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tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE 
WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Czas na kolejne 
spotkania 
z mieszkańcami

Więcej na str. 3
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Więcej na str. 2

Drożej za wodę
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Więcej na str. 4

Jak Ukraińcy 
zadomowili się 

w Rudzie Śląskiej?
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Więcej na str. 7

SPS nr 12 z Salą 
Doświadczania 

Świata

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 
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Więcej na str. 6

Gala ,,Mr. Disabled” 
za nami! Poznajcie 

nagrodzonych panów
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REKLama

OPŁATY

Od 5 kwietnia nowe ceny wody i ścieków
5 kwietnia weszła w życie nowa, trzyletnia taryfa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Wzrosły ceny za 1 m³ dostarczanej wody 
i odprowadzanych ścieków, natomiast opłaty abonamentowe zostały obniżone.

Taryfa wprowadzona przez PWiK będzie obowiązywać przez trzy roczne okresy. 
Obecna stawka ustalona została do 4 kwietnia 2023 r.
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– Dotychczasowa  taryfa miała  obo-
wiązywać do początku października br., 
ale musieliśmy wystąpić o jej skrócenie 
w związku ze zmianą warunków ekono-
micznych,  w  których  działamy.  Koszt 
energii wzrósł o 67%, koszt materiałów 
wodno-kanalizacyjnych o 38%, a koszt 
hurtowego zakupu wody od Górnoślą-
skiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 
S.A. o 10% – wyjaśnia Grzegorz Rybka, 
prezes  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 
i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.
Nowa taryfa została zweryfikowana 

i  zatwierdzona  przez  dyrektora  Pań-
stwowego  Gospodarstwa  Wodnego 
Wody Polskie – Regionalnego Zarzą-
du  Gospodarki Wodnej  w  Gliwicach 
i obowiązuje od 5 kwietnia. Podobnie 
jak poprzednia, została ona podzielo-
na na trzy roczne okresy. Od 5 kwiet-
nia 2022  r. do 4 kwietnia 2023  r.  ru-
dzianie  za  wodę  i  ścieki  będą  płacić 
łącznie 16,80 zł brutto. W kwocie  tej 
cena  1 m³ wody wynosi  6,02  zł  (po-
przednio 5,76 zł), a 1 m³ odprowadza-
nych  ścieków  10,78  zł  (poprzednio 
9,88  zł). W  drugim  roku  taryfowym, 
od  5  kwietnia  2023  r.  do  4  kwietnia 
2024 r., 1 m³ wody kosztować będzie 
6,17 zł brutto, natomiast ścieki 11,26 zł 
brutto za 1 m³. W trzecim, od 5 kwiet-

nia 2024 r. do 4 kwietnia 2025 r.  – od-
powiednio 6,37 zł i 11,50 zł.
Obniżona została z kolei wysokość 

poszczególnych  opłat  abonamento-
wych, ustalanych na cały czas obowią-
zywania  taryfy.  Dla  osób  posiadają-
cych tylko wodomierz główny i rozli-
czających  się  na  podstawie  faktury 
papierowej opłata abonamentowa wy-
nosi  4,96  zł  brutto  za  miesiąc  (po-
przednio 5,24 zł). Z kolei osoby, które 
mają  zamontowane  dwa  liczniki 
– główny i podlicznik na ogród – obec-
nie  płacą  5,31  zł  brutto  (poprzednio 
6,37  zł).  Opłata  abonamentowa  dla 
klientów, którzy rozliczają się z PWiK 
drogą  elektroniczną  lub  za  pomocą 
usługi  SMS,  wynosi  1,80  zł  brutto 
w przypadku posiadania jednego wo-
domierza  (poprzednio  3,30  zł), 
a w  przypadku  posiadania wodomie-
rza  głównego  i  podlicznika  na  ogród 
– 2,16 zł brutto (poprzednio 4,44 zł).
PWiK od lat dąży do zminimalizo-

wania kosztów funkcjonowania. Opty-
malizacja kosztów dotyczy m.in. wy-
korzystania  alternatywnych  źródeł 
energii  poprzez  rozbudowę  własnej 
infrastruktury,  przeznaczonej  do  pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych 
(OZE). Sukcesywnie wprowadzane są 

także  nowe  technologie  i  urządzenia 
mające na celu ograniczenie strat wo-
dy.  Natomiast  dzięki  prowadzonym 
pracom modernizacyjnym  i  remonto-
wym  infrastruktury  wodno-kanaliza-
cyjnej możliwe jest obniżenie jej awa-
ryjności i energochłonności.
W  najbliższych  latach  przedsię-

biorstwo  zamierza  przeznaczyć  na 
inwestycje  infrastrukturalne  ponad 

73 mln zł. Ma powstać 7,5 km sieci 
wodociągowej, ponad 15 km sieci ka-
nalizacyjnej  oraz  planowana  jest 
przebudowa  oczyszczalni  ścieków 
„Barbara”. Źródłem ich finansowania 
są środki własne spółki oraz pozyska-
ne  środki  zewnętrzne  z  Wojewódz-
kiego  i  Narodowego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej.

Przedsiębiorstwo  Wodociągów 
i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej aktu-
alnie eksploatuje sześć pompowni wo-
dy,  50  przepompowni  ścieków  oraz 
trzy  oczyszczalnie  ścieków:  „Halem-
ba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. 
Dostawa wody realizowana jest siecią 
wodociągową  o  długości  452,8  km, 
natomiast odbiór ścieków siecią kana-
lizacyjną o długości 341,1 km.  WG



SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Sprawy Kochłowic na początek 
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Pierwsze spotkanie w ramach 20. tury  
zebrań dzielnicowych odbyło się w Kochłowicach.

Fo
to

: J
O

Za nami pierwsze spotkanie władz miasta z mieszkańcami w ramach wiosennej tury dzielnicowych 
zebrań. W miniony czwartek (31.03) mieszkańcy Kochłowic mogli zgłosić, jakich zmian potrzeba w ich 
okolicy. Mówili m.in. o problemach związanych ze stanem ulicy Kwapulińskiej oraz z hałasem dobiega-
jącym z autostrady A4. Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 kwietnia o godz. 17 w Młodzieżo-
wym Domu Kultury dla mieszkańców Rudy.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ włAdz  
Rudy ŚląSKiej z MieSzKAŃcAMi dzielNic

 7.04, godz. 17.00 – Ruda, • Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Janasa 28,
 11.04, godz. 17.00 – Godula i Orzegów, • Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Bytomskiej 45,

 21.04, godz. 17.00 – Bykowina, • Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. 11 Listopada 15,
 26.04, godz. 17.00 – Bielszowice,•   Dom Kultury przy ul. Kokota 170,

 9.05, godz. 17.00 – Halemba,•   Szkoła Podstawowa nr 27 przy ul. Zamenhofa 12,
 12.05, godz. 17.00 – wirek i czarny las, •  Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Głównej 1.

OGŁOSZENIA

20. tura spotkań zapoczątko-
wanych w 2011 roku przez pre-
zydent Grażynę Dziedzic roz-
poczęła się od wizyty w Ko-
chłowicach. Tradycyjnie na po-
czątek mieszkańcom przedsta-
wiono ogólną sytuację finanso-
wą miasta oraz najważniejsze 
inwestycje, które zaplanowane 
są na ten rok w Rudzie Śląskiej. 
Kochłowiczanie w trakcie spo-
tkania zwrócili uwagę na to, że 
dotyczą one innych dzielnic. 
–  Miasto  ma  tutaj  małe  pole 
manewru,  bo  większość  nieru-
chomości w Kochłowicach  jest 
własnością  prywatną  –  tłuma-
czyła prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic. Równocześnie miesz-
kańcy dowiedzieli się, że wła-
śnie ogłoszony został przetarg 
na modernizację znajdującej się 
w ich dzielnicy ulicy Bałtyc-
kiej. 

Podczas czwartkowego spo-
tkania w auli III Liceum Ogól-
nokształcącego pojawiła się 
delegacja mieszkańców ulicy 
Kwapulińskiej, którzy pytali  
o możliwość remontu tej drogi. 

Mieszkańcy ulicy Kwapulińskiej dopytywali o przyszłość tej drogi.
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Z RUDZKICH DRÓG

Coraz bliżej  
do modernizacji  

ul. Bałtyckiej
W ubiegłym tygodniu miasto ogłosiło przetarg 
na przebudowę ulicy Bałtyckiej w Kochłowicach. 
Dzięki modernizacji tej drogi gruntowej powstanie 
dojazd do terenów inwestycyjnych po byłej kopal-
ni Polska-Wirek. Inwestycja będzie realizowana 
m.in. za pieniądze pozyskane z dofinansowania 
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Nowa droga ma mieć  
ok. 800 metrów długości i wy-
konana zostanie z nawierzchni 
asfaltowej. Oprócz tego po-
wstanie droga rowerowa, chod-
nik i oświetlenie. Ponadto prze-
budowany zostanie przepust 
uliczny oraz wykonana zosta-
nie kanalizacja deszczowa  
ze zbiornikiem retencyjnym. 

Wyłoniony w ogłoszonym 
postępowaniu przetargowym 
wykonawca będzie miał 13 mie-
sięcy na zakończenie moderni-
zacji ulicy Bałtyckiej. – Choć 
zadanie  dotyczy  przebudowy 
drogi gruntowej, to jest to jed-
na ze strategicznych inwestycji. 
Dzięki  modernizacji  tej  ulicy 
powstanie  dojazd  do  terenów 
inwestycyjnych po byłej kopal-
ni  Polska-Wirek.  Samo  zaś 
przedsięwzięcie  jest  jednym 

z  elementów  porozumienia 
w  sprawie  zagospodarowania 
pokopalnianych  nieruchomo-
ści, które podpisaliśmy ze Spół-
ką  Restrukturyzacji  Kopalń 
oraz Katowicką Specjalną Stre-
fą  Ekonomiczną  – podkreśla 
Krzysztof Mejer, wiceprezy-
dent Rudy Śląskiej.

Wspomniany teren inwesty-
cyjny ma ponad 97 ha, a zloka-
lizowany jest między ul. Tun-
kla i ul. Bałtycką. Przebudowa 
drogi będzie realizowana głów-
nie dzięki środkom pozyska-
nym z Programu Inwestycji 
Strategicznych w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład. 
Uzyskane dofinansowanie wy-
nosi 15,2 mln zł. Natomiast do-
kładny koszt przebudowy bę-
dzie znany po zakończeniu 
przetargu. JO

– Po opadach deszczu na dro-
dze  robi  się  metrowa  rzeka,  
a stan nawierzchni jest tragicz-
ny – zgłaszali mieszkańcy. 

Okazuje się, że miasto ma  
w planach inwestycję obejmu-
jącą ten rejon, ale problemem 
jest jej sfinansowanie przy 
obecnych zawirowaniach na 
rynku. – Wojna w Ukrainie tak 
znacząco wpłynęła na  ceny,  że 
nie  jesteśmy w  stanie  zadekla-
rować, kiedy zostanie to zreali-
zowane – mówił Wojciech Sie-
ja, wiceprezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji  
w Rudzie Śląskiej. –  Systema-
tycznie utwardzamy drogi grun-
towe, ale trzeba pamiętać, że to 
nie  tylko  kwestia  nawierzchni. 
Podstawą  takiej  inwestycji  jest 
budowa  kanalizacji.  A  nasze 
możliwości finansowe są ogra-
niczone – zaznaczył z kolei wi-
ceprezydent Krzysztof Mejer. 

Natomiast wiceprezydent 
Michał Pierończyk wspomniał 
o przygotowywanym przez 
miasto dużym wniosku na dofi-
nansowanie przebudowy dróg 

gruntowych z funduszy rządo-
wych. – Co prawda ulica Kwa-
pulińskiej  się  do  tego  projektu 
nie kwalifikuje, ale jeżeli pozy-
skamy  dofinansowanie,  to  ła-
twiej  będzie  znaleźć  fundusze  
z budżetu miasta na takie zada-
nia – powiedział.

Podczas spotkania kolejny 
raz wrócił problem hałasu do-
chodzącego z wiaduktu, którym 
autostrada A4 przebiega nad  
ul. Piłsudskiego. – Autostrada 
podlega  Generalnej  Dyrekcji 
Dróg  Krajowych  i  Autostrad. 
Oczywiście  apelujemy  do  

GDDKiA, przekazujemy  skargi 
mieszkańców,  ale  możliwości 
bezpośredniego  działania  nie 
mamy  – podkreśliła prezydent 
Grażyna Dziedzic.

Spotkania władz miasta  
z mieszkańcami w ramach wio-
sennej tury potrwają do 12 ma-
ja. Kolejne odbędą się w Rudzie 
(7.04) oraz w Orzegowie 
(11.04). – Bardzo się cieszę, że 
możemy  się  spotkać  
w  tradycyjnej  formie.  Takie 
bezpośrednie  rozmowy  są  nie 
do zastąpienia – podsumowuje 
prezydent Dziedzic. JO, WG
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Ponad 1800 zł udało się uzbierać 
podczas polsko-ukraińskiego 

gotowania w restauracji 
KarmaMa Bistro i Zioło.

OGŁOSZENIE
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POMOC DLA UKRAINY

Ruda Śląska dalej razem z Ukrainą
Prawdopodobnie już ok. 2 tysięcy obywateli Ukrainy przybyło do Rudy Śląskiej, by tutaj znaleźć schronienie przed wojną w ojczyźnie. Z tego ponad 300 osób to dzie-
ci i młodzież, które zostały przyjęte do rudzkich placówek oświatowych, a ok. 150 uchodźców skontaktowało się z Powiatowym Urzędem Pracy w celu znalezienia 
zatrudnienia. Ponadto, by wesprzeć osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców, w mieście zorganizowane zostało dla nich spotkanie m.in. z psychologiem.

Część uchodźców przybyłych do 
Rudy Śląskiej znalazła schronienie 
u swoich rodzin i znajomych, którzy 
jeszcze przed rozpoczęciem wojny za 
wschodnią granicą, zamieszkali w na-
szym mieście. – Jako miasto zapew-
niliśmy schronienie i wyżywienie dla 
ok. 270 uchodźców. Natomiast u ro-
dzin przebywa ponad 400 osób, co 
daje ogólną liczbę ponad 700 osób. 
Jednak według danych wojewody ślą-
skiego na terenie Rudy Śląskiej prze-
bywa prawie 2 tys. obywateli Ukrainy 
– wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof 
Mejer. 

Według danych na ubiegły tydzień 
rudzcy urzędnicy nadali numery  
PESEL ponad 720 Ukraińcom, 
a 780 kolejnych osób zapisanych jest 
w kolejce do końca kwietnia. – Po-
nadto przyjęliśmy do naszych placó-
wek oświatowych ponad 320 uczniów 
z Ukrainy (247 w szkołach i 77 w przed-
szkolach). Uruchomiliśmy dla nich już 
siedem oddziałów przygotowawczych, 
gdzie uczą się języka polskiego. Poma-
gamy też w szukaniu pracy, do tej pory 
z porady urzędników PUP skorzystało 
już ok. 150 osób – informuje wicepre-
zydent Mejer. 

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie wspierające osoby,  
które przyjmują uchodźców z Ukrainy i udzielają im pomocy.
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Ponadto w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej złożonych zostało 
318 wniosków o jednorazową pomoc 
finansową w wysokości 300 zł dla 
obywateli Ukrainy. Natomiast 
29 mieszkańców Rudy Śląskiej, któ-
rzy zapewniają uchodźcom z Ukrainy 
zakwaterowanie i wyżywienie, zgłosi-
ło się po wypłatę świadczenia pienięż-
nego w wysokości 40 zł za osobę na 
każdy dzień. Ogółem dotychczas mia-
sto na pomoc uchodźcom przekazało 

ok. 100 tys. zł. Pieniądze te mają zo-
stać zwrócone przez rząd. 

Oprócz dachu nad głową oraz 
wsparcia materialnego dla uchodźców 
z Ukrainy w niedzielę, 10 kwietnia 
o godz. 15 odbędzie się kolejne dedy-
kowane im spotkanie w domu para-
fialnym przy kościele św. Pawła w No-
wym Bytomiu. Ponadto w każdą nie-
dzielę o godz. 12.30  w sanktuarium 
Matki Bożej z Lourdes w Kochłowi-
cach będą odprawiane nabożeństwa 

we wschodnim obrządku, w języku 
ukraińskim. Przewodniczy im greko-
katolicki ksiądz Taras Yavorskiyy, 
który niedawno przybył z Ukrainy 
i zamieszkał w Rudzie Śląskiej. Po na-
bożeństwach odbywać się będą spo-

SZPITAL MIEJSKI

Wracają odwiedziny chorych
Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa oraz obowiązującymi w związku z tym 
obostrzeniami, przywrócone zostały odwiedziny pacjentów Szpitala Miejskiego w Rudzie 
Śląskiej. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Odwiedziny w rudzkim szpitalu 
możliwe są codziennie w godzinach 
od 13 od 17. Czas jednej wizyty nie 
może być dłuższy niż 15 minut. Po-
nadto u chorego może przebywać tyl-

ko jedna osoba odwiedzająca. Nadal 
obowiązkowe jest noszenie maseczek 
na terenie całego szpitala (rząd utrzy-
mał to zalecenie w przypadku placó-
wek medycznych). Konieczna jest 

także dezynfekcja rąk przed wejściem 
i wyjściem z sali pacjenta. Osoby od-
wiedzające powinny być zdrowe, nie 
ma jednak obowiązku testowania na 
COVID-19 przed wizytą.  JO

Podczas koncertu charytatywnego dla Ukraińców w bielszowickim Domu Kultury 
wystąpili młodzi artyści z Amatorskiego Teatru Pierro z II LO w Rudzie Śląskiej 

oraz ze Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.
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tkania w salkach parafialnych przy 
ul. Tunkla 2.  

Ponadto pojawiają się kolejne ini-
cjatywy m.in. mieszkańców miasta 
oraz rudzkich firm, aby pomóc Ukra-
ińcom na starcie w nowym miejscu 
życia. W ubiegły czwartek restauracja 
KarmaMa Bistro i Zioło zorganizowa-
ła integracyjne, wspólne gotowanie 
dla Ukrainek i Polek. Przygotowane 
przez nie pielmieni, vareniki oraz 

barszcz ukraiński zostały sprzedane 
mieszkańcom, a dochód z akcji prze-
znaczono dla uczestniczących w niej 
pań z Ukrainy.

Wyrazy solidarności z naszymi 
wschodnimi sąsiadami przekazuje też 
młodzież. W piątek (1.04) w Domu 
Kultury w Bielszowicach odbył się 
koncert charytatywny na rzecz 
uchodźców wojennych z Ukrainy pod 
hasłem „...bo ludzi dobrej woli jest 
więcej”. Na scenie wystąpili młodzi 
artyści z Amatorskiego Teatru Pierro 
z rudzkiego „Morcinka” oraz ze Ślą-
skich Technicznych Zakładów Nauko-
wych w Katowicach.

Sytuacja jest wyjątkowa, toteż 
wsparcia potrzebują także mieszkańcy 
Rudy Śląskiej, którzy pomagają sąsia-
dom zza wschodniej granicy. W ubie-
gły czwartek (31.03) przy kościele  
pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu od-
było się spotkanie m.in. z psycholo-
giem dla osób przyjmujących i poma-

gających uchodźcom z Ukrainy. – Za-
ciekawiło mnie zwłaszcza to, że tak 
naprawdę najważniejszą rzeczą jest, 
by zadać naszym gościom proste pyta-
nie: co mogę dla Ciebie zrobić, czego 
teraz potrzebujesz? Niby proste, ale 
można o tym łatwo zapomnieć, narzu-
cając się z pomocą i „osaczając” nią 
uciekinierów wojennych – podsumo-
wał czwartkowe spotkanie wiceprezy-
dent Mejer. Joanna Oreł
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Z okazji 
Światowego Dnia Zdrowia 

i Dnia Pracownika Służby Zdrowia
składam

najserdeczniejsze życzenia wszystkim,
którzy niosą pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi,

szczególnie lekarzom, pielęgniarkom
 oraz całemu personelowi medycznemu

i administracyjnemu
rudzkiego szpitala i przychodni miejskich.

Niech dobro, którym obdarzacie innych, wraca do Was
wraz z zasłużoną wdzięcznością i szacunkiem.

Życzę Państwu zdrowia, szczęścia w życiu prywatnym,
poczucia spełnienia oraz zawodowej satysfakcji.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Dla jubilata z okazji 50. urodzin 
Adama Konopka

Trudno myśli ubrać w słowa, oddać piórem życzeń w kwiat
wszystko to co serce chowa, powiedzieć krótko, żyj 100 lat.

By czasu starczyło na wszystko. 
Szczęście dopisało, w sukcesy obrodziło, 

a to co dobre, na lepsze się zmieniło.
życzą 

Mama, Żona i Córka Monika

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 Kosmal-
ski (sport), tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor 
techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych 
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń 

mogących godzić w dobre obyczaje

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Ostatnio pracowa-
łeś za dwóch. Masz prawo 
być zmęczony. Nie dawaj 
tego po sobie poznać.
Byk – Czas na zmianę die-
ty. Twój organizm potrze-
buje więcej witamin i ru-
chu.
Bliźnięta – Nadchodzące 
dni poświęć bliskim. 
Wspólnie spędzony czas 
zaowocuje w przyszłości.
Rak – Szykuje się passa 
w fi nansach. Spodziewaj 
się przypływu gotówki. Za-
graj w coś!
Lew – To świetny czas na 
podejmowanie trudnych 
decyzji. Nie słuchaj rad in-
nych ludzi.
Panna – Naucz się doce-
niać to, co masz. Poczujesz 
spokój. Przystąp do realiza-
cji nowych zadań.
Waga – Bliska Ci osoba po-
trzebuje wsparcia. Nie wy-
kręcaj się brakiem czasu, 
porozmawiaj z nią.
Skorpion – Przestań dusić 
wszystko w sobie, lepiej 
powiedź wprost, co Ci leży 
na sercu.
Strzelec – Nie obawiaj się 
przeszłości. Poradzisz so-
bie z nią lepiej niż przewi-
dujesz. Odwagi!
Koziorożec – Zdobędziesz 
wiedzę, dzięki której wyj-
dziesz na prostą. Szef Cię 
doceni.
Wodnik – Czeka Cię wiele 
zmian i to na lepsze. Spełni 
się jedno z Twoich najwięk-
szych marzeń.
Ryby – Sukcesy bliskich 
zmotywują Cię do rozpo-
częcia życiowych zmian. 
Poradzisz sobie.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 
tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – Np. argentyń-
skie, 5 – skórzany futerał na rewol-
wer, 8 – rzeźba Michała Anioła, 
9 – bibelot, 11 – srebrna moneta 
arabska, 12 – znawca ludzkiego cia-
ła, 15 – bęben używany w Afryce, 
17 – ustrój w dawnej Rosji, 20 – lep-
tony, 21 – faza księżyca, 24 – gra 
sportowa na korcie, 25 – rzeka 
na Białorusi i Ukrainie, 28 – sło-
wiański hades, 29 – lichy utwór lite-
racki, 32 – podstawa, podwalina, 
33 – kolista wioska murzyńska, 
36 – preparat używany do wyprawia-
nia skór, 39 – indyjski system fi lozo-
fi czny (600 lat p.n.e.), 42 – odgałę-
zienie, 43 – suwak, 45 – syntetyczne 
włókno, 46 – linia równoległa do li-
nii frontu, 47 – tkanina z wełny cze-
sankowej. 

PIONOWO:1 – historyk rzymski, 
2 – zero, nul, 3 – na dętce, 4 – dawny 
mieszkaniec Wielkiej Brytanii, 
5 – pierwiastek chemiczny, 6 – śród-
lądowy statek towarowy, 7 – kapusta 
polna, 10 – wiarus, 13 – stolica Jor-
danii, 14 – rozśpiewane miasto, 
16 – angielskie piwo, 17 – strunowy 
instrument muzyczny, 18 – warstwa 
włókien w postaci zwoju, 19 – jed-

nostka indukcji w układzie SI, 
21 – strumyk wytryskający spod zie-
mi, 22 – klasztor prawosławny, 
23 – marzyciel, fantasta, 26 – imię 
żeńskie, 27 – stolica nad Wełtawą, 
30 – w gwiazdozbiorze Wielkiej 
Niedźwiedzicy, 31 – tinta, 34 – daw-
ny pług, 35 – półwędrowna ryba śle-
dziowata, 37 – mitologia grecka 
– bogini mądrości, 38 – do jazdy na 
śniegu, 40 – galilejska, 41 – jacht 
mieczowy, 44 – dawna jednostka 
monetarna Włoch. 

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 9” za-
praszamy do redakcji po wcześniej-
szym umówieniu (pod nr tel. 889-771-
365) panią Ewę Szmajduch. Prawidło-
we hasło brzmi: Bez pracy nie ma ko-
łaczy.
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Jedna ze statuetek trafiła do Mirka Jędrowskiego (drugi od lewej),  
pochodzącego z Chorzowa wokalisty i autora tekstów.
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GaLa ,,MR. DisabLeD”

Wyjątkowi panowie nagrodzeni!
Ci panowie codziennie udowadniają, że niepełnosprawność nie ogranicza ich w pełnoprawnym życiu i to życiu z sukcesami. w piątek w stacji biblioteka 
odbyła się gala „Mr. Disabled” (z ang. pan niepełnosprawny), podczas której wręczono nagrody za 2020 i 2021 roku w pięciu kategoriach. wśród laureatów 
nie zabrakło przedstawicieli Rudy Śląskiej. statuetki trafiły do Marka Judyckiego oraz Rudzkiego Zakładu aktywności Zawodowej.

Konkurs ,,Mr. Disabled” jest skiero-
wany do panów z niepełnosprawno-
ścią, którzy osiągnęli sukces życiowy 
pomimo wielu przeciwności życio-
wych. Statuetki wręczane są w pięciu 
kategoriach: życie społeczne, życie za-
wodowe, kultura, sport i nagroda ze-
społowa w jednej z czterech poprzed-
nich kategorii. Organizatorami konkur-
su jest Fundacja Mr. Disabled. – Jest to 
nagroda wyjątkowa, podobnie jak oso-
by, które ją otrzymują, są osobami wy-
jątkowymi. Mimo różnych przeciwności 
losu osiągają wielkie sukcesy – mówiła 
podczas piątkowej (1.04) gali w Stacji 
Biblioteka Ewa Sprus, fundatorka Fun-
dacji Mr. Disabled. – Ta statuetka jest 
wyrazem wdzięczności, drodzy pano-

Laureatem nagrody w kategorii kultura za rok 2020 
został mieszkaniec Rudy Śląskiej, Marek Judycki (drugi od prawej).
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PReZyDent Miasta
RUDa ŚLąska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
nieruchomości (pomieszczeń), znajdującej się w budynku hali 

sportowej w Rudzie Śląskiej 41-709 przy ulicy Gen. Hallera 16 b, do 
oddania w użyczenie ks „Pogoń Ruda Śląska” na okres 3 lat. wykaz 
nieruchomości znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 

Śląska i MosiR. Dodatkowych informacji udziela Miejski ośrodek 
sportu i Rekreacji – Dział techniczny tel. 32 248-75-21,  

ul. Gen. Hallera 14 a, 41-709 Ruda Śląska.

oGłosZenia

„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW”
ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Stowarzyszenie 
Rudzki 

Uniwersytet 
Trzeciego 

Wieku

wykład: spotkanie z aktorką  
– Grażyną bułka 21.04.2022 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 – „blank bliskie trefy  
ze śląskiej godki” – spotkanie 

z Marianem Makulą
7.04.2022 r., godz. 15.00

Kawiarenka piątki, godz. 10.30

koła artystyczne:  
1. Plastyczne poniedziałki, godz. 10.00 

2. Chór  środy, godz. 14.30-16.30
 3. teatralne  czwartki, godz. 13.00-15.00

Język angielski wtorki, godz. 9.00
Język niemiecki piątki, godz. 9.00

Gimnastyka izometryczna poniedziałki,  
godz. 9.00-10.00

studio energia, wirek, 
Centrum handlowe Domino, 

ul. obr. westerplatte 36

Gimnastyka w wodzie środy, godz. 11.00 basen kryty, nowy bytom,  
ul. Pokoju 13

akademia filmowa dla seniora:  
1. „Miłość jest blisko” – seans filmowy, 

produkcja polska

22.04.2022 r., godz. 16.30 
prelekcja, godz. 17.00 film kino Patria, nowy bytom

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 dla mieszkańców bykowiny 
(składka 5 zł/mies.) – prowadzi  

k. Pośpieszczyk, tel. 503-954-266

13.04.2022 r.,  
27.04.2022 r.,  

godz. 16.00-18.00 osiedlowy Dom kultury 
RsM „Country”,  
ul. sztygarska 9Gimnastyka dla seniorów i nie tylko  

(opłata 40 zł/mies. dla RsM,  
60 zł/mies. dla pozostałych)

wtorki i czwartki,  
godz. 17.30-18.30

Osiedlowy 
Dom Kultury 

Rudzkiej 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
„Muza”

Rękodzieło poniedziałki i środy,  
godz. 16.30-18.30

oDk RsM „Muza”, 
Halemba, 

ul. energetyków 25
Pilates – zajęcia fitness wtorki i czwartki,  

godz. 19.00-20.00

Fit-Figura – zajęcia fitness środy, godz. 19.00-20.00 
piątki, godz. 19.15-20.15

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 32 244-90-00, wew. 2120. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SENIORÓW NASZEGO MIASTA I SENIORÓW Z UKRAINY!!!
Wszystkie organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert  

na miesiąc maj 2022 r. do dnia 22.04.2022 r. 
w związku z trwającą epidemią CoViD-19 przed przybyciem prosimy o sprawdzenie,  

czy dane zajęcia lub wydarzenia nie zostały odwołane!

wie, za to, co robicie. Moim marzeniem 
jest także to, żeby była motorem napę-
dowym do działania w całym naszym 
środowisku. Żeby osoby z niepełno-
sprawnością nigdy nie zapomniały, że 
marzenia można realizować – dodała.

Z uwagi na pandemię tegoroczne 
rozdanie statuetek za 2021 rok połą-
czone zostało z wręczeniem tych za 
2020 roku. Laureatami nagrody  
w 2020 roku zostali Szymon Klimza 
z Pszczyny (kategoria życie społecz-
ne), Piotr Grela z Gliwic (kategoria ży-
cie zawodowe), Artur Pióro z Sosnow-
ca (kategoria sport) oraz Marek Judyc-
ki z Rudy Śląskiej (kategoria kultura). 
Nagroda zespołowa powędrowała do 

ekipy wrocławskiej Cafe Równik 
(w kawiarni pracują osoby z niepełno-
sprawnością). – Jestem bardzo wzru-
szony, bo takiej nagrody jeszcze nie 
otrzymałem w swoim życiu. Te dzisiej-
sze wydarzenie jest jednym z najważ-
niejszych – mówił odbierający nagrodę 
Marek Judycki – mieszkający w Ru-
dzie Śląskiej literat, plastyk, karykatu-
rzysta, znawca historii i heraldyki, któ-
ry od 2010 roku jest niepełnosprawny 
ruchowo.

Z kolei nagrody za 2021 rok otrzy-
mali: Marian Nowak z Zabrza (katego-
ria życie społeczne), Mirosław Jędrow-
ski z Chorzowa (kategoria życie zawo-
dowe) i Marcin Cięszczyk z Zabrza 
(kategoria kultura). Statuetki w katego-

rii sport nie przyznano. Natomiast na-
groda zespołowa trafiła do pracowni-
ków Rudzkiego Zakładu Aktywności 
Zawodowej. Załoga RZAZ-u liczy 115 
osób, z czego 88 jest niepełnospraw-
nych (w tym 45 proc. stanowią pano-
wie). – Praca dla osób niepełnospraw-
nych jest dostosowana do ich możliwo-
ści, ale RZAZ to nie tylko praca. Pra-
cownicy mają zapewnioną pomoc me-
dyczną, wsparcie psychologa oraz fi-
zjoterapeutów. Prowadzimy także reha-
bilitację społeczną – pracownicy mają 
możliwość korzystania w naszym za-
kładzie ze wszelkich form aktywności 
– mówiła Elżbieta Rycerska z Rudzkie-
go Zakładu Aktywności Zawodowej. 

– Osoby niepełnosprawne nie są po-
strzegane pod kątem ograniczeń, ale 
staramy się wydobyć z nich wszystko 
to, co najlepsze. Stanowimy jeden ze-
spół, u nas nie ma podziału na osoby 
pełnosprawne i niepełnosprawne – do-
dała.

Podczas tegorocznej gali ,,Mr. Disa-
bled” w Stacji Biblioteka wręczona zo-
stała również nagroda „Złote Górno-
śląskie Serce”. Statuetki za działalność 
na rzecz osób z niepełnosprawnościa-
mi trafiły do Ewy Sprus i Krzysztofa 
Sprusa,  którzy byli inicjatorami gali 
„Mr. Disabled” oraz są założycielami 
fundacji o tej samej nazwie. 

Joanna Oreł
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Piątkowa (1.04) uroczystość otwarcia Sali Doświadczania Świata w SPS nr 12 połączona została z obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
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ŚwIaTowY DZIEŃ aUTYZMU

Nowy wymiar doświadczania świata w ,,Łukaszkach”
Złagodzenie stresu, większa otwartość na ludzi i aktywność, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa – między innymi takie efekty dla podopiecznych ma 
przynieść korzystanie z sali Doświadczania Świata, która powstała w szkole Podstawowej nr 12 specjalnej im. św. łukasza w wirku. Jest to nowa przestrzeń 
przeznaczona do terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. w trakcie otwarcia sali można było wziąć udział w pokazowej sesji terapeutycznej. 
wydarzenie połączone zostało z obchodami Światowego Dnia Świadomości autyzmu.

Salę Doświadczania Świata (znaną 
na świecie jako Terapię Snoezelen, 
czyli terapię wielozmysłową) udało 
się stworzyć dzięki zaangażowaniu 
społeczności szkolnej oraz pozyska-
nym środkom finansowym. Koszt 
urządzenia pracowni wyniósł ponad 
21 tys. zł. Nowa przestrzeń  została 
wykonana według projektu Polskiego 
Centrum Snoezelen i posiada odpo-
wiedni certyfikat. 

– Sala Doświadczania Świata jest 
to przemyślany i odpowiednio zaaran-
żowany fragment przestrzeni, która 
jest wypełniona starannie dobranymi 
urządzeniami i wyposażeniem, będą-
cymi źródłem bodźców wzrokowych, 
słuchowych, dotykowych, zapacho-
wych, smakowych i kinestetycznych 
– tłumaczy Małgorzata Krajewska, te-
rapeutka w SPS nr 12, jedna z inicja-
torek utworzenia sali. – Sala umożli-
wia oddziaływanie terapeutyczne  
– poprzez odpowiednio dobrane bodź-
ce inicjuje u uczestników zajęć pozy-
tywne zmiany emocjonalne i soma-
tyczne. Jest miejscem budowania re-
lacji dziecka z terapeutą – dodaje.

Sala została wyremontowana i wy-
posażona w nowoczesne urządzenia  
i pomoce. Chodzi m.in. o kolumnę 
wodną z panelem sterującym, światło-
wody, lustra, urządzenie do aromatera-
pii, panel sensoryczny, projektor multi-
medialny, pufy, kotary oraz nową wy-
kładzinę. Dodatkowo przeszkolono  
25 nauczycieli, którzy będą korzystali 

Dzień autyzmu w ZS nr 7
Tradycyjnie już społeczność Zespołu szkół nr 7 włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości auty-
zmu. w sobotę (2.04) w stacji Biblioteka w Chebziu odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne działania 
uczniów i nauczycieli, w tym projekt „autyzm poznaj mój świat – niebiesko nam w głowie”.

– 2 kwietnia na całym świecie ob-
chodzony jest Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu ustanowiony 
przez Organizację Narodów Zjed-
noczonych. Charakterystycznym 
motywem obchodów Światowego 
Dnia Świadomości Autyzmu jest ko-
lor niebieski. Tradycyjnie społecz-
ność  Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie 
Śląskiej w tym dniu nie mogła zo-
stać obojętna na potrzeby osób ze 
spektrum – podkreśla Anna Że-
browska, nauczycielka Zespołu 
Szkół nr 7, który kształci młodzież 

z niepełnosprawnościami na pozio-
mie ponadpodstawowym.

Coroczne obchody Światowego 
Dnia Świadomości Autyzmu mają za-
chęcić do zwrócenia uwagi na takie 
zagadnienia, jak wczesne rozpozna-
nie i diagnozowanie autyzmu, a także 
izolację i dyskryminację, jakich do-
świadczają ludzie dotknięci auty-
zmem oraz ich najbliżsi. Dlatego też 
w sobotę (2.04) mury biblioteki 
w Chebziu, dzięki społeczności szkol-
nej Zespołu Szkół nr 7 w Rudzie Ślą-
skiej, wypełnił kolor niebieski. 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice 
uczniów oraz podopieczni stowarzy-
szenia Nasza Siódemka przyłączyli 
się do ogólnopolskiej akcji „Zapal się 
na niebiesko”, której celem jest 
zwiększenie świadomości i wrażli-
wości społecznej na temat autyzmu. 
Ponadto można było zapoznać się 
z pomysłami uczniów ZS nr 7 na pro-
mocję obchodów Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu oraz dowie-
dzieć się o szczegółach realizacji pro-
jektu „Autyzm poznaj mój świat 
– niebiesko nam w głowie”. JO Uczniowie ZS nr 7 włączyli się w obchody dnia autyzmu.
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Nowo powstała sala wyposażona została m.in. w: kolumnę wodną z panelem sterującym, światłowody, lustra, 
urządzenie do aromaterapii, panel sensoryczny oraz projektor multimedialny.
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z nowej przestrzeni razem z podopiecz-
nymi. – Oddana do użytku sala to 
wspaniała szansa na wspieranie roz-
woju naszych podopiecznych, a wyni-
kiem przebywania w Sali Doświadcza-
nia Świata jest złagodzenie stresu, 
otwarcie na otoczenie i kontakty inter-
personalne, zmniejszenie pasywności, 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, 

doświadczanie samego siebie, radość 
i relaks – wylicza Teresa Trzcińska, te-
rapeutka w SPS nr 12 oraz inicjatorka 
utworzenia sali.

Pieniądze na jej uruchomienie udało 
się uzyskać z rządowego programu po-
mocy uczniom niepełnosprawnym  
(17 tys. zł), dzięki wpłatom na Radę 
Rodziców (1 tys. zł), zbiórce na portalu 

zrzutka.pl (2160 zł) oraz wpłatom 
sponsorów (1140 zł).

Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna 
im. św. Łukasza w Wirku jest placów-
ką, która wspiera w rozwoju, uczy 
i wychowuje dzieci oraz młodzież nie-
pełnosprawną. W skład SPS nr 12 
wchodzi: przedszkole z oddziałami dla 
dzieci z autyzmem, szkoła podstawo-
wa, zespoły rewalidacyjno-wycho-
wawcze (dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnych intelektualnie w stopniu 
głębokim) oraz punkt wczesnego wspo-
magania rozwoju. Placówka obejmuje 
terapią i edukacją 130 dzieci i młodzież 
do 25. roku życia z autyzmem, niepeł-
nosprawnością intelektualną, ruchową 
oraz zagrożonych niepełnosprawnością 
i sprzężeniami. Zatrudnia również do-
świadczoną kadrę nauczycieli, terapeu-
tów i specjalistów, która przygotowana 
jest do pracy z niepełnosprawnymi 
podopiecznymi. SPS nr 12 posiada no-
woczesne sale edukacyjne i terapeu-
tyczne oraz własny ogród sensoryczny.
 Joanna Oreł
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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, garażu, pomieszczenia gospodarczego oraz lokalu mieszkalnego 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal użytkowy – biuro, na terenie Miasta Ruda Śląska
Kwiecień 2022 r.

Lp. Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wypos.
w inst.

Stawka 
wywoł. 
(nett o/
zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu 
(*)

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

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

21,42 + pow. 

przynależna 6,78 
elektryczna, 

wod.-kan., c.o 8,00 1.000,00

3. Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Kunickiego 26/1 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 31,77 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 500,00

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. 9,00 7.000,00

7. Ruda Śląska-Nowy Bytom, Plac Jana Pawła II 1/5 
(**) lokal na piętrze w budynku mieszkalnym WMN 

51,50 + piwnica

3,10 
elektryczna, 

wod.-kan. 25,00 2.000,00

8. Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Tołstoja V/47, garaż blaszany 18,00 elektryczna 5,00 500,00
9. Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Oświęcimska IX/7, pomieszczenie gospodarcze 4,50 brak 13,33 200,00

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 
(**) – Zgodnie z decyzją nr 45-22 z dnia 10.02.2022 r. – znak sprawy UA.6740.706.2021, udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmują-

cej przebudowę lokalu mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal użytkowy – biuro przy Placu Jana Pawła II 1/5 w Rudzie Śląskiej. 
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem/pomieszczeniem gospodarczym należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu/pomieszczenia.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu/pomieszczenia wyłącznie w terminie od dnia 08.04.2022 r. do dnia 22.04.2022 r. po uprzed-

nim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1     – ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba,   nr tel. 32 242-64-72
poz. 2 i 3    – 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. 7 i 8    – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom,   nr tel. 32 244-26-50
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 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów 
niżej wymienionych dokumentów i druków:

dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe/garaże/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 nu-• 
mer 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/garaż/pomieszczenie gospodarcze przelewem na konto: ING Bank Śląski 
O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 25 kwietnia 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 27.04.2022 r. oraz pozycję, 
pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż/pomieszczenie gospodarcze w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 8.00 – poz. 2, godz. 9.30 
– poz. 3, godz. 10.00 – poz. 4, godz. 10.30 – poz. 5, godz. 11.00 – poz. 6, godz. 11.30 – poz. 7, godz. 12.00 – poz. 8, godz. 12.30 – 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.

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 może 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.

O świątecznych tradycjach opowiadała 
Ewelina Pieczka z rudzkiego Muzeum Miejskiego.
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SPOTKANIA NA FICINUSIE

Świątecznie
na Ficinusie

Święta wielkanocne za pasem, więc to ostatni dzwo-
nek, jeżeli chodzi o przygotowania. Warto przy okazji 
wrócić do tradycji związanych z tym czasem. I właśnie 
obrzędy wielkanocne oraz wiosenne zwyczaje były te-
matem ostatniego spotkania pt. „Twórczy czwartek na 
Ficinusie”.

Mieszkańcy mogli wysłuchać prelekcji Eweliny 
Pieczki, etnologa z Muzeum Miejskiego im. Maksy-
miliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Przybliżyła ona 
genezę oraz symbolikę wybranych tradycji, co pomo-
gło gościom poczuć klimat zbliżających się świąt. 
Okazuje się, że wiele z nich znamy, a niektóre prze-
trwały w naszych domach do dzisiaj. Dodajmy, że oka-
zją do przygotowań świątecznych będą także zajęcia 
z robienia palmy wielkanocnej, które dzisiaj (6.04) or-
ganizuje rudzkie Muzeum Miejskie.

Czwartkowe spotkania w wireckiej bibliotece przy 
ul. Kubiny mają charakter cykliczny, a jednym z głów-
nych celów tych wydarzeń jest promocja kolonii ro-
botniczej Ficinus, która jest obiektem wpisanym na 
Szlak Zabytków Techniki. JO

Fenomen 
Aurory Borealis

We wtorek, 12 kwietnia, o godz. 17 gośćmi Biblioteki 
Ficinus będą pasjonaci dzikiej natury, eksperci od po-
lowania na zorzę polarną oraz autorzy książki „Norwe-
gia oczami łowców zórz”. Katarzyna Ogińska-Siedlak 
i Robert Musioł od kilku lat mieszkają na północy 
Norwegii, gdzie pracują jako przewodnicy, fotografują 
i prowadzą wspólnie fi rmę. Wieczór na Ficinusie bę-
dzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z fe-
nomenem Aurory Borealis, czyli zorzy polarnej oraz 
z życiem w północnej Norwegii.

– W tej książce podpowiadamy, jak z sukcesem za-
kończyć nocne polowania na zorzę polarną i jak 
w pełni doświadczyć tego niezwykłego zjawiska. Przy-
bliżamy także historie rdzennych mieszkańców Półno-
cy, których rytm życia wyznacza natura oraz hodowla 
reniferów – mówią autorzy.  

Z książki dowiemy się również, dlaczego wiosną na 
Lofotach unosi się specyfi czny zapach suszonego dor-
sza i czy norweski łosoś jest nafaszerowany antybioty-
kami, z jakiego powodu na Svalbard nie wolno przy-
wieźć kota i czy rzeczywiście w trakcie nocy polarnej 
panują egipskie ciemności. Opowieść o swoich prze-
życiach i doświadczeniach prelegenci zilustrują boga-
tą prezentacją ze zdjęciami zjawisk występujących w pół-
nocnej Norwegii. – W naszym odczuciu to jedno 
z najbardziej egzotycznych miejsc na Ziemi, 
a zjawiska, które tam występują, zapierają dech 
w piersiach i śnią się po nocach nawet tym, którzy nie-
jedno już widzieli – opowiadają.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 
(12 kwietnia) o godz. 17 w bibliotece zlokalizowanej 
na zabytkowym osiedlu robotniczym przy ul. P. Kubi-
ny 24 w dzielnicy Wirek. IM
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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. 507-055-024.

 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.

 Czyszczenie dywanów (odbieramy, 
obszywamy), wykładzin, tapicerki. Tel. 
602-642-294.

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

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.

 Kupię dom w Rudzie Śląskiej, może 
być do remontu. Szybka transakcja, tel. 
536-594-701.

moToryzacja

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

 skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, 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.

Odwiedź nas także na FacebOOku: 
www.facebook.com/

WR.WiadomosciRudzkie

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 1,2 zł/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 pra-
wem jazdy, Ruda Śl., tel. 668-085-925.

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

 Zatrudnimy pracowników na stano-
wisko: kucharz/pizzer/ pomoc kuchen-
na. Akademia Smaku, tel. 795-520-409.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. 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.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

BarBary szymiK
byłego pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Rudzie Śląskiej
roDziNie

składamy wyrazy serdecznego współczucia
Dyrektor i Pracownicy

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

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• 

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości 

gruntowych, znajdujących się w rejonie ulic: Młyńskiej 
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, Piotra 
Skargi z przeznaczeniem pod istniejącą studnię głębinową, 1 
Maja z przeznaczeniem pod istniejącą działalność handlowo-

usługową, Solidarności z przeznaczeniem pod drogę dojazdową oraz 
postawienie blokady przed garażem. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Dobrego,  
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa o powierzchni 2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej przy ulicy jana Dobrego, obejmująca sta-
nowiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 1494/43 
o powierzchni 2146 m2 (użytek „Bz”), KW nr GL1S/00005543/1 oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2 (użytek „Bz”), 
KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na karcie mapy 11, obręb Ruda. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od 
wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego Nr 84 z 2006 r. poz. 2383 z późn. zm., ww. działki stanowią teren zabudowy usługowej z podsta-
wowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, 
administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej (symbol planu UP1) oraz częściowo teren 
ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 343 000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna 

w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2022 r. o godz. 10.00  
w sali 213 Urzędu miasta ruda śląska, plac jana Pawła ii 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie do dnia 02.05.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 17 200,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Jana Do-
brego” przelewem na rachunek bankowy nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda 
Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) pok. nr 13 i 14 
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu 
przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

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

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



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza 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-Wirek 
ul. Nowary 33/16

34,00 m2

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

piecowe, wc na klatce schodowej 5,61 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-Wirek 
ul. Kałusa 23/15 40,60 m2 (1 p + k) inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 

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

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób fi zycznych 

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 mieszkalne-
go, 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 pracow-
nika 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/Na-
jem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. 
Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 13.04.2022 r. do 15.04.2022 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:

poz. 1, 2, 3 oraz ul. Kokota 167/2 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,
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 22 kwietnia 2022 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkują-
cych przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i EE - 4 i informacji 
o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszka-
nia”.

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,
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewylicytowania lokalu mieszkalnego.

oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 
1000 0010 0109 0321 do dnia 25 kwietnia 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu 
lokali mieszkalnych w dniu 27.04.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 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. Nowary 33/16; godz. 9.30 
– ul. 1 Maja 247A/12; godz. 10.00 – ul. Kałusa 23/15; 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.
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Rudzkie 
tygrysice 

z brązowymi 
medalami
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Gala Silesia 
Boxing za nami
2 kwietnia w halembskiej hali MOSiR odbyła 

się gala Silesia Boxing, w ramach której rozegra-
nych zostało 12 walk zawodowych. Zawodnicy 
zrzeszeni w Silesia Boxing walczyli przeciwko 
pięściarzom z Grecji.

W głównej walce wieczoru rudzianin Robert 
Talarek (26-14-3) pokonał Alexandrosa Kirsani-
disa (3-3) przez nokaut w 2. rundzie.

W innych walkach padły następujące rozstrzy-
gnięcia:

Konstantinos Vergetis (3-0-1) pokonał Remi-• 
giusza Woza (12-6-1) przez nokaut technicz-
ny w rundzie drugiej.
Michał Bulik (5-1) pokonał Pavlosa Palsiosa • 
(2-4) przez jednogłośną decyzję sędziów.
Tzemal Xouseinoglou (3-6-2) pokonał Maria-• 
na Wesołowskiego (0-1) przez jednogłośną 
decyzję sędziów.
Joanna Mazurkiewicz (1-0) pokonała Pana-• 
giotę Zervoydaki (0-1) przez jednogłośną de-
cyzję sędziów.
Glynos Athanasios (2-0) pokonał Sebastiana • 
Wojtana (1-3) przez jednogłośną decyzję sę-
dziów.
Janusz Chrzanowski (1-0) pokonał Xristofo-• 
rosa Fotisa (0-1) przez jednogłośną decyzję 
sędziów.
Ioannis Evmorfi adis (1-0) pokonał Dawida • 
Turka (0-1-1) przez większościową decyzję 
sędziów. DK

ZAPASY

Natalia Strzałka oraz Natalia Kubaty z ZKS 
Slavia Ruda Śląska zdobyły brązowe medale Mi-
strzostw Europy! Turniej odbył się w dniach 
28.03-03.04 w Budapeszcie.

Natalia Kubaty, która stanęła do rywalizacji 
w kategorii wagowej 62 kg, w 1/4 fi nału pokona-
ła Szwedkę Olivię Henningsson, następnie uległa 
Taybe Yusein z Bułgarii, która w walce fi nałowej 
sięgnęła po złoto. W małym fi nale nasza zapa-
śniczka pokonała przez przewagę techniczną 
Yagmur Cakmak z Turcji i sięgnęła po pierwszy 
w swoim życiu medal Mistrzostw Europy senio-
rek.

Natalia Strzałka (kategoria wagowa 68 kg) 
również rozpoczęła swój udział w mistrzostwach 
od ćwierćfi nału, w którym wygrała z Turczynką 
Asli Demir. W półfi nale Strzałka musiała uznać 
wyższość Pauline Lecarpentier z Francji. W wal-
ce o brąz naprzeciw Natalii stanęła Węgierka 
Noémi Szabados, którą zawodniczka ZKS-u Sla-
vii pokonała na punkty, dzięki czemu zdobyła 
upragniony brązowy medal.

Polki, trenowane przez Dariusza Grzywińskie-
go, Piotra Krajewskiego i Igora Lobasa, łącznie 
przywiozły ze stolicy Węgier pięć medali, jeden 
srebrny i cztery brązowe. Natomiast męska dru-
żyna reprezentacji dołożyła kolejne cztery brązo-
we krążki. DK
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Pływacy WOPR wrócili do rywalizacji
Pływanie

Adam Łaskawski pobił rekord kraju w wyciskaniu o 2,5 kg.
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Adam Łaskawski z nowym rekordem Polski
Podnoszenie ciężarów

Adam Łaskawski wziął udział 
w VIII Otwartych Mistrzostwach Ślą-
ska w Wyciskaniu Klasycznym Leżąc. 
W ich trakcie rudzianin pobił swój 
własny rekord Polski.

Dla rudzkiego zawodnika Mistrzo-
stwa Śląska były ważnym sprawdzia-
nem przed Mistrzostwami Europy, 
które odbędą się 6-9 kwietnia w Siedl-
cach. Trenujący na co dzień w UKS 
Pover Kuźnik Chorzów Łaskawski nie 
miał sobie równych w seniorskiej ka-
tegorii plus 120 kg. Adam wycisnął na 
ławce sztangę, która ważyła aż 255 kg, 
co pozwoliło mu poprawić własny re-
kord Polski o 2,5 kg.

Zawody odbyły się w dniach 25-26 
marca w Bielsku-Białej. Łącznie wzię-
ło w nich udział 116 zawodników.

 DK

27 marca w Warszawie pływacy 
WOPR Ruda Śląska wzięli udział w za-
wodach z cyklu Grand Prix Polski. Dla 
rudzkich zawodników był to pierwszy 
występ po kilku miesiącach przerwy.

Do rywalizacji stanęło 17 pływa-
czek i jeden pływak z rudzkiego  
WOPR-u. W wyścigu drużynowym 
sztafeta w składzie: Natalia Pasek, 
Sylwia Matyniak, Michalina Skudlik 
i Marta Skudlik w konkurencji 4x25 m 
holowanie manekina zajęła drugie 
miejsce. Natomiast w sztafecie 4x50 m 
Aneta Drabik, Sylwia Matyniak, Ga-
briela Karkocha, Michalina Skudlik 
zajęły 2. lokatę, a Natalia Pasek, Mar-
ta Skudlik, Natalia Łuczka i Oliwia 
Gierach 3. miejsce.

Ponadto rudzkie pływaczki wywal-
czyły miejsca na podium: na dystansie 

200 m z przeszkodami w kategorii ju-
nior Natalia Pasek zdobyła 1. miejsce, 
a Aneta Drabik trzecie. Z kolei w wy-
ścigu na 100 m z przeszkodami Sylwia 
Matyniak zajęła 3. miejsce w kategorii 
junior młodszy. Na tym samym dystan-
sie w kategorii młodzik Gabriela Kar-
kocha uplasowała się na 1. miejscu, 
a Maja Gierach na trzecim.

W konkurencji ratowanie manekina 
na dystansie 50 m Aneta Drabik wy-
walczyła 2. miejsce w kategorii junior, 
Sylwia Matyniak była pierwsza, a Mi-
chalina Skudlik druga w kategorii ju-
nior młodszy. Ponadto Gabriela Karko-
cha zajęła 3. miejsce w kategorii mło-
dzik.

Kolejną konkurencją, w której pły-
waczki WOPR zdobyły medale, było 
ratowanie manekina w płetwach na dy-

stansie 100 m. Natalia Pasek zdobyła  
1. miejsce w kategorii junior oraz  
3. w kategorii open. Michalina Skudlik 
zajęła 1. lokatę, a Sylwia Matyniak  
3. w kategorii junior młodszy. Na po-
dium w kategorii młodzik stanęła po-
nownie Gabriela Karkocha. W tej sa-
mej kategorii Tatiana Kloc uplasowała 
się na 3. miejscu.

W konkurencji ratowania kombino-
wanego na dystansie 100 m Natalia Pa-
sek zdobyła srebro w kategorii junior 
i 3. miejsce w kategorii open. Ponadto 
w juniorach trzecie miejsce osiągnęła 
Aneta Drabik. W juniorach młodszych 
dwa najwyższe stopnie podium przy-
padły w udziale zawodniczkom WOPR
-u. Sylwia Matyniak była pierwsza, 
a Michalina Skudlik druga.

DK

Kolejny raz podopieczne Katarzyny Chlebisz, Doroty Kies 
i Aleksandry Wodyk zajęły wysokie miejsca. 
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akrobatyka

Sukcesy akrobatek w Krakowie
Zawodniczki i zawodnicy KPKS 

„Halemba” wzięli udział w IX Mię-
dzynarodowym Turnieju „Pod Wa-
welem” w Akrobatyce Sportowej. 
Zawody odbyły się w dniach  
25-27.03 w Krakowie.

Wśród zwycięzców nie brakowało 
rudzian. W dwójce kobiet w katego-
rii wiekowej 11-16 lat pierwsze miej-
sce zajęły Maja Mrozek i Zofia Prze-
chrzta, a piąte Natalia Rudzka i Mar-
tyna Kahl. W trójkach kobiet w tej 
samej kategorii wiekowej drugie 
miejsce wywalczyły Nadia Witek, 
Milena Gabrysiak i Dagmara Piktas, 
a na 13. miejscu uplasowały się Li-
liana Winiarska, Emilia Żurakowska 
i Zuzanna Klapuch. W dwójkach 
mieszanych również drugą lokatę za-
jęła Julia Jessel wraz z Szymonem 
Jaworkiem. W trójce kobiet w kate-

gorii wiekowej 13-19 lat Emilia Wo-
dyk, Emilia Biernat i Emilia Urbań-

,,Zima” zaskoczyła ligowców
Piłka nożna

Niespodziewany powrót śniegu po-
krzyżował plany rudzkich drużyn, 
które występują na poziomie A klasy 
oraz klasy okręgowej. Na szczęście 
nie wszystkie weekendowe mecze zo-
stały przełożone.

W katowickiej Zina klasie okręgo-
wej swoich meczów wyjazdowych nie 
rozegrała Slavia (z Górnikiem 09 My-
słowice) oraz Grunwald (z rezerwami 
GKS-u Katowice). W Vitasport A kla-
sie natomiast odwołano mecz Jastrzę-
bia Bielszowice z UKS-em Szopienice 
oraz wyjazdowe starcie Gwiazdy z Jó-
zefką Chorzów.

Jednym meczem, który się odbył, 
było sobotnie (2.04) spotkanie Uranii 
Ruda Śląska z Siemianowiczanką Sie-
mianowice Śląskie. Mecz rozegrano 
na sztucznej murawie w Siemianowi-
cach. Dla podopiecznych Artura Opel-
dusa była to szansa na złapanie bliż-
szego kontaktu z czołówką A klasy. 
Poprzednim razem w starciu między 
tymi drużynami padł bezbramkowy 
remis. Tym razem jednak lepsza była 
Siemianowiczanka, która wygrała 3:1. 
Gola honorowego w końcówce dla 
Uranii zdobył Daniel Wieczorek.

 DK

Rudzkie akcenty  
na Olimpiadzie Młodzieży

Piłka ręczna

Szczypiornistki i szczypiorniści 
rudzkich klubów wzięli udział 
w XXVIII Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Sportach Halowych 
w ramach kadry województwa śląskie-
go. Sukces osiągnęła kadra dziewcząt, 
która ostatecznie zdobyła czwartą lo-
katę.

Po porażce z przedstawicielkami 
woj. kujawsko-pomorskiego 17:25, 
śląskie zawodniczki wygrały  
z woj. dolnośląskim w rzutach karnych 
(w regulaminowym czasie padł remis 
21:21), a następnie pokonały woj. lu-
belskie wynikiem 25:18. W półfinale 
kadra śląska uległa zespołowi z Ma-
zowsza 23:36. W meczu o trzecie miej-
sce nasze zawodniczki przegrały 
z Wielkopolską 30:36. W kadrze ślą-
ska zagrały zawodniczki SPR-u Grun-

wald Ruda Śląska – Marta Różycka, 
Marta Skołud, Sara Konieczny i Mał-
gorzata Rawicz-Grotowska, a także 
piłkarki ręczne Zgody Ruda Śląska  
– Natalia Kondas i Judyta Opiłka.

Wśród chłopców w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży wystąpili rów-
nież rudzcy zawodnicy. W drużynie 
zdominowanej przez reprezentantów 
Pogoni 1945 Zabrze i Zrywu Chorzów 
znaleźli się Tymoteusz Taisner ze Zgo-
dy oraz Robert Koziołek z SPR-u  
Grunwald. Chłopcom poszło jednak 
gorzej niż drużynie żeńskiej – ponieśli 
cztery porażki: 22:24 z woj. lubelskim, 
15:27 z woj. pomorskim, 23:26  
z warmińsko-mazurskim oraz 31:35 
z woj. wielkopolskim. Zawody odbyły 
się w dniach 30.03-02.04 w Dąbrowie 
Białostockiej. DK

ska także uplasowały się na drugim 
miejscu. DK

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 miejsca postojowe (parkingowe)  

w rej. ul. czesława Miłosza,
– wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny  
w rej. ul. Feliksa wyleżoła.

Opady śniegu spowodowały, że Wydział Rozgrywek Podokręgu Katowice 
odwołał weekendową kolejkę.

Fo
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oGłoszenie
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