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SZPITAL MIEJSKI

Miejsce, w którym wydarzają się cuda

Co wobec tego decyduje o tym, by
możliwe było uratowanie kolejnego
najmłodszego lub najmniejszego
przedwcześnie urodzonego dziecka?
– W naszej pracy kierujemy się po
pierwsze umożliwieniem jak najszerszego, najczęstszego i najbliższego
kontaktu rodzica z dzieckiem. Po drugie uznajemy, że mleko matki jest dla
dziecka najsilniejszym i najlepszym lekiem, jaki jest w neonatologii stosowany. To jest bardzo ważne szczególnie
przy skrajnym wcześniactwie – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński, ordynator Oddziału Neonatologicznego Szpitala Miejskiego w Ru-

dzie Śląskiej. – Poza tym niezależnie
od grupy wiekowej pacjenta i tego, jak
jest on mały, kluczowe pozostaje bezpieczeństwo. W trakcie naszych działań staramy się wyeliminować ryzyko
zakażeń szpitalnych oraz innych powikłań. Przekłada się to na bardzo rzadkie stosowanie antybiotyków oraz ilości leków w naszym ośrodku. Wspieramy pracę niewydolnych narządów, ale
nie stwarzamy przez to dodatkowych
niestabilności dla dziecka. Na przykład – skóra tak małego dziecka
w 24. tygodniu ciąży jest jak pergamin,
więc staramy się unikać dodatkowych
wkłuć, aby nie przeszkadzać i nie traumatyzować dziecka. Stosujemy za to
specjalne opatrunki, żeby wzmocnić
i nie uszkodzić skóry. Pozwalamy dziecku na sen i odpoczynek, bo to podstawa
regeneracji i rozwoju. Nieszkodzenie
i naturalność jest dla nas podstawą
działania – dodaje ordynator.
Bezpieczeństwo pacjenta i pokora
wobec zawodu są z kolei dla rudzkich

Foto: JO

Najbardziej niedojrzałe dziecko, które udało się uratować rudzkim
lekarzom, przyszło na świat po 22. tygodniach i jednym dniu ciąży.
Natomiast najmniejsze uratowane dziecko ważyło 420 g.

Rodzice oraz ich dzieci spędzają często nawet ponad sto dni pod okiem
personelu Oddziału Neonatologicznego.
neonatologów punktem wyjścia do
dalszego rozwoju Oddziału Neonatologicznego. – Najważniejsze są podstawy, a dopiero później możemy mówić o rozwoju. Oczywiście wciąż mamy wiele do zrobienia. Każdego dnia
spotykamy się na półgodzinnym szkoleniu z zespołem. Do tego cały czas
staramy się wzorować na modelu
szwedzkim opieki nad wcześniakiem
oraz wymieniamy się poglądami
z ośrodkami w USA i Japonii. Jeżeli
tylko pandemia na to pozwoli, przymierzymy się do wyjazdu szkoleniowego do Niemiec – zapowiada profesor
Świetliński.
Drugą stroną medalu jest kontakt
personelu Oddziału Neonatologicznego z rodzicami wcześniaków. To
właśnie dzięki temu podczas Światowego Dnia Wcześniaka w Rudzie
Śląskiej co roku gromadzą się tłumy.
Kontakt ten rozpoczyna się jeszcze
przed rozwiązaniem, gdy pacjentka
przebywa na patologii ciąży. – Naj-

Jasiu, jeden z wcześniaków, który przyszedł na świat
w rudzkim szpitalu, spędził tutaj 133 dni.
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Pani Małgorzata z Piekar Śląskich
do rudzkiego szpitala trafiła ze względu na zadowolenie z opieki przy okazji pierwszego porodu oraz poziom
pracy rudzkiego Oddziału Neonatologicznego. – Kiedy zaczęły się pierwsze
problemy z ciążą, to nie widziałam innej możliwości niż Ruda Śląska – podkreśla Małgorzata Siedlarek. – Jasiu
spędził w szpitalu 133 dni, przy czym
w trakcie pobytu stan syna gwałtownie
się pogorszył z powodu zapalenia
opon mózgowych oraz w następstwie
tego silnych drgawek. Jednak dzisiaj
syn ma 19 miesięcy urodzeniowych
i 15 korygowanych, zaczął chodzić,
nie ma żadnych problemów z układem
krążeniowym lub neurologicznym,
a także ze wzrokiem i słuchem. Nie wystąpiło też żadne porażenie mózgowe.
Borykamy się jedynie z dysplazją
oskrzelowo-płucną, która mocno daje
nam się we znaki – dodaje.
Jasiu przyszedł na świat w 23. tygodniu ciąży (plus 4 dni), czyli jako
skrajny wcześniak. – Wszyscy specjaliści, z którymi rozmawiamy, mówią,
że Jasia trzeba postrzegać w kategorii
cudu. Był on możliwy dzięki opiece po
pierwsze pań pielęgniarek, które zajmują się dziećmi jak własnymi, a po
drugie grona lekarzy neonatologów.
Dla mnie to nie są ludzie, lecz anioły.
Jasiu jest w takim, a nie innym stanie,
właśnie dzięki nim – uważa pani Małgorzata.

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

– Personel, który pracuje na Oddziale Neonatologicznym rudzkiego szpitala to nie ludzie, lecz anioły, dzięki którym cud, jakim jest życie Jasia, jest możliwy
– tak o pracy rudzkich neonatologów i położników oraz całego personelu mówi Małgorzata Siedlarek, której syn przyszedł na świat w 23. tygodniu ciąży. To
jedna z rodzin, która będzie mogła świętować 17 listopada, kiedy to przypada Światowy Dzień Wcześniaka. Rudzki Szpital Miejski jest pod tym względem
wyjątkowym miejscem – rocznie ratowanych jest tutaj ok. 70 wcześniaków o wadze poniżej 1000 g i około 100 poniżej 1500 g.

Tak dwa lata temu rodziny małych pacjentów
rudzkiej neonatologii obchodziły Światowy Dzień Wcześniaka.

większym wyzwaniem dla rodziców
jest odnalezienie się w tej ekstremalnej sytuacji, jaką jest poród przedwczesny. Uczucia, jakie dominują, to
poczucie winy oraz strach o życie
dziecka. Staramy się jak najszybciej
umożliwić im kontakt z maluchem po
porodzie. Zachęcamy do kontaktu,
uczymy, jak mówić do dziecka, jak go
dotykać. Namawiamy do jak najwcześniejszego i codziennego, minimum
2-godzinnego kontaktu skóra do skóry, potocznie nazywanego „kangurowaniem” – wyjaśnia Marta Heleniak,
położna Oddziału Neonatologicznego
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Personel pomaga także w zakresie
m.in. laktacji i pielęgnacji dziecka.
Dodatkowe wsparcie i motywacja dla
rodziców to 13 wspaniałych dyplomów, czyli nagroda za „kamienie milowe” w rozwoju i opiece nad dzieckiem, akcja „Ośmiorniczki dla wcześniaków”, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
grupy na Facebooku i Instagramie,
gdzie rodzice wcześniaków mogą
wymienić się swoimi doświadczeniami. – Każdego dnia staramy się wykazywać ogromną empatią i sercem, aby
uczynić ten trudny czas choć trochę
lżejszym – mówi Marta Heleniak.
Przypomnijmy, że rocznie w rudzkim Szpitalu Miejskim rodzi się
ok. 70 wcześniaków o wadze poniżej
1000 g i około 100 poniżej 1500 g.
Najbardziej niedojrzałe dziecko, które udało się uratować rudzkim lekarzom, przyszło na świat w 2019 roku
po 22. tygodniach i jednym dniu ciąży. Paulinka ważyła ok. 600 g. Natomiast najmniejsze uratowane dziecko
ważyło 420 g.
Joanna Oreł
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Podwyżki nie będzie, ale konsekwencje pozostaną

– Od 1 lutego mieszkańcy płacą
30 zł za śmieci segregowane i 60 zł za
niesegregowane. Wcześniejsze stawki
to odpowiednio 21,70 zł i 43,40 zł. Nie
minął nawet rok, a ponownie sygnalizujecie konieczność podwyżki. Trudno w tej sytuacji liczyć na zrozumienie ze strony mieszkańców i dziwić się
decyzji radnych.
– Kiedy kalkulowaliśmy tzw. opłatę
śmieciową, która obecnie obowiązuje,
byliśmy w trakcie przetargu, który miał
wyłonić nowego wykonawcę na odbiór
i zagospodarowanie śmieci. Wyliczyliśmy stawkę na poziomie 780 zł za tonę
odbieranych odpadów w mieście, ponieważ we wcześniejszym postępowaniu wpłynęła właśnie taka oferta. Niestety firma, która złożyła taką propozycję, nie przystąpiła ponownie do przetargu. Wpłynęły dwie oferty, które były
droższe – jedna o 30 zł, a druga o ponad
64 zł za tonę odbieranych odpadów.
Wybraliśmy oczywiście ofertę tańszą,
wiedząc, że do każdej tony odbieranych
przez nową firmę odpadów będziemy
dopłacać 30 zł. W sumie w tym
roku do systemu śmieciowego dopłacimy 6,4 mln zł. Mogliśmy to zrobić, ponieważ w ciągu roku dostaliśmy z tytułu
udziałów w podatku PIT więcej pieniędzy niż zakładaliśmy. I dlatego nie podnosiliśmy opłaty od razu, żeby „nie fundować” mieszkańcom kolejnej podwyżki w tak krótkim czasie.
– Skoro nie ma podwyżki opłaty za
śmieci, to w przyszłym roku także dołożycie do systemu z budżetu miasta?
– Nie ma w budżecie miasta „wolnych” pieniędzy na finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów, ponieważ już dzisiaj po zmianach podatkowych wiemy, ile w przyszłym roku do-

staniemy udziału w podatku PIT. Rząd
wprowadził zmiany w przekazywaniu
gminom pieniędzy z tegoż podatku. Od
stycznia będziemy otrzymywać równe
transze przez cały rok. To oznacza, że
nie możemy liczyć na jakieś „ekstra”
pieniądze, którymi moglibyśmy „załatać” dziurę budżetową w systemie odpadowym. Wraz z subwencją wyrównawczą będzie to praktycznie tyle samo, co
w bieżącym roku. Tymczasem z powodu podniesienia pensji minimalnej,
wzrostu cen paliw, energii elektrycznej
itd. w przyszłym roku nasze wydatki
bieżące wzrosną o ponad 67 mln zł.
Oznacza to, że nie mamy w budżecie
miasta na przyszły rok pieniędzy, by dołożyć do śmieci 5,5 mln zł. Wciąż też
uważamy, że ten system powinien się
bilansować, bo odbiór i zagospodarowanie odpadów to jest usługa, do której
miasto nie powinno dopłacać. Przecież
miasto nie dokłada do wody albo ścieków, czy prądu. Sytuacja jest bardzo
trudna i byłem przekonany, że radni zrozumieją nasze argumenty, ale stało się
inaczej. Większość Rady Miasta uznała,
że system gospodarki odpadami komunalnymi mamy częściowo finansować
z budżetu miasta.
– No właśnie, wśród radnych, szczególnie związanych ze środowiskiem
sportowym, podczas sesji padały słowa o szantażu. Dołożycie do śmieci,
ale kosztem sportu, edukacji, czy remontów dróg. To uczciwe podejście?
– Bardzo uczciwe. Naszym obowiązkiem było powiedzieć, że skoro nie ma
zgody na podniesienie opłaty śmieciowej i bilansowanie się systemu, to będziemy musieli poszukać tych pieniędzy
w innych wydatkach. Uważam, że
uczciwość nakazuje to powiedzieć teraz, a nie za miesiąc, kiedy będziemy

uchwalali budżet miasta. Radni muszą
mieć świadomość tego, że podejmując
taką decyzję, robią to kosztem czegoś
innego. Nie da się zjeść ciastka i mieć
ciastko. Uważam, że radni powinni zaproponować źródło finansowania systemu śmieciowego. Jednak nikt nie ma
odwagi tego zrobić. Wygodniej jest mówić o szantażu. Ale najgorsze w tym
wszystkim jest to, że radni tak naprawdę nie uratowali mieszkańców przed
podwyżką, tylko przesunęli wyrok
w czasie. I będzie to wyrok o wiele bardziej surowy niż teraz. W pierwszej połowie 2023 roku ogłosimy nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie
śmieci. Już teraz myślę o tym, co nas
czeka. Oferty składane w tym postępowaniu nie będą opiewały już na kwotę
810 zł za tonę, tylko na przykład 850 zł
albo i więcej. Wtedy staniemy przed dylematem podniesienia opłaty śmieciowej z 30 złotych do być może nawet
40 zł.
– Jednak w porównaniu do innych
miast nasza stawka nie jest w gronie
tych z dolnej części tabeli. 24 zł
w Zabrzu, prawie 27 zł w Chorzowie,
a u nas 30 zł i to wciąż – według Państwa – za mało. Co sprawia, że w innych miastach mieszkańcy płacą jednak mniej?
– Opłata śmieciowa nie jest naliczana
według naszego uznania, tylko na podstawie kosztów. A te są takie, a nie inne.
Nie mamy na nie dużego wpływu. Proszę zobaczyć, co dzieje się na rynku paliw, jak bardzo rosną ceny energii i płace. To wszystko przekłada się na koszty
firm wykonujących usługi na rzecz miasta. Chcę jednocześnie podkreślić, że
Ruda Śląska nie jest miastem, w którym
płaci się za śmieci najwięcej. W Gierałtowicach i Będzinie mieszkańcy płacą

Foto: arch.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni nie przegłosowali podwyżki opłaty śmieciowej (z 30 na 34 zł od osoby w przypadku śmieci segregowanych i z 60 zł
na 68 zł w przypadku niesegregowanych). To oznacza brak w budżecie miasta na przyszły rok ok. 5,5 mln zł. Władze miasta są zmuszone „załatać” tę dziurę
pieniędzmi, które miały zostać pierwotnie przeznaczone na utrzymanie dróg, sport, czy likwidację dzikich wysypisk. O tym, dlaczego pojawiła się konieczność
podniesienia stawki, rozmawiamy z wiceprezydentem miasta Krzysztofem Mejerem, który odpowiada m.in. za gospodarkę komunalną w mieście.

więcej niż u nas, a od 1 stycznia najwięcej, bo 38 złotych, będą płacili mieszkańcy Piekar Śląskich. Tam radni podjęli bardzo trudną, ale rozsądną i odpowiedzialną decyzję o podwyżce opłaty,
bo dzięki temu finanse tego miasta będą
się bilansować. Miasta, gdzie opłata jest
niższa, posiadają własne instalacje komunalne. My natomiast nie mamy takich. Wszystkie nasze odpady przetwarzane są poza granicami Rudy Śląskiej.
To powoduje, że nie mamy na bramie
tych instalacji preferencyjnych cen,
a we wspomnianych miastach, z uwagi
na obecność m.in. RIPOK-ów, takie
obowiązują. Dodam jeszcze, że rudzki
system wcale nie jest taki drogi, jak się
uważa. Podam jeden przykład. W ubiegłym roku, kiedy Rodzinne Ogródki
Działkowe należały do gminnego systemu, każdy działkowiec płacił rocznie
zryczałtowaną stawkę za śmieci w wysokości 120 zł rocznie. Dziś, po wyłączeniu ROD-ów z systemu, na podstawie indywidualnych umów z firmami
odpowiadającymi za odbiór odpadów,

właściciele ogródków płacą nawet
350 zł rocznie, czyli prawie trzy razy
więcej. Zapytam więc retorycznie – ile
mieszkańcy płaciliby za śmieci, gdyby
systemu miejskiego nie było i każdy
musiałby się rozliczać indywidualnie
z firmą?
– Czy będziecie przedkładali radnym kolejny projekt uchwały o podwyżce śmieci?
– Nie będziemy tego robić. Po tym
głosowaniu przystąpiliśmy do zmiany
projektu przyszłorocznego budżetu miasta. Zgodnie z zapowiedziami przesuwamy 5,5 mln zł z bieżącego utrzymania i remontów dróg, z dofinansowania
sportu w mieście i usuwania dzikich
wysypisk na gminny system gospodarki
odpadami. To jest bardzo trudna decyzja, ale wynika ona z głosowania radnych. Ci z radnych, którzy głosowali
przeciw podniesieniu opłaty śmieciowej, muszą być świadomi konsekwencji
swojej decyzji.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
REKLAMA
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BUDŻET OBYWATELSKI

Kolejne inwestycje dla mieszkańców
propylenowa (dotychczasowa była
zniszczona wieloletnim użytkowaniem). – Społeczność lokalna (pogranicze Kochłowic i Bykowiny) wykazuje
duże zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej. Młodzi ludzie

Foto: UM Ruda Śląska

Za niecałe 218 tys. zł przy ul. ks. Ludwika Tunkla 125 powstał multifunkcyjny obiekt przeznaczony do uprawiania wielu dyscyplin sportowych
(m.in. siatkówki, badmintona). Utworzona została także nawierzchnia poli-

Przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego powstały
m.in. most linowy i piramida linowa.

spędzają wiele godzin na terenie betonowego placu szkolnego. Każdego
dnia plac ten tętni życiem. W przypadku realizacji tego zadania boisko będzie mogło służyć uprawianiu wielu
dyscyplin sportowych. Budowa boiska
będzie miała długofalowe pozytywne
skutki – napisano w uzasadnieniu projektu.
Ponadto w listopadzie do użytku
oddano nowe urządzenia na terenie
Rudzkiego Miasteczka Ruchu Drogowego. Są to piramida linowa, huśtawki, most linowy i zestaw zabawowy.
Można też odpocząć w dwóch altanach.
Powyższe inwestycje są jednymi
z 13 zaplanowanych na ten rok w ramach budżetu obywatelskiego. W październiku do użytku oddane zostało
zmodernizowane boisko do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6
w Orzegowie. W ramach prac znisz-

Foto: UM Ruda Śląska

Kolejne inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego zakończone! Przy Szkole Podstawowej nr 21 w Kochłowicach powstało wielofunkcyjne boisko, z którego
korzystać mogą zarówno uczniowie, jak i pozostali mieszkańcy miasta. Ponadto pojawiły się nowe atrakcje na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu
Drogowego. W sumie w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego zrealizowano sześć inwestycji.

Wielofunkcyjny obiekt przy SP nr 21 został otwarty w miniony czwartek (4.11).
czona nawierzchnia asfaltowa została
zastąpiona nową, syntetyczną. Zamontowane zostały też nowe kosze
i piłkochwyty oraz wyremontowano
dojścia do boiska. Natomiast pod koniec ubiegłego miesiąca otwarto nowy

plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21. Do dyspozycji najmłodszych
jest zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami i ruchomym mostkiem, karuzela,
huśtawki oraz piaskownica.

Joanna Oreł

KULTURA

Pamięci ks. Jana Machy
– Celem było upamiętnienie wyjątkowego człowieka – Polaka, Ślązaka
i rudzianina. To miało wybrzmieć, że
u nas, w naszej Rudzie, żył ktoś, o kim
trzeba głośno światu przypomnieć. Wybrzmiało to bardzo i to jest ważne
– podkreśla Anna Morajko-Fornal, nauczycielka II LO, która przygotowała
uczniów i jest autorką scenariusza
spektaklu. – Zwróciliśmy uwagę też na
to, jak istotne jest pomaganie innym.
Nasz ksiądz Macha pokazany był i jako
ksiądz, i jako syn, i jako ten, który ma
poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka. Nie ukrywam, że chciałam jak najwięcej informacji o życiu
i czasach ks. Jana włożyć do scenariu-

sza, aby było to widowisko edukacyjne.
Myślę, że właśnie to zbudowanie Jego
postaci w tym spektaklu wzruszyło i pokazało, że tak niewiele wiemy o naszych bohaterach – dodaje.
Uczniowie do występu przygotowywali się dwa miesiące, ale sztuka
,,1257 schodów do nieba i jedno Hanikowe drzewo” została po raz pierwszy
z inną klasą przedstawiona dwa lata
temu podczas Ogólnopolskich Prezentacji Teatralnych Żywotów Patronów
i Świętych. Rudzianie z II LO znaleźli
się wówczas w gronie laureatów. – Teraz, gdy odkryłam wiele nowych faktów, zmieniłam scenariusz, rozbudowałam go i od września nad nim pra-

cowaliśmy – mówi Anna Morajko-Fornal. – Warto tę sztukę zobaczyć z wielu
powodów. Po pierwsze, by zobaczyć,
jak młodzi aktorzy angażują się w ten
spektakl. A po drugie, by przypomnieć
sobie postać ks. Jana Machy, zgilotynowanego w 1942 roku za to, że podczas wojny pomagał rodzinom, które
podczas trwającej wojny straciły swoich bliskich. Teatr Pierro po raz kolejny zaskoczył i jednocześnie wzruszył.
Wszystkim młodym aktorom oraz ich
opiekunom dziękuję za ten wieczór
– podsumował II ,,Zaduszki Artystyczne” Związku Górnośląskiego wiceprezydent miasta, Krzysztof Mejer.

Joanna Oreł

Foto: UM Ruda Śląska

Poruszające i niezwykłe przedstawienie zaprezentowali na scenie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach młodzi artyści z II LO w Rudzie Śląskiej.
W ramach II ,,Zaduszek Artystycznych” Związku Górnośląskiego wystawili oni spektakl dotyczący życia i postaci księdza Jana Machy, którego beatyfikacja
odbędzie się 20 listopada. Spotkanie poświęcone było także zmarłym członkom i przyjaciołom Związku Górnośląskiego.

Na scenie bielszowickiego Domu Kultury zaprezentowali się uczniowie II LO.

EDUKACJA

„Aktywna Tablica” dla rudzkich szkół
12 rudzkich szkół otrzymało dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu na lata 2020-2024 ,,Aktywna Tablica”. Nowe
sprzęty w sumie będą kosztowały ok. 358 tys. zł, a wsparcie finansowe wyniesie prawie 287 tys. zł.
Pieniądze na zakup pomocy dydaktycznych pozyskało sześć szkół podstawowych: SP nr 2, SP nr 15, SP nr 40,
SP nr 11, SP nr 12 i SP nr 35 oraz sześć
szkół ponadpodstawowych: Technikum nr 3, Technikum nr 4, Branżowa
Szkoła I stopnia w ZS nr 4, Branżowa
Szkoła I Stopnia nr 6 w ZS nr 4, III LO

i IV LO. Pozyskana kwota w ramach
programu ,,Aktywna Tablica” to 80 proc.
wartości zadania. Miasto dopłaci więc
z budżetu ok. 71 tys. zł.
Na liście sprzętów znalazły się
m.in. laptopy do nauki zdalnej, tablice
interaktywne, zestawy dla nauczycieli
do prowadzenia zajęć na odległość,

projektory, głośniki, specjalistyczne
oprogramowania, materiały edukacyjne oraz inne pomoce dydaktyczne lub
narzędzia do nauki i terapii. – W ramach wsparcia dla szkół ponadpodstawowych zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt multimedialny, m.in.
monitory i tablice interaktywne, pro-

jektory czy sprzęt nagłośnieniowy. Natomiast szkoły podstawowe, w których
uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, wzbogacą się
w pomoce dydaktyczne i narzędzia wykorzystywane do terapii – wyjaśnia
Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.
– Dziękuję dyrektorom i nauczycielom

wszystkich placówek oświatowych za
aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dzięki Państwa zaangażowaniu dzieci i młodzież mają do
dyspozycji bogatą bazę naukową i mogą uczyć się z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych
– dodaje.
JO
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Dylematy mieszkańców północnych dzielnic

Przebudowa ul. Janasa to jedna
z głównych przyszłorocznych inwestycji
w Rudzie. Prace związane z jej modernizacją właśnie się rozpoczynają, stąd zainteresowanie mieszkańców szczegółami
tego przedsięwzięcia. – To bardzo złożona inwestycja, bo oprócz budowy nowej
nawierzchni drogi, miejsc parkingowych,
chodników i oświetlenia, obejmuje ona
likwidację istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem nowych przyłączy kanalizacyjnych i przełożeniem
sieci wodociągowej – wyliczał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Z przebudową ul. Janasa wiąże się
także budowa sieci gazowej w tym miejscu. – To oczywiście zadanie realizowane
przez zewnętrznego operatora gazowniczego. Wiedząc, że ulica będzie kompleksowo przebudowywana i że w tym czasie
można przy okazji zrealizować tak inwazyjne prace, jak budowa rurociągu,
zwróciliśmy się do spółki gazowniczej
o możliwość poprowadzenia tam gazociągu i podłączenia do niego budynków
z naszego miejskiego zasobu – tłumaczył
wiceprezydent Michał Pierończyk. W ten
sposób do sieci gazowej podłączonych
zostanie pięć budynków miejskich,
w tym siedziba Młodzieżowego Domu
Kultury. Nowa sieć gazowa to także
szansa dla osób prywatnych, które również mogą się starać o przyłączenie do
niej.
O możliwość podłączenia do nowego
źródła ciepła pytali się także lokatorzy

poddanego niedawno termomodernizacji
budynku przy ul. Piastowskiej 52. W tym
przypadku miasto stara się o pozyskanie
środków zewnętrznych na ten cel.
Sporo pytań dotyczyło również możliwości remontu miejskiej infrastruktury.
Oprócz kwestii związanych z kosztami
takich prac, często przeszkodą są także
sprawy własnościowe. Część nieruchomości nie jest bowiem własnością miasta, w innych zaś przypadkach miasto
jest tylko jednym z kilku właścicieli
gruntów. To powoduje skuteczne zablokowanie inwestycji. Taka sytuacja jest
m.in. w rejonie ulic Wyleżoła i Głowackiego.
Co ciekawe, czasami problemem
w przejęciu działki przez miasto może
być jej… zaśmiecenie. – Czynimy starania o pozyskanie terenu od Spółki Restrukturyzacji Kopalń, na którym znajduje się Szyb Franciszek. Okazuje się, że
oprócz spraw stricte własnościowych na
przeszkodzie stoją opady, które na
tej działce zostały zdeponowane. Szacujemy, że koszt ich utylizacji wynosi
ok. 1,5 mln zł – wyliczał Krzysztof Mejer.
Podczas czwartkowego spotkania
(4.11) kilka osób podnosiło temat przekraczania prędkości przez pojazdy na
ul. Piastowskiej. Wiceprezydent Krzysztof Mejer zapowiedział, że zwróci się do
komendanta rudzkiej policji o częstsze
kontrole na tym odcinku. Inne zgłaszane
problemy dotyczyły m.in. remontu klatek schodowych budynków komunalnych przy ul. Magnolii, dokończenia

budowy chodnika w Parku Gorgol, czy
przycinki drzew przy ul. Sobieskiego.
Jedna z mieszkanek obecna na spotkaniu
zaapelowała z kolei o możliwość wydłużenia godzin obowiązywania nocnego
zakazu sprzedaży alkoholu w mieście nie
od godz. 23.00 do 6.00, ale już od godz.
22.00.
Z kolei poniedziałkowe (8.11) spotkanie władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami
Goduli i Orzegowa zdominowała tematyka drogowa, w tym korków na ulicy
Karola Goduli – to od wielu lat problem
tej dzielnicy. Przebiega tam ruch tranzytowy od strony Bytomia w kierunku
Drogowej Trasy Średnicowej. Aby go
wyeliminować, miasto zamierza wybudować nową drogę od DTŚ do granicy
z Bytomiem. Ma nią być dalsza rozbudowa trasy N-S, tym razem w kierunku północnym. – Zgłosiliśmy tę inwestycję
w ostatnim naborze do Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Niestety inwestycja nie otrzymała dofinansowania
– tłumaczył wiceprezydent Michał Pierończyk. – Nie poddajemy się i szukamy
kolejnych możliwości zdobycia dotacji,
bo to jedna z naszych priorytetowych inwestycji – dodawał.
Przy tej okazji mieszkańcy dopytywali się również o usprawnienie komunikacji miejskiej, łączącej ich dzielnice z innymi miastami. Władze miasta poinformowały o pracach na szczeblu metropolitalnym w tym zakresie. Ich efektem ma
być nowa siatka połączeń, a szczegóły

Foto: JO

Ruda, Orzegów i Godula – tym razem to północne dzielnice miasta zostały wzięte pod
lupę w trakcie ostatnich dwóch spotkań władz miasta z mieszkańcami. Najwięcej pytań
zadanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie dotyczyło rozpoczynającej się przebudowy
ul. Janasa, możliwości podłączania budynków do sieci gazowej, czy spraw związanych
z remontami miejskiej infrastruktury. Z kolei w trakcie połączonego spotkania dla dwóch
dzielnic, które odbyło się w SP nr 36 w Orzegowie, mieszkańcy poruszyli kwestie stanu
niektórych nawierzchni oraz problem z przejezdnością przez ul. Karola Goduli w godzinach szczytu.

W czwartek (4.11) odbyło się spotkanie z mieszkańcami Rudy.
mają być konsultowane z mieszkańcami
poszczególnych miast.
Inne zgłaszane przez mieszkańców
problemy z zakresu dróg dotyczyły stanu
ich nawierzchni. Wskazywana była przy
tym ul. Karola, Lipa oraz Ziętka. W przypadku tej ostatniej na przeszkodzie cały
czas stoją kwestie własnościowe. – Niestety nadal trwa procedura przejęcia jej
fragmentu od Spółki Restrukturyzacji
Kopalń. Dopiero gdy będzie ona w całości własnością miasta, będziemy mogli ją
wyremontować – podkreślał Krzysztof
Mejer. W przypadku ul. Lipa w grę
wchodzi szeroki zakres robót, a co za
tym idzie, duży koszt inwestycji, bo aby
drogę kompleksowo odnowić, potrzebna
jest budowa kanalizacji deszczowej.
Inną palącą kwestią podczas spotkania
była przycinka drzew. Wskazywane
przypadki dotyczyły ul. Joanny, Bytomskiej i Warszawskiej. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez przedstawicieli

miasta, w miejscach tych przeprowadzone zostaną oględziny i gdy nie będzie to
kolidowało z własnością gruntu, gałęzie
drzew zostaną przycięte.
Mieszkańcy mogli też usłyszeć zapowiedź realizacji w przyszłym roku dużej
inwestycji w Goduli. Chodzi o rewitalizację pl. Niepodległości, na którą miasto
pozyskało 4,5 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Całość
kosztów przedsięwzięcia przekroczy natomiast 6 mln zł. – Zaktualizowaliśmy
już dokumentację i jesteśmy gotowi do
realizacji inwestycji. Projekt przewiduje
utworzenie fontanny, alejek parkowych
wraz z infrastrukturą oraz energooszczędnego oświetlenia LED. Ponadto wybudowany zostanie budynek kawiarni
i ogólnodostępna toaleta, powstanie także parking. Przede wszystkim nie ucierpi
na tym zieleń, bo będzie jej bardzo dużo
– wyliczał wiceprezydent Michał Pierończyk.
TK
OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM SpotkaŃ
Z MIESZKAŃCAMI
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.

NOWE DOWODY OSOBISTE

Zmiany w dowodach osobistych
Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela – to nowe elementy, które znajdą się w nowych dowodach osobistych. Wnioski o wydanie tych dokumentów
będzie można składać od 8 listopada. Warto podkreślić, że zmiany te nie nakazują wymiany dotychczasowych dokumentów, jeśli te są jeszcze ważne.
Zmiany wynikają z dostosowania
ustawy o dowodach osobistych do przepisów unijnych. Najważniejsze z nich to
zamieszczenie drugiej cechy biometrycznej (odcisku palca), odwzorowanie
podpisu właściciela dowodu oraz konieczność osobistego złożenia wniosku
w urzędzie (dla osób powyżej 12. roku
życia). Na dokumencie pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu,
z kolei odcisk palca zostanie zapisany
w warstwie elektronicznej i nie będzie
widoczny.
Obecnie, od końca lipca, wnioski
o wydanie dowodu osobistego składa się
osobiście w urzędzie miasta. Złożenie
wniosku online jest możliwe wyłącznie
w przypadku dokumentu dla dzieci do

12. roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór poza siedzibą
urzędu.
Okres ważności nowych dowodów
osobistych wynosi: 10 lat – dla osób powyżej 12. roku życia; 5 lat – dla osób do
12. roku życia; 12 miesięcy – dla osób,
od których chwilowo nie można pobrać
odcisków palców.
W związku z wprowadzeniem nowych dowodów osobistych nie ma obowiązku wymiany ważnych dokumentów
tego rodzaju. Dowody wydane przed
dniem obowiązywania nowych przepisów zachowają ważność do upływu ter-

minów w nich określonych. Dotyczy to
również dokumentów wydanych na czas
nieoznaczony. Proces wymiany dowodów osobistych będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2031 roku.
Jeśli jednak posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem osobistym z odciskami palców, będzie mógł go bezpłatnie wymienić jeszcze przed upływem
ważności dotychczasowego dokumentu.
Obowiązek posiadania dowodu osobistego ma osoba pełnoletnia, która posiada obywatelstwo polskie i na stałe
mieszka na terytorium RP. Prawo
do dowodu osobistego mają z kolei osoby niepełnoletnie oraz obywatele RP
mieszkający za granicą.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać ze strony internetowej
lub bezpośrednio w siedzibie urzędu.
Składając go, osoba przedkłada do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub
ważny paszport. Do wniosku należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości,
wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku.
Odbiór nowego dowodu osobistego, jak
dotychczas, następuje osobiście, w tym samym urzędzie, w którym został złożony
wniosek o jego wydanie. Procedura wydania dowodu osobistego będzie rozszerzona
o weryfikację zgodności odcisków palców
posiadacza dowodu osobistego.

Warto przypomnieć, że od 2015 roku
w dowodzie osobistym nie umieszcza
się już informacji o kolorze oczu i wzroście czy adresu zameldowania. W związku z tym zmiana miejsca zameldowania
nie powoduje konieczności wymiany
dokumentu. Ponadto dowody osobiste
posiadają warstwę elektroniczną, która
umożliwia m.in. korzystanie z e-usług
udostępnianych przez urzędy, banki czy
służbę zdrowia.
W 2020 roku do Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta Ruda
Śląska wpłynęło ok. 7,4 tys. wniosków
o wydanie dowodu osobistego, z kolei
rok wcześniej, czyli w 2019 roku, podobnych wniosków było 10,6 tys.

BP
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20-lecie DKF-u
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JUBILEUSZ

– DKF jest inicjatywą członków
Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw
Niebanalnych „In-nI”. 20 lat temu
grupa pasjonatów kina postanowiła
ożywić rudzką scenę ﬁlmową i zainteresować mieszkańców ambitniejszymi produkcjami – mówi Izabela
Wyppich, przewodnicząca rady programowej Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Rudzie Śląskiej.
7 listopada 2001 roku odbyło się
pierwsze spotkanie, połączone z projekcją ﬁlmu „Rejs”. Kilka lat później
oﬁcjalnie zarejestrowano Dyskusyjny Klub Filmowy. – Przez te wszystkie lata podjęliśmy sporo inicjatyw.

Dzięki nim widzowie nie tylko z Rudy Śląskiej mieli i mają możliwość
poznawania klasyki i nowości, dokonań debiutantów i mistrzów, dokumentów i fabuł, animacji i eksperymentów, dobrych ﬁlmów polskich,
europejskich oraz światowych – wylicza Izabela Wyppich. – Seanse dla
dzieci, Art Of Ride, Głębiny, Lawiny
– to tylko niektóre z inicjatyw rudzkiego DKF-u. Profesjonalne prelekcje, poruszające spotkania z ﬁlmowcami, ciekawe dyskusje, wspaniali
widzowie – to wszystko trwało przez
20 lat. Mamy nadzieję na kolejne
– dodaje.

Obecnie członkowie DKF-u nadal
stawiają na kino ambitne i artystyczne,
ale bliższe środka. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w kinie Patria.
DKF współpracuje też z Polską Federacją Dyskusyjnych Klubów Filmowych oraz wspierane jest przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej.
Z okazji jubileuszu DKF-u w Rudzie Śląskiej zorganizowano dwudniowe obchody (6-7.11). W trakcie mieszkańcy oraz zaproszeni goście mogli
zobaczyć ﬁlm pt. „Powroty” Bo Perssona i Joanny Helander – wybitnej dokumentalistki i fotografki, pochodzącej z Rudy Śląskiej oraz wystawę jej
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Dyskusyjny Klub Filmowy obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia! Z tej okazji w miniony
weekend odbyły się dwa seanse w kinie Patria oraz wieczór pełen wspomnień. Miłośnicy
dobrego kina mogą także dołączyć do DKF-u podczas comiesięcznych spotkań.

Sobotnie spotkanie w kinie Patria
było okazją do wspomnień i podziękowań.
autorstwa. Sobota była także dniem
wspomnień minionych 20 lat DKF-u.
Z kolei w niedzielę odbył się specjalny

seans ﬁlmowy pt. „Annette” (najnowsza produkcja Leosa Caraxa).
Joanna Oreł

świnek? Co robią w naszej bajce Królewna
Śnieżka, Kot w butach, Pinokio i Baba Jaga?
Czy warto być pracowitym i słuchać rodziców?
Jeżeli chcecie przekonać się – zapraszamy na
bajkę „Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi” w wykonaniu zawodowych aktorów scen śląskich.
Bilety w cenie: 15 zł
Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69
www.mckrudasl.pl, tel. 32 248-62-40
11 listopada (czwartek), godz. 17.00
25. Gala wręczenia nagród „Hanysy 2021”
Hanysy to wyjątkowe wydarzenie społecznokulturalne, 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 biznesu, a także instytucje
takie jak teatry, opery, fundacje, centra kultury czy media.
Bilety w cenie: 50 zł
– Sprzedaż wyłącznie w kasie MCK
14 listopada (niedziela), godz. 16.00
Kabaret Nowaki w programie
„Za granicą żartu”
Program, w którym publiczność zostanie zabrana w daleką rozrywkową podróż, podczas
której znajdzie zupełnie nowe skecze i premierowe postacie.
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 ﬁnałowy Regionalnego Konkursu Piosenki 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 serdecznie zapraszamy do MCK-u 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, fraszkopisarka Dorota Książek oraz gościnnie Studio Piosenki „60-tka” z Bytomia.
Wstęp bezpłatny – wejściówki do odbioru
w kasie MCK
19-21 listopada
XV Spotkania Górskie Lawiny
Wstęp wolny
26 listopada (piątek), godz. 18.00
„Dziewczynka z zapałkami” – musical
Dziewczynka z Zapałkami” to już czwarta produkcja Stowarzyszenia na rzecz wspierania
osób uzdolnionych artystycznie „MusicALL”.
Mała dziewczynka z zapałkami w centrum
wielkiego miasta – jak odnajdzie się we
współczesnym świecie? Czy będzie on bardziej otwarty i pomocny? Znana historia przeniesiona do naszych czasów, barwny musical,
który z pewnością będzie dobrą zabawą dla
całej rodziny. Reżyseria: Daria Resztak, Bartosz
Banasik. Scenariusz, muzyka, teksty piosenek,
produkcja: Bartosz Banasik. Choreograﬁa: Daria Resztak.
Bilety w cenie: 25 zł
27 listopada (sobota), godz. 16.00
„Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi”
– spektakl muzyczny dla dzieci
Bajka muzyczna dla dzieci w wieku 4-12 lat
opowiadająca historię trzech świnek, które
zaczynają samodzielne życie. Uwielbiają tańce i zabawy oraz niekoniecznie mają ochotę
zastosować się do poleceń mamy, aby wybudować sobie solidne domki, w których będą
mogły czuć się bezpiecznie. Tymczasem zbliża
się zima, a na dodatek w okolicy zaczyna grasować głodny wilk. Jak potoczą się losy trzech

28 listopada (niedziela), godz. 12.00
W salonie pierwszej damy poezji polskiej
– Wisława Szymborska
Spotkanie w ramach Krakowskiego Salonu
Poezji w Rudzie Śląskiej. Poezja Wisławy
Szymborskiej to wyjątkowy sposób wyrażania świata. Ulotne doznania i przeżycia bliskie
każdemu człowiekowi. Pojawią się wiersze
o charakterze reﬂeksyjnym, ﬁlozoﬁcznym, żartobliwym. Wybór limeryków, w których poetka porusza życiowe prawdy w sposób zabawny i często frywolny oraz zabawy poetyckie
takie jak: moskaliki, lepieje, altruitki. Wiersze,
w których człowiek zadaje pytania i nieustannie się dziwi. W programie: Recytacja: Jolanta
Niestrój-Malisz. Oprawa muzyczna: Daria Kasprzak (wiolonczela). Prowadzenie: Nina Siwy.
Bilety w cenie: 8 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-literackie zjawisko piosenki poprzez testowanie
energii rozmaitych stylów muzycznych. Punkrock, 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 skondensowany ładunek emocjonalny
zawarty w prostej fuzji wokalu i dwóch instrumentów. Marta Gzowska-Sawicka – teksty/
śpiew, Artur Kudłacik – muzyka/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 plastelinowego ludzika fascynuje i bawi kolejne pokolenia. Zabawne dialogi, wartko tocząca się
akcja, autorskie 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

runkiem Wojciecha Sanockiego oraz zaproszonych gości (wykonawców).
Wstęp wolny

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 Błażej przyciąga do siebie jak magnes oraz wcieleń w barwne postacie zaczerpnięte ze świata
popkultury.
Bilety tylko online na: www.kupbilecik.pl

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 ekspozycja 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.
Zapraszamy do obejrzenia efektów inwestycji! Godziny otwarcia muzeum: wtorek, środa,
piątek: 8.00-16.00, czwartek: 8.00-18.00, niedziela: 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

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Janasa 28
tel. 32 243-22-20 lub 32 248-13-46
24 listopada (środa), godz. 18.00
„Z baśni i ﬁlmu” – koncert
Koncert w wykonaniu wychowanków studia
wokalnego MDK w Rudzie Śląskiej pod kie-

18 listopada (czwartek), godz. 17.00
51. Rudzka Jesień – ﬁnał Konkursu Plastyki
Nieprofesjonalnej, otwarcie wystawy
Koncert Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Katowice” Uniwersytetu Śląskiego, ogłoszenie
wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom, otwarcie wystawy pokonkursowej. Wystawa będzie prezentowana do 12 grudnia br.
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HOROSKOP
WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Ciesz się życiem,
ale nowo poznanym osobom
nie obiecuj zbyt wiele. Zobowiązania Cię przerosną.
Byk – Możesz mieć ochotę
uciec jak najdalej od tego,
co Ci przeszkadza. Podejmuj ambitne decyzje.
Bliźnięta – Będziesz mieć
dobre pomysły i masę energii. Możesz dostać zaległy
przelew albo coś wygrać.
Rak – Czeka Cię powodzenie w miłości. Korzystaj
z zaproszeń na imprezy, poznasz kogoś interesującego.
Lew – Wakacje już dawno
minęły, przestań więc bujać
w obłokach i zacznij myśleć
o pracy i teraźniejszości.
Panna – To będzie Twój
wielki czas. Duże sukcesy
zarówno na polu zawodowym, jak i uczuciowym.
Waga – Ostatnio byłaś tak
zajęta sobą, że nie zwracałaś
uwagi na to, co dzieje się
wokół Ciebie.
Skorpion – Często podejmujesz decyzje pod wpływem chwili, a potem słono
za to płacisz.
Strzelec – Czujesz się zmęczony i wypalony. Masz dosyć swojej pracy. Czas na
mały urlop i odpoczynek.
Koziorożec – Najbliższy tydzień będzie obﬁtował
w niesamowite wydarzenia.
Być może się zakochasz.
Wodnik – Trudno Ci będzie
skupić się na pracy. Miłość
i związane z nią sprawy zaprzątną Ci głowę.
Ryby – Czas przestać żyć
wspomnieniami. Wróć do
rzeczywistości i skup się na
pracy oraz zdrowiu.

WRÓŻKA
JADZIA
zaprasza

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

tel. 607-468-787

ROZRYWKA | 10.11.2021

KRZYŻÓWKA

1

2

3

KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE

PIONOWO: 1 – rarytas, 2 – tkanina drukowana, 3 – dwukołowa taczka,
4 – brat Abla, 5 – pot. próżnowanie,
6 – „archipelag” Sołżenicyna, 7 – zamek w Londynie, 10 – sfermentowane mleko klaczy, 13 – imię żeńskie,
14 – ojczyzna Odyseusza, 16 – ogród
zoologiczny, 17 – żona Mahometa,
18 – podwalina, 19 – przylądek na
Antarktydzie, 21 – ozdobny kwietnik,

5

6

7

7
8
5

2

9

POZIOMO: 1 – bibelot, 5 – dzielnica Katowic, 8 – oklaski za pieniądze,
9 – jarmułka, 11 – broń obuchowa,
12 – mit. gr. opiekunka astronomii,
15 – wróżbita, kapłan, 17 – rynek
w Starożytnej Grecji, 20 – jezioro
w płn. Finlandii, 21 – np. pas ortopedyczny, 24 – ptak złodziejka, 25 – kłamca, 28 – nabycie towaru, 29 – archipelag wysp na Oceanie Spokojnym,
32 – larum, 33 – 9-osobowy zespół
muzyczny, 36 – japoński gangster,
39 – kurka, grzyb jadalny, 42 – gatunek
gołębia, 43 – organ dowodzenia,
45 – brzeg kapelusza, 46 – ozdobna
tkanina, 47 – rzeka w Malborku.

4

1

22 – ryba drapieżna, 23 – wczuwanie
się w przeżycia innej osoby, 26 – nosze, 27 – niepozorny koń, 30 – spis,
31 – tama wodna, 34 – osika,
35 – grono ludzi uprzywilejowanych,
37 – neuryt, 38 – ulica w Moskwie,
40 – iskra, 41 – pierwiastek chemiczny, 44 – rzeka w Hiszpanii.
Kupon z tej krzyżówki o wartości
50 zł, który jest do realizacji w ﬁrmie
handlowej „Rumcajs” (Ruda ŚląskaOrzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma
jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem
(biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do
10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki
„WR 38” zapraszamy do redakcji po
wcześniejszym umówieniu telefonicznym (pod nr 889-771-365) – panią Halinę Gedowską. Prawidłowe
hasło brzmi: „Młodość ma swoje prawa”.
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OGŁOSZENIE

| POLECAMY
Olga Rudnicka

Dwie lewe ręce

Matylda ma dość pracy u Salomei Gwint. Odchodzi
z agencji i rozpoczyna działalność na własny rachunek.
Pierwsze zlecenie wydaje się proste. Ma odnaleźć eksmęża klientki.
Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że
jej klientką została Salomea Gwint. Matylda jest pewna,
że sprawa ma drugie dno, nie przypuszcza jednak, że była
szefowa wepchnie ją pod rozpędzony pociąg. Ale, jak od
dawna wiadomo, pieniądze nie śmierdzą…
Kolejna opowieść o losach eksbibliotekarki, obecnie
przyciągającej wszelkie komplikacje prywatnej detektyw
Matyldy Dominiczak.
Olga Rudnicka (ur. 1988) – znana autorka powieści sensacyjnych „Natalii 5”, „Cichy wielbiciel”, „Były sobie świnki
trzy” i wielu, wielu innych. Miłośniczka zwierząt, natury
i dobrego jedzenia. Kocha jazdę konną i dobrą książkę. Nigdy nie polubi kawy i hipokryzji. Zawsze będzie podążać za
swoimi marzeniami.

Katarzyna Puzyńska

Chąśba

Co mają wspólnego zrzędliwy starzec z drewnianą
nogą (który jest tylko zwykłym katem), niezbyt potężnej
budowy chłopak (który do wszelkich przygód ma dość
ambiwalentny stosunek) oraz pewna pyskata dziewczyna
(która posiada, co prawda, znamię w kształcie śnieżynki,
ale absolutnie nie jest ściganą przez wszystkich, żeby ją
spalić na stosie i utopić, boginką zimy Marzanną)? Otóż
ta trójka nie ma ze sobą absolutnie nic wspólnego. Kto
jednak słyszał o tym, by Rodzanice tak przędły nić życia,
aby komukolwiek cokolwiek ułatwić? Zamir, Strzebor
i Mora muszą zjednoczyć siły we wspólnej sprawie, choć
tak naprawdę nie znają nawet celu swojej wędrówki, a za
wskazówkę mają jedynie niezbyt zrozumiałą przepowiednię wołchwa.
Ze świątyni w grodzisku wykradziona zostaje tarcza
powierzona mieszkańcom przez Jarowita, znanego ze
sporego (i dość krwawego) temperamentu boga wojny
i wiosny.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu
na okres 21 dni, tj. od
dnia 10.11.2021 r. do dnia
1.12.2021 r., na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pokoju 221)
wykazu niezabudowanej
nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położonej w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy
ulicy Bałtyckiej, oznaczonej
numerem geodezyjnym:
2759/251 o powierzchni
19284 m2, obręb Kochłowice,
zapisanej na karcie mapy 1
oraz w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod numerem
KW GL1S/00046504/5,
która w drodze przetargu
nieograniczonego zostanie
sprzedana z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda
Śląska (symbole planu 20PU,
32PU). Cena wywoławcza
(netto) do przetargu wynosi
1.134.000,00 zł.
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ZAPRASZAMY!

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

PRZYCHODNIA REJONOWA SPZOZ
ul. Jana Gierałtowskiego 29

Panu Piotrowi Pawlence
pracownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

UWAGA! DARMOWA REHABILITACJA!
Od 15.11.2021 r. rozpoczynamy specjalną akcję obejmującą
konsultację lekarską wraz z przeprowadzeniem
zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów.

OJCA
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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

Pani Aleksandrze Skowronek
Przewodniczącej Rady Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

TEŚCIOWEJ
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z Zastępcami,
Skarbnikiem i Sekretarzem
oraz pracownikami Urzędu Miasta

Przewodniczącej Rady Miasta Ruda Śląska
Pani Aleksandrze Skowronek wraz z Rodziną
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia po śmierci

TEŚCIOWEJ

składają
Radni Rady Miasta Ruda Śląska
oraz Pracownicy Kancelarii Rady Miasta

Panu Piotrowi Pawlence
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia
z powodu śmierci

OJCA

składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Zarządzania Kryzysowego
UM Ruda Śląska

Kontakt: tel. 32 248-14-85, e-mail: spzozgieraltowskiego@timtech.pl

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) następujących
wykazów nieruchomości:
– wykaz nieruchomości, które
zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki
rekreacyjne w rej.
ul. Henryka Wieniawskiego na
okres 25 lat,
– wykaz nieruchomości, która
zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod
istniejący ogródek rekreacyjny
(przydomowy) w rej.
ul. Storczyków,
– wykaz nieruchomości, które
zostaną oddane w dzierżawę
oraz najem z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki
rekreacyjne oraz garaż w rej.
ul. Storczyków,
– wykaz nieruchomości, które
zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne
w rej. ul. Różanej,
– wykaz nieruchomości, które
zostaną oddane w dzierżawę
oraz najem z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki
rekreacyjne, garaże, drogi
dojazdowe oraz uprawy rolne
(cele rolnicze) w rej.
ul. Jana III Sobieskiego.

UWAGA WĘDKARZE! OGŁOSZENIE
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 51 – Ruda Śląska odbędzie się dnia 21.11.2021 r.
o godz. 9.00 w Szkole Muzycznej w Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego.
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Koła PZW 92 – Halemba odbędzie się w dniu 27.11.2021 r.
o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 27 w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. Zamenhofa 12.

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.

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 23.11.2021 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska trzeci ustny przetarg
nieograniczony w części dotyczącej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, oznaczonej numerem
geodezyjnym:
•

5089/318 o powierzchni 727 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00006656/3 – z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami 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,
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 drogę
dojazdową.
Odwołanie przetargu w odniesieniu do działki nr 5089/318 wraz z udziałem
wynoszącym 1/27 część w działkach drogi dojazdowej następuje w związku
z przeznaczeniem ich do zbycia w drodze umowy zamiany.
W zakresie działki nr 5092/318 wraz z udziałem wynoszącym 1/27 część
w nieruchomości obejmującej działki drogi dojazdowej na dzień 23.11.2021 r.
trzeci ustny przetarg nieograniczony pozostaje bez zmian.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel.
512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl).
Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna
pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

Szanowni Czytelnicy, Informujemy, że 12 listopada (piątek)
redakcja „Wiadomości Rudzkich” będzie zamknięta.

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.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel.
507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
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.

Motoryzacja
Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.Krótkie terminy. SKUTECZNIE!
Tel. 519-639-121.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel.
606-274-056.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKA, GOTÓWKA TEL. 501-239405.
Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 797-299-422.
Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej gotówka, tel. 730-770-900.
Atrakcyjne oferty www.lokator.
nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.
Chętnie kupię mieszkanie w bloku, może być do remontu. Szybka
transakcja. Kontakt, tel. 536-594-701.

POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611.
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Sprzedam mieszkanie 34 m2, Paderewskiego, 140 tys. (do remontu).
Tel. 519-689-118.

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

Sprzedam M-3, Kochłowice. Tel.
503-782-674.

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 29.11.2021 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska trzeci ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ulicy Stanisława Nabzdyka, oznaczonej numerem geodezyjnym:
• 5058/321 o powierzchni 1731 m2, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie
mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00027865/4 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską,
• 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 drogę
dojazdową.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Skup samochodów wszystkich
marek, całych, 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 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej oraz stażystów i praktykantów. Teren Ruda Śląska-Katowice.
Tel. 601-504-030.
Traktorzysta z uprawnieniami,
Ruda Śl. Tel. 604-630-556.
Pracownik porządkowy teren
zew., Ruda Śl., Hallera, tel. 604-630556.
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. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.

ogłoszeniA | 10.11.2021

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 30.11.2021 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska trzeci ustny przetarg
nieograniczony w części dotyczącej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni:
• 717 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, oznaczone numerami geodezyjnymi
5068/319 o powierzchni 566 m2, użytek „Ps-IV”, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr
GL1S/00014840/9 i 5077/319 o powierzchni 151 m2, użytek „Ps-IV”, KW
nr GL1S/00028660/4 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 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,
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
drogę dojazdową.
Odwołanie przetargu w odniesieniu do działek nr 5068/319 i 5077/319
wraz z udziałem wynoszącym 1/27 część w działkach drogi dojazdowej następuje w związku z przeznaczeniem ich do zbycia w drodze umowy zamiany.
W zakresie działek nr 5072/319 i 5080/319 wraz z udziałem wynoszącym
1/27 część w nieruchomości obejmującej działki drogi dojazdowej na dzień
30.11.2021 r. trzeci ustny przetarg nieograniczony pozostaje bez zmian.

Odwiedź nas także na
Facebooku:
www.facebook.com/
WR.WiadomosciRudzkie
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Akrobatyka

Rudzcy akrobaci znowu udowodnili, że są w formie. W minioną sobotę
(7.11) odbyły się zawody z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości oraz Międzywojewódzki
Turniej w Akrobatyce Sportowej
i Skokach na Ścieżce. Młodzi zawodnicy z Rudy Śląskiej zdobyli w trakcie
worek medali.
WYNIKI
W trójkach kobiet w klasie III
1. miejsce zdobyły: Zofia Krawieczek,
Zuzanna Krawieczek oraz Alicja Szal,
natomiast 5. miejsce Antonina Dyrka,
Lilianna Szudy i Lena Hudzik. Z kolei

w dwójkach kobiet, klasa III: 1. miejsce – Zofia Krawieczek i Alicja Szal,
2. miejsce – Lena Bury i Lena Hudzik, 3. miejsce – Laura Wilczek i Zuzanna Krawieczek, 5. miejsce – Zuzanna Litwińska i Dominika Białek
oraz 6. miejsce – Antonina Dyrka i Lilianna Szudy. Dwójki mieszane, klasa
III: 3. miejsce – Lena Nowara i Mikołaj Czornik. Dwójki kobiet, klasa młodzieżowa: 5. miejsce – Hanna Wolniewicz i Julia Bieloch, 6. miejsce – Ewa Szykowska i Liliana Bubik.
Trójki kobiet, klasa młodzieżowa:
1. miejsce – Ewa Szykowska, Zofia

Wormut i Liliana Bubik, 3. miejsce – Paulina Filipiak, Lena Kass
i Małgorzata Hajduga. Dwójki mieszane, klasa młodzieżowa: 2. miejsce – Nina Warda i Szymon Drozd,
4. miejsce – Zofia Mieszczak i Ruben
Tomaszewski. W układach indywidualnych w kategorii ,,skrzat” dziewczynki 1. miejsce zajęła Anna Celebańska, 2. miejsce Aleksandra Ciszewska, a 4. miejsce Nela Dyrka.
W kategorii ,,skrzat” wśród chłopców
najlepszy był Jan Sychowicz, a w kategorii ,,skrzat+” wśród dziewczynek – Kamila Kot.
AL

To był kolejny dobry start rudzkich akrobatów.

Tenis stołowy

Biegi

Wiewiórka za nami

Foto: UM Ruda Śląska

Ping-pong z Nereuszem

Młodsi i starsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia
Świętego Filipa Nereusza zaprasza na
Międzypokoleniowy Turniej Tenisa
Stołowego. Wydarzenie odbędzie się
w sobotę (20.11) w Młodzieżowym
Domu Kultury w dzielnicy Ruda.
Turniej skierowany jest niemal do
wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej. Preferowany wiek zawodników
wynosi od 12 do 112 lat. Organizatorzy
zaznaczają jednak, że uczestnicy zostaną podzieleni na różne kategorie
wiekowe, w których odbędą się rozgrywki, a najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane

są do 12.11 pod adresem e-mailowym:
turniejtenisa@nereusz.pl.
Dokumenty rekrutacyjne znajdują
się na stronie Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza: https://nereusz.pl/
xi-miedzypokoleniowy-turniej-tenisa.
Wydarzenie jest współfinansowane ze
środków pozyskanych w ramach projektu ,,Idź dalej” – Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin
w Rudzie Śląskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
AL

Łucznictwo

Foto: UM Ruda Śląska

Rudzcy łucznicy w kadrze

Foto: UKS Grot Ruda Śląska

Dorośli w różnym wieku chętnie startują w Biegu Wiewiórki.

Łucznicy z Rudy Śląskiej dostali się do kadry narodowej.

Foto: UM Ruda Śląska

Tegoroczny cykl popularnego Biegu
Wiewiórki dobiegł końca. W sobotę
(7.11) na bieżni Szkoły Podstawowej
Sportowej nr 15 zapaleni biegacze
i miłośnicy nordic walking najpierw
sprawdzili swoje sportowe możliwości, a później otrzymali pamiątkowe
statuetki z wiewiórką oraz nagrody.
Za zakończenie biegowej rywalizacji statuetka „Rudzka Wiewiórka” oraz
upominki powędrowały do najaktywniejszych uczestników, którzy wystartowali w biegu przynajmniej cztery
razy na dowolnym dystansie i w dowolnej konkurencji.
Przypomnijmy, że tak jak za każdym razem bieg rozpoczynał się i kończył na bieżni Szkoły Podstawowej
Sportowej nr 15, a w jego trakcie
uczestnicy mogli pokonać pętlę o długości 4,2 km, która przebiegała przez
halembski las. Z kolei dzieci, które nie
przekroczyły jeszcze piętnastego roku
życia, mogły sprawdzić swoje siły na
dystansie 1000 m. Maksymalnie biegacze mogli pokonać tę pętlę pięć razy, czyli w sumie 21 km, a osoby, które wzięły udział w rywalizacji nordic
walking, trzy razy (w sumie 12,6 km).

AL

Foto: KPKS ,,Halemba”

Medale dla akrobatów

W każdym biegu bierze udział mnóstwo dzieci.

Polski Związek Łuczniczy ogłosił
skład kadry narodowej juniorów młodszych na pierwsze półrocze 2022 roku.
W składzie znaleźli się łucznicy z Rudy
Śląskiej. Nasz kraj reprezentować bę-

dzie aż pięciu zawodników UKS-u
Grot Ruda Śląska. W barwach narodowych wystąpią: Jakub Sroka, Natalia
Lepa, Stanisław Sypion, Aleksandra
Antoniak oraz Łukasz Patlewicz. AL
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Boks

OGŁOSZENIA

Silesia Boxing w Rudzie Śląskiej
Rudzianin Robert Talarek pokonał
przez techniczny nokaut w drugiej
rundzie George Aduashviliego podczas gali Silesia Boxing Show 2021,
która odbyła się w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie. Na tym jednak nie koniec, bo udany powrót na ring zaliczył też Norbert
Dąbrowski.
Piątkowa (5.11) gala była wielkim
widowiskiem dla miłośników boksu.
Warto dodać, że Robert Talarek (bokser – górnik) po sześciu miesiącach po
porażce z Łukaszem Staniochem powrócił i tym razem miał łatwiejsze zadanie, ponieważ po drugiej stronie
ringu stanął George Aduashivili. Polak
walczył bardzo spokojnie i nie miał
większych problemów z przeciwnikiem. O wygranej rudzianina zdecy-

dowały ciosy w tułów. Gruzin nie wytrzymał tych uderzeń i przegrał w drugiej rundzie.
Przypomnijmy, w ubiegłym roku
w halembskiej hali mogliśmy oglądać
niesamowite boje m.in. finalisty ,,Gromady” Tomka „Zadymy” Gromadzkiego z Remigiuszem Wozem czy też
prawdziwą wojnę dwóch najbardziej
doświadczonych polskich pięściarzy,
a więc Bartka Grafki z Rafałem Jackiewiczem.
Wyniki walk:
• Robert Talarek (25-14-3, 17 KO
– nokaut) pokonał przez TKO (techniczny nokaut) w drugiej rundzie
George Aduashviliego (19-39-2,
8 KO).
• Michał Bulik (4-1, 2 KO) pokonał
jednogłośnie na punkty (58:55,

•

•

•

•

•



57:56, 57:56) Tzemala Xouseinoglou (2-6-2).
Norbert Dąbrowski (24-9-2, 11 KO)
pokonał przez TKO w czwartej rundzie Przemysława Biniendę (2-31,
2 KO).
Glynos Athanasios (1-0, 1 KO) pokonał przez TKO po trzeciej rundzie
Sebastiana Wojtana (1-2, 1 KO).
Daniel Przewieślik (3-12-1, 3 KO)
pokonał przez TKO w pierwszej
rundzie Damiana Sajnaja (0-1).
Aleksander Nagolski (2-1, 1 KO)
pokonał przez TKO w pierwszej
rundzie Mirosława Pilarczyka
(0-1).
Marcin Ficner (3-32-4, 1 KO) pokonał przez TKO w pierwszej rundzie
Michała Kisiela (0-1).
AL

•
•
•
•
•
•

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

Podnoszenie ciężarów

Srebrny Adam

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Foto: arch. prywatne

Adam Łaskawski z Rudy Śląskiej triumfował
podczas Mistrzostw Świata na Litwie. W zawodach, które odbyły się w ostatnim tygodniu
października, rudzianin zdobył srebrny medal.
– Wraz ze mną startowało dziesięciu zawodników. Walka do samego końca była bardzo zacięta i cieszę się, że udało mi się zdobyć srebro
– mówi Adam Łaskawski. – Jednak walkę
o złoto przegrałem tylko o 2,5 kg. Mimo wszystko jest to postęp i to widać gołym okiem, dlatego cieszę się, że znowu mogłem zapisać się na
kartach historii wśród wybitnych medalistów
mistrzostw świata i Europy, a także dołączyć do
grona utytułowanych rudzkich sportowców
– dodaje.
Teraz przed zawodnikiem odpoczynek,
a później kolejne treningi i praca nad formą,
żeby osiągać kolejne sukcesy. 
AL

Adam Łaskawski kolejny raz popisał się dobrą formą.

Ju-jitsu

Młodzi zawodnicy z medalami

•
5044/323 o powierzchni 829 m2, użytek „Ps-IV”,
•
5045/323 o powierzchni 771 m2, użytek „Ps-IV”,
•
5046/323 o powierzchni 657 m2, użytek „Ps-IV”,
•
5047/323 o powierzchni 662 m2, użytki: „Ł-IV, Ps-IV”,
•
5052/323 o powierzchni 1307 m2, użytki: „Bz, Ł-IV”,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00031378/4
– z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska,
•

Foto: KTJ MMA Team Ruda Śląska

Zawodnicy KTJ MMA Team Ruda
Śląska wywalczyli siedemnaście medali! Podczas ostatniej już w tym sezonie Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu młodzi sportowcy
zdobyli siedem złotych, pięć srebrnych
i pięć brązowych medali. Rudzki klub
reprezentowało jedenastu zawodników.
Złote medale wywalczyli: Lena Balcer, Nina Baucz, Zuzanna Duda, Jakub
Karaś, Oskar Wlosowicz-Iwan i Emilia Zeidler. Srebrne krążki powędrowały do: Niny Baucz, Zuzanny Dudy
(dwa srebra), Oskara Wlosowicza-Iwana oraz Emilii Zeidler. Z kolei z brązowych medali mogli cieszyć się Fabian
Balcer, Wojtek Jankowski, Michal
Mamczura, Maciej Mamczura i Oskar
Wlosowicz-Iwan.
AL

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 24.11.2021 r. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska trzeci ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż pięciu niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Stanisława Nabzdyka, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

Najmłodsi zawodnicy KTJ znowu udowodnili, że stać ich na wiele.

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 drogę
dojazdową.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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OSIEDLOWY DOM KULTURY RSM
„MATECZNIK” W RUDZIE
Ruda Śląska 1, ul. Norwida 26, tel. 32 248-30-20

Osiedlowy Dom Kultury „Matecznik”
rozpoczął swoją działalność w 1979 r.
W 1984 r. nastąpiło jego
połączenie z Klubem „Chmurka”.

Zapraszamy!
Osiedlowy Dom Kultury „Matecznik” obecnie prowadzi sekcje: PLASTYCZNĄ,
JĘZYKOWĄ, SZACHOWĄ, NAUKI GRY NA GITARZE, RYTMIKI, RĘKODZIEŁA,
CAPOEIRY, JU-JITSU ORAZ KLUB MALUCHA.
W jego ramach działa również KLUB 45 +, CALLANETICS, SLAVICA, SKAT KLUB
oraz DRUŻYNA PIŁKI NOŻNEJ, a także amatorskie zespoły taneczne
– „EL VIENTO”, „MAY DAY”, „PROMYCZKI”,
„MINI PROMYCZKI”, „SMYKI”, „SMILE”.
Można również dołączyć do KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
im. Henryka Dunanta oraz 1. Rudzkiej Drużyny Starszoharcerskiej „WIND ROSE”.
Codziennie odbywają się zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży szkolnej.
W placówce organizowane są również imprezy kulturalne
dla miejscowej społeczności.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

FB: ODK Matecznik | tel. 32 248-30-20 | e-mail: matecznik@rsm.com.pl

