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Rusza nabór do 
szkoły muzycznej

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 
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Finał konkursu 
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Więcej na str. 3

Kolejne spotkanie 
dzielnicowe za nami

MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 12.05
ODK Country – Bykowina – 13.05 
MBP nr 18 – Halemba – 11.05
ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 10.05
Ruda 1, ul. Wolności 6, p. I, sala nr 1 – 17.05
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Wody podziemne – nasz ukryty skarb
kwietne, oczyszczające i zatrzymujące 
wodę – mówi Grzegorz Rybka, prezes 
PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. 
– Organizowany przez nas konkurs to 
szczególna okazja dla uczniów oraz do-
rosłych, by zastanowić się, w jaki spo-
sób każdy z nas może dbać o zasoby 
wodne. Poprzez prowadzone akcje edu-
kacyjno-ekologiczne wspieramy budowę 
społecznej świadomości na temat indy-
widualnych działań, które sami możemy 
podejmować codziennie. Okazuje się,  
że większe zużycie wody w gospodar-
stwach domowych wynika przede wszyst-
kim z niewłaściwych nawyków. Tymcza-
sem racjonalne korzystanie z wody nie 
wymaga od nas wysiłku – wystarczy 
wdrożenie kilku prostych zasad – dodaje.

W tym roku uczestnicy konkursu mieli 
za zadanie wykonanie pracy plastycznej 
w dowolnej technice, związanej z ochro-
ną środowiska wodnego oraz tematyką, 
czyli „Wody podziemne – nasz ukryty 
skarb”. – Muszę przyznać, że dzieci wy-
kazały się dużą kreatywnością i w cieka-
wy sposób przedstawiły temat konkurso-

Wody gruntowe, inaczej zwane 
podziemnymi, to jedno 
z głównych źródeł wody pitnej 
na świecie. Dlatego tak ważne 
jest ich ochrona, jak również 
późniejsze rozsądne 
gospodarowanie zasobami 
wodnymi. Z okazji Światowego 
Dnia Wody Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej  
po raz kolejny zorganizowało 
konkurs plastyczny dla 
uczniów czwartych klas szkół 
podstawowych, którego temat 
brzmiał właśnie „Wody 
podziemne – nasz ukryty 
skarb”. W tym roku zgłoszono 
37 prac konkursowych, które 
nadesłano z siedmiu szkół 
podstawowych z Rudy Śląskiej.

W ramach obchodów Światowego 
Dnia Wody, który przypada 22 marca, 
ważne jest przypomnienie znaczenia 
wody słodkiej oraz podkreślenie zagro-
żeń związanych ze spadkiem jej zaso-
bów. W dobie zmieniającego się klimatu 
oraz przedłużających się okresów suszy 
wody podziemne nabierają kluczowego 
znaczenia dla bezpieczeństwa zaopa-
trzenia w wodę. Dlatego w 2022 roku 
Światowy Dzień Wody obchodzony był 
pod hasłem „Wody podziemne – uczyń-
my niewidoczne widocznym”. Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej postanowi-
ło w swoim corocznym konkursie dla 
uczniów klas czwartych szkół podsta-
wowych nagłośnić tę sprawę. – W tym 
roku chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, 
iż prawidłowe gospodarowanie i użyt-
kowanie zasobów wodnych jest ważnym 
elementem ochrony wód podziemnych. 
Możemy o nie dbać nie tylko w domu, 
ale także budując zbiorniki retencyjne 
– magazynujące wodę oraz sadząc łąki 

wy. Dzięki temu mogliśmy podziwiać 
różne techniki plastyczne: rysunkowo-
graficzne, malarskie oraz przestrzenne. 
Przy ocenie prac jury brało pod uwagę 
zgodność z tematem, oryginalny sposób 

interpretacji, poprawność warsztatu pra-
cy oraz ogólne wrażenia estetyczne i pla-
styczne – mówi wiceprezydent miasta 
Anna Krzysteczko.

Konkurs „Wody podziemne – nasz 
ukryty skarb” odbył się pod patronatem 
prezydent miasta oraz Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie 
Śląskiej, a przeprowadzony został przy 
współudziale Rudzkiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Niebanalnych In-nI. – Stoimy na 
stanowisku, że edukację zdrowotną należy 
prowadzić od momentu, kiedy kształtują 
się podstawowe nawyki higieniczne, czyli 
od rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, 
a później szkolnej. Nie tylko patronujemy 
tego typu akcjom, ale także sami podejmu-
jemy działania edukacyjne, nawiązujące 
do konieczności przestrzegania higieny 
rąk oraz propagujemy racjonalne użytko-
wanie wody. Jest to zasób, który musimy 
szanować. Również jako inspekcja sanitar-
na czuwamy nad tym, żeby woda dostar-
czana do naszych domostw była bezpiecz-
na – podkreśla Renata Cieślik-Tarkota, 
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Rudzie Śląskiej.

Komisja konkursowa przyznała w tym 
roku trzy nagrody główne oraz dwa wy-
różnienia. Gala finałowa odbyła się 
w czwartek (28.04) w rudzkim kinie Pa-
tria. – Cieszymy się bardzo, że po dwóch 
latach przerwy spowodowanej pandemią 
mogliśmy na miejscu spotkać się z naszymi 
laureatami. Dziękujemy uczniom za liczny 
udział w konkursie oraz zaangażowanie 

Trzecie miejsce przypadło w udziale Bartłomiejowi Ginterowi z SP nr 20.

ich opiekunów. Działania profilaktyczne, 
które razem podejmujemy, miejmy nadzie-
ję, przełożą się na lepszą ochronę zasobów 
wodnych chociażby w lokalnej skali – mó-
wi Tomasz Bartniczak, prezes Rudzkiego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych 
In-nI.

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji 
konkursu zajęła Zuzanna Szewczyk  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.  
Druga była praca Łucji Sikory ze Szkoły 
Podstawowej nr 7, a trzecie miejsce przy-
padło w udziale Bartłomiejowi Ginterowi 
ze Szkoły Podstawowej nr 20. – Po raz 
pierwszy zaproponowałam uczniom ten 
konkurs i Bartek jako jedyny się zgłosił do 
niego. Jest to bardzo twórczy uczeń, a klasa 
bardzo mu kibicowała, więc udało się od-
nieść sukces. Bartek na bieżąco pokazywał 
mi postęp prac, co też było okazją do roz-
mów o tym, czym jest woda i jak bardzo 
ważne są jej zasoby – mówi Małgorzata 
Matejko, nauczycielka plastyki w SP nr 20.

Ponadto wyróżnione zostały dwie oso-
by – Weronika Juroszek ze Szkoły Podsta-
wowej nr 17 (wyróżnienie przyznane 
przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niebanalnych In-nI) oraz Maria Wodarska 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 
(wyróżnienie przyznane przez PWIK  
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej). – Co roku 
zachęcam uczniów do udziału w tym kon-
kursie. Tym razem udało się zdobyć na-
grodę główną oraz wyróżnienie. Wspólne 
bycie ze sobą na lekcjach oraz podczas 
zajęć dodatkowych, kiedy spotykamy się 

I miejsce w konkursie zajęła Zuzanna Szewczyk 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.  

Zdaniem jurorów praca Łucji Sikory  
ze Szkoły Podstawowej nr 7  

była drugą najlepszą wśród zgłoszonych.

Nagrody zwycięzcom konkursu wręczyły wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko 
oraz Sonia Gałuszka, pełnomocnik ds. inwestycji PWiK w Rudzie Śląskiej.

W konkursie przyznano także dwa wyróżnienia. Otrzymały je Maria Wodarska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2  
(wyróżnienie przyznane przez PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej) oraz Weronika Juroszek ze Szkoły Podstawowej nr 17  

(wyróżnienie przyznane przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI).

na realizacji prac, jest okazją do porusze-
nia tak ważnego obecnie tematu na świe-
cie, jakim jest woda, jej brak oraz tego, 
jaki mamy wpływ na jej stan. Świadomość 
dzieci, ku zaskoczeniu jest bardzo duża. 
Kiedy rozmawiamy o znaczeniu wody, 
uczniowie często dzielą się swoimi do-
świadczeniami z domu, a nabytą wiedzę 
zanoszą do niego – mówi Agata Zajdel, 
opiekun laureatów z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 2.

Oprócz wręczenia nagród w trakcie gali 
finałowej w kinie Patria laureaci oraz ich 
klasy mogli zobaczyć animowany film 
przygodowy „Luca”. Dla uczniów prze-
prowadzono także konkurs z wiedzy na 
temat znaczenia wody oraz działalności 
PWiK.

Komisja konkursowa przyznała w tym roku trzy nagrody główne oraz dwa wyróżnienia.
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O szkodach górniczych i drogach w Bielszowicach
Problemy szkód górniczych oraz dróg gruntowych zdominowały ostatnie spotkanie władz miasta z mieszkań-
cami Bielszowic. Zniszczenia spowodowane prowadzoną przez KWK Ruda eksploatację górniczą mocno dają 
się we znaki w ostatnich miesiącach m.in. przy ul. ks. Jana Hrubego. Z tego też powodu przerwana została 
budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 17. Z kolei o wyasfaltowanie lub wyłożenie kostką brukową 
drogi przy ich domach od kilku lat walczą mieszkańcy m.in. ul. Noblistów Śląskich oraz Jodłowej.
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Podczas czwartkowego spotkania mieszkańcy  
dopytywali władze miasta m.in. o sprawy górnictwa.

HARMONOGRAM  
SPOTKAŃ włAdz  

Rudy ŚląSKiej 
z mieSzKAŃcAmi dzielnic

 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.

Temat górnictwa i planów wydobyw-
czych kopalni żywo interesuje mieszkań-
ców Bielszowic, czego wyrazem był prze-
bieg czwartkowego (26.04) spotkania 
z władzami miasta. Zebrani dopytywali 
m.in. o wpływy do budżetu miasta z dzia-
łalności spółek górniczych, plany dalszej 
eksploatacji KWK Ruda oraz czy władze 
mają w tym zakresie coś do powiedzenia. 
– Możemy  jedynie opiniować  takie plany 
i  liczyć  na  to,  że  nasze  uwagi  będą 
uwzględnione. I to robimy. Niestety prawo 
jest tak skonstruowane, że nawet negatyw-
na opinia prezydenta miasta nie ma wpły-
wu  na  ostateczną  decyzję  Okręgowego 
Urzędu Górniczego – wyjaśniał wicepre-
zydent Krzysztof Mejer.

Kilkakrotnie wracał również problem 
szkód górniczych w dzielnicy. Miesz-
kańcy ul. ks. Jana Hrubego zgłosili, że 
w ciągu kilku ostatnich miesięcy w ich 
domach pojawiły się pęknięcia, a także 
kilkucentymetrowe odchylenia ścian. 
Obecny na sali przedstawiciel kopalni 
Ruda uspokajał, że za każdą wyrządzo-
ną szkodę zgodnie z prawem geologicz-
nym i górniczym gwarantowane jest 
odszkodowanie. –  Tylko  w  2021  r.  za-
warliśmy 550 umów z poszkodowanymi 
– wyliczał. Przedstawiciele strony gór-
niczej zapowiedzieli także, że kolejna 
ściana, na której będzie prowadzone wy-

dobycie, zlokalizowana jest pomiędzy 
ul. Pawłowską a Jaworową.

Przypomnijmy, że właśnie z powodu 
szkód górniczych w lutym wstrzymane 
zostały prace przy budowie nowego bu-
dynku SP nr 17. –  Ustaliliśmy  wówczas  
z  wykonawcą  oraz  stroną  górniczą,  że 
w  czasie  kilkutygodniowej  przerwy  będą 
dokonywane  dokładne  obserwacje  geode-
zyjne dotyczące tego, w jaki sposób prowa-
dzone pod ziemią wydobycie oddziałuje na 
powierzchnię pod budowaną szkołą – tłu-
maczył wiceprezydent Michał Pierończyk.

W tym czasie na zlecenie strony górni-
czej opracowana została ekspertyza doty-
cząca skutków eksploatacji na prowadzo-
ną inwestycję. Na podstawie tych wszyst-
kich materiałów wypracowane zostały 
środki zaradcze, które pozwolą na dalszą 
realizację inwestycji. Zaproponowane 
rozwiązania konstrukcyjne mają być zaś 
wprowadzone pod okiem niezależnego In-
stytutu Techniki Budowlanej.

Dużo emocji podczas czwartkowego 
spotkania wywołał także temat dróg grun-

towych. Mieszkańcy ul. Noblistów Ślą-
skich oraz Jodłowej wskazywali na niedo-
godności z tym związane, a także przypo-
minali, że od lat apelują o budowę ,,nor-
malnych” dróg przy ich domach. –  Na 
przeszkodzie  stoją  oczywiście  pieniądze, 
bo utwardzenie drogi to nie tylko wylanie 
asfaltu,  czy  położenie  kostki  betonowej 
–  to  też  budowa  kanalizacji  sanitarnej 
i  deszczówki,  a  to  generuje  dodatkowe 
koszty,  na  co  obecnie,  z  powodu  ograni-
czonych wpływów podatkowych do budże-
tu,  szalejących  cen  usług  i  materiałów 
budowlanych  i  wysokiej  inflacji,  brakuje 
nam  pieniędzy  – wskazywał Krzysztof 
Mejer.

W przypadku ul. Jodłowej problemem 
jest także nieuregulowany stan własno-
ściowy nieruchomości, przez które trzeba 
by poprowadzić kanalizację deszczową. 
– Na chwilę obecną z tego powodu mamy 
w zasadzie „związane ręce”, bo nie może-
my  wykonywać  inwestycji  na  nie  swoim 
terenie – podkreślał Mejer.
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Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo  • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifikacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Termometria skórna • 
Audiometria• 
Spirometria• 
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NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

Ruda Śląska z punktem NFZ
W Nowym Bytomiu uruchomiony został Punkt Obsługi Klientów Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Przy ul. Niedurnego 34 można załatwić sprawy związane m.in. z ubezpieczeniem 
zdrowotnym, czy skierowaniem na pobyt w sanatorium. Ponadto w punkcie wydawane są 
Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz można zasięgnąć informacji na temat In-
ternetowego Konta Pacjenta, Profilu Zaufanego oraz aplikacji e-zdrowie. Dotychczas miesz-
kańcy Rudy Śląskiej musieli w tym celu podróżować do ościennych miast.

– W nowo powstałym punkcie w Ru-
dzie Śląskiej można m.in. w ekspreso-
wym tempie założyć Europejską Kartę 
Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwier-
dzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby 
medyczne, założyć jakże pomocny w dzi-
siejszych czasach profil zaufany, złożyć 
wszelkie dokumenty – typu skierowanie 
do uzdrowiska, formularze, zwroty kosz-
tów leczenia – które my następnie prze-
kierujemy bezpośrednio do komórek 
właściwych – wylicza Joanna Skowron, 
koordynator sali w rudzkim Punkcie Ob-
sługi Klientów Śląskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia.

Punkt Obsługi Klientów Śląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Nowym Bytomiu 
został uruchomiony 27 kwietnia. Czyn-

REKRUTACJA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ

Rozpocznij muzyczną przygodę!
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór uczniów w wieku 6-16 lat. 11 maja (środa) o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie 
informacyjne połączone z prezentacją instrumentów, a do 13 maja (piątek) będą przyjmowane zapisy na badanie predyspozycji słuchowych. Nauka w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Rudzie Śląskiej jest bezpłatna. Uczniowie uczą się gry na wybranym instrumencie oraz biorą udział w lekcjach rozwi-
jających ogólny poziom muzyczny.

Spotkanie  informacyjne dla dzieci 
i rodziców odbędzie się w auli szkoły 
przy ul. Niedurnego 36 w Nowym By-
tomiu. Podczas niego dzieci będą mogły 
poznać instrumenty muzyczne, posłu-
chać ich brzmienia oraz dowiedzieć się, 
jak wygląda nauka gry. Z kolei do  
13 maja można zapisać się telefonicznie 
na  badania predyspozycji słuchowych 
(tel. 32 248-76-28). – Każdy kandydat 
na ucznia szkoły muzycznej przechodzi 
takie przesłuchanie. Dziecko badane 
jest w dziedzinie słuchu wysokościowe-
go, poczucia rytmu oraz pamięci mu-
zycznej. Zachęcam do tego, by przyjść 
do nas oraz zaufać opinii specjalisty  
w zakresie oceny predyspozycji i talentu 
muzycznego dziecka – mówi Mirosław 

Krause, dyrektor Zespołu Szkół Mu-
zycznych I i II Stopnia w Rudzie Ślą-
skiej.

Podania o przyjęcie do szkoły można 
przesyłać na adres rekrutacja@zsmruda.pl, 
na odpowiednim formularzu dostępnym 
w sekretariacie lub na stronie interneto-
wej szkoły w zakładce – Wnioski o przy-
jęcie. Kandydaci w wieku 6 lat, którzy 
w danym roku kalendarzowym nie roz-
poczynają nauki w szkole podstawowej, 
powinni dołączyć opinię poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej o psychofi-
zycznej dojrzałości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole.

Nauka w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I Stopnia w Rudzie Śląskiej jest 
bezpłatna. Uczniowie uczą się gry na 

wybranym instrumencie oraz biorą 
udział w lekcjach rozwijających ogólny 
poziom muzyczny. Istnieje możliwość 
nauki gry na: fortepianie, akordeonie, 
klawesynie, organach, skrzypcach, al-
tówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, 
klarnecie, oboju, saksofonie, trąbce, 
waltorni, puzonie, gitarze i perkusji.

Lekcje gry na instrumencie prowa-
dzone są w formie nauczania indywidu-
alnego. Z kolei zajęcia teoretyczne od-
bywają się w kilkunastoosobowych 
grupach. Zajęcia w szkole prowadzone 
są od poniedziałku do piątku w godzi-
nach popołudniowych oraz w soboty 
w godzinach porannych. Okres nauki 
trwa: dla dzieci rozpoczynających na-
ukę w wieku 6 do 9 lat – 6 lat, a dla dzie-

Otwarcia punktu dokonali (od prawej) senator Dorota Tobiszowska, 
wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz Filip Nowak, 

prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Dla klientów przygotowano m.in. trzy stanowiska obsługi, a także kącik dla dzieci.

Fo
to

: J
O

Fo
to

: J
O

Punkty Obsługi Klientów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ realizują obsługę 
pacjentów w zakresie:

udzielania informacji o okresie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotne-• 
go oraz prawie do świadczeń zdrowotnych w sprawach niewymagających postępo-
wania wyjaśniającego,
udzielania informacji ogólnych ustnie i pisemnie, m.in. o możliwości załatwienia • 
sprawy oraz statusie sprawy, nowych usługach oraz przysługujących pacjentom 
prawach,
wyjaśniania niezgodności statusu w systemie eWUŚ – weryfikacja ubezpieczenia • 
zdrowotnego,
przyjmowania wniosków oraz wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdro-• 
wotnego oraz certyfikatów tymczasowo zastępujących EKUZ,
potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne: przedmioty ortope-• 
dyczne i środki pomocnicze,
przyjmowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe,• 
zawierania umów obejmujących dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,• 
przyjmowania interwencji świadczeniobiorców oraz skarg i wniosków w formie pi-• 
semnej,
promowania i informowania na temat Internetowego Konta Pacjenta, Profilu Zaufa-• 
nego oraz aplikacji e-zdrowie,
przyjmowania wniosków i spraw wymagających przeprowadzenia postępowania • 
wyjaśniającego i przekazywania do właściwych komórek Śląskiego OW NFZ: w spra-
wach ustalenia prawa do świadczeń i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, wnio-
sków o akceptację transportu medycznego w POZ, wniosków związanych z ubez-
pieczeniem dobrowolnym, w sprawach informacji o udzielonych świadczeniach, 
nieprawidłowości ujawnionych na podstawie danych zamieszczonych w Interneto-
wym Koncie Pacjenta,
przyjmowania wniosków/spraw związanych z realizacją przepisów o koordynacji • 
oraz opieką transgraniczną i przekazywanie ich do rozpatrzenia do właściwej komórki.

ny jest od poniedziałku do piątku od 
godz. 8 do 16. – Staramy się być blisko 
pacjenta. Placówka jest bardzo dobrze 
skomunikowana, nieopodal przystanków 
tramwajowo-autobusowych. Budynek 
spełnia wszystkie wymogi dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami – in-
formuje Piotr Nowak, dyrektor śląskie-
go oddziału NFZ. – To miejsce będzie 
służyło mieszkańcom, żeby dostęp był 
jak najlepszy. To idealna lokalizacja, 
aby taki punkt otworzyć – powiedział 
podczas otwarcia placówki wiceminister 
zdrowia Waldemar Kraska.

Dla klientów przygotowano trzy sta-
nowiska obsługi, biletomat i system 
informowania o miejscu w kolejce. Do 
dyspozycji jest także klimatyzowana 
poczekalnia z kącikiem dla najmłod-
szych oraz pokój dla matki z dziec-

kiem. Punkt jest otwarty na potrzeby 
osób w spektrum autyzmu – znajduje 
się w nim odpowiednio wyciszone po-
mieszczenie. – Mieszkańcy cenią moż-
liwość załatwiania spraw na miejscu, 
w swoim mieście, a dla rudzian ten ka-
talog właśnie znacząco się rozszerza. 
Warto podkreślić, że punkt NFZ został 
usytuowany w rejonie, w którym znaj-
duje się szereg innych instytucji, jak 
Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, Biuro Terenowe Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych czy oddziały 
banków – mówi Krzysztof Mejer, wi-
ceprezydent Rudy Śląskiej. – Dziękuję 
za tę decyzję kierownictwu Funduszu, 
a także senator Dorocie Tobiszowskiej, 
która bardzo zaangażowała się w po-
mysł utworzenia rudzkiego punktu NFZ 
– podkreśla.

Punkt w Rudzie Śląskiej jest 16 na 
mapie województwa śląskiego. Pozosta-
łe mieszczą się w: Bytomiu, Chorzowie, 
Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Jastrzę-

ci i młodzieży rozpoczynających naukę 
w wieku 10 do 16 lat – 4 lata.

Uczniowie rudzkiej szkoły muzycz-
nej uświetniają swoimi występami miej-
skie wydarzenia, biorą udział w wielu 
festiwalach oraz prestiżowych konkur-
sach, najczęściej z sukcesami. – Szkoła 
muzyczna to nie tylko nauka gry na in-
strumentach. Nasza szkoła uczy codzien-
nej dyscypliny, zorganizowania, a także 
przygotowuje dzieci do wystąpień na 
scenie – zaznacza Mirosław Krause.

Nauka w szkole muzycznej wymaga 
systematycznej pracy ucznia oraz zaan-
gażowania ze strony rodziców. – Udział 
w próbach, obecność na koncertach 
oraz ciągłe i autentyczne zainteresowa-
nie postępami dziecka  to obowiązek, ale 

i przyjemność. Mamy okazję uczestni-
czyć w rozwijaniu talentu swojej pocie-
chy i podziwiać ją podczas występów na 
scenie – zauważa dyrektor.

Obecnie do szkoły muzycznej I stop-
nia uczęszcza około 300 uczniów. Dzie-
ci mają możliwość kontynuacji nauki 
w szkole II stopnia. – W placówce ma-
my 73 pedagogów. Kompletując kadrę, 
stawiamy na młodych, wykwalifikowa-
nych ludzi z pasją – podkreśla dyrektor 
Krause.

Ponadto na stronie szkoły znajdują się 
filmiki dotyczące działalności placówki, 
m.in. oprowadzający po szkole lub po-
kazujący test wstępny. Nagrania znajdu-
ją się na szkolnym kanale YouTube.

 IM

biu-Zdroju, Kłobucku, Lublińcu, Mysz-
kowie, Raciborzu, Sosnowcu, Tarnow-
skich Górach, Tychach, Zabrzu, Zawier-
ciu oraz w Żywcu. Joanna Oreł
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BUDŻET OBYWATELSKI

Obywatelskie inwestycje po raz dziesiąty
W poniedziałek, 9 maja rozpocznie się nabór wniosków do rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Czas na zgłoszenia w formie papierowej upłynie 
20 maja, a za pośrednictwem platformy elektronicznej – 27 maja. Środki do podziału to prawie 4,7 mln zł.

Sensoryczny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47 do 
nauki, zabawy i rozwijania zmysłów w interaktywny sposób.

– Kiedy po raz pierwszy wprowa-
dziliśmy w naszym mieście budżet 
obywatelski, nie było to jeszcze dla 
nas obowiązkowe. Można więc powie-
dzieć, że jesteśmy jednym z miast wy-
znaczających trendy pod tym wzglę-
dem. W tym roku, w związku ze skut-
kami napaści Rosji na Ukrainę, możli-
we jest zawieszenie budżetu obywatel-
skiego. Uznaliśmy jednak, że jest to 
inicjatywa zbyt cenna, aby z niej rezy-
gnować – podkreśla prezydent Graży-
na Dziedzic.
Pula  środków  na  rudzki  budżet 

obywatelski  w  2023  r.  wyniesie 
4 673 000 zł, z czego 1 273 000 zł na 
projekty duże (koszt realizacji zada-
nia  wynosi  ponad  340  tys.  zł), 
a 3 400 000 zł na projekty małe (koszt 
realizacji do 340 tys. zł). Jeśli w wy-
niku weryfikacji koszt zadania zgło-
szonego  jako zadanie małe przekro-
czy  limit,  to  zostanie  ono  automa-
tycznie  zakwalifikowane  do  zadań 
dużych.
Zgodnie  z  przyjętym  harmonogra-

mem realizacji budżetu obywatelskie-
go, zgłaszanie projektów będzie moż-
liwe w  terminie od 9 do 20 maja br. 
– w przypadku wniosków składanych 
w formie papierowej oraz w terminie 
od  9  do  27 maja  br.  – w  przypadku 

wniosków  składanych  za  pośrednic-
twem  platformy  elektronicznej  do-
stępnej  pod  adresem  https://rudasla-
ska.budzet-obywatelski.org.
Nie  zmieniają  się  wypracowane 

w poprzednich  edycjach  zasady  obo-
wiązujące  przy  składaniu  projektów. 
Zgłaszający  będzie  musiał  dołączyć 
do wniosku listę poparcia dla projektu 
podpisaną przez co najmniej 30 miesz-
kańców Rudy Śląskiej. Następnie zło-
żone wnioski  zostaną  zweryfikowane 
pod względem zgodności z wymoga-
mi zawartymi w podjętej 30 kwietnia 
2020 r. uchwale Rady Miasta w spra-
wie wymagań, jakie powinien spełniać 
projekt  budżetu  obywatelskiego mia-
sta Ruda Śląska.
Pozytywnie zweryfikowane projek-

ty  zostaną  poddane  pod  głosowanie 
mieszkańców,  które  prowadzone  bę-
dzie  za  pośrednictwem wspomnianej 
platformy  elektronicznej  oraz w  for-
mie  tradycyjnej  –  w  wyznaczonych 
punktach. – Do realizacji wybrane zo-
staną zadania, które uzyskają najwyż-
szą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 
30 i będą mieściły się w przewidzianej 
puli pieniędzy –  informuje  Grażyna 
Janduła-Jonda, sekretarz miasta, prze-
wodnicząca zespołu ds. budżetu oby-
watelskiego na 2023 rok.

Propozycje  zgłaszane  do  budżetu 
obywatelskiego  mogą  dotyczyć  nie 
tylko zadań inwestycyjnych, ale także 
tzw. projektów miękkich, czyli przed-
sięwzięć  o  charakterze  kulturalnym, 
sportowym czy społecznym, np. orga-
nizacji  koncertów,  zawodów  sporto-
wych,  festynów,  itp. Wszystkie  pro-
jekty  muszą  obejmować  działania 
zgodne  z  obowiązującym  prawem 
oraz stanowić zadania własne gminy. 
Zlokalizowane muszą być na terenie, 
na którym miasto może zgodnie z pra-
wem  wydatkować  środki  publiczne. 
Projekty muszą spełniać również wa-
runek  ogólnodostępności,  czyli  być 
dostępne  dla  wszystkich  mieszkań-
ców Rudy Śląskiej, przy czym korzy-
stanie z nich nie może być odpłatne.
Z  budżetu  obywatelskiego  wyłą-

czone są  inwestycje  i remonty w bu-
dynkach placówek oświatowych. Po-
zostałe wymogi, jakie muszą spełniać 
wnioski,  można  znaleźć  we  wspo-
mnianej  uchwale  Rady  Miasta.  Za-
łącznikami do uchwały są wzory for-
mularza zgłoszenia projektu oraz listy 
poparcia. Rolę  punktu  informacyjne-
go  i doradczego dla osób zaintereso-
wanych zgłaszaniem projektów pełni 
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miasta.

Wykaz  projektów  dopuszczonych 
i  niedopuszczonych  do  głosowania 
zostanie opublikowany w terminie do 
29 lipca. Mieszkańcy będą mogli gło-
sować  od  5  do  11  września,  a  lista 
zwycięskich projektów zostanie opu-
blikowana 23 września.
Wydzielenie  z  przyszłorocznego 

budżetu miasta specjalnej puli do dys-
pozycji mieszkańców  to dziesiąta  te-
go typu inicjatywa realizowana w Ru-
dzie  Śląskiej.  W  2014  roku  były  to  
2 mln zł, w 2015 roku – 2,375 mln zł, 
w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 
i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 r. 
–  3,720  mln  zł,  w  2020  roku 
–  3,994  mln  zł,  w  2021  roku 
–  4,122  mln  zł,  a  w  2022  roku 
– 4,222 mln zł. 
W  pierwszym  głosowaniu  wzięło 

udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – po-
nad 8,1 tys.
Przypomnijmy,  że  jeżeli  chodzi  

o  realizację  inwestycji  wybranych 
w ramach tegorocznego budżetu oby-
watelskiego,  to  póki  co  wyłoniony 
został  wykonawca,  który  zajmie  się 
budową  parkingu  dla  samochodów 
osobowych,  autokaru  wycieczkowe-
go oraz rowerów przy Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Rudzie. Ogłoszono tak-
że  przetarg  na  wybranie  wykonaw-

ców dla kolejnych dwóch inwestycji. 
Chodzi  o  kolejny  etap  budowy  tras 
rowerowych w Parku Strzelnica oraz 
budowę  pumptrucku  przy  Burloch 
Arenie w Orzegowie.
Oprócz  tego  powstać  ma:  wybieg 

dla  psów  przy  ul.  Paderewskiego, 
plac  zabaw  przy  Miejskim  Przed-
szkolu nr 35, strefa odpoczynku przy 
Szkole Podstawowej nr 4, plac zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 9 oraz 
przy Miejskim Przedszkolu nr 20. Po-
nadto mieszkańcy zadecydowali o re-
witalizacji skweru w rejonie ul. Kato-
wickiej i Siekiela, modernizacji ciągu 
pieszego  pomiędzy  ul.  Górnośląską, 
Grzegorzka i Zgrzebnioka oraz zago-
spodarowaniu  terenu  przy  ul.  Jan-
kowskiego 6. 
Z kolei w głosowaniu na tzw. pro-

jekty duże najwięcej głosów zdobyło 
zadanie dotyczące doposażenia kom-
pleksu Burloch Arena w nowe atrak-
cje.  Ma  tam  powstać  boisko  wielo-
funkcyjne do koszykówki i siatkówki 
o  nawierzchni  poliuretanowej  oraz 
urządzenia  zabawowe  dla  starszych 
dzieci (huśtawki, duża piramida lino-
wa, urządzenia wspinaczkowe i rów-
noważnie, a także ławki i schody tere-
nowe).

 WG, JO

Strefa relaksu na zabytkowym osiedlu Ficinus.
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Przy Szkole Podstawowej nr 27  
powstał wielofunkcyjny plac zabaw.
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Boiska do koszykówki oraz do piłki nożnej przy SP nr 24.

Zakończono 
drugi etap 

rozbudowy 
kolejnych 
odcinków 

terenowych 
tras 

rowerowych 
w Parku 

Strzelnica. 
W ramach 
inwestycji 

utworzone 
zostały 

trzy trasy.
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Nowe urządzenia do zabaw na placu zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 37 w Wirku. Fo
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WyBraNe INWeStycje ZrealIZoWaNe Z Budżetu oByWatelSkIego 2021 r.
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Z okazji wspomnienia świętego Floriana,
patrona zawodów związanych z ogniem,

składam serdeczne życzenia wszystkim osobom
wykonującym prace z tym żywiołem, 

m.in. hutnikom, strażakom, kominiarzom i piekarzom.
Życzę przede wszystkim zdrowia, 

szczęścia, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, 
spokoju i poczucia bezpieczeństwa.

Praca z ogniem to wielkie wyzwanie,
któremu może sprostać tylko człowiek silny,

odporny, wytrwały i pracowity.
Takich ludzi w Rudzie Śląskiej nigdy nie brakowało.

Wasz wkład w rozwój naszego miasta 
i służba na rzecz mieszkańców są nie do przecenienia 

i zasługują na pamięć i szacunek.

Życzę, by święty Florian każdego dnia otaczał Was opieką 
i zapewniał wszelką pomyślność.

Grażyna Dziedzic 
Prezydent Miasta Ruda Śląska

m.in. hutnikom, strażakom, kominiarzom i piekarzom.

szczęścia, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, 

Takich ludzi w Rudzie Śląskiej nigdy nie brakowało.

i służba na rzecz mieszkańców są nie do przecenienia 

Życzę, by święty Florian każdego dnia otaczał Was opieką 

„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW ”
Rada Seniorów informuje o bieżących imprezach, zajęciach i spotkaniach organizowanych przez 

stowarzyszenia, kluby i związki działąjące na rzecz seniorów w maju 2022 r.

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Stowarzyszenie 
Rudzki 

Uniwersytet 
Trzeciego 

Wieku

Wykład: Dyskusja nad książką „Kajś” 
– autor Zbigniew Rokita 19.05.2022 r., godz 15.00

 Nowy Bytom, 
ul. Tołstoja 13, 

tel. 32 244-20-80 

Seminaria: 1. Psychologia „Cykle życia” 
– wykładowca Urszula Koszutska 05.05.2022 r., godz 15.00

2. Spacerkiem dookoła świata 
„Izrael historia i współczesność” 
– wykładowca Damian Pomocka

12.05.2022 r.

Koła artystyczne: 1. Rękodzieło
2. Klubo-Kawiarenka „Bądźmy razem”

3. Chór 
 4. Koło Teatralne

środa, godz. 11.00 
piątek, godz. 10.30

 środa, godz. 14.30-16.30
 czwartek, godz. 13.00-15.00

Organizacja wyjścia do NOSPR-u w Katowicach 
– zwiedzanie i koncert

29.05.2022 r. (informacja 
w sekretariacie UTW)

Organizacja wycieczki do Zamku Książ. 
Zapraszamy chętnych do wyjazdu

20-22.06.2022 r. (informacja 
w sekretariacie UTW)

Akademia fi lmowa dla seniora: 
„Boscy” – komedia hiszpańska 20.05.2022 r., godz. 17.00 Kino „Patria” 

Nowy Bytom

Stowarzyszenie św. 
Filipa Nereusza

Spotkania w kawiarence dla seniorów

czwartki, godz. 9.00-11.00 Ruda, 
ul. Piastowska 25

piątki, godz. 9.00-11.00 Halemba, 
ul. Solidarności 21

Fundacja Aktywne 
Seniorki „As” 

– prezes 
Ewa Chmielewska 
tel. 602-359-572

Osiedlowy Klub Seniora „Country”. Spotkania 
prowadzą: K. Pospieszczyk, K. Kachel, 

tel. 503-954-266, 
tylko dla mieszkańców Bykowiny

każda II środa miesiąca 
(11.05.2022 r.), 

godz. 16.00-18.00

Osiedlowy Dom 
Kultury RSM 
„Country”, 

ul. Sztygarska 9

Osiedlowy 
Dom Kultury 

RSM „Country” 
kierownik: 

tel. 602-175-710

„Gimnastyka dla seniorów i nie tylko”, 
opłata: 40 zł – członkowie RSM, 

70 zł – pozostali 

każdy wtorek i czwartek, 
godz. 17.30-18.30 

Osiedlowy Dom 
Kultury RSM 
„Country”, 

ul. Sztygarska 9

Dyżury Radnych Seniorów Rady Miasta Ruda Śląska odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta. 

Kontakt telefoniczny: Kancelaria Rady Miasta, p. Agnieszka Kielak, 
tel. 32 244-90-00, wew. 2120. SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!

Wszystkie organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miesiąc czerwiec 2022 r. do dnia 
20.05.2022 r. Przed przybyciem prosimy o sprawdzenie, czy dane zajęcia lub wydarzenia nie zostały odwołane!

SPOTKANIA NA FICINUSIE

Aleksandra Mazur jest rudzianką, ab-
solwentką SP nr 15 i III LO w Kochłowi-
cach. To laureatka ogólnopolskich konkur-
sów literackich, a powieść „Aszerat” to jej 
debiut pisarski. Niedawno ukazała się ko-
lejna jej książka pt. „Abigail”, która jest 
kontynuacją powieści „Aszerat”, a już au-
torka pracuje nad następną. – Zbliżam się 
do końca trzeciej powieści, która powinna 
być gotowa na wakacje. Tym razem zabie-
ram czytelnika w średniowiecze – głównie 
do Królestwa Francji, ale sporo wątków 

będzie miało miejsce również i na ziemiach 
polskich. Zresztą główna bohaterka, Ade-
lajda, postać historyczna, ma polskie ko-
rzenie... – zdradza autorka.

Spotkanie organizowane jest w ramach 
Tygodnia Bibliotek, którego tegoroczne 
hasło to:  „Biblioteka – świat w jednym 
miejscu”. Co roku Stowarzyszenie Bi-
bliotekarzy Polskich organizuje w dniach 
8-15 maja Tydzień Bibliotek – program 
promocji czytelnictwa i bibliotek.
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Aleksandra 
Mazur 
po raz 
drugi 

będzie 
gościła na 
Ficinusie.

Spotkanie z Aleksandrą Mazur
12 maja br. (czwartek) o godz. 17 gościem Biblioteki Ficinus będzie Alek-
sandra Mazur. To drugie już spotkanie z autorką, która tym razem opo-
wie o swojej kolejnej książce. Pisarka z pochodzenia jest rudzianką, a jej 
literacki debiut to powieść pt. „Aszerat”. Spotkanie odbędzie się w ra-
mach Tygodnia Bibliotek, organizowanego w dniach 8-15 maja.

Spotkanie w Bibliotece Ficinus doty-
czyło antysemityzmu i holokaustu w świe-
tle wydarzeń w Wannsee. W tym roku 
przypada 80. rocznica konferencji, na któ-
rej podjęto decyzję o tzw. „ostatecznym 
rozwiązaniu” kwestii żydowskiej. Odbyła 
się ona 20 stycznia 1942 roku w willi przy 
Großer Wannsee 56/58 w Berlinie. Zebrali 
się tam wówczas wysokiej rangi niemiec-
cy urzędnicy państwowi pod przewodnic-
twem Reinharda Heydricha, by omówić 
„ostateczne rozwiązanie” kwestii żydow-
skiej. Po tej dacie przystąpiono do likwida-

cji gett i uruchomiono przygotowywane 
wcześniej ośrodki zagłady w Treblince, 
Oświęcimiu, Bełżcu, Lublinie, Sobiborze 
i Chełmnie nad Nerem.

Sebastian Kolon uczy historii w Zespole 
Szkół nr 4 im. Piotra Latoski oraz Zespole 
Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Ru-
dzie Śląskiej. Jest założycielem Rudzkiej 
Ligi Historycznej. To stały turniej pomię-
dzy dwoma wspomnianymi szkołami, któ-
rego celem jest propagowanie wiedzy hi-
storycznej.
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Sebasti an Kolon przybliżył słuchaczom temat holokaustu.

O konferencji w Wannsee
W wireckiej Bibliotece Ficinus odbyło się kolejne spotkanie w ramach 
cyklu ,,Twórczy czwartek”. Tym razem zaproszono znawcę kultury i religii 
żydowskiej, Sebasti ana Kolona, który przybliżył słuchaczom temat holo-
kaustu w świetle konferencji w Wannsee w Berlinie.
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,,Sobotnik” to coroczna, wiosenna 
tradycja ukraińska, w ramach której 
w społecznym czynie porządkowane 
są skwery i parki. W sobotę (30.04) ta-
ką akcję zorganizowali w naszym mie-
ście Ukraińcy, którzy w czasie wojny 
znaleźli schronienie w Rudzie Śląskiej. 
W ten sposób chcieli podziękować za 
otrzymaną pomoc i wsparcie. Dzięki 

temu uporządkowany został teren w Ru-
dzie przy ul. Piastowskiej w pobliżu 
pomnika Wincentego Janasa, gdzie ze-
brano kilkadziesiąt worków różnego 
rodzaju śmieci. Następnie uczestnicy 
akcji spotkali się przy rudzkim pieka-
roku na wspólnym posiłku, zorganizo-
wanym przez miasto wraz z firmami 
Jakubiec oraz KUŚ. JO
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Dla Ukraińców, którzy wzięli udział w ,,sobotniku” 
zorganizowano spotkanie przy rudzkim piekaroku.

RUDa

Ruda dla Ukrainy. Ukraina dla Rudy

noC MUZEów

Za nami ,,Fajer u Hrabiny” w rudzkim muzeum
w ramach tegorocznej nocy Muzeów oraz dla upamiętnienia 180. rocznicy urodzin Joanny schaffgotsch w piątek (29.04) w rudzkim Muzeum Miejskim 
zorganizowano „Fajer u Hrabiny”. Dla gości przygotowano m.in. widowisko muzyczne, projekcję filmu o Joannie Gryzik oraz wykłady i prezentacje dotyczące 
obyczajów i mody z lat 1850-1900.

– Podczas tegorocznej Nocy Muze-
ów postanowiliśmy skupić się wokół 
postaci Joanny Schaffgotsch i  przygo-

tować program, który niemal w każ-
dym punkcie nawiązuje do jej życia  
i losów, a także czasów, w których żyła 
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Tegoroczna Noc Muzeów skupiona była wokół postaci Joanny Schaffgotsch.

– mówi Krzysztof Gołąb, dyrektor 
Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka 
w Rudzie Śląskiej.

„Fajer u Hrabiny” rozpoczął się od 
przedstawienia teatralnego „Śladami 
Joanny” w wykonaniu uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 3 im. Joanny von 
Schaffgotsch-Gryzik. Z kolei grupa 
Mme Chantberry, zajmująca się ko-
stiumologią i krawiectwem artystycz-
nym, zabrała uczestników tegorocznej 
Nocy Muzeów w podróż w świat mo-
dy, w którym żyła hrabina Joanna. Po-

nadto odbył się wykład i prezentacja 
na temat obyczajów z lat 1850-1900. 
Zainscenizowany został np. podwie-
czorek z tamtych czasów oraz można 
było wziąć udział w warsztatach tańca 
kontredans.

Uczestnicy imprezy poznali także 
kulisy powstawania filmu dokumen-
talnego „Joanna Gryzik – Śląski Kop-
ciuszek” oraz spotkali się z jego reży-
serką – Anną Popek, która zresztą po-
prowadziła „Fajer u Hrabiny”. W wie-
czornej części wydarzenia odbyło się 

spotkanie z historykiem Arkadiuszem 
Kuzio-Podruckim oraz społecznikiem 
i pisarzem Maciejem Mischokiem, 
którego tematem była rodzina  
Schaffgotsch. Na zakończenie muze-
alnej podróży w czasie odbyła się pra-
premiera koncertowej wersji fragmen-
tów widowiska muzycznego w wyko-
naniu artystów scen polskich: Justyny 
Bujak, Pauliny i Michała Dziedziców, 
Aleksandry Golombek, Zofii Garga-
nisz, Szczepana Szostoka oraz zespołu 
Opera Art. Ensemble. AL, JO
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Podczas sobotniej akcji w 1,5 godziny uporządkowany został teren 
w Rudzie przy ul. Piastowskiej w pobliżu pomnika Wincentego Janasa.
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| POLECAMY
Jagna Rolska  

Córki stolicy 

Warszawa, 1935. Jedno miasto, różne ob-
licza.

Helena, córka antykwariusza, jest aktywist-
ką społeczną. Jeśli serce jej tak dyktuje, nie 
waha się rzucić w wir demonstracji. Nie kryje 
swoich związków z żydowską częścią rodziny.

Poldek marzy o świecie kinematografi i, lecz 
jego despotyczny ojciec, rękawicznik z Solca, 
dokładnie zaplanował mu życie, a on sam nie 
ma nic do powiedzenia. Jak odmieni się jego 
los, gdy bez pamięci zakocha się w Helenie?

Basia jest ubogą szwaczką z Czerniakowa. 
Życie jej nie rozpieszcza, praca w pracowni rę-
kawiczniczej z trudem pozwala utrzymać się 
na powierzchni.

Janek, młodszy brat Poldka, żyje w nie-
ustającym poczuciu krzywdy. Ojciec go nie 
dostrzega, skupiając się wyłącznie na pierwo-
rodnym synu. Dokąd doprowadzi Janka zna-
jomość z Basią?

I wreszcie – jaki wpływ na życie czworga 
młodych ludzi będzie miał Konrad Werner, 
popularny aktor?

Steven Rowley  
Do widzenia, Lily 

Poruszająca opowieść o człowieku 
i jego zwierzęciu, idealna dla fanów fi lmu 
„Był sobie pies”.

Ted i Lily to najlepsi przyjaciele. Spę-
dzają razem mnóstwo czasu, rozmawia-
jąc o chłopakach, oglądając fi lmy i grając 
w Monopoly. To ostatnie bywa nieco 
trudne, bo o ile Ted to wypalony, samotny 
pisarz z dwoma przeciwstawnymi kciuka-
mi, o tyle Lily jest... jamnikiem. A do tego 
wierną towarzyszką, która u boku wła-
ściciela przeżyła już ponad dekadę. Teraz 
jednak jej dalsze losy stają pod znakiem 
zapytania – pewnej nocy Ted odkrywa na 
ciele ukochanego psa potencjalnie niebez-
pieczny guz. Zaczyna się walka z czasem 
– „ośmiornica”, jak mężczyzna nazywa 
guz, wcale nie zamierza odpuścić. Ted 
musi więc poradzić sobie z perspektywą 
straty... a także z własnym smutkiem, któ-
ry od dłuższego czasu coraz bardziej go 
przytłacza.

Bruno Whatever 
Leo Gramski   

Bruno jest jakiś dziwny.
Nic go nie obchodzi, niczym się nie 

przejmuje. Nie lubi imprez, a jak już na 
nie chodzi, nie pije alkoholu. Najbardziej 
jednak nie znosi social mediów. Jest prze-
konany, że gdyby założył konto na Insta-
gramie, Instagram sam by się zbanował, 
a na TikToku byłby jedynym ti ktokerem 
z ujemną liczbą obserwujących. Przy nim 
nawet Facebook jest cool. Przyjaciele 
określają go słowem whatever, bo Bruno 
nie lubi się angażować w nic, co wymaga 
zaangażowania. Ale los właśnie szykuje 
mu niespodziankę.

Bruno zaczyna odkrywać w sobie obce 
do tej pory uczucia, a znaleziona przy-
padkiem tajemnicza karteczka sprawia, 
że podejmuje prywatne dochodzenie. 
Podejrzanych o podrzucenie tajemnicze-
go listu jest sporo: mama, znienawidzona 
sąsiadka, najlepszy przyjaciel, dziwny ko-
lega, nowy uczeń w szkole… Jedno z nich 
zmieni życie chłopaka na zawsze. 

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – zimowe leże 
niedźwiedzia, 5 – odrębność, różność, 
8 – cesarz rzymski, 9 – bawi się nimi 
dziewczynka, 11 – żaba z Muppet 
Show, 12 – babassu, palma brazylij-
ska, 15 – liczba egzemplarzy, 17 – ży-
dowska gmina wyznaniowa, 20 – ar-
gument, 21 – łowna kuzynka bekasa, 
24 – cierń, 25 – krzyk, hałas, 28 – czar, 
uroda, 29 – ręczne narzędzie do kopa-
nia, 32 – popisy kowbojów, 33 – świa-
dectwo kontroli, 36 – jeden z gwiaz-
dozbiorów, 39 – tworzywo ceramicz-
ne, 42 – kara za przewinienia, 43 – za-
wiadomienie z poczty, 45 – odcinek 
ciała, 46 – imię żeńskie, 47 – rynek 
w dawnej Grecji. 

PIONOWO: 1 – naszywka na mun-
durach, 2 – waleń, ssak morski, 
3 – imię żeńskie, 4 – karność,  5 – ka-
wa zbożowa, 6 – fi ltr organizmu, 
7 – skrzydło wiatraka, 10 – gatunek 
wydry morskiej, 13 – oaza na Saharze, 
14 – rodzaj zamszu, 16 – osada górali 
kaukaskich, 17 – mały bęben japoński, 
18 – gra na tablicy, 19 – mielizna na 

rzece, 21 – torba, sakiewka, 22 – mia-
sto na wyspie Honsiu, 23 – zespół 
czterech muzyków, 26 – drzazga, 
27 – wyraz, 30 – potrawa wschodnia, 
31 – przodek bydła domowego, 
34 – ilion, 35 – część stroju liturgicz-
nego, 37 – potraw, 38 – mara, upiór,  
40 – męczy dłużnika, 41 – cztery w sa-
mochodzie, 4 – odmiana esperanto.

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 (biu-
ro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, któ-
re jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od da-
ty zamieszczenia konkursu. Po odbiór 
kuponu z krzyżówki „WR 13” zapra-
szamy do redakcji po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym (pod nr 
889-771-365) – pana Stefana Franz. 
Prawidłowe hasło brzmi: Nie zawsze
twarz mówi prawdę.

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Lepiej nie wkładać 
palców między drzwi i nie 
wtrącać się w sprawy, które 
Ciebie nie dotyczą.
Byk – Akceptuj partnera, ja-
kim jest i nie oczekuj, że się 
zmieni. Bądź zawsze przy 
nim.
Bliźnięta – Twoja skłonność 
do ryzyka przyciągnie do 
Ciebie wiele ciekawych 
okazji. Korzystaj z nich.
Rak – Dobry los nie opuści 
Cię ani na chwilę, więc 
chwytaj każdą możliwość 
i zacznij działać.
Lew – Nie licz na chwile ci-
szy i samotności. Poznasz 
nowych, interesujących lu-
dzi.
Panna – Nie nadużywaj 
swojej władzy i zmień ton, 
a poprawisz relacje we 
wszystkich sferach życia.
Waga – W nowym tygodniu 
nie zabraknie trudnych sytu-
acji do rozwiązania. Przyda 
się dyplomacja. 
Skorpion – Możesz być raz 
na wozie, raz pod wozem, 
więc musisz mieć się na 
baczności.
Strzelec – Nie zabraknie Ci 
romantycznych przygód, ale 
musisz uważać, by nie po-
pełnić błędu.
Koziorożec – Świetny po-
mysł i zdolności organiza-
cyjne, sprawią, że wywią-
żesz się ze wszystkich obo-
wiązków.
Wodnik – Skoncentruj się 
na relacjach rodzinnych 
i partnerskich. Bądź ostroż-
na z nową miłością.
Ryby – W sferze materialnej 
powstrzymaj się przed sza-
leństwami zakupowymi. 
Oszczędzaj.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

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

Tanya Valko 
Arabska zdrajczyni  

To co w krajach Zachodu może nawet nie 
być przewinieniem, na Bliskim Wschodzie 
jest grzechem – przestępstwem, które moż-
na przypłacić głową.

Zdradzenie kraju, rodu, religii czy tradycji 
bywa śmiertelnie groźne, o czym przekonu-
je się Warda Albasri, była kochanka męża 
Doroty, a obecnie jej lekarka i przyjaciółka.

Czy fl irtując z czyimś mężem, nie stajemy 
się zdrajczyniami kobiecego rodu, szcze-
gólnie gdy zdradzana żona jest śmiertelnie 
chora? Czy romansowanie w Arabii Saudyj-
skiej można uznać za sport ekstremalny, 
który grozi kalectwem lub utratą życia. Czy 
zbrodnia honorowa popełniana na muzuł-
mańskich kobietach rzeczywiście jest hono-
rowa? Wydaje się to absurdem.

Akcja powieści toczy się w ortodoksyj-
nej Arabii Saudyjskiej, ogarniętym wojną 
domową i klęską humanitarną Jemenie, na 
terenie Izraela oraz Autonomii Palestyńskiej 
i w nieustannie bombardowanej Strefi e 
Gazy.
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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.

 Gładzie, malowanie, tapetowanie, 
kafelkowanie. Tel. 507-055-024.

 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. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

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

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

 Kompleksowe remonty mieszkań, 
łazienek. Gładź, malowanie, tapetowa-
nie, kafelkowanie. Instalacje wodne, 
elektryczne. Długoletnie doświadczenie. 
509-486-250.

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-
116-672.

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.

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.

 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 Skarbowego).

PRACA

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

 Zatrudnimy pracowników na stanowi-
sko: kucharz/pizzer/pomoc kuchenna. Aka-
demia Smaku, tel. 795-520-409.

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

 Szukamy do pracy ślusarzy. Firma na 
terenie Rudy Śląskiej, tel. do kontaktu 
697-750-002.

 REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o za-
trudni kierowców kat. C. Wymagania: kurs 
na przewóz rzeczy, karta kierowcy. Praca 
w dwuzmianowa, e-mail: adrian.widera@
remondis.pl.

RÓŻNE

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

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

TURYSTYKA

 Beskidy 6 dni w maju od 600 zł dla 
emeryt/rencista, z 40% dofi nansowaniem 
Unijnego Programu Spowolnij Starzenie. 
Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

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

O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym. 
ZAPRASZAMY!

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 
NIP: 641 001 03 37  REGON: 000484713

tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lub nabycia* 

od zaraz nw. lokale użytkowe + boksy handlowe 
dla wszystkich chętnych z możliwością negocjacji stawek eksploatacyjnych

Adres lokalu Pow.
Usytuowanie i instalacje

w lokalu

Ruda Śl.-Godula
ul. Joanny 14

294,13 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Godula
ul. Joanny 14b

92,90 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Godula
ul. Joanny 14

81,55 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Godula
ul. Joanny 14

40,74 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Nowy Bytom
ul. Pokoju 14

92,17 poniżej parteru w pawilonie wolnostoj. bez c.o

Ruda Śl.-Nowy Bytom
ul. Pokoju 14

358,00

poniżej parteru w pawilonie wolnostoj. bez c.o.
* możliwość nabycia lokalu wg ceny zgodnej z operatem 
sporządzonym przez rzeczoznawcę wykonanym najwyżej 

60 dni przed zawarciem umowy kupna
Ruda Śl.-Nowy Bytom
ul. J. S. Dworaka 9b

264,00 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.-Ruda
ul. Cypriana Norwida 26

271,28 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. gazowe 

Ruda Śl. 1
ul. Cypriana Norwida 26

 269,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

140,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

328,65 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

55,24 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 43,38 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

31,98 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 25,48 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

49,30 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 38,72 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

50,32 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 39,34 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

1.336,30 poniżej parteru w bud. wolnostoj. bez c.o. (możliwość 
wynajęcia części lokalu) na magazyn

1.336,30 poniżej parteru w bud. wolnostoj. bez c.o. (możliwość 
wynajęcia części lokalu) na działalność handlowo-usługową

Ruda Śl.-Wirek
ul. Grzegorza Fitelberga 11

92,00 parter w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl.-Bykowina
ul. Pawła Poloczka 12b

27,23 parter w budynku mieszkalnym bez c.o.

Ruda Śl.-Bykowina
ul. Józefa Grzegorzka 10

10,50 parter w budynku mieszkalnym bez c.o.

– do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. 3:

Boks handlowy nr 2 o pow. 7,48 m2

Boks handlowy nr 3 o pow. 11,47 m2

Boks handlowy nr 5 o pow. 6,20 m2

Boks handlowy nr 8 o pow. 11,50 m2

Boks handlowy nr 10 o pow. 12,60 m2

Boks handlowy nr 11 o pow. 15,00 m2

– do wynajęcia od zaraz nw. boksy handlowe przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9:

Boks handlowy nr 5 o pow. 11,13 m2

Boks handlowy nr 6 o pow. 14,50 m2

Boks handlowy nr 10 o pow. 6,25 m2

Boks handlowy nr 11 o pow. 6,10 m2

Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2

Boks handlowy nr 20 o pow. 5,50 m2

Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności 
czynszowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11, wew. 311, 267 lub 
w Dziale Członkowsko-Lokalowym, pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

Możliwość negocjowania stawki oraz warunków najmu po wcześniejszym ustaleniu terminu z Działem Członkow-
sko-Lokalowym i wskazaniu przedmiotu negocjacji.

ODWIEDŹ NAS TAKŻE NA FACEBOOKU: 
www.facebook.com/

WR.WiadomosciRudzkie
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 

Lp. Adres lokalu Pow.
 użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoławcza Wadium Termin oględzin 
lokalu (*)

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.

1. Ruda Śląska-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 247/3

37,75 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

4. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Górnicza 2/3

48,62 m2 
(2 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, wc na klatce schodowej 5,07 zł/m2 700 zł

5. Ruda Śląska-Ruda 
ul. Górnicza 4/4

50,06 m2 
(2 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 

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

43,25 m2

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

ogrzewanie piecowe 7,00 zł/m2 700 zł

(*) – W przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy tego lokalu mieszkalnego będzie zawarta umowa najmu okazjonalnego na okres 10 lat 
z możliwością jej przedłużenia.

Osoba zainteresowana ww. mieszkaniem oprócz niżej wymienionych dokumentów, winna wskazać właściciela lub najemcę innego lokalu miesz-
kalnego, 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 obecno-
ści pracownika MPGM TBS Sp. z o.o. stosowne pisemne oświadczenie.

Ponadto po podpisaniu umowy najmu lokalu przy ul. Kokota 167/2 jego Najemca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia (w formie aktu 
notarialnego) sporządzonego na swój koszt, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu 
w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które powinno być dostarczone Wynajmującemu w terminie wskazanym w umowie najmu.

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/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 11.05.2022 r. do 13.05.2022 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, poz. 4, 5 – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52.

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 
20 maja 2022 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących przy-
stąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i EE – 4 i informacji o prze-
twarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.

Weryfi kacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu 

zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia 

zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy: o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie), czy umowa nie jest w trakcie wy-

powiedzenia, 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 nie wylicytowania 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 23 maja 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy 
przetargu lokali mieszkalnych w dniu 26.05.2022 r. oraz pozycję, pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 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 247/3, godz. 10.00 – ul. Kałusa 23/15, godz. 10.30 – ul. Górnicza 2/3, godz. 11.00 – ul. Górnicza 4/4, godz. 12.00 – ul. Kokota 167/2

Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego 
mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.

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

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
NIEOGRANICZONYM

RUDZKA 
SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 
NIP: 641 001 03 37  REGON: 000484713

tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, 
e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny 
nieograniczony na: wykonanie 
termomodernizacji budynków 

przy ul. Pawła Poloczka 2, 4-4B, 
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfi kację Istot-
nych Warunków Zamówienia można odebrać 
od dnia 4.05.2022 r. do dnia 11.05.2022 r. 
w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Ślą-
ska, ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Za-
mawiającego, należy:

dokonać wpłaty na konto w SANTANDER • 
BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 
1090 2037 0000 0005 3600 5415,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdze-• 
niem dokonania przelewu w celu odebra-
nia Faktury VAT,
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00•  
w pokoju 310.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem poczto-

wym, należy przesłać faksem lub e-mailem 
zamówienia z podaniem danych potrzebnych 
do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 127,43 PLN 
(z VAT).

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę na-
leży składać w siedzibie Zamawiającego w Ru-
dzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju 
213 do dnia: 18.05.2022 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zama-
wiającego w sali nr 317 w dniu 18.05.2022 r. 
o godzinie 9.00.

Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni 
od terminu składania ofert.

Wykonawca przystępując do przetargu 
obowiązany jest wnieść wadium przetargowe 
w kwocie: 50.000,00 PLN/budynek.

Wadium można wpłacać na konto w SAN-
TANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Śląska nr 
13 1090 2037 0000 0005 3600 5415 do dnia 
18.05.2022 r. do godz. 8.30.

Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej 
formie, uważa się datę wpływu środków na 
konto zamawiającego.

W przypadku wybrania oferty uchylenie się 
od podpisania umowy spowoduje przepadek 
wadium na rzecz zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unie-
ważnienia lub zamknięcia przetargu bez wy-
brania którejkolwiek z ofert i bez podania 
przyczyny.

Pracownikiem uprawnionym do kontak-
tów z oferentami jest: Alicja Pawłowska, 
pracownik Działu Technicznego, pok. 310, 
tel. 32 248-24-11 (15), wewn. 306 w godzi-
nach od 10.00 do 12.00.
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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, garaży, pomieszczenia gospodarczego oraz 

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

Lp. Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka wyw. 
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Ruda ul. Janasa 13/03 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 15,00 elektryczna, wod.-kan., 8,00 500,00

2. Ruda Śląska-Ruda, ul. Wolności 16/4 
lokal w pawilonie (boksie) handlowo-usługowym 15,35 elektryczna, wod.-kan., 65,00 1.500,00

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

4. Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności 5/11 
lokal na parterze w budynku usługowym 30,65 elektryczna, wod.-kan., 

c.o. 17,00 1.500,00

5. Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/07 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

10,22
+ pow. przynależna 

3,23 
elektryczna, wod.-kan., 

c.o. 9,00 500,00

6. Ruda Śląska-Orzegów, ul. K. A. Hlonda 34/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

17,80 elektryczna, wod.-kan. 8,00 500,00

7. Ruda Śląska-Orzegów, ul. K. A. Hlonda 34/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

35,90 

elektryczna, wod.-kan. 8,00 500,00

8. 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

9. Ruda Śląska-Halemba  ul. 1 Maja I/2 garaż murowany 15,80 elektryczna 5,00 500,00

10. Ruda Śląska-Wirek, ul. J. Słowackiego-A. Kempnego I/125 
garaż blaszany 18,00 elektryczna 5,00 500,00

11. Ruda Śląska-Wirek, ul. J. Słowackiego-A. Kempnego I/144 
garaż blaszany 18,00 elektryczna 5,00 500,00

12. Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Tołstoja V/3 garaż blaszany 18,00 elektryczna 5,00 500,00

13. 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, 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 obejmującej 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/pomiesz-

czenia.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu/pomieszczenia wyłącznie w terminie od dnia 9.05.2022 r. do dnia 20.05.2022 r. po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków tj.: poz. 1 i 2 – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, tel. 32 248-13-52, poz. 
3, 4 i 9 – ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba, tel. 32 242-64-72, poz. 5 i 10, 11 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, tel. 32 242-06-48, poz. 6 i 7 
– ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, tel. 32 248-17-88, poz. 8 i 12 – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom, tel. 32 244-26-50, poz. 13 – ul. Rado-
szowska 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 23 maja 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 numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych względem Miasta Ruda Ślą-
ska 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 23 maja 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 25.05.2022 r. oraz pozycję, pod 
którą znajduje się lokal użytkowy/garaż/pomieszczenie gospodarcze w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu  25 maja 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. 8.00 – poz. 1, godz. 8.30 – 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, godz. 13.00 – poz. 10, godz. 13.30 – poz. 11, godz. 14.00 – poz. 12, godz. 14.30 – poz. 13

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,

Urania przegrała
ze Stadionem 

Śląskim

PIŁKA NOŻNA

W niedzielne przedpołudnie (1.05) Urania Ruda 
Śląska podejmowała u siebie Stadion Śląski Cho-
rzów. Mimo przewagi na boisku zawodnicy z Ko-
chłowic ulegli niżej notowanym rywalom 1:2 (0:1)

Podopieczni Artura Opeldusa po raz trzeci z rzędu 
nie zaznali smaku zwycięstwa. Tym razem jednak 
mogą mieć pretensje głównie do siebie. W pierwszej 
połowie gra była wyrównana i żadna z drużyn nie 
stworzyła zbyt wielu dogodnych sytuacji z gry. Jedy-
ny gol w tej części meczu padł po dośrodkowaniu 
z rzutu wolnego i celnym strzale Pawła Bańczyka. 
Czerwoną kartką w 33. minucie został ponadto uka-
rany szkoleniowiec Uranii za dyskusję z arbitrem.

Po przerwie Urania ruszyła do ataku, czego efek-
tem była przepiękna bramka z dystansu Pawła Ku-
lisza. Potężny strzał zawodnika Uranii w prawy 
górny róg bramki Salamona dał upragniony remis, 
ale na tym zespół z Kochłowic nie poprzestał. Za-
wiodła jednak skuteczność. Urania miała co naj-
mniej kilka dogodnych szans – piłkarze z Kochło-
wic nie wykorzystali sytuacji sam na sam, trafi li 
w poprzeczkę, a do tego raz z linii bramkowej piłkę 
desperacko wybijali obrońcy chorzowian. Niestety 
dla rudzkiej drużyny jedna z kontr gości okazała się 
zabójcza. Po ładnej kombinacyjnej akcji wprowa-
dzony wcześniej na boisko Eryk Szymański zdobył 
zwycięskiego gola.

Urania Ruda Śląska 
 Stadion Śląski Chorzów 1:2 (0:1)

Kulisz 58’ – Bańczyk 13’ Szymański 88’
Żółte kartki: Ziajka, Opeldus, Studnik (Urania)
Czerwona kartka: Opeldus
Urania: Pardela – Zalewski, Kulisz, Ogiński, No-

wak (85’ Wojciechowski), Halusa, (75’ Bujnarow-
ski), Szołtysik (60’ Ziajka), Penkala, Kołodziej, Ma-
zurek, Wieczorek (30’ Studnik)

Stadion: Salamon – Wolnik, Środa, Suwała (46’ 
Bil), Solarz (60’ Szymański), Słowik (60’ Sowa), 
Kuczob, Bańczyk, Duda, Zawada, (46’ Bembenek), 
Loranc (46’ Rabczak)

Porażka Uranii oznaczała, że wszystkie nasze dru-
żyny poniosły porażkę w miniony weekend. W Vita-
sport A klasie Gwiazda przegrała na wyjeździe z Sie-
mianowiczanką 0:3, a Wawel Wirek uległ Kamionce 
Mikołów 0:1. Jastrząb Bielszowice natomiast do śro-
dowej (27.04) domowej porażki 0:4 z Józefką Cho-
rzów już pod wodzą nowego trenera Bogdana Dyba-
ły “dołożył” wyjazdową przegraną 0:2 z innym ze-
społem z Chorzowa, Wyzwoleniem. W Zina klasie 
okręgowej Grunwald uległa 0:4 liderowi rozgrywek, 
AKS-owi Mikołów, a Slavia 1:4 Sarmacji Będzin.
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Mimo wielu dogodnych sytuacji Urania 
nie zdołała wydrzeć nawet punktu.
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