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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości okazją do podsumowań

– Na jakiego rodzaju wsparcie z Państwa strony mogą liczyć rudzcy przedsiębiorcy? Jakie programy są obecnie im dedykowane?
– Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej dysponuje szerokim wachlarzem możliwości wspierania przedsiębiorców. W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości, i nie tylko, zapraszamy na indywidualne rozmowy,
podczas których możemy zaproponować
formę wsparcia, będącą odpowiedzią na indywidualne potrzeby przedsiębiorców. Środki, którymi dysponujemy, są ograniczone,
zwłaszcza pod koniec roku, podobnie możliwości realizacji oferowanych form wsparcia,
jednakże dają duże możliwości rozwoju
przedsiębiorczości w naszym mieście. Warto
już teraz zaplanować, z czego można skorzystać i jaki aspekt firmy rozwijać. Jedną
z form wsparcia w ramach zatrudnienia subsydiowanego jest zatrudnienie w ramach
prac interwencyjnych. Powiatowy Urząd
Pracy refunduje część poniesionych przez
pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych w pełnym
wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego – wynagrodzenie, nagrody oraz
opłacane składki na ubezpieczenia społeczne
w wysokości zasiłku wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia. Zwrot części kosztów,
o których mowa, stanowi dla pracodawcy
pomoc de minimis. Dodatkowo pracodawcy
mogą skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia. W ramach tej formy pracodawca uzyskuje dofinansowanie wynagrodzenia w kwocie określonej w umowie, zawartej pomiędzy Urzędem a pracodawcą, nie wyższej jednak niż
połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Czas trwania dofinansowania bezrobotnego, który ukończył 50 lat,
wynosi 12 miesięcy, natomiast 24 miesiące
w przypadku zatrudnienia bezrobotnego,
który ukończył lat 60. Refundacja ta jest
udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności de minimis. Warto również wspomnieć
o stażu, który może trwać od 3 do 12 miesięcy, a polega na zdobywaniu wiedzy oraz nabywaniu przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
przez realizowanie zadań w miejscu pracy,
bez nawiązywania stosunku pracy. W czasie
tym pracodawca nie ponosi kosztów związanych z odbywaniem stażu przez osobę bezrobotną. Osoba odbywająca staż, realizuje
zadania pod nadzorem opiekuna stażu, który
udziela wskazówek i służy pomocą w wypełnianiu powierzonych zadań. Funkcjonujący w naszym urzędzie Zespół do spraw
przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów organizuje spotkania: organizatora stażu
z przyszłym stażystą w ramach przeciwdziałania konfliktom przed rozpoczęciem stażu;
mające na celu rozwiązanie zaistniałego
konfliktu między stronami konfliktu, tj. or-

ganizatorem stażu a stażystą – w trakcie
trwania stażu. Spotkania te pomagają dwóm
stronom lepiej zrozumieć swoje potrzeby,
pokonać bariery komunikacyjne i wspólnie
osiągnąć odpowiednie rozwiązanie w sytuacji problemowej. W skład zespołu wchodzą
osoby powołane spośród pracowników, posiadających odpowiednią wiedzę, kompetencję i umiejętności z zakresu komunikacji
i mediacji. Doskonałą możliwością rozwoju
kompetencji zawodowych jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, przeznaczony na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu braku
odpowiednich czy nieadekwatnych kwalifikacji do wymagań dynamicznie zmieniającej
się gospodarki. Zwiększenie inwestycji
w potencjał kadrowy ma istotny wpływ na
poprawę funkcjonowania firm, jak i samych
pracowników na konkurencyjnym rynku
pracy. Dla tych podmiotów, które zamierzają
utworzyć nowe stanowisko pracy, idealną
formą wsparcia jest refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego. Pracodawca może złożyć do starosty właściwego, ze
względu na siedzibę tego podmiotu lub ze
względu na miejsce wykonywania pracy
przez skierowanego bezrobotnego, wniosek
o refundację. Maksymalna kwota przyznanych środków nie może przekraczać
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
w tutejszym Urzędzie obecnie kwota ta wynosi 27 tys. zł brutto. Przyznane środki można przeznaczyć na: zakup maszyn, urządzeń,
sprzętu, koszty oprogramowania, a tworzone
stanowisko pracy powinno być utrzymane
przez okres 25 miesięcy.
– Na jakim poziomie jest obecnie bezrobocie w Rudzie Śląskiej? Czy sytuacja
związana z tym „uspokoiła” się wraz z wyciszeniem się pandemii COVID-19? Które
grupy potrzebują największego wsparcia,
jeżeli chodzi o bezrobocie i w jaki sposób
im pomagacie?
– Stopa bezrobocia na koniec września
osiągnęła wartość na poziomie 2,5 proc.,
wskaźnik ten w województwie śląskim i Polsce prezentuje się na o wiele wyższym poziomie, odpowiednio 3,8 proc i 5,1 proc.
Aktualnie rynek pracy zmienia się bardzo
dynamicznie. Musimy szybko reagować na
pojawiające się potrzeby zarówno osób bezrobotnych, jak i przedsiębiorców. Trudnym
okresem dla części przedsiębiorców była
pandemia COVID-19. Szczególnie ucierpiały branże, które musiały wstrzymać swoją
działalność w tym okresie. Rudzki Urząd
Pracy zmienił w tym okresie formułę swojego działania, tworząc zespoły robocze
wspierające przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej. Dzięki temu udało się
udzielić wsparcia w następującym zakresie:
• pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej mi-

kroprzedsiębiorcy – liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia – 4435 (całkowita
kwota 22 164 610,50 zł);
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – liczba podmiotów którym udzielono wsparcia – 466 (całkowita kwota:
9 419 466,33 zł);
• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla pracodawcy, będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników – liczba podmiotów, którym
udzielono wsparcia – 881 (całkowita kwota:
4 311 326,67 zł);
• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów
z działalności statutowej oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń
składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej – 6 (25 184,13 zł);
• dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
– liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia – 1508 (całkowita kwota 7 540 000 zł).
Kiedy sytuacja związana z pandemią zaczęła się stabilizować, wybuchła wojna na
Ukrainie. Spowodowało to m.in. odpływ
w pełni dyspozycyjnych pracowników
z Ukrainy, w szczególności mężczyzn, z rynku pracy. Sytuację tę obrazują dane liczbowe,
charakteryzujące zatrudnienie obywateli
Ukrainy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
oraz powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy. W okresie
od lutego do października 2021 r. wpisano do
ewidencji 7383 oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy przez obywateli Ukrainy (w tym 4308 mężczyzn), natomiast
w analogicznym okresie w 2022 r. 2538
oświadczeń (w tym 1232 mężczyzn). Jednocześnie na podstawie nowej opcji zatrudnienia obywateli Ukrainy tj. powiadomienia
w okresie luty-październik 2022 r. zatrudniono 2087 osób (w tym 586 mężczyzn). Warto
podkreślić, że Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej jest w czołówce polskich urzędów, jeżeli chodzi o czas dokonywania wpisu
do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a to znacznie przyspiesza procedurę uzupełnienia braków kadrowych. Każda osoba bezrobotna
i poszukująca pracy, figurująca w naszej ewidencji, odbywa osobiste, cykliczne spotkania
z doradcą klienta, łączącym kompetencje doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.
Dla wszystkich osób bezrobotnych opracowywany jest Indywidualny Plan Działania.
W ramach realizowanych usług oferujemy
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe
oraz szkolenia. Usługi te są wspierane instrumentami rynku pracy np. pracami interwen-

cyjnymi. Indywidualne podejście do klientów umożliwia dostosowanie wsparcia do
potrzeb zarówno osób bezrobotnych, jak
również lokalnego rynku. Powiatowy Urząd
Pracy w Rudzie Śląskiej powołał Akademię
Rynku Pracy, która, współpracując z placówkami oświatowymi, ma na celu m.in. wzmacnianie integracji i solidarności społecznej
oraz propagowanie informacji o umiejętnościach niezbędnych przy poszukiwaniu pracy. Do zadań zespołu należy m.in. współudział w przygotowaniu wychowanków
ww. placówek do radzenia sobie na rynku
pracy, podejmowaniu aktywności w poszukiwaniu pracy, jak również rozpowszechnianie
wśród uczniów informacji o zawodach
i wzmacnianie integracji społecznej.
– Wasze wsparcie polega także na
udzielaniu dotacji na rozpoczęcie działalności. Kto może z tego skorzystać oraz jaka jest wysokość/forma wsparcia i jakie
warunki należy spełnić?
– O dotację, czyli przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, mogą ubiegać się osoby bezrobotne,
zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Rudzie
Śląskiej i nie jest wymagany minimalny
okres rejestracji w PUP. Dotacja przyznawana jest zarówno osobom, które po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą, jak
i tym, którzy prowadzili ją wcześniej, jednakże minęło co najmniej 12 miesięcy od jej
wyrejestrowania (zakończenia) i nigdy nie
korzystały ze środków publicznych na jej
podjęcie. Ważnym aspektem dla osoby, która
chce ubiegać się o dotację, jest posiadanie
odpowiednich kompetencji związanych
z kierunkiem planowanej działalności gospodarczej. Osoba powinna wykazać, że posiada: kwalifikacje/wykształcenie lub doświadczenie albo znajomość branży w kierunku planowanej działalności bądź ukończyła kursy/szkolenia związane z przyszłą
działalnością gospodarczą. Przyznane środki
są bezzwrotne, pod warunkiem prowadzenia
działalności gospodarczej przez okres nie
krótszy niż 13 miesięcy. Obecnie kwota dotacji przyznawana w tut. Urzędzie wynosi
27 tys. zł brutto, a przyznane środki można
przeznaczyć na: zakup maszyn, urządzeń,
sprzętu, koszty oprogramowania; zakup materiałów i surowców; reklamę; remont; koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa
związanego z podjęciem działalności gospodarczej.
– Udzielacie Państwo wsparcia obcokrajowcom, którzy poszukują pracy na
terenie miasta (w tym dla uchodźców
z Ukrainy), o czym Pan już wspomniał. Ile
osób w ostatnim roku znalazło pracę za
Państwa pośrednictwem?
– Rudzki Urząd Pracy aktywnie zaangażował się w działania mające na celu wsparcie
uchodźców w wejściu na rynek pracy. Pierwszym krokiem było odformalizowanie pomocy dedykowanej tym osobom. Wyjście pracowników i dyrekcji do miejsc spotkań
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W Powiatowym Urzędzie Pracy od poniedziałku trwają wydarzenia związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. W ramach tego m.in. jeszcze w środę
i czwartek odbędą się dni otwarte dla pracodawców i przedsiębiorców, a w piątek indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych założeniem działalności
gospodarczej. Ponadto pracownicy PUP zorganizują spotkania edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów. Przy okazji tych wszystkich działań postanowiliśmy
porozmawiać z Michałem Rzepką, zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, o zadaniach realizowanych przez rudzki „pośredniak”.

z obywatelami Ukrainy, stworzenie zespołu
pracowników, który wspiera uchodźców
w podjęciu zatrudnienia, nieformalne pośrednictwo pracy – to tylko niektóre z naszych
działań. Istotnym celem było wzbudzenie zaufania do instytucji i zmotywowanie osób
w trudnej sytuacji do współpracy. Rejestracja
w Urzędzie umożliwiła wsparcie cudzoziemców, a jednocześnie ich pracodawców instrumentami rynku pracy np. stażami czy pracami interwencyjnymi. W odniesieniu do pomocy udzielanej w ramach szybkiej, nieformalnej ścieżki pomocy nie prowadzono statystyk, skupiliśmy się na działaniu. Z kolei
z 132 osób, które mimo przejścia tej ścieżki,
zarejestrowały się w naszym Urzędzie, 6 aktualnie uczęszcza na staż, 7 osób przerwało tę
formę wsparcia i nie figuruje już w rejestrach,
8 osób udało nam się zaktywizować poprzez
podjęcie prac interwencyjnych, 41 osób podjęło pracę, a 10 właśnie ukończyło szkolenia.
Obecnie w aktywizacji pozostało jeszcze
19 osób. Sytuacja jednak się zmienia, gdyż
osoby zarejestrowane podejmują pracę, a nowe się rejestrują. Wszyscy obcokrajowcy,
w tym także uchodźcy z Ukrainy, po uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej mogą skorzystać z następujących form wsparcia: pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń, sfinansowania studiów podyplomowych,
sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, a także finansowania kosztów postępowania nostryfikacyjnego
lub postępowania w sprawie potwierdzenia
ukończenia studiów na określonym poziomie. Warto wspomnieć, że Powiatowy Urząd
Pracy w Rudzie Śląskiej wspólnie z 29 śląskimi urzędami pracy i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach realizuje projekt pt.
„Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego” wybrany w konkursie
ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza
Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata
2022–2025. W projekcie biorą udział
Ukrainki, które przybyły do Polski w wyniku
prowadzonych działań zbrojnych w ich kraju
i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej. 11 kobiet skorzystało z doradztwa
zawodowego, następnie wzięło udział
w szkoleniach zawodowych wraz z elementami branżowego języka polskiego. Jedna z pań
uczestniczy jeszcze w szkoleniu, natomiast
pozostałe korzystają ze wsparcia w postaci
pośrednictwa pracy.
– Dziękuję za rozmowę.
JO
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Prezydent odpowiadał na pytania
mieszkańców Bykowiny

Tradycyjnie na wstępie prezydent
przedstawił zebranym sprawozdanie z tego, co obecnie dzieje się w mieście. Wyjaśnił również, jak wygląda stan finansów
Rudy Śląskiej. Następnie prezydent Michał Pierończyk skupił się na kwestiach
dotyczących samej Bykowiny, inwestycjach i projektach, które zostały już zrealizowane i które są jeszcze w trakcie. Właśnie zakończyły się prace przy wykonaniu
alei pomiędzy ulicami Kopalnianą, Sztolniową i Korfantego. W ramach prac powstała nowa ścieżka rowerowa, a równolegle do niej wybudowano chodnik. W centralnej części przebudowany został znajdujący się tu skwer. Mieszkańcy będą mogli latem skorzystać m.in. z ławek i leżaków. Na liście zrealizowanych inwestycji
znajdują się także: skwer w Starej Bykowinie oraz rewitalizacja malowniczego
ciągu pieszego pomiędzy ulicami Górnośląską, Grzegorzka i Zgrzebnioka. Obie te
inwestycje realizowano w ramach budżetu
obywatelskiego. W innej części dzielnicy,
przy ulicy Szpaków, wyremontowano
chodnik i zatoki parkingowe – od przychodni w kierunku ulicy Skowronków.
Obecnie trwają jeszcze prace w Miejskim
Przedszkolu nr 45 przy ulicy Chrobrego,
gdzie modernizowane są pomieszczenia.
Opracowywana jest również dokumentacja projektowo-kosztorysowa dostosowania Szkoły Podstawowej nr 23 do wymogów przeciwpożarowych. Przeprowadzana
jest także kolejna termomodernizacja

– tym razem dotyczy to budynku przy ulicy Jagiellońskiej 3.
Pytania w zdecydowanej większości dotyczyły spraw z pozoru drobnych, ale jednak bardzo ważnych. – Mieszkańcy przede
wszystkim pytali o poprawę stanu dróg
i chodników, a także ich utrzymanie i odśnieżanie w zimie – najprościej mówiąc,
o proste, równe i bezpieczne drogi. Chodziło także o dojazdy i dojście do garaży
– podsumowywał spotkanie Michał Pierończyk, prezydent miasta. – Będziemy się
starali te wszystkie wnioski i sugestie na
bieżąco rozpatrywać i realizować – dodał.
Ze strony mieszkańców pojawiły się
m.in. pytania o chodnik przy ulicy Pordzika 16, stan ulicy Otylii (dojazd do garaży)
oraz chodnik przy ulicy Szpaków 25
i Szpaków 17. Pojawiły się także zgłoszenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Jeden z mieszkańców
pytał o możliwość utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych przy ulicy Okopowej, kolejny o szansę na ustawienie lustra przy wyjeździe z ulicy Gwareckiej na
główną ulicę, w rejonie podziemnego tunelu. – Będziemy te sprawy sukcesywnie
przekazywać komisji do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego w Urzędzie Miasta,
która przyjrzy się tym propozycjom, zweryfikuje ewentualne zagrożenia i potrzeby
w terenie i podejmie odpowiednie decyzje,
które będziemy wdrażać na bieżąco – mówił Jacek Morek, zastępca prezydenta
miasta.

Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę na
zbyt małą liczbę flag na głównych ulicach
miasta podczas Narodowego Święta Niepodległości oraz pomijanie Bykowiny
przy ozdabianiu miasta podczas montażu
świątecznego oświetlenia. – Przyjrzymy
się tej sprawie i jeśli tylko będzie taka możliwość, powiesimy przy kolejnej okazji
więcej flag, ale trzeba wziąć pod uwagę
fakt, że nie wszystkie latarnie należą do
miasta. W przypadku wywieszania flag
na latarniach należących do przedsiębiorstwa energetycznego miasto poniosłoby
z tego tytułu dodatkowe koszty – mówił
prezydent Pierończyk. – W sprawie montażu oświetlenia świątecznego trwają rozmowy, ale w tym roku miasto będzie musiało podejść do tego tematu bardzo oszczędnie – dodał.
Mieszkaniec wieżowca przy ulicy Plebiscytowej 18 apelował natomiast
o stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy bloku. – Budynek należy
do spółdzielni mieszkaniowej i to ona powinna zwrócić się do miasta w tej sprawie i wówczas być może wspólnie uda
nam się znaleźć rozwiązanie tego problemu. Miasto z reguły nie buduje miejsc
parkingowych dedykowanych mieszkańcom konkretnego budynku – tłumaczył
prezydent.
W imieniu seniorów z Bykowiny jedna
z mieszkanek poprosiła o stworzenie dodatkowych zajęć dla tej grupy wiekowej
w Centrum Inicjatyw Społecznych „Stara

Foto: AW

W poniedziałkowe popołudnie mieszkańcy Bykowiny mieli okazję zadać pytania prezydentowi miasta i jego zastępcom. Rozmawiano przede wszystkim o sprawach związanych
z remontami dróg i chodników, odśnieżaniem oraz utrzymaniem terenów przy garażach.

W poniedziałek (14.11) z władzami miasta spotkali się mieszkańcy Bykowiny.
Bykowina”. – Miejska Biblioteka Publiczna realizuje obecnie w tym miejscu kilka
projektów dedykowanych seniorom. Wcześniej rzeczywiście w tej placówce odbywały się dodatkowe zajęcia dla tej grupy
mieszkańców, ale animator odpowiedzialny za ich organizację był zatrudniony przez
stowarzyszenie, które fundusze na ten cel
pozyskało ze środków zewnętrznych – mó-

wiła Anna Krzysteczko, zastępca prezydenta miasta. – W przyszłym roku stowarzyszenia będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki z budżetu miasta na takie
działania. Być może w ten sposób uda się
poprzez jakieś stowarzyszenie stworzyć
projekt i zatrudnić animatora, co pozwoli
na poszerzenie oferty dedykowanej seniorom – dodała.
AW
OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ
PREZYDENTA MIASTA Z MIESZKAŃCAMI:
17.11, godz. 17.00 – Godula i Orzegów
– Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Bytomskiej 45
21.11, godz. 17.00 – Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Janasa 28
29.11, godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie
– Miejskie Centrum Kultury przy ul. Niedurnego 69
1.12, godz. 17.00 – Halemba – Szkoła Podstawowa nr 24 przy ul. Lexa 14
5.12, godz. 17.00 – Kochłowice
– III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Oświęcimskiej 90

WYWIAD

Wioletta Tkocz
nową wiceprzewodniczącą RM

– Jakie były Pani początki w Radzie
Miasta Ruda Śląska?
– Po raz pierwszy spróbowałam swoich
sił w wyborach samorządowych
w 2014 roku. Wówczas byłam jeszcze
członkiem Platformy Obywatelskiej i to
na listach tego ugrupowania znalazło się
moje nazwisko. Wspierałam kandydującą
wtedy na urząd prezydenta miasta Aleksandrę Skowronek. Wówczas nie uzyskałam mandatu. To udało się dopiero cztery
lata później i od 2018 roku reprezentuję
mieszkańców w Radzie Miasta. Zdecydowałam się na start w wyborach, ponieważ
w Rudzie Śląskiej mieszkam i przez wiele
lat pracowałam. Jako dziennikarz „Wiadomości Rudzkich” miałam okazję poznać
miasto, mieszkańców i ich problemy. Pisa-

łam w naszym lokalnym tygodniku o Rudzie Śląskiej, a uzyskanie mandatu pozwoliło mi spojrzeć na sprawy miasta z innej
perspektywy. Myślę, że moje dziennikarskie doświadczenia przekładają się na rzetelne wypełnianie obowiązków radnej.
– Jako radna pracowała pani między
innymi w Komisji Kultury.
– Po wyborach od razu deklarowałam
chęć pracy właśnie w tej komisji. Udało
się i mogłam pełnić funkcję jej przewodniczącej. Kultura to tematy mi najbliższe,
ponieważ studiowałam kulturoznawstwo,
więc chociażby z racji wykształcenia tym
właśnie chciałam się zajmować. Jako
dziennikarz uczestniczyłam w wielu wydarzeniach kulturalnych, jako radna znów
mogłam moją znajomość tematu wykorzy-

stać od innej strony. Uważam, że praca
w tej komisji była ważna i udało nam się
wiele zrobić w tym temacie.
– Co zmieni się po wyborze na wiceprzewodniczącą Rady Miasta?
– Nic nie zmieni się w moim podejściu
do kultury i uczestnictwie w wielu kulturalnych wydarzeniach w mieście. Radny
powinien uczestniczyć w życiu miasta bardzo aktywnie, żeby wiedzieć, jak podejmowane przez samorząd decyzje sprawdzają się „w terenie”. Pracowałam oczywiście także w innych komisjach i tu nastąpią
zmiany. Po wyborze na wiceprzewodniczącą muszę zrezygnować z uczestnictwa
w Komisjach: Rewizyjnej oraz Skarg,
Wniosków i Petycji, ponieważ nie można
tej funkcji łączyć z pracą w tych komi-

Foto: JO

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Ruda Śląska wybrano nowych wiceprzewodniczących.
Funkcję tę objęła m.in. Wioletta Tkocz z klubu radnych Solidarni z Rudzianami. Z nową wiceprzewodniczącą rozmawiamy o dotychczasowym doświadczeniu oraz pracy w innej niż poprzednio roli.

sjach. Mam jednak nadzieję, że w zamian
uda mi się wejść w skład Komisji Ochrony
Środowiska, ponieważ i ta dziedzina jest
mi bardzo bliska. Uważam, że w obecnych
czasach ochrona środowiska, zwłaszcza
tego nam najbliższego, to bardzo istotna
kwestia.
– Czego spodziewa się Pani po pracy
w Prezydium RM?
– Cieszę się oczywiście z tego wyboru,
szczególnie dlatego, że uzyskałam prawie
jednomyślne poparcie kolegów z Rady
Miasta. Takie wsparcie jest bardzo ważne.

W Radzie Miasta jednak nie funkcja jest
ważna, a to, że możemy mieć bezpośredni
wpływ na to, co dzieje się w mieście i że
możemy reagować na potrzeby mieszkańców. Moja praca jako radnej będzie taka
sama jak dotychczas. Nadal będę się starała być blisko mieszkańców i ich problemów. Przy okazji, z racji pełnienia funkcji
wiceprzewodniczącej, będę miała okazję
poznać też pracę w Radzie Miasta od strony administracyjnej.
– Dziękuję za rozmowę.
AW

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO | OGŁOSZENIE | 16.11.2022

KULTURA

Z RUDZKICH DRÓG

Co będzie dalej z kinem Patria?

18 listopada rozpocznie się wymiana nawierzchni ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Jadwigi
Markowej do placu Jana Pawła II. Kierowcy muszą się przygotować na kilka
dni utrudnień w centrum miasta.
– Mówimy o odcinku o długości 190 metrów
na wysokości Urzędu Miasta. Istniejąca nawierzchnia jest tam w złym stanie, pełno na niej
pęknięć oraz łat powstałych przy punktowych
naprawach i przebudowie torowiska tramwajowego – informuje Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM.
Po sfrezowaniu obecnej nawierzchni wykonana zostanie nowa z betonu asfaltowego.
Koszt inwestycji to ponad 180 tys. zł. Prace
rozpoczną się 18 listopada. Na ich zakończenie
wykonawca ma czas do 28 listopada, ale główna część robót zostanie wykonana w dniach
18-22 listopada. Właśnie od piątku do wtorku
kierowcy muszą liczyć się z ręcznie sterowanym ruchem wahadłowym lub miejscowymi
zwężeniami jezdni.
Z ponad 256 mln zł zaplanowanych w tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje,
na drogi przypada ponad 126 mln zł. Do tego
dochodzą środki na prace drogowe niezaliczające się do wydatków inwestycyjnych, jak opisywany remont ul. Niedurnego, na które zaplanowano 2,6 mln zł.
UM

Od kilku tygodni głośno jest w sprawie sytuacji kultowego kina Patria w Nowym Bytomiu, a to za sprawą informacji, jaka pojawiła się o zawieszeniu działalności obiektu. Wynika to z problemów z dostępnością węgla, jakiego kino potrzebuje oraz jego cenami. Jednak rozmowy o przyszłości
kina Patria toczą się od dawna, bo właścicielka bardzo poważnie myśli o ,,emeryturze”. Następcą miałaby być fundacja, o powstaniu której trwają dyskusje z władzami miasta, jak również o formie współpracy z kinem.
– Decyzja o tymczasowym zamknięciu
kina nie była łatwa, ale chcę podkreślić,
że Patria jest w dobrej sytuacji ﬁnansowej. Kino zostało zamknięte, bo wyczerpały nam się zapasy węgla z ubiegłego
roku. Dzięki w miarę dobrej pogodzie
udało nam się na tych zapasach ,,przetrwać” od września do końca października. W tym okresie spaliliśmy 2 tony węgla. W okresie zimowym, który się zbliża,
spalamy średnio 4 tony miesięcznie,
a w okresie minusowych temperatur dochodzimy do 5 ton miesięcznie – wylicza
Ewa Brzezińska-Dłuciok, właścicielka
kina Patria. – Naszym głównym problemem jest więc dostęp do ekogroszku, bo
takiego potrzebujemy do naszego pieca
piątej kategorii. Musi on być ponadto o wysokiej kaloryczności, bo nasze kino ma
olbrzymią kubaturę. Było budowane
w 1937 roku dla blisko 900-osobowej widowni, gdyż takie wtedy było zapotrzebowanie. Druga sprawa to koszt opału. My
nie oczekujemy, że ktoś nam da pieniądze, tylko chcemy, żeby miasto umożliwiło nam zakup opału ekogroszku polskiego
po cenach urzędowych. Jeżeli taka możliwość będzie, to umożliwi nam zakup

i wtedy kino ruszy. Z ekonomicznego
punktu widzenia najlepiej było stanąć
i poczekać aż będzie trochę cieplej. Mamy też nadzieję, że może od stycznia węgiel będzie tańszy – tłumaczy.
Druga sprawa to długofalowy rozwój
kina Patria. Jego właścicielka nie ukrywa, że z biegiem lat, a kino prowadzi od
lat 35, jej jednoosobowa obsługa staje się
coraz trudniejsza. – Już podczas pandemii, kiedy miałam 5-6 miesięcy przymu-

Kino
studyjne
Patria
wybudowane
zostało
w 1937
roku.
Pierwszym
właścicielem
był Jan
Jasiulek,
dziadek
Ewy
BrzezińskiejDłuciok.

sowego urlopu, to stwierdziłam, że nie
jestem w stanie od rana do wieczora pracować w tym kinie i utrzymać je. Może
wystąpić też taka sytuacja, że zachoruję
i wtedy z dnia na dzień będę musiała Patrię zamknąć. Dlatego zgłosiłam się
w 2020 roku do pani prezydent z informacją, że mogę to kino jeszcze przez 2-3 lata
prowadzić i z zapytaniem, czy miasto wyrazi chęć odkupienia od nas budynku
– mówi Brzezińska-Dłuciok.

Foto: JO

Remont drogi
w centrum

Rozmowy te są obecnie kontynuowane. Pomysł jest taki, aby założyć fundację, która przy pomocy pani Ewy przez
kolejne lata będzie się wdrażać w prowadzenie Patrii.
Między innymi w tej sprawie w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Ewą
Brzezińską-Dłuciok, wnuczką Jana Jasiulka, pierwszego właściciela kina.
– Wiemy, że kino przechodzi przez kolejny
trudny okres ze względu na drastyczny
wzrost kosztów ogrzewania. Właścicielka
musiała zawiesić działalność, ale myślę,
że zjednoczymy siły i uda nam się znaleźć
pozytywne rozwiązanie tej sytuacji. Bo
Patria musi nadal grać, pokazywać ambitne kino, rozwijać wrażliwość widzów.
To ważny punkt na mapie naszego miasta,
którego po prostu nie może zabraknąć
– podkreśla Michał Pierończyk, prezydent
Rudy Śląskiej. – Wiem też, że powstaje
fundacja, która ma docelowo wspierać
kino. Chcemy z nią w przyszłości współpracować, a na temat zakresu tej współpracy oraz możliwej pomocy ze strony
miasta będę rozmawiał z radnymi – zapowiada.
Joanna Oreł

26 listopada, godz. 18.00
koncert Orkiestry Dętej KWK Pokój
pod dyrekcją Jacka Kampy
W programie koncert zatytułowany
„Na”dęta” muzyka jesienna”.
Wstęp bezpłatny
– wejściówki do odbioru w kasie MCK
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
IM. H. BISTY, ul. P. Niedurnego 69,
41-709 Ruda Śląska, www.mckrudasl.pl
16 listopada, godz. 17.00
„Sewilla - gorące serce Andaluzji”
(część II) – wykład z cyklu „Akademia Kultur i Religii Świata”. Prowadzenie: Maria Jolanta Wolna, antropolog kultury i religii
Bilety w cenie: 8 zł
16 listopada, godz. 20.00
Maciej Brudzewski – „Skok na strach”
– stand-up comedy
W nowym programie komediowym Maciej
Brudzewski wyciąga na wierzch ludzkie
lęki, obawy, paranoje aktualnego świata
i bezlitośnie je wyśmiewa. Support: Paweł
Bakteria.
Bilety w cenie: 45 zł, tylko w opcji online
17 listopada, godz. 18.00
„Szeryf z Fryn City”
– śląska komedia z... Dzikiego Zachodu
Bilety w cenie: 40 zł,
Bilety grupowe: 25 zł/os.,
Rudzka Karta Seniora: rabat 20 procent
Rudzka Karta Rodziny 3+:
rabat 50 procent.
Uwaga! Promocje nie łączą się.
8-20 listopada
XVI Spotkania górskie LAWINY 2022

Więcej szczegółów pod linkiem: https://
www.facebook.com/SpotkaniaGorskieLawiny
Wstęp wolny
24 listopada, godz. 9.00 i 11.00
„Dziewczynka z zapałkami”
Musical Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie „MusicALL” dla dzieci w wieku od 8 lat
Bilety w cenie: 20 zł
28 listopada, godz. 18.00
,,Heksy z hołdy”
Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj. Asystent reżysera: Anna Białoń. Scenograﬁa:
Zbigniew Stryj, przy współpracy Magdaleny Chrostek. Choreograﬁa: Agnieszka Ślusarek. Kostiumy: Dorota Zeliszek. Muzyka:
Patryk Ołdziejewski. Inspicjent: Magdalena
Chrostek. Autor plakatu: Paweł JaNic Janicki. Występują: Anna Białoń, Magdalena Chrostek, Jolanta Niestrój-Malisz, Nina
Siwy, Jakub Podgórski, Zbigniew Stryj,
Krzysztof Wierzchowski, Jan Woldan.
Cena biletu: 40 zł (uwzględniane są także
zniżki z Kartą Seniora i Kartą Rodziny 3+
oraz na bilety grupowe)
Uwaga! Promocje nie łączą się.

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
-BIELSZOWICACH, ul. E. Kokota 170,
tel. 32 240-21-25 www.domkulturyrsl.pl
19 listopada, godz. 19.00
Sławek Uniatowski – The Best Oﬀ II
Zapraszamy na drugą odsłonę koncertów
Sławka Uniatowskiego z utworami jego
największych muzycznych idoli – Grzegorza
Ciechowskiego, Zbigniewa Wodeckiego,
Franka Sinatry i Andrzeja Zauchy. Wyjątkowe aranżacje, ciepły barytonowy głos,
klimat i atmosfera koncertu sprawią, że ten
wieczór na długo pozostanie w Państwa
pamięci.
Bilety w cenie:
parter – 140 zł, balkon – 130 zł
20 listopada, godz. 16.00
„Kryształowa Królowa Śniegu”
Muzyczna bajka na podstawie baśni Hansa
Christiana Andersena. Spektakl wzbogacony efektami multimedialnymi, rozbudowaną przestrzenną scenograﬁą oraz pięknymi
kostiumami. Zaskakujące dialogi wprowadzą widza w świat baśni, a autorskie piosenki porwą publiczność do wspólnego
śpiewania. Sporo interaktywnych momentów spowoduje, że mali widzowie staną się
częścią tej historii.
Bilety w cenie: 20 zł

21 listopada, godz. 19.00
„SAMERTAJM” – Abelard Giza
Stand-uper, scenarzysta, autor tekstów
komediowych. Lider Kabaretu Limo (19992014), z którym zdobył liczne nagrody
i popularność. Twórca programów standupowych „Proteus Vulgaris”, „Ludzie, trzymajcie kapelusze”, „Numer 30”, „Piniata”
oraz serialu „Kryzys”.
Bilety będą dostępne wkrótce:
Kupbilecik.pl
24 listopada, godz. 19.00
Koncert Miłosz Bazarnik Quintet
Bilety w cenie 35 zł, w dniu koncertu 45 zł,
do nabycia na biletyna.pl
MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Dworcowa 33, www.biblioteka.r-sl.pl
Stacja Biblioteka
17 listopada, godz. 17.30
Spotkanie autorskie z Moniką Kassner

Autorka zaprezentuje swoją najnowszą
książkę pt. „Sprawa rodziny Tebbe. Kolacja
z mumią”.
Wstęp wolny
24 listopada, godz. 17.00
Co nam w duszy gra
Wieczorek poetycko-muzyczny w wykonaniu
grupy artystycznej „Sztuka bez barier 14”: Janina Partyka-Pojęta, Janusz Muzyczyszyn,
Jerzy Granowski. Muzyka i śpiew: Waldemar Rasała, Stanisław Walczewski.
Wstęp wolny
MUZEUM MIEJSKIE
IM. M. CHROBOKA
ul. Wolności 26,
www.muzeum.rsl.pl
17 listopada, godz. 17.00
Konkurs Plastyki Nieprofesjonalnej – otwarcie wystawy pokonkursowej. Wystawa będzie prezentowana do 11 grudnia br.
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SP nr 18 wystąpiła ,,Do Hymnu!”

uczniów było bardzo dobre, teraz czekamy na decyzję komisji, która wstępnie mówiła o tym, że jest zadowolona
z prezentacji – mówi Grażyna Miliczek,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18.
– Nasi uczniowie byli zaangażowani
na sto procent. Stanęli na wysokości
zadania poprzez samo przygotowanie
– udział w lekcjach patriotycznych,
w próbach, a także poprzez postawę,
stroje oraz samą prezentację – dodaje.

Foto: UM Ruda Śląska

Uczniowie podczas prezentacji zaśpiewali wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego” oraz „Rotę” i „Gaude Mater
Polonia”. Wysłuchali ich m.in.
prof. Wiesław Delimat z Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek komisji konkursowej; wiceprezydent Anna Krzysteczko oraz
Teresa Adamczuk, prezes Związku
Górnośląskiego koło Kochłowice.
– W mojej ocenie wykonanie naszych

Uczestnicy prezentacji mogli liczyć na wsparcie nauczycieli oraz gości.

Nad przygotowaniem uczniów czuwała Sandra Loska, nauczyciel muzyki w SP nr 18, która także dyrygowała
szkolnym ,,chórem”. Próby trwały
dwa miesiące. – Hymn, wiadomo, każdy znał, jednak w przypadku „Roty”
i „Gaude Mater Polonia” były to dla
uczniów zupełnie nowe utwory. Początkowo sama obawiałam się, czy
dadzą radę śpiewać po łacinie i na dodatek utwór, który jest dość trudny muzycznie – mówi Sandra Loska. – Podeszłam do tego od strony historycznej.
Jak usłyszeli, że będą śpiewać utwór
z XIII wieku, zaczęło im się to podobać. Patriotyzm w naszej szkole nie
jest tematem obcym, od najmłodszych
klas staramy się przekazywać uczniom
odpowiednie wartości. Wyniki konkursu poznamy 30 listopada, jednak niezależnie od niego, moi uczniowie są
dla mnie numerem jeden – dodaje.
Sandra Loska także z zaangażowaniem przystąpiła do przygotowań kon-

Foto: UM Ruda Śląska

– To było niezwykle uroczyste i podniosłe przeżycie, które na pewno pozostanie na wiele lat
w pamięci uczniów – tak Grażyna Miliczek, dyrektor SP nr 18, podsumowuje ubiegłotygodniową prezentację konkursową uczniów tej placówki w ramach konkursu „Do Hymnu!”.
Polegała ona na odśpiewaniu przez nich Hymnu Państwowego oraz dwóch pieśni hymnicznych. SP nr 18 jest jedyną szkołą z Rudy Śląskiej, która zakwalifikowała się do 5. edycji tego
wydarzenia. W sumie bierze w niej udział 300 szkół podstawowych z całej Polski, a po wysłuchaniu wszystkich prezentacji 30 listopada zostaną ogłoszone wyniki.
Uczniowie SP nr 18 z powagą i zaangażowaniem wykonali prezentację.
kursowych poprzez uczestnictwo
w warsztatach, prowadzonych przez
uznanych wykładowców akademickich, a zarazem członków komisji
konkursowej.
Organizatorem konkursu „Do Hymnu!” jest Narodowe Centrum Kultury
w Warszawie. Ma on zasięg ogólnopolski i skierowany jest do szkół podstawowych. Jego celem jest przede
wszystkim nauka śpiewania Hymnu
Państwowego i pieśni hymnicznych,
zainteresowanie historią Polski, wzbudzanie postaw patriotycznych, ale także integracja młodych ludzi i budowanie wspólnoty. Pierwszym etapem
przedsięwzięcia był nabór wśród
szkół, które wysłały zgłoszenia do
konkursu. W tym roku wpłynęły one

od 355 podstawówek, spośród których
300 zakwalifikowało się do przesłuchań. Kolejnym działaniem były
warsztaty dla nauczycieli, którzy
w swoich placówkach przygotowywali uczniów do przesłuchań konkursowych. Wzięło w nich udział 100 osób.
Przesłuchania w poszczególnych placówkach potrwają do 25 listopada.
Pierwsza nagroda w konkursie wynosi
20 tys. zł, druga – 15 tys. zł, a trzecia
– 10 tys. zł. Mają zostać również przyznane wyróżnienia wojewódzkie
w wysokości 5 tys. zł. – Jednak dla
nas najważniejsze jest to, że przystąpiliśmy do tego konkursu i przygotowaliśmy się najlepiej, jak potrafiliśmy
– podsumowuje Grażyna Miliczek.
Joanna Oreł

REMONTY

Wszyscy uczniowie „siódemki” wrócili do szkoły
Uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej nr 7 wrócili do edukacji w szkolnych murach. Od września do początku listopada uczyli się zdalnie, co spowodowane było remontem SP nr 7. Ten został przedłużony, ponieważ w trakcie okazało się, że należy poszerzyć zakres prac.
prac. Dlatego ze względu na bezpieczeństwo uczniów wraz z początkiem
roku naukę w SP nr 7 rozpoczęły tylko
pierwsze klasy (dzieci miały zajęcia
w nieremontowanej części placówki).
Natomiast starsi uczniowie przez
pierwsze dwa miesiące uczyli się zdal-

nie. Teraz zakończyła się zasadnicza
część remontu SP nr 7 w części obejmującej klasy szkolne. – Dziękuję pracownikom szkoły oraz rodzicom za
cierpliwość i wyrozumiałość, a także
za zaangażowanie i pomoc w sprzątaniu placówki po remoncie – przekazaREKLAMA
Foto: UM Ruda Śląska

Remont spowodowany był koniecznością wykonania ochrony przeciwpożarowej budynku SP nr 7. W trakcie
robót, po zerwaniu okładzin, okazało
się, że część posadzek jest zawilgoconych i zagrzybionych. Konieczny był
ich remont, co oznaczało wydłużenie

Z uczniami, którzy wrócili do wyremontowanej szkoły,
spotkała się wiceprezydent Anna Krzysteczko.
ła Anna Krzysteczko, wiceprezydent
miasta.
Szykuje się jednak kontynuacja
prac, które potrwają do końca kwietnia przyszłego roku. – Zakres remontu
obejmował roboty rozbiórkowe i murarskie, obudowę ognioodporną sufitów klas wraz ze wzmacnianiem ich
konstrukcji, wykonanie nowych podłóg i wykładzin, roboty malarskie, wykonywanie instalacji elektrycznej, wykonywanie instalacji sanitarnych oraz
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
– informuje Adam Nowak, rzecznik

prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska.
– Pozostały zakres robót do wykonania to wydzielenie przeciwpożarowych
klatek schodowych z zastosowaniem
drzwi przeciwpożarowych, wykonanie
instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania, wykonanie oświetlenia awaryjnego oraz renowacja klatek schodowych z wymianą podstopnic i balustrad – zapowiada.
Dodajmy, że w SP nr 7 działa 12 oddziałów, w których uczy się łącznie
208 dzieci.
Joanna Oreł
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Ku chwale Niepodległej!

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości (10.11) w kawiarence przy Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Stary Orzegów” odbył się koncert „Chwała Niepodległej”. Pod takim
hasłem mieszkańcy wspólnym śpiewem uczcili 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez
naszą Ojczyznę. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbali pracownicy Młodzieżowego Domu
Kultury z Rudy oraz jego wychowankowie.

borów – takie słowa skierował do
mieszkańców prezydent Michał Pierończyk. – Niepodległość i wolność nie
są dane na zawsze. Musimy o to dbać,
o tym pamiętać, wspominać i myśleć
o tym. Wtedy jesteśmy w stanie być
świadomi, jaką wartością jest niepodległa Polska, wolność i szacunek dla
drugiego człowieka, dla rodaków, dla
wszystkich, z którymi mieszkamy w naszym kraju – dodał.
Joanna Oreł

Tak świętowano niepodległość
Za nami miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej w intencji Ojczyzny i mieszkańców miasta w parafii pw. św. Piusa X w Rudzie.
Ponadto władze miasta uczciły pamięć poległych w walce o polskość. Ten szczególny dla naszego kraju dzień obchodzili także uczniowie szkół. W przededniu Narodowego Święta Niepodległości o godz. 11.11 w rudzkich szkołach i przedszkolach wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. W takiej formie uczniowie i przedszkolacy wzięli udział w akcji „Szkoła do hymnu”.
Odbyła się ona m.in. w Szkole Podstawowej nr 4.
Foto: UM Ruda Śląska

We wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych włączył się
m.in. prezydent Michał Pierończyk.

Foto: JO

swoją obecnością: represjonowany
w stanie wojennym Zygmunt Siemianowski, senator Dorota Tobiszowska,
prezydent Michał Pierończyk oraz radni. – Bardzo ważne jest to, aby już
przed tym ważnym dniem rozpocząć
świętowanie – aby poczuć klimat wydarzeń, kiedy to ponad sto lat temu odmieniały się losy naszej Polski, gdy
nastąpił ten dziejowy moment odzyskania niepodległości po wielu latach za-

Foto: JO

Dla
mieszkańców
program
przygotowali
oraz wystąpili
m.in. tenor
Tomasz Dziwisz
oraz dyrektorka
MDK-u,
Katarzyna
Sroka.

Foto: JO

Przygotowano i zaprezentowano
program składający się z pieśni patriotycznych oraz wierszy. Wykonali je
– Katarzyna Sroka, dyrektor MDK-u,
Jerzy Mazurek, wicedyrektor MDK-u,
tenor Tomasz Dziwisz oraz wychowankowie Młodzieżowego Domu
Kultury. – Takie spotkania są naszą
tradycją, którą niestety przerwała
pandemia. Jednak wracamy do tego,
bo wiemy, że jest bardzo duże zainteresowanie takim właśnie sposobem na
uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości – mówi Agnieszka Płaszczyk,
dyrektor Centrum Inicjatyw Społecznych ,,Stary Orzegów”.
Mieszkańcy mogli się bowiem włączyć do wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych, co też chętnie czynili,
a wśród nich znalazła się liczna grupa
podopiecznych pobliskiego DPS-u
„Senior”. Ponadto spotkanie uświetnili

Mieszkańcy licznie przybyli na czwartkowy koncert ,,Chwała Niepodległej”.
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HANYSY 2022

Poznaliśmy kolejnych ,,Hanysów”
Za nami 26. gala, podczas której poznaliśmy kolejnych ,,Hanysów”.
W tym roku wręczono dziewięć statuetek dla wybitnych Ślązaków bądź ludzi spoza Śląska, szczególnie przez
Ślązaków cenionych oraz zasłużonych
w propagowaniu śląskiej kultury i śląskich tradycji, a także działających na
rzecz naszego regionu. Tegoroczne
,,Hanysy” tradycyjnie odbyły się 11 listopada na deskach Miejskiego Centrum Kultury, a ich pomysłodawcą
i reżyserem wydarzenia niezmiennie
od lat był artysta Grzegorz Poloczek.
O
oprawę
muzyczną
zadbali
poza nim Katarzyna Piowczyk i Bartos Band, a także gość specjalny – Ewa
Uryga. JO, Foto: UM Ruda Śląska

W TYM ROKU STATUETKĘ
„HANYSA” OTRZYMALI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zbigniew Rokita, pisarz, dziennikarz i reporter,
Alojzy Lysko, pisarz i popularyzator historii,
Dariusz Schmidt, redaktor Radia Katowice,
Bogdan Kalus, aktor teatralny i ﬁlmowy (który
ponadto współprowadził galę),
Teodor Wawoczny, piłkarz, trener i działacz,
Ewa Uryga, wokalistka,
Zygmunt Tobor, profesor prawa,
Pracownia ﬂorystyczna Magia Kwiatów,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

OGŁOSZENIE

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
życzę zdrowia, sukcesów i szczęścia.
Dziękuję za zaangażowanie i empatię,
które nie opuszczają Państwa podczas realizacji codziennych obowiązków.
Rzetelne podejście do stawianych zadań
i ich perfekcyjne wykonanie sprawiają,
że rudzki MOPS od lat jest wzorem dla wielu innych ośrodków.
Życzę Państwu kolejnych sukcesów zawodowych,
wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym
i realizacji marzeń.
Wszystkiego dobrego!
Michał Pierończyk
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Ruda Śląska – ZACHÓD” względem
terenów przy ul. Edmunda Kokota, ul. Szyb Walenty oraz ul. 1 Maja.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029
z późn. zm.).
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „Ruda Śląska
– ZACHÓD”, względem terenów posiadających symbole: 15U, 3PU2 oraz 7MWU, położonych
odpowiednio w rejonie ulic: Edmunda Kokota, Szyb Walenty i 1 Maja w Rudzie Śląskiej,
w dniach od 23 listopada 2022 r. do 14 grudnia 2022 r.
W wyżej wskazanym okresie będzie istniała możliwość zapoznania się z ww. projektem zmiany
planu miejscowego w Urzędzie Miasta Ruda Śląska (plac Jana Pawła II 6) w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój 320) w godzinach pracy urzędu a także na stronie internetowej urzędu:
www.rudaslaska.bip.info.pl (w katalogu: menu przedmiotowe; plan zagospodarowania przestrzennego; rok 2022). Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32 244-90-00, wew. 3191 i 3192.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska (II piętro).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej (na adres Prezydenta Miasta Ruda Śląska
– pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP: /umrudasl/pisma, e-mail: urzad@ruda-sl.pl), z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 grudnia 2022 r.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych w trakcie dyskusji publicznej
oraz poprzez składanie uwag do planu, znajduje się w formie załącznika na stronie internetowej
urzędu – www.rudaslaska.bip.info.pl (w katalogu: menu przedmiotowe; plan zagospodarowania
przestrzennego).
Zgodnie z art. 48 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję, że
w oparciu o art. 48 ust. 1 ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu zmiany planu, na co Prezydent Miasta Ruda Śląska uzyskał
zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej. Uzasadnienie powyższego działania stanowi załącznik
do niniejszego obwieszczenia.

UZASADNIENIE DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA 
OD KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA 
STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO
W myśl art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania uzasadniające brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ruda Śląska – „Zachód”:
1. obszar objęty zmianą planu obejmuje łącznie powierzchnię 2,71 ha, co odpowiada 0,2% obszaru objętego obwiązującym i zmienianym planem (1345 ha),
2. w zakresie terenu położonego przy ul. 1 Maja o powierzchni 1,53 ha oznaczonego symbolem
7MWU zmiana dotyczy tylko geometrii dachów – dopuszczenie dachów wielospadowych, co
ma umożliwić realizację zabudowy bardziej dostosowanej architektonicznie do otoczenia,
3. w zakresie terenu o powierzchni 0,26 ha położonego przy ul. Szyb Walenty zmiana polega na
wydzieleniu z terenów oznaczonych symbolem PU2 (teren obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz zabudowy usługowej) terenów oznaczonych symbolem 35U (terenów zabudowy usługowej), a więc wyniku zmiany planu na tym terenie wykluczona zostanie zabudowa
obejmująca obiekty produkcyjne, składy i magazyny tym samym rodzaj i skala oddziaływania
na środowisko nie ulegnie powiększeniu, a wręcz należy przyjąć, że w wyniku zmiany planu
prawdopodobieństwo oddziaływań na środowisko ulega zmniejszeniu,
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4. w zakresie terenu 15U w wyniku zmiany planu dopuszcza się realizację stacji paliw i usług turystyki, co stanowi konsekwencję przywrócenia ustaleń planu obowiązującego przed wejściem
w życie planu zmienianego. Jednocześnie na obszarze 15U zgodnie z obowiązującym planem
dopuszcza się realizację usług obejmujących obsługę komunikacji samochodowej. Dokonano
również korekty nieprzekraczalnej linii zabudowy. Obszar ten położony jest bezpośrednio przy
węźle Autostrady A4 i od doliny potoku Bielszowickiego oddzielony jest terenami drogi publicznej oraz terenami produkcyjno-usługowymi (9PU1).
Biorąc pod uwagę powyższe charakter przewidzianych działań nie ma istotnego wpływu na środowisko a w wyniku uchwalenia zmiany planu dla przedmiotowego obszaru rodzaj i skala oddziaływania na środowisko nie ulegną zmianie, względem obowiązujących dokumentów, jak i planu
poprzednio obowiązującego. Tym samym odnosząc się do art. 49 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) wskazuje się
na następujące uwarunkowania, które warunkują odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko:
1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i art. 47 ust. 1,
w szczególności:
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu
do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć – realizowana zmiana planu nie jest związana z ustaleniami dotyczącymi przedsięwzięć, a odnosi się jedynie, jak już podano wcześniej na
umożliwieniu realizacji stacji paliw na terenie 15U,
b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach – realizowana zmiana planu
nie jest związana z działaniami określonymi i przewidzianymi w innych dokumentach,
c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania
zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony
środowiska – zapisy obowiązującego planu odnoszące się do całego obszaru objętego planem
pozostają bez zmian, w tym zapisy ustalające zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w postaci ustaleń, nakazów i zakazów ograniczających negatywne oddziaływanie na
środowisko,
d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska – w procedowanej zmianie planu
nie występują obszarowe formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916). W wyniku zmiany planu nie
ulegną zmianie zapisy § 5 tj. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
2. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań – ocenia się, iż zmiana planu może być związana z oddziaływaniem krótkotrwałym i chwilowym w związku z realizacją zabudowy na terenie 35U, oddziaływanie to ocenia się na częściowo odwracalne. W przypadku realizacji nowej zabudowy czy też elementów infrastruktury
oddziaływanie krótkotrwałe na etapie budowy polegać będzie między innymi na emisji hałasu oraz
zanieczyszczeń do powietrza (których źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane). Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy, ograniczony do czasu realizacji poszczególnych inwestycji.
Aktualnie na obszarach już zainwestowanych oraz w ich sąsiedztwie występuje stałe oddziaływanie
na środowisko związane między innymi z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych (ze źródeł komunikacyjnych i tzw. „niska emisja”), powstawaniem odpadów i ścieków oraz dokonanym, nieodwracalnym przekształceniem powierzchni terenu. Na terenach już zagospodarowanych realizacja ustaleń
zmiany planu będzie więc związana głównie z utrzymaniem bądź pogłębieniem się oddziaływań już
tu występujących,
b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych – mogą
występować oddziaływania skumulowane, jednak będą one kontynuacją dotychczasowych oddziaływań, tym samym nie wskazuje się na ich większe natężenie. Nie wskazuje się możliwości
występowania oddziaływań transgranicznych,
c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska
– ocenia się, iż zmiana planu nie niesie za sobą ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska;
3. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu – obszarem zmiany planu nie są objęty obszary
o szczególnych właściwościach naturalnych, bądź też posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, pod tym względem za istotne można uznać jedynie wprowadzoną zmianę kształtu
dachu na terenie przy ul. 1 Maja, która umożliwia lepsze dopasowanie nowoprojektowanej
zabudowy do tkanki już istniejącej w otoczeniu. Równocześnie dogęszczanie istniejącej zabudowy nie przyczyni się do zmian lokalnych uwarunkowań krajobrazowych i topoklimatycznych.
Dogęszczenie zabudowy nie przyczyni się również do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń atmosferycznych do powietrza. Opisane wyżej wpływy zarówno na etapie budowy, jak
i eksploatacji będą ograniczane zapisami obowiązującego planu, a także przepisami zawartymi
w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącymi między innymi dopuszczalnych poziomów hałasu i sposobu ograniczenia jego wpływu, a także gospodarki odpadami i gospodarki wodnościekowej,
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2022 poz. 916) (oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym – w procedowanej zmianie planu nie występują takie obszary.
Po przeanalizowaniu uwarunkowań zawartych w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) stwierdza się, że
realizacja ustaleń sporządzanej zmiany obowiązującego planu miejscowego nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i w naszej ocenie nie wymaga przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
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HOROSKOP

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-538.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pożyczka szybka
780-116-672.

dojazd.

Tel.

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel.
606-274-056.
Składanie gotowych elementów
meblowych. Tel. 512-249-399.

Chcesz
sprzedać
mieszkanie?
Sprawdź jaka jest aktualna wartość.
Działamy 22 lata na rynku, www.lokator.
nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej oraz stażystów i praktykantów. Teren Ruda Śląska-Katowice.
Zatrudnię brygadę do pokrycia dachu
dachówką ceramiczną. Tel. 601-504030.

Do wynajęcia lokal 50 m2, Bykowina, Korfantego 15. Tel. 516-175316.

Praca interwencyjna/odśnieżanie,
Ruda Śląska, 20-25 zł netto/godz., tel.
604-630-556.

MOTORYZACJA
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

Kompleksowe remonty mieszkań,
łazienek. Gładź, malowanie, tapetowanie, kafelkowanie instalacje wodne,
elektryczne. Długoletnie doświadczenie. Tel. 509-486-250.

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32
771-61-31, 502-097-300. Ruda ŚląskaChebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239405.

Pracownik utrzymania terenu zewnętrznego Ruda Śl. kat. B lub T, 668085-925.

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

pracy

Zatrudnię emeryta lub rencistę na
parking strzeżony (Wirek i ościenne).
Tel. 513-129-354.
Zatrudnię pracownika ﬁzycznego
– brukarsko, roboty ziemne. Tel. 504334-464.

RÓŻNE
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki
– kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

MATRYMONIALNE
Wdowa 62 lat szuka towarzysza na
dobre i złe chwile... Tel. 514-046-502.

Serdecznie dziękuję wszystkim za okazane wyrazy współczucia
oraz tym, którzy towarzyszyli mojej żonie

śp. Bożenie Kryś
w jej ostatniej drodze.
Dziękuję rodzinie, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom
władzom samorządowym oraz dyrekcji i współpracownikom
Miejskiego Przedszkola nr 44.
Mąż z dziećmi

Wszystkim, którzy w tak trudnych dla mnie chwilach dzielili
ze mną smutek i żal, okazali pomoc i wsparcie oraz uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych
mojej mamy

śp. Łucji Frankowicz
Prezydentowi Miasta, Rodzinie,
Koleżankom i Kolegom z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Pracownikom Urzędu Miasta, sąsiadom oraz znajomym
za złożone wieńce i kwiaty składam serdeczne podziękowania.
Szczególne wyrazy wdzięczności chciałabym złożyć na ręce
Pani Justyny Reniszak-Łata – ordynatora Oddziału Neurologicznego
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. dla całego personelu
tego oddziału – za wielkie zaangażowanie, wrażliwość i okazaną pomoc.
Iwona Frankowicz-Frank

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych,
które zostaną oddane w dzierżawę i najem, znajdujące się w rejonie
ulic: Kaczmarka z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny,
Mazurskiej z przeznaczeniem pod stację transformatorową, Jesionowej
z przeznaczeniem pod nasadzenie zastępcze.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek
(prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz
redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek (dziennikarz), Dawid Kosmalski (sport),
tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: 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

WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Nie łącz miłości z pracą, bo zrobi się z tego wielkie
zamieszanie.
Byk – Twoje poszukiwania nowego źródła dochodów będą
bardzo owocne.
Bliźnięta – Nie zatrzymuj się
w pół drogi, bo zaprzepaścisz
szansę, którą dostaniesz.
Rak – Przypadkowe spotkanie
odmieni Twoje życie, spotkasz
swój ideał.
Lew – Rozwiązanie, na jakie
wpadniesz, zadowoli wszystkie
strony.
Panna – Nie wierz obietnicom,
te okażą się mocno na wyrost.
Nie działaj nerwowo.
Waga – Spotkanie, po którym
wiele sobie obiecujesz, dojdzie
do skutku.
Skorpion – Osiągniesz stabilizację i przestaniesz bać się
o przyszłość. Będą zyski.
Strzelec – W miłości gorąco.
W końcu masz przy boku odpowiednią osobę.
Koziorożec – Nowe znajomości, które uda Ci się nawiązać,
będą intrygujące.
Wodnik – Przed Tobą zmiany,
których niepotrzebnie się lękasz. Zachowaj tylko czujność.
Ryby – Starzy przyjaciele zawsze będą dla Ciebie dużym
oparciem. Pamiętaj o tym.

NAJMŁODSI RUDZIANIE
– WITAMY W RUDZIE ŚL.
Samuel
Grabowski
syn
Emilii
i Dawida
ur. 5.11
(3440 g
i 54 cm)

Amelia
Mroczek
córka
Natalii
i Marcina
ur. 3.11
(3150 g
i 54 cm)

Ireneusz
Kwiecień
syn
Aleksandry
i Arkadiusza
ur. 7.11
(3350 g
i 57 cm)

Wiktoria
Wiśniewska
córka
Doroty
i Patryka
ur. 7.11
(3170 g
i 52 cm)

Zapraszam na sesje: ciążowe,
noworodkowe oraz reportaże z chrztów

WRÓŻKA
JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a
tel. 607-468-787

Tel. 515-593-713
www. magdalenaruda.pl

KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Informuję, że w dniu 22 listopada 2022 roku pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony
wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych w warunkach jak
najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań.
W ramach treningu syreny alarmowe w Rudzie Śląskiej emitować będą – dźwięk ciągły trwający trzy
minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
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Piłka nożna

Dwóch zawodników urodzonych w Rudzie Śląskiej, Kamil Grabara i Jakub Kamiński, zostali powołani przez Czesława
Michniewicza do reprezentacji Polski na
Mistrzostwa Świata w Katarze.
Jakub Kamiński do tej rozegrał w reprezentacji trzy spotkania i jako jeden z obiecujących piłkarzy młodego pokolenia
otrzymał powołanie do kadry m.in. z uwagi na regularne występy w swoim klubie.
Kamiński latem przeszedł z Lecha Poznań
do VfL Wolfsburg. W niemieckiej drużynie dotychczas rozegrał 15 spotkań. Debiutanckiego gola zdobył w spotkaniu Pucharu Niemiec.
Kamil Grabara natomiast początkowo
nie znalazł się na liście powołanych.
W niedzielę (13.11) poważnej kontuzji doznał bramkarz Spezii, Bartłomiej Drągowski, co wykluczyło go z udziału w mundialu. W jego miejsce do Kataru poleci właśnie Grabara. Wychowanek Wawelu Wirek
do tej pory rozegrał jedno spotkanie w drużynie narodowej (1 czerwca 2022 r. z Walią w Lidze Narodów). Obecnie występuje
w FC Kopenhadze, z którą w poprzednim
sezonie zdobył Mistrzostwo Danii. DK

Dublet Jendrusia dał trzy punkty
Jastrząb Bielszowice pokonał Stadion
Śląski Chorzów 2:0 (1:0) w ostatniej kolejce rundy jesiennej katowickiej A klasy.
Dwa gole dla gospodarzy zdobył Tomasz
Jendruś.
Przed spotkaniem obie drużyny dzieliło
w tabeli 10 punktów – bielszowiczanie byli na piątym miejscu, a Stadion na dwunastym. Faworytem byli więc gospodarze,
którzy zresztą szybko objęli prowadzenie.
Przed polem karnym faulowany był Adam
Gosz. Po rzucie wolnym jeden z chorzowskich zawodników zagrał piłkę ręką, przez
co arbiter spotkania wskazał na wapno.
Pewnie do rzutu karnego podszedł Tomasz
Jendruś i od 6. minuty Jastrząb prowadził
1:0. Goście z trudem przebijali się pod
bramkę Tomasza Kałki, mimo iż wywalczyli kilka rzutów rożnych. Więcej sytuacji z gry stworzyli sobie gospodarze, kilkukrotnie celnie uderzając na bramkę Karola Salamona, jednak do przerwy wynik
nie uległ zmianie.
W drugich 45 minutach byliśmy
świadkami rwanego spotkania, w którym
bezpieczną przewagę utrzymywała drużyna z Bielszowic. Gol pieczętujący
zwycięstwo padł w 78’. Paweł Latoska
najpierw dośrodkował z rzutu wolnego
z lewego skrzydła, jednak nieudana interwencja bramkarza, a potem obrońców

Jastrząb
zakończył
jesienne
zmagania
w A klasie
na wysokim,
piątym
miejscu.
Stadionu, sprawiła, że piłka trafiła ponownie do zawodnika Jastrzębia. Drugie
dośrodkowanie było już znacznie lepsze
i efektownym uderzeniem wykończył
je Jendruś. Chorzowianie stworzyli sobie
jeszcze jedną sytuację, ale zawodnik
Stadionu w dogodnej sytuacji nie trafił
na pustą bramkę.
Jastrząb Bielszowice
– Stadion Śląski Chorzów 2:0 (1:0)
Jendruś 6’ (k.), 78’

Karate

Rudzcy zawodnicy wśród najlepszych w Europie
Przedstawiciele Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate zdobyli osiem medali podczas Kyokushin Karate European Cup,
który w dniach 5-6.11 odbył się w Myślenicach. W rywalizacji brali udział m.in.
zawodnicy z Polski, Ukrainy, Rumunii,
Węgier, Mołdawii czy Włoch.
Jedyny złoty medal z dziesięcioosobowej drużyny zdobył Grzegorz Topolski,
który zwyciężył w rywalizacji kumite
-85 kg mężczyzn w wieku +45 lat. Po srebra sięgnęli: Paweł Torzewski (kategoria
wiekowa 16-17 lat, -60 kg), Igor Jarosz

(kat. wiek. 16-17, -75 kg) i Laura Pawleta
(kat. wiek. 12-13, -50 kg). Z brązem do
Rudy Śląskiej wrócili: Adrian Maciuła
(kat. wiek. 35-44, +85 kg), Krzysztof Kończa (kat. wiek. 35-44, -85 kg), Oliwia Sereda (kat. wiek. 12-13, +50 kg) oraz Dominik Pasek (kat. wiek. 10-11, +45 kg).
Rudzcy karatecy wystąpili również podczas Otwartych Mistrzostw Powiatu Rybnickiego, które odbyły się 12.11 w Czerwionce-Leszczynach. Drużynowo Rudzki
Klub Kyokushin Karate zajął 2. miejsce.
Indywidualnie zawodnicy 17 razy stawali

na różnych stopniach podium. Oliwia Sereda zdobył 1. miejsce w kumite i 3. w kata, podobnie jak Karolina Rusecka i Paulina Kostka-Lysek. Pierwsze lokaty w kumite zdobyli także Krzysztof Ziemecki, Laura Pawleta, i Dominik Pasek. Drugie miejsca w kumite zdobyli: Adam Gałan, Laura
Pakuła i Cyprian Baron. Ponadto drugie
miejsce w kata zdobyła Lena Nieborowska. Z kolei po brąz w kumite sięgnęli:
Przemysław Wyrwich, Bartłomiej Opiłka,
Filip Skoczylas i Anastazja Skorupa.
DK

SKAT

Foto: AW

Skaciorze w akcji
W Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 18
w Halembie rozegrano doroczny turniej
skata. Miłośnicy tej gry spotkali się za
sprawą Rady Seniorów.
To już czwarta edycja turnieju skata
„Senior 60+” organizowana przez Radę
Seniorów. W tym roku pojawiło się mniej
uczestników niż zazwyczaj. – W rozgrywkach wzięło udział niespełna trzydziestu
seniorów, ale myślę, że było to spowodowane przerwą w organizacji turnieju, wymuszoną przez pandemię, a nie spadkiem
zainteresowania tą popularną grą. Wierzę, że w kolejnej edycji znów pojawi się
wielu nowych uczestników – mówi Józef
Osmenda, przewodniczący rudzkiej Rady
Seniorów. Tegoroczni laureaci to:

Turniej skata odbył się po raz czwarty.
Jan Adamczyk (I miejsce), Stanisław
Barczyk (II miejsce) i Zbigniew Stępniak
(III miejsce). Poza pucharami i dyploma-

Slavia bez
niespodzianki,
Urania
z pierwszą
porażką

Foto: DK

Rudzianie
powołani do
kadry na MŚ

mi laureaci odebrali także nagrody. Zwycięzcom pogratulował prezydent miasta
Michał Pierończyk.
AW

Jastrząb: Kałka – Brzeziński
(29’ Gemski), Busz, Gosz, Wiertelorz,
(75’ Strzysz), Jendruś, Kaizik, Ochnio,
Osadnik, Wielgos (46’ Latoska), Pytlik
(63’ Jentrzok).
Trener: Janusz Kluge
Stadion: Salamon – Duda, Hanak
(60’ Sołtysek), Kotalczyk, Loranc, Macek
(60’ Włodarski), Rabczak, A. Sowa, T. Sowa, M. Zawada (46’ Morawski), S. Zawada (70’ Słowik).
Trener: Andrzej Nieścior
Żółte kartki: Jendruś, Wielgos – Loranc, Rabczak, Włodarski.

DK

Slavia Ruda Śląska przegrała z rezerwami Ruchu Chorzów 0:3 (0:2) w 13. kolejce
klasy okręgowej. Chorzowianie przewodzą w stawce i tym razem udowodnili swoją wyższość nad rywalem. Slavia na dwie
kolejki przed końcem rundy zajmuje siódmą pozycję.
Do sensacyjnego rozstrzygnięcia doszło
natomiast w Halembie, gdzie Grunwald
pokonał niezwyciężoną do tej pory Uranię
3:2 (2:1) Oba zespoły zaprezentowały tego
dnia świetną piłkę – Grunwald strzelił
bramkę z rzutu wolnego za sprawą Togitaniego, a Urania bezpośrednio z rzutu rożnego (Henisz). Ponadto bramki zdobywali
Siliuk i Marek (samobójcza) dla Grunwaldu oraz Ogiński dla Uranii.
Wysoką porażkę poniosła Gwiazda, która przegrała na wyjeździe z Orłem Mokre
aż 0:5 (0:4). W niedzielę (13.11) natomiast
swój wyjazdowy mecz rozegrał Wawel Wirek, który przegrał 0:3 (0:2) z Józefką.
Na koniec rundy jesiennej wszystkie
rudzkie drużyny zameldowały się w górnej
połowie tabeli A klasy. Prowadzi Urania
(34 punkty). Gwiazda (25 pkt) jest trzecia,
Jastrząb piąty (23 pkt), Grunwald szósty
(21 pkt), a Wawel siódmy (19 pkt).  DK
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Biegi

Foto: DK

W piątek (11.11) na terenie lasów
halembskich oraz Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 odbył się
XXIX Bieg Niepodległości, w którym
wzięło udział 324 biegaczek, biegaczy
i zawodników nordic walking. Świetna frekwencja to przede wszystkim
zasługa pięknej pogody, która zachęciła sportowców z Rudy Śląskiej
i miast ościennych do startu.
Rywalizacja została podzielona na
trzy odrębne kategorie. W głównym
biegu na 12 kilometrów zwyciężył
Andrzej Nowak (44:32), który
o 22 sekundy wyprzedził Adriana
Lampę (44:54). Trzeci na metę dobiegł
Dawid Mielke z czasem 45:00. Panie
w rywalizacji zajęły dalsze miejsca.
Wśród kobiet pierwsza na mecie zameldowała się Joanna Niedobecka
(56:12 – 47. czas zawodów), druga była Urszula Rauch (57:00 – 50. wynik),
a trzecia Monika Bogacz (57:51
– 56. czas zawodów).
XXIX Bieg Niepodległości był okazją nie tylko do otrzymania pamiątkowego medalu, ale i nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych. Specjalne nagrody otrzymali również najszybsi rudzianie w tym biegu – Adrian
Połeć i Monika Bogacz.
W biegu rekreacyjnym, w ramach
którego zawodnicy mieli do pokonania 4 km, podium zdominowali panowie. Wygrał Arkadiusz Nowaczyk

SPR zwycięża po karnych

Foto: DK

Tradycyjny Bieg Niepodległości za nami

Piłka ręczna

Frekwencja na zawodach przerosła wszelkie oczekiwania organizatorów.
W trzech konkurencjach łącznie wzięło udział ponad 300 osób.
z czasem 15:52, drugi był Konrad
Bruch (16:28), a trzeci Józef Pawelczyk (16:46). Wśród pań najlepszy
wynik osiągnęła Hanna Youssef (18:05
– siódmy wynik rywalizacji), druga
była Barbara Nenko (18:20 – ósmy
wynik), a trzecia Joanna Masztowska
(20:08 – 16. wynik).
W przypadku rywalizacji nordic
walking do pokonania był również dy-

stans 4 kilometrów. Pierwszy na mecie
zameldował się Marian Małka z czasem 25:40, który wyprzedził Marcina
Hałasa (25:47) i Grzegorza Saweckiego (26:26). W przypadku kobiet pierwsza była Anna Gerle-Kotula (28:46
– siódmy rezultat), druga Beata Kuczera (29:33 – 9. wynik), a trzecia Iryna Masnyk (29:47 – 10. wynik).
DK

Akrobatyka sportowa

Akrobaci z medalami w Świdnicy

SPR przez większość spotkania gonił wynik,
ale ostatecznie doprowadził do remisu.
SPR Grunwald Ruda Śląska pokonał na własnym parkiecie w środę
(9.11) 5:4 po serii rzutów karnych
UKS SMS Wybicki Kielce. Po 60 minutach gry padł remis 32:32 (14:15).
Do środowego spotkania rudzcy
szczypiorniści przystępowali z dwoma
porażkami z rzędu na koncie. Goście
natomiast zwyciężyli w dwóch ostatnich meczach z Jedynką Myślenice
i Stalą Mielec. W Rudzie Śląskiej
szybko narzucili swój rytm gry i od
czwartej minuty wyszli na prowadzenie, które w pierwszej połowie urosło
do pięciu goli. SPR jednak nie dawał
za wygraną i w ostatnich siedmiu minutach odrobił straty na tyle, iż przewaga kielczan zmalała do przerwy do
jednej bramki.
W drugiej połowie ponownie do
głosu doszli goście. SPR wykazał się
w pierwszych 10 minutach niską skutecznością, co kielczanie doskonale
wykorzystali i znów wyszli na pięciobramkowe prowadzenie. Grunwald
mozolnie wracał do gry, a pewni swego zawodnicy SMS-u zaczęli popełniać błędy. Podopieczni trenera Hapala

wykorzystali to między 49. a 51. minutą i błyskawicznie odrobili aż cztery
bramki. Do stanu po 32 doprowadził
dwoma skutecznymi akcjami Patryk
Talaga.
Po końcowej syrenie sędziowie zarządzili rzuty karne. W konkursie
dwukrotnie świetnie bronił Dawid
Szczelaszczyk, ale finalnie, kluczowa
obrona należała do Łukasza Błasia.
Wygraną SPR-u przypieczętował celnym rzutem Jakub Mauer. Po ośmiu
spotkaniach SPR zajmuje w tabeli
IV grupy II ligi siódme miejsce.
SPR Grunwald Ruda Śląska
– UKS SMS Wybicki Kielce
32:32 (14:15) k. 5:4
SPR: Błaś, Szczelaszczyk – Skutela
(1 gol), Pilarz (2), Talaga (2), Matuszewski (1), Niedźwiedzki (6), Kurzawa
(10), Mauer (8), Macha, Kurełek (2).
Trener: Andrei Hapal.
SMS: Wotliński, Stec – Daniel Walaszczyk, Dawid Walaszczyk (6 goli),
Chodur (4), Ciołak (10), Bąk (8), Dziedzic (1), Biernacki (2), Yakymets (1),
Pawlikowski, Pieńkus, Velychko.
Trener: Zygmunt Kamis.
DK

Foto: KPKS ,,Halemba”

Zapasy

Udany występ w Świdnicy zaowocował pięcioma medalami.
Akrobatki i akrobaci KPKS „Halemba” wzięli udział w 26. Międzynarodowym Turnieju w Akrobatyce
Sportowej im. Henryka Chmielewskiego. Zawody odbyły się 5-6.11
w Świdnicy.
Na Dolnym Śląsku KPKS reprezentowało osiem zespołów w trzech kategoriach wiekowych. Każdy z nich za-

kwalifikował się do startów finałowych. W klasie drugiej po medale
sięgnęły Natalia Dziób i Lilianna Szudy. W kategorii 11-16 lat w dwójkach
dziewcząt Maja Mrozek i Zofia Przechrzta zdobyły złoty medal, podobnie
jak Julia Jessel i Szymon Jaworek
w dwójkach mieszanych. W trójkach
dziewcząt Lilianna Winiarska, Emilia

Żurakowska i Zuzanna Klapuch sięgnęły po brązowy medal. Natomiast
w kategorii wiekowej 13-19 lat trójka
dziewcząt Emilia Wodyk, Emilia
Urbańska i Emilia Biernat zdobyły
brązowy medal. W klasyfikacji klubowej KPKS ,,Halemba” zajął wysokie,
trzecie miejsce.
DK

Młodziczki z medalami MP
Świetne wyniki osiągnęły dwie zapaśniczki ZKS-u Slavii Ruda Śląska,
które wystąpiły podczas XI Mistrzostw
Polski Młodziczek. Zawody odbyły
się w dniach 11-12.11 w Stargardzie.
W województwie zachodniopomorskim rudzkie zapaśniczki mogły cieszyć się z ogromnego sukcesu, jakim
jest zdobycie Mistrzostwa Polski
w kategorii młodzików. Autorką tego
wyczynu była Zuzanna Ptak, która
wywalczyła złoto w kategorii wagowej 36 kg. Zawodniczka ZKS-u w drodze po pierwsze miejsce pokonała

wszystkie rywalki, w finale nie dając
szans gnieźniance Matyldzie Dziadoszek z KS Husarz.
Brąz natomiast w kategorii wagowej 39 kg wywalczyła Julia Palka.
Rudzka, młoda zapaśniczka w pierwszej rundzie przegrała z Amelią Maluhą z UKS-u Talent Białołęka, aby następnie pokonać dwie rywalki i stanąć
do walki o brąz. W tej walce zwyciężyła Katarzynę Urban z WLKS-u Nowe Iganie i stanęła na trzecim stopniu
podium.
DK
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MAKSYMA
NA LISTOPAD
„Człowiek często mija
w życiu własne szczęście
i nic o tym nie wie”.
Jerzy Putrament

Salsation czyli Pulsar w rytmie latino

Salsation to najnowszy trend fitnessu,
który łączy rząd dusz u wszystkich tych,
którzy podczas treningu lubią wykorzystywać muzykę. Połączenie tańca latino
z treningiem funkcjonalnym, w którym
wykorzystuje się ciężar własnego ciała,
zdobywa obecnie coraz większą rzeszę
zwolenników. Ćwicząc w rytmie salsy,
rumby czy flamenco, można podczas jed-

nego treningu spalić nawet 850 kcal. Tak
atrakcyjna forma treningu nie mogła ominąć naszego miasta.
W październikową niedzielę instruktorzy fitnessu z całej Polski zjechali do ODK
RSM „Pulsar”, by wziąć udział w warsztatach „Salsation Masterclass”. Polskich
instruktorów szkoliła tam jedna z największych gwiazd trenerskich światowego

Szanowni Członkowie Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej!
Uprzejmie informujemy, że w związku z problemem dotyczącym wynajęcia
trzech sal do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków RSM w zasobach naszej Spółdzielni, jesteśmy zmuszeni zmodyfikować harmonogram Walnego Zgromadzenia pod kątem lokalizacji. Podajemy poprawiony harmonogram
Walnego Zgromadzenia Członków RSM z aktualnymi lokalizacjami.

HARMONOGRAM
Walnego Zgromadzenia Członków RSM
podzielonego na 7 części w 2022 r.
Lp.

Części
Walnego
Zgromadzenia
Administracja

Dzielnica

Termin i godz.
zebrania

Miejsce zebrania

1.

ADM-1

Ruda Śl. 3, 4
Godula, Orzegów,

5.12.2022 r.
godz. 16.00
poniedziałek

ODK RSM „Jowisz”
ul. Joanny 12
Ruda Śląska 3 – Godula

ADM-2

Ruda Śl. 9
Nowy Bytom, Wirek – os. Obr.
Westerplatte
Bykowina – budynki
ul. Poloczka 2, 4

6.12.2022 r.
godz. 16.00
wtorek

Pustostan – pawilon
ul. Pokoju 14
Ruda Śl. 9 – Nowy Bytom

Ruda Śl. 1

7.12.2022 r.
godz. 16.00
środa

Ruda Śl. 6 i 7
Halemba,
Kochłowice
Ruda Śl. 10
Wirek, Bielszowice,
Czarny Las

8.12.2022 r.
godz. 16.00
czwartek
12.12.2022 r.
godz. 16.00
poniedziałek

2.

3.

ADM-3

4.

ADM-4

5.

ADM-5

6.

ADM-6

Ruda Śl. 5
Bykowina, bez budynków
ul. Poloczka 2, 4

13.12.2022 r.
godz. 16.00
wtorek

7.

ADM-7

Ruda Śl. 4, 3
Orzegów, Godula

14.12.2022 r.
godz. 16.00
środa

Szkoła Podstawowa
nr 30
ul. Chryzantem 10
Ruda Śl. 1
ODK RSM „Muza”
ul. Energetyków 25
Ruda Śląska 6 – Halemba
ODK RSM „Pulsar”
ul. Różyckiego 30
Ruda Śląska 10 – Wirek
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Wyplera
ul. Gwarecka 2
Ruda Śl. 5 – Bykowina
Szkoła Podstawowa nr 6
ul. Bytomska 8
Ruda Śl. 4 – Orzegów

Termin ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków RSM
jest zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Salsation, Kubanka Roxana Rodriguez,
a wspomagał ją w tym zadaniu Przemek
„Primo” Waszczyszyn, jeden z nielicznych Polaków o równie wysokich kwalifikacjach. Podczas warsztatów mistrzowie
podzielili się wiedzą ze swoimi mniej doświadczonymi kolegami. Uczestnicy poznawali nie tylko nowe sekwencje ćwiczeń czy układy choreograficzne, ale

szkolili się też w zakresie filozofii Salsation, bowiem poza budowaniem kondycji
fizycznej czy poprawy sylwetki, w Salsation równie ważnym elementem treningu
jest rozwój kondycji psychicznej uczestników. Inicjatorkami tego ciekawego wydarzenia były panie Monika Wojdała i Tatiana Wiechej z sekcji Salsation, która działa
w ODK RSM „Pulsar”. Warto dodać, że

organizatorów eventu wsparło wiele firm,
w tym zakład Madej Wróbel, firma KUŚ,
czy restauracja Esencja Smaku, która dodatkowo urozmaiciła imprezę poprzez
wystawienie przed Pulsarem food trucka,
z którego cały niedzielny utarg został
przeznaczony na zakup karmy dla podopiecznych rudzkiego schroniska dla
zwierząt Fauna.

