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W Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2021/2022 opieką przedszkolną objętych jest w sumie 4453 przedszkolaków.
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REKRutacja do PRzEdszKoLi

Rusza nabór do przedszkoli
1 marca w Rudzie Śląskiej ruszy rekrutacja do przedszkoli. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 15 marca. Jeżeli dziec-
ko jest już wychowankiem przedszkola i będzie kontynuowało w nim edukację, to opiekunowie muszą złożyć odpowiednią deklarację. Powinni to zrobić 
w terminie od 15 do 21 lutego.

– Wszystkie zapisane dzieci znajdą 
miejsce w przedszkolu. Może jednak 
nie być to placówka położona najbliżej 
adresu zamieszkania, bowiem w przy-
padku przedszkoli nie obowiązuje rejo-
nizacja – mówi Anna Krzysteczko, wi-
ceprezydent miasta ds. społecznych.

Nabór do miejskich przedszkoli bę-
dzie trwał od 1 do 15 marca br. Podob-
nie jak w latach poprzednich, będzie 
on prowadzony z wykorzystaniem 
systemu elektronicznego. – W naborze 
elektronicznym będą brały udział tylko 
dzieci zapisywane do przedszkola po 
raz pierwszy. Rodzice, których dzieci 
będą kontynuować edukację przed-
szkolną w dotychczasowym przedszko-
lu, muszą jedynie złożyć odpowiednią 
deklarację. Mają na to czas do 21 lu-
tego – wyjaśnia Aleksandra Piecko, 
naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta. Jeśli natomiast rodzice zamie-
rzają zapisać dziecko do innego przed-
szkola miejskiego, muszą wypełnić 
deklarację o rezygnacji, a ich dziecko 
będzie uczestniczyło w rekrutacji na 
takich samych zasadach, jak dziecko 
zapisywane do przedszkola po raz 
pierwszy. Co ważne, w przypadku nie-
przyjęcia dziecka do innej placówki, 
miejsce w dotychczasowej nie jest dla 
niego zarezerwowane.

Rodzice, zapisując dziecko do 
przedszkola po raz pierwszy, muszą 
wypełnić w formie elektronicznej 
wniosek o przyjęcie do publicznego 
przedszkola, znajdujący się na dedy-
kowanej stronie internetowej z zapisa-
mi. Rodzice mogą ubiegać się o miej-
sce maksymalnie w trzech placów-
kach. – We wniosku trzeba wypełnić 
odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, 

według preferencji – tłumaczy Alek-
sandra Piecko.

Należy pamiętać, aby wydruk wnio-
sku wraz z dokumentami potwierdza-
jącymi spełnienie określonych kryte-
riów złożyć w przedszkolu pierwszego 
wyboru. Szczegółowe zasady przepro-
wadzania rekrutacji oraz wzory wnio-
sków są dostępne w każdym przed-
szkolu. – O przyjęciu dziecka do pla-
cówki nie będzie decydować kolejność 
zgłoszeń. Jednak niezłożenie w termi-
nie od 1 do 15 marca wniosku do 
przedszkola pierwszego wyboru spo-
woduje nieujęcie dziecka w procesie 
rekrutacji – dodaje naczelnik Piecko.

Tak jak w latach poprzednich, przy 
naborze dzieci do rudzkich przedszko-
li publicznych będą obowiązywać 

ustalone kryteria. – Przede wszystkim 
decyduje liczba punktów kryteriów 
ustawowych. Brane będzie pod uwagę 
pochodzenie z rodziny wielodzietnej, 
niepełnosprawność kandydata, rodzi-
ca bądź rodzeństwa. Istotne będzie 
również to, czy rodzic samotnie wy-
chowuje dziecko oraz czy dziecko ob-
jęte jest pieczą zastępczą – wylicza 
naczelnik Wydziału Oświaty. – Na 
drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego, w przypadku uzyskania przez 
kandydatów równorzędnych wyników 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu 
przedszkole lub oddział przedszkolny 
nadal będzie dysponował wolnymi 
miejscami, brane będą pod uwagę do-
datkowe kryteria określone przez Radę 
Miasta – dodaje Aleksandra Piecko.

Do najwyżej punktowanych kryte-
riów drugiego etapu należy praca 
obojga rodziców lub opiekuna samot-
nie wychowującego dziecko (16 pkt), 
uczęszczanie rodzeństwa dziecka do 
tej samej placówki, w której o miejsce 
ubiega się kandydat lub do szkoły 
podstawowej znajdującej się w tym 
samym obiekcie lub powiązanej orga-
nizacyjnie z wybranym przedszkolem 
(8 pkt).

31 marca, po weryfikacji wniosków 
i dokumentów potwierdzających speł-
nienie kryteriów, komisja rekrutacyjna 
opublikuje listę dzieci zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych do danej 
placówki. Jeżeli dziecko zostanie za-
kwalifikowane, rodzic będzie musiał 
złożyć w przedszkolu, do którego 

dziecko zostało przyporządkowane, 
potwierdzenie woli uczęszczania do 
przedszkola. Ma na to czas do 8 kwiet-
nia. W tym celu rodzic powinien udać 
się do dyrektora przedszkola i podpi-
sać potwierdzenie woli przyjęcia 
dziecka do przedszkola. Niedopełnie-
nie tego obowiązku przez rodziców  
w wyznaczonym terminie jest równo-
znaczne z rezygnacją.

13 kwietnia zostanie podana do 
wiadomości publicznej lista dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych do danego 
przedszkola. Jeżeli po zakończeniu re-
krutacji w przedszkolach będą jeszcze 
wolne miejsca, zostanie przeprowa-
dzona rekrutacja dodatkowa. Ewentu-
alna rekrutacja uzupełniająca rozpocz-
nie się 1 czerwca.

Wychowaniem przedszkolnym 
obejmuje się dzieci od początku roku 
szkolnego w roku kalendarzowym,  
w którym dziecko kończy 3 lata, do 
końca roku szkolnego w roku kalenda-
rzowym, w którym dziecko kończy  
7 lat. W roku szkolnym 2022/2023 
dzieci w wieku 3-5 lat (urodzone  
w latach 2017-2019) mają prawo do 
korzystania z wychowania przedszkol-
nego. Natomiast dzieci w wieku 6 lat 
(urodzone w 2016 r.) są obowiązane 
odbyć roczne przygotowanie przed-
szkolne. Co za tym idzie, rekrutacją 
objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 
zamieszkałe w naszym mieście.

W Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 
2021/2022 opieką przedszkolną obję-
tych jest 3968 dzieci w przedszkolach 
publicznych oraz 485 dzieci w oddzia-
łach przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, co daje łącz-
nie liczbę 4453 rudzkich przedszkola-
ków. BP
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Dla podopiecznych DDOM-u przygotowano m.in. zajęcia rehabilitacyjne.
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EPIDEMIA KORONAWIRUSA

Gdzie zrobić test  
na COVID-19?

Lokalizacje wszystkich punktów 
wymazowych w mieście wraz z godzi-
nami ich funkcjonowania:

punkt przy ul. Czarnoleśnej (stadion • 
MOSiR), Czarny Las: poniedziałek-
piątek: godz. 9-18, sobota-niedzie-
la: godz. 10-18.
punkt przy ul. Kłodnickiej (dolny • 
parking Aquadromu), Halemba: po-
niedziałek-piątek: godz. 8-16.
punkt przy ul. Bytomskiej (parking • 
przy Burloch Arenie), Orzegów: po-
niedziałek-niedziela: godz. 14-20.
punkt przy ul. Bujoczka (plac ma-• 
newrowy w pobliżu domu Karola 
Goduli), Ruda: poniedziałek-nie-
dziela: godz. 8-14.

SZPITAL MIEJSKI

Trwa nabór na czwarty turnus „sanatorium” 
dla mieszkańców Rudy Śląskiej

Rozpoczęła się rekrutacja na czwarty turnus do Dziennego Domu Opieki Medycznej 
(DDOM) – projektu realizowanego przez Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej-Bielszowi-
cach. Dotychczas ze wsparcia skorzystało ponad 40 osób, kolejnych kilkanaście będzie 
mogło uczęszczać do DDOM-u od 28 lutego. Projekt adresowany jest do osób, które ze 
względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia 
w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania codziennych czynności.

Dzienny Dom Opieki Medycznej 
przy bielszowickim Szpitalu Miejskim 
działa od października ubiegłego ro-
ku. W dwóch turnusach, które już się 
zakończyły, z pobytu skorzystało  
27 osób. Obecnie do DDOM-u uczęsz-
cza 14 osób, a turnus zakończyć ma 
się 25 lutego. Uczestnicy to osoby, 
które potrzebują wsparcia w codzien-
nym funkcjonowaniu. – Do oceny 
stopnia samodzielności fizycznej sto-
sowana jest skala Barthel. Pozwala 
ona na ocenę chorego pod względem 
jego zapotrzebowania na opiekę in-
nych osób. Bierze się w niej pod uwa-
gę między innymi czynności życia co-
dziennego takie jak: spożywanie posił-
ków, poruszanie się, wchodzenie 
i schodzenie po schodach, siadanie, 
ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie 
higieny osobistej, korzystanie z toale-
ty, czy kontrolowanie czynności fizjo-
logicznych. Do projektu możemy za-
kwalifikować osoby, które uzyskały 
pomiędzy 40 a 65 punktów w skali 
Barthel – wylicza Tomasz Kontny  
ze Szpitala Miejskiego w Rudzie Ślą-
skiej, koordynator projektu DDOM.

Obecnie trwa rekrutacja uczestni-
ków na czwarty turnus, który ma roz-
począć się 28 lutego i trwać do  
ok. 15 kwietnia. Do projektu można 
się zgłosić poprzez uzyskanie skiero-
wania od lekarza oraz wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego i dostar-
czenie tych dokumentów do admini-
stracji szpitala w Goduli (dokumenty 
dostępne są na stronie internetowej 
szpitala – www.szpitalruda.pl). – Re-
krutacja tak jak dotychczas jest pro-

W Rudzie Śląskiej działają już cztery punkty wymazowe, 
w których można zrobić test na COVID-19. Badania wy-
konywane są przy stadionie MOSiR-u (Czarny Las), przy 
Aquadromie (Halemba), przy Burloch Arenie (Orzegów) 
oraz przy ul. Bujoczka (Ruda). Między innymi dzięki temu 
w ostatnich dniach znacznie zmniejszyły się kolejki ocze-
kujących na wymaz.

Dodatkowo bezpłatne testy antyge-
nowe można wykonać w laboratorium 
„Korlab” przy ul. Solskiego w Goduli 
(poniedziałek-piątek: godz. 8-10 oraz 
godz. 15-17, sobota-niedziela: godz. 
8-10). JO

wadzona w trybie ciągłym. Zaplano-
waliśmy rozpoczęcie czwartego turnu-
su od 28 lutego. Mając na uwadze ko-
nieczność przeprowadzenia rekrutacji 
przez naszego lekarza i pielęgniarkę 
koordynującą (tzw. komisję rekruta-
cyjną), prosimy o dostarczenie skiero-
wań i zgłoszeń do 17 lutego – potwier-
dza Tomasz Kontny.

W ramach Dziennego Domu Opieki 
Medycznej zapewniana jest dzienna 
opieka od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 7 do 17. Wchodzą w to: 
opieka pielęgniarska, psychologiczna, 
logopedyczna oraz wsparcie opiekuna 
medycznego, a także porady dietety-
ka; kompleksowa codzienna rehabili-
tacja i terapia zajęciowa; konsultacje 
i opieka lekarza geriatry, lekarza reha-
bilitacji medycznej i lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego; badania diagno-
styczne i konsultacje specjalistyczne; 

edukacja pacjentów w zakresie samo-
opieki i samopielęgnacji; wyżywienie 
oraz transport do i z DDOM (w razie 
potrzeby – decyduje o tym lekarz).  
– Nasi podopieczni chętnie biorą 
udział w zajęciach terapeutycznych, 
zarówno w ćwiczeniach fizycznych, 
jak i terapii zajęciowej oraz w konsul-
tacjach z logopedą i psychologiem. 
W trakcie pobytu na bieżąco widzimy 
poprawę stanu fizycznego oraz samo-
poczucia pacjentów. Gołym okiem wi-
dać różnicę stanu zdrowia podopiecz-
nych kończących turnus w odniesieniu 
do ich samopoczucia tuż po rozpoczę-
ciu pobytu – podkreśla koordynator 
projektu DDOM.

Dzienny Dom Opieki Medycznej na 
razie ma być realizowany do końca 
lipca tego roku. Zaplanowano łącznie 
sześć turnusów dla 75 osób.

Joanna Oreł

Źr
ód

ło
: U

M
 R

ud
a 

Śl
ąs

ka



www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 9.02.20224

KULTURA

Muzyczne trio dwóch generacji
Two Generati ons Trio to nowy projekt muzyczny na kulturalnej mapie Rudy Śląskiej. Męska część muzykującej rodziny Krau-
se założyła klimatyczne, swingujące trio, wykonujące własne interpretacje standardów muzyki jazzowej i rozrywkowej. Pre-
mierowy występ Two Generati ons Trio odbędzie się w najbliższy piątek (11.02) w Miejskim Centrum Kultury. Muzycy zapre-
zentują repertuar nawiązujący do święta zakochanych.

– Jazzowe trio dwóch generacji to 
spełnienie moich muzycznych marzeń 
z młodości. Po pierwsze zasiadam do 
fortepianu, czyli niespełnionej miłości, 
bo nie jest to mój instrument kierunko-
wy, a uwielbiam na nim grać. Po dru-
gie gramy jazz, swing, soul oraz odro-
binę popu – jest to muzyka, której na 
co dzień nie grywam, a zawsze o tym 
marzyłem. Podobnie zresztą jak o wy-
stępie w takim rodzinnym składzie 
– mówi Mirosław Krause, akordeoni-
sta, założyciel Two Generations Trio, 
twórca licznych muzycznych projek-
tów oraz dyrektor Zespołu Szkół Mu-
zycznych I i II stopnia w Rudzie Ślą-
skiej.

Oprócz Mirosława Krausego w trio 
grają jego synowie – Grzegorz Krause 
(trąbka) oraz Marek Krause (gitara ba-
sowa i skrzypce). Grzegorz to absol-
went Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu, solista Opery Wrocławskiej, 
kameralista, pedagog i animator kultu-
ry. Natomiast Marek jest studentem 
Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej 

im. Feliksa Nowowiejskiego w Byd-
goszczy w klasie gitary basowej.

Pierwszy koncert Two Generations 
Trio zaplanowano na 11 lutego w Miej-
skim Centrum Kultury im. H. Bisty. 
Repertuar nawiązywać będzie do zbli-
żających się Walentynek. Usłyszymy 
przeboje wykonywane m.in. przez 
Franka Sinatrę, Nat King Cole’a, Édith 
Piaff czy Louisa Armstronga. – Chce-
my swoim stylem i programem docie-
rać do bardzo szerokiego grona słu-
chaczy. Dlatego stawiamy na repertu-
ar lekki i przyjemny, znany słucha-
czom, ale chcemy wykonać go ambit-
nie i na wysokim poziomie muzycznym. 
Muzyce towarzyszyć będzie słowo 
– dzięki któremu słuchacze dowiedzą 
się wielu ciekawostek – zapowiada 
Mirosław Krause.

Muzycy rudzkiego trio mają zamiar 
zapraszać do udziału w swoich kon-
certach innych artystów, z którymi 
będą współtworzyć kolejne programy. 
Tym razem będą to – Mariusz Mączka 
– wszechstronny saksofonista jazzo-

wy i pedagog oraz Piotr Lipiński 
– perkusista, pedagog oraz członek 
zespołu Donegal. – Ponadto zaplano-
waliśmy jeszcze jedna muzyczną nie-
spodziankę – do udziału w naszym 
koncercie zaprosiliśmy gościa spe-
cjalnego. Będzie nam bardzo miło 
spotkać się z Państwem w swingują-

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka

RUDZKIE SMAKI

Zupa gulaszowa smakiem stycznia
Agnieszka Helińska została pierwszą laureatką dziewiątej edycji konkursu „Rudzkie Smaki”. Na rozgrzewający, zimowy obiad 
zaproponowała zupę gulaszową. Przepis na to danie otworzy kalendarz kulinarny na 2023 rok, który podsumuje tegoroczny 
konkurs. Z kolei do końca lutego można przesyłać propozycje na słodkie walentynki.

Zupa gulaszowa pani Agnieszki to 
sycące jednogarnkowe danie, pełne 
warzyw i mięsa. – Przygotowuję tę 
zupę na mięsie wołowym, ale można 
również użyć wieprzowiny lub oby-
dwu rodzajów mięs – mówi autorka 
przepisu. – Z kolei dobór warzyw 
i przypraw tak naprawdę zależy od 
własnych smaków i upodobań – do-
daje.

Rozpoczął się dziewiąty sezon za-
bawy z „Rudzkimi Smakami”. Do 
końca lutego można przesyłać 
do rudzkiego magistratu propozycje 
na słodkie walentynki. – Czekamy na 
przepis na deser, który nie tylko ocza-
ruje naszą „walentynkę” wyglądem 
ale i smakiem, zgodnie z hasłem 
„przez żołądek do serca” – mówi 
Iwona Małyska z Wydziału Komuni-
kacji Społecznej i Promocji Miasta 
rudzkiego magistratu. 

Propozycje można wysyłać na ad-
res e-mail: media@ruda-sl.pl lub 
pocztą na adres Urzędu Miasta Ruda 
Śląska z dopiskiem „Rudzkie Smaki”. 
– Zapraszamy do kulinarnej zabawy 
z rudzkim magistratem w 2022 roku. 
Obok głównej nagrody, którą jest pu-
blikacja zwycięskiego przepisu w ka-

lendarzu kulinarnym, laureaci po-
szczególnych miesięcy otrzymają ze-
staw materiałów promocyjnych mia-
sta  – zachęca Iwona Małyska.  

ZUPA GULASZOWA
Składniki:
0,5 kg mięsa wołowego pokrojone-• 
go w kostkę,
3-4 papryki czerwone,• 
4-5 ziemniaków,• 
1 duża cebula, 1 duża marchew, • 
1/4 selera (korzeń),
2-3 łyżeczki koncentratu pomidoro-• 
wego,
1-2 ząbki czosnku,• 
2 łyżeczki papryki słodkiej, mielonej,• 
1 płaska łyżeczka papryki ostrej, • 
mielonej (opcjonalnie),
1/2 łyżeczki kminku mielonego,• 
kostka rosołowa,• 
pieprz, sól, wegeta,• 
2-3 liście laurowe, suszone,• 
2-3 ziarna ziela angielskiego.• 
Przygotowanie:
Mięso smażymy na niewielkiej 

ilości tłuszczu przez kilka minut 
i odstawiamy. Papryki kroimy w ko-
steczkę i również smażymy, cebulę 
kroimy w piórka. Marchew, pie-
truszkę i seler ścieramy na tarce na 

Zupa gulaszowa została wybrana smakiem stycznia 2022 r.

dużych oczkach. Do garnka wlewa-
my 1,5 litra wody, dodajemy kostkę 
rosołową, przetarte warzywa i cebu-
lę. Gotujemy wywar. Dodajemy 
przesmażone mięso i paprykę. Gotu-
jemy jeszcze około 40-50 minut, aż 
mięso będzie miękkie. Dodajemy 

co-romantycznych klimatach – zapra-
sza Mirosław Krause.

Piątkowy koncert pod hasłem 
„Swingujące Walentynki” rozpocznie 
się w Miejskim Centrum Kultury 
o godz. 18. Bilety w cenie 30 zł (nor-
malne).

 Joanna Oreł

przyprawy i koncentrat pomidoro-
wy, mieszamy. Gotujemy jeszcze 
30 minut. 10 minut przed końcem 
gotowania dodajemy obrane i pokro-
jone w kostkę ziemniaki. Zupę po-
dajemy z pieczywem.

Smacznego! IM

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Brak poczucia re-
alizowania się w pracy zade-
cyduje o wybraniu nowej 
drogi zawodowej.
Byk – Zamiast ciągle narze-
kać, lepiej weź się do pracy. 
Twoje szczęście zależy wy-
łącznie od Ciebie.
Bliźnięta – Płynie do Ciebie 
dobra energia, dużo humoru 
i radości. Wykorzystaj to na 
polu uczuciowym.
Rak –  Nie martw się na za-
pas. Przecież wszystkie 
sprawy idą w dobrym kie-
runku. Bądź cierpliwy.
Lew – Odniesiesz spory 
sukces fi nansowy. Uważaj 
na tych, którzy będą chcieli 
Cię wykorzystać.
Panna – Przed Tobą bardzo 
przyjemny czas. Wreszcie 
rozwiążesz trapiący Cię od 
dawna problem.
Waga – Wstrzymaj się z re-
wolucją w swoim życiu. 
Wkrótce sytuacja będzie 
bardziej sprzyjająca.
Skorpion – Nie bierz na sie-
bie zbyt wiele obowiązków. 
Poświęć więcej czasu naj-
bliższym. 
Strzelec – Przed Tobą waż-
na decyzja. Nie słuchaj ro-
zumu, kieruj się tym, co mó-
wi serce.
Koziorożec – Nie martw się 
niepowodzeniami w pracy. 
Rób swoje, a Twoje wysiłki 
zostaną doceniane.
Wodnik –  Komuś bardzo 
na Tobie zależy. Nie udawaj, 
że tego nie zauważasz. Po-
rozmawiaj z tą osobą.
Ryby – Nie zamartwiaj się 
niepotrzebnie sprawami, na 
które nie masz wpływu. Bę-
dzie dobrze.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza

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

tel. 607-468-787
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Weronika Wierzchowska 
W służbie Madame Curie  

Pięć kobiet to pięć bitew do wygrania.
Francja, rok 1915 – trwa I wojna światowa. 

młode dziewczęta zgłaszają się na szkolenia 
pielęgniarskie, by służyć na froncie i przyczynić 
się do zwycięstwa. Hela to emigrantka z Pol-
ski, dla której jest to szansa na lepsze życie. 
Za sophie ciągnie się reputacja rozrywkowej 
dziewczyny. monique – pozornie oschła i nie-
śmiała – szuka przyjaźni. Judith pochodzi z ary-
stokratycznej rodziny. claire jest nielubiana, bo 
zadziera nosa. Ze względu na swoją inteligen-
cję i zdolności do nauki, pięć bohaterek dołącza 
do elitarnego szkolenia prowadzonego przez 
marie curie – mają zostać radiolożkami i wy-
korzystywać na froncie aparaty rentgenowskie. 
w dramatycznych wojennych okolicznościach 
między kobietami rodzą się niezwykłe więzi, po 
raz kolejny udowadniając, że nie ma nic potęż-
niejszego od kobiecej przyjaźni.

Grażyna Jeromin-Gałuszka
Nie zostawiaj mnie

los czasami musi zadrwić, by potem wyciągnąć 
pomocną dłoń.

Ujmująca i sugestywna historia kilku osób, któ-
rych losy przecinają się w pełnym wspomnień war-
szawskim mieszkaniu.

 Fryderyka to miłośniczka brydża i stanowcza 
starsza pani, która pewnego dnia przyjmuje pod 
swój dach małgorzatę. małgorzata to młoda ko-
bieta na życiowym zakręcie, której życie skutecznie 
zatruwa aleksander. całym światem bohaterki jest 
jej kilkuletnia córka. aleksander to bratanek Fryde-
ryki, emerytowany sędzia, który wciąż nosi w sercu 
ból po tragicznej śmierci ukochanej kobiety. co po-
łączy tych troje z pozoru tak różnych ludzi?

 książka Jeromin-Gałuszki to opowieść, która za-
garnia czytelnika dla siebie, w świat, w który wcho-
dzi się do chwili, do której nie doczyta się książki 
do końca.

klimatyczna opowieść o policjantce, która pod-
czas pobytu w górskim hotelu musi zmierzyć się 
z mordercą… i z własną przeszłością.

elin warner, na co dzień pracująca w angielskiej 
policji, decyduje się otworzyć nowy rozdział w życiu 
w ekskluzywnym hotelu na górskim zboczu. szybko 
okazuje się jednak, że zamieszkujące miejsce duchy 
nie pozwalają o sobie zapomnieć – ośnieżone lasy 
skrywają bowiem wiele mrocznych tajemnic.

 Pewnego dnia jeden z pracowników hotelu do-
konuje makabrycznego odkrycia – w sanatorium 
grasuje morderca. Tymczasem śnieżyca i lawina 
odcinają budynek od świata. elin decyduje się za-
jąć potworną zagadką człowieka, który najwyraźniej 
bardzo stara się udowodnić coś światu. Rozpoczyna 
się gra jeden na jednego…

Trzymająca w napięciu opowieść przywodząca na 
myśl klasyki gatunku.

Eva Weaver
Lalki z getta 

mika to żydowski chłopiec, który na początku 
wojny odziedziczył po dziadku płaszcz i kolekcję 
pacynek ukrytych w jego przepastnych kiesze-
niach. Dzięki lalkom i swoim zdolnościom poma-
ga towarzyszom niedoli oderwać się od wojennej 
rzeczywistości i choć na chwilę zapomnieć o jej 
potwornościach. 

 Pewnego dnia mika zwraca uwagę nazisty i od 
tej pory będzie musiał zapewniać rozrywkę opraw-
com i każdego dnia walczyć o honor i przetrwanie. 
Jedna z pacynek miki trafia do maxa, niemieckiego 
żołnierza, którego przeżycia w Polsce i w syberyj-
skim gułagu ukazują wojnę z innej perspektywy.

eva weaver – pisarka, terapeutka i artystka, 
która w swojej pracy często powraca do zagadnień 
tożsamości, przynależności i historii. Podobnie jak 
wielu niemców, zmaga się z dziedzictwem II wojny 
światowej – tak powstała książka „lalki z getta”. 
obecnie autorka pracuje nad kolejną powieścią.

Sarah Pearse 
Sanatorium

BIeG cHaRyTaTywny

Pobiegli z otwartymi sercami
Już po raz szósty w Rudzie Śląskiej wystartował charytatywny Bieg ,,otwartych serc”. To inicjatywa, której ce-
lem jest integracja poprzez aktywność sportową oraz wsparcie podopiecznych stowarzyszenia otwarte serca. 
w tegorocznym biegu wzięło udział kilkadziesiąt osób i udało się uzbierać ok. 3 tys. zł.
–  Nasz  bieg  to  już  tradycja,  jeżeli 

chodzi  o  kalendarz  rudzkich  imprez. 
Jednym  z  najważniejszych  celów  tej 
inicjatywy jest  integracja osób niepeł-
nosprawnych  z  pełnosprawnymi  oraz 
pozyskanie  środków  na  wykonywanie 
naszych  działań  statutowych  – wyja-
śnia Elżbieta Kierzek, prezes Stowa-
rzyszenia Otwarte Serca, które organi-
zuje Bieg ,,Otwartych Serc”.

Impreza odbyła się w sobotę (5.02), 
a sportowa „rywalizacja” podzielona 
została na dwie części. Najpierw wy-
startował integracyjny bieg rodzinny 

na dystansie 300 metrów, a następnie 
bieg główny oraz marsz nordic walking 
na dystansie 5 km. Zmierzyło się w su-
mie kilkadziesiąt osób. –  Nowością 
w tym roku było przyznanie nagród dla 
najlepszego  rudzianina  i  rudzianki  na 
dystansie głównym. To inicjatywa Rudz-
kiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  Admi-
nistracji  nr  5  i  Rady  Osiedla,  które 
ufundowały  nagrody – mówi Elżbieta 
Kierzek.

Podczas sobotniego biegu (m.in. 
dzięki wpisowemu) udało się uzbierać 
3073 zł na działalność Stowarzyszenia 

Otwarte Serca, które istnieje w naszym 
mieście od 2001 roku, a które działa 
przy Szkole Podstawowej nr 12 Spe-
cjalnej im. św. Łukasza w Wirku. Sto-
warzyszenie organizuje m.in zajęcia  
z hipoterapii i dogoterapii, artystyczne, 
plenerowe oraz na basenie. Dofinanso-
wuje również półkolonie letnie, wy-
cieczki integracyjne oraz obozy harcer-
skie dla dzieci z niepełnosprawnością. 
Ponadto organizuje imprezy świątecz-
ne, festyny rodzinne, wystawy i kier-
masze na rzecz podopiecznych, a także 
Rudzki Bal Charytatywny. JO

W sportowej integracji wziął udział 
m.in. wiceprezydent Krzysztof Mejer.
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Przed rozpoczęciem biegu odbyła się solidna rozgrzewka dla uczestników.
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W biegu głównym wystartowało kilkadziesiąt osób.
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Najpierw odbył się bieg rodzinny, 
którego dystans wynosił 300 metrów.
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Na dystansie głównym mogli zmierzyć 
się również miłośnicy nordic walking.
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KMP RUDA ŚLĄSKA

Zmiany w rudzkiej komendzie policji
Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej ma nowe kierownictwo. Młodszy inspektor Ja-
rosław Dyło został komendantem rudzkiej jednostki, a podinspektor Grzegorz Wróbel jego 
pierwszym zastępcą.

Nowy komendant i jego zastępca 
są dobrze znani rudzkim policjantom, 
bo obaj pracowali w tutejszej komen-
dzie. Mł. insp. Jarosław Dyło w poli-
cji służy już od ponad 30 lat, a od 
marca ubiegłego roku był zastępcą 
inspektora Mariusza Luszawskiego 
– dotychczasowego komendanta, 
który przeszedł na emeryturę. 

– Współpraca z nim układała się nam 
bardzo dobrze. Za jego kadencji rudz-
ki garnizon policji umocnił swoją po-
zycję wśród najlepszych jednostek 
policji w województwie śląskim. A to 
oznacza, że przed nowym komendan-
tem spore wyzwanie – ocenia wice-
prezydent Rudy Śląskiej Krzysztof 
Mejer. 

Po lewej stronie – podinspektor Grzegorz Wróbel,  
po prawej – młodszy inspektor Jarosław Dyło.
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Z kolei podinsp. Grzegorz Wróbel 
w policji służy od 2003 roku i cały 
czas był związany z rudzką komendą. 
W 2010 roku Wróbel został zastępcą 
naczelnika Wydziału Prewencji, a na-
stępnie w 2020 roku awansował na 
stanowisko naczelnika. Wprowadze-
nie nowych komendantów odbyło się  
3 lutego. JO

REMONTY DRÓG

Szkody górnicze znikną  
z dwóch rudzkich dróg

Już niedługo ruszy naprawa szkód górniczych na ulicach Czar-
noleśnej i Wyzwolenia w Rudzie Śląskiej. W obu przypadkach 
odcinki tych dróg zostaną kompleksowo przebudowane. In-
westycje zostaną sfinansowane prawie w całości przez stro-
nę górniczą, a ich łączny koszt to ponad 17,5 mln zł.

– Modernizacja infrastruktury dro-
gowej to co roku znacząca część na-
szych wydatków na inwestycje. Wiele 
zgłaszanych przez mieszkańców pro-
blemów jest jednak skutkiem eksplo-
atacji górniczej – zaznacza prezydent 
Grażyna Dziedzic. – W takich przypad-
kach współpracujemy z przedsiębior-
cami górniczymi, którzy zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odpowiadają 
za usunięcie szkód – dodaje.

Ulica Czarnoleśna łączy biegnącą 
przez centrum miasta ulicę Niedurnego 
z ulicą 1 Maja, czyli drogą wojewódz-
ką nr 925. Prace obejmą odcinek od 
ul. 1 Maja do wiaduktu nad torowi-
skiem kolejowym. 

– Powstanie nowa, pełna konstruk-
cja jezdni, chodnik z kostki betonowej 
oraz asfaltowa ścieżka rowerowa. 
Przebudowane zostaną też dwie zatoki 
autobusowe oraz kanalizacja deszczo-
wa, zdeformowana w wyniku eksplo-
atacji górniczej – wylicza wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer.

Inwestorem jest Spółka Restruktury-
zacji Kopalń S.A. Koszt inwestycji to 
ponad 8,8 mln zł. Przekazanie placu 
budowy ma nastąpić do 14 lutego br., 
rozpoczęcie prac zaplanowano na 
21 lutego, a ich zakończenie na paź-
dziernik. Remontowany odcinek zosta-
nie zamknięty dla ruchu pojazdów oso-
bowych, z jednoczesnym utrzymaniem 
komunikacji autobusowej oraz dojazdu 
i dojść do posesji i terenów usługo-
wych.

Szkody górnicze usuwane będą rów-
nież na ul. Wyzwolenia. – Przedsię-
wzięcie będzie polegać na budowie ka-
nalizacji sanitarnej, grawitacyjnej na 
odcinku od budynku nr 138 do nr 195, 
naprawie drogi wraz z budową kanali-
zacji deszczowej i zbiornika retencyj-
nego, naprawie drogi w ul. Spokojnej, 

budowie kanału sanitarnego i kanału 
deszczowego w części ul. Spokojnej 
– informuje Krzysztof Mejer.

Budowa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej w ul. Wyzwolenia, zbiornika 
retencyjnego oraz naprawa drogi 
w ul. Wyzwolenia i ul. Spokojnej zo-
staną sfinansowane przez Polską Grupę 
Górniczą – Oddział KWK Ruda. Łącz-
ny koszt tych robót wyniesie 8,6 mln zł. 
Budowę kanalizacji sanitarnej w części 
ul. Spokojnej o wartości 33 tys. zł sfi-
nansuje Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Ślą-
skiej, natomiast środki na budowę ka-
nalizacji deszczowej w części ul. Spo-
kojnej o wartości 46 tys. zł zapewni 
miasto. Przekazanie placu budowy na-
stąpi 11 lutego br. Wykonawca będzie 
mieć na realizację inwestycji 13 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy, przy 
czym prace nie są przewidziane w okre-
sie od 15 grudnia do 15 marca.

Przypomnijmy, że część ulicy Wy-
zwolenia została już wyremontowana. 
Wiosną ubiegłego roku zakończyła się 
budowa kanalizacji deszczowej w rejo-
nie ulic Wyzwolenia i Wireckiej, na 
objętych zadaniem odcinkach powstała 
też nowa nawierzchnia. Inwestycja 
obejmowała odcinek ul. Wyzwolenia 
od budynku nr 142 do budynku nr 86, 
gdzie wybudowana został kanalizacja 
deszczowa, a także przyległą część 
ul. Wireckiej, w której kanalizacja zo-
stała przebudowana. Wybudowany zo-
stał zbiornik retencyjno-infiltracyjny 
w rejonie ul. Wireckiej i rów odwad-
niający, a przebudowane istniejące wy-
loty z wpustów deszczowych w ul. Wi-
reckiej. Zadanie kosztowało ponad 
2,8 mln zł, na jego realizację władze 
miasta pozyskały dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w wysoko-
ści prawie 2 mln zł. WG

Od 1 stycznia rodzice powinni 
składać wnioski o świadczenie 

500 plus do ZUS-u.
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ŚWIADCZENIE 500 PLUS

Trwa nowy nabór wniosków na 500 plus
Od 1 lutego można zgłaszać wniosek o wypłatę dodatku 500 plus na nowy okres świadcze-
niowy. Rozpocznie się on 1 czerwca 2022 r. i potrwa do końca maja 2023 r. Przypominamy, 
że od 1 stycznia obsługą wypłatą świadczeń zajmuje się ZUS i to właśnie tam należy składać 
nowe wnioski.

W przypadku kompletnie i prawi-
dłowo wypełnionych wniosków do-
datki będą wypłacane w następujących 
terminach:

złożenie wniosku do 30 kwietnia  • 
– wypłata świadczenia za czerwiec 
maksymalnie do 30 czerwca,
złożenie wniosku od 1 do 31 maja • 
– wypłata przyznanego świadcze-
nia z wyrównaniem od czerwca nie 
później niż do 31 lipca,
złożenie wniosku od 1 czerwca do • 
30 czerwca – wypłata świadczenia 
z wyrównaniem od czerwca nie 
później niż do 31 sierpnia.

Trzeba pamiętać o tym, że złożenie 
wniosku do końca czerwca 2021 r. 
gwarantuje wypłatę świadczenia z wy-
równaniem od 1 czerwca. Złożenie 
wniosku później oznacza, że świad-
czenie zostanie wypłacone od miesią-
ca złożenia wniosku.

Wnioski o przyznanie 500 plus od  
1 stycznia 2022 r. można przesyłać 
drogą elektroniczną przez Platformę 

Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
bankowość elektroniczną i portal Em-
patia. – Z naszych danych wynika, że 
nie ma jednej pory dnia, w której 
szczególnie wysyłane są elektroniczne 
dokumenty, bo wnioski składane są ra-
no, w południe, a nawet w późnych 
godzinach wieczornych, czy nocnych. 
Dzięki elektronizacji rodzice mogą 
starać się o środki z programu nie tyl-
ko o różnych godzinach w ciągu doby, 
ale także w weekendy, czyli wtedy kie-
dy tradycyjne odwiedzanie urzędów 
jest niemożliwe – podkreśla Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik pra-
sowy Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w województwie śląskim.

Środki z programu 500 plus będą 
wypłacane wyłącznie bezgotówkowo 
na wskazany przez wnioskodawcę nu-
mer rachunku bankowego. Dodajmy, 
że choć obsługą programu od 1 stycz-
nia zajmuje się ZUS, to gminy konty-
nuują wypłaty świadczeń 500 plus, 
które zostały przyznane na aktualny 

okres świadczeniowy do 31 maja 
2022  r. na podstawie wniosków zło-
żonych do końca 2021 r. Osoby, które 
złożyły wniosek o 500 plus w 2021 r., 
nie powinny składać ich ponownie 
w ZUS. JO

OGŁOSZENIE
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
„Nasze szczęście nie zależy  

od posiadania rzeczy,  
lecz od posiadania radości”

Michel de Montaigne

Rozstrzygnięcie Świąteczno-Noworocznego 
Konkursu Bałwanka Eresemka

Od wielu  lat Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa or-
ganizuje Świąteczno-Noworoczny Konkurs Bałwanka 
Eresemka. Cieszy się on powodzeniem i zawsze jest 
wielu uczestników. Tym razem liczba osób, które wzię-
ły udział w konkursie, przeszła nasze oczekiwania. Cie-
szy nas to niezmiernie i zachęca do kontynuowania tej 
tradycji. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach również 
tyle osób będzie zainteresowanych naszym konkur-
sem.

W dniu 25 stycznia br. zebrała się komisja i przystąpiła 
do wyłonienia zwycięzców. Przewidziane zostały trzy 
nagrody, w tym jedna główna. Szczęśliwą zwyciężczynią 
została wylosowana Pani Barbara W. z Goduli. Dwie 
drugie nagrody wygrali – Pani Aleksandra B. z Nowego 
Bytomia oraz Pan Antoni K. z Bykowiny. 

Hasło konkursowe brzmiało: „Jest taki czas, co łzy 
w śmiech zmienia, jest taka moc, co smutek w radość 
przemienia, jest taka siła, co spełnia marzenia, To wła-
śnie magia Świąt Bożego Narodzenia”. Nagrodą jest 
sprzęt AGD. Nagrody dla zwycięzców są do odbioru  
w Dziale Organizacji i Samorządu w Dyrekcji Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Ruda Śląska 1, ul. Magazy-
nowa 12, pokój nr 214, codziennie od godziny 9.00 
do 12.00.

Do zwycięzców zostaną przesłane osobne pisma. Jeśli 
nie będą mogli przybyć do Spółdzielni, prosimy ich o za-
wiadomienie telefoniczne, wtedy nagrody prześlemy 
pocztą. 

Gratulujemy wygranej. Zapraszamy do stałego roz-
wiązywania naszych konkursów i krzyżówek.

Rozstrzygnięcie  
Świąteczno-Noworocznej 
 Krzyżówki Spółdzielcy

W dniu 25 stycznia br. zebrała się ko-
misja w celu rozlosowania nagrody 
głównej oraz dwóch nagród pocieszenia 
za prawidłowe rozwiązane Świąteczno-
Noworocznej Krzyżówki Spółdzielcy.

Podajemy rozwiązanie – myśl  Sene-
ki: „Czasem dar jest niewielki, ale sku-
tek z niego ogromny”. Wylosowano 
trzech zwycięzców. Nagroda główna 
–  Pani Beata W. z Halemby. Dwie dru-
gie nagrody – Pan Henryk B. z Rudy 
oraz Pani Jolanta Sz. z Wirku. Nagrodą 
jest sprzęt AGD.

Nagrody dla zwycięzców są do odbio-
ru w Dziale Organizacji i Samorządu 
w Dyrekcji Rudzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Ruda Śląska 1, ul. Magazyno-
wa 12, pokój nr 214, codziennie od go-
dziny 9.00 do 12.00. Do zwycięzców 
zostaną przesłane osobne pisma. Jeśli nie 
będą mogli przybyć do Spółdzielni, pro-
simy ich o zawiadomienie telefoniczne, 
wtedy nagrody prześlemy pocztą.

Gratulujemy wygranej. Zapraszamy 
do stałego rozwiązywania naszych kon-
kursów i krzyżówek.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

prezydent Miasta ruda Śląska
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku przy 
ulicy zofii nałkowskiej 2a w rudzie Śląskiej-rudzie. 

przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest spółdzielcze własnościowe prawo do loka-
lu mieszkalnego nr 17 o powierzchni użytkowej 31,72 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni 
1,84 m2, dla którego urządzona jest księga wieczysta kW gl1s/00053320/3, usytuowanego w budynku położonym 
w rudzie Śląskiej-rudzie przy ul. zofii nałkowskiej 2a, na nieruchomości stanowiącej współwłasność rudzkiej spółdziel-
ni Mieszkaniowej i osób fizycznych obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 1289/55, 1293/54, 1297/48 o łącznej 
powierzchni 2355 m2, zapisane na karcie mapy 7 w obrębie ruda oraz w księdze wieczystej kW gl1s/00030161/3 
prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie Śląskiej. działy iii i iV księgi wieczystej kW gl1s/00053320/3 są wolne od 
wpisów.

zbywany lokal o powierzchni użytkowej 31,72 m2 składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowa-
ny jest na szóstej kondygnacji (piątym piętrze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dwunastokondygnacyjnego  
(11 kondygnacje naziemne plus piwnica). lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, 
centralnego ogrzewania (co. – sieciowe). z uwagi na stan techniczny wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 81.000,00 zł,

cena sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarial-
nego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2022 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 oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie 
do dnia 4.03.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 4.100,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Zofii Nałkowskiej 
2A/17” przelewem na konto: 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 pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, pią-
tek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

cena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być wpłacona na rachunek bankowy sprzedającego 
przed zawarciem aktu notarialnego. zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygry-
wający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 

informacji na temat przetargu udziela Wydział gospodarki nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 21.02.2022 r. od godz. 14.00 do 15.00. 

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: pomorskiej, kasprowicza, Wyzwolenia, 
Żurawiej – które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne.

prezydent Miasta 
ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana pawła ii 6 (ii piętro) oraz 
o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu informacji 

publicznej urzędu Miasta ruda Śląska, wykazu nieruchomości, 
własności gminy ruda Śląska położonej w rudzie Śląskiej przy 

ul. J. Markowej 20a, która w udziale zostanie użyczona Fundacji 
„zapasy sportem Wszystkich dzieci” na cele statutowe.



8www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIA | 9.02.2022

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

– wykazu nieruchomości, która zostanie oddana 
w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem 

pod parking w rejonie ulicy Gwareckiej.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-
295-228, Dawid Kosmalski (sport), tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: 
reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada  za treść ogłoszeń i reklam.  Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

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

zostaną oddane w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekreacyjne, stawy, garaże, obiekt budowlany 
wykorzystywany na cele mieszkaniowe w rej. ul. Szczęść Boże.

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

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

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

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”

Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47/fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl

OGŁOSZENIE
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej (ul. Kłodnicka 97) zaprasza 

do składania ofert w trybie: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-inwe-
stycyjnych oraz usługowych w 2022 roku w podanych rodzajach:

roboty ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, izolacje ścian, malowanie),• 
roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, c.o. i c.w.u. + roboty awaryjne,• 
roboty ślusarskie (naprawy oraz wymiana balustrad balkonów),• 
roboty dociepleniowe (wykonanie i renowacje elewacji budynków w technologii ETICS, system • 
Weber).

Oferty pisemne na poszczególne rodzaje robót należy złożyć w zaklejonych kopertach z dopi-
skiem:

„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych 
w budynkach i obiektach administrowanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz 
Dom” Ruda Śląska w 2022 roku – dotyczy robót  – 

 – nie otwierać”. 
Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Spółdzielni do pokoju nr 113 lub za pośred-
nictwem poczty na adres GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 25.02.2022 r. do godz. 14.00.

W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane od-
rębne koperty zawierające:

A) Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, 
zaświadczenia oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1 do specyfi kacji przetargowej nie-
zależnie od ilości wybranych rodzajów robót.

B) Koperta (nr 2) z opisem „część fi nansowa” w której należy umieść wypełnione tabele nr 1 
(1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2 – wybranych przez oferenta rodzajów robót.

Specyfi kacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym GSM „Nasz Dom” w pokoju nr 
119 w cenie 150,00 zł nett o (184,50 zł brutt o) na rachunek BNP Paribas Bank Polska S.A., nr konta 
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327.

Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga 
wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł (na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na ra-
chunek: BNP Paribas Bank Polska S.A., nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem 
„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych 
w budynkach i obiektach administrowanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz 
Dom” Ruda Śląska w 2022 roku – (rodzaj robót).”

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 119 lub 

pod numerem telefonu 32 243-25-65, wew. 46 lub 26.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”

Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47, 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl

OGŁOSZENIE
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej (ul. Kłodnicka 97) zaprasza 

do składania ofert w trybie: Konkursu ofert z negocjacjami na wykonanie robót remontowo-in-
westycyjnych oraz usługowych w 2022 i w I kwartale 2023 roku w podanych niżej rodzajach:

roboty dekarsko-blacharskie + roboty awaryjne,• 
roboty elektryczne i odgromowe,• 
roboty instalacyjne gazowe (przebudowa pionów i poziomów wewnętrznej instalacji gazowej),• 
wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami okiennymi,• 
roboty uszczelniające styki płyt, roboty elewacyjne,• 
uszczelnianie przewodów kominowych (wentylacyjne, spalinowe, montaż nasad kominowych),• 
przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej,• 
usługi projektowe i inżynierskie,• 
przeglądy 5-letnie stanu technicznego budynków zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 62 • 
pkt. 1, ust.2 w zakresie ogólnobudowlanym, instalacyjnym wod.-kan., c.o. i c.w.u,
roboty drogowe i brukarskie (według potrzeb),• 
wycinka i nasadzenie drzew (wycinka i prześwietlenie, nasadzenie drzew i krzewów),• 
dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych.• 
Oferty pisemne na poszczególne rodzaje robót należy złożyć w zaklejonych kopertach z dopi-

skiem:
Konkurs ofert z negocjacjami „Wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych 

w budynkach i obiektach administrowanych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasz 
Dom” Ruda Śląska w 2022 r. i w I kwartale 2023 r. –  – nie otwierać. 
Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Spółdzielni do pokoju nr 113 lub za pośred-
nictwem poczty na adres GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej w nieprzekraczalnym terminie do 
25.02.2022 r. do godz. 14.00.

W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane od-
rębne koperty zawierające: 
A) Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświad-

czenia oraz podpisany, odpowiedni projekt umowy) – niezależnie od ilości wybranych robót.
B) Koperta (nr 2) z opisem „część fi nansowa”, w której należy umieścić wypełnione tabele nr 1 

(1a) i 2 lub 1 (1a) lub 2 – wybranych przez oferenta rodzajów robót.
Specyfi kacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym GSM „Nasz Dom” w pokoju nr 

119 w cenie 150,00 zł nett o (184,50 zł brutt o) na rachunek BNP Paribas Bank Polska S.A., nr konta 
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327. 

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu  można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 119 lub 

pod numerem telefonu 32 243-25-65 wew. 46 lub 26.

Odwiedź nas także na Facebooku: 
www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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„Śmierć jest bramą do dalszego świata – lepszego świata”.
Jan Twardowski

Pani Elżbiecie Wierzbickiej
pracownikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, 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.

 Remonty mieszkań, łazienek. In-
stalacje wodne, elektryczne, kafelko-
wanie, gładź, malowanie, tapetowa-
nie. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 
509-486-250.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”.

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy 

dla naszej koleżanki Elżbiety Wierzbickiej
z powodu śmierci 

MaMy
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

NiErUchomości

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

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

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

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

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 
pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wydawanie 
zaświadczeń. Cena 0.70-0.77 gr/kg. 

Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (nieda-
leko Urzędu Skarbowego).

Praca

 Pracownik porządkowy teren ze-
wnętrzny, z prawem jazdy, Ruda Śl., 20 
zł netto/godz., tel. 668-085-925.

 Zatrudnię pracownika do prac 
ogólnobudowlanych, tel. 603-975-
040.

 Montaż elementów aluminiowych, 
umowa zlecenie, Bytom Karb, praca 
w dzień w ogrzewanej hali. Telefon: 
505-104-677 tel. 32 280-25-00.

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

różNE

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

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej  

położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Malinowej 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Rudy Śląskiej położona jest w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. malinowej obejmująca działkę ozna-
czoną numerem geodezyjnym 2226/30 o powierzchni 447 m2 (użytek RIVa), obręb Kochłowice zapisana na k.m.3 oraz 
w Księdze Wieczystej nr GL1S/00011357/5. 

Dział III i IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Przetargi ustne nieograniczone, które odbyły się w dniach: 16.09.2021 r., 4.11.2021 r. i 23.12.2021 r. – zakończyły się 

wynikami negatywnymi.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, ww. działka stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym prze-
znaczeniem gruntów pod zabudowę usługową, poprzez którą należy rozumieć obiekty usług: handlu, gastronomii, 
rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania, bankowości, hotelarskich, administracji, 
pocztowych, telekomunikacyjnych, turystyki, sportu i rekreacji, a także obiekty związane z obsługą pojazdów, po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obiekty biurowe. (symbol planu: 127U). 

cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 46.000,00 zł. 
Do ceny ustalonej na rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej 

w dacie sprzedaży nieruchomości.

rokowania odbędą się w dniu 10.03.2022 r. o godz. 11.00 w sali 213  
Urzędu miasta ruda śląska, plac Jana Pawła ii 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamiesz-
czoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie do dnia 3.03.2022 r. 

– dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 2.300,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING 
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „ zaliczka – ul. Malinowa” (za datę wniesie-
nia zaliczki przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. 
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dotyczy 
wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

– złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. 217) 
w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta ul. Malinowa”.

Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

Najszczersze kondolencje  
oraz wyrazy głębokiego współczucia dla

lek. med. michała gracy oraz Jego rodziny
z powodu śmierci

TEściA
składają

Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodni Wireckiej

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
garaży usytuowanych na terenie Miasta Ruda Śląska:

– garaż nr 1, ul. Kędzierzyńska,
– garaż nr 284, ul. Katowicka-Otylii,

– garaż nr 9, ul. Jana Furgoła,
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym 

na terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. Zabrzańska 66A/8

stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

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

zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem  
pod uprawy rolne w rej. ul. Szczęść Boże.
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Kolejne sukcesy rudzian w karate

Akrobaci rozpoczęli sezon 
Turniejem Walentynkowym

ŁUCZNICTWO

AKROBATYKA

Brąz Rafała w Mistrzostwach Polski

Turniej Walentynkowy okazał się wielkim sukcesem dla akrobatów z Halemby.
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Rafał Czapaj z UKS-u Grot Ruda 
Śląska został brązowym medalistą Ha-
lowych Mistrzostw Polski! Zawody 
odbyły się w dniach 4-6 lutego w Le-
gnicy.

Dobre wieści z województwa dol-
nośląskiego napłynęły już w piątek, 

gdy Rafał Czapaj zdobył tytuł II wice-
mistrza Polski w konkurencji barebow 
(tzw. łuk goły, bez dodatkowych akce-
soriów celowniczych). Aby dojść do 
pierwszej czwórki, Czapaj pokonał po 
drodze trzech zawodników. Niestety 
w półfi nale rudzianin uległ Przemysła-

W sobotę (5.02) w hali w Nowym 
Bytomiu odbył się Turniej Walentyn-
kowy w Akrobatyce Sportowej, któ-
rego organizatorem był KPKS ,,Ha-
lemba”. Były to pierwsze zawody 
akrobatyczne w nowym sezonie. Po 
przerwie świątecznej zawodnicy mo-
gli zaprezentować nowe programy 
i sprawdzić poziom swoich umiejęt-
ności. 

W turnieju tym akrobatki i akroba-
ci KPKS-u zdobyli wiele wyróżnień. 
W klasie trzeciej 1. miejsce w trójce 
dziewcząt zajęły Alicja Szal, Zofi a 
Krawieczek i Zuzanna Krawieczek. 
W dwójkach mieszanych zwycięstwo 
przypadło w udziale Lenie Nowarze 
i Mikołajowi Czornikowi, a w dwój-

kach dziewcząt 2. lokatę zdobyły 
Alicja Szal i Zofi a Krawieczek. 

Akrobaci KPKS-u zdobyli także 
komplet medali w trzech kategoriach 
w klasie młodzieżowej. W dwójkach 
dziewcząt: Zofi a Kokot i Nell Tura 
– 1. miejsce, Liliana Bubik i Ewa Szy-
kowska – 2. miejsce oraz Maja Wol-
niewicz i Pola Strejczyk – 3. miejsce. 
Natomiast w trójkach dziewcząt Lilia-
na Bubik, Ewa Szykowska i Małgo-
rzata Hajduga zajęły 1. miejsce, a Nell 
Tura, Lauren Tura i Zofi a Kokot oraz 
Hanna Wolniewicz, Maja Wolniewicz 
i Lena Kass – ex aequo 2. lokatę. 
W dwójkach mieszanych klasyfi kacja 
wyglądała następująco: 1 miejsce dla 
Zofi i Mieszczak i Rubena Tomaszew-

skiego, drugie dla Niny Wardy i Szy-
mona Drozda, a trzecie dla Marty Li-
choty i Artura Krzysteczki.

Podczas turnieju rozegrano także 
konkurencje indywidualne w czterech 
kategoriach wiekowych. W kategorii 
skrzat (do lat 6) wśród dziewcząt 
3. miejsce zdobyła Nela Dyrka, wśród 
chłopców zwyciężył Jan Sychowicz, 
a na 2. miejscu uplasował się Grzegorz 
Bula. W kategorii skrzat plus (7 lat) po-
nownie komplet medali dla KPKS-u:  
pierwsza lokata dla Poli Rogalskiej, 
druga dla Kamili Kot, a trzecia dla Na-
talii Wysoty. W kategorii pierwszy 
krok plus (10 lat i starsi) na trzecim 
stopniu podium stanęła Katarzyna 
Korpula. DK

KARATE

Zawodnicy Rudzkiego Klubu Ky-
okushin Karate świetnie zaprezentowali 
się podczas IKO Polish Open Cup. Za-
wody w ramach III Turnieju Karate Ky-
okushin Ichiban odbyły się 29 stycznia 
w Kątach Wrocławskich. 

Wśród nagrodzonych z Rudy Śląskiej 
warto wymienić Zuzannę Lengę, która 
zajęła 1. miejsce kata oraz 3. miejsce 
kumite w kategorii dziewcząt 16-17 lat. 
Laura Pawleta zdobyła z kolei 2. miej-

sce kata i pierwsze kumite (dziewczęta 
12-13 lat). Jej imienniczka, Laura Paku-
ła zajęła natomiast 1. miejsce kumite 
(kategoria wiekowa 14-15 lat), a Oliwia 
Sereda (10-11 lat) odpowiednio 3. loka-
tę kata i pierwszą kumite. Ponadto 
3. miejsce kumite w kategorii chłopców 
w wieku 10-11 lat wywalczył Marcel 
Wrona. W Ichiban IKO Polish Open 
Cup drużynowo adepci Rudzkiego Klu-
bu Kyokushin Karate zajęli 6. miejsce. 

Łącznie w zawodach wzięło udział 
250 zawodników i zawodniczek 
z 35 klubów z całej Polski, a także 
z Serbii, Francji, Austrii oraz Rosji. 
Rywalizacja w Kątach Wrocławskich 
odbyła się w kilku kategoriach wieko-
wych (od dzieci w wieku 6 lat do se-
niorów) i wagowych. Dla zawodników 
z rudzkiego klubu był to pierwszy start 
w tym roku. 

DK

wowi Chmielewskiemu z UKS-u Poli-
ce, który ostatecznie zdobył srebrny 
medal. 

Dodajmy, że na 40. Halowe Mi-
strzostwa Polski Seniorów z rudzkie-
go UKS-u Grot pojechało pięcioro 
łuczniczek i łuczników.  DK

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – wędrowna grupa 
aktorów, 5 – zapłodniona komórka 
jajowa, 8 – w czasie II wojny świato-
wej dzielnica żydowska, 9 – okazała 
galera, 11 – bałagan, 12 – stolica Ka-
nady, 15 – mitologia grecka, syn Te-
zeusza i Fedry, 17 – mech bagienny, 
20 – miejsce zwycięstwa Aleksandra 
Wielkiego nad królem perskim Da-
riuszem III, 21 – płot, 24 – dno statku, 
25 – horda, hałastra, 28 – chybiony 
strzał, 29 – siarczan potasu i glinu, 
32 – nadwodny pająk, 33 – półwę-
drowna ryba śledziowata, 36 – stan 
świecki w kościele katolickim, 
39 – w starożytnym Rzymie gladiator 
walczący z zakrytymi oczami, 
42 – półwysep w Rosji, 43 – środek 
cyrku, 45 – klawisz w komputerze, 
46 – jednostka podziału administra-
cyjnego w Szwajcarii, 47 – konopie 
manilskie. 

PIONOWO: 1 – radula, 3 – krab 
mrugacz, 3 – imię żeńskie, 4 – staro-
grecka budowla halowa, 5 – strefa, 
6 – skała podobna do granitu, 
7 – szlak, 10 – miasto w Rosji, 
13 – chińska dynastia, 14 – np. Bali, 
Jawa, 16 – odłamana tafl a lodu, 

17 – katolicka księga liturgiczna, 
18 – imię męskie, 19 – jadowity wąż, 
21 – zatoka Morza Koralowego, 
22 – popisy kowbojów, 23 – sole lub 
estry kwasu azotowego, 26 – jednost-
ka monetarna Indii, 27 – kaftan, część 
stroju śląskiego, 30 – takt, 31 – gatu-
nek wierzby, 34 – rzeka we Francji, 
35 – chaos, 37 – ozdoba tałesu, 
38 – nakrycie głowy papieża, 40 – są-
czek, 41 – razy, 44 – gatunek sardyn-
ki. 

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) ha-
sło, które jest rozwiązaniem krzy-
żówki. Na rozwiązania czekamy do 
10 dni od daty zamieszczenia konkur-
su. Po odbiór kuponu z krzyżówki 
„WR 44” zapraszamy do redakcji po 
wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym (pod nr 889-771-365) – pa-
nią Agnieszkę Spalik. Prawidłowe 
hasło brzmi: Cudzy blask rani nas. 
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PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprze-
ciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych które zostaną oddane 
w dzierżawę na 25 lat, znajdujących się w rejonie ulicy: Podlaskiej – z prze-
znaczeniem pod kompleks ogródków rekreacyjnych.

OGŁOSZENIE



Zapisy do Ligi Rudzkich 
Orlików do 20 lutego

Piłka nożna 

W ubiegłym roku Grzegorz Kapica (w środku) został wybrany 
trzecim trenerem 100-lecia Grunwaldu podczas jubileuszu klubu.
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Rudzie Śląskiej rozpoczął zapisy do 
Ligi Orlików w sezonie 2022. Pierw-
szeństwo do udziału w kolejnej edycji 
ligi mają 23 drużyny, które zakończy-
ły poprzedni sezon. 

Zespoły te muszą potwierdzić chęć 
startu do 20 lutego, natomiast nowe 
drużyny mogą zgłaszać się w terminie 
od 21 do 27 lutego. Według ustaleń 
MOSiR-u w pierwszej lidze zagra  
14 zespołów, a w drugiej maksymalnie 
15. Oznacza to, że na tę chwilę w dru-
giej lidze pozostało sześć wolnych 
miejsc, z których mogą skorzystać no-
we drużyny. 

Rozpoczęcie sezonu 2022 wstępnie 
zaplanowano na połowę marca. Liga 
Rudzkich Orlików będzie podzielona 
na dwie ligi, podobnie jak w poprzed-
nim sezonie. W przypadku I ligi orga-
nizator zdecydował się podzielić roz-
grywki na dwie fazy. W pierwszym 
etapie drużyny zmierzą się raz w sys-
temie każdy z każdym. Ostatni zespół 

zostanie zdegradowany do drugiej li-
gi, natomiast drużyny z miejsc 1-8 po-
nownie zmierzą się w systemie każdy 
z każdym, aby wyłonić mistrza Ligi 
Orlików. Zespoły z miejsc 8-13 także 
będą grać między sobą wedle tej samej 
reguły, co pozwoli wyłonić uczestni-
ków spotkań barażowych z drugą oraz 
trzecią drużyną drugiej ligi. 

Aby zgłosić drużynę, należy wysłać 
na adres e-mailowy k.musziol@mosir.
rsl.pl pełną nazwę zgłaszanej drużyny 
oraz numery telefonów i adresy  
e-mailowe obu kierowników drużyny 
wraz z wypełnioną kartą drużyny, któ-
rą można pobrać ze strony interneto-
wej MOSiR-u. 

 W poprzednim sezonie Ligi Rudz-
kich Orlików zwyciężył zespół  
ZZ Kadra Bielszowice przed Lambą-
Zyzgak oraz drużyną Awir. W roz-
grywkach prowadzonych w dwóch li-
gach w 2021 roku wzięło udział  
26 drużyn. 

 DK
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Zmiana trenera w Grunwaldzie
Grzegorz Kapica został nowym tre-

nerem seniorów Grunwaldu Ruda Ślą-
ska. Kapica na stanowisku zastąpił 
Michała Szygułę, który z klubem  
z Halemby wywalczył powrót do kato-
wickiej okręgówki. Obecnie Grunwald 
zajmuje szesnaste (na 18 drużyn) miej-
sce w tabeli z dziewięcioma punktami 
na koncie. Głównym celem nowego 
szkoleniowca będzie dzielna walka 
o ligowy byt, o co wcale może nie być 
tak łatwo, gdyż strata do czwartego ze-
społu od końca, którym jest Slavia Ru-
da Śląska, wynosi sześć punktów. 

Znany w środowisku szkoleniowiec 
i były piłkarz ostatni raz prowadził 
drużynę seniorów w 2012 roku. Po 
odejściu z Chojniczanki Chojnice 
(wówczas II liga, czyli trzeci poziom 
rozgrywek w kraju) Kapica był m.in. 
koordynatorem ds. młodzieży i dyrek-
torem sportowym w Ruchu Chorzów. 

Dla trenera będzie to kolejny po-
wrót do Grunwaldu. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych Grzegorz Kapica 
prowadził zespół z Halemby, gdy ten 
kończył sezon na najwyższym miejscu 

w historii (ósme w II lidze, drugi po-
ziom rozgrywkowy). Ogólnie w latach 
1999-2003 Grunwald pod wodzą Ka-
picy odniósł 29 zwycięstw, 19 razy 
remisował i poniósł 33 porażki. 

Jako zawodnik Kapica występował 
m.in. w Grunwaldzie, Wawelu Wirek, 

Szombierkach Bytom, Lechu Poznań 
i Ruchu Chorzów. W sezonie 1981/82 
został królem strzelców ekstraklasy 
w barwach Szombierek, a z „Kolejo-
rzem” w sezonie 83/84 zdobył du-
blet. 

DK

Zwycięstwo Zgody po rzutach karnych
Piłka Ręczna

Zgoda wygrała w rzutach karnych 3:0. Nie był to jednak łatwy mecz dla bielszowiczanek.
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W sobotę (5.02) w bielszowickiej 
hali szczypiornistki Zgody zmierzyły 
się z niżej notowanymi rywalkami, 
co wcale nie oznaczało łatwiej prze-
prawy. W regulaminowym czasie gry 
padł remis 28:28 (14:15). Zgoda 
Bielszowice pokonała UKS Handball 
28 Wrocław dopiero w rzutach kar-
nych. 

Spotkanie z wrocławiankami rudzkie 
piłkarki ręczne rozpoczęły od wyjścia 
na prowadzenie przez rzut karny. Pierw-
szą bramkę dla Zgody w 2022 roku 
w I Lidze Kobiet zdobyła Martyna 
Krzysteczko, która w całym meczu 
strzeliła sześć bramek (najwięcej w ze-
spole Zgody). W pierwszej połowie ini-
cjatywa przechodziła z rąk do rąk. Naj-
pierw trzy bramki przewagi wypraco-
wał sobie UKS, aby następnie ją stracić 

i gonić rywalki. Ostatecznie Zgoda do 
przerwy przegrywała 14:15, tracąc 
ostatniego gola w osłabieniu, co dawało 
sporą nadzieję na poprawę w drugich 
30 minutach.

Po przerwie strzelanie ponownie 
rozpoczęła Martyna Krzysteczko, wy-
korzystując rzut karny. Jednak to wro-
cławianki przejęły inicjatywę w me-
czu. Momentami wyprzedzały ru-
dzianki czterema bramkami, aby na 
siedem minut przed końcem czasu 
prowadzić 25:28. W okolicach 54. mi-
nuty spotkania przeciwniczki Zgody 
były nawet osłabione brakiem aż 
dwóch zawodniczek wskutek kar. 
Dzięki temu bielszowiczanki zaczęły 
skracać dystans. Kluczowe dla remisu 
okazały się trzy zdarzenia: rzut w po-
przeczkę obrotowej UKS-u Karoliny 

Łuszczyńskiej przy stanie 27:28, gol 
na remis zdobyty przez Joannę Kanię 
ze Zgody, a następnie interwencja 
bramkarki z Rudy Śląskiej, Agnieszki 
Zimowskiej, która zamknęła drogę 
UKS-owi do zwycięstwa. 

Wobec remisu doszło do rzutów 
karnych. Wrocławianki, choć w trak-
cie meczu wykorzystały wszystkie 
rzuty karne, to w rozstrzygającej serii 
nie zdobyły ani jednej bramki. W po-
przeczkę trafiła Magdalena Maziarz, 
a Mariola Wałowska i Julia Padula nie 
były w stanie pokonać bramkarek 
Zgody. Dla Bielszowic bramki zdoby-
ły Martyna Krzysteczko, Daria Na-
wrocka oraz Joanna Kania. Dzięki 
zwycięstwu Zgoda przesunęła się na 
7. miejsce w tabeli grupy B I Ligi Ko-
biet.  DK

Sukcesy lekkoatletów 
w Halowych  

Mistrzostwach Śląska

LekkoaTLeTyka

Rudzcy lekkoatleci wrócili z cztere-
ma medalami z Halowych Mistrzostw 
Śląska. Zawody odbyły się 26 stycznia 
w Ostrawie. 

Nasi zawodnicy rywalizowali w ka-
tegorii junior oraz junior młodszy. Zo-
fia Tkocz wygrała bieg na 60 metrów 
juniorek z wynikiem 7,92, a w biegu na 
200 m zajęła szóstą lokatę. Ponadto 
rudzcy biegacze solidarnie zajmowali 
drugie miejsca w swoich kategoriach: 
Zuzanna Czyż w biegu na 2000 m ju-
niorek młodszych z czasem 6:59,80, 
Michał Giedź potwierdził dobrą formę 
wynikiem 1:25,49 na 600 m juniorów 
młodszych oraz Mateusz Hajduk, który 
z czasem 4:34,20 również zajął drugą 

lokatę, tym razem w biegu na 1500 m. 
Natomiast poza podium uplasowała 
się Jagoda Romaniak, która w biegu 
na 300 m juniorek uzyskała czas 43,95, 
co dało jej 4. miejsce. Do trzeciej lo-
katy rudzkiej zawodniczce zabrakło 
zaledwie dziewięciu setnych sekundy. 
Ostatnią ze srebrnych medalistek  
z TL Pogoni Ruda Śląska została Klau-
dia Łukaszczyk, która w skoku wzwyż 
juniorek uzyskała wynik 148 cm.

W zawodach zorganizowanych 
przez Śląski Związek Lekkiej Atletyki 
wzięło udział kilkadziesiąt klubów 
z naszego województwa. Poza katego-
riami juniorskimi w Ostrawie odbyły 
się także biegi dla seniorów.  DK

Rudzcy lekkoatleci wrócili z Ostrawy z czterema medalami.
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