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Kolejne spotkanie 
za nami

Więcej na str. 3

Uwaga na utrudnienia 
w ruchu!
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„Kopernik” z nowymi 
pracowniami

Więcej na str. 2
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Więcej na str. 5

Od 19 listopada (piątek) 
kierowcy muszą liczyć się 
z utrudnieniami w ruchu na 
ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w dzielnicy Ruda. Roz-
poczną się tam pierwsze 
prace związane z rozbudo-
wą ulicy Janasa. Z kolei od 
22 listopada (poniedziałek) 
droga ta zostanie całkowi-
cie zamknięta. Będą tam 
wykonywane prace doty-
czące budowy kanalizacji deszczowej, 
a następnie odtworzenie nawierzchni. Ten 
etap potrwa około dwóch miesięcy. Ob-
jazd poprowadzony zostanie ulicami Janasa 
i Starowiejską oraz Szczęść Boże i Torową.

 Rozbudowa ul. Wincentego Janasa 
kosztować będzie ponad 6,9 mln zł. Na tę 

inwestycję miasto pozyskało 5,5 mln zł 
dofi nansowania z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W ramach przed-
sięwzięcia powstanie nowa nawierzchnia 
drogi, chodniki, parkingi, kanalizacja 
deszczowa i sanitarna, wodociąg oraz 
oświetlenie.
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Beata 
Płaczek, 

dyrektor
 rudzkiego 

urzędu 
pracy 

odebrała 
statuetkę 

z rąk 
Marka 

Domagały, 
prezesa 
zarządu

 Fundacji
 Promocji 
Inicjatyw 

Społecznych 
POLPROM.

Rudzki PUP liderem aktywizacji!
POWIATOWY�URZĄD�PRACY

Rudzki�urząd�pracy�został�wyróżniony�w�ogólnopolskim�konkursie�„Lider�Aktywizacji�Osób�Młodych”.�Przedsięwzięcie�
promuje� innowacyjne,�oryginalne�działania� instytucji� rynku�pracy,�wspierające�aktywizację�osób� stawiających�na�
nim�pierwsze�kroki.�Działania�realizowane�przez�rudzki�urząd�pracy�zostały�docenione�ze�względu�na�ich�skuteczność�
i�dopasowanie�do�realiów�oraz�potrzeb�lokalnego�rynku�pracy.
– Informacje dotyczące deficytów rudz-

kich sfer zatrudnienia i przedsiębiorczości,  
pozyskiwane są przez urząd w wyniku ana-
lizy wyników badań własnych – dających 
obraz m.in.: kwestii rekrutacji, motywacji 
i  zaangażowania pracowników w różnym 
wieku,  czy  zarządzania  zróżnicowanymi 
pokoleniowo  zespołami  w  firmie  – wyja-
śnia Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Dyna-
mika  i  globalizm  współczesnego  rynku 
pracy powodują,  że wymagania  stawiane 
przez  pracodawców młodym  kandydatom 
są  często  wysokie,  a  kompetencje  nabyte 
w procesie edukacji formalnej nie zawsze 
odpowiadają potrzebom rynku pracy. Naj-
cenniejszym  kapitałem  kandydatów  jest 
doświadczenie  zawodowe  i  wiedza  prak-
tyczna – dodaje.

W ich pozyskaniu pomaga właśnie 
rudzki PUP poprzez m.in. organizację 
staży, które pozwalają bezrobotnym na-
być umiejętności praktycznych w przed-
siębiorstwach, ale bez nawiązywania sto-
sunku pracy. – Pierwszeństwo w organi-
zacji  stażu mają pracodawcy,  którzy de-
klarują  zatrudnienie  po  zakończonym 
stażu. Mając na uwadze dobro osoby bez-
robotnej, urząd bierze również pod uwa-
gę  dotychczasową  współpracę  z  danym 
pracodawcą  w  aspekcie  wywiązywania 
się z realizowanych umów – mówi Beata 
Płaczek.

Osoby młode chętnie korzystają rów-
nież z tzw. prac interwencyjnych. Praco-
dawca, zatrudniając osobę bezrobotną na 
minimum okres dziewięciu miesięcy, 
otrzymuje od PUP półroczną refundację 
części jego wynagrodzenia. Inną formą 
wsparcia jest refundacja wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy. Aby ją 
otrzymać, pracodawca musi zatrudniać 
osobę bezrobotną przez minimum 24 mie-
siące.

Efektywną formą pomocy dla młodych 
bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Rudzie Śląskiej są także szkolenia 
podnoszące kwalifikacje zawodowe. Każ-
de dopasowywane jest indywidualnie, aby 
osiągnąć najlepsze rozwiązanie, zarówno 
pod kątem potrzeb bezrobotnego czy po-
szukującego pracy, jak i pracodawcy.

Z kolei dla osób, które planują otwo-
rzyć i rozwinąć własny biznes, istnieje 
możliwość otrzymania dotacji na ten cel 
(część środków może być przeznaczona 
na doradztwo i szkolenia z zakresu uzy-
skania umiejętności potrzebnych do pro-
wadzenia biznesu). – Urząd Pracy w Ru-
dzie Śląskiej wychodzi naprzeciw osobom 
chcącym  „rozwinąć  skrzydła”  i  spraw-
dzić się jako przedsiębiorca – prowadząc 
dla nich porady grupowe. W trakcie spo-
tkań  pracownicy  urzędu  szczegółowo 
omawiają i wyjaśniają kwestie związane 
z  aplikowaniem  o  środki,  a  także  odpo-
wiadają na pytania zadane przez poten-
cjalnych dotacjobiorców – mówi dyrek-
tor rudzkiego PUP-u. –  Ponadto  każda 
osoba może skorzystać z bezpłatnej pora-
dy  indywidualnej  i  skonsultować  swój 

wniosek tak, aby składając go, była pew-
na, że jest on dobrze przygotowany – do-
daje Beata Płaczek.

Warto przypomnieć, że rudzki urząd 
pracy od lat współpracuje ze szkołami, or-
ganizując spotkania dla uczniów ostatnich 
klas, badając ich potrzeby i wprowadzając 
młodzież w realia rynku pracy. – Działa-
nia Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie 
Śląskiej wzmacniają pozycję miasta w ob-
szarze  promocji  zatrudnienia,  aktywizacji 
zawodowej i łagodzenia skutków bezrobo-
cia wśród młodych osób. Wyróżnienie i ty-
tuł „Lidera aktywizacji osób młodych” to 
dowód  skuteczności  tych działań,  a  zara-
zem dodatkowa motywacja do dalszej efek-
tywnej aktywności na rudzkim rynku pracy 
– podsumowuje Beata Płaczek.

„Lider Aktywizacji Osób Młodych” 
jest konkursem realizowanym i finan-
sowanym od 2017 roku przez Funda-
cję Promocji Inicjatyw Społecznych 
POLPROM. Uroczystość wręczenia 
nagród laureatom tegorocznej edycji 
odbyła się 9 listopada w Business  
Centre Club w Warszawie.
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Powiedz „tak” dla czystego powietrza
KONKURS

Do�końca� listopada�można�zgłaszać�prace�w�konkursie�plastycznym�na�ekologiczny�plakat� z� zakresu�efektów�
likwidacji� niskiej� emisji� –� „Tak� dla� Czystego� Powietrza”,� który� organizowany� jest� przez�Wojewódzki� Fundusz�
Ochrony�Środowiska�i�Gospodarki�Wodnej�w�Katowicach.�Nowością�tegorocznej�edycji�konkursu�jest�możliwość�
udziału�nie�tylko�uczniów�szkół�podstawowych�oraz�świetlic�środowiskowych�z�terenu�województwa�śląskiego,�
ale�także�dzieci�w�wieku�przedszkolnym.�Do�wygrania�są�nagrody�o�łącznej�wartości�ponad�12�tys.�zł.
– Konkurs do tej pory był przeznaczony 

dla uczniów do 15. roku życia. Ale jako że 
zaczęliśmy dostawać coraz więcej zapytań 
dotyczących przedszkolaków, to w tym ro-
ku  postanowiliśmy  wyjść  im  naprzeciw 
i utworzyć kategorię, w której i ci najmłod-
si będą mogli się wykazać umiejętnościami 
plastycznymi  – wyjaśnia przewodnicząca 
jury Aleksandra Kuszka, dyrektor biura 
WFOŚiGW w Katowicach.

Celem konkursu jest edukacja ekolo-
giczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój 
umiejętności plastycznych, zwrócenie 

uwagi na przyrodę oraz popularyzowanie 
wiedzy o funduszach unijnych wykorzy-
stywanych na ochronę środowiska. W tym 
roku konkurs podzielony został łącznie na 
sześć kategorii wiekowych: A – dzieci 
w wieku przedszkolnym, B – 6-7 lat,  
C – 8-9 lat, D – 10-11 lat, E – 12-13 lat 
oraz kategoria F – przeznaczona dla naj-
starszych dzieci w wieku 14-15 lat. Praca 
w formacie A3 musi być wykonana farba-
mi akwarelowymi, farbami plakatowymi, 
pastelami, kredkami świecowymi, kredka-
mi ołówkowymi lub mazakami. Do wy-

grania nagrody o wartości od 200 do  
700 zł. Konkurs jest współfinansowany  
ze środków Pomocy Technicznej Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014-2020.

Zgodnie z regulaminem, prace muszą 
być dostarczone do WFOŚiGW w Katowi-
cach do 30 listopada 2021 roku do 
godz. 15.30. Ogłoszenie wyników zapla-
nowano na grudzień.

W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło 
217 prac. Jury przyznało łącznie 25 nagród 
i wyróżnień w pięciu kategoriach. JO
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W nowych pracowniach będą się kształcić uczniowie klas technicznych.

Nowoczesny „Kopernik”
EDUKACJA

Młodzież� z� rudzkiego� „Kopernika”� może� już� korzystać� ze� zmodernizowanych�
pracowni� do� nauki� zawodu.� Na� wyposażenie� i� adaptację� pomieszczeń� szkoła�
pozyskała�ok.�524�tys.�zł,�z�kolei�160�tys.�zł�dołożono�z�budżetu�miasta.�–�To no-
woczesna przestrzeń, w której uczniowie nabierają umiejętności praktycznych 
w zawodach technik informatyk, technik programista, technik budownictwa, 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa 
i klimatyzacji – wyjaśnia�Małgorzata�Kaszuba,�dyrektor�ZS�nr�6.

W szkole powstały trzy pracownie kom-
puterowe dla zawodu technik informatyk 
oraz technik programista, przede wszyst-
kim na potrzeby prac przy sieciach kom-
puterowych i przy programowaniu. 
W skład zakupionego wyposażenia tych 
pracowni wchodzą m.in. stanowiska do 
projektowania i wykonywania lokalnych 
sieci komputerowych, stanowiska do kon-
figuracji lokalnych sieci komputerowych 
oraz sieciowych systemów operacyjnych 
oraz kompletne zestawy komputerowe. 
– Dzięki pozyskanym środkom  i wsparciu 
z  kasy miejskiej  zyskaliśmy  infrastrukturę 
tworzącą warunki zbliżone do rzeczywiste-
go środowiska pracy zawodowej. To z kolei 
przyczyni  się  do  zwiększenia  kompetencji 
zawodowych  naszych  uczniów,  a  przede 
wszystkim zwiększenia ich szans na rynku 
pracy – mówi Małgorzata Kaszuba, dyrek-
tor szkoły.

Została także utworzona zupełnie nowa 
pracownia systemów energetyki odnawial-
nej z laboratorium systemów energetyki 
odnawialnej. To pierwsza taka pracownia 
w mieście, w której może być prowadzone 
kształcenie w zawodzie technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej. – Jej 
wyposażenie wykracza poza zakres wska-
zany przez Centralną Komisję Egzamina-
cyjną,  ale  jest  zgodne  z  oczekiwaniami 
pracodawców i jest efektem prowadzonych 
z  nimi  konsultacji  – wyjaśnia Krzysztof 
Tułaj, wicedyrektor szkoły.

Młodzież ma do dyspozycji m.in. ze-
staw umożliwiający budowę kompletnego 

systemu fotowoltaicznego w skali labora-
toryjnej, zestaw do demonstracji właści-
wości wykorzystania przekształcenia ener-
gii słonecznej w energię cieplną, zestaw do 
demonstracji właściwości i wykorzystania 
energii wiatru, stanowisko do badania 
pompy ciepła oraz zestaw z zakresu ogniw 
paliwowych. Ponadto w pracowni znajdu-
je się rzeczywista instalacja kolektora sło-
necznego i fotowoltaiczna, stacja napeł-
niania układu pompy ciepła oraz model 
turbiny wiatrowej.

Z kolei nowa pracownia dokumentacji 
technicznej powstała z myślą o uczniach 
kierunku technik budownictwa. Będzie 
służyła zajęciom zawodowym w zakresie 
kosztorysowania komputerowego i organi-
zacji budowy.

Wspomniane pracownie są zgodne 
z wymaganiami CKE odnośnie do wypo-
sażenia stanowisk egzaminacyjnych na 
egzamin praktyczny na kierunku technik 
informatyk w kwalifikacji EE.08 i EE.09, 
technik budownictwa w kwalifikacji 
BD.30 oraz technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej dla kwalifikacji 
BD.17 i BD.18.

Ponadto z początkiem lutego 2020 roku 
w Zespole Szkół nr 6 ruszył tzw. projekt 
miękki. Polega on  na organizacji dodatko-
wych zajęć z przedmiotów zawodowych 
dla uczniów, płatnych wakacyjnych staży 
zawodowych, darmowych kursów certyfi-
kowanych i wycieczek połączonych  
ze szkoleniami w wiodących na rynku fir-
mach. IM

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
informuje� o� wywieszeniu� na� tablicy� ogłoszeń� Urzędu� Miasta� Ruda� Śląska�
oraz�o�zamieszczeniu�na�stronie�internetowej�Biuletynu�Informacji�Publicznej�
Urzędu�Miasta� Ruda� Śląska�wykazu� nieruchomości� stanowiących�własność�
Miasta� Ruda� Śląska� przeznaczonych� do� oddania�w� dzierżawę�majątku�wy-
tworzonego�w�ramach�2001/PL/16/P/PE/027�„Oczyszczanie�ścieków�–�Ruda�
Śląska”,�współfinansowanego� przez�Unię� Europejską� ze� środków� Funduszu�
Spójności.

OGŁOSZENIE
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Szóste spotkanie z mieszkańcami 
odbyło się w Bykowinie.

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Mieszkańcy Bykowiny o problemach swojej dzielnicy
W cyklu rozmów władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami poszczególnych dzielnic miasta przyszedł czas na Bykowinę. 
Uczestnicy poniedziałkowego (15.11) spotkania pytali m.in. o drogi, chodniki, parkingi czy gospodarkę odpadami.

– Niestety aktualnie mamy bardzo ogra-
niczone możliwości finansowe, więc wiele 
tematów musimy odłożyć na bok, bo nie 
ma na nie pieniędzy, ale nie zapominamy 
o nich. Mam jednak dla Państwa dobrą 
wiadomość. Aleja między ul. Kopalnianą 
i Sztolniową, o którą wielokrotnie pytali 
Państwo na poprzednich spotkaniach, zo-
stanie wyremontowana. To zadanie znala-
zło się w złożonym  projekcie budżetu mia-
sta na przyszły rok –  zapowiedział wice-
prezydent Krzysztof Mejer. – Na tę inwe-
stycję zaplanowaliśmy 2,5 mln zł – dodał.
Podczas spotkania pojawiały się pytania 

o  miejsca  parkingowe,  których  brakuje 
w rejonach często spotykanej w Bykowi-
nie  zabudowy wielorodzinnej.  – Budowa 
parkingów na osiedlach nie jest obowiąz-
kiem miasta. Problem wynika m.in. z tego, 
że kiedyś budowano osiedla bez odpowied-
niej liczby miejsc postojowych – tłumaczył 
Krzysztof Mejer.
Mieszkańcy  dzielili  się  też  sugestiami 

dotyczącymi bezpieczeństwa pieszych, ta-
kimi jak wyznaczanie nowych przejść czy 
montaż sygnalizacji  świetlnej na  tych  już 
istniejących. – Wszystkie takie zgłoszenia 
traktujemy bardzo poważnie i przekazuje-
my do opiniowania przez Komisję ds. Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego – podkre-
ślił Mejer.
Padło  także pytanie o możliwość usta-

wienia  pojemników na  śmieci  przy  kom-
pleksie  garaży  przy  ul.  Otylii.  – Trzeba 
mieć świadomość, że wiązałoby się to z do-
datkową opłatą, podobnie jak w przypadku 
ogródków działkowych. Poza tym z na-
szych doświadczeń wynika, że bardzo czę-
sto to nie właściciele garaży z tych pojem-
ników korzystają. Dlatego przyjęliśmy za-
sadę, że w takich miejscach kubłów nie 
stawiamy –  odpowiedział  wiceprezydent 
Mejer.
Zgłoszony został również problem wo-

dy utrzymującej się po opadach na ul. Ka-
towickiej,  gdzie  nie ma  kanalizacji  desz-
czowej.  Miasto  systematycznie  sieć  tej 
kanalizacji  rozbudowuje,  ale  nie  można 

HARMONOGRAM SpOtkAŃ 
Z MIESZkAŃCAMI

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

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
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): wykazu nieruchomości, któ-
ra zostanie oddana w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod 
parking i drogę dojazdową w rejonie ulicy Wrzosowej.

PREZydENT MIASTA RUdA ŚląSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17.11.2021 r. do dnia 
8.12.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu stanowiących całość gospodarczą 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska o powierzchni 444 m2, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy ks. Józefa Niedzieli, które obejmują działki oznaczone numerami 
geodezyjnymi: 

– 5484/563 o powierzchni 341 m², zapisana w KW nr Gl1S/00021600/7,
– 562 o powierzchni 103 m², zapisana w KW nr Gl1S/00020172/0,

które w drodze przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu 8MN, 11Kdd). 
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 85.000,00 zł.

w tym momencie wskazać terminu, w któ-
rym taka inwestycja zostanie zrealizowana 
na ul. Katowickiej. Dużo zależy od harmo-
nogramu uruchamiania kolejnych środków 
unijnych.
Jeden z uczestników chciał wiedzieć, na 

co miasto przeznaczy 20 mln zł pozyska-
nych  z  Programu  Inwestycji  Strategicz-
nych w ramach Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład. – Te środki zostały przyznane na 
konkretne projekty: modernizację ul. Bał-
tyckiej oraz rewitalizację Placu Niepodle-
głości –  poinformował  Krzysztof  Mejer. 
– Takie programy mogą wydawać się do-
bre, ale lepiej byłoby, gdyby więcej pienię-
dzy zostawało po prostu w miejskim budże-
cie. Ideą samorządności jest przecież bez-
pośrednie decydowanie o realizowanych 
inwestycjach – dodał.
Spotkanie było też okazją do podsumo-

wania inwestycji realizowanych w dzielni-
cy w kończącym się roku. Jedną z ważniej-
szych  była  termomodernizacja  wraz 
z uciepłownieniem budynku  wielorodzin-
nego przy ul. Sikorek 49-51-53-55-57, do-
finansowana ze środków Unii Europejskiej 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Gospodar-
ki Wodnej  i Ochrony Środowiska. Wyre-
montowana  została  też  nawierzchnia 
ul.  11  Listopada,  na  skrzyżowaniu  ulic 
Korfantego  i  Kopalnianej  wyznaczono 
przejście  dla  pieszych,  a  na  przystanku 
przy ul. Górnośląskiej stanęła wyczekiwa-
na  przez  mieszkańców  wiata.  W  trakcie 
jest wykonanie nowej nawierzchni ul. Ka-
towickiej od ul. Górnośląskiej do ul. Siko-
rek w ramach usuwania szkód górniczych.
W  ramach  tegorocznego  budżetu  oby-

watelskiego  w  Bykowinie  zrealizowany 

został projekt „Czas relaksu w Dolinie Ko-
chłówki”, obejmujący ścieżkę dydaktycz-
ną i miejsca odpoczynku. W trakcie wyko-
nania jest kolejne wybrane na ten rok zada-
nie – sensoryczny plac zabaw przy Miej-
skim  Przedszkolu  nr  47.  Na  ukończeniu 
jest  tężnia  solankowa  w  strefie  rekreacji 
przy ul. Górnośląskiej, czyli projekt z bu-
dżetu  obywatelskiego  na  2019  rok,  który 
nie doszedł wówczas do skutku ze wzglę-
du na trudną sytuację na rynku zamówień 
publicznych i powstaje teraz z „ogólnego” 
budżetu miasta ze wsparciem środków rzą-
dowych. Z kolei na 2022 r. mieszkańcy tej 
dzielnicy  wybrali  rewitalizację  zielonego 
skweru przy ul. Katowickiej i Siekiela oraz 
modernizację  ciągu pieszego na  obszarze 
między  ulicami Górnośląską, Grzegorzka 
i Zgrzebnioka.
Spotkanie  w  Bykowinie  było  szóstym 

tej jesieni zebraniem dzielnicowym. Ogó-
łem  podczas  tegorocznej  edycji  władze 
miasta zaplanowały osiem spotkań. Kolej-
ne  spotkanie  odbędzie  się  w  czwartek, 
18 listopada o godz. 17 w Szkole Podsta-
wowej nr 8 i będzie dotyczyło spraw dziel-
nic Wirek i Czarny Las.  WG
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HANYSY�2021

Jubileuszowe „Hanysy”
Fotoreporter�Arkadiusz�Gola,�himalaista�Krzysztof�Wielicki,�pisarz�Szcze-
pan�Twardoch,�Zdzisław�Truszczyński,�który�zadbał�o�najstarszy�dom�han-
dlowy�w�Polsce,� czyli� Kaufhaus,� architekt�Andrzej�Truszczyński,�doktor�
Ada�Rozewicz�oraz�zespół�Tulia�(dwa�lata�temu�wokalistki�reprezentowa-
ły�Polskę�na�Eurowizji),�a�także�Goniec�Górnośląski,�firma�Frib-ex�i�rudz-
kie�Muzeum�PRL-u�to�laureaci�tegorocznej�edycji�,,Hanysów”.

Uroczysta, jubileuszowa gala odbyła 
się 11 listopada w Miejskim Centrum  
Kultury – w tym roku „Hanysy” odbyły 
się po raz 25. Dlatego też władze miasta 
postanowiły przyznać specjalną statuetkę 
,,Hanysa 25-lecia” Grzegorzowi Polocz-
kowi – pomysłodawcy tego wydarzenia.

Także on był po raz kolejny gospoda-
rzem wieczoru wraz z Anną Guzik, kato-

wiczanką, która w 2017 roku została laure-
atką ,,Hanysa”. 

Przypomnijmy, że wyróżnienia te trafia-
ją do Ślązaków za pracę na rzecz regionu 
oraz dla osób spoza Śląska, których dzia-
łalność czyni te miejsce dobrym do życia. 
Dotychczas statuetka trafiła do ponad  
200 osób lub instytucji.   JO

Foto: UM Ruda Śląska
OGŁOSZENIE
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Rudzianie w pogoni za zorzą polarną

5

LUDZIE�Z�PASJĄ

Katarzyna�Ogińska-Siedlak�i�Robert�Musioł�to�rudzianie,�którzy�od�kilku�lat�zimowe�miesiące�spędzają�za�kołem�podbie-
gunowym,�gdzie�pokazują�gościom�piękno�zorzy�polarnej.�Niedawno�wydana�została�książka�ich�autorstwa�pt.�„Norwegia�
oczami�Łowców�Zórz”,�w�której�pasjonaci�opowiadają�m.in.�jak�z�sukcesem�zakończyć�nocne�polowania�na�zorzę�polarną�
oraz�na�czym�polega�piękno�i�specyfika�życia�na�północy.�Robią�to�także�na�swoim�fan�page’u�„Kat�and�Rob�–�Łowcy�Zórz”.

– Rudę Śląską i norweski przylą-
dek Nordkapp, czy też Tromsø dzieli 
ok. 3 tys. km. Jak to się stało, że wła-
śnie tam znaleźliście swój drugi dom 
i pokochaliście Norwegię?

– Norwegia to raj dla amatorów dzikiej 
natury. Wiele miejsc jest tu jeszcze dziewi-
czych, a te, które zostały zaadaptowane 
przez człowieka, są traktowane z najwięk-
szym poszanowaniem. Za każdym razem 
byliśmy też ciepło przyjmowani przez lo-
kalnych mieszkańców. Z tego też względu 
od samego początku czuliśmy się tu jak 
w domu. Nie bez znaczenia jest tutejsze 
podejście do życia. Wszystko zawsze da 
się załatwić i na wszystko zawsze znajdzie 
się czas. Nie odczuwa się tutaj pośpiechu, 
żyje się bardziej beztrosko. Natomiast de-
cydującym czynnikiem była bezsprzecznie 
zorza polarna. To właśnie tutaj możemy jej 
doświadczać każdej nocy przez ponad 
sześć miesięcy. Polowanie na zorze, bo tak 
właśnie nazywa się pogoń za tym zjawi-
skiem, jest niezwykle uzależniające. Spra-
wia, że człowiek czuje zarówno dreszczyk 
emocji, jak i ogromną satysfakcję, kiedy 
takie polowanie zakończone jest sukce-
sem. Każda noc jest niepowtarzalna i nie-
możliwe jest, by się tym znudzić.

– Obydwoje macie bogatą historię 
podróżniczą. Co sprawiło, że nie wy-
obrażacie sobie innego życia?

– Dotychczas udało nam się zwiedzić 
sześć z wszystkich siedmiu kontynentów. 
Celem jednej z naszych wspólnych pierw-
szych podroży był Madagaskar i senty-
ment do tego miejsca na pewno pozosta-
nie na zawsze. Nasze zaręczyny odbyły 
się na najwyższej piramidzie majańskiego 
miasta Tikal w Gwatemali, a jedną z Wiel-
kanocy spędziliśmy z Misjonarzami Świę-
tej Rodziny w górach Papui-Nowej Gwi-
nei. To, że podróżujemy, sprawia, iż staje-
my się bardziej otwarci na drugiego czło-
wieka i przez to, tak nam się wydaje, mą-
drzejsi. Różnice kulturowe nieraz są 
ogromne, ale to uświadamia nam, jak bar-
dzo się różnimy i że nie wszystko na świe-
cie jest czarne lub białe. Taka wiedza 
przydaje nam się dzisiaj w pracy – na co 
dzień przyjmujemy gości z całego świata 

i musimy każdemu okazać cierpliwość 
i zrozumienie.

– Najpierw pojawiła się pasja, czy po-
mysł na biznes?

– Pierwsza była oczywiście pasja i od 
tego wszystko się zaczęło. Początkowo 
polowaliśmy na zorze wyłącznie dla wła-
snej przyjemności. W międzyczasie 
w Tromsø zaczęła rozkwitać turystyka  
i zdecydowaliśmy, że najwyższy czas po-
łączyć naszą pasję z pracą. Postanowili-
śmy wyjechać daleko na północ, by zacząć 
żyć z tego, co najbardziej kochamy. Dziś 
wiemy, że była to jedna z najlepszych na-
szych decyzji. Każdego dnia robimy coś, 
co uszczęśliwia nie tylko nas samych, ale 
też innych ludzi.

– Zdarza Wam się, że wśród turystów 
znajdują się Polacy, a może nawet Śląza-
cy lub rudzianie?

– Choć w porównaniu z innymi nacjami 
podróżujących Polaków na północy spoty-
ka się niewielu, to wśród naszych gości 
mieliśmy już kilkoro Ślązaków. Na pyta-
nie, co ich przyciąga, odpowiedź jest bar-
dzo prosta – zorza polarna. Aurora borealis 
to zjawisko, którego należy doświadczyć 
przynajmniej raz w życiu. Niezwykle mi-
styczne widowisko, które wywołuje skraj-
ne emocje i zapada w pamięci na długie 
lata.

– Zimą Norwegia i zorza polarna, 
a latem...? Znajdujecie czas, by zajrzeć 
do Rudy Śląskiej?

– Jak wszyscy mieszkający na emigra-
cji, tęsknimy oczywiście za naszymi rodzi-
nami. To cena, jaką przyszło nam płacić 
w zamian za życie w jednym z najpiękniej-
szych miejsc na Ziemi. Przynajmniej raz 
w roku odwiedzamy nasze rodzinne strony 
i zazwyczaj zostajemy na dłużej, by w peł-
ni nacieszyć się bliskimi. Jako że pracuje-
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 Rudzianie przemierzają Norwegię razem z turystami 
w poszukiwaniu zorzy polarnej.

my nieustannie przez ponad pół roku, 
w tym biznesie nie mają znaczenia week-
endy, święta czy Nowy Rok, przez resztę 
czasu staramy się odpocząć i podróżujemy. 
Żeby podreperować domowy budżet, zda-
rza nam się też pilotować wyjazdy w kom-
pletnie inne strony, na przykład wciąż 
współpracujemy z polskim biurem podró-
ży, które organizuje wyprawy m.in. do Sta-
nów Zjednoczonych.

– Niedawno ukazała się Wasza książ-
ka „Norwegia oczami Łowców Zórz”. 
Dostępny jest też Wasz e-book o Tromsø. 
Czego możemy się z nich dowiedzieć?

– Tegoroczne wydanie e-booka to już 
jego druga edycja. Powstał z myślą o tych, 
którzy w podróży cenią sobie niezależność. 
Zawarliśmy w nim wszystkie najpotrzeb-
niejsze w podroży do Tromsø informacje. 
Uzupełniliśmy to między innymi mapami, 
na których znaleźć można punkty do obser-
wacji zorzy polarnej. Polecamy miejsca, 
gdzie można dobrze zjeść, ale także co ro-
bić, będąc w Tromsø dwa, trzy, czy cztery 
dni. Natomiast książka powstała z naszej 
miłości do północy. Temat zorzy polarnej 
nie jest oczywiście w niej pominięty, ale 
zdecydowanie szerzej rozpisujemy się 
o wszystkich innych aspektach tutejszego 
życia. Zależało nam, żeby więcej osób za-
interesowało się tym często traktowanym 
po macoszemu regionem i w końcu zdecy-
dowało się odwiedzić to niezwykle egzo-
tyczne miejsce. Poruszane są w niej najróż-
niejsze kwestie, od tych historycznych, jak 
dzieje rdzennej ludności północy – Samów, 
po etyczne, jak wielorybnictwo. Wszystko 
to poprzeplatane jest naszymi własnymi 
opowieściami i doświadczeniami oraz 
pięknymi fotografiami.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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Katarzyna i Robert połączyli pasję z pracą.  
To pokierowało ich na północ Europy.

Uniesieni słowem
KONKURS�LITERACKI

Fundacja�Anioły�w�Piżamkach�organizuje�konkurs�literacki�dla�uczniów�rudz-
kich� szkół.� Najpiękniejsze� historie� opublikowane� zostaną� w� książce,� a� ta�
w�przyszłości�ma�trafić�do�małych�pacjentów�szpitali�oraz�ośrodków�zdrowia.�
Prace�można�nadsyłać�do�15�grudnia.

– Fundacja Anioły w Piżamkach od kil-
ku lat zajmuje się umilaniem czasu i prze-
strzeni osobom, których codzienność zwią-
zana jest ściśle z chorobą lub samotnością. 
W ramach swojej działalności spotykamy 
się z osobami niepełnosprawnymi, odwie-
dzamy samotnych, czy pocieszamy smut-
nych. Panująca pandemia przerwała wiele 
z tych działań, ale nie poddajemy się. 
Chcemy naszą życzliwość przelać na pa-
pier – wyjaśnia Marta Zuber, wiceprezes 
Fundacji Anioły w Piżamkach.

W ten sposób zrodził się pomysł organi-
zacji konkursu literackiego pt. „Uniesieni 
słowem”. Jest on adresowany do uczniów 
rudzkich szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych. Zainteresowani uczestnicy 
mają za zadanie przygotować historię  

o pogodnej, umacniającej treści (maksy-
malnie dwie strony maszynopisu). Następ-
nie prace zostaną ocenione przez jurorów, 
a te najlepsze mają znaleźć się w książce, 
którą fundacja planuje wydać wiosną  
przyszłego roku. – Książka ta będzie bez-
płatnym podarunkiem dla dzieci w szpita-
lach i ośrodkach zdrowia, aby ułatwić im 
ten trudny czas. Ponadto autorzy zwycię-
skich prac otrzymają pakiet książek, 
a szkoły, których uczniowie zostaną nagro-
dzeni, otrzymają Statuetkę Dobrych Skrzy-
deł – zapowiada Mariusz Izydorczyk, pre-
zes Fundacji Anioły w Piżamkach.

Prace można zgłaszać do 15 grudnia, 
przesyłając je na adres e-mailowy:   
fundacjaaniolywp@gmail.com.

 JO

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
ogłasza�pierwszy�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�

niezabudowanej�nieruchomości�gruntowej�położonej� 
w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy�Zajęczej,�z�przeznaczeniem�

pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�
zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska.

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�pierwszego�ustnego�przetargu�nieograniczo-
nego�z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�
zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska jest�niezabudowana�nie-
ruchomość�gruntowa�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położona�w�Rudzie�
Śląskiej-Bielszowicach�przy�ulicy Zajęczej,�obejmująca�działkę�oznaczoną�nume-
rem�geodezyjnym�5111/422�o�powierzchni�735�m2�(użytek�„ŁIV”),�obręb�Bielszo-
wice,�zapisana�na�karcie�mapy�3�oraz�w�księdze�wieczystej�nr�GL1S/00020423/5.�
W�dziale� III�ww.� księgi�wieczystej� figuruje�wpis:� ograniczone� prawo� rzeczowe�  
–�właściciele�wykazów�nr�363�i�I477�Bielszowice�przyznali�sobie�wzajemnie�i�ich�
następcom� prawnym� prawo� drogi� wymienione�w� rozprawie� z� dnia� 10� lutego�
1890�roku�–�wpisano�dnia�10�lutego�1890�roku�–�tu�przeniesiono�i�wpisano�z�księ-
gi�wieczystej�Bielszowice�363�dnia�6�listopada�1969�roku�–�tu�przeniesiono�z�księ-
gi�wieczystej�KW�8207.�Dział�IV�księgi�wieczystej�jest�wolny�od�wpisów.

Zgodnie�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�
miasta�Ruda�Śląska�zatwierdzonego�uchwałą�nr�PR.0007.93.2021�Rady�Miasta�
Ruda� Śląska� z� dnia� 15.07.2021� r.� ogłoszoną� w� Dzienniku� Urzędowym� Woje-
wództwa�Śląskiego�poz.�5110,�przedmiotowa�działka�oznaczona�jest�symbolem:�
2MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; zabudowa usługowa obej-
mująca usługi: administracyjno-biurowe, handlu detalicznego, konsumpcyjne, 
społeczne, oświaty, zdrowia, sportu i rekreacji; zabudowa mieszkaniowo-usłu-
gowa.

Na terenie oznaczonym symbolem 2MNU obowiązuje zakaz lokalizacji zabu-
dowy w układzie szeregowym.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 136 000,00 zł.
Cena�nieruchomości�ustalona�na�przetargu�zostanie�powiększona�o�należny�

podatek�od�towarów�i�usług�i�jest�płatna�w�całości�przed�zawarciem�aktu�nota-
rialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.12.2021 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�zapoznają�się�
z�pełną�treścią�ogłoszenia�(zamieszczoną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�
Miasta�Ruda�Śląska�oraz�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie�do�dnia�13.12.2021�r.�dokonają�wpłaty�wadium�w�wysokości�6�800,00�zł�
z�dopiskiem�„wadium�–�ul.�Zajęcza”�przelewem�na�rachunek�bankowy�nr�71�1050�
1214�1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�Katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�Mia-
sta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środków�pienięż-
nych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�tut.�Urzędu�pok.�nr�13�
i�14�w�godzinach:�poniedziałek-środa�8.00-16.00,�czwartek�10.00-18.00,�piątek�
8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�przetargu�przedłożą�Komisji�Przetargowej�wy-
magane�dokumenty�i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�
z�uzasadnionej�przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami (pokój 223) tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

PREZYDENT�MIASTA 
RUDA�ŚLĄSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�(II�piętro,�naprze-
ciw�pokoju�215)�wykazów�nieruchomości�gruntowych,�znajdujących�się�w�re-
jonie� ulic:� Kolberga,� Bończyka,� Radoszowskiej,� Ondrzaszka� –� które� zostaną�
oddane�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�ogródki�rekreacyjne.

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

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

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora serdecz-
nie 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, 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 
świecie? Czy będzie on bardziej otwarty i po-
mocny? Znana historia przeniesiona do naszych 
czasów, barwny musical, który z pewnością bę-
dzie dobrą zabawą dla całej rodziny. Reżyseria: 
Daria Resztak, Bartosz Banasik. Scenariusz, mu-
zyka, teksty piosenek, produkcja: Bartosz Bana-
sik. Choreografi a: 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 za-
stosować się do poleceń mamy, aby wybudo-
wać sobie solidne domki, w których będą mo-
gły czuć się bezpiecznie. Tymczasem zbliża się 
zima, a na dodatek w okolicy zaczyna grasować 
głodny wilk. Jak potoczą się losy trzech 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

28 listopada (niedziela), godz. 12.00 
W salonie pierwszej damy poezji polskiej 

– Wisława Szymborska
Spotkanie w ramach Krakowskiego Salonu Po-
ezji w Rudzie Śląskiej. Poezja Wisławy Szymbor-
skiej to wyjątkowy sposób wyrażania świata. 
Ulotne doznania i przeżycia bliskie każdemu 
człowiekowi. Pojawią się wiersze o charakterze 
refl eksyjnym, fi lozofi cznym, żartobliwym. Wy-
bór limeryków, w których poetka porusza życio-
we prawdy w sposób zabawny i często frywolny 
oraz zabawy poetyckie takie jak: moskaliki, le-
pieje, altruitki. Wiersze, w których człowiek za-
daje pytania i nieustannie się dziwi. W progra-
mie: recytacja – Jolanta Niestrój-Malisz, oprawa 
muzyczna – Daria Kasprzak (wiolonczela), pro-
wadzenie – 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-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 szero-
kim spektrum stylistycznym założeniem grupy 
jest minimalistyczna forma piosenki i skonden-
sowany ładunek emocjonalny zawarty w pro-
stej fuzji wokalu i dwóch instrumentów. Marta 
Gzowska-Sawicka – teksty/śpiew, Artur Kudłacik 
– muzyka/gitara basowa, Mateusz Głuszak – gi-
tary, 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 plasteli-
nowego ludzika fascynuje i bawi kolejne po-
kolenia. Zabawne dialogi, wartko tocząca się 
akcja, autorskie piosenki i stylowa scenografi a 
w formie piórnika zachwycą nie tylko dziecię-

cą 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

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 fi lmu” – koncert 
Koncert w wykonaniu wychowanków studia 
wokalnego MDK w Rudzie Śląskiej pod kierun-
kiem Wojciecha Sanockiego oraz zaproszonych 
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 ekspozycja 
stała „Czas to pieniądz”, która przedstawia hi-
storię 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 otwar-
cia 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 

18 listopada (czwartek), godz. 17.00 
51. Rudzka Jesień – fi nał Konkursu Plastyki 

Nieprofesjonalnej, otwarcie wystawy 
Koncert Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Katowice” Uniwersytetu Śląskiego, ogłoszenie 
wyników konkursu i wręczenie nagród laure-
atom, otwarcie wystawy pokonkursowej. Wy-
stawa będzie prezentowana do 12 grudnia br.

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. 
fi rmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 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.

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

 Sprzedam trzypokojowe, IV p, 56 m2, w No-
wym Bytomiu, tel. 533-291-377.

MOTORYZACJA

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

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

 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.

 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.

 Pralnia FOKA Ruda Śląska-Godula zatrudni 
emerytkę lub rencistkę w charakterze praso-
waczki, tel. 32 608-85-34.

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.

ZAPRASZAMY! 
PRZYCHODNIA REJONOWA SPZOZ 
ul. Jana Gierałtowskiego 29

UWAGA! DARMOWA REHABILITACJA!
Od 15.11.2021 r. rozpoczynamy specjalną akcję obejmującą 

konsultację lekarską wraz z przeprowadzeniem 
zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów.

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

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta (II pię-
tro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 
nieruchomości, która zostanie od-
dana w najem z przeznaczeniem 
na cele składowo-magazynowe 
w rej. ul. Orzegowskiej.
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Pani Agnieszce Sitek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

OjcA
składa 

Dyrektor wraz z Pracownikami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
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Pani Halinie Wierzgoń
wieloletniemu pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rudzie Śląskiej wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia  
w trudnych chwilach po śmierci 

MĘŻA
przekazuje 

Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej

PREZyDENt MIAStA RuDA ŚLąSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu lokali 
mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda 
Śląska: ul. Stefana Żeromskiego 20A/7, ul. Joanny 21/13 stanowiących wła-
sność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

kOMuNIkAt 
PREZyDENtA MIAStA – SZEFA OBRONy CyWILNEJ 

MIAStA RuDA ŚLąSkA
Informuję, że w dniu 23 listopada 2021 roku zostanie przeprowadzony wo-

jewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w syste-
mie ostrzegania i alarmowania ludności.

Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych 
zainstalowanych w mieście Ruda Śląska w warunkach jak najbardziej zbliżo-
nych do rzeczywistych działań, dlatego zostanie on przeprowadzony w spo-
sób dynamiczny w godzinach pomiędzy 9.00 a 13.00. 

W ramach treningu nadany zostanie sygnał alarmowy oznaczający odwoła-
nie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty. 

Pożegnanie z piłkarską jesienią
PIŁkA NOŻNA

W ostatnim, rozegranym 13 listopada 
spotkaniu domowym Slavia Ruda Śląska 
zremisowała bezbramkowo z zespołem 
Niwy Brudzowice. Tym samym drużyna 
trenera Macieja Zajdera zakończyła rundę 
jesienną ,,u siebie” z bilansem jedno zwy-
cięstwo, dwa remisy i sześć porażek.  

Sobotni mecz był wyjątkowo wyrówna-
ny. Obie drużyny stworzyły sobie po jed-
nej, bardzo dogodnej sytuacji ,,sam na 
sam”, ale bez powodzenia. Optyczną prze-
wagę w spotkaniu miała Slavia, jednak nie 

przyniosło to rozstrzygnięcia i obie druży-
ny podzieliły się punktami.

Rudzkie drużyny zajmują miejsca 
w dolnej części tabeli Zina Klasy okręgo-
wej Katowice-Sosnowiec. Slavia jest  
15. a Grunwald 16. Drużyna z Halemby 
w minioną niedzielę poniosła wysoką po-
rażkę (3:8) z Cyklonem Rogoźnik. Zespół 
z Rudy swój ostatni mecz tej jesieni roze-
gra na wyjeździe z RKS-em Grodziec, na-
tomiast Grunwald zmierzy się w Żelisła-
wicach z lokalną Ostoją. DK

Mimo zaciętej 
walki mecz 

zakończył się 
bezbramkowym 

remisem. Fo
to

: D
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Derby miasta w A klasie dla Jastrzębia
W 13. kolejce katowickiej Vitasport 

A klasy Jastrząb Bielszowice pokonał 
u siebie Wawela Wirek wynikiem 3:0. Na 
obiekcie przy ulicy Sportowej byliśmy 
świadkami ciekawego spotkania derbowe-
go, w którym ostatecznie górą byli gospo-
darze. Pierwsza bramka dla zespołu z Biel-
szowic padła w 41. minucie po błędzie 
obrony i bramkarza Wawelu, który wyko-
rzystał Patryk Gemski.

Tuż po zakończeniu pierwszej połowy 
doszło do zamieszania przy bramce gości. 
Bramkarz Wawelu rzucił piłką w jednego 
z piłkarzy Jastrzębia, z czego wywiązała 
się szamotanina. Ostatecznie to Adrian 
Deptuch, zawodnik gospodarzy, z powodu 
kłótni z arbitrem spotkania otrzymał żółtą 

kartkę, a następnie, już w drodze do szatni, 
czerwoną. Wydawało się, że w drugiej po-
łowie dominować będzie Wawel, ale to 
Jastrząb strzelił dwie bramki i trzy punkty 
zostały w Bielszowicach.

Ostatecznie Wawel Wirek zakończył 
piłkarską jesień na 11. miejscu. Gwiazda 
Ruda Śląska natomiast, po zwycięstwie 
nad Naprzodem Lipiny 3:2, wskoczyła na 
8. pozycję. Jastrząb dzięki zwycięstwu 
w derbach jest siódmy. Najwyżej z rudz-
kich drużyn sklasyfikowana jest Urania, 
która po niedzielnej porażce 1:2 z Orłem 
Mokre uplasowała się na wysokim, czwar-
tym miejscu. Kolejne piłkarskie emocje na 
tym szczeblu będziemy mogli przeżywać 
w drugiej połowie marca 2022 roku. DK

Bracia są w formie
Ju-JItSu

Piotr i Maciej Maligłówka, reprezentują-
cy sekcję ju-jitsu Rudzkiego Klubu  
Kyokushin Karate, zajęli wysokie miejsca. 
Podczas szóstego turnieju z cyklu Ogólno-
polskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu 
Sportowym, który odbył się w niedzielę 
(7.11) w Katowicach, rywalizowało  
445 zawodników z 36 klubów. Rywalizacja 
odbyła się na czterech matach.

Warto dodać, że na tych zawodach Piotr 
zajął 2. miejsce w kategorii U16 newaza 
do 66 kg oraz 2. miejsce do 73 kg, a jego 
młodszy brat Maciej zajął 3. miejsce w ka-
tegorii U14 newaza do 50 kg. Organizato-
rem zawodów był Roan Fight Club Kato-
wice i Śląski Związek Ju-Jitsu. AL

Kamil wygrywa na 
Silesian MMA 4

MMA

Kamil Krzewina z Rudy Śląskiej po 
długiej przerwie od startów wrócił na zwy-
cięskie tory. Dwudziestopięciolatek wy-
grał swój drugi zawodowy pojedynek 
w MMA. Reprezentant klubu Tornado Te-
am Świętochłowice pod okiem trenera 
Adam Brysza stoczył w sobotę (13.11) po-
jedynek na gali Silesian MMA 4, która od-
była się w Mysłowicach. Kamil „Krzok” 
Krzewina po bardzo mocnej i wyczerpują-
cej walce sukcesywnie dążył do dominacji 
nad przeciwnikiem i w ostatniej (trzeciej) 
rundzie wpiął technikę duszenia  oraz 
efektownie pokonał rywala. AL

Kamil Krzewina triumfował 
w sobotni wieczór.
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Zdecydowana 
 wygrana

ZAPASy

Młody zawodnik z KS Pogoni Ruda 
Śląska dobrze spisał się na zawodach 
w Raciborzu. W sobotę (6.11) odbył się 
turniej z okazji 75-lecia Miejskiego Klubu 
Sportowego Unia Racibórz, na którym 
swoje sportowe możliwości sprawdził Da-
wid Bończuk. Zawodnik KS Pogoni Ruda 
Śląska wygrał zdecydowanie swoją kate-
gorię wagową w grupie dzieci. AL

Cenne doświadczenie w Tauron Junior Cup
Zakończyła się 3. edycja piłkarskiego tur-

nieju Tauron Junior Cup, który po roku prze-
rwy spowodowanej pandemią wrócił do kra-
kowskiej Tauron Areny. Tradycyjnie puchar 
dla młodych piłkarzy i piłkarek rozegrano  
w okolicy Święta Niepodległości (tym razem 
był to 12 listopada). W Krakowie Rudę Śląską 
miały reprezentować dwa zespoły – z rocznika 
2014 SRS Gwiazda Ruda Śląska, a z rocznika 
2012 SMS Ruda Śląska, które awansowały do 
turnieju głównego poprzez październikowe 
eliminacje w Siemianowicach Śląskich. Nie-
stety ze względu na przypadek COVID-19 
zespół SMS-u nie mógł wystąpić w Tauron 
Arenie. 

Rozgrywki, w których wzięły udział  
24 drużyny, zostały podzielone na trzy katego-

rie wiekowe dla roczników 2012, 2013 i 2014. 
Do Tauron Junior Cup zaproszono 100 drużyn 
z czterech województw: śląskiego, dolnoślą-
skiego, małopolskiego oraz opolskiego. Łącz-
nie w turnieju zagrało ponad 1000 dziewczy-
nek i chłopców. Do etapu finałowego zakwali-
fikowały się 24 zespoły. 

Główną nagrodą w każdej kategorii wieko-
wej było 15 tys. złotych. Dodatkowo najlepsza 
drużyna z rocznika 2012, którą okazał się 
Chemik Kędzierzyn-Koźle, wygrała wyjazd 
na zgrupowanie na Maltę. Ostatecznie druży-
na Gwiazdy uplasowała się na 7. miejscu, ale 
już sam awans do głównego turnieju to spory 
sukces dla młodych adeptów piłki nożnej. Po-
nadto każdy zakwalifikowany zespół otrzymał 
nagrodę w wysokości 2 tys. zł.  DK

Świętowanie na sportowo

Rudzianie biegiem świętowali rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W czwartek (11.11) przy Szkole Podstawo-
wej nr 15 Sportowej oraz w halembskim le-
sie odbyły się XXVIII Biegi Niepodległości. 
Uczestnicy mogli pokonać dystans 12 km 
podczas biegu głównego lub 4 km w czasie 
biegu rekreacyjnego i rywalizacji nordic 
walking. Przed startem biegu głównego 
w ramach akcji „Niepodległa do hymnu!” 
odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskie-
go”.
– Święto Niepodległości ma dla nas Pola-

ków szczególne znaczenie, dlatego  tak nie-
zwykle istotne jest, żebyśmy ten dzień prze-
żywali, jednocząc się i przypominając sobie 
historię naszego narodu – zaznacza Graży-

na Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Ta-
kim wydarzeniem są właśnie nasze rudzkie 
Biegi  Niepodległości,  które  nie  tylko  dają 
możliwość  uczczenia  we  wspólnym  gronie 
kolejnej  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę 
niepodległości, ale także spędzenia wolnego 
dnia aktywnie i na powietrzu – dodaje.

Uczestnicy biegu głównego podzieleni 
zostali na siedem kategorii w zależności od 
płci i wieku. Ograniczenia wiekowe nie do-
tyczyły biegu rekreacyjnego oraz nordic 
walking. –  To  zawody,  które  każdego  roku 
cieszą się dużym zainteresowaniem biegaczy 
– podkreśla August Jakubik, organizator 
wydarzenia. Partnerem tegorocznych Bie-
gów Niepodległości była spółka Węglokoks 
Energia. AL
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„Jowisz” rozpoczął swoją działalność w 1983 roku – inauguracyjny koncert bluesowy zagrała formacja Ireneusza Dud-
ka oraz wystąpił kabaret Tadeusza Drozdy. Na przestrzeni lat „Jowisz” daje się poznać jako placówka, która skupia 
się wokół szeroko pojętej muzyki – od bluesa, jazzu, gospel... Na scenie przez lata wystąpiło wielu wykonawców ww. 
gatunków muzycznych. Między innymi Nocna Zmiana Bluesa, Ziyo, Whisky River, Jan ,,Kyks” Skrzek, Ewa Uryga, Gang 
Olsena, Easy Rider, Przemysław Goc, Rolnik Stons, Jorgos Skolias, Monkey Bussines, Sound Good, Elektric Blues Band 
grupa MoCarta oraz zespoły ze Szwecji, Szwajcarii i Belgii. Naszymi gośćmi byli również: Marek Grechuta, Roman Wil-
helmi, Grażyna Barszczewska, kabarety Rak, OT.TO, Długi oraz mim Ireneusz Krosny. To tu odbywały próby zespołów 
Gang Olsena, Big Tu Tu oraz Lean Back.

ODK RSM „JOWISZ” żywo reaguje na potrzeby mieszkańców i stara się tak dostosować ofertę, 
aby każdy znalazł coś dla siebie. W roku kulturalnym 2021\2022 „Jowisz” proponuje:

ZAJĘCIA RUCHOWE• 
Zajęcia dla seniorów – poranne zajęcia zdrowy kręgosłup. 

Zajęcia ruchowe – w tym sezonie „Jowisz” współpracuje ze Studiem Ruchu Endorfi na 
– w ofercie tańce od 4. do 21. roku życia.

Jest również oferta dla osób dorosłych – to taniec jazzowy, na który serdecznie zapraszamy.

ZAJĘCIA FITNESS•  – pilates, joga, zumba, zdrowy kręgosłup.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE • – plastyka, poranki dla malucha.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE• 
Język angielski dla dzieci, młodzieży i dorosłych na różnym poziomie nauczania.

Język hiszpański, nauka gry na gitarze i ukulele, kurs komputerowy dla seniorów.

OBECNIE...

Ruda Śląska 3, ul. Joanny 12, tel. 32 340-11-02

OSIEDLOWY DOM KULTURY RSM
 „JOWISZ” W GODULI

ODK RSM 
„METEOR

w Nowym Bytomiu

Inne formy działalności placówki to: możliwość wynajmowania sal na konferencje, 
spotkania branżowe oraz okolicznościowe, organizacja imprez własnych, Babskie 

Spotkania w „Jowiszu” – cykliczne spotkania dla pań, Mikołajki, wystawy plastyczne, 
fotografi czne i koncerty na żywo.

FB: ODK RSM Jowisz | tel. 32 340-11-02 | e-mail: jowisz@rsm.com.pl

Język angielski dla dzieci, młodzieży i dorosłych na różnym poziomie nauczania.
Język hiszpański, nauka gry na gitarze i ukulele, kurs komputerowy dla seniorów.
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