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Więcej na str. 3

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Śląski Teatr 
Impresaryjny, 

czyli jaki?
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Więcej na str. 5

Wandale zniszczyli 
tężnie w Bykowinie!

MCK im. H. Bisty  
– Nowy Bytom – 10.03 
Ruda 1, ul. Wolności 6,  
p. I, sala nr 1 – 15.03
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Więcej na str. 10

SRS Gwiazda brązowym medalistą  
Mistrzostw Polski!
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TRASA N-S

Na placu budowy czwartego odcinka „eneski”
Od kilku tygodni mieszkańców zastanawia wycinka drzew przy ul. 1 Maja na wysokości ok. nr 190 oraz prowadzone tam prace budowlane. 
„Zamieszanie” ma związek z budową czwartego odcinka trasy N-S. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy mogli nim pojechać pod 
koniec przyszłego roku.

Prace rozpoczęły się w ubiegłym ro-
ku. Czwarty etap inwestycji obejmuje 
budowę odcinka trasy N-S od ul. Ko-
kota do ul. Bielszowickiej wraz z wę-
złem, przebudowę ul. Bielszowickiej 
od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, 
ronda na skrzyżowaniu tych dwóch 
ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od  
ul. Bielszowickiej do ul. Gabora. Obec-
nie jednym z głównych zadań na placu 
budowy jest przebudowa magistrali 
wodociągowej, która obejmuje odcinek 
sieci od ulicy Kokota do ulicy Olimpij-
skiej. – Obecnie zaawansowanie tych 
robót wynosi 70 procent. Do ukończe-
nia całości niezbędne jest wykonanie 
najtrudniejszego etapu, obejmującego 
pas drogowy ulicy Bielszowickiej oraz 
ulicy 1 Maja, w rejonie ulic Mostowej 
i Olimpijskiej. Zakończenie wszystkich 
prac w ramach przebudowy magistrali 
wodociągowej planowane jest na 
III kwartał br. – zapowiada Mariusz 
Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mo-
stów Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Równocześnie prowadzone są prace 
związane z budową czterech obiektów 
mostowych oraz nasypów drogowych 

na odcinku pomiędzy ulicą Kokota 
a ulicą Bielszowicką. – Ponadto pro-
wadzone są prace w ramach budowy 
obiektu tymczasowego na Potoku Biel-
szowickim w rejonie ulicy 1 Maja. Bę-
dzie nim przebiegać tymczasowy ob-
jazd drogowy, który będzie wykorzysty-
wany podczas budowy mostu w ciągu 
ulicy 1 Maja. Trwają również roboty 
związane z przebudową infrastruktury 
podziemnej – wylicza Mariusz Pol.

W związku z prowadzonymi praca-
mi konieczna była wycinka drzew, co 
można zaobserwować m.in. przy 
ul. 1 Maja w Wirku. Urzędnicy rudz-
kiego magistratu nie są jednak w tej 
chwili w stanie oszacować, ile drzew 
zostanie usuniętych i w jaki sposób zo-
stanie to zrekompensowane. – Dokład-
na liczba drzew, które zostaną wycięte 
w związku z bieżącą budową trasy N-S, 
będzie znana dopiero po zakończeniu 

aktualnie prowadzonej wycinki – mówi 
naczelnik Pol.

Prace przy budowie czwartego od-
cinka ,,eneski” mają zakończyć się w li-
stopadzie przyszłego roku. Kolejny 
etap będzie obejmować budowę trasy 
do łącznika z autostradą w ciągu 
ul. 1 Maja.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zreali-
zowane zostały trzy odcinki trasy N-S. 
Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy 

został przekazany do użytkowania na 
początku 2013 roku. Prowadzi on od 
ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Dro-
gowej Trasy Średnicowej, wraz z wę-
złem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. 
Jego budowa kosztowała ponad  
48 mln zł. 

Kolejny odcinek do użytkowania 
przekazany został w sierpniu 2016 ro-
ku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do  
ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją do-
datkowo wykonane zostało 1,5 km dro-
gowego połączenia ul. Bukowej 
z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosz-
towała ponad 60 mln zł. Trzeci etap 
trasy N-S do użytku oddany został je-
sienią 2018 r. Odcinek o długości 
1,4 km przebiega od ul. Bukowej do 
ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała 
blisko 54 mln zł.

Władze miasta mają jeszcze w pla-
nach przedłużenie „eneski” w kierunku 
północnym. Chodzi o odcinek od Dro-
gowej Trasy Średnicowej do granicy 
z Bytomiem. Ruda Śląska ma otrzymać 
na ten cel 100 mln zł dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Joanna Oreł

REKLAMA

Postęp prac można śledzić m.in. od strony ulicy Mostowej w Wirku.
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W związku z budową trasy konieczna była częściowa wycinka drzew.
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Na początku grudnia ubiegłego roku rozpoczęła się  
budowa obiektów inżynieryjnych oraz wykonano wzmocnienia nasypów.
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Budowa czwartego odcinka trasy N-S ma zakończyć się w listopadzie 2023 r.
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REKLAMY

ŚLĄSKI TEATR IMPRESARYJNY

Zamiast MCK-u teatr. Co się zmieni?
1 maja w Rudzie Śląskiej działalność rozpocznie Śląski Teatr Impresaryjny, który utworzony 
zostanie zamiast Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty. Jaka będzie wizja tego miejsca 
i czym będzie się ono wyróżniało, jeżeli chodzi o ośrodki kultury na Śląsku? Między innymi 
o tym rozmawiamy z Katarzyną Furmaniuk, dyrektor rudzkiego MCK-u.

– Co przemawiało za tym, aby prze-
kształcić Miejskie Centrum Kultury 
w Śląski Teatr Impresaryjny?

– Obecnie kultura jest jednym z najważ-
niejszych priorytetów w strategiach roz-
woju województwa i poszczególnych 
miast aglomeracji górnośląskiej. Uczest-
nictwo w kulturze i łatwy do niej dostęp 
dla mieszkańców regionu wpływa pozy-
tywnie na rozwój intelektualny społeczeń-
stwa oraz na zmianę jego mentalności. 
Przedsięwzięcia kulturalne każdorazowo 
generują miejsca pracy – zarówno w spo-
sób bezpośredni, jak i pośredni. Regiony 
i miasta mające oprócz właściwej infra-
struktury również dobrą ofertę kulturalną, 
są magnesem przyciągającym inwestorów. 
Na Śląsku możemy zaobserwować w ostat-
nich latach ogromny skok w zakresie poli-
tyki kulturalnej. Modernizowane są obiek-
ty kulturalne, następuje znaczny wzrost 
inicjatyw kulturalnych, a na cele kultural-
ne przeznaczane są liczne obiekty poprze-
mysłowe. Zaobserwować można dzięki 
temu znaczący wzrost zainteresowania 
Śląskiem przez instytucje zajmujące się 
prowadzeniem tzw. turystyki kulturalnej. 
Przekształcenie Miejskiego Centrum Kul-
tury w Śląski Teatr Impresaryjny wpisuje 
się w ten trend. Propozycja powołania Ślą-
skiego Teatru Impresaryjnego na miejsce 
Miejskiego Centrum Kultury przewiduje 
utworzenie instytucji kultury, która nie tyl-
ko prowadzić będzie działalność impresa-
ryjną oraz działalność z zakresu amator-
skiego ruchu artystycznego. Śląski Teatr 
Impresaryjny powinien łączyć w sobie ce-
chy profesjonalnego teatru oraz instytucji 
producenckiej. Instytucja ta powinna pro-
wadzić działalność artystyczną poprzez 
tworzenie własnych produkcji artystycz-
nych w systemie projektowym oraz inten-
sywną działalność z zakresu edukacji kul-
turalnej i organizować projekty społeczne, 
służące aktywizacji mieszkańców oraz ad-

resowane do wszystkich grup społecznych, 
w tym grup defaworyzowanych (osoby 
niepełnosprawne, dzieci i młodzież ze śro-
dowisk zagrożonych, seniorzy). Przewidu-
ję również organizację festiwali sztuki 
o zasięgu krajowym.  

– Czy niemożliwe było realizowanie 
tej wizji bez konieczności przekształce-
nia MCK-u w teatr?

– Działania organizacyjne zmierzające 
do podniesienia prestiżu instytucji kultury 
trwają od kilku lat. W tym czasie zmienio-
na została struktura organizacyjna, powo-
łane zostały nowe działy, stale unowocze-
śniamy scenę, a przede wszystkim stwo-
rzyliśmy ciekawą i bogatą ofertę wydarzeń 
kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. 
Dzięki ciągłemu rozwojowi publiczności 
w roku poprzedzającym pandemię MCK 
odwiedziło prawie 50 tys. widzów, 
a 300 osób wzięło udział w stałych zaję-
ciach. Ten teatr jako instytucja dla więk-
szości mieszkańców oraz dla nas jako ze-
społu już istnieje, czekamy jedynie na 
zmianę nazwy.

– Z jakimi kosztami oraz procedura-
mi będzie się wiązało przekształcenie? 
Czy konieczne będą zmiany kadrowe?

– Bez konieczności ponoszenia nakła-
dów fi nansowych oraz zachowując 
w całości zespół pracowników, dzięki 
przekształceniu Miejskiego Centrum 
Kultury w Śląski Teatr Impresaryjny po-
wstanie nowa, nowoczesna instytucja 
kultury, prowadząca profesjonalną dzia-
łalność artystyczną oraz szeroko pojętą 
działalność impresaryjną, społeczną 
i edukacyjną na rzecz społeczności re-
gionu. Dzięki niej Ruda Śląska dołączy 
do grona śląskich miast, w których 
mieszkańcy nie mają problemów z do-
stępem do tzw. kultury wysokiej jako 
sztuki dla każdego tworzonej przez pro-
fesjonalnych artystów. Poprzez podjęte 
działania w krótkim czasie stanie się wi-

zytówką miasta i doskonałym narzę-
dziem jego promocji w regionie i kraju.

– W ostatnich miesiącach działalność 
MCK już się zmieniała – mam tutaj na 
myśli np. produkcje realizowane z arty-
stą Zbigniewem Stryjem. Jakie inne 
działania będzie realizował teatr? Czy 
w związku z tym zostanie ograniczone 
np. funkcjonowanie sekcji lub będziecie 
zmuszeni zrezygnować z niektórych 
projektów bądź zajęć?

– Proces przekształcania centrum kultu-
ry w teatr zaktywizował nasze działania 
związane ze zmianą marki, a tym samym 
nie czekając na decyzje administracyjne, 
przystąpiliśmy do budowy publiczności 
dla instytucji teatru, właśnie realizując 
spektakle teatralne. Okazało się, że klu-
czem do serc rudzian jest godka śląska 
oraz opowiedzenie takiej historii, która bę-
dzie widzom bliska i wspólna. Tak można 
określić sukces dotychczasowych produk-
cji według scenariusza i w reżyserii Zbi-

gniewa Stryja – „Gita Story” i „Szeryf 
z Fryn City”. Naszą ideą jest działanie dla 
społeczności lokalnej, bycie blisko miesz-
kańców. Cieszymy się, że w MCK-u po-
wstają grupy hobbystyczne, w których 
obok dzieci i młodzieży uczestniczą osoby 
dorosłe i seniorzy. Działania te będą kon-
tynuowane również w Śląskim Teatrze Im-
presaryjnym.

– Jakie ma Pani plany na pierwsze 
miesiące funkcjonowania Śląskiego Te-
atru Impresaryjnego?

– Nie ukrywam, że z dużą satysfakcją 
planuję działania związane z otwarciem 
teatru, bowiem już na otwarcie będziemy 
mogli pochwalić się trzema własnymi pro-

dukcjami. W październiku, tu uchylę rąbka 
tajemnicy, planujemy premierę kolejnej 
śląskiej komedii pt. „Heksy z hołdy” – tym 
razem będzie to horror – której autorem i re-
żyserem również będzie Zbigniew Stryj. 
Pierwsze miesiące przyszłego sezonu zdo-
minowane będą pracami nad odbudowa-
niem publiczności po okresie pandemii, 
pracujemy nad rozwojem nowych progra-
mów z zakresu edukacji kulturowej dzieci 
i młodzieży oraz nad ciekawym repertu-
arem, w którym nie zabraknie wydarzeń 
muzycznych, teatralnych czy gwiazd es-
trady.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241
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Czas na zniesienie obostrzeń
Rząd od 1 marca postanowił złagodzić obostrzenia związane z koronawirusem. Przede 
wszystkim zniesiono większość restrykcji, które mają charakter gospodarczy. Nie 
obowiązuje już limit osób m.in. w sklepach, restauracjach i ponownie otwarto klu-
by oraz dyskoteki. Natomiast nadal aktualne są zasady dotyczące noszenia maseczek 
w miejscach zamkniętych oraz związane z izolacją i kwarantanną.

– Po wielu konsultacjach medycznych widzi-
my, że można zalecić daleko idące zmiany. Moż-
na znieść znaczącą część wszystkich ograniczeń, 
które były do tej pory obowiązujące i znieść re-
strykcje, które towarzyszyły nam przez wiele 
miesięcy –  poinformował  podczas  środowej 
(23.02)  konferencji  prasowej  premier Mateusz 
Morawiecki, jednocześnie zachęcając do szcze-
pień.
Od 1 marca:
Przestały obowiązywać m.in. wszystkie limity • 
osób – w tym w sklepach, restauracjach, miej-
scach  kultury,  transporcie,  a  także  podczas 
spotkań i imprez.

Ponownie zostały otwarte dyskoteki, kluby i in-• 
ne miejsca udostępnione do tańczenia.
Zniesione  zostało  zalecenie  pracy  zdalnej  • 
(w tym m.in. w urzędach).
Jednak wciąż musimy przestrzegać niektórych ob-

ostrzeń. To m.in.  zasady  dotyczące  noszenia mase-
czek,  izolacji,  kwarantanny  dla  współdomowników 
oraz kwarantanny przyjazdowej. – Od 1 marca znosi-
my większość restrykcji, które mają charakter gospo-
darczy. Właściwie zostają tylko te restrykcje – mówię 
o maseczkach, o izolacji, o kwarantannie – które ma-
ją charakter czysto epidemiczny, związany z utrzyma-
niem tego kryterium ograniczania transmisji wirusa 
– przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. JO
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RudzKa SPółdzielnia MieSzKaniowa
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22,  

e-mail: rsm@rsm.com.pl
ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na najem:

a. nw. lokali użytkowych:

Adres lokalu

Stawka ekspl. 
wywoł.  

zł/m2/mc 
netto

Powierzchnia
m2

Wysokość 
wadium 
+ koszty 

przetargu 

Uwagi

Ruda Śl. 3, Godula
ul. Joanny 14

21,09 40,74 2598,00 zł
+ 123,00 zł

parter w budynku 
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl., 5 Bykowina
ul. J. Grzegorzka 10

16,88 10,50 509,00 zł
+ 123,00 zł

parter w budynku 
mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl., 5 Bykowina
ul. F. wilka 7a

19,47 9,95 675,00 zł
+ 123,00 zł

parter w budynku 
mieszkalnym z c.o.

B. nw. boksu handlowego:

Adres lokalu

Stawka ekspl.
wywoł. 

 zł/m2/mc 
netto

Powierzchnia
m2

Wysokość 
wadium 
+ koszty 

przetargu 

Uwagi

Ruda Śl., 3 Godula
ul. Joanny 14  

boks nr 11
42,24 15,00 1915,00 zł

+ 123,00
boks handlowy w pawilonie 

wolnostojącym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane wyżej 
lokale i boks.

warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu/boksu, które wyznacza 

się na dzień 14.03.2022 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się  
ze wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice  
nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium sta-
nowi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww. 
konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VaT i z dowodem wpłaty zgłosić się do działu Księ-
gowości, pok. 318 w celu odbioru faktury VaT.

4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwro-
towi.

5. Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę na druku do-
stępnym w Dziale Członkowsko-Lokalowym lub na stronie internetowej, w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem:

„najem lokalu użytkowego/boksu handlowego …….……….. przy ul. ………….. o pow. …….. m2”
 w terminie do dnia 18.03.2022 r. do godz. 9.00

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śl. 
w dniu 18.03.2022 r. o godz. 10.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wa-
dium. Obecność nie jest obowiązkowa, a o wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani 
pisemnie.

7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.

8. Oferta winna zawierać:
  d) szczegółowe określenie oferenta,
  b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności.

9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od roz-
strzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.

10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet kaucji za ww. lo-
kal/boks.

11. Przed przejęciem lokalu/boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 
trzymiesięcznego czynszu.

12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od 
zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym 
przetargu.

13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118,  
telefon 32 248-24-11, wew. 311.

KRONIKA KRYMINALNA

Zabójstwo i dwa napady  
w jeden dzień

Rudzcy kryminalni zatrzymali 37-latka, sprawcę dwóch napadów z nożem w ręku i za-
bójstwa 36-letniego rudzianina. Przestępca wpadł w ręce policjantów po zaledwie sze-
ściu godzinach od znalezienia zwłok zabitego mężczyzny. Za popełnione przestępstwa 
mieszkańcowi Świętochłowic grozi kara dożywotniego więzienia.
W  ubiegły  czwartek  dyżurny  rudz-

kiej policji otrzymał informację, że na 
nieużytkach  przy  ulicy  Piaskowej 
w  Bielszowicach  znaleziono  zwłoki. 
Jak ustalono, zaginiony kilka dni wcze-
śniej 36-latek zginął od ciosów nożem. 
Mundurowi  rozpoczęli  analizę  dowo-
dów i nagrań monitoringu z pobliskich 
ulic  w  celu  ustalenia  sprawcy  zabój-
stwa.
W  czasie,  gdy  policjanci  pracowali 

na miejscu  zdarzenia, w  innych  punk-
tach miasta doszło do dwóch napadów. 
W pierwszym przypadku napastnik za-
groził  nożem  pracownicy  placówki 
bankowej, aby ta wydała mu pieniądze. 
Na szczęście kobiecie udało się włączyć 
alarm, co wystraszyło napastnika i męż-
czyzna uciekł. Kilkanaście minut później ten sam 
człowiek napadł na ekspedientkę sklepu spożyw-
czego,  raniąc  ją  nożem  i  zabierając  pieniądze. 
Dzięki nagraniu z monitoringu oraz współpracy 
z Komisariatem  IV udało  się  ustalić  tożsamość 
sprawcy obu rozbojów. 
Kryminalni pracowali jednocześnie przy spra-

wie  zabójstwa  i  napadów. Kolejne  godziny  ich 
śledztwa i szczegółowa analiza ustaleń potwier-
dziła,  że  sprawcą  zabójstwa  i  napadów  jest  ten 
sam mężczyzna. 37-letni świętochłowiczanin zo-

stał  zatrzymany  przez  rudzkich  policjantów  na 
jednej z katowickich ulic. Sprawca przyznał się 
do zabicia rudzianina oraz napadów. Prokurator 
przedstawił mu zarzuty zabójstwa, rozboju przy 
użyciu noża i usiłowania rozboju. Za te przestęp-
stwa 37-latkowi grozi kara nawet dożywotniego 
pozbawienia  wolności.  Nie  bez  znaczenia  jest 
fakt, że podejrzany ostatnio spędził w więzieniu 
8 lat za rozboje. 37-letni świętochłowiczanin de-
cyzją rudzkiego sądu został tymczasowo areszto-
wany.  JO

uwaGa KieRowcy!
Zamknięcie dla ruchu odcinka ul. Czarnoleśnej od ul. 1 Maja do ul. Objazdowej zostało przesu-

nięte na czwartek, 3 marca (pierwotnie podawana data to 1 marca).
Objazd poprowadzony zostanie ulicami 1 Maja, Hallera i Objazdową. Dojazd do posesji i terenów 

usługowych będzie możliwy wyłącznie od strony ul. 1 Maja.
Zmiany nie dotyczą komunikacji autobusowej.
Utrudnienia spowodowane są remontem drogi w ramach usuwania szkód górniczych. Inwestycję 

prowadzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., a jej zakończenie planowane jest na październik.
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Wnioski dotyczące Modułu I zgodnie 
z zasadami określonymi przez PFRoN 

przyjmowane są w trybie ciągłym  
(oprócz obszaru d) od 1.03.2022 r.  

do dnia 31.08.2022 r.
W przypadku Modułu I Obszar D, osoby 
niepełnosprawne posiadające aktualne 

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, aktywne 

zawodowo, mające na utrzymaniu dziecko 
uczęszczające do przedszkola lub żłobka, 

mogą składać wnioski o refundację 
kosztów poniesionych do 180 dni przed 

dniem złożenia wniosku.
Moduł II

Osoby niepełnosprawne 
posiadające aktualne orzeczenie 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności zainteresowane 
dofinansowaniem do kształcenia na 

poziomie wyższym składają wnioski na 
semestr letni 2021/2022 w terminie od 

1.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.
Wnioski na semestr zimowy 2022/2023 

będą przyjmowane w terminie od 
26.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

Szczegółowych informacji na temat 
realizacji zadania udzielają pracownicy 

Działu Wsparcia Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy 

ul. Markowej 20, parter, pokój nr 9.
Pracownicy działu przyjmują codziennie 
w następujących godzinach: poniedziałek 

14.00-16.30, wtorek, środa,  
piątek 8.00-10.00, czwartek 14.00-15.00. 

Informacje telefoniczne udzielane są  
pod numerem telefonu  

32 344-03-23, wew. 304.

OGŁOSZENIA

Podobnie jak w latach poprzednich, 
także w bieżącym roku, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
pełni rolę realizatora, finansowanego 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego 
programu „Aktywny Samorząd”. 

Program, którego głównym celem 
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo be-
neficjentów programu w życiu społecz-
nym, zawodowym oraz w dostępie do 
edukacji, w głównej mierze skierowa-
ny jest do osób niepełnosprawnych 
w wieku aktywności zawodowej z dys-
funkcją narządu ruchu, wzroku i słuchu 
ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności. 

Od 1 marca br. wniosek o dofinanso-
wanie z PFRON należy składać w Sys-
temie Obsługi Wsparcia (SOW) – plat-
formie internetowej przygotowanej 
przez PFRON dostępnej pod adresem 
sow.pfron.org.pl – bez wychodzenia 
z domu, bez kolejek i bez barier. Dzięki 
nowoczesnej platformie informatycznej 
można uzyskać informację na temat 
wsparcia dostępnego z PFRON, a na-
stępnie wypełnić, podpisać i złożyć 
wniosek, dokonać ewentualnych wyja-
śnień i uzupełnień, podpisać umowę 
oraz rozliczyć dofinansowanie.

Wdrożone rozwiązania pozwalają, 
aby cały proces związany z dofinanso-
waniami był realizowany elektronicznie. 
Dzięki systemowi SOW składanie wnio-
sków o środki PFRON możliwe jest bez 
wychodzenia z domu, 24 godziny na do-
bę, dając istotną przewagę nad tradycyj-
ną formą papierową, która wymaga oso-
bistego stawiennictwa w urzędzie. 

Złożenie wniosku o dofinansowanie 
w systemie SOW może być pierwszym 
krokiem do korzystania z całej gamy 
usług i instrumentów dostępnych dla 
posiadaczy podpisu elektronicznego 
lub Profilu Zaufanego na platformie 
ePUAP. 

W przypadku osób nieposiadających 
w domu komputera możliwe jest telefo-
niczne skontaktowanie się z pracowni-
kiem Działu Wsparcia Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych MOPS celem 
udzielenia pomocy przy składaniu 
wniosków i w razie potrzeby udania się 
do miejsca zamieszkania osoby niepeł-
nosprawnej.

W bieżącym roku do realizacji prze-
widziano następujące formy wsparcia 
adresatów programu, które są oczeki-
wane przez osoby niepełnosprawne. 
Szczegółowy zakres rzeczowy progra-
mu oraz kryteria uczestnictwa określa 
corocznie zarząd PFRON.

W swym zakresie program w ramach 
dwóch modułów obejmuje następujące 
formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier  
utrudniających aktywizację  

społeczną i zawodową, w tym:
obszar A – likwidacja bariery trans-

portowej: 
Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie 

i montażu oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu, 

Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy.

obszar B – likwidacja barier w do-
stępie do uczestniczenia w społeczeń-
stwie informacyjnym: 

Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego ele-
mentów oraz oprogramowania, 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń 
w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania, 

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego 
sprzętu elektronicznego zakupionego 
w ramach programu.

obszar C – likwidacja barier w po-
ruszaniu się: 

Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycz-
nym

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego 
skutera lub wózka inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym, 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy 
kończyny, w której zastosowano nowo-
czesne rozwiązania techniczne, tj. pro-
tezy co najmniej na III poziomie,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanej pro-
tezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, 
tj. protezy co najmniej na III poziomie,

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania elektrycznego do 
wózka ręcznego. 

obszar d – pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej 
(dziecka przebywającego w żłobku lub 
przedszkolu albo pod inną tego typu 
opieką).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym, 
adresowana do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności, pobierających naukę 
w szkole wyższej lub szkole policealnej 
lub kolegium, a także do osób mających 
przewód doktorski otwarty poza studia-
mi doktoranckimi.

POMOC DLA AKTYWNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

BYKOWINA

Jeszcze nie uruchomiona, a już zniszczona
Mieszkańcy jeszcze nawet nie zdążyli nacieszyć się z tężni solankowej, która powstała w Bykowinie, a ta już 
została zdewastowana. W ubiegłym tygodniu ktoś markerem namalował na konstrukcji obraźliwe rysunki oraz 
hasła. Zdarzenie częściowo zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu miejskiego.

Przypomnijmy, że tężnia w strefie 
aktywności przy ul. Górnośląskiej 
miała pierwotnie powstać w ramach 
budżetu obywatelskiego w 2019 roku. 
Jednak kwota zgłoszona w przetargu 
przez jedynego wykonawcę była dużo 
wyższa niż przewidziano w kosztory-
sie inwestorskiem. Inwestycje prze-
niesiono więc na rok kolejny, a osta-
tecznie udało się ją zrealizować z do-
finansowania pozyskanego z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.

Budowa tężni zakończyła się w li-
stopadzie 2021 r., przy czym władze 
miasta zapowiedziały jej uruchomie-
nie na wiosnę tego roku (ze względu 

na niskie temperatury obiekty tego ty-
pu zamykane są w okresie jesienno-zi-
mowym). Niestety nowy obiekt nie 
doczekał się tego momentu w nienaru-
szonym stanie. – Tężnia w Bykowinie 
jeszcze nie została uruchomiona, a już 
jest  pobazgrana przez wandali.  Straż 
Miejska właśnie sprawdza monitoring. 
Mam nadzieję, że kara dla sprawców 
będzie surowa i poniosą nie tylko kon-
sekwencje prawne, ale również zosta-
ną obciążeni  kosztami usunięcia  tych 
gryzmołów – skomentował wiceprezy-
dent miasta Krzysztof Mejer.

Obecnie sprawę bada Straż Miejska. 
– Nasza kamera obrotowa wychwyciła 
moment,  kiedy  ktoś  przemieszczał  się 

Tężnia 
przy ulicy 

Górnośląskiej 
została 

zdewastowana 
w minioną 

środę 
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ka 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• 

ODWIEDź NAS TAKżE NA FACEBOOKu: 
www.facebook.com/

WR.WiadomosciRudzkie

wewnątrz  tężni.  Częściowo  zdarzenie 
to zostało zarejestrowane i na tej pod-
stawie  będziemy  prowadzili  dalsze 
czynności – mówi Marek Partuś, ko-
mendant rudzkiej Straży Miejskiej.

Do zdarzenia doszło w środę, 23 lu-
tego, ok. godz. 15.50. Jeżeli więc ktoś 
w tym czasie widział na miejscu 
sprawców, proszony jest o kontakt  
ze Strażą Miejską. Przypominamy, że 
za pomoc w złapaniu „nielegalnego 
grafficiarza” można w naszym mieście 
otrzymać nagrodę 1000 zł. Pieniądze 
przyznawane są każdemu, kto wskaże 
sprawcę lub przekaże informację po-
wodującą jego ukaranie.

 Joanna oreł
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Rudzianie nie pozostali obojętni na los sąsiadów. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie w Rudzie Śląskiej ruszyły liczne zbiórki darów, kolejni mieszkańcy 
oferują nocleg i pomoc napływającym uchodźcom, a miasto uruchomiło specjalny adres e-mailowy – pomoc.ukrainie@ruda-sl.pl – gdzie można zgłaszać 
gotowość przyjęcia pod dach kolejnych osób, potrzebujących schronienia oraz – aby lepiej koordynować zbiórkę – utworzyło magazyn centralny. Pomoc 
płynie zarówno do osób, które opuszczają Ukrainę, jak i tych, które nadal tam przebywają.

6

POMOC DLA UKRAINY

Rudzianie solidarni z Ukrainą

Dary zbierane są m.in. w obiektach 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Centralnym punktem przyjmo-
wania produktów dla potrzebujących 
na Ukrainie oraz uchodźców oczeku-
jących przed przejściami granicznymi 
jest hala sportowa przy ul. Hallera 16 
(od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8 do 20). Zbiórka w tych sa-
mych godzinach odbywa się także  
w obiektach MOSiR-u przy ul. Kłod-
nickiej 95 i Bytomskiej 13. Trwają 
przygotowania do pierwszych trans-
portów darów. – Akcja pomocy ru-
dzian dla Ukrainy pokazuje, jak wiel-
kie macie serca. Dary napływają ze 
wszystkich stron. Telefony z oferowaną 
pomocą są niezliczone. Bardzo ser-

W piątek odbyła się wideokonferencja śląskich samorządowców  
w sprawie przyjmowania uchodźców z Ukrainy.
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decznie Wam dziękujemy. Wszystkie 
dary zostaną zgromadzone w jednym 
miejscu, z którego Urząd Wojewódzki 
dostarczy je na granicę, koordynując 
akcję. W najbliższych dniach będzie 
potrzeba rąk do pracy i samochodów 
do przewozu darów w jedno miejsce 
– mówi Aleksandra Poloczek, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji.

Jeżeli chodzi o inne punkty zbiórki 
w naszym mieście, to niezbędne pro-
dukty można przekazywać także m.in. 
do Hufca ZHP (ul. Szczęść Boże 4),  
SP nr 30 (ul. Norwida 10), SP nr 18 
(Łukasiewicza 7) oraz Body Centrum 
solarium&wellness (1 Maja 39). Naj-
bardziej potrzebne są artykuły pierw-

szej pomocy, odzież i okrycia, środki 
higieny i czystości oraz żywność. 

W piątek (25.02) prezydent Graży-
na Dziedzic wzięła udział w wide-
okonferencji z wojewodą śląskim ws. 
przyjmowania Ukraińców. Kolejnym 
krokiem było utworzenie specjalnego 
adresu e-mailowego, na który miesz-
kańcy mogą pisać w sprawie udziele-
nia im schronienia. Na razie chęć 
przyjęcia pod swój dach uchodźców 
z Ukrainy zgłosiło ok. 80 osób i rodzin 
z Rudy Śląskiej (stan na poniedziałek). 
– Jestem zbudowana tą postawą i chę-
cią niesienia pomocy uciekinierom 
wojennym. Napływa do mnie wiele ko-
lejnych zgłoszeń w sprawie gotowości 
przyjęcia pod dach takich osób – poin-

formowała w weekend prezydent 
Dziedzic. – Dlatego uruchomiliśmy 
specjalny adres mailowy, na który 
można przesyłać takie deklaracje 
– pomoc.ukrainie@ruda-sl.pl. Proszę, 
żeby podać Wasze dane kontaktowe, 
liczbę osób, które jesteście w stanie 
przyjąć oraz ewentualnie, w co trzeba 
Was doposażyć. Ja również deklaruję, 
że udzielę schronienia potrzebującym 
– dodała.

W poniedziałek (28.02) odbyło się 
spotkanie Miejskiego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego. – Wraz ze 
wszystkim miejskimi służbami, a także 
Strażą Graniczną omawialiśmy kwe-
stie związane z legalizacją pobytu 
uchodźców, znalezieniem dla nich pra-

W sprawie pomocy Ukraińcom w rudzkim urzędzie odbyło się spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
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cy, opieką nad dziećmi oraz dalszą ich 
edukacją, a także ewentualnym lecze-
niem. Wiele z tych problemów rozwią-
zać ma specjalna specustawa określa-
jąca zasady udzielania pomocy 
uchodźcom z Ukrainy, którą w trybie 
pilnym ma podjąć parlament – prze-
kazała prezydent Dziedzic.

Ponadto na Facebooku powstała 
grupa ,,Ruda Śląska dla Ukrainy”, 
gdzie mieszkańcy mogą zadeklarować 
swoją formę pomocy dla uchodźców, 
a także strona internetowa www.ruda-
dlaukrainy.pl, która zawiera informa-
cje o formach pomocy organizowa-
nych na terenie naszego miasta przez 
parafie oraz organizacje pozarządowe. 
Swoją solidarność z Ukrainą można 
też wyrazić poprzez wpłaty na zwery-
fikowane zbiórki i organizacje. Mię-
dzy innymi Fundacja Semper Fidelis 
na rzecz Archidiecezji Lwowskiej pro-
wadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc 
mieszkańcom Ukrainy. Organizuje 
także akcję wsparcia po ukraińskiej 
stronie granicy. Jej działania można 
wesprzeć poprzez wpłaty na konto:  
10 1240 4751 1111 0010 8657 0263 
z opisem „dom pielgrzyma uchodź-
cy”. Codziennie do domu pielgrzyma 
trafia ok. 200 osób przed przekrocze-
niem granicy z Polską. – Jestem 
ogromnie wdzięczny w imieniu swoim 
i rodaków za skalę pomocy. Odzew na 
apel o wsparcie jest tak duży, że trud-
no uwierzyć w to, co się dzieje – mówi 
pochodzący z Ukrainy Vlad Kozlov, 
który od czterech lat mieszka w na-
szym mieście i jest jednym z organiza-
torów zbiórki dla osób potrzebujących 
w rodzimym kraju. Z nim w sprawie 
zbiórki można kontaktować się pod 
nr tel. 884-856-863.

Joanna Oreł
Po przekroczeniu granicy m.in. w Medyce uchodźcy trafiają 

na dworzec w Przemyślu, gdzie szukają pomocy i transportu.
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Tak w ubiegłym tygodniu wyglądała kolejka aut na granicy w Korczowej. 
Polaków chętnych do wsparcia Ukraińców nie brakuje. 
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Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie?
Jeszcze�nie�wyszliśmy�z�kryzysu� związanego�z�pandemią,�a�przed�nami�kolejna� trudna� sytuacja� spowodowana�wojną�na�
Ukrainie.�Martwimy�się�tym,�co�się�dzieje,�ale�nasze�troski�i�lęki�sięgają�w�przyszłość.�Zastanawiamy�się,�co�jeszcze�może�się�
wydarzyć�i�jak�sobie�z�tym�poradzimy.�W�takim�niepokoju�i�niepewności�mogą�być�także�nasze�dzieci.�O�tym,�jak�z�nimi�mówić�
o�tej�trudnej�sytuacji�i�jak�możemy�pomóc,�rozmawiamy�z�Urszulą�Koszutską�–�psychologiem�i�psychoterapeutą.

– Dzieci nie są ani głuche na nasze 
rozmowy, ani obojętne na nasze lę-
ki. Oglądają media i czują to, co 
dzieje się w ich otoczeniu. Kiedy i jak 
rozpocząć z nimi rozmowę na temat 
wojny na Ukrainie?

– Oczywiście nie wszystkie dzieci 
będą takiej rozmowy potrzebowały, 
nie wszystkie będą oczekiwały naszej 
reakcji, jednak każde będzie wymaga-
ło naszej uważności i czujności. Mło-
dzi ludzie różnią się między sobą pod 

względem wrażliwości psychicznej, 
stopnia zainteresowania tematem, 
wieku i chęci uczestniczenia w dialo-
gach związanych z wojną, cierpie-
niem, złem i bólem – tak jak każdy z nas. 
Małe dzieci mają znikome informacje 
na temat wojen, ich skutków i powo-
dów ich wywoływania. Nastolatkowie 
i starsza młodzież znają temat z lekcji 
historii, czy wychowania obywatel-
skiego. Z każdym z nich rozmowa bę-
dzie przebiegała w inny sposób, dosto-
sowany do wieku, charakteru, stopnia 
wrażliwości psychicznej oraz umiejęt-
ności komunikowania się z innymi. 
Jednak każdy kontakt będzie wymagał 
spokojnego reagowania, rzetelnych 
informacji i wyważonych słów ze 
strony osoby dorosłej. Jest niezwykle 
ważne, aby osoba dorosła najpierw 
zrozumiała swój stan emocjonalny 
i poradziła sobie ze swoimi uczuciami, 
a następnie podejmowała rozmowę 
z dzieckiem. Dodam, że mimo różnic 

pomiędzy dziećmi występują prawi-
dłowości i zasady wspólne dla wszyst-
kich młodych ludzi. Wobec tego moż-
na pokusić się o sformułowanie ogól-
nych zasad rozmowy na temat tego, co 
aktualnie dzieje się na Ukrainie.

– Jakich konkretnie?
– Jeśli dziecko zachowuje się tak 

jak zwykle, wykonuje swoje obowiąz-
ki, dobrze zasypia i jest w dobrym na-
stroju, to być może nie ma takiej ko-
nieczności, by rozpoczynać rozmowę 
na temat wojny. Zwracajmy jednak 
stale uwagę na to, jakie informacje tra-
fiają do naszego dziecka. Ograniczmy 
dostęp do treści, które mogłyby je 
nadmiernie niepokoić. Natomiast je-
żeli zauważymy niepokojące zacho-
wania, wyślijmy sygnał, że jesteśmy 
gotowi na rozmowę. Akceptujmy i na-
zywajmy emocje dziecka, bądźmy go-
towi na spokojne przyjęcie jego emo-
cji o różnym stopniu natężenia. Za-
wsze mówmy prawdę dostosowaną do 

jego wieku i wrażliwości, zastosujmy 
technikę  aktywnego słuchania. Po-
zwólmy na wyrażanie uczuć bez oce-
ny i zadawania pytań. Zazwyczaj 
dziecko zadaje tyle pytań, ile jest mu 
potrzebnych. Odpowiadajmy szczerze 
i w oparciu o fakty.   

– Czy jedna taka rozmowa będzie 
wystarczająca?

– Bądźmy przygotowani na kilka-
krotne rozmowy. Jedna może być nie-
wystarczająca. Wykażmy się cierpli-
wością i empatią. Nie mówmy nic,  
z czym mogłoby sobie nasze dziecko 
nie poradzić. Zadbajmy o jego poczu-
cie bezpieczeństwa. Dzieci w wieku 
szkolnym i nastolatkowie znają już 
definicję wojny z lekcji historii, mają 
także dostęp do mediów społeczno-
ściowych. Uświadamiajmy ich jednak, 
że nie wszystkie informacje na Face-
booku są prawdziwe i zachęćmy do 
weryfikowania źródeł informacji. Pa-
miętajmy, że emocje są zaraźliwe i nie 

wpadajmy w panikę. Kluczowym 
czynnikiem napędzającym strach, lęk 
i niepokój jest bezradność. Spróbujmy 
zachęcić dzieci do działania. Mogą na 
przykład przekazać swoje zabawki na 
rzecz ukraińskich dzieci. Natomiast 
nastolatkowie niech zaangażują się 
w wolontariat. Bez względu na wiek 
można pomóc w wyrażeniu swoich 
uczuć poprzez zabawę i rysunek. Przy-
pominajmy też dziecku, że jest więcej 
osób, mających dobro w sercu i dzięki 
takim ludziom świat może być lepszy.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

Odzież i Okrycie:
koce zwykłe i termiczne,• 
Śpiwory,• 
Podkładki pod materac do • 
spania z wodoodpornej folii 
aluminiowej,
Materace,• 
Ubrania (najlepiej nowe),• 
Płaszcze przeciwdeszczowe.• 

ŚrOdki higieny 
i czystOŚci:

Płyny do kąpieli/pod • 
prysznic/mydło,
dezodoranty,• 
Pasta do zębów,• 
szczoteczki do zębów,• 
grzebienie,• 
Bielizna damska, męska, • 
dziecięca,

Podpaski,• 
Pampersy,• 
Pieluchy dla dorosłych,• 
Papier toaletowy i ręczniki • 
papierowe,
ręczniki (w tym • 
z mikrofibry),
Worki na śmieci,• 
Środki dezynfekujące/• 
alkohol do dezynfekcji,
Maski filtrujące lub • 
jednorazowe.

żyWnOŚć:

Woda,• 
żywność do szybkiego • 
przygotowania (instant),
Batony (w tym • 
energetyczne),
Bakalie, orzechy,• 
konserwy,• 

ListA POtrzeBnych rzeczy:
Makarony, płatki • 
zbożowe do szybkiego 
przygotowania,
narzędzia kuchenne • 
jednorazowego lub 
wielokrotnego użytku: 
talerz głęboki, łyżka, 
widelec, nóż, szkło (silikon 
spożywczy lub plastik),

inne:

zapałki,• 
Baterie, powerbanki,• 
Oświetlenie, w tym latarki,• 
Świece,• 
zestawy pierwszej pomocy,• 
Podstawowe środki • 
medyczne (witaminy, 
środki przeciwbólowe, 
przeciwgorączkowe, leki na 
kaszel i przeziębienie).

W weekend na granicę wyjechały pierwsze samochody z darami.
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Od pierwszych dni wojny trwa spontaniczna zbiórka darów.
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m.in. przez rudzian jest ogromna.
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Od poniedziałku niezbędne towary można przekazywać  
m.in. do magazynu centralnego przy ul. hallera 16 w nowym Bytomiu.
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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 

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin oględzin 
lokalu (*)

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta

1. Ruda Śląska-Ruda, ul. Górnicza 2/1 47,02 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

2. Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 247A/12

35,77 m2

(1 p + k)
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

3. 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

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób fi zycznych 

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

43,25 m2

(1 p + k, łaz.,wc)
inst. elektr., inst. wod.-kan.,

ogrzewanie piecowe 7,00 zł/m2 700 zł

(*) – 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. Istnie-
je możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 9.03.2022 r. do 11.03.2022 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    – 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 marca 2022 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących przy-
stąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i EE – 4 i informacji o prze-
twarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.

Weryfi kacja 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 (KRS – Krajowy Rejestr Sądowy),
  – PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmał-

żonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nienależącego do mieszka-
niowego 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,
d) 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 marca 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o. ). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu 
lokali mieszkalnych w dniu 23.03.2022 r. oraz pozycję, pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 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. Górnicza 2/1, godz. 9.30 
– ul. 1 Maja 247A/12, godz. 10.00 – ul. Janty 15/4, godz. 11.00 – 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

OBWIESZCZENIE 
PREZYDENT 

MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 
przestrzennego 

„Ruda Śląska – Zachód” 
w rejonie ulic Szyb Walenty, 

Edmunda Kokota i 1 Maja

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miasta Ruda Śląska uchwały 
nr PR.0007.29.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska, 
w obszarze zlokalizowanym pomiędzy ul. Za-
brzańską, ulicą 1 Maja, Autostradą A4 oraz 
zachodnią granicą miasta Ruda Śląska, z wy-
łączeniem terenu w rejonie ul. Bielszowickiej, 
ul. Mostowej i ul. 1 Maja – „Ruda Śląska – Za-
chód” – dla terenów:

przy ul. Szyb Walenty•  (obszar o po-
wierzchni 0,26 ha, obejmujący nierucho-
mości o numerze geodezyjnym: 623/473, 
392/37, 625/473);

przy ul. Edmunda Kokota•  (obszar po-
wierzchni 0,92 ha, obejmujący nierucho-
mości o numerze geodezyjnym: 1327/994, 
1328/994);

przy ul. 1 Maja•  (obszar o powierzch-
ni 1,53 ha, obejmujący nieruchomości 
o numerach geodezyjnych: 3979/207, 
3980/207, 3981/205, 3982/205, 3983/205, 
3984/205, 3985/205, 3986/205, 3987/207, 
2660/207, 2659/207, 2601/205, 2602/205, 
2794/205, 1190/205, 3923/205, 3924/205, 
3925/205, 3926/205, 4311/207).

Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Urba-
nistyki i Architektury, plac Jana Pawła II 6, 
41-709 Ruda Śląska lub pocztą na jego adres, 
w terminie do dnia 31 marca 2022 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 46 
pkt 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2373, z późniejszymi zmianami) dla projektu 
ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie 
przeprowadzona strategiczna ocena oddziały-
wania na środowisko, na zasadach określonych 
w art. 39 i 54 przywołanej ustawy.
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„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej”.
Paulo Coelho 

Pani Justynie Jajszczok,
pracownikowi Wydziału Spraw Lokalowych

Urzędu Miasta Ruda Śląska,
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci

OJca
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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OGŁOSZENIA DROBNE

Pani Ninie Dusza
wieloletniej pracownicy Działu Prawnego i Windykacji

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki 
składają

Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Łazienka – kompleksowo. Remont 
– mieszkań, domów. Tel. 505-055-024.

 Malowanie, tapetowanie. Tel. 501-
668-930.

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

 Remonty od A do Z. Szybko, solid-
nie. 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.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

NierUchomości

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

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej gotówka, tel. 730-770-900.

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nieru-
chomosci.pl, tel. 793-017-323.

 Sprzedam M-4 do zamieszkania – Ko-
chłowice, tel. 503-782-674.

 Szybko i korzystnie sprzedamy Twoje miesz-
kanie, dom, działkę gruntu. Biuro Nieruchomości 
GABRIEL. Tel. 691-523-055. Zapraszamy.

MOtOryzacJa

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 
505-049-833.

Justynie Jajszczok
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

OJca
składają

koleżanki i koledzy
z Wydziału Spraw Lokalowych

Urzędu Miasta Ruda Śląska

Pani ewie TWierDZiŃsKieJ
wyrazy szczerego współczucia 

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci 

OJca 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

„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 marcu 2022 r.

orgANiZAcJA FormA DZiAłALNości tErMiN MiEJScE

stowarzyszenie 
rudzki 

Uniwersytet 
Trzeciego 

Wieku

Wykład: Przedświąteczne refleksje 
– ks. prałat Stanisław Puchała 10.03.2022 r., godz 15.00

 Nowy Bytom, ul. Tołstoja 13, 
tel. 32 244-20-80,  

(pon., wt., śr.),  
godz. 10.00-15.00,  
p. Teresa Chudziak

Seminarium – „Madera wyspa 
wiecznej wiosny” – Stanisław Witała 24.03.2022 r., godz 15.00

Sekcje: 1. Rękodzieło środa, godz. 11.00 
2. Kawiarenka piątek, godz. 10.30

Koła artystyczne: 1. Plastyczne poniedziałek, godz. 10.00-12.00
2. Chór  środa, godz. 14.30-16.30

 3. Teatralne  czwartek, godz. 13.00-15.00
Akademia filmowa dla seniora: 

1. „Najgorszy człowiek na świecie” 
– seans filmowy

25.03.2022 r., godz. 17.00 Kino „Patria”,  
Nowy Bytom

Kłodnica na 
„pendzyji”

Spotkanie przy kawie i ciastku 9.03.2022 r., godz 11.00 Barwy Śląska,  
ul. Młyńska 16, „Wertigo” 

stowarzyszenie 
św. Filipa 
Nereusza

Kawiarenka
czwartki, godz. 9.30-13.00 Ruda, ul. Piastowska 25

piątki, godz. 9.00-13.00 Halemba,  
ul. Solidarności 21

Fundacja 
aktywni 

społecznie „As” 
– osiedlowy 

Klub seniora dla 
mieszkańców 

Bykowiny

Spotkania (składka 5 zł/mies.)  
– prowadzi K. Pośpieszczyk 

tel. 503-954-266

każda druga środa miesiąca,  
godz. 16.00-18.00

Osiedlowy Dom 
Kultury RSM „Country”, 

ul. Sztygarska 9

rudzka 
spółdzielnia 

Mieszkaniowa

„Gimnastyka dla seniorów i nie 
tylko”, kontakt: 602-175-710

każdy wtorek i czwartek,  
godz. 17.30-18.30 

Osiedlowy Dom 
Kultury RSM „Country”, 

ul. Sztygarska 9

Dyskusyjny 
Klub 

seniora

Rudzki kolekcjoner – Jerzy Kalus poniedziałek, 7.03.2022 r.,  
godz. 10:00

MCK, ul. Niedurnego 69

Artysta malarz – Marek Idziaszek poniedziałek, 14.03.2022 r., 
godz. 10.00

Kobieta w policji – Krystyna Dyczka poniedziałek, 21.03.2022 r., 
godz.10:00

Aktor Teatru Śląskiego i twórca 
Teatru Bez Sceny – Andrzej Dopierała 

lub Michał Kaczmarek  
– kucharz i podróżnik

poniedziałek, 28.03.2022 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 kwiecień 2022 r. do dnia 18.03.2022 r. 

W związku z trwającą epidemią COVID-19 przed przybyciem prosimy o sprawdzenie,  
czy dane zajęcia lub wydarzenia nie zostały odwołane!

renacie Krusz
Wyrazy współczucia i najszczersze słowa otuchy 

w trudnych chwilach
po śmierci 

TeścioWeJ
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Ruda Śląska

 skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,85 gr/kg. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Ko-
kotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Praca

 Firma budowlana zatrudni pracowni-
ków o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.

 Pracownik porządkowy ter.zew. z pra-
wem jazdy, Ruda Śl., tel. 668-085-925.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych, tel. 603-975-040.

 Przyjmę do pracy w zakładzie kamie-
niarskim, chętnie emeryta górnika. Tel. 
501-303-628.

 Do Centrum Ogrodniczego w Bielszo-
wicach zatrudnię mężczyznę może być 
emeryt lub rencista. Tel. 32 240-20-80.

 Zatrudnię do pracy brukarza, lub po-
mocnika, wymagane doświadczenie. Tel. 
504-334-464.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 781-989-873.

różNe

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Unikaj dróg na 
skróty, bo skomplikujesz so-
bie karierę. Wykaż się dużą 
cierpliwością.
Byk – Trzymaj się swoich 
wcześniejszych postano-
wień, a otrzymasz to, na co 
czekasz. 
Bliźnięta – Zaufasz komuś 
niepewnemu, ale wbrew 
Twoim obawom przyniesie 
Ci to większy zysk.
Rak – Znajdziesz nowe źró-
dło dochodów. Odzyskasz 
pewność siebie. Zacznij 
działać. 
Lew – Znajomość, którą od-
nowisz, korzystnie wpłynie 
na Twoją karierę. Czeka Cię 
duży sukces.
Panna – Sytuacja w pracy 
wreszcie się unormuje. Zro-
bi się miło i bardzo sympa-
tycznie.
Waga – Zwróć szczególną 
uwagę na swoje wnętrze, 
a znajdziesz tam odpowie-
dzi na wszystko.
Skorpion – Postaraj się 
spojrzeć na otaczający Cię 
świat przez różowe okulary, 
a rozwiążesz problemy.
Strzelec – Zapanujesz nad 
sprawami, które wymknęły 
się spod kontroli. Zrealizu-
jesz swoje plany.
Koziorożec – Nie przejmuj 
się opiniami ludzi, przema-
wia przez nich zazdrość. Po-
legaj na sobie.
Wodnik –  Pamiętaj, że każ-
de bogactwo zaczyna się 
w umyśle. Przestań narze-
kać, a zacznij działać.
Ryby – Odczujesz spadek 
energii, dlatego wskazany 
jest odpoczynek i większa 
dbałość o siebie.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza

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

tel. 607 – 468 – 787

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – kolor, 5 – pieczy-
wo obrzędowe, weselne, 8 – odbitka, 
odpis, 9 – leń, wałkoń, 11 – obrady, 
11 – rozpad, 15 – gród słowiański na 
Rugii, 17 – muł, grząski osad, 20 – ku-
zyn kaczki, 21 – papuga zielona z No-
wej Zelandii, 24 – machina do burze-
nia murów, 25 – łukowate sklepienie, 
28 – spółdzielnia rolnicza w Izraelu, 
29 – materiał izolacyjny, 32 – miasto 
w pn. Belgii, 33 – zgład, wygładzanie, 
36 – papuga z Melanezji, 39 – ptak 
z rodz. nektarników, 42 – pakiet, 
43 – zwora, kotew, 45 – wódz ple-
mienny, 46 – glaukoma, 47 – daw. na-
rzędzie do orki. 

PIONOWO: 1 – dynia, 2 – instru-
ment muz., 3 – neuryt, 4 – skwar, 
5 – pierw. chem., 6 – drab, 7 – instr. 
muz., 10 – powab, 13 – korek, 
14 – ozdoba tałesu, 16 – mit. gr. – cór-
ka Uranosa i Gai, 17 – centralny organ 
dowodzenia, 18 – włoska aktorka fi l-
mowa, 19 – ponaglenie, 21 – mit. gr.
– syn Wulkana, 22 – stolica Afganista-

nu, 23 – Ocean Spokojny, 26 – pasza 
dla bydła, 27 – niejedna w tartaku, 
30 – huragan, nawałnica, 31 – pierw. 
chem., 34 – plama na honorze, 
35 – osioł azjatycki, 37 – mit. gr. 
– król Salaminy, 38 – animozja, 
40 – gryzoń z Ameryki Pd., 41 – ra-
kieta świetlna, 44 – derka.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śląska-
Orzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nade-
ślą na adres redakcji (Ruda Śląska, 
ul. Niedurnego 36) lub e -mailem 
(biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. 
Na rozwiązania czekamy do 10 dni od 
daty zamieszczenia konkursu. Po od-
biór kuponu z krzyżówki „WR 3” za-
praszamy do redakcji po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym 
(pod nr 889-771-365)  – panią Halinę 
Gedowską. Prawidłowe hasło brzmi: 
Prawda wymyka się teoriom. 

FUTSAL

SRS Gwiazda brązowym medalistą Mistrzostw Polski! 
W dniach 25-27.02 w Bochni odbył 

się turniej fi nałowy Mistrzostw Pol-
ski U19, w którym wzięło udział 
16 drużyn. Broniąca tytułu Gwiazda 
Ruda Śląska zajęła w nim 3. miejsce!

Zespoły podzielono na cztery grupy. 
Gwiazda w tej fazie zmierzyła się naj-
pierw z Sośnicą Gliwice. Śląskie der-
by zakończyły się zwycięstwem ru-
dzian 3:1. Kolejnym rywalem w gru-
pie był Constract Lubawa – tu remis 
2:2 należy uznać za sukces, ponieważ 
drużyna z województwa warmińsko-
mazurskiego wygrywała już 2:0. Do 
awansu Gwiazda potrzebowała zwy-
cięstwa z Red Dragons Pniewy. Po 
golu Jakuba Cwajny SRS wygrało 1:0, 
a tym samym grupę. 

W ćwierćfi nale Gwiazda zmierzyła 
się z gospodarzami turnieju, BSF-em 
Bochnia. W tym bardzo wyrównanym 
spotkaniu gole padały dopiero w sa-
mej końcówce. Najpierw z przedłużo-
nego rzutu karnego w 11. minucie 
i 17. sekundzie bramkę zdobył Domi-
nik Środa, a gospodarze bramkę wy-
równującą strzelili na 10 sekund przed 
końcem meczu (w futsalu do lat 19 gra 

się 2x12 minut). Remis oznaczał rzuty 
karne, w których w dramatycznych 
okolicznościach zwyciężyła Gwiazda. 
Bohaterem został bramkarz Paweł 
Mieszczanin, który wybronił i sam 
skutecznie wykonał karnego. 

W 1/2 fi nału na Gwiazdę czekał Ju-
nior Hurtap Łęczyca. Tym razem rów-
nież bramki padały w drugiej połowie. 
Najpierw na dwubramkowe prowa-
dzenie wyszli młodzi futsaliści Łęczy-
cy, ale Gwiazda znów pokazała, że gra 
do końca i wyrównała stan meczu na 

W fazie 
pucharowej 

Gwiazda 
trzy razy 
kończyła 

swoje 
mecze 

rzutami 
karnymi. Fo
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O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym. 
ZAPRASZAMY!

DARMOWE 
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7 
oferuje protezy zębowe w ramach umowy 

z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT. 
Telefon: 32 340-70-07

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz 
na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum kultury im. Henryka Bisty 

wykazu lokalu użytkowego, mieszczącego się w Rudzie Śląskiej, 
przy ul. Piotra Niedurnego 69, który przydzielony zostanie w trybie 
bezprzetargowym, na podstawie umowy najmu, zawartej na okres 
do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

OGŁOSZENIA
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15 sekund przed końcem spotkania. 
W karnych jednak lepsi byli zawodni-
cy Juniora i to oni zagrali w wielkim 
fi nale. 

Rudzianom pozostał mecz o brązo-
wy medal z Constractem Lubawa. 
Identycznie jak w grupie, tak i w tym 
spotkaniu padł remis (1:1), a w rzu-
tach karnych m.in. dzięki interwen-
cjom Pawła Mieszczanina Gwiazda 
wygrała 5:4 i zdobyła brązowy medal 
Mistrzostw Polski. Zwycięzcą turnieju 
w Bochni została drużyna Rekordu 

Bielsko-Biała, która wygrała po dro-
dze wszystkie spotkania i zdobyła aż 
28 goli. 

W drużynie Gwiazdy grali: Paweł 
Mieszczanin, Bartosz Wróblewski 
– Oliwier Plonka, Dominik Środa, Ka-
mil Powała, Paweł Grzywaczewski, 
Dominik Chromik, Jakub Cwajna, 
Bartosz Rosół, Bartosz Chleboś, Ke-
vin Michalik, Marcin Wojciuch. Naj-
skuteczniejszym zawodnikiem zespo-
łu w Bochni był Dominik Środa z czte-
rema trafi eniami.  DK

www.wiadomoscirudzkie.pl ROZRYWKA | SPORT | 2.03.2022
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Brązowy medal 
Kamila Michny

Judo

Rudzki judoka Kamil Michna zajął 
3. miejsce w Pucharze Europy Kade-
tów. Turniej odbył się 19-20 lutego 
w hiszpańskiej Fuengiroli. 

To ogromny sukces zawodnika 
GKS-u Czarnych Bytom, który w ka-
tegorii -60 kg trenuje pod okiem 
Krzysztofa Gadacza i Eugeniusza 
Misztala. W Hiszpanii Michna naj-
pierw pokonał Szweda Henry’ego 

Kamil Michna w drodze po brązowy medal stoczył cztery pojedynki.
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KPKS poza pierwszą czwórką  
w I lidze śląskiej

Siatkówka

Siatkarki KPKS-u „Halemba” w mi-
nionym tygodniu rozegrały dwa spo-
tkania, które mocno skomplikowały 
szanse drużyny na awans do kolejnej 
fazy rozgrywek w ramach I ligi ślą-
skiej. 

Z uwagi na kończącą się fazą za-
sadniczą KPKS znów został zmuszo-
ny do rozegrania dwóch meczów 
w ciągu dwóch dni. Najpierw rudzian-
ki udały się do Cieszyna, gdzie uległy 
niżej notowanej drużynie VC Victoria 
MOSiR 3:0 (26:24, 25:17, 25:20). By-
ło to jedno z kluczowych spotkań 

w kontekście walki o czwartą pozycję 
w lidze, która daje prawo gry w fazie 
play-off. Cieszynianki jednak nie mia-
ły zamiaru ułatwić sprawy naszym 
siatkarkom i  bardzo pewnie wygrały 
we własnej hali. 

Piątkowa (25.02) porażka ozna-
cza, że KPKS musi wygrać wszyst-
kie mecze do końca sezonu i liczyć 
na potknięcia rywalek. Pierwszy 
krok w stronę czwartej lokaty ru-
dzianki zrobiły w sobotę (26.02).  
W halembskiej hali pokonały tego 
dnia AZS Częstochowa 3:0 (25:18, 

25:12, 25:17). Przewaga KPKS-u nie 
podlegała dyskusji przez cały mecz. 

Rozgrywki jednak nie zwalniają 
tempa. Już w środę KPKS zmierzy się 
z UKS-em Jedynką Rybnik, który zaj-
muje upragnione 4. miejsce w tabeli. 
Sezon zasadniczy natomiast halem-
bianki zakończą w Jastrzębiu, gdzie 
zagrają z lokalnym SMS-em, który  
w 20 spotkaniach odniósł zaledwie 
jedno zwycięstwo. Poprzednim razem 
obie drużyny spotkały się w grudniu, 
a wygrały wówczas halembianki 3:0 
(25:22, 25:20, 25:18).  DK

Slavia z pierwszymi sukcesami w 2022 r.
zaPaSy

Zawodnicy ZKS-u Slavia Ruda Ślą-
ska wzięli udział w VIII Międzynaro-
dowym Turnieju Zapaśniczym o Pu-
char Burmistrza Miasta Bielawa. Ru-
dzianie przywieźli do Rudy Śląskiej 
siedem medali. 

Złoto wywalczył Maciej Sadowik, 
natomiast srebro przypadło w udziale 
Natalii Szczęsnej i Agnieszce Ja-
strzembskiej. Z brązowymi krążkami 
do Rudy Śląskiej wrócili: Emila Szew-
czyk, Łukasz Skabara, Kacper Kuś 

Rudzkie kluby otrzymają wsparcie z miasta
SPoRt

18 lutego zapadły decyzje w spra-
wie wyników otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publiczne-
go pod nazwą „Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej w Ru-
dzie Śląskiej w 2022 roku, poprzez 
uczestnictwo w zorganizowanych for-
mach szkolenia i współzawodnictwa 
sportowego”. 

Na realizację tego zadania miasto 
przeznaczyło 1,3 miliona złotych, 
z czego 550 tys. zł na utrzymanie bazy 
sportowej (400 tys. zł z tej kwoty 
otrzymają kluby sportowe na utrzyma-
nie własnych obiektów sportowych, 
a 150 tys. zł powędruje do podmiotów, 
które trenują w wynajmowanych 
obiektach), 50 tys. zł na wyniki spor-
towe uzyskane w drugim półroczu 
2021 r. za uzyskane wyniki osiągane 
na zawodach rangi międzynarodowej 
i ogólnopolskiej oraz 35 tys. zł na sty-
pendia sportowe w formie dotacji dla 
młodych zawodników osiągających 
wybitne wyniki sportowe w dyscypli-
nach olimpijskich w drugim półroczu 
2021 roku. Pozostała kwota w wyso-
kości 665 tys. zł zostanie podzielona 

wprost proporcjonalnie do wartości 
wskaźników uczestnictwa we współ-
zawodnictwie sportowym.

Wsparcie otrzymało 29 rudzkich 
klubów i stowarzyszeń sportowych:

GKS Grunwald  – 85 tys. zł1. 
GKS Wawel Wirek  – 81 tys. zł2. 
KS Slavia  3. 
Ruda Śląska – 72 tys. zł
GKS Urania  – 72 tys. zł4. 
TP Jastrząb  – 72 tys. zł5. 
MKS Pogoń  6. 
Ruda Śląska  – 40 tys. zł
KS Zgoda Ruda  7. 
Śląska-Bielszowice  – 100 tys. zł
KS Pogoń Ruda Śląska 8.  – 37 tys. zł
Tenisowy Klub Sportowy Slavia 9. 
Ruda Śląska  – 46 tys. zł
UKS Manta Kochłowice Ruda 10. 
Śląska  –  62 tys. zł
Ciężarowy Klub Sportowy Slavia 11. 
Ruda Śląska  – 20 tys. zł
UKS Grot Ruda Śląska  12. – 56 tys. zł
KPKS Halemba  – 61 tys. zł 13. 
SR-S Gwiazda  14. 
Ruda Śląska  – 62 tys. zł
SPR Grunwald  15. 
Ruda Śląska  – 60 tys. zł

UKS Szkółka Piłkarska  16. 
Ruda Śląska  – 10 tys. zł
Rudzki Klub  17. 
Kyokushin Karate  – 37 tys. zł
SKJ Omega  18. 
Ruda Śląska  – 4 tys. zł
SKS Nelson Club  – 10 tys. zł19. 
UKS Floret  20. 
Ruda Śląska  – 8 tys. zł
SR-S Orlik  21. 
Ruda Śląska  – 36 tys. zł
KS Rugby Club  22. 
Ruda Śląska  – 24 tys. zł
Zapaśniczy Klub Sportowy  23. 
Slavia Ruda Śląska  – 77 tys. zł
24. SSMS  24. 
Ruda Śląska  – 33 tys. zł
Uczniowski Klub Pływacki  25. 
Ruda Śląska  – 25 tys. zł
Rudzki Klub  26. 
Sportowy MAT  – 10 tys. zł
TL Pogoń  27. 
Ruda Śląska  – 73 tys. zł.
Akademia Piłkarska  28. 
Bumerang  – 10 tys. zł
Śląskie WOPR  29. 
– Oddział Ruda Śląska  – 17 tys. zł

DK

Ghislera, a następne Azera Mehdiego 
Jafarova. W półfinale uległ jednak  
Dayyanowi Boulemtafesowi z Francji. 
W starciu o brąz Michna pokonał  
Fariza Allahverdiyeva z Azerbejdżanu. 

Dzięki świetnej formie Kamil Mich-
na zakwalifikował się do Mistrzostw 
Europy Kadetów w Judo, które odbę-
dą się w czerwcu w chorwackim Pore-
cu.  DK

Cenne doświadczenia  
młodych zawodniczek SPR-u

PiŁka Ręczna

Młode szczypiornistki SPR-u Grun-
waldu Ruda Śląska wzięły udział 
w turnieju w ramach ligi czesko-sło-
wacko-polskiej. Rudzianki uplasowa-
ły się na piątej pozycji.

W sobotę (26.02) w halembskiej hali 
odbyła się kolejna odsłona ligi trzech 
państw. Tym razem gospodarzem było 
nasze miasto, do którego przyjechały 
dwie drużyny z Czech: TJ Sokol Poru-
ba oraz 1. SC Bohumín 98, a także dwie 
ze Słowacji: MHK Bytča i AS Trenčín. 
Ponadto nasz kraj reprezentował klub 
MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice 
oraz oczywiście SPR Grunwald.

W turnieju wzięły udział dziewczynki z rocznika 2009,  
ale nie zabrakło znacznie młodszych uczestniczek.

Fo
to

: D
K

Ostatecznie po ośmiu godzinach 
zmagań zwycięzcą turnieju okazały 
się szczypiornistki z Bytčy. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Trenczyna, 
a trzecie z Bohumina. SPR ostatecznie 
uplasował się na piątym miejscu, tuż 
za MUKS-em. W turnieju grano  
2x16 minut, przy czym zespoły z tego 
samego państwa nie rywalizowały 
między sobą. 

Międzynarodowe spotkanie było 
również okazją do zbierania darów na 
rzecz Ukrainy, której obywatele cier-
pią z powodu rosyjskiej agresji.

 DK

Kolejne sukcesy łuczników Grotu
Zawodnicy UKS „Grot” 27 lutego 

wystąpili w IV Halowych Mistrzo-
stwach Open Śląska, które odbyły się 
w Bytomiu-Stolarzowicach. 

Łucznicy z Rudy Śląskiej zajęli 
wszystkie miejsca na podium. Halo-

wym mistrzem Śląska został Szymon 
Czarnik, wicemistrzem Adrian Szła-
pak, a drugim wicemistrzem Śląska 
Łukasz Patlewicz. Czwartą lokatę za-
jął Stanisław Sypion, szóstą Jakub 
Sroka, a ósmą Robert Byjoś. Wśród 

oraz Jakub Lekston. W turnieju w Bie-
lawie, który zorganizował lokalny 
klub zapaśniczy Iron Bulls, wzięło 
udział 251 zawodników i zawodniczek 
z 36 klubów z Węgier, Słowacji,  
Czech oraz Polski.  DK

kobiet halową mistrzynią Śląska zo-
stała Natalia Lepa, wicemistrzynią 
Aleksandra Antoniak, a Dominika  
Ratyńska drugą wicemistrzynią. Nato-
miast Karolina Grudzień zajęła czwar-
te miejsce.  DK
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Nie odpowiada Ci Twoja obecna praca? Szukasz zmiany i dobrze 
płatnej pracy? Dołącz do nas! Przekażemy Ci całą konieczną wie-
dzę i nauczymy wszystkich wymaganych umiejętności.

Z nami nauczysz się zawodu operatora pras od podstaw. Zapewnimy 
Ci osobę, która będzie Cię wspierała w codziennych obowiązkach.

W LEIBER Poland oferujemy Ci:
Umowę o pracę bez pośredników• 
Wynagrodzenie na okresie próbnym od 4100 zł brutto• 
Dodatek 520 PLN za pracę w systemie zmianowym• 
Przejrzysty system premiowy do 500 PLN miesięcznie• 
Podwyższenie stawki po okresie próbnym• 
Mentora który Cię wdroży• 

Kucie i obróbka aluminium
dla różnych gałęzi przemysłu

POSZUKUJEMY 
PRACOWNIKÓW! 

Witaj w LEIBER Poland! Z zakładów w Niemczech oraz w Polsce w Rudzie Śląskiej 
po świat Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz i wielu innych.

Naszą markę tworzy ponad 1000 wykwalifi kowanych pracowników.

Wszystko zaczęło się w roku 1928. Dzisiaj LEIBER Group jest uznanym na świecie 
specjalistą i inspiratorem w branży lekkich odkuwek z aluminium. Nasze produkty 
zasilają przemysł motoryzacyjny, lotniczy i technologię medyczną. Z każdym 
dniem produkujemy lżejsze i stabilniejsze komponenty.

Zostań jednym z nas i twórz z nami przyszłość. W LEIBER zapewnimy 
Ci bezpieczeństwo, różnorodność i uznanie. Twoją codzienność wypełnią 
zaawansowane technologicznie projekty, które zapewnią Ci nieustanny rozwój. 
Nasi wykwalifi kowani pracownicy będą dla Ciebie wsparciem, pod których okiem 
będziesz mógł rozwijać się zawodowo.

MIEJSCE PRACY: RUDA ŚLĄSKA

Z nami nauczysz się zawodu operatora pras od podstaw. Zapewnimy 
Ci osobę, która będzie Cię wspierała w codziennych obowiązkach. 
Będziesz odpowiedzialny/a za obsługę prasy w naszym zakładzie. 
Jeżeli będziesz chciał się rozwijać, zapewnimy Ci niezbędne szkole-
nia podnoszące Twoje kwalifi kacje.

Nie potrzebujesz do tego dodatkowych 
uprawnień ani doświadczenia!

Praca na tym stanowisku jest to praca na produkcji.
Twoja praca będzie polegała na obsłudze maszyn do kucia alumi-
nium:

Umieszczeniu za pomocą specjalnych szczypiec gorącego alu-1. 
minium na prasie.
Uruchomieniu prasy.2. 
Przełożeniu wytłoczonej odkuwki z prasy do dalszej obróbki.3. 
Pozostałych prac wspierających proces produkcji.4. 

Miejsce wykonywanej pracy: 
Ruda Śląska, ul. Kokotek 43

PRACOWNIK PRODUKCJI – OPERATOR PRAS 
– BEZ DOŚWIADCZENIA

Więcej informacji znajdziesz na: www.leiber.com/pl/kariera
LEIBER Poland GmbH Sp. z o.o. 

oddział w Polsce, ul. Magazynowa 33, 41-700 Ruda Śląska

Aplikacje można składać na stronie 

www.leiber.com/pl/kariera 
albo zostawiając formularz dostępny na bramie u pracodawcy.
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