 
nr 889-771-365) – panią Jolantę Ko-
storz. Prawidłowe hasło brzmi: „Tam 
dom gdzie dobrze”. 

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 

tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Niewykluczone, że 
coś zmusi Cię do zmiany za-
wodowych przyzwyczajeń. 
Byk – Może najwyższy czas 
zainwestować w siebie i za-
pisać się na jakiś kurs.
Bliźnięta – Uważaj na nie-
szczerych znajomych, mogą 
Ci bardzo zaszkodzić.
Rak – Nie odkładaj niczego 
na później. To dobry czas na 
wprowadzenie zmian.
Lew – Nie przejmuj się nie-
powodzeniami w pracy, 
wszystko się dobrze skoń-
czy.
Panna – Musisz podjąć waż-
ną decyzję. Wypisz jej plusy 
i minusy. Przeanalizuj, czy 
skorzystasz na zmianach.
Waga – Masz szansę zyskać 
uznanie szefa. Musisz tylko 
wyrazić swoje zdanie.
Skorpion – Nie przejmuj 
się drobnymi kłopotami. Po-
staraj się rozwiązywać je na 
bieżąco.
Strzelec – Wkrótce odzy-
skasz wewnętrzną równo-
wagę i zaczniesz cieszyć się 
życiem.
Koziorożec – Twoje ambit-
ne pomysły wzbudzą uzna-
nie szefa. Pokaż, na co Cię 
stać.
Wodnik – Między Tobą 
a partnerką gorące chwile. 
Jesteś dla niej bardzo waż-
ny.
Ryby – Nowe i stare proble-
my, z którymi się borykasz, 
warto z kimś omówić.

| POLECAMY
Lisa Scott oline

Ktoś wie

Najnowszy thriller autorki „Powrotu 
Anny”.

Czwórka nastolatków spędza razem lato. 
Młodość musi się wyszumieć, więc piją, 
dzielą się sekretami, testując własne grani-
ce. Ich beztroskie dzieciństwo gwałtownie 
się kończy. Ginie młody człowiek. Gdyby 
nie oni, nie straciłby życia. Rozdziela ich 
poczucie winy i pytanie o to, kto załadował 
broń…

Dwadzieścia lat później spotykają się po 
raz pierwszy od tamtego tragicznego lata. 
Przyjeżdżają na pogrzeb… Stare sekrety wy-
chodzą na jaw i ożywają dawne demony.

Ktoś wie, co się stało, a jednak postana-
wia to ukryć. Jak daleko jest gotów się posu-
nąć, żeby uniknąć kary?

Lisa Scott oline po raz kolejny pokazuje, 
dlaczego to ona jest prawdziwą królową 
suspensu, dostarczając czytelnikom genial-
ny, uderzający thriller, który z pewnością 
stanąć może na półce z najlepszymi powie-
ściami roku.

Rachela Berkowska 
Życie za szczyt. Polacy 

w Himalajach i Karakorum 

Ruszając na wyprawy w Himalaje 
i Karakorum godzili się na wyrzeczenia, 
zimno, głód, chorobę wysokościową, ale 
przecież nikt z nich nie myślał o ostatecz-
nym. O tym, że zapuszczając się w strefę 
śmierci, można już z niej nie wróci.

Niebosiężne szczyty – wśród nich Lhot-
se, K2, Annapurna Południowa, Broad 
Peak… Niezwykli ludzie – jak Stanisław La-
tałło, Andrzej Bieluń, Barbara Kozłowska 
czy Łukasz Chrzanowski… Los splótł ich ze 
sobą – człowieka i górę – na zawsze. Jaka 
była ta ostatnia wspinaczka? Co sprawiło, 
że zdobywając szczyt, przekroczyli kruchą 
granicę między wyzwaniem a ryzykiem?

Wysokogórskie wyprawy i próba dro-
biazgowego odtworzenia tych decydują-
cych chwil. Historie złożone z wielu puzzli, 
wyczytane z prasy, książek, raportów, wy-
niesione ze spotkań i rozmów. By je ocalić 
w pamięci. Nie zapomnieć. 
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PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. 2014.1490 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony 
na dzień 9.11.2021 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska drugi ustny przetarg 
nieograniczony w części dotyczącej sprzedaży niezabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmującej stanowiące 
całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:

– 723 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geode-
zyjnymi 5067/319 o powierzchni 506 m2, użytek „Ps-IV”, zapisaną 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr KW nr GL1S/00014840/9 i 5060/4083 o powierzchni 217 m2, użytek 
„Ps-IV”, KW nr GL1S/00006384/5 – z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląską,

– wraz z udziałem wynoszącym 1/27 część w nieruchomości obejmującej 
stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 5766 m2, ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

– 5096/318 o powierzchni 1862 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5090/318 o powierzchni 357 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
– 5079/319 o powierzchni 305 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5069/319 o powierzchni 458 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5061/4083 o powierzchni 217 m2, , KW nr GL1S/00006384/5,
– 5054/321 o powierzchni 195 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5048/323 o powierzchni 849 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5051/323 o powierzchni 39 m2, KW nr GL1S/00031378/4,
– 5057/321 o powierzchni 192 m2, KW nr GL1S/00027865/4,
– 5066/4083 o powierzchni 227 m2, KW nr GL1S/00006384/5,
– 5076/319 o powierzchni 498 m2, KW nr GL1S/00014840/9,
– 5085/319 o powierzchni 297 m2, KW nr GL1S/00028660/4,
– 5094/318 o powierzchni 270 m2, KW nr GL1S/00006656/3,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 – z przeznaczeniem pod dro-

gę dojazdową.
Odwołanie przetargu w odniesieniu do działek nr 5067/319 i 5060/4083 

wraz z udziałem wynoszącym 1/27 część w działkach drogi dojazdowej nastę-
puje w związku z przeznaczeniem ich do zbycia w drodze umowy zamiany. 

W zakresie działek nr 5073/319 i 5065/4083 wraz z udziałem wynoszącym 
1/27 część w nieruchomości obejmującej działki drogi dojazdowej na dzień 
9.11.2021 r. drugi ustny przetarg nieograniczony pozostaje bez zmian.

OGŁOSZENIA
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Rudzcy akrobaci po raz kolejny 
pokazali, że są w formie.
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6 listopada 2021 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl

Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy  
w godz. 9.00–10.45 w biurze zawodów w Szkole Podstawowej  

Sportowej nr 15, Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.

Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł. 

Akrobaci nie zwalniają tempa
AKRObATyKA

Akrobaci KPKS ,,Halemba” idą jak bu-
rza. Udowodnili to w Wałbrzychu, gdzie 
odbyły się zawody Pierwszy Krok Sporto-
wy, Młode Talenty i Ogólnopolski Turniej 
(11-16 lat). Rudzki klub reprezentowała 
liczna grupa aż 29 zawodników.

Podczas zawodów młodzi akrobaci 
z Rudy Śląskiej po raz kolejny zdobyli 
wiele medali. W trakcie Ogólnopolskiego 
Turnieju (11-16 lat) nie zabrakło złotych 
i srebrnych krążków. Trójki kobiet: 1. miej-
sce Nadia Witek, Milena Gabrysiak i Dag-
mara Piktas; dwójki kobiet – 2. miejsce 
Maja Mrozek i Zofia Przechrzta; dwójki 
mieszane – 1. miejsce  Julia Jessel i Szy-
mon Jaworek. W zawodach Młode Talenty 
(kl. II) wyniki przedstawiają się następują-
co: trójki kobiet – 8. miejsce Martyna Szy-
mik, Nadia Wróżek i Agata Kołodziej. Za-
wody  Pierwszy Krok Sportowy (kl. III) 
też należy zaliczyć do bardzo udanych. 

W dwójkach dziewcząt (na 42 zespoły) 
2. miejsce zajęły Lena Hudzik i Lena Bury, 
w trójkach dziewcząt (na 43 zespoły) 
5. miejsce wywalczyły Zofia Krawieczek, 
Zuzanna Krawieczek i Alicja Szal, a w dwój-
kach mieszanych 5. miejsce zajęły Lena 
Nowara i Mikołaj Czornik. Natomiast dru-
żynowo KPKS ,,Halemba” w Ogólnopol-
skim Turnieju uzyskał 1. miejsce.

 AL

Gwiazda Ruda Śląska przegrała 3:4 
podczas spotkania z GSF Gliwice. Goście 
zdobyli trzy bramki z przedłużonych rzu-
tów karnych, a zawodnicy z Rudy Śląskiej 
nie wykorzystali ani krótkiego, ani prze-
dłużonego rzutu karnego.

Pomijając liczbę zmarnowanych sytu-
acji, zawodnicy Gwiazdy nie wykorzystali 
krótkiego rzutu karnego przy stanie 0:1. 
Następnie po kontrowersyjnej decyzji sę-
dziego zamiast drugiego rzutu karnego 
uzyskali szóste przewinienie i gliwiczanie 
podwyższyli swój wynik na 0:2.

Jednak w końcu po zmianie stron ru-
dzianie zdobyli trzy gole, ale stracili jed-
nego po kolejnym przedłużonym rzucie 
karnym, także po kontrowersji. Niezależ-
nie od decyzji sędziowskich i przedłużo-
nych rzutów karnych dla rywali, rudzianie 
powinni wygrać ten mecz. Kolejna szansa 
na kibicowanie Gwieździe będzie miała 
miejsce podczas derbowego starcia wy-
jazdowego z Sośnicą Gliwice. AL

Gwiazda nie 
zalśniła

FuTSAl

Karatecy sprawdzili swoje siły podczas zawodów Carbon Cup.
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Medale dla karateków
KARATe

Rudzcy karatecy zaprezentowali się  
w Jastrzębiu-Zdroju. Nasi zawodnicy osią-
gnęli bardzo dobre wyniki podczas zawo-
dów Carbon Cup, które odbyły się w mi-
nioną sobotę (30.10).

Jako drużyna zawodnicy Rudzkiego 
Klubu Kyokushin Karate wywalczyli  
2. miejsce, a także zdobyli kilkanaście me-
dali indywidualnie.

WYNIKI: 1. miejsce Paweł Torzewski, 
1. miejsce Oliwia Sereda (4 m kata), 
2. miejsce Dominik Pasek, 3. miejsce Ma-
teusz Siedlaczek, 2. miejsce: Maja Mo-
drzyk, 2. miejsce Marek Antczak, 3. miej-
sce Bożena Antczak, 2. miejsce Adrian 
Miździoł, 2. miejsce Zuzanna Lenga, 
2. miejsce Martyna Ziemecka oraz  
4. miejsce Laura Pawleta. AL

OGŁOSZENIE

Niepodległość wyrażona biegiem
BIEGI

Rudzianie biegiem będą świętować 
103. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W  czwartek, 11 listopada, 
odbędą się XXVIII Biegi Niepodległości, 
które tradycyjnie zorganizowane zostaną 
przy Szkole Podstawowej nr 15 Sportowej 
oraz w pobliskim halembskim lesie. 
Uczestnicy będę mogli pokonać dystans 
12 km podczas biegu głównego lub 4 km 
w czasie biegu rekreacyjnego i rywalizacji 
nordic walking. Dodajmy, że przed star-
tem biegu głównego, o godz. 12, w ramach 
akcji „Niepodległa do hymnu!” odśpiewa-
ny zostanie „Mazurek Dąbrowskiego”.

– Święto Niepodległości ma dla nas Po-
laków szczególne znaczenie, dlatego tak 
niezwykle istotne jest, żebyśmy ten dzień 
przeżywali, jednocząc się i przypominając 
sobie historię naszego narodu – zaznacza 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Ślą-
skiej. – Takim wydarzeniem są właśnie 
nasze rudzkie Biegi Niepodległości, które 
nie tylko dają możliwość uczczenia we 
wspólnym gronie kolejnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, ale 
także spędzenia wolnego dnia aktywnie 
i na powietrzu – dodaje.

Biegi Niepodległości w tym roku w Ru-
dzie Śląskiej zostaną zorganizowane już 
po raz 28. – To zawody, które każdego roku 
cieszą się dużym zainteresowaniem biega-
czy – podkreśla August Jakubik, organiza-
tor wydarzenia. – Dlatego serdecznie za-
chęcam do udziału nie tylko wszystkich 
zapalonych biegaczy wraz z rodzinami, ale 
również wszystkich miłośników sportu 
i aktywności fizycznej oraz kibiców, którzy 
mogą wspierać zawodników – dodaje.

Bieg główny na dystansie 12 km roz-
pocznie się o godz. 12 na bieżni Szkoły 
Podstawowej nr 15 Sportowej, a trasa 
przebiegała będzie przez halembski las. 
Uczestnicy tego biegu zostaną podzieleni 
na siedem kategorii w zależności od płci 
i wieku. Najmłodsi zawodnicy, startujący 

na dystansie 12 km, powinni mieć nie 
mniej niż 16 lat. Limit osób, które mogą 
wziąć udział w biegu głównym, wynosi 
300. Ograniczenia wiekowe nie dotyczą 
biegu rekreacyjnego oraz nordic walking, 
które odbędą się na dystansie 4 km. Rywa-
lizacja rozpocznie się o godz. 11, a limit 
zawodników na tym dystansie także wy-
nosi 300 osób.

Uczestnicy Biegów Niepodległości 
otrzymają pamiątkowe medale oraz we-
zmą udział w konkursie z nagrodami rze-
czowymi. Natomiast uczestniczy biegu 
głównego w kategoriach od  I-VII (kobie-
ty i mężczyźni) otrzymają nagrody finan-
sowe za zdobycie I,II i III miejsca, a zwy-
cięzcy dodatkowo mogą liczyć na puchary 
i nagrody rzeczowe. Specjalnie wyróżnie-
ni zostaną także najlepsi mieszkańcy Ru-
dy Śląskiej, którzy otrzymają za pierwsze 
miejsca nagrody finansowe. Nagrodzone 
zostaną również osoby sprawdzające swo-
je siły w biegu rekreacyjnym i marszu 
nordic walking. Trzej pierwsi uczestnicy 
w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają 
puchary i drobne nagrody rzeczowe.

Wszyscy chętni, którzy chcieliby wziąć 
udział w biegach, mogą zrobić to interne-
towo do 6 listopada: https://zapisy.sts-
timing.pl/792/. Opłata w biegu rekreacyj-
nym i nordic walking wynosi 25 zł, z kolei 
w biegu głównym 35 zł. Osoby, które nie 
zdążą zapisać się przez Internet, mogą 
zrobić to jeszcze w dniu zawodów, jeśli 
jednak limit uczestników nie zostanie za-
pełniony w zapisach internetowych. Wię-
cej informacji znajduje się w regulaminie 
zawodów.

Warto dodać, że przed rozpoczęciem 
Biegów Niepodległości odśpiewany zo-
stanie „Mazurek Dąbrowskiego” w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa 
do Hymnu”. Partnerem tegorocznych Bie-
gów Niepodległości jest spółka Węglokos 
Energia. AL
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