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Prezydent Dziedzic: 
Mieszkańcy dają mi 
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KPKS Halemba 
awansuje do fazy 

play-off

MCK im. H. Bisty 
– Nowy Bytom – 10.03 
Ruda 1, ul. Wolności 6, 
p. I, sala nr 1 – 15.03
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Harcerskie wsparcie dla uchodźców

Razem 
dla Ukrainy!
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Mieszkańcy dają mi siłę do działania
Obecna sytuacja za wschodnią granicą, choć dramatyczna, wyzwoliła w rudzianach niezwykłą moc poma-
gania. O tym, jak w tej chwili w Rudzie Śląskiej przebiega akcja przyjmowania uchodźców z Ukrainy oraz 
z jakimi wyzwaniami oprócz tego mierzy się miasto, rozmawiamy z prezydent Grażyną Dziedzic.
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– Pani Prezydent, jakiś czas temu umówiły-
śmy się, że przed Dniem Kobiet porozmawiamy 
o kobietach w polityce. Nic nie wskazywało wte-
dy na to, że zamiast o tym, co wyróżnia kobiecy 
punkt widzenia, będziemy rozmawiać o tym, co 
dzieje się na Ukrainie… Wciąż trudno w to 
uwierzyć, ale tak blisko nas trwa wojna…

– To prawda. Napaść Rosji na niepodległą Ukra-
inę była dla nas wszystkich szokiem, choć było 
wiele sygnałów o tym, że może do niej dojść. Ser-
ce mi pęka, gdy widzę filmy i zdjęcia z bombardo-
wań, uciekające kobiety z dziećmi, ludzi w schro-
nach, piwnicach i ukrytych na stacjach metra. To 
przerażające, że w XXI wieku, mimo okrutnych 
doświadczeń II wojny światowej, giną niewinni 
ludzie i rujnowane są całe miasta. Patrzę na to nie 
tylko jako prezydent miasta, ale także jako matka 
i babcia. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co 
czują te kobiety. Nie wiedzą, czy zobaczą jeszcze 
swoich mężów, ojców czy synów. W jednej małej 
walizce mają spakować całe swoje dotychczasowe 
życie, a potem tułaczka w kierunku granicy i wiele 
godzin czekania na jej przekroczenie. A mężczyź-
ni, którzy idą walczyć i stawiający opór, często bez 
jakiegokolwiek uzbrojenia? To są prawdziwe ludz-
kie dramaty. Historia, która dzieje się na naszych 
oczach, nigdy nie powinna się wydarzyć.

– W całej tej tragicznej sytuacji i cierpieniu 
narodu ukraińskiego pojawia się jedna, mała, 
pozytywna myśl, że w obliczu tragedii potrafi-
my się zjednoczyć i nieść pomoc.

– Rzeczywiście tak jest. To się dzieje zarówno 
w całej Polsce, jak i w naszym mieście. Rudzianie 
bardzo zaangażowali się w akcję pomocową. To 
wspaniałe, że stało się to spontanicznie, nie trzeba 
było specjalnie o to kogoś prosić ani namawiać. 
Padło hasło i od razu mieszkańcy ruszyli do dzia-
łania. Jestem zbudowana i wzruszona, gdy widzę, 
jak wszyscy współpracują. Jedni przynoszą dary, 
inni je segregują, pakują, koordynują transport. 
Rudzianie poświęcają swój wolny czas, biorą wol-
ne w pracy, bo czują potrzebę, by nieść pomoc. Za 
to z całego serca wszystkim dziękuję. W Rudzie 
Śląskiej odbywa się wiele zbiórek – w naszym 
centralnym magazynie w Nowym Bytomiu,  

w szkołach, przedszkolach, parafiach, przychod-
niach, w naszych jednostkach miejskich, a także 
prywatnych firmach. Bardzo zaangażowane są też 
nasze organizacje pozarządowe i harcerze. Dziś 
nie ma chyba już nikogo, kto nie dołożyłby swojej 
cegiełki do niesienia pomocy Ukrainie. Możemy 
być z siebie dumni.

– Wiele rodzin zgłosiło również chęć udostęp-
nienia lokum dla ukraińskich matek z dziećmi. 
Pani także.

– Mieszkam sama, mam wolny pokój, dlatego 
nie zastanawiałam się ani chwili. To jest potrzeba 
serca. Mieszkańcy również chcą przyjąć pod swój 
dach uchodźców. Każdy pomaga, jak może. Zgło-
siło się już do nas około 100 osób i rodzin, które 
zadeklarowały przyjęcie pod swój dach uciekinie-
rów wojennych. Do tej pory jako miasto, przez 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, zapewnili-
śmy w ten sposób schronienie około 40 osobom, 
ale do tego należy jeszcze doliczyć uchodźców, 
którzy zostali przyjęci przez mieszkańców „na 
własną rękę”. Ja jeszcze czekam aż przydzielona 
zostanie mi rodzina z Ukrainy. Ponadto zapewnia-
my też miejsce w obiektach zbiorowych, do któ-
rych zakwaterowaliśmy ok. 50 osób. Sytuacja jest 
bardzo dynamiczna. Praktycznie codziennie po-
przez wideokonferencje wraz z władzami innych 
miast mamy kontakt z wojewodą. Organizacyjnie 
radzimy sobie bardzo dobrze, ale potrzebne jest 
jeszcze przyjęcie przez parlament specjalnych roz-
wiązań prawnych, które uregulują takie kwestie, 
jak opieka zdrowotna, zatrudnienie czy edukacja 
dzieci i młodzieży. Rząd przygotował już projekt 
specustawy, która zakłada, że do uzyskania statusu 
uchodźcy wystarczy stempel w dokumencie po-
dróży, a do zatrudnienia proste powiadomienie 
urzędu pracy. Osoby uciekające przed wojną mają 
mieć w Polsce dostęp do szeregu świadczeń, m.in. 
zdrowotnych i rodzinnych. Co dla nas ważne, to 
fakt, że mają być też ułatwienia dla samorządów 
w zakresie organizowania nauki w szkołach. Gdy 
zajdzie taka potrzeba, to dla dzieci ukraińskich 
uchodźców będziemy tworzyć oddziały przygoto-
wawcze, gdzie uczyć się będą języka polskiego. 
Na razie sytuacja jest pod kontrolą, bo nie mamy 

u nas w mieście jeszcze dużej liczby osób ucieka-
jących przed wojną. Ale nie wiemy, co będzie da-
lej, ile to potrwa…

– Pani Prezydent, powiedzmy sobie uczciwie 
– jest Pani po ciężkiej chorobie nowotworowej, 
a tu od razu po powrocie do pracy „zaliczyła” 
Pani skok „na głęboką wodę”. Czy niezależnie 
od całej tej dramatycznej sytuacji nie powinna 
Pani teraz zwolnić?

– Mam patrzeć obojętnie na to, co się dzieje? 
Nie ma mowy! Nawet w trakcie chemioterapii by-
łam w stałym kontakcie z moimi zastępcami i na-
czelnikami poszczególnych wydziałów, omawia-
łam z nimi kluczowe sprawy i wspólnie zastana-
wialiśmy się, jak rozwiązać problemy, a teraz mam 
sobie odpuścić? Może zabrzmi to patetycznie, ale 
ja żyję tym miastem, a mieszkańcy dają mi siłę do 
działania. Nie chodzi mi tu tylko o te osoby, które 
mi kibicują w drodze do pełni zdrowia i doceniają 
kierunek, w jakim prowadzę Rudę Śląską, ale tak-
że o tych, które krytykują moje działania. Mam 
w ten sposób podwójną motywację do pracy. To 
właśnie to, prócz rodziny i przyjaciół, pomogło mi 
przezwyciężyć najgorszy czas. Robiłam wszystko, 
by mimo mojej nieobecności na miejscu, w urzę-
dzie miasta, wszystkie tematy miejskie toczyły się 
w normalnym trybie. Myślę, że to się udało.

– Teraz, mimo całego dramatyzmu i powagi 
sytuacji, miasto też musi iść do przodu. Czy 
wszystkie zadania idą zgodnie z planem?

– W zasadzie tak. Mamy jednak problemy przy 
budowie nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 17 
w Bielszowicach. Ze względu na wpływy eksplo-
atacji górniczej, które uaktywniły się w obrębie 
placu budowy, na ponad miesiąc musieliśmy 
wstrzymać prace do czasu uspokojenia terenu. Bę-
dziemy mieć zatem opóźnienie, ale pod koniec 
marca budowlańcy powinni już powrócić na swoje 
miejsca pracy.

– Słyszałam, że wciąż ważą się losy budowy 
trasy N-S w kierunku Bytomia. Przyznam, że 
jestem zdziwiona obrotem tej sprawy, bo prze-
cież macie otrzymać od rządu 100 mln zł na ten 
cel.  Takie były przynajmniej zapewnienia pre-
miera Mateusza Morawieckiego.

– To prawda, ale nie odpuścimy tak łatwo, bo to 
byłby duży „zastrzyk finansowy” dla naszego mia-
sta. Niestety, jak zwykle „diabeł tkwi w szczegó-
łach”, bo ta kwota nie zabezpiecza całościowego 
kosztu wykonania tej inwestycji, której kosztory-
sowa wartość to 320 mln zł. Obawiamy się, że ce-
na tej inwestycji w aktualnych warunkach rynko-
wych i wobec sytuacji międzynarodowej może 
być jeszcze wyższa. Byliśmy przekonani, że część 
brakujących funduszy uda nam się pokryć z in-
nych dotacji. Niestety, po otrzymaniu umowy dofi-
nansowania okazało się, że na realizację tej inwe-
stycji nie możemy ubiegać się o dodatkowe pienią-
dze z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Stara-
my się jednak o 65 mln zł z Programu Inwestycji 
Strategicznych. Czekamy, jakie będzie rozstrzy-
gnięcie. Analizujemy też możliwość dokonania 
przesunięć w ramach Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej. Muszę jednak powiedzieć uczciwie 
– nic za wszelką cenę, bo nie chcę doprowadzić 
naszego budżetu do „zadyszki finansowej”, a na-
wet, mówiąc brutalnie, „zarżnięcia” go przez skie-
rowanie całego strumienia pieniędzy na jedną  
inwestycję. Wystarczy, że mamy do spłacenia po-
ręczenie kredytu na budowę Aquadromu. Od po-
czątku mojej prezydentury stawiam na to, by mia-
sto rozwijało się w sposób zrównoważony. To się 
sprawdza i wiele osób to zauważa, a przede wszyst-
kim docenia. Nic nie jest jednak przesądzone. Bę-
dę walczyć o N-S-kę do końca. Zresztą jak 
o wszystko. Cóż… Taka już jestem.

 AP
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Noga z gazu albo mandat
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Inspekcja 
Transportu 

Drogowego 
zamontowała 

fotoradar 
po licznych 

apelach 
władz 

miasta.

Na tzw. zakręcie mistrzów na Drogowej Trasie Średnicowej zainstalowany został fotoradar, który rozpoczął rejestra-
cję kierowców przekraczających prędkość w tym miejscu. Wcześniej trwało testowanie urządzenia, które ma spo-
wodować ostrożną jazdę kierowców, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo ruchu na rudzkim odcinku DTŚ. Koszt jego 
zakupu w wysokości prawie 300 tys. zł sfinansowało miasto Ruda Śląska.

Obsługą i konserwacją fotoradaru zaj-
muje się Inspekcja Transportu Drogowe-
go. –  Jeszcze  pod  koniec  ubiegłego  roku 
podpisaliśmy  protokół  przekazania  urzą-
dzenia Inspekcji. W ostatnim czasie trwały 
jego testy. Od początku ubiegłego tygodnia 
rozpoczęła się rejestracja tych kierowców, 
którzy  przekraczają  dozwoloną  prędkość 
w tym miejscu – mówi wiceprezydent mia-
sta Krzysztof Mejer. – Apeluję o ostrożną 
jazdę, szczególnie na tym feralnym zakrę-
cie  i  mam  nadzieję,  że  już  nie  będziemy 
oglądać w Internecie wyczynów kolejnych 
mistrzów kierownicy w tym miejscu – do-
daje.

 Na rudzkim odcinku Drogowej Trasy 
Średnicowej bardzo często dochodzi do 

OGŁOSZENIA
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Urządzenie po kilku tygodniach 
testów od ubiegłego tygodnia 

(28.02) dokonuje pomiarów.

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

wypadków, bądź kolizji. W ubiegłym roku 
na tzw. zakręcie mistrzów doszło do  
15 zdarzeń, z czego 12 było kolizjami, 
a trzy zakwalifikowano jako wypadki 
z udziałem osób rannych. Na całej DTŚ 
w rejonie miasta Ruda Śląska policja od-
notowała 46 zdarzeń, w tym 41 kolizji  
i pięć wypadków.

Miasto już od 2017 r. wspólnie z policją 
wnioskowało o montaż fotoradaru na fe-
ralnym zakręcie na DTŚ. Inspekcja Trans-
portu Drogowego po wykonanych anali-
zach uznała takie rozwiązanie za zasadne. 
Okazało się jednak, że ustawienie fotora-
daru w Rudzie Śląskiej znalazło się na dal-
szym miejscu w planach inwestycyjnych 
Inspekcji. W tej sytuacji prezydent miasta 

podjęła decyzję o zakupie urządzenia, co 
spotkało się z akceptacją Rady Miasta. Po-
licja i ITD pozytywnie zaopiniowały loka-
lizację urządzenia.

Przetarg na zakup i montaż urządzenia 
rozstrzygnięto pod koniec października 
ubiegłego roku. W grudniu został zamon-
towany maszt wieżowy do fotoradaru 
oraz zostało wykonane przyłącze elek-
tryczne. Następnie zamontowano urzą-
dzenie do pomiarów prędkości, które 
przed wprowadzeniem do użytku musiało 

zostać skonfigurowane z systemem  
CANARD GITD oraz musiały zostać 
przeprowadzone testy. Zamontowano też 
dodatkową lampę błyskową, aby w wa-
runkach nocnych poprawić doświetlenie 
drugiego i trzeciego pasa.

Przypomnijmy, że od stycznia 2022 ro-
ku przekroczenie prędkości jest dość ostro 
karane. Maksymalna wysokość mandatu 
została podniesiona 10-krotnie z 500 zł do 
5000 zł, a grzywny nakładanej przez sąd 
z 5000 zł do 30 tys. zł. IM

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  

SPóŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLąSKIEJ 
informuje, że został ogłoszony przetarg ograniczony na najem miejsc 

postojowych dla najemców lokali mieszkalnych w budynku przy  
ul. Bytomskiej 22 w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu ograniczonym znajduje się na:
stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem • 
lokali/przetarg/garaże,
BIP Urzędu Miasta Ruda Śląska• 
na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Bytomskiej 22.• 
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Na ratunek zwierzętom z Ukrainy
Rudzkie�schronisko�TOZ�,,Fauna”�także�nie�pozostało�obojętne�na�obecnie�panującą�sytuację�na�Ukrainie.�W�związku�
z�napływem�uchodźców,�którzy�niejednokrotnie�przekraczają�granicę�ze�swoimi�zwierzętami,�rudzki�azyl�będzie�przyj-
mował�je�tymczasowo�lub�na�dłuższy�pobyt.�TOZ�Fauna�organizuje�także�bezpłatną�pomoc�weterynaryjną�oraz�zakup�
karmy.
–  Apelujemy  do  Ukraińców,  aby  nie 

zostawiali swoich zwierząt, lecz w miarę 
możliwości zabierali ze sobą do naszego 
kraju. Zaopiekujemy się nimi w przypad-
ku,  gdy  w  miejscu  nowego  pobytu  nie 
będzie  możliwości  pozostawienia  zwie-
rzęcia lub potrzebna będzie opieka przez 
dłuższy  czas  – zapowiada Beata Drzy-
mała-Kubiniok, prezes schroniska TOZ 
,,Fauna”. – Dotyczy to wszystkich zwie-
rząt towarzyszących – zarówno zwierząt 

i kotów, jak i tych mniejszych, np. króli-
ków – dodaje. 

Pomoc, jeżeli chodzi o liczbę przyjmo-
wanych zwierząt, ma być udzielona 
w maksymalnej skali, jaka będzie możliwa 
w TOZ ,,Fauna”. – Mamy nadzieję, że in-
formacja o naszej akcji dotrze do jak naj-
szerszego grona osób, które ze zwierzętami 
przybywają na Śląsk – mówi Beata Drzy-
mała-Kubiniok. – Co ważne, wsparcie do-
tyczyć będzie nie tylko opieki nad zwierzę-

OgŁOSZeNie

tami, ale także udzielenia im nieodpłatnej 
pomocy  weterynaryjnej,  czy  przekazania 
karmy – dodaje.

Ponadto rudzki azyl nawiązał kontakt 
z jednym z największych schronisk dla 
zwierząt na Ukrainie. – Niestety na  razie 
nie  ma  możliwości,  aby  tam  dotrzeć,  ale 
jeżeli  tylko  będzie  taka  opcja,  także  dla 
tych zwierząt zabezpieczymy miejsca w na-
szym  schronisku  –  zapowiada Drzymała-
Kubiniok. Joanna Oreł

RYNeK�PRACY

PUP ze wsparciem dla cudzoziemców
W�związku�z�napływem�uchodźców�z�Ukrainy�Powiatowy�Urząd�Pracy�w�Rudzie�Śląskiej�przygotowuje�się�do�wsparcia�osób,�które�będą�poszukiwały�pracy�
w�naszym�mieście,�a�także�chce�zachęcić�lokalnych�pracodawców,�aby�ci�tworzyli�nowe�miejsca�pracy�dla�uchodźców.�Sytuacja�ta�wymaga�pilnych�zmian�
w�prawie,�które�uproszczą�proces�zatrudniania�cudzoziemców�w�Polsce.

2 marca opublikowano główne założe-
nia projektu ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium ich państwa. Zgodnie z zało-
żeniami obywatele Ukrainy, którzy prze-
kroczą polską granicę, chroniąc się przed 
wojną, będą mogli pozostać w naszym kra-
ju legalnie przez 18 miesięcy (od 24 lute-
go, na podstawie statusu uchodźcy). Gra-
nicę przekroczyły głównie kobiety z dzieć-
mi (mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat 
mają zakaz opuszczania Ukrainy). Dlatego 
spodziewać się można, że to właśnie panie 
po znalezieniu schronienia w Polsce będą 
szukały tutaj pracy.

Kluczową kwestię dla działań powiato-
wych urzędów pracy w tym zakresie ma 
stanowić zmiana prawa w obrębie zatrud-

niania obywateli Ukrainy, które będzie ho-
norowane przez urząd jedynie na podsta-
wie powiadomienia pracodawcy w termi-
nie do 7 dni od dnia zatrudnienia cudzo-
ziemca. – Obecnie bardzo ważna jest akty-
wizacja lokalnych pracodawców w obsza-
rze tworzenia miejsc pracy dla ukraińskich 
uchodźców.  Pracownicy  Powiatowego 
Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej,  reagując 
na  skutki  konfliktu  zbrojnego,  nawiązują 
kontakt z pracodawcami, którzy zamierza-
ją zatrudnić obywateli Ukrainy. Utworzo-
na w ten sposób baza pod roboczą nazwą 
„bank pracodawców” z pewnością ułatwi 
kontaktowanie  zgłaszających  się do urzę-
du uchodźców z ich potencjalnymi praco-
dawcami – zapowiada Beata Płaczek, dy-
rektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ru-

dzie Śląskiej. –  PUP  zachęca  również 
pracodawców, którzy zdecydują się na za-
trudnienie cudzoziemca, do składania ofert 
pracy bezpośrednio w urzędzie – dodaje.

Aby zwiększyć dostępność zatrudnienia 
dla obywateli Ukrainy, rudzki PUP przetłu-
maczy złożone oferty pracy na język ukraiń-
ski oraz umieści je w odpowiednich bazach 
(Centralna Baza Ofert Pracy, ePraca). Na 
każdym etapie składania oferty pracy praco-
dawcy mogą liczyć na wsparcie pracowni-
ków urzędu pod nr tel. 32 771-59-18. Nato-
miast w sprawie aktualnie obowiązujących 
przepisów dotyczących zatrudniania cu-
dzoziemców w Polsce można kontaktować 
się pod nr tel. 32 771-59-85.

Wszyscy poszukujący zatrudnienia mogą 
również skorzystać z Zielonej Linii pod nu-

merem telefonu 19524, oferty Centralnej 
Bazy Ofert Pracy oraz aplikacji mobilnej 
ePraca. Informacje na temat pomocy w zna-
lezieniu pracy oraz bazę ofert pracy zgłasza-
nych przez pracodawców obywatele Ukrainy 
znajdą także na portalu https://www.gov.pl/. 
– Jednocześnie rudzki urząd pracy zachęca 
do obserwowania naszej strony internetowej 
https://rudaslaska.praca.gov.pl/ i konta Fa-
cebook https://www.facebook.com/pupruda-
slaska, gdzie po ogłoszeniu specustawy nie-
zwłocznie zamieścimy informacje dotyczące 
wszelkich  zmian  w  obszarze  zatrudniania 
cudzoziemców – mówi Beata Płaczek. – Za-
chęcam do przekazywania informacji o tych 
możliwościach  osobom,  które  znalazły 
schronienie w naszym mieście – dodaje.

 Joanna Oreł

AKCJA�CHARYTATYWNA
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Dzieci pomagają, jak potrafią
Ruda�Śląska�organizuje�akcję�„Dzieci�–�dzieciom”.�głównym�celem�przedsięwzięcia�jest�zbiórka�zabawek�dla�dzieci�z�Ukrainy�przez�podopiecznych�rudzkich�
placówek�oświatowych.�–�Niech będzie to gest naszej solidarności z potrzebującymi, a także lekcja wrażliwości, empatii i otwartości na potrzeby drugiego 
człowieka –�podkreśla�Anna�Krzysteczko,�wiceprezydent�miasta�ds.�społecznych.

Do rudzkich placówek oświatowych zo-
stał wystosowany list wiceprezydent Anny 
Krzysteczko, by najmłodsi mieszkańcy na-
szego miasta – przedszkolacy, a także 
uczniowie – w geście solidarności ze swo-
imi rówieśnikami z Ukrainy przynieśli dla 
nich drobny ,,prezent”. Akcja będzie trwa-
ła do 15 marca. Zebrane w szkołach 
i przedszkolach zabawki można dostar-
czyć do 18 marca do hali sportowej przy 
ul. Hallera 16 w Nowym Bytomiu (od po-
niedziałku do piątku w godz. od 8 do 20). 
Ze względów sanitarnych przekazywane 
rzeczy powinny być nowe. 
– Zachęcam gorąco, aby każde dziecko 

uczęszczające  do  przedszkola  oraz  każdy 
uczeń szkoły w Rudzie Śląskiej przyłączył 
się  do  tej  szlachetnej  akcji  i  przekazał 
w  darze  zabawkę,  która  z  pewnością  po-
może przetrwać ten trudny czas przerażo-

nym  i  poszkodowanym  dzieciom  ukraiń-
skim – podkreśla Anna Krzysteczko.

Przedszkolacy oraz uczniowie zaanga-
żowali się w akcję już od pierwszych dni 
jej trwania. – Oczywiście oprócz zaspoko-
jenia  podstawowych  potrzeb  opieki,  po-
czucia  bezpieczeństwa,  dzieci  potrzebują 
zabawek, by nie zatracić swojego dzieciń-
stwa, a które mogą pomóc przetrwać trud-
ny czas adaptacji w nowym miejscu – pod-
kreśla Grażyna Kukiełka, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy. 
–  Oczywiście  Szkoła  Podstawowa  nr  4 
wraz z oddziałem przedszkolnym włączyła 
się  do  akcji  charytatywnej,  bo  to  mała 
szkoła z wielkim sercem, która nie raz po-
kazała, że otwartość na potrzeby drugiego 
człowieka  jest  ważna  i  nigdy  nie  zostaje 
bez odpowiedzi – dodaje.

 Joanna Oreł W akcję chętnie włączyli się m.in. uczniowie oraz przedszkolacy z SP nr 4.

SOlidarni  
z Ukrainą!
rudzka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
przypomina, że trwa 

zbiórka dla wszystkich 
chętnych, którzy chcą się 

przyłączyć do pomocy 
uchodźcom wojennym  

z Ukrainy.

Niezbędne�rzeczy,�
które�przyjmujemy�dla�
potrzebujących�to�m.in.

długoterminowe�jedzenie,•�
kołdry,�koce,�ręczniki,�pościel,•�
środki�czystości�i�kosmetyki,•�
środki�higieniczne,•�
nowe�zabawki�i�artykuły�szkolne,•�
środki� opatrunkowe,� leki� prze-•�
ciwbólowe�i�przeciwgorączkowe,
karma�dla�zwierząt.•�
Zbiórki� odbywają� się� w� każdej�

dzielnicy� Rudy� Śląskiej� w� siedzi-
bach� Osiedlowych� Domów� Kultu-
ry:

ODk Jowisz – Godula,  
ul. Joanny 12, tel. 32 340-11-02;

ODk Meteor – nowy Bytom,  
ul. Dworaka 9, tel 32 342-20-05;

ODk Matecznik – ruda  
ul. norwida 26, tel. 32 248-30-20;

ODk Muza – Halemba,  
ul. Energetyków 25,  

tel. 32 242-66-41

ODk Pulsar – Wirek,  
ul. różyckiego 30,  
tel. 32 242-09-34

ODk Country – Bykowina,  
ul. Sztygarska 9, tel. 32 240-70-90

ODk neptun – Orzegów,  
ul. zielińskiego 8,  
tel. 32 340-13-69
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HUFIEC�ZHP�RUDA�ŚLĄSKA

Harcerskie wsparcie dla uchodźców
Zbiórka�darów,�zapewnienie�miejsc�noclegowych�oraz�gotowość�do�służby�w�razie�alarmu�–�między�innymi�takie�działania�pro-
wadzą�rudzcy�harcerze,�aby�wesprzeć�przybywających�do�naszego�kraju�Ukraińców.�Rudzki�Hufiec�ZHP�współpracuje�równo-
cześnie�m.in.�z�miastem,�Urzędem�Wojewódzkim�oraz�Śląską�Chorągwią�ZHP,�by�zapewnić�jak�najlepszą�pomoc�uchodźcom.

Na terenie Hufca ZHP już pod koniec lu-
tego w ramach współpracy z Wydziałem 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe-
go Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach przygotowanych zostało 20 miejsc 
noclegowych. – Do dyspozycji jest kuchnia, 
łazienki z prysznicem i ciepłą wodą. Mamy 
zapewnionych harcerskich instruktorów do 
przygotowania zajęć integracyjnych z ewen-
tualnymi dziećmi, które w hufcu miałyby 
znaleźć schronienie – mówi Krystian Nie-
gel, rzecznik prasowy Hufca ZHP Ruda Ślą-

ska. – Wszystkie osoby będą do nas kierowa-
ne przez Urząd Wojewódzki po zgłoszeniu 
się w jednym ze specjalnych punktów recep-
cyjnych (najbliższy znajduje się w katowic-
kim Caritasie – przyp. red.). Co do zasady, 
rejestracja w tym punkcie nie jest obowiąz-
kowa, ale daje możliwość kompleksowego 
udzielenia pomocy. Tam uchodźcy otrzyma-
ją ofertę pomocy prawnej oraz informację 
o możliwości korzystania z opieki medycz-
nej, oświaty i ewentualnej możliwości pod-
jęcia pracy – dodaje.

Jednocześnie w Hufcu ZHP trwa zbiór-
ka darów. – Przede wszystkim zbieramy 
materiały pierwszej potrzeby – jedzenie 
instant, jedzenie o przedłużonej dacie 
przydatności do spożycia, środki higienicz-
ne, w tym pieluchy jednorazowe i środki 
higieny intymnej. Przygotowywane są też 
pakiety ratunkowe ze środkami opatrunko-
wymi. Mamy informację o centralnie zaku-
pionych tzw. słomkach życia do filtracji 
wody. Zbiórka zostanie przekazana  
w sposób zorganizowany do centralnego 
punktu rozdysponowania we współpracy 
z miastem Ruda Śląska lub Śląską Chorą-
gwią ZHP w zależności od potrzeb logi-
stycznych – zapowiada Krystian Niegel.

Ponadto 40 wolontariuszy z rudzkiego 
Hufca ZHP działa w stanie podwyższonej 
gotowości w ramach systemu alarmowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
– Harcerze zachowali się fenomenalnie, 
gdy otrzymaliśmy prośbę o wsparcie dzia-
łań na dworcu PKP w Krakowie. Od mo-
mentu rozesłania wiadomości do wejścia 
do autobusu minęło 3,5 godziny. W tym 
czasie zebrała się 30-osobowa grupa chęt-
na do służby. Na dworcu nasi harcerze zaj-
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W Hufcu ZHP dla uchodźców przygotowano 20 miejsc noclegowych.
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Podczas akcji na dworcu PKP rudzcy 
harcerze zajmowali się  

m.in. rozdawaniem żywności.
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Mimo zmęczenia i ogromu pracy wolontariusze nie tracą energii do działania.

Fo
to

: H
ufi

ec
 Z

H
P 

Ru
da

 Ś
lą

sk
a

Na dworcu w Krakowie harcerze  
uśmiechem, dobrym słowem  

i wsparciem witali Ukraińców.

mowali się pomocą m.in. w rozdysponowa-
niu jedzenia, wypełnianiu dokumentów 
oraz wspierali działania punktu recepcyj-
nego – mówi Krystian Niegel. 

Zgłoszony został też 15-osobowy patrol 
wolontariuszy w ramach ogólnopolskiej 
akcji ZHP ,,Zastęp Granica”. Ponadto 

rudzcy harcerze przyłączyli się do zbiórki 
Chorągwi Śląskiej ZHP. Chodzi o trans-
port koców, karimat i łóżek polowych do 
Lublina, a następnie w kierunku Kijowa. 
Hufiec Ruda Śląska przekazał na ten cel 
150 materacy.
� Joanna�Oreł

POMOC�DLA�UKRAINY

W geście solidarności
Fala�wsparcia�dla�uchodźców�z�Ukrainy�nie�słabnie.�Mogą�oni�znaleźć�schro-
nienie w miejscach organizowanych m.in. przez miasto oraz osoby prywat-
ne.�Cały�czas�prowadzone�są�także�zbiórki�darów�zarówno�dla�uchodźców,�
jak�i�osób,�które�zostały�na�terenie�Ukrainy.

– Będziemy nadal powiększać naszą ba-
zę miejsc dla uchodźców. Sprawdzamy, czy 
na ten cel da się zaadaptować część pusto-
stanów znajdujących się w naszym zaso-
bie. Z inicjatywą wyszli także mieszkańcy 
i niektórzy deweloperzy, którzy udostępnili 
swoje lokale. W Rudzie Śląskiej za pośred-
nictwem Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego schronienie znalazło już ponad 80 
osób, z czego blisko połowa u rudzkich ro-
dzin. Do tej pory chęć zapewnienia schro-
nienia uchodźcom zadeklarowało ok. 100 
rodzin z naszego miasta – tak prezydent 
miasta Grażyna Dziedzic podsumowała 
poniedziałkowe zebranie Miejskiego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego. Jeśli 
ktoś z mieszkańców ma możliwość udzie-
lenia schronienia uchodźcom z Ukrainy, 
może przesłać zgłoszenie na adres: pomoc.
ukrainie@ruda-sl.pl.

Uchodźcy, którzy trafili m.in. do Rudy 
Śląskiej, mogą liczyć nie tylko na dach nad 
głową. Wszystkie osoby, które uciekły przed 
wojną z terenu Ukrainy, mogą bezpłatnie 
korzystać ze służby zdrowia, a od 28 lutego 
z komunikacji miejskiej ZTM. Ponadto 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkol-
nym są przyjmowane do rudzkich placówek 
oświatowych. – Każdy dyrektor szkoły ma 
w tej chwili obowiązek przyjąć dzieci 
z Ukrainy w celu kontynuowania edukacji 
– to samo dotyczy przedszkoli. Mamy już 
pierwsze przypadki przyjęć do placówek 
– informuje Roman Dymek, naczelnik Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego.

W związku z napływem kolejnych 
uchodźców cały czas potrzebne są podsta-
wowe produkty dla osób oczekujących 
m.in. przed przejściami granicznymi 
i w punktach recepcyjnych. W Rudzie Ślą-
skiej działa centralny punkt przyjmowania 
darów przy ul. Hallera 16 (hala MOSiR). 
Produkty przyniesione przez mieszkańców 
Rudy Śląskiej są przekazywane do służb 
wojewody, które następnie dostarczają je 
potrzebującym. Pierwszy duży transport 
(prawie 40 palet m.in. żywności i środków 
czystości) wyjechał z naszego miasta  
w ubiegłą środę (2.03).

Pomoc kierowana jest nie tylko na grani-
cę, ale również na terytorium Ukrainy. Od-
dzielne akcje organizują osoby, które po-

chodzą z tego kraju, a obecnie mieszkają 
w Rudzie Śląskiej. Transporty darów orga-
nizuje m.in. Inna Biliaieva. – Mamy za sobą 
kilka transportów na terytorium Ukrainy. 
Tam potrzeba jest dosłownie wszystkiego, 
dlatego dziękujemy wszystkim osobom za-
angażowanym z całej Polski za każdą formę 
pomocy. Ciągle docierają do nas nowe da-
ry. Nie sądziłam, że będzie tak duża mobili-
zacja – mówi Inna Biliaieva. Dodajmy, że 
w pakowanie przekazanych produktów za-
angażowali się m.in. uczniowie IV Liceum 
Ogólnokształcącego z Orzegowa.

Wsparcie dla Ukrainy koordynuje także 
mieszkający w Rudzie Śląskiej Vlad Ko-
zlov. – Największym wyzwaniem jest dowie-
zienie darów bezpośrednio na Ukrainę, 
gdzie trzeba mieć zorganizowany dalszy 
transport w głąb kraju. Dlatego dziękuję 
wszystkim cichym bohaterom, którzy zarów-
no w Polsce, jak i na Ukrainie koordynują 
akcję. Obecnie przygotowujemy się do trze-
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Transport darów na Ukrainę organizuje  
m.in. Ukrainka Inna Biliaieva (na zdjęciu trzecia z prawej).
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Na hali MOSiR-u przy ul. Hallera cały czas pracują wolontariusze, 
którzy segregują produkty i pakują je.
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Pierwszy transport z darami dla  
Ukrainy wyjechał z rudzkiego magazynu 

centralnego tydzień temu.

ciego wyjazdu z darami. Z naszej pomocy 
skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i Woj-
ska Obrony Terytorialnej Ukrainy, czy pa-
cjenci szpitali – mówi Vlad Kozlov. – Przy 
okazji transportu odebraliśmy również ko-
lejne osoby, które w Polsce będą mogły 
przetrwać ten najtrudniejszy czas – dodaje.

W pomoc zaangażowały się także rudz-
kie kluby sportowe. Oprócz trwających 
zbiórek proponują one darmowe treningi 
dla dzieci z Ukrainy (m.in. Akademia Pił-
karska Wawel Wirek, K.S. Rugby Ruda 
Śląska, Pogoń Nowy Bytom, Gwiazda Ru-
da Śląska oraz UKS Manta), a klub sporto-
wy Nelson Club wyremontował mieszka-

nie, w którym ma zamieszkać uciekająca 
przed wojną matka z dzieckiem.

Mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy chcą 
pomóc potrzebującym z Ukrainy, mogą od-
wiedzić stronę rudadlaukrainy.pl. Zawiera 
ona informacje o formach pomocy organi-
zowanych przez parafie i organizacje poza-
rządowe. Ponadto na Facebooku powstała 
grupa „Ruda Śląska dla Ukrainy”. Działa 
też specjalna strona rządowa pomagamu-
krainie.gov.pl, która przeznaczona jest za-
równo dla uchodźców, jak i osób, które 
chcą pomagać. Uruchomiona została też 
zrzutka pod hasłem „Rudzianie dla Ukra-
iny” (zrzutka.pl/kyyrwp). Joanna�Oreł
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Produkty zebrane w ramach zbiórki  
koordynowanej przez Vlada Kozlova (na 
zdjęciu po prawej) w kilku transportach 

zostały przekazane na Ukrainę.
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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.

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
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z�RUDzKiCH�DRÓg

Ulica Bielszowicka zamknięta
W�związku�z�budową�trasy�N-S�w�ubiegły�czwartek�zamknięta�dla� ruchu�została�
ulica�Bielszowicka.�Chodzi�o�ok.�0,5-kilometrowy�odcinek�od�ul.�1�Maja�do�ul.�Wiej-
skiej.�zamknięcie�drogi�nie�dotyczy�dojazdu�do�znajdujących�się�przy�niej�posesji.

– Niestety osoby, które poruszały się 
tamtędy, skracając sobie czas przejazdu 
pomiędzy Bielszowicami a Wirkiem, będą 
musiały korzystać teraz z pozostałych 
dróg. Objazd kierowany jest m.in. ul. Ha-
lembską –  poinformował  wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.
Zamknięcie  ulicy  Bielszowickiej  ko-

nieczne  było w  związku  z  postępem prac 
przy budowie ,,eneski”. Obecnie trwa prze-
budowa  magistrali  wodociągowej,  która 
jest  gotowa w  70  proc.  – Do ukończenia 
całości niezbędne jest wykonanie najtrud-
niejszego etapu, obejmującego pas drogo-
wy ulicy Bielszowickiej oraz ulicy 1 Maja, 
w rejonie ulic Mostowej i Olimpijskiej. Za-
kończenie wszystkich prac w ramach prze-
budowy magistrali wodociągowej plano-
wane jest na III kwartał br. –  zapowiada 

Mariusz  Pol,  naczelnik  Wydziału  Dróg 
i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Prowadzone są także intensywne prace 

przy  budowie  czterech  obiektów  mosto-
wych oraz nasypów drogowych na odcin-
ku pomiędzy ulicą Kokota a ulicą Bielszo-
wicką. Ponadto  trwa przygotowanie  tym-
czasowego objazdu, którym kierowcy będą 
się poruszać podczas budowy nowego mo-
stu nad Potokiem Bielszowickim przy ul. 1 
Maja.
Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu 

zamknięta została także ul. Czarnoleśna na 
czas remontu jej nawierzchni. Objazd po-
prowadzono ulicami 1 Maja, Hallera i Ob-
jazdową. Dojazd do posesji i terenów usłu-
gowych możliwy jest od strony ul. 1 Maja. 
Zmiany nie  dotyczą  komunikacji  autobu-
sowej.  JO
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Iryna i Przemek walczą o życie. Możemy pomóc
iryna�i�Przemek�to�para�zapalonych�biegaczy,�którzy�rok�temu�wzięli�ślub�i�wydawało�się,�że�nic�nie�stanie�na�przeszkodzie�ich�
szczęściu.�Wtedy�nadeszła�informacja�o�wojnie�na�Ukrainie,�skąd�pochodzi�iryna�i�gdzie�została�jej�17-letnia�córka.�Małżonkowie�
podjęli�natychmiastową�decyzję,�aby�wyjechać�po�Wiktorię.�Niestety�w�trakcie�drogi�powrotnej�doszło�do�koszmarnego�wypad-
ku.�iryna�i�Przemek�walczą�w�szpitalu�o�życie�i�zdrowie.�Trwa�zbiórka�pieniędzy�na�leczenie�polsko-ukraińskiego�małżeństwa.
Iryna przeprowadziła  się do Rudy Ślą-

skiej kilka  lat  temu. Z  rudzianinem Prze-
mysławem  Basą,  wielokrotnie  nagradza-
nym  ultramaratończykiem,  połączyło  ją 
uczucie oraz wspólna pasja – bieganie. Nie 
tylko zresztą Przemek ma na swoim kon-
cie  sukcesy  –  Iryna Masnyk w  ubiegłym 
roku wygrała Silesia Marathon w kategorii 
kobiet. Iryna jest matką trójki dzieci – naj-
starsza, Wiktoria, ma 17  lat. Dziewczyna 
została na Ukrainie, więc kiedy wybuchła 
wojna, Iryna wraz z mężem ruszyli do kra-
ju, by ratować dziecko. Stamtąd zabrali ze 
sobą także znajomą dziennikarkę, Oksanę.
Niestety w drodze powrotnej doszło do 

wypadku samochodowego – w  jego wy-
niku  samochód  rodziny  z Rudy  Śląskiej 
rozbił  się  i  uległ  całkowitemu  spaleniu. 
Iryna  i  Przemek w  ciężkim  stanie  trafili 
do szpitala. Przemek leży w śpiączce pod 
respiratorem,  ma  uszkodzony  kręgosłup 

oraz płuca.  Iryna na szczęście odzyskała 
świadomość oraz czucie w nogach. Fun-
dacja Przyjaciół Świętego Mikołaja ogło-
siła  zbiórkę  pieniędzy  na  leczenie  oraz 
rehabilitację małżonków,  a  także  opiekę 
nad trójką dzieci Iryny (Wiktoria po tygo-

dniu  opuściła  szpital)  oraz  wsparcie 
Oksany.
Pieniądze  można  wpłacać  na  konto 

nr  37  1600  1462  1837  6165  8000  0001 
z tytułem ,,wypadek Przemka” lub poprzez 
zbiórkę: www.zrzutka.pl/mxesfx.  JO

PRezYDeNT�MiASTA�RUDA�ŚląSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�(ii�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�następujących� 

wykazów�nieruchomości:�wykaz�nieruchomości,�która�zostanie�oddana�w�najem�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�� 
garaż�w�rej.�ul.�Szczęść�Boże;�wykaz�nieruchomości,�która�zostanie�oddana�w�najem�z�przeznaczeniem� 

pod�istniejący�garaż�w�rej.�ul.�Piastowskiej.
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Iryna  
i Przemek  

rok 
temu 
wzięli  
ślub.  

Oprócz 
miłości  

łączy ich 
wspólna 

pasja 
– bieganie.
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Jeśli masz ochotę 
sprawić sobie przyjemność, 
zrób to bez wahania. Poczu-
jesz wielką radość.
Byk – Masz sporo na gło-
wie, ale dasz radę. Pamiętaj 
tylko, żeby nie odkładać 
wszystkiego na potem.
Bliźnięta – W tym tygodniu 
trudno będzie Ci się porozu-
mieć z Twoją drugą połów-
ką. Wszystko się ułoży.
Rak – W Twoim życiu zapa-
nuje romantyczny nastrój, 
o co zadba osoba, którą 
ostatnio poznałeś.
Lew – Rozważ propozycję, 
którą już wkrótce otrzy-
masz. Dzięki niej Twoja sy-
tuacja ulegnie poprawie.
Panna – Ktoś bliski posta-
nowi w końcu sprawić Ci 
niespodziankę i zafunduje 
miły wyjazd lub pójście do 
kina.
Waga – Przed Tobą dużo 
pracy zawodowej i domo-
wej. Trzeba to będzie jakoś 
pogodzić. Dasz radę.
Skorpion – Trudne chwile 
masz już za sobą, więc gło-
wa do góry. Pomyśl o mi-
łym, rodzinnym spotkaniu.
Strzelec – Nareszcie dużo 
czasu spędzisz z partnerem. 
Dobrze Wam to zrobi. Może 
jakiś wyjazd?
Koziorożec – Wszystko za-
leży od Ciebie, bo gwiazdy 
Ci sprzyjają. Wszystko bę-
dzie się układać.
Wodnik –   Powrócą roman-
tyczne i namiętne chwile jak 
za dawnych lat. Korzystaj 
z tego.
Ryby – Wyzwolisz się z po-
czucia obowiązku. Nikogo 
nie zdziwisz, jeśli z baga-
żem ruszysz przed siebie.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza

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

tel. 607 – 468 – 787

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – składak z wiosła-
mi, 5 – ośmieszający utwór literacki, 
8 – krzyżuje się z osnową, 9 – żaglica, 
szklarz, 11 – wątpliwe przedsięwzię-
cie, 12 – hałas, tumult, 15 – skupisko 
ryb, 17 – sprzęt zboża, 20 – mecz lo-
kalnych drużyn, 21 – żywica tropikal-
na, 24 – lotnictwo: ruchomy element 
na skrzydle, 25 – paproć, 28 – parów, 
29 – wyspa grecka, 32 – wolnomularz, 
33 – pisarz brazylijski, autor ,,Kakao”, 
36 – zawilec, 39 – równoleżniki ziem-
skie, nad którymi Słońce „zawraca” 
42 – med. anamneza, 43 – tabun, 
45 – miękka tkanina bawełniana, 
46 – uchwyt na drzwiach, 47 – przylą-
dek na Antarktydzie. 

PIONOWO: 1 – żart, wic, 2 – ssak 
owadożerny, 3 – najpospolitszy mine-
rał skorupy ziemskiej, 4 – starogrecka 
budowla halowa, 5 – gorąca cząstka, 
6 – dwanaście sztuk, 7 – część bluzy, 
10 – dopływ Odry, 13 – port w Chor-
wacji, 14 – gromada płazińców, 
16 – werset z Koranu, 17 – szpeci pod-
udzie, 18 – klub włoski w Mediolanie, 
19 – ozdoba tałesu, 21 – doza, 22 – ora-
tor, 23 – dialog, 26 – arkan, 27 – mia-
sto w Chinach, 30 – gniew, podniece-
nie, 31 – odm. esperanto, 34 – czynny 
wulkan na wyspie Luzon, 35 – lanca, 
37 – półkolista wnęka w murze, 
38 – mit. gr. córka Tantala, 40 – koro-
zja, 41 – zapora, 44 – gatunek papugi. 

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 6” za-
praszamy do redakcji po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym 
(pod nr 889-771-365) – pana Józefa 
Maciaka. Prawidłowe hasło brzmi: 
Z przesytu rozkosz wygasa.
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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 najem na okres do 3 lat  • 
z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący w rejonie ul. Janusza Korczaka,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do 3 lat • 
z przeznaczeniem pod garaże wolnostojące w rejonie ulicy Władysława 
Reymonta,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do • 
3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny (przydomowy) 
w rejonie ulicy Maliszewskiego,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do • 
3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne w rejonie ulicy Janusza Korczaka,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do • 
3 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Janusza 
Korczaka,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do • 
3 lat z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne (przydomowe) w rejonie 
ulicy Karola Gabora,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres • 
do 3 lat, z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie 
ul. Wodnej.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych 
która zostanie oddana w dzierżawę, znajdująca się w rejonie ulicy: 

1 Maja, Romera, Akacjowa, Jesionowa z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekreacyjne.

Zapraszamy do zapisów

ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

ZAPISY TEL. 32 340-46-76 

Wolne terminy 
na protezy 

zębowe na NFZ 
2022 rok!!!

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE 

Marcin w grudniu 2016 roku zapadł w śpiączkę i przez dwa 
miesiące walczył o życie w rudzkim szpitalu. Dziś, po wybu-
dzeniu, walczy o sprawność, gdzie z każdym miesiącem robi 
postępy. By było to możliwe, potrzebne są czas i pieniądze 
na dalszą rehabilitację. Liczy się każda złotówka.

Zawalcz o sprawność Marcina!

Przekaż 1%
KRS: 0000 350 393, cel szczegółowy: 

Minakowski Marcin
Wyślij tradycyjny przekaz pieniężny na konto naszej fundacji Bank 
Spółdzielczy we Włoszczowie 95 8525 0002 0000 0010 7725 0001

tytuł przelewu – MINAKOWSKI MARCIN
www.jestesmyblisko.pl

REHABILITACJA

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 najem na czas 

oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod garaż murowany 
w kompleksie w rejonie ulicy Pordzika.
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OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. 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, so-
lidnie. Tel. 601-292-699.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNI-
KIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 
606-274-056.

NierUchomości

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

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

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nie-
ruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

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

 Szybko i korzystnie sprzedamy Two-
je mieszkanie, dom, działkę gruntu. Biu-
ro Nieruchomości GABRIEL. Tel. 691-
523-055. Zapraszamy.

moToryzacja

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

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

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

,,Nie umiera ten, kto ciągle trwa w naszej pamięci…”
Pani izabeli Pol

wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 
po stracie 

ojca
składają 

koleżanki i koledzy z Wydziału Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska

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• 

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,90 gr/kg. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie 
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skar-
bowego).

Praca

 Firma budowlana zatrudni pra-
cowników o specjalizacji ogólnobu-
dowlanej oraz stażystów i praktykan-
tów. Teren Ruda Śląska-Katowice. Tel. 
601-504-030.

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

 Zatrudnię pracownika do prac ogól-
nobudowlanych, tel. 603-975-040.

 Przyjmę do pracy w zakładzie ka-
mieniarskim, chętnie emeryta górnika. 
Tel. 501-303-628.

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

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

różNe

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

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

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”.
Emily Dickinson

Państwu
izabeli i mariuszowi Pol

pracownikom Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

ojca i Teścia
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

mariuszowi Polowi
wyrazy współczucia i najszczersze słowa otuchy 

w trudnych chwilach
po śmierci 

Teścia
składają 

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

PREZYDENT 
MIASTA  

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni, tj. od dnia 9.03.2022 r.  do 
dnia 30.03.2022 r., na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz 
zamieszczeniu w Biuletynie Infor-
macji Publicznej wykazu prawa 
użytkowania wieczystego przy-
sługującego Gminie Miasta Ruda 
Śląska do niezabudowanej nieru-
chomości gruntowej stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, położo-
nej w Rudzie Śląskiej przy ul. Paw-
ła, obejmującej działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 750/21  
o pow. 552 m2 (użytek „dr”), ob-
ręb Orzegów, zapisanej na karcie 
mapy 3 oraz w księdze wieczystej 
numer GL1S/00011871/4, które 
zostanie zbyte w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego z prze-
znaczeniem pod zabudowę zgodną  
z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Ruda Śląska (symbol 
planu UK1).

Cena wywoławcza (netto) 
do przetargu będzie wynosić  
49 000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,  
wykazu dotyczącego oddania w:

– użyczenie lokalu użytkowego przy ul. ks. L. Tunkla 1/03,
– najem lokalu użytkowego przy ul. Kunickiego 26/1,

które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie 
umowy użyczenia zawartej na czas nieoznaczony, umowy najmu 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

„Śmierć jest bramą do dalszego świata – lepszego świata”.
Jan Twardowski

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość 
o śmierci

śp. elżbiety żurek
rudzkiej społeczniczki i aktywistki, osoby o wielkim sercu, 
zaangażowanej w sprawy naszego miasta i mieszkańców.

rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

PAMIĘTAMY

Odeszła Elżbieta Żurek
Zmarła Elżbieta Żurek – rudzka 

społeczniczka, inicjatorka wielu akcji, 
nauczycielka, prywatnie żona i mama 
trójki dzieci. Panią Elżbietę pokonała 
choroba, rudzianka miała 59 lat. 

Elżbieta Żurek była nauczycielką 
informatyki w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Rudzie. Jej drugim życiem 
była działalność społeczna – wszyscy 
ją znali z organizacji licznych akcji na 
rzecz miasta i jego mieszkańców. Za 
swoje zaangażowanie otrzymała na-

grodę w postaci tytułu ,,Anioła Wo-
lontariatu”.

W marcu 2020 roku u pani Elżbiety 
wykryto chłoniaka nieziarniczego. Nie 
poddawała się jednak i nadal angażo-
wała się w pracę oraz życie miasta. 
Równocześnie ruszyły liczne akcje 
oraz zbiórki pieniędzy na leczenie pa-
ni Elżbiety.

Elżbieta Żurek zmarła w nocy  
z 3 na 4 marca, o czym poinformował 
jej mąż. JO
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży 

oraz pomieszczenia gospodarczego na terenie Miasta Ruda Śląska
Marzec 2022 r.

 Lp. Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoł. 
(nett o/
zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Ruda, ul. Wolności 14/1 
lokal na parterze w budynku użytkowym 53,98 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 10,00 1.500,00

2. Ruda Śląska-Halemba, ul. Grodzka 2A/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN 9,50 elektryczna,c.o. 10,00 500,00

3. Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/08 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym  21,42 + pow. przynależna 6,78 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 9,00 1.000,00

4. Ruda Śląska-Orzegów, ul. K. A. Hlonda 34/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 17,80 elektryczna, 

wod.-kan. 10,00 500,00

5. Ruda Śląska-Orzegów, ul. K. A. Hlonda 34/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 35,90 elektryczna, 

wod.-kan. 10,00 500,00

6. Ruda Śląska-Godula, ul. Przedszkolna 6/1 
lokal na parterze w budynku użytkowym WMN 499,34 + piwnica 177,14 elektryczna, 

wod.-kan. 10,00 7.000,00

7. Ruda Śląska-Wirek, ul. J. Słowackiego-A. Kempnego I/92 
garaż blaszany 18,00 elektryczna 5,00 500,00

8. Ruda Śląska-Wirek, ul. J. Słowackiego-A. Kempnego I/179 
garaż blaszany 18,00 elektryczna 5,00 500,00

9. Ruda Śląska-Kochłowice, Oświęcimska IX/1
pomieszczenie gospodarcze 4,50 brak 13,33** 250,00

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, garaży i pomieszczenia gospodarczego umieszczone są na naszej stronie internetowej 

www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże 
W przypadku zainteresowania lokalem/garażami/pomieszczeniem gospodarczym należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu/po-

mieszczenia.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od dnia 10.03.2022 r. do dnia 21.03.2022 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 – ul. Solidarno-
ści 22, Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-64-72; poz. 3 i 7, 8 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48; poz. 4, 5, 6 – ul. Joanny 18, 
Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88; poz. 9 – 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 lub 
garażu 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 25 marca 2022r. 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/pomieszczenie gospodarcze w wysokości podanej w ogłoszeniu, • 
DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa fi rmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta • 
oraz numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych względem Miasta Ruda Śląska na 
druku: GLU/P-1b.
druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1. • 
oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do • 
ww. pojazdu. (EE-17)
oświadczenia od współwłaściciela pojazdu z informacją jw.• 
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/garaże/pomieszczenie gospodarcze przelewem na konto: ING Bank Śląski 
O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 25 marca 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie 
wpłaty wadium należy podać, że wplata dotyczy przetargu lokali użytkowych/garażu/pomieszczenia gospodarczego w dniu 30.03.2022 r. oraz pozycję 
pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż/pomieszczenie gospodarcze w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu  30 marca 2022 r.  na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 8.50 – poz. 2, godz. 9.20 – poz. 3, 
godz. 9.40 – poz. 4, godz. 10.00 – poz. 5, godz. 10.20 – poz. 6, godz. 10.40 – poz. 7, godz. 11.00 – poz. 8, godz. 11.20 – poz. 9 

Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu 

użytkowego/garażu/pomieszczenia gospodarczego z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczka-
mi.

Informacje o lokalach/garażach 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/garaż/pomieszczenie gospodarcze 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 inter-
netowej: www.mpgm.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:  Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33, wew. 745, 744.

Sukcesy rudzian 
w zapasach 

i sportach walki

SPORT

Jiu-jitsu
Trenująca na co dzień w Nelson Club oraz w Acade-

mia Gorilla Ruda Śląska Małgorzata Baucz zdobyła 
brązowy medal podczas XII Mistrzostw Polski w Bra-
zylijskim Jiu-Jitsu w formule bez kimon. Małgorzata 
startowała w kategorii junior młodszy -52 kg, w której 
rywalizowało dziesięć zawodniczek. W półfi nale 
Baucz musiała uznać wyższość Emilii Nasylan ze Sta-
lowej Woli, która ostatecznie zdobyła złoty medal.

Jiu-jitsu
Jakub Karaś, jeden z najmłodszych zawodników 

reprezentujących KTJ MMA Team, zdobył brązowy 
medal w zawodach BJJ Silesian Challenger Kids, któ-
re odbyły się w Chorzowie.

Boks
W Żyrardowie odbyła się gala boksu zawodowego 

Babilon Boxing Show, podczas której walczył zawod-
nik rudzkiego KTJ MMA Team Sylwester Zięba (2-0) 
1 KO. Zięba podczas swojej drugiej zawodowej walki 
efektownie znokautował w pierwszej rundzie Macieja 
Kiwiora.

Zapasy
Podczas Pucharu Polski Kadetów w Chęcinach 

dwóch zawodników ZKS-u Slavia zdobyło brązowe 
medale: Maciej Szczepanik w kategorii wagowej 
51 kg, a Jakub Duda w kategorii wagowej 80 kg. DK

JU-JITSU

W miniony weekend w hali katowickiego Spodka 
odbyły się zawody w ramach Ogólnopolskiej Ligi 
Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu, w których wzięło udział 
wielu zawodników i zawodniczek z naszego miasta.

Aż 21 medali przypadło w udziale zawodnikom tre-
nującym na co dzień w KTJ MMA Ruda Śląska. Fa-
bian Balcer zdobył złoto i brąz, Lena Balcer dwa złota, 
Nina Baucz dwa złota, Zuzanna Duda złoto i dwa sre-
bra, Wojciech Jankowski zdobył złoto i srebro, Jakub 
Karaś dwa srebra oraz brąz, Maciej Mamczura jeden 
srebrny krążek, Michał Mamczura jeden złoty, Dawid 
Opałka dwa brązowe, Daniel Pytlok jeden srebrny, 
a Oskar Wlosowicz-Iwan zdobył złoty i srebrny krą-
żek. W klasyfi kacji łącznej zawodnicy KTJ MMA za-
jęli wysoką, piątą lokatę.

Natomiast wśród podopiecznych Academia Gorila 
świetnie zaprezentowali się: Małgorzata Baucz, która 
zdobyła trzy złote medale, Aleksander Włoczka (jedno 
złoto i dwa srebra) oraz Karol Broda – jedno srebro.

DK

Kolejne medale 
rudzian 

w Katowicach

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. Re-
daktor 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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Gwiazda włącza się  
do walki o baraże

FuTSal

Pogoń Ruda Śląska wygrała w Brzegu
KOSzyKówKa

Drużyna Pogoni Ruda Śląska zrobiła 
pierwszy ważny krok w kierunku awansu 
na szczebel centralny 3 ligi mężczyzn. 
Podczas meczu wyjazdowego pokonała 
drużynę KSK Stal Brzeg.

Początkowo mecz z KSK Stal Brzeg 
miał odbyć się w sobotę (05.03) w Rudzie 
Śląskiej, jednak ze względu na to, że hala 
przy ulicy Hallera stała się centrum  

zbiórki darów na rzecz Ukrainy, podjęto 
decyzję o zmianie gospodarza. W Brzegu 
Pogoń nie dała szans rywalom, zwycięża-
jąc pewnie 86:70. Rewanż wyjątkowo od-
będzie się w Bytomiu, w Hali na Skarpie  
w sobotę, 12 marca o 13.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek po 
fazie play-off pomiędzy przedstawicielami 
Śląskiego a Opolskiego Związku Koszy-

KPKS Halemba z awansem do fazy play-off
SiaTKówKa

Siatkarki KPKS-u Halemba zajęły  
4. miejsce w rundzie zasadniczej 1 ligi 
śląskiej kobiet i zachowały szansę na 
awans na szczebel centralny.

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu 
rozgrywek nie obyło się bez emocji. 
Szczególnie ważny w tym kontekście 
był środowy (2.03) mecz z UKS-em Je-
dynką Rybnik, który został rozegrany 
w hali w Wirku. Nasze siatkarki, aby 
marzyć o 4. lokacie, musiały ten mecz 
wygrać, gdyż to rybniczanki zajmowały 
wówczas ostatnie miejsce premiowane 
awansem. Po dwóch setach, które KPKS 
wygrał dość gładko (25:11, 25:20), bę-
dące pod ścianą gościnie odmieniły losy 
meczu i w trzecim secie wygrały go  
do 16. Pod ogromnym wrażeniem ich 
determinacji był trener halembianek, 
Adam Michna. – Zaczęły w końcu grać 
i  sprawiły  nam  tym  niemało  kłopotów 
– mówił po meczu.

Czwarty set zapowiadał się więc bar-
dzo interesująco. Początkowo to UKS 
wyszedł na czteropunktowe prowadze-
nie, ale następnie je stracił i zaczął gonić 
wynik. Przewaga przechodziła z rąk do 
rąk aż do emocjonującej końcówki. Ryb-
niczanki prowadziły już 22:20 i 23:22, 
ale trzy punkty z rzędu zdobyte przez 
KPKS przypieczętowały niezwykle waż-
ne zwycięstwo 3:1.

W drodze po fazę play-off nie wszystko 
jednak zależało od naszej drużyny. Zwy-
cięstwo w sobotę (5.03) nad ostatnimi w ta-
beli siatkarkami SMS Jastrzębie na wyjeź-
dzie to była formalność 0:3 (14:25, 16:25, 
16:25), ale do pełni szczęścia korzystnie 
musiało ułożyć się spotkanie COPCO 
Imielin z UKS-em Krzanowice. COPCO 
dominuje w tym sezonie 1 ligi śląskiej ko-
biet. To zespół, który nie tylko nie przegrał 

ani jednego spotkania, ale również stracił 
zaledwie trzy sety w 21 spotkaniach. W 22 
meczu nie było inaczej – Imielin zwyciężył 
Krzanowice 3:0 (25:15, 25:8, 25:18), co 
sprawiło, że KPKS utrzymał się na  
4. miejscu w tabeli. W fazie play-off ha-
lembianki zmierzą się właśnie z COPCO 
w Imielinie 12 marca o godz. 19. W fazie 
zasadniczej KPKS przegrał z COPCO 0:3 
u siebie i 1:3 na wyjeździe.  DK

Porażka rugbystów w towarzyskim meczu
Rugby

Zespół Rugby Ruda Śląska uległ w nie-
dzielny poranek (06.03) drużynie TJ Sokol 
Mariánské Hory 25:53 (10:29).

Zespół z Ostrawy gra na drugim pozio-
mie rozgrywek czeskiego rugby w Národ-
ní liga ragby (rudzka drużyna na trzecim 
poziomie). Nie dziwne więc, że to Czesi 
przejęli inicjatywę i jako pierwsi zaczęli 
punktować. Dla rudzkiego zespołu pierw-
sze punkty zdobył Kelly Protege. Warto 
dodać, że podczas niedzielnego spotkania 
w K.S. Rugby Ruda Śląska zadebiutowali 
nowi zawodnicy formacji młyna: Rafał 
Kozłowski i Lukáš Birčiak.

Dla naszego zespołu był to ostatni 
sprawdzian przed restartem drugiej ligi 
rugby. Najbliższy mecz w ramach wzno-
wienia II ligi rugby nasz zespół zagra 
w weekend 9-10 kwietnia u siebie z Rug-
by Team Olsztyn. DK TJ Sokol Mariánské Hory to klub z bogatą historią sięgającą końca lat 40.
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Wysoka przegrana Zgody
Piłka ręczna

Faworyzowane zawodniczki z Chorzo-
wa nie dały szans Zgodzie w meczu, który 
został rozegrany w miniony piątek (04.03) 
w bielszowickiej hali. Zgoda Ruda Śląska 
przegrała z KPR-em Ruch Chorzów 20:38 
(11:21) w 14. kolejce 1 ligi kobiet.

Ruch w tym sezonie przegrał zaledwie 
jedno spotkanie. Spadkowiczki z PGNiG 
Superligi Kobiet dominują w tabeli i są na 
najlepszej drodze, aby wrócić do elity. 
Zgoda natomiast utrzymuje się na 7. miej-
scu.

Dla bielszowiczanek był to niezwykle 
trudny mecz. Do 11. minuty na parkiecie 
utrzymywał się remis 5:5. Po tym chorzo-
wianki udowodniły swoją przewagę, 
szczególnie pod względem fizycznym, 

Dzięki dwóm zwycięstwom i korzystnym rozstrzygnięciom na innych 
parkietach nasze siatkarki zameldowały się na 4. miejscu 1 ligi śląskiej kobiet.
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kówki trzy najlepsze drużyny trafią do fa-
zy półfinałowej, gdzie  będą rywalizowały 
24 drużyny podzielone na sześć grup. 
Z każdej z nich do fazy finałowej awansują 
po dwa najlepsze zespoły (łącznie 12), któ-
re znów zostaną podzielone na trzy grupy 
po cztery zespoły. Do 2. ligi awansują dru-
żyny, które zajmą pierwsze i drugie miej-
sce w swojej grupie. DK

Dzielna postawa nie wystarczyła, aby nawiązać równorzędną 
walkę z wyżej notowanymi rywalkami.

Gwiazda Ruda Śląska wygrała w sobotę 
(5.03) z GSF-em Gliwice 5:3. Dzięki zwy-
cięstwu rudzianie zachowują szansę na 
zajęcie drugiego miejsca w tabeli.

Niespodziewanie pojedynek z GSF-em 
nabrał ogromnego znaczenia dla naszych 
futsalistów. W piątek PZPN wydał komu-
nikat na temat AZS-u UŚ Katowice, który 
zajmował drugie miejsce, premiowane ba-
rażem. Katowicki klub został ukarany 
czterema walkowerami z powodu zbyt ni-
skiej liczby młodzieżowców zgłoszonych 
do gry w czterech meczach rozegranych 
w 2022 roku. W praktyce oznaczało to, że 
katowiczanie stracili aż dziewięć punktów 
(jedno ze spotkań przegrali), a czołówka 
tabeli grupy południowej mocno się 
spłaszczyła. Co ciekawe, jedyny mecz, 
który akademicy rozegrali zgodnie z regu-
laminem, było spotkanie z Gwiazdą, które 
rudzianie przegrali 6:7.

W związku ze zmianami w tabeli przed 
sobotnim starciem w Kobierzycach Gwiaz-
da traciła do miejsca barażowego trzy 
punkty (a nie 12). Dla gospodarzy nato-
miast był to mecz ostatniej szansy, aby 
obronić się przed degradacją do II ligi. 
W pierwszej połowie zarysowała się wy-
raźna przewaga Gwiazdy, która objęła pro-
wadzenie po bramce Jakuba Joszki, po 

uniemożliwiając Zgodzie na finalizowanie 
akcji. Do przerwy KPR wygrywał więc 
dziesięcioma golami, a w drugich 30 mi-
nutach powiększył przewagę do 18 bramek 
i wygrał mecz zasłużenie.

Zgoda: O. Zawada, Zimowska, Gonta-
rek – M. Krzysteczko (4 bramki), D. Krzy-
steczko (1), Nawrocka (5), Tukaj (3), Kita 
(2), Korbel (2), Cieślik, Zalewska (1), Bo-
ruta, Chruścińska, Szewczyk, Szydełko, 
K. Zawada (1)

KPR: Ciesiółka, Fornalczyk, Knapik  
– Kolonko (9 bramek), Gryczewska (5), 
Jasinowska (4), Radlak (4), Grabińska (3), 
Iwanowicz (3), Stokowiec (3), Doktorczyk 
(2), Wilczek (2), Kiel (1), Masalova (1), 
Masiuda (1). DK

czym zwiększyła się dzięki potężnemu 
uderzeniu z rzutu wolnego w wykonaniu 
Macieja Małka.

W drugiej połowie rudzianie nie odpu-
ścili i już w po sześciu minutach prowadzi-
li 4:0. GSF-owi pozostało już tylko podej-
mować coraz większe ryzyko. Po golu na 
1:4 wycofali bramkarza, co obróciło się 
przeciwko nim, gdyż bramkę uderzeniem 
z własnego pola karnego zdobył golkiper 
Gwiazdy Bogdziewicz. Ostatecznie go-
spodarze strzelili jeszcze dwa gole, ale nie 
zmienia to faktu, że to Gwiazda wróciła do 
Rudy Śląskiej z trzema punktami.

Za tydzień SRS zmierzy się w derbo-
wym pojedynku na własnej hali z Sośni-
cą Gliwice. Spotkanie zaplanowano na 
13 marca na godzinę 16.

GSF Gliwice  
SRS Gwiazda Ruda Śląska 3:5 (0:2)
Fabijaniak 33’, Ostapyshen 39’, Dynek 

(sam.) 39’ – Joszko 9’, Małek 11’, 26’, 
Gładkowski 21’, Bogdziewicz 38’.

GSF Gliwice (pierwsza piątka): Budych 
– Krawców, Morozov, Lytvynenko, Góral.

Gwiazda (pierwsza piątka): Bogdzie-
wicz – Dynek, Małek, Siadul, Gładkow-
ski.

Żółte kartki: Dynek.
Czerwona kartki: Budych. DK
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