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INTERWENCJA

Na tropie ulicznego „artysty”

– Chciałbym wrócić do sprawy z sierpnia ubiegłego roku, kiedy złapano na gorącym uczynku grafficiarza niszczącego elewację szkoły muzycznej przy ul. Niedurnego 36. Jak się potem okazało, ta sama
osoba jest także odpowiedzialna za bohomazy na przynajmniej kilkunastu innych
budynkach w mieście – zwrócił się do naszej redakcji pan Marcin, społecznik z grupy ,,Pogromcy bazgrołów – Ruda Śląska”.
– Wygląda na to, że przez ostatnie sześć
miesięcy żadna ze zniszczonych elewacji
nie została wyczyszczona, co z punktu widzenia mieszkańców powinno być priorytetem w takich przypadkach. (...) Otrzymaliśmy także zgłoszenie od mieszkańca Nowego Bytomia, jakoby od momentu zatrzy-

mania „DREXa” w sierpniu podczas malowania szkoły, na elewacji pojawiły się
kolejne malunki wykonane przez tego samego wandala! Naprawdę trudno uwierzyć w arogancję oraz pewność siebie
sprawcy w tym przypadku – dodał.
Przypomnijmy, że do pierwszej dewastacji budynku Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia przy ul. Niedurnego 36
doszło w nocy z 13 na 14 marca ubiegłego
roku. Po oczyszczeniu ściany grafficiarz
wrócił w nocy 15 sierpnia. Nie dokończył
jednak swojego ,,dzieła”, bo zatrzymali go
policjanci. ,,Artysta” nie dał za wygraną,
wrócił w kolejny weekend i dokończył
malunek. Budynek szkoły muzycznej zarządzany jest przez MPGM TBS Sp. z o.o.

Tzw. DREX wykonał graffiti także na innych obiektach tego zarządcy, czyli przy
ul. Niedurnego 52, Niedurnego 43 oraz
Niedurnego 67. – Graffiti zostało usunięte
na koszt wspólnoty mieszkaniowej na budynku przy ul. Niedurnego 67 i Niedurnego 43, przy czym ponownie zostały wykonane malunki na Ul. Niedurnego 43.
W przypadku wspólnot mieszkaniowych
o ich likwidacji zdecydują właściciele lokali – informuje Krzysztof Mikołajczak
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego. – Graffiti, które widnieje na budynku przy ul. Niedurnego 36
(szkoła muzyczna), zostało zgłoszone do
specjalistycznej firmy celem jego usunię-

Budynek
szkoły
muzycznej
dwukrotnie
został
zniszczony
przez
,,DREXa”.

cia (koszt to ok. 3265 zł). Jego usunięcie
zostanie przeprowadzone w terminie późniejszym z uwagi na obecne warunki atmosferyczne – zapowiada.
Postępowanie w sprawie podobnych do
siebie malunków z podpisem ,,DREX”
prowadzone jest przez rudzką policję. – Na
ten moment mamy zgromadzony materiał
dowodowy na ok. 11 czynów. Policjanci
prowadzący sprawę cały czas zbierają kolejne materiały i przyjmują zawiadomienia
od poszkodowanych właścicieli. Przeprowadzili także analizę malunków, które zostały wykonane, wskazującą na autorstwo
tej samej osoby – mówi Arkadiusz Ciozak,
oficer prasowy KMP Ruda Śląska. – Nasi
policjanci weszli ponadto w kontakt z każ-
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Zdewastowany
został także
kiosk przy
skrzyżowaniu
ul. Markowej
i Niedurnego.
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Malunki
pojawiły się
m.in. na
budynku przy
ul. Chorzowskiej 5.
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„DREX” – takim podpisem zostały opatrzone malunki wykonane sprayem na kilku budynkach przy ul. Niedurnego w Nowym Bytomiu oraz w niektórych miejscach w Wirku. Sprawa ulicznego „artysty” pod tym
właśnie pseudonimem od kilku miesięcy prowadzona jest przez Komisariat II Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. Interesują się nią także społecznicy z grupy „Pogromcy bazgrołów – Ruda Śląska” oraz
zarządcy zdewastowanych budynków, w tym m.in. MPGM TBS Sp. z o.o.

dym komisariatem i Wydziałem Prewencji
KMP, aby połączyć wszystkie sprawy w jedną. Musimy także sprawdzić, które budynki
zostały już wyczyszczone. Jest to bardzo
szczegółowa praca, ale chcemy zgromadzić
kompletny materiał w jednej sprawie, która
następnie zostanie przekazana do sądu,
a ten będzie mógł zastosować karę wobec
sprawcy – zapowiada Ciozak.
Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej na
podstawie uchwały Rady Miasta istnieje
możliwość otrzymania nagrody w wysokości tysiąca złotych za wskazanie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury lub za udzielenie informacji przydatnych w ustaleniu sprawcy.
Joanna Oreł
REKLAMA
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WOŚP

Do końca świata i jeden dzień dłużej!
Drugi sztab działał w III LO im. Jana Pawła II w Kochłowicach. Tam też odbył się
Koncert Młodych Talentów (transmitowany na kanale WOŚP TV). Z kolei w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu
w ramach rudzkiego finału Orkiestry odbył
się koncert w wykonaniu Big Bandu i solistów Zespołu Szkół Muzycznych I i II
stopnia, występ zespołu „7 niebo” oraz zespołu „Tamtej nocy”.
Wydarzeniom towarzyszyły licytacje.
Niektóre z nich nadal są aktywne. Do
14 lutego można licytować trening biegowy z wiceprezydentem Krzysztofem Me-

jerem. – Zawsze wspieram Orkiestrę,
a w tym roku postanowiłem dodatkowo
połączyć przyjemne z pożytecznym i być
może zarazić kogoś moją pasją. Zapraszam na trening biegowy, podczas którego podzielę się swoimi doświadczeniami
i sposobami na utrzymanie dobrej formy.
Oczywiście szczegóły, takie jak termin
spotkania czy zakres treningu, ustalimy
wspólnie ze zwycięzcą licytacji –zaprasza
wiceprezydent Mejer. Wspólny trening
licytować można na portalu Allegro,
a czas na realizację „wygranej” będzie do
końca roku.

Wiceprezydent Krzysztof Mejer wystawił na aukcję trening biegowy, by wesprzeć WOŚP.

Foto: UM Ruda Śląska

Rudzianie rozpoczęli orkiestrowe granie od sportowych akcentów. W niedzielę
(30.01) o godz. 8 na Burloch Arenie hokeiści RTH Zryw przeprowadzili trening
otwarty dla wszystkich chętnych. Z kolei
o godz. 9 z rudzkiego rynku wyruszyła
„Ekipa na Kijach” oraz „Malinowe Gwiazdy”, by w marszu nordic walking pokonać
30 km na 30. finał WOŚP przez wszystkie
dzielnice Rudy Śląskiej. Z kolei w IV LO
im. H.C. Hoovera w Orzegowie, gdzie
mieścił się jeden z dwóch rudzkich sztabów WOŚP, zorganizowano trening Slavica Fitness Dance oraz turniej siatkówki.

Foto: UM Ruda Śląska

Za nami 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Mimo trudnych warunków pogodowych ok. 400 wolontariuszy kwestowało
na ulicach miasta, by zbierać pieniądze na wsparcie dziecięcej okulistyki. Dzięki połączonym siłom dwóch rudzkich sztabów udało się
w sumie uzbierać ok. 200 tys. zł, a to nie wszystko, bo do 14 lutego potrwają licytacje. Jak co roku w ramach finału WOŚP w Rudzie
Śląskiej odbyło się szereg akcji oraz imprez towarzyszących.

Foto: JO

Foto: JO

Podsumowanie pracy orzegowskiego sztabu odbyło się w hali MOSiR-u w Nowym Bytomiu.

W IV LO w Orzegowie można było wziąć
udział w zajęciach Slavica Fitness Dance.

Miłośnicy nordic walking przeszli 30 km przez wszystkie dzielnice miasta.

Foto: JO

Zamiast tradycyjnego światełka do nieba
Inna Biliaieva zaprezentowała pokaz
fosforyzujących baniek mydlanych.

Foto: JO

Foto: UM Ruda Śląska

W Rudzie Śląskiej działały dwa sztaby WOŚP – jeden z Orzegowa, drugi z Kochłowic.

Ponad 400 wolontariuszy kwestowało
w niedzielę na ulicach Rudy Śląskiej.

Inną inicjatywą było utworzenie rekordowo długiego szalika dla WOŚP. Częściowo powstał on w Rudzie Śląskiej
– 362,98 metrów z ponad 4 tys. metrów
wydziergali rudzcy wolontariusze. Szalik
został wystawiony na licytację (ze zobowiązaniem przekazania go do recyklingu,
czyli rozdania potrzebującym).
Rudzki finał WOŚP został zwieńczony
tradycyjnym światełkiem do nieba przy
III LO oraz niezwykłym pokazem fosforyzujących baniek mydlanych, który w hali
MOSiR-u w Nowym Bytomiu przedstawiła Inna Biliaieva (tam rozliczali się wolontariusze ze sztabu IV LO).
Podczas tegorocznego finału sztab z III LO
uzbierał do puszek 110 282,83 zł i 152 euro,
a z IV LO – 84 989,70 zł.
Joanna Oreł
REKLAMA
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EPIDEMIA KORONAWIRUSA

MIESZKALNICTWO

W cieniu piątej fali COVID-19

– Obserwując dane epidemiologiczne,
musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu
nauki stacjonarnej w szkołach. Rośnie
liczba chorych na koronawirusa. I to jest
powód, dla którego musimy ograniczać
naukę stacjonarną – powiedział podczas
wtorkowej (25.01) konferencji prasowej
w Sejmie minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek.
Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od czwartku (27.01). Przedszkola nadal działają stacjonarnie. Tak samo uczniowie klas I-IV kontynuują naukę w szkołach. Wyjątek od nauki zdalnej dla klas
V-VIII obowiązuje w przypadku uczniów
przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego.
W szkołach mogą być prowadzone dla
nich konsultacje. Nauka zdalna dla części
uczniów potrwa do 27 lutego, kiedy to dla
ostatnich województw w kraju (w tym
m.in. dla woj. śląskiego) zakończą się ferie
zimowe.
Liczba dziennych potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem wynosi
w ostatnich dniach ok. 40-50 tys. W związku z kolejkami do rudzkiego punktu wymazowego przy ul. Czarnoleśnej od
27 stycznia w naszym mieście działa drugi
punkt – na dolnym parkingu przy Aqudromie w dzielnicy Halemba. Natomiast od
wtorku (1.02) na test można się wybrać do
punktu na parkingu przy Burloch Arenie
w Orzegowie. – Niestety najnowsze dane
wskazują na ciągły rozwój epidemii i ra-

Foto: UM Ruda Śląska

W związku z wysoką liczbą zachorowań na COVID-19 Ministerstwo Edukacji i Nauki zadecydowało o wprowadzeniu
nauki zdalnej do końca ferii dla uczniów szkół podstawowych klas V-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
Ważną zmianą jest także to, że w mieście uruchomiono dwa dodatkowe punkty wymazowe. Jeden znajduje się na
dolnym parkingu przy Aquadromie w Halembie, a drugi przy Burloch Arenie w Orzegowie.

Od ubiegłego tygodnia przy Aquadromie działa drugi punkt wymazowy.
czej musimy się spodziewać tego, że w kolejnych dniach liczba zakażeń i tym samym
testujących się mieszkańców będzie nadal
wzrastać – podkreślił wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.
Jeżeli chodzi o statystyki szczepień
przeciwko COVID-19, to w Rudzie Śląskiej ogółem drugą dawkę przyjęło
94 tys. 378 osób, a przypominającą
– 41 tys. 475 (dane na 30.01). Podczas
ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli w tej sprawie apel do
wszystkich mieszkańców województwa
śląskiego. – Jest to zarówno apel do mieszkańców, jak i samorządów. Wobec nasilania się pandemii COVID-19 w całym kra-

ju, postanowiliśmy jako radni województwa śląskiego zaapelować do wszystkich
osób, które jeszcze nie zaszczepiły się
przeciwko COVID-19, aby bezzwłocznie to
uczynili. Co istotne, pod apelem tym podpisali się przedstawiciele wszystkich partii, co świadczy o tym, że sprawa szczepień
jest sprawą priorytetową i ponad podziałami – ocenia Urszula Koszutska, pochodząca z Rudy Śląskiej radna Sejmiku Województwa Śląskiego. – Szczepienia są
naukowo potwierdzonym, najlepszym
i bezpiecznym sposobem zapobiegania
ciężkiemu przebiegowi COVID-19 oraz
hospitalizacjom i zgonom z jego powodu
– dodaje.
Joanna Oreł

KULTURA

Ruda będzie miała swój teatr

Od 1 maja w Rudzie Śląskiej nie będzie już Miejskiego Centrum Kultury, a jego miejsce zastąpi Śląski Teatr
Impresaryjny. Taką decyzję podczas ubiegłotygodniowej sesji podjęli rudzcy radni.
Projekt uchwały dotyczył połączenia
Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka
Bisty w Rudzie Śląskiej oraz Teatru Impresaryjnego im. Henryka Bisty z siedzibą
w Rudzie Śląskiej. Jak napisano w uzasadnieniu: „Połączenie powyższych instytucji
przyczyni się do lepszego organizowania
działalności kulturalnej. Jest to krok ku unowocześnieniu sektora kultury. Poza tym korzystnie wpłynie na wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych w instytucji kultury”.
Pomysł ten pojawił się już ponad dwa
lata temu, ale dopiero teraz jest szansa na

utworzenie w Rudzie Śląskiej Śląskiego
Teatru Impresaryjnego. – Nie ulega wątpliwości, że teatr impresaryjny to coś więcej niż centrum kultury. Jestem przekonana, że jego powołanie przyczyni się do
lepszego organizowania działalności kulturalnej, pozwoli na pozyskiwanie większych środków zewnętrznych, dzięki czemu
osoby związane z życiem kulturalno-społecznym naszego miasta będą mogły lepiej
wykorzystać swój potencjał. Zyskają na
tym wszyscy mieszkańcy, nie tylko naszego
miasta, ale i całego regionu – przekazała

Dla Janiny Gagat z okazji 84. urodzin!
Żyj, nie licząc wcale lat, wciąż z rozkoszą patrz na świat,
niech Ci pachną kwiaty, drzewa, niechaj słowik Ci zaśpiewa.
Przyjmuj każdy dzień z radością, ciesząc się bliskich miłością,
których wymienione grono śle życzenia Tobie wkoło:
mąż Stanisław, córka Ilona, córka Grażyna, wnuk Paweł

prezydent miasta, Grażyna Dziedzic.
– Funkcjonowanie Śląskiego Teatru Impresaryjnego to również doskonała promocja dla miasta i niewątpliwy prestiż. Pragnę podkreślić, że dotychczasowa oferta
zajęć w Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty będzie nadal realizowana – dodała.
Więcej na temat przyszłej oferty Śląskiego Teatru Impresaryjnego oraz funkcjonowania tej instytucji w kolejnych wydaniach „Wiadomości Rudzkich”.
JO

Wraca czynszowa abolicja

W Rudzie Śląskiej kontynuowany będzie program tzw. abolicji czynszowej. Najemcy miejskich mieszkań, którzy spłacą zaległości i będą w terminie regulować kolejne opłaty, mogą liczyć nawet na 70-procentowe
umorzenie odsetek. – Chcemy dalej pomagać mieszkańcom w wyjściu
z zadłużenia, szczególnie w tych przypadkach, kiedy odsetki przekroczyły
główną kwotę zobowiązania – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Realizacja programu ma umacniać
nawyk regulowania bieżących opłat
za mieszkanie w pełnej wysokości
i w terminie, dzięki czemu najemca
uniknie dodatkowych kosztów dochodzenia przez miasto należności. Przedłożony przez prezydent miasta projekt
uchwały został jednogłośnie przyjęty
przez radnych na ostatniej sesji, a program wejdzie w życie po 14 dniach od
publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Aby uczestniczyć w programie osoby,
które na koniec 2021 roku miały zaległości w opłatach, będą musiały złożyć wniosek do 30 czerwca 2022 r. – Pierwszy
warunek otrzymania ulgi to spłata do
końca tego roku co najmniej połowy zobowiązań, przy czym nie może to być kwota niższa od 2 tys. zł. Po zawarciu porozumienia trzeba będzie na bieżąco wnosić
opłaty, a jeśli zaległości powstały też od
1 stycznia tego roku do dnia podpisania
porozumienia, to muszą być uregulowane
w ciągu 3 miesięcy – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.
Zaległości mogą dotyczyć należności
czynszowych, należności z tytułu odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu
prawnego, należności za media, a także
kosztów dochodzenia należności. – Wysokość ulgi uzależniona będzie od tego, jaką
część zadłużenia lokator spłaci. Maksymalnie jest to 70% odsetek. Dla osób, które uregulują mniejszą część zobowiązań,
umorzenie będzie proporcjonalnie obniżane – informuje Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych UM.
W nowej odsłonie programu pojawiła
się również możliwość złożenia przez
uczestnika wniosku o wstrzymanie naliczania odsetek od pozostałej do spłaty czę-

ści zadłużenia głównego. A jeżeli wobec
dłużnika prowadzona jest egzekucja komornicza, to także może złożyć wniosek
o jej wycofanie.
Poprzednia edycja programu „abolicji
czynszowej” realizowana była w latach
2019-2020. Na podpisanie porozumienia
z miastem zdecydowało się wówczas
45 lokatorów, a 43 wywiązało się z założeń. – Kwota umorzonych zaległości wyniosła w sumie ponad 314 tys. zł. Z kolei
do miejskiej kasy wpłynęło 236 tys. zł z tytułu zaległych czynszów – mówi Michał
Pierończyk. – W jednym z przypadków odsetki były ponad 20 razy wyższe, niż zasadnicza kwota długu – dodaje.
Warto przypomnieć, że zgodnie
z uchwalonym w ubiegłym roku „Programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ruda Śląska w latach 2021-2026” mieszkańcy miejskich
budynków z niskimi dochodami mogą
ubiegać się o obniżenie stawki czynszu
o połowę nawet na 5 lat. W budynkach
stanowiących wspólnotę mieszkaniową
obniżona stawka nie może być jednak
niższa niż zaliczka płacona przez właściciela na rzecz wspólnoty w przeliczeniu
na 1 m2, a w budynkach komunalnych
niż koszt zarządzania budynkiem
w przeliczeniu na 1 m2.
Od kilku lat w Rudzie Śląskiej istnieje
także możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu czynszu lub odszkodowania
za zajmowanie mieszkania bez tytułu
prawnego, wykonując drobne prace porządkowe lub usługowe na rzecz miasta.
Do takich prac należy m.in. sprzątanie
budynków, grabienie liści, koszenie trawników, drobne prace brukarskie, malowanie pomieszczeń, wywieszanie i usuwanie ogłoszeń.
WG
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 2.02.2022 r. do dnia
23.02.2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu stanowiących całość gospodarczą
niezabudowanych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 11769 m2,
położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ul. Chorzowskiej, obejmujących działki zapisane na karcie mapy 1 w obrębie Nowy Bytom oznaczone
numerami geodezyjnymi: 3803/221 o powierzchni 7170 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW GL1S/00000607/3 i 3792/225 o powierzchni 4599 m2
zapisaną w księdze wieczystej KW GL1S/00019911/3. W celu zapewnienia
dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomości inwestycyjne zostaną sprzedane łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część w nieruchomości stanowiącej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3795/225 o powierzchni 2358 m2
zapisaną w księdze wieczystej KW GL1S/00019911/3 na karcie mapy 1 w obrębie Nowy Bytom. Przedmiotowe nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotowe nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
(symbol planu: 13PU, 14PU). Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi
2.068.000,00 zł.
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TERMOMODERNIZACJA

RZĄDOWA TARCZA ANTYINFLACYJNA

Kolejne miliony na termomodernizacje

Niemal 3,5 mln zł pozyskały władze Rudy Śląskiej na modernizację energetyczną i wymianę źródeł ogrzewania kolejnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. To unijna dotacja, którą przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kolejne 4 mln zł na ten cel przeznaczone będą z budżetu miasta. Termomodernizacją objętych zostanie siedem budynków, z czego sześć podłączonych zostanie do nowego źródła ciepła.
– Przetargi na realizację robót chcemy
ogłosić już w lutym – podkreśla prezydent
Grażyna Dziedzic. – Dzięki tym inwestycjom
nie tylko polepszą się warunki mieszkaniowe lokatorów i poprawi się estetyka budynków, ale przede wszystkim redukcji ulegną
koszty ogrzewania i zużycie energii cieplnej.
Wykonane prace do minimum ograniczą
straty ciepła, zlikwidują tzw. mostki termiczne, a także będą chronić przed tworzeniem
się pleśni, grzybów i mchu. Poza tym renowacja zniszczonych elewacji przedłuży żywotność budynków – dodaje.
Termomodernizacje obejmą budynki
przy następujących ulicach: Szczęść Boże
62, 62A, 62B, 62C (docieplenie oraz zmiana sposobu ogrzewania na gazowe), Niedurnego 28 (częściowe docieplenie, wymiana stolarki okiennej, podłączenie do
sieci ciepłowniczej Węglokoks), Dąbrowskiego 7 (docieplenie, wymiana stolarki

okiennej, wykonanie ogrzewania gazowego), Orzegowska 62 (docieplenie, wymiana stolarki okiennej, podłączenie do sieci
ciepłowniczej Węglokoks), Plac Chopina 3
(docieplenie, wymiana stolarki okiennej,
podłączenie do sieci ciepłowniczej Węglokoks), 1 Maja 99 (docieplenie, wymiana
stolarki okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie ogrzewania
gazowego) oraz Janasa 13 i 17 (docieplenie, wymiana stolarki okiennej, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej). W sumie
znajdują się tam 134 lokale mieszkalne
i 10 użytkowych.
– Przy okazji będziemy wykonywać niezbędne prace dodatkowe, m.in. takie jak
oświetlenie wejść, remonty klatek schodowych, czy też dostosowanie budynków do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W tym ostatnim celu zamontujemy domofony i tablice informacyjne z numerami in-

formacyjnymi z klawiaturą w alfabecie
Braille’a – tłumaczy prezydent Dziedzic.
– To nie jedyne przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, które będą wykonywane w najbliższym czasie, bowiem niedawno rozstrzygnęliśmy przetargi na modernizację energetyczną budynków przy
ulicach: Bielszowickiej 114, Kingi 68, Gliwickiej 10, Niedurnego 24, 26, Kokota
121, 123, 125, Kokota 133, 135, 137 – wymienia wiceprezydent Michał Pierończyk.
– Będziemy musieli natomiast powtórzyć
postępowania dla inwestycji przy ul. Sienkiewicza 3, Tuwima 8 oraz Janasa 15 i 21,
bowiem cena zaproponowana przez oferentów była zbyt wysoka – dodaje.
Warto dodać, że od początku aktualnej
perspektywy unijnej na działania związane
z termomodernizacją władze Rudy Śląskiej łącznie pozyskały około 39,5 mln zł.

KP

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Znów ruszą prace społecznie użyteczne

Prawie 30 tysięcy godzin przepracują w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotni z Rudy Śląskiej. Mowa o 67 klientach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą uczestniczyć w tzw. pracach społecznie użytecznych.
W tym roku rozpoczną się one 10 lutego, a zakończą 9 grudnia. Podobnie jak w latach ubiegłych osoby skierowane
do tej formy aktywizacji będą wykonywać prace remontowe, porządkowe, a także biurowe.
– Prace społecznie użyteczne są bardzo pozytywnie postrzegane zarówno
przez mieszkańców naszego miasta, którzy korzystają z efektów tych działań, jak
i wśród samych klientów pomocy społecznej, dla których często jest to początek nowej drogi zawodowej, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Dzięki tym działaniom wielu z uczestników znalazło zatrudnienie na rynku pracy – zapewnia Krystian
Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Warunkiem uczestnictwa w pracach
społecznie użytecznych jest korzystanie
z pomocy społecznej i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba
bezrobotna bez prawa do zasiłku. – To
jedna z form aktywizacji zawodowej. Ma
ona spowodować, że bezrobotni klienci
pomocy społecznej nauczą się nawyków
związanych z zatrudnieniem i dyscypliną
pracy przy jednoczesnym uzyskiwaniu
przez nich świadczenia pieniężnego – tłumaczy Krystian Morys. – Zatrudnieni
mogą przepracować do 50 godzin miesięcznie, nie więcej jednak niż 10 godzin
w tygodniu. Co ważne, uczestnictwo
w programie daje możliwość uzyskania
świadczenia pieniężnego, które obecnie
wynosi 9 zł za przepracowaną godzinę
– dodaje.
W zależności od predyspozycji oraz
możliwości uczestnicy prac społecznie
użytecznych wykonują różnego rodzaju
zadania. Są to prace budowlano-wykończeniowe (np. skuwanie tynków, wyno-

szenie gruzu, tynkowanie i szlifowanie
ścian, proste prace hydrauliczne), pomocnicze przy robotach remontowo-budowlanych (przygotowywanie i sprzątanie stanowisk pracy), porządkowe
(np. zamiatanie, konserwacja płotów, koszenie trawników, grabienie liści, odśnieżanie), porządkowe wewnątrz pomieszczeń, pomocnicze przy przeprowadzkach,
załadunku i wyładunku towarów, prace
o charakterze pomocniczym przy pracach
biurowych i innych pracach związanych
z funkcjonowaniem placówki, w której są
wykonywane, niewymagające dodatkowych uprawnień.
Zadania w ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są w Rudzie Śląskiej na terenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które są własnością miasta i stanowią miejsce zamieszkania mieszkańców lub działań na
rzecz społeczności lokalnej. Przeprowadza się je także w mieszkaniach chronionych znajdujących się w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub
innych lokalach i miejscach wskazanych
przez Urząd Miasta.
W realizację prac społecznie użytecznych zaangażowanych jest wiele podmiotów, m.in. rudzka Straż Miejska, która
nadzoruje prace porządkowe na terenach
otwartych, np. przy likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci. Podczas ubiegłorocznej edycji programu bezrobotni uporządkowali 18 działek gminnych, które
nie są ujęte w stałym utrzymaniu czysto-

ści i porządku. W ramach tych prac
zebrano łącznie 173 880 litrów opadów
i przedmioty wielkogabarytowe.
W 2021 roku we wspomnianej formie
aktywizacji zawodowej wzięły udział
72 osoby, a w ramach prac wykonano
m.in.: likwidacje nielegalnych wysypisk
śmieci, remonty mieszkań chronionych,
będących w zasobach MOPS-u, porządkowanie piwnic przynależnych do tych
mieszkań, wymianę mebli w tych mieszkaniach oraz prace porządkowe na terenie
MOPS-u. Z innych prac przeprowadzonych w ubiegłym roku warto wymienić
prace porządkowe przeprowadzone m.in.:
na terenie Góry Antonia, na terenie Traktu
Rudzkiego, parku w Bielszowicach czy
w Domu Pomocy Społecznej „Senior”,
a także prace remontowe w Polskim
Związku Niewidomych. Możliwość wykonywania prac społecznie użytecznych
w innych placówkach była ograniczona
z uwagi na pandemię.
Prace społecznie użyteczne prowadzone są w mieście od 2008 roku. Ich realizacja została ujęta w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda
Śląska w ramach programu: Prace społecznie użyteczne. Reintegracja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów
MOPS. W bieżącym roku kwota zaplanowana na realizację prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej to ponad
265 tys. zł, z czego przeszło 106 tys. zł
stanowi wkład własny miasta, a reszta to
środki z Funduszu Pracy.
AL

Druga tura wniosków
na dodatek osłonowy

Osoby, które do końca stycznia nie złożyły wniosku o dopłaty w ramach
dodatku osłonowego, mogą to jeszcze zrobić do końca października. Wówczas wypłata zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Wnioski można
zgłaszać do rudzkiego MOPS-u.
Dodatek osłonowy ma w założeniu rekompensować koszty wynikające z rosnących cen energii, gazu i żywności. Przysługuje on gospodarstwu domowemu,
którego przeciętne miesięczne dochody
nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie
jednoosobowym albo 1500 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku
osłonowego (podana kwota dofinansowania zależna jest od źródła ogrzewania):
• jednoosobowe gospodarstwo domowe
otrzyma 400/500 zł, przy założeniu że
dochód nie przekroczy 2100 zł,
• gospodarstwo 2-, 3-osobowe otrzyma
600/750 zł, przy założeniu że dochód nie
przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-, 5-osobowe otrzyma
850 zł/1062,50 zł, przy założeniu że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6-osobowe (i więcej)
otrzyma 1150 zł/1437,50 zł, przy założeniu że dochód nie przekroczy 1500
zł miesięcznie na osobę.
W przypadku dodatku osłonowego
obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie
przyznawany nawet po przekroczeniu
kryterium dochodowego, a kwota dodatku zostanie pomniejszona o kwotę tego

przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie
wynosić 20 zł.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwszy termin ich
składania upłynął 31 stycznia, ale wnioski nadal można zgłaszać do końca października. Wypłata dodatków zostanie
zrealizowana w dwóch równych ratach,
tj. do 31 marca i do 2 grudnia. W przypadku wniosków złożonych do 31 października wypłata zostanie zrealizowana
do 2 grudnia 2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:
• drogą elektroniczną za pośrednictwem
platformy ePUAP,
• w siedzibie MOPS Ruda Śląska,
ul. Markowej 20 – w związku z sytuacją epidemiologiczną od 25 stycznia
przed wejściem do ośrodka wystawiono urny, do których można składać
m.in. wnioski o przyznanie dodatku
osłonowego (na wszystkich wnioskach i dokumentach klienci proszeni
są, aby podać numer telefonu lub adres e-mail),
• wniosek można przesłać na adres
MOPS pocztą tradycyjną (także należy dołączyć dane kontaktowe). JO
REKLAMA

•
•
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Badania wstępne
Badania okresowe
Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
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
Termometria skórna
Audiometria
Spirometria
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WYSTAWA FOTOGRAFII

Konflikt kibicowski uchwycony w kadrze

– Mimo tytułu książka ta nie jest typowym przewodnikiem. Na próżno szukać
w niej pięknych rudzkich zabytków, kolonii robotniczych czy naturalnych krajobrazów – podkreśla Adrian Pawełek, autor publikacji. – Stanowi ona raczej studium chaosu, który przetacza się przez
lokalną rzeczywistość za sprawą „plemiennych” graffiti wykonanych farbą
w sprayu. Jestem rudzianinem i zależy mi
na pozytywnym wizerunku mojego miasta, dlatego poprzez uchwycenie w kadrze konfliktu kibicowskiego, chciałem
pokazać, że stanowi on stały element życia mieszkańców Rudy Śląskiej, tak powszechny, że nawet najbardziej wulgarne
i obraźliwe hasła zdają się być natural-

nym tłem, nieprzykuwającym większej
uwagi – dodaje.
Fotograf rozpoczął pracę nad albumem
w grudniu 2020 roku, a zakończył w październiku 2021 r. Warto dodać, że publikacja ta była zwieńczeniem pracy dyplomowej
rudzianina, którą przygotował z okazji zakończenia nauki w Akademii Fotografii
w Krakowie. Powstała ona pod kierunkiem
znanego fotografa dokumentalisty Wojciecha Wilczyka. – W czasie pracy nad albumem wykonałem około 500 zdjęć, z których
w książce znalazło się przeszło 80. Fotografie robiłem w różnych lokalizacjach i dzielnicach Rudy Śląskiej. Mam nadzieję, że moje prace przypadną do gustu mieszkańcom
naszego miasta – mówi Adrian Pawełek.

Adrian Pawełek to rudzianin, który fotografią zajmuje się już od ponad siedmiu lat. Zaczynał od fotografii krajobrazowej. – Islandzkie pejzaże były moją
pierwszą inspiracją, przez pięć lat
uwieczniałem swoje podróże przez tamte
magiczne miejsca. Jednak moje śląskie
pochodzenie przełożyło się na zainteresowanie dokumentowaniem przemysłowego krajobrazu Górnego Śląska oraz
wpływu środowiska na życie ludzi zamieszkujących ten postindustrialny region – podkreśla fotograf.
Artysta oprócz fotografii krajobrazowej oraz dokumentalnej zajmuje się fotografią komercyjną, ślubną i portretową.

AL

Foto: UM Ruda Śląska

„RSL – Wizualny przewodnik po Rudzie Śląskiej” to dokumentalny projekt fotograficzny, którego twórcą jest rudzki fotograf Adrian Pawełek. Album porusza problem wandalizmu na tle rywalizacji
kibicowskiej na terenie Rudy Śląskiej i składa się z przeszło 80 zdjęć wykonanych aparatem analogowym. Autora oraz jego prace można było poznać podczas piątkowego (28.01) wernisażu, który
odbył się w Stacji Biblioteka w Chebziu. Wystawa w tym miejscu będzie dostępna dla zwiedzających do połowy lutego.

Wystawę fotografii w Stacji Biblioteka można zobaczyć do połowy lutego.

WOLONTARIAT

Kosmetyczki dla potrzebujących

Środki higieny osobistej, które znalazły
się w kosmetyczkach, zostały zgromadzone podczas zbiórki. Z przekazanych darów
udało się stworzyć kilkanaście pakietów,
które będą do dyspozycji szpitala w przypadku hospitalizacji osób bezdomnych.
Zestawy zostały skompletowane tak, aby
zawierały wszystkie potrzebne kosmetyki:
mydło, szampon, gąbkę, maszynki i piankę do golenia, szczoteczkę i pastę do zębów. – Same kosmetyczki zostały uszyte
przez wolontariuszy w duchu zero waste
– z banerów wyborczych, które po kampa-

nii idą zazwyczaj do kosza. My natomiast
chcieliśmy nadać im drugie życie – mówi
Grzegorz Maciantowicz, przewodniczący
koła powiatowego Polska 2050 w Rudzie
Śląskiej.
Poza zbiórką artykułów higienicznych
stowarzyszenie już wcześniej organizowało akcje na rzecz osób w kryzysie bezdomności – m.in. przekazało ręcznie wykonane
przez wolontariuszy czapki i szaliki oraz
zorganizowało ciasta w czasie świąt dla
bezdomnych z rudzkiej noclegowni.
– Podczas  przekazania kosmetyczek z roz-

mów z pracownikami szpitala dowiedzieliśmy się o kolejnej potrzebie, która wynika
z hospitalizacji osób bezdomnych – są to
ubrania dla tych osób. Zobowiązaliśmy się
wspomóc placówkę i wkrótce zorganizujemy kolejną zbiórkę odzieży dla osób bezdomnych, które są leczone w naszym rudzkim szpitalu, a po hospitalizacji nie mają
w czym wyjść ze szpitala. Informacja o terminie zbiórki pojawi się w mediach społecznościowych – zapowiada Grzegorz
Maciantowicz.

JO

Foto: Stowarzyszenie Polska 2050 – Koło Powiatowe w Rudzie Śląskiej

Rudzcy wolontariusze i członkowie koła powiatowego Polski 2050 przekazali kosmetyczki z artykułami higienicznymi
dla rudzkiego Szpitala Miejskiego. Rzeczy te mają posłużyć w przypadku hospitalizacji osób bezdomnych.

Dary dla pacjentów szpitala zostały przekazane w ubiegłym tygodniu.

WYSTAWA OBRAZÓW

W świecie kolorów i kształtów

– Wszystko zaczęło się we wrześniu, gdy
zobaczyłam zdjęcia z warsztatów malowania przez wylewanie, czyli acrylic pouringu
i absolutnie zakochałam się w tej metodzie.
Pomyślałam, że chciałabym, aby moi
uczniowie namalowali takie obrazy, zastanawiałam się jednak, czy jest to metoda odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Zaczęłam poszukiwania i trafiłam na Fundację PasjoNacja, której założycielką jest Bożena Seweryn – mówi Katarzyna Mrówka, pomysłodawczyni projektu
ze Szkoły Podstawowej nr 35 Specjalnej.
Pani Bożena podjęła się przeprowadzenia warsztatów, ale pozostała jeszcze kwestia sfinansowania projektu. Szansa na to
pojawiła się w ramach konkursu wolontariackiego „Dobry Pomysł” organizowanego przez Fundację ING Dzieciom. – Problem polegał na tym, że jest to konkurs na
projekty przedstawione przez pracowników
banku ING, którzy są wolontariuszami. Nawiązałam kontakt z koordynatorem wolon-

tariatu ING i uzyskałam informację, że jest
w Rudzie Śląskiej pracownik banku, któremu bardzo podoba się mój pomysł i który
chciałby podjąć się współpracy – wyjaśnia
Katarzyna Mrówka.
Tak rozpoczęła się współpraca
z Barbarą Wyrwą z rudzkiej filii banku.
W grudniu ubiegłego roku nadeszła wiadomość, że projekt „W świecie kolorów”
wygrał w konkursie ING i zostanie sfinansowany. Natomiast w styczniu przeprowadzono warsztaty. – Podczas warsztatów dzieci
malowały swoje obrazy. Najpierw wybierały kolory, a potem rozpoczynały proces
wylewania i rozprowadzania farb. Jedni

Foto: SPS nr 35

Wystawa obrazów „W świecie kolorów”, którą można zobaczyć w galerii ,,Fryna” przy Miejskim Centrum Kultury, jest efektem wyjątkowego projektu zrealizowanego przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 35 Specjalnej w Rudzie Śląskiej. 38 osób wzięło udział w warsztatach, podczas których malowali obrazy metodą acrylic pouringu, inaczej nazywaną poprzez wylewanie. Projekt
udało się zrealizować w ramach konkursu wolontariackiego „Dobry Pomysł”. Wystawa w galerii „Fryna” czynna będzie do końca lutego.

Wystawa obrazów wykonanych metodą acrylic pouringu
przez uczniów SP nr 35 czynna jest w galerii „Fryna”.
poruszali płótnem, inni
dmuchali przez słomkę,
jeszcze inni używali suszarki. Sama
czynność była niezwykle intuicyjna i relaksująca. Z całą pewnością przyniosła
dzieciom wiele radości. Podczas warszta-

tów powstały piękne abstrakcyjne obrazy.
Prawda jest taka, że ile razy na nie spojrzymy, to możemy w nich zobaczyć coś
nowego – czego wcześniej nie dostrzegliśmy – zachęca do obejrzenia wystawy Katarzyna Mrówka.

Wernisaż ekspozycji odbył się
we wtorek (25.01) w galerii ,,Fryna”
przy Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 28 lutego.

Joanna Oreł
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Lidii Nurzyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Usługi

Nieruchomości

PRACA

Ojca

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ,
GOTÓWKA TEL. 501-239-405.

Valdi Plus Mikołów zatrudni: kucharza, cukiernika, pomoc kuchenną i sprzątaczkę. CV
proszę wysyłać na adres: valdiplus@valdiplus.pl
lub kontakt tel. 32 330-05-62.

składają
Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej

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

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Łazienka – kompleksowo. Remont – mieszkań, domów. Tel. 505-055-024.

Serdeczne podziękowania
dla Prezydent,
Rady i Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
oraz wszystkich, którzy wzięli udział w pogrzebie

śp. Bazylego Tyszkiewicza
składa Rodzina
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Malinowej z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności
Gminy Miasta Rudy Śląskiej położona jest w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy
ul. Malinowej obejmująca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2226/30
o powierzchni 447 m2 (użytek RIVa), obręb Kochłowice zapisana na k.m.3 oraz
w Księdze Wieczystej nr GL1S/00011357/5.
Dział III i IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Przetargi ustne nieograniczone, które odbyły się w dniach: 16.09.2021 r.,
4.11.2021 r. i 23.12.2021 r. – zakończyły się wynikami negatywnymi.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, ww. działka stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę usługową,
poprzez którą należy rozumieć obiekty usług: handlu, gastronomii, rzemiosła,
administracji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania, bankowości,
hotelarskich, administracji, pocztowych, telekomunikacyjnych, turystyki, sportu i rekreacji, a także obiekty związane z obsługą pojazdów, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obiekty biurowe. (symbol planu: 127U).
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 46.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów
i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości.
Rokowania odbędą się w dniu 10.03.2022 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach 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 terminie do dnia 03.03.2022 r.
– dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 2.300,00 zł przelewem na konto:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „ zaliczka – ul. Malinowa” (za datę
wniesienia zaliczki przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00
(dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)
– złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. 217) w godzinach pracy Urzędu Miasta
Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta ul. Malinowa”.
Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz
redakcji), tel. 512-295-228, 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
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Malowanie, tapetowanie. Tel. 501-668-

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie.
Tel. 601-292-699.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, tel.
32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik CDF S.C.
firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Pranie tapicerki meblowej. Solidnie. Tel.
737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Remonty mieszkań, łazienek. Instalacje
wodne, elektryczne, kafelkowanie, gładź, malowanie, tapetowanie. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 509-486-250.

Atrakcyjne oferty www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.
Kupię mieszkanie w bloku, może być do remontu. Szybka transakcja. Tel. 536-594-701.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej lub
okolicy, płatność gotówką. Tel. 794-002-239.

Motoryzacja

Pracownik porządkowy teren zewnętrzny,
z prawem jazdy, Ruda Śl., 20 zł netto/godz., tel.
668-085-925.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych, tel. 603-975-040.
Montaż elementów aluminiowych, umowa
zlecenie, Bytom Karb, praca w dzień w ogrzewanej hali. Telefon: 505-104-677 tel. 32 280-2500.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752634, 502-865-808.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0.70-0.77 gr/kg. Tel. 32 771-61-31, 502-097300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Pracownicy serwisu sprzątającego poszukiwani do pracy w Rudzie Śląskiej. Praca od zaraz.
Więcej informacji pod numerem telefonu 661991-554 lub 661-991-456.

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.w

„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW”
Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska informuje o bieżących imprezach, zajęciach i spotkaniach organizowanych
przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w lutym 2022 r.

ORGANIZACJA

FORMA DZIAŁALNOŚCI

TERMIN
10.02.2022 r., godz 15.00

Stowarzyszenie
Rudzki
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

Wykład: dietetyk kliniczny – p. Natalia Jeleń
Seminarium: 1. Spacerkiem dookoła świata
,,Wspólczesny Izrael – struktura społeczna”
– wykładowca Sebastian Kolon
Sekcja: rękodzieło
Koła artystyczne:
1. plastyczne,
2. chór,
3. teatralne
Akademia filmowa dla seniora:
„Matki równoległe”

17.02.2022 r., godz 15.00
środy, godz. 11.00
poniedziałek, godz. 10.00-12.00
środa, godz. 14.30-16.30
czwartek, godz. 13.00-15.00
18.02.2022 r., godz. 17.00

MIEJSCE
Nowy Bytom,
ul. Tołstoja 13,
tel. 32 244-20-80,
(pon., wt., śr.),
godz. 10.00-15.00,
p. Teresa Chudziak
Kino Patria,
Nowy Bytom
Osiedlowy Dom
Kultury RSM
,,Country”,
ul. Sztygarska 9,
41-705 Bykowina,
p. Krystyna
Pospieszczyk,
tel. 503-954-266

Osiedlowy Klub
Seniora

Osiedlowy Klub Seniora. Spotkania
dla mieszkańców Bykowiny – 5 zł/mies.

9.02.2022 r., godz 16.00-18.00

Osiedlowy Klub
Seniora

Gimnastyka dla seniorów – opłata:
dla członków RSM – 40 zł, pozostali – 60 zł.

każdy wtorek i czwartek,
godz. 17.30-18.30

tel. 602-175-710

2.02.2022 r., godz 11.00

Dom parafialny
Kłodnica,
p. Mirosława Żmij,
tel. 662-283-378

Kłodnica na
„pendzyji”

Dyskusyjny
Klub Seniora

Ostatnie wspólne śpiewanie kolęd
Spotkanie z lekarzem psychiatrą,
dr Magdalena Drozdowska-Kosiak
Wykład „Muzyka w karnawale”,
Wenancjusz Ochman
Spotkanie z pracownikiem Muzeum
Miejskiego, p. A. Godoj

7.02.2022 r., godz 10.00
14.02.2022 r., godz 10.00
21.02.2022 r., godz 10.00

MCK,
ul. Niedurnego 69,
Nowy Bytom,
tel. 604-996-812

Spotkanie z artystą malarzem, p. M. Idziaszek
28.02.2022 r., godz 10.00
Dyżury Radnych Seniorów Rady Miasta Ruda Śląska odbywają się
w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta.
Kontakt telefoniczny: Kancelaria Rady Miasta, p. Agnieszka Kielak, tel. 32 244-90-00, wew. 2120.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Wszystkie organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich
ofert na miesiąc marzec 2022 r. do dnia 15.02.2022 r.
W związku z trwającą epidemią COVID-19 przed przybyciem prosimy o sprawdzenie,
czy dane zajęcia lub wydarzenie nie zostało odwołane.
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SIATKÓWKA

Dwie porażki
siatkarek
KPKS-u
Halemba

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska
Luty 2021 r.
Adres lokalu

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoławcza
(netto/zł/m2)

Wadium
(zł)

1.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Wolności 14/1
lokal na parterze w budynku użytkowym

53,98

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

11,00

1.500,00

2.

Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 270/1
lokal na piętrze w budynku użytkowym

40,87

elektryczna,
wod.-kan.

10,00

1.000,00

3.

Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/08
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

+ pow. przynależna

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

9,00

1.000,00

4.

Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności 21/2
lokal na parterze w budynku użytkowym

49,17

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

11,00

1.500,00

5.

Ruda Śląska-Godula, ul. Joanny 20/04
lokal na parterze w budynku użytkowym WMN

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

11,00

3.000,00

6.

Ruda Śląska-Godula, ul. Przedszkolna 6/1
lokal na parterze w budynku użytkowym WMN

elektryczna,
wod.-kan.,

10,00

7.000,00

7.

Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Radoszowska 108/03
lokal na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym WMN

69,62

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

11,00

3.000,00

8.

Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Radoszowska 108/04
lokal na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym WMN

39,00

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

11,00

2.000,00

21,42
6,78

91,00

+ piwnica

56,10
499,34
+ piwnica

177,14

Termin
oględzin
lokalu (*)

UWAGA: Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali użytkowych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem
lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże.
W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego wyłącznie w terminie od dnia 7.02.2022 r. do dnia 21.02.2022 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1
– ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52
poz. 2, 3
– ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48
poz. 4
– ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-64-72
poz. 5, 6
– ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88
poz. 7, 8
– ul. Radoszowska 106, Ruda Śląska-Kochłowice, nr tel. 32 242-89-15
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w drodze
przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018
Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są do: przesłania, nie
później niż do dnia 21 lutego 2022 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych
dokumentów i druków:
• dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe/garaże w wysokości podanej w ogłoszeniu,
• DANE UCZESTNIKA, a w nich m.in. nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska na druku:
GLU/P-1b.
• druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże
oraz
do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/pomieszczenie gospodarcze przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda
Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 21 lutego 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium należy podać, że wpłata dotyczy przetargu lokali użytkowych w dniu 24.02.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy w ogłoszeniu
lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 8.45 – poz. 2, godz. 9.00 – poz. 3,
godz. 9.15 – poz. 4, godz. 9.30 – poz. 5, godz. 9.45 – poz. 6, godz. 10.00 – poz. 7, godz. 10.15 – poz. 8.
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu
użytkowego z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, wew. 745 lub 744.
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy
uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego.
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań
stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. – tel. 32 242-01-33, w. 745, 744.

Foto: DK

Lp.

Mimo dzielnej postawy siatkarki KPKS-u
musiały uznać wyższość rywalek.
W miniony piątek (28.01) oraz sobotę (29.01)
siatkarki KPKS-u Halemba przegrały dwa spotkania w ramach I Ligi Śląskiej Kobiet. Zespół
mimo porażek utrzymał 4. lokatę w tabeli.
Siatkarki z Halemby nie zaliczą minionego
weekendu do udanych. Z uwagi na osłabienie zespołu klub był zmuszony przenieść spotkanie
z Polonią Łaziska Górne z 22 na 28 stycznia,
a także rozegrać 29 stycznia mecz z MKS-em
Dwójką Zawiercie. Niepełny skład i zaburzony
rytm treningów z pewnością mogły przyczynić
się do dwóch porażek. Pierwsza z nich była bezdyskusyjna. Zajmujące 2. miejsce w tabeli siatkarki z Łazisk Górnych nie dały szans KPKS-owi
i pewnie wygrały 3:0. Dopiero w trzecim secie
drużyna z Halemby nawiązała równorzędną walkę – dwa pierwsze sety przegrała do 11 i 14,
a ostatni do 23.
W drugim spotkaniu rudzianki zmierzyły się
z MKS-em Dwójką Zawiercie, który plasuje się
na trzecim miejscu I Ligi Śląskiej. Tym razem
doszło do bardziej wyrównanego meczu, w którym KPKS wygrał pierwszego seta 25:15. Zespół
z Zawiercia szybko się jednak zrewanżował, wygrywając do 16, 20 i 23, aby ostatecznie zwyciężyć 3:1.
Kolejny mecz rudzianki zagrają 5 lutego z VC
Victorią MOSiR Cieszyn.
DK

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów
dotyczących oddania w:
– najem lokalu użytkowego przy
ul. Katowickiej 45/01, Bytomskiej
18/2A, Niedurnego 131,
które przydzielone zostaną w trybie
bezprzetargowym na podstawie umów
najmu lokali użytkowych, zawartych na
czas oznaczony do 3 lat.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
Pow.
użytkowa

Stawka
wywoł.

Wadium

inst. elektr., inst. wod.-kan.,
ogrzewanie piecowe

5,53 zł/m2

700 zł

16,20 m2 (1 izba)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

4,61 zł/m2

500 zł

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Czapli 4/8

37,50 m2 (1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

5,07 zł/m2

700 zł

4.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/7

37,00 m2 (1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

5,07 zł/m2

700 zł

5.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Janty 15/4

35,91 m2 (1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

4,76 zł/m2

700 zł

7,00 zł/m2

700 zł

Lp.

Adres lokalu

1.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Starowiejska 25/7

36,50 m2 (1 p + k + wc)

2.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Kałusa 17/5

3.

Wyposażenie w instalacje

Termin
oględzin
lokalu (*)

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób ﬁzycznych
1.

Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 167/2 (*)

43,25 m2
(1 p + k, łaz., wc)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie piecowe

(*) – W przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy tego lokalu mieszkalnego będzie zawarta umowa najmu okazjonalnego na okres 10 lat
z możliwością jej przedłużenia.
Osoba zainteresowana ww. mieszkaniem oprócz niżej wymienionych dokumentów winna wskazać właściciela lub najemcę innego lokalu mieszkalnego,
w którym będzie mogła zamieszkać wraz ze wszystkimi osobami z nią zamieszkującymi i przedmiotami pochodzącymi z mieszkania przy ul. Kokota 167/2
na wypadek ustania stosunku najmu, a przed podpisaniem umowy najmu właściciel lub najemca tego lokalu winien złożyć w obecności pracownika
MPGM TBS Sp. z o.o. stosowne pisemne oświadczenie.
Ponadto po podpisaniu umowy najmu lokalu przy ul. Kokota 167/2 jego Najemca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia (w formie aktu
notarialnego) sporządzonego na swój koszt, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu
w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które powinno być dostarczone Wynajmującemu w terminie wskazanym w umowie najmu.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem
lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 9.02.2022 r. do 11.02.2022 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
• poz. 1
– ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52,
• poz. 2 oraz ul. Kokota 167/2
– ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,
• poz. 3, 4, 5
– ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej (Uwaga: w przypadku lokalu
przy ul. Kokota 167/2 nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu
Miasta – wymagane w szczególności wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów) i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia
18 lutego 2022 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.
Weryﬁkacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu
zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia
zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy: o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie); czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia; zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRSKrajowy Rejestr Sądowy); PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się
w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu
zajmowanego mieszkania,
e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewylicytowania lokalu mieszkalnego.
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 do dnia 21 lutego 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu
lokali mieszkalnych w dniu 23.02.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00 – ul. Starowiejska 25/7, godz. 9.30
– ul. Kałusa 17/5, godz. 10.00 – ul. Czapli 4/8, godz. 10.30 – ul. Grunwaldzka 1/7, godz. 11.00 – ul. Janty 15/4, godz. 12.00 – ul. Kokota 167/2.
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego
mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75,
wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl.
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

PIŁKA RĘCZNA

Juniorki Zgody
awansowały
w dramatycznych
okolicznościach
Juniorki Zgody Bielszowice awansowały do kolejnej fazy Mistrzostw Polski. Rudzianki zajęły drugie
miejsce w grupie podczas turnieju 1/8 MP Juniorek,
które w dniach 28-30 stycznia zostały rozegrane
w Gnieźnie.
Początek turnieju okazał się dla Zgody bardzo wymagający. Pierwszymi rywalkami były szczypiornistki
Pogoni 1945 Zabrze, które od 15. minuty pierwszej
połowy przy stanie 7:7 zaczęły budować przewagę,
aby ostatecznie prowadzić do przerwy 18:12. W drugiej połowie Zgoda dogoniła rywalki i przegrywała już
tylko jednym golem, jednak to zabrzanki dzięki świetnej końcówce wygrały 33:24.
Po piątkowej porażce tylko zwycięstwo z gospodyniami turnieju MKS-em PR Gniezno dawało nadzieję
na awans do kolejnej fazy Mistrzostw Polski. Podopieczne trenera Józefa Szmatłocha rozegrały bardzo
wyrównany mecz. Szalę zwycięstwa na korzyść Zgody przechyliła trzema bramkami w końcowych minutach meczu Oliwia Szewczyk. Wygrana 29:24 sprawiła, że bielszowiczanki musiały nie tylko wygrać
z ostatnim w tabeli MKS-em Kusy Szczecin, ale i liczyć na sąsiadki zza miedzy, które podejmowały
w ostatnim meczu turnieju MKS PR Gniezno.
Poranne starcie Zgody ze szczeciniankami również
nie należało do najłatwiejszych, ale ostateczna wygrana 33:31 sprawiła, że nasza drużyna nerwowo oczekiwała na rezultat starcia Pogoni z MKS-em. Tu emocji
nie zabrakło do ostatnich sekund. Mimo prowadzenia
14:13 do przerwy Pogoń na minutę i dziesięć sekund
przed końcem przegrywała dwoma bramkami. Jak się
okazało, skuteczny rzut karny zawodniczki z Zabrza,
Nikoli Cygan, który ustalił wynik meczu na 27:26 dla
Gniezna, był kluczowy dla układu tabeli.
Zgoda, Pogoń oraz MKS zdobyły po sześć punktów, stąd w ruch poszła mała tabela pomiędzy tymi
zespołami. Każda z drużyn miała w niej po trzy punkty. Pewne awansu były zabrzanki dzięki lepszej różnicy bramek (+8), ale Zgoda i MKS miały ją identyczną
(-4). Oznaczało to, że o zajęciu drugiego miejsca będą
decydować bramki zdobyte w ramach małej tabeli.
Bielszowiczanki zdobyły ich 53, a Gniezno 51, co
przypieczętowało awans KS Zgody.
Podobnie jak podczas turnieju 1/16 Mistrzostw Polski w Łodzi, tak i w Gnieźnie w ataku Zgody brylowały trzy zawodniczki. Joanna Kania i Oliwia Szewczyk
zdobyły po 22 bramki, a Natalia Szydełko 16. Zgoda
awansowała do ósemki najlepszych drużyn w Polsce.
W kolejnej fazie, która zostanie rozegrana w Kielcach,
drużyna z Bielszowic zmierzy się z Koroną Handball
Kielce, Arką Gdynia i Sośnicą Gliwice.
DK

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła
II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): wykazu nieruchomości, która zostanie oddana
w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 5 lat z przeznaczeniem pod teren zielony w rej. ul. Targowej.
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Dofinansowanie
dla rudzkiego sportu
Rudzkie kluby sportowe oraz stowarzyszenia mogą ubiegać się o dofinansowania
z dwóch programów – miejskiego oraz zorganizowanego na poziomie wojewódzkim.
W ramach miejskiego zadania na sportowe
szkolenie dzieci i młodzieży do podziału
jest 1,3 mln zł, a ze Śląskiego Programu
KLUB prawdopodobnie będzie się można
starać o dofinansowanie w zwiększonej
w stosunku do ubiegłej edycji kwoty.
Program KLUB to forma dofinansowania stowarzyszeń działających jako kluby
sportowe na terenie województwa śląskiego, która jest realizowana już od trzech lat
w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego
w dziedzinie kultury fizycznej. Zaletą programu jest to, że nie nakłada się na realizatorów konieczności utrzymania proporcji
60 proc. na szkolenie, 40 proc. na sprzęt,
jak ma to miejsce w przypadku programu
KLUB na poziomie ministerialnym. Ponadto jego celem jest upowszechnienie
dostępu do środków finansowych dla klubów znajdujących się w małych społecznościach.
W 2021 roku do Śląskiego Programu
KLUB wpłynęło 398 wniosków, z czego
ostatecznie 87 ofert otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 1 miliona złotych.
Wśród nich były cztery rudzkie kluby: Slavia Ruda Śląska, SRS Orlik Ruda Śląska,
KS Zgoda Ruda Śląska oraz KPKS Halemba.
Rada Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Śląskiego złożyła w styczniu wniosek do marszałka o podniesienie
wysokości dofinansowania, o jakie mogą
ubiegać się śląskie kluby sportowe w ramach regionalnej edycji programu KLUB.
– Chcemy, aby dla klubów jednosekcyjnych maksymalna kwota dofinansowania
wynosiła 15 tysięcy złotych (obecnie jest to
10 tys. zł – przyp. red.), a dla klubów wielosekcyjnych 25 tys. zł (obecnie 15 tys. zł
– przyp. red.) – mówi Urszula Koszutska,

radna Sejmiku Województwa Śląskiego,
która reprezentuje Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Konkurs zostanie rozpisany w pierwszym półroczu.
Ponadto rudzkie stowarzyszenia mogą
do 7 lutego składać wnioski w ramach
dofinansowania pod nazwą „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej
w Rudzie Śląskiej, w 2022 roku poprzez
uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa
sportowego” na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania miasto przeznaczy 1,3 miliona złotych, z czego 550 tys. zł na utrzymanie
bazy sportowej (400 tys. zł z tej kwoty
otrzymają kluby sportowe na utrzymanie
własnych
obiektów
sportowych,
a 150 tys. zł powędruje do podmiotów,
które trenują w wynajmowanych obiektach), 50 tys. zł za uzyskane wyniki osiągane na zawodach rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej oraz 35 tys. zł na
stypendia sportowe w formie dotacji dla
młodych zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe w dyscyplinach
olimpijskich.
Pozostała kwota w wysokości 665 tys. zł
zostanie podzielona wprost proporcjonalnie do wartości wskaźników uczestnictwa
we współzawodnictwie sportowym. Decyzja o przyznaniu dotacji przez komisję konkursową zostanie podjęta 18 lutego (następnie zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez prezydent miasta).
– Co istotne, oferowana pomoc dla
rudzkich klubów nie jest ostateczna.
100 tys. zł zamierzamy przeznaczyć na nagrody dla najlepszych sportowców, zaś kolejne 100 tys. na małe granty na dofinansowanie sportu seniorskiego. Wnioski
o granty będzie można składać po 20 marca br. – zapowiedział wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.

DK

Sporty walki

Pewne zwycięstwa
rudzian w MMA
Kamil Krzewina zwyciężył Gracjana
Wyroślaka podczas 27. gali MMA Babilon, która odbyła się 28 stycznia w Skierniewicach. Natomiast Kamil Wojciechowski 22 stycznia pokonał Kornela Zapadkę
podczas gali FEM 38 w Ostrowie Wielkopolskim.
Kamil Krzewina, zawodnik z Rudy Śląskiej, odniósł trzecie zwycięstwo w MMA
w kategorii lekkiej (do 70 kg). Na co dzień
Kamil (26 lat, 178 wzrostu) trenuje w Tornado Team Świętochłowice pod okiem
Adama Brysza. Popularny „Krzok” zakończył walkę z Gracjanem Wyroślakiem
(25 lat, 181 cm wzrostu), posiadaczem
czarna pasa w judo, w drugiej rundzie od-

wrotnym trójkątem nogami, co rzadko widujemy w walkach w oktagonie.
Z kolei Kamil Wojciechowski (32 lata,
187 cm wzrostu), aby pokonać Kornela
Zapadkę przez TKO (techniczny nokaut)
w pierwszej rundzie, potrzebował zaledwie dwóch minut. Kilka nieudanych prób
sprowadzeń w wykonaniu Zapadki sprawiło, że Wojciechowski przejął kontrolę
w parterze i rozbił rywala. Dla Wojciechowskiego, który trenuje w rudzkim Nelson Club, była to piąta wygrana z rzędu
w zawodowym MMA. Rudzki zawodnik
do tej pory jeszcze nie przegrał żadnej walki w tej formule.
DK

Futsal

Gwiazda z pierwszym zwycięstwem w 2022 roku
Gwiazda Ruda Śląska wygrała swój
pierwszy mecz w 2022 roku. Po emocjonującym spotkaniu rudzki zespół pokonał
u siebie Unię Tarnów 4:3.
Do niedzielnego (30.01) meczu Gwiazda przystępowała z trzema porażkami
w bieżącym roku – jedną pucharową
(w Krośnie Odrzańskim) oraz dwoma w lidze (z AZS-em Katowice i Heiro Rzeszów). Unia Tarnów natomiast w lidze była siódma, a ostatnie zwycięstwo w lidze
odniosła 14 listopada. Oba kluby w I Lidze
PLF dzielił jeden punkt.
Początkowe fragmenty spotkania należały do Gwiazdy. Rudzianie szybko przejęli inicjatywę i rozpoczęli strzelanie. Najpierw ładną bramkę w 8. minucie z dystansu zdobył Sylwester Gładkowski, a po
dwóch minutach prowadzenie podwyższył
uderzeniem z woleja po rzucie różnym Michał Tkacz. Gdy już wydawało się, że
Gwiazda zakończy pierwszą połowę z czystym kontem, goście ruszyli do ataku.
Strzałem w krotki róg Tomasz Grzesiak
nie dał szans Łukaszowi Bogdziewiczowi.
Druga połowa zapowiadała się intrygująco. W krótkim czasie Gwiazda straciła
prowadzenie (gol Sebastiana Kozy), a następnie je odzyskała dzięki Danielowi Jagodzińskiemu, który wykorzystał zamieszanie w polu bramkowym rywali. Wkrótce obraz gry diametralnie się zmienił, gdyż
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O końcowy wynik kibice Gwiazdy musieli drżeć do ostatnich sekund.
czerwoną kartkę otrzymał bramkarz gości
Michał Nosek za faul poza polem karnym.
Wraz z nim na trybuny powędrował jeden
z trenerów Unii, który nie mógł się pogodzić z wcześniejszą decyzją i został ukarany za niewybredną dyskusję z arbitrem.
Gwiazda miała jednak duże problemy
z wykorzystaniem gry w przewadze i dopiero na sekundy przed powrotem piątego
zawodnika Unii gola dla gospodarzy na 4:2
strzelił znów Daniel Jagodziński. Od tej
chwili goście do końca meczu grali z lotnym bramkarzem, aby zminimalizować
straty. W 34. minucie to się udało. Po kombinacyjnej akcji bramkę kontaktową strzelił Mateusz Waryłkiewicz. Gwiazdę czekały trudne ostatnie minuty, w których prze-

waga gości nie podlegała dyskusji. Rudzianie jednak nie dali sobie wyrwać upragnionego zwycięstwa 4:3 i umocnili się na
czwartym miejscu w tabeli I Ligi PLF.
Gwiazda Ruda Śląska
– Unia Tarnów 4:3 (2:1)
Gładkowski 8’, Tkacz 10’, Jagodziński
23’, 27’ – Grzesiak 19’, Koza 22’, Waryłkiewicz 34’.
Żółte kartki: Dynek – Mroczka. Czerwona
kartka: Michał Nosek.
Gwiazda (podstawowa piątka): Bogdziewicz – Dynek, Małek, Pasierb, Gładkowski. Trener: Wiktor Grzywaczewski.
Unia Tarnów (podstawowa piątka): Nosek
– Mroczka, Waryłkiewicz, Chudyba, Podobiński. Trener: Jakub Drwal.
DK

Pływanie

Kolejne sukcesy rudzkich pływaków
Świetnie zaprezentowali się młodzi
pływacy i pływaczki UKS-u Manta oraz
UKP Ruda Śląska podczas dwóch rund
Śląskiej Ligi Szkół i Klubów. Zawody odbyły się w Gliwicach (24 i 26 stycznia)
oraz w Dąbrowie Górniczej (27-28.01).
Zawodnicy reprezentujący rocznik
2012 zdobyli wiele medali. Wśród najciekawszych osiągnięć warto wymienić złoto
w mieszanej sztafecie 8x50 m, w której
wzięli udział zawodnicy Manty: Lena
Mośko, Maks Boruta, Maja Zbytniewska,
Borys Mańka, Dominika Procz, Jan Golec, Martyna Adamiok i Igor Krzemień.
Ponadto w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym drugie miejsce zajęły dziewczęta
z UKS-u w składzie: Sara Falkiewicz,
Maja Zbytniewska, Dominika Procz
i Martyna Adamiok. Również drugie
miejsce w swojej kategorii wywalczyli
chłopcy z Manty, a mianowicie: Jan Golec, Maks Boruta, Borys Mańka i Igor
Krzemień.
Nie zabrakło także sukcesów indywidualnych w tej kategorii wiekowej (rocznik 2012). Złoto w konkurencji 50 metrów
stylem grzbietowym oraz srebro w konkurencji 50 metrów klasycznym zdobyła
Martyna Adamiok z UKS Manty.
Z równie dobrymi wynikami do Kochłowic wróciły najstarsze zawodniczki
UKS-u. Sztafeta 4x50 m stylem zmiennym
w składzie Wiktoria Drażyk, Aurelia Pustelnik, Marta Poppe oraz Michalina Sku-
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Zawodnicy rudzkich klubów nie tylko zdobyli medale,
ale i poprawili swoje rekordy życiowe.
dlik zdobyła złoto (14 lat), a 3. miejsce
zajęły Maja Niewiadomska, Zuzia Walkiewicz, Sylwia Matyniak i Natalia Łuczka
(13 lat). Poza tym w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym drugie miejsce wywalczyli
chłopcy z UKS (rocznik 2009) w składzie:
Bartosz Wójcicki, Wiktor Wojtal, Paweł
Piechaczek i Bartosz Mańka.
Indywidualnie świetnie spisała się Klara Surmiak z UKP Ruda Śląska, która
zdobyła złoto w trzech konkurencjach dla
kategorii wiekowej 15 lat i starsze: 100 m
stylem zmiennym, 200 m klasycznym
i 200 m zmiennym. Ponadto sukces osiągnęła Marta Poppe (14 lat) z Manty:
2. miejsce w konkurencji 100 m stylem

zmiennym i trzykrotne zwycięstwo w kategoriach 100 m stylem dowolnym,
400 m dowolnym oraz 200 m zmiennym.
Natomiast w konkurencji 100 m stylem
motylkowym drugie miejsce zajęła Sylwia Matyniak, a trzecie Zuzanna Walkiewicz (również UKS).
Ponadto medale zdobyli chłopcy z UKP
Ruda Śląska. Bartosz Staniszewski (15 lat
i starsi) wygrał złoto w kategorii 400 m
stylem dowolnym oraz zdobył dwa brązowe medale na 100 m stylem
dowolnym i 50 m grzbietowym. Wiktor
Staniszewski natomiast zdobył srebro
w kategorii 400 m stylem dowolnym i brąz
na 200 m stylem zmiennym.
DK
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