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KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Wykonawca 
rewitalizacji Placu 

Niepodległości wybranyDOJEŻDŻAMY 
DO KAŻDEGO

TEL. 512-979-955
Jeżeli potrzebujesz pomocy

w obcięciu paznokci stóp – zadzwoń
Wykonujemy pedicure podologiczny polegający na: obcięciu i oszlifowaniu 
paznokci, usunięciu skórek i powierzchownych zrogowaceń.

Rozwiążemy Twoje problemy z:
zrogowaceniem skóry• 
pękającą skórą pięt• 
wrastającym paznokciem• 
bolącymi odciskami, nagniotkami, modzelami• 
pogrubionymi czy szponowatymi paznokciami• 

ZADBAJ O STOPY 
– SWOJE, RODZICÓW, DZIADKÓW
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Zmiana na stanowisku 
komendanta rudzkiej 

policji

Fo
to

: P
ix

ab
ay

.c
om

Więcej na str. 5

Skorzystaj bezpłatnie 
z porad prawnych
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REWITALIZACJA

Plac Niepodległości do rewitalizacji
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Na skrzyżowaniu ulic Wolności, 1 Maja i Zabrzańskiej ma powstać rondo.

Wybrany został wykonawca rewitalizacji Placu Niepodległości w Rudzie 
Śląskiej-Goduli. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 5,6 mln zł. Miasto po-
zyskało na ten cel 4,5 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ra-
mach Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała kwota, czyli 1,1 mln zł, 
będzie pochodziła z miejskiego budżetu. Od momentu przekazania terenu 
budowy wykonawca będzie miał siedem miesięcy na zrealizowanie robót.

Na obu końcach remontowanego od-
cinka stoją już tablice informujące kie-
rowców o nadchodzących zmianach. Do-
jazd do posesji będzie możliwy wyłącznie 
od strony ul. 1 Maja. Natomiast objazd 
poprowadzony zostanie ulicami 1 Maja, 
Hallera i Objazdową. Co istotne, na czas 
remontu zostanie skrócony odcinek ulicy 
Hallera, na którym obowiązuje ograni-
czenie dostępności, tak by samochody 
ciężarowe mogły również korzystać z ob-
jazdu. Usunięte zostaną również szykany 
drogowe na ul. Objazdowej.
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Na czas remontu objazd  
poprowadzony zostanie ulicami  

1 Maja, Hallera i Objazdową.

1 marca zamknięcie ul. Czarnoleśnej
Od 1 marca ulica Czarnoleśna w Rudzie Śląskiej będzie zamknięta dla 
ruchu kołowego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Objazdowej. Wyjątkiem 
będzie komunikacja autobusowa oraz dojazd do posesji. Utrudnienia 
spowodowane są kompleksową przebudową drogi w ramach usuwania 
szkód górniczych.

– Wykonawca robót został już wyłonio-
ny w przetargu, ale musimy jeszcze dopeł-
nić ostatnich formalności. W najbliższych 
dniach podpiszemy z nim umowę, a potem 
przyjdzie czas na przekazanie terenu budo-
wy – tłumaczy prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

W wyniku rewitalizacji Placu Niepodle-
głości powstanie przestrzeń łącząca cechy 
otwartego placu miejskiego z parkiem 
o powierzchni prawie 7 tys. m2. W ramach 
projektu wybudowany zostanie budynek 
małej kawiarni z ogólnodostępną toaletą, 
powstanie także parking. – Przestrzeń bę-
dzie  zagospodarowana w  taki  sposób,  by 
nie ucierpiała istniejąca zieleń, która prze-
widziana  została  do  adaptacji.  Istniejące 
szpalery drzew od strony wschodniej i za-
chodniej placu zostaną wzbogacone o no-
we dosadzenia – będzie to lipa srebrzysta 
lub warszawska, jarząb szwedzki lub mącz-
ny – wylicza prezydent Dziedzic.

Zgodnie z planem na Placu Niepodle-
głości ma powstać również fontanna, ław-
ki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słup 
ogłoszeniowy, zmodernizowane zostaną 
istniejące ścieżki oraz oświetlenie z zasto-
sowaniem energooszczędnych opraw 
LED. Przeprowadzone będą też prace kon-
serwatorskie i restauratorskie istniejących 
kwietników oraz pomnika św. Jana Nepo-
mucena. Będą one polegały m.in. na prze-
prowadzeniu konserwacji techniczno-este-
tycznej, usunięciu nawarstwień biologicz-
nych oraz zanieczyszczeń środowisko-
wych, wypełnieniu spękań i uzupełnieniu 
ubytków. Na wyremontowanym placu po-

jawi się również ławeczka Karola Goduli 
z rzeźbą przedstawiającą postać przemy-
słowca.

Teren odnowionego Placu Niepodległo-
ści ma stać się miejscem spotkań i rekre-
acji. W projekcie założono również roze-
branie pozostałości po fontannie. W jej 
miejsce powstanie godulski Światowid 
– obiekt o charakterze edukacyjnym, który 
będzie wskazywać kierunki lokalizacji 
obiektów przemysłowych, dawne rozpla-
nowanie terenu, modele zakładów oraz ar-
chiwalne zdjęcia dostępne przez aplikację.
–  Inwestycja  będzie  realizowana  przy 

dużym  zaangażowaniu  środków  rządo-
wych, które pozyskaliśmy w zeszłym roku. 
Staramy  się  korzystać  z  każdej  okazji,  by 
sięgnąć po dotacje zewnętrzne, stąd też do 
najnowszej  odsłony  Programu  Inwestycji 
Strategicznych  złożyliśmy wnioski  o  dofi-
nansowanie  na  łączną  kwotę  110 mln  zł. 
Z pieniędzy tych częściowo miałaby zostać 
sfinansowana  dalsza  budowa  trasy  N-S  
w kierunku północnym, modernizacja kilku 
sal gimnastycznych i hal sportowych, wy-
konanie instalacji fotowoltaicznych w pla-
cówkach  oświatowych,  modernizacja  
Młodzieżowego Domu Kultury oraz prze-
budowa  ul.  Żeleńskiego.  Z  niecierpliwo-
ścią czekamy na wyniki naboru – podkre-
śla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Program Inwestycji Strategicznych to 
bezzwrotne dofinansowania inwestycji pu-
blicznych realizowanych przez gminy, po-
wiaty, miasta i województwa. Obejmuje 
35 obszarów gospodarki i jest częścią Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład. BP

REMONTY DRÓG

Zbliża się przebudowa ul. Wolności
Ruda Śląska szykuje się do modernizacji ulicy Wolności. 23 lutego ma zostać ogłoszony przetarg na wykonanie 
tej inwestycji. Szacowana wartość zadania to ponad 40 mln zł. Władze miasta pozyskały na jego realizację 
12,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
– To kolejny etap przebudowy głównych 

dróg w  dzielnicy  Ruda,  którą  rozpoczęli-
śmy w 2018 roku od modernizacji ul. Pia-
stowskiej i budowy ronda na skrzyżowaniu 
ulic Wolności, Brańskiego i Magazynowej 
– mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – In-
westycja  na  ul.  Wolności  dopełni  plan 
usprawnienia  układu  komunikacyjnego 
kluczowego  dla  północnej  części  miasta 
– dodaje.

Ulica Wolności to droga powiatowa 
o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę 
w układzie drogowym miasta jako łącznik 
centrum dzielnicy Ruda z drogami woje-
wódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa Trasa 
Średnicowa). Przetarg dotyczy komplek-
sowej przebudowy ulicy na całej jej długo-
ści. – Wymieniona  zostanie  konstrukcja 
drogi, a  jej geometria skorygowana. Jed-
nym z najważniejszych elementów inwesty-
cji będzie budowa ronda na skrzyżowaniu 
ulic Wolności, 1 Maja i Zabrzańskiej. Po-
wstaną  nowe  chodniki,  ścieżki  rowerowe 
i zatoki autobusowe. Do tego dochodzi bu-
dowa nowego oświetlenia ledowego, roz-
dzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej,  budowa  kanału  technologicznego 
oraz przebudowa sieci energetycznej. Zo-
staną  też  usunięte  elementy  nieużywanej 
już  linii  tramwajowej – wylicza wicepre-
zydent Krzysztof Mejer.

Przebudowa ul. Wolności wpłynie na 
poprawę komfortu jazdy oraz bezpieczeń-
stwa ruchu. – Wydzielone zostaną osobne 
ciągi dla samochodów, rowerzystów i pie-
szych. Nowe rondo będzie typu turbinowe-
go z sygnalizacją świetlną. Dodatkowa sy-
gnalizacja świetlna zostanie też zainstalo-
wana na skrzyżowaniu ulic Wolności, Ko-
ścielnej  i Wieniawskiego.  Powstaną  rów-
nież  miejsca  postojowe  – informuje Ma-
riusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mo-
stów.

Oferty w ogłoszonym przetargu będzie 
można składać do 28 marca br. Szacowany 
koszt inwestycji to ponad 40 mln zł. 
– Przebudowa ul. Wolności  to największy 

z  czterech  projektów,  na  które  pozyskali-
śmy  środki  w  drugiej  edycji  Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na ten cel 
otrzymamy 12,5 mln zł z przyznanych nam 
wówczas 19 mln zł – mówi wiceprezydent 
Michał Pierończyk. – Łącznie w trzech do-
tychczasowych  edycjach  RFIL  pozyskali-
śmy ponad 31 mln zł – dodaje.

Przypomnijmy, że w 2019 roku zakoń-
czyła się budowa ronda na skrzyżowaniu 
ulic Wolności, Magazynowej i Brańskie-
go. Realizacja tego zadania objęła wyko-
nanie nawierzchni jezdni, chodnika i ścież-
ki rowerowej, zatoki autobusowej i miejsc 
postojowych. Dodatkowo wykonano ka-
nalizację deszczową i oświetlenie uliczne, 
a także rozbiórkę nieużywanego torowiska 
tramwajowego. W ramach inwestycji zna-
lazła się też budowa oświetlenia ul. Brań-
skiego od ronda do skrzyżowania z ul. Nar-
cyzów oraz doświetlenie przejścia dla pie-
szych przy ul. Wolności. Koszt zadania 
wyniósł 9 mln zł.

Również w 2019 roku dobiegła końca 
przebudowa ul. Piastowskiej, której połu-
dniowy koniec łączy się z ul. Wolności. 
Wymieniona została nawierzchnia, po-
wstał nowy most nad rzeką Bytomką, 

chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki auto-
busowe i postojowe, oświetlenie LED 
oraz zbiorniki retencyjne. Poza tym wyko-
nana została kanalizacja deszczowa i sani-
tarna, a także przebudowano sieć wodo-
ciągową, gazową i teletechniczną oraz li-
nię energetyczną. Zakres prac objął także 
likwidację torowiska po nieczynnej linii 
tramwajowej. Inwestycja kosztowała pra-
wie 29 mln zł. Na budowę nowego mostu 
nad Bytomką Ruda Śląska otrzymała  
1,8 mln zł dotacji z budżetu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii z puli Metro-
politalnego Funduszu Solidarności. Nato-
miast wykonanie kanalizacji deszczowej 
zostało dofinansowane przez Unię Euro-
pejską kwotą około 5 mln zł w ramach 
programu „Zagospodarowanie wód opa-
dowych wraz z monitoringiem środowi-
skowym w mieście Ruda Śląska – Chroni-
my Krople Deszczu – Etap I”.

W tegorocznym budżecie miasta na in-
westycje drogowe zaplanowano prawie 
144 mln zł. Największe środki dotyczą bu-
dowy kolejnego odcinka trasy N-S  
(59 mln zł w 2022 r.), na drugim miejscu 
znalazła się właśnie przebudowa ul. Wol-
ności (25 mln zł w 2022 r.). WG

Przypomnijmy, że w ramach usuwania 
szkód górniczych na remontowanym od-
cinku ul. Czarnoleśnej powstanie nowa 
konstrukcja jezdni, chodnik z kostki beto-
nowej oraz asfaltowa ścieżka rowerowa. 
Przebudowane zostaną też dwie zatoki au-
tobusowe oraz kanalizacja deszczowa, 
zdeformowana w wyniku eksploatacji gór-
niczej. Inwestorem jest Spółka Restruktu-
ryzacji Kopalń S.A. Koszt prac to ponad 
8,8 mln zł, a ich zakończenie planowane 
jest na październik.

 WG

PREzYDENT MIaSTa RUDa ŚLąSka
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro naprze-
ciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejo-
nie ul. Dobrej Nadziei – Rudzka, które zostaną oddane w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz w najem pod istniejące 
garaże.

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 dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem 
pod istniejące ogródki rekreacyjne (przydomowe) w rejonie ulicy ks. Potyki.

OGŁOSzENIa

PREzYDENT MIaSTa RUDa ŚLąSka 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 

nieruchomości (lokalu) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, 
znajdującego się w budynku zaplecza sportowego w Rudzie Śląskiej 
41-709 przy ulicy Czarnoleśnej 14a, z przeznaczeniem na działalność 
rehabilitacyjną/fizjoterapeutyczną. Wykaz nieruchomości znajduje 

się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska i MOSiR. 
Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

– Dział Techniczny, tel. 32 248-75-21,  
ul. gen. Hallera 14 a, 41-709 Ruda Śląska.



KOMENDA MIEJSKA POLICJI

INWESTYCJE

Zastój w budowie SP nr 17. Powód? Eksploatacja górnicza
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OGŁOSZENIA

Budowa nowej siedziby SP nr 17 została wstrzymana na razie do 28 marca.

Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 17, która podyktowana była szkodami górniczymi, została prze-
rwana… właśnie z powodu eksploatacji górniczej. Przez kolejne tygodnie prowadzone będą obserwacje geode-
zyjne na powierzchni, a kontynuację inwestycji wstępnie zaplanowano na 28 marca.

Inspektor Mariusz Luszawski przeszedł 
na emeryturę. – Dziękujemy Panu komen-
dantowi za zaangażowanie podczas peł-
nionej służby. Wykazywał się Pan doskona-
łym zarządzaniem, umiejętnością rozwią-
zywania trudnych sytuacji, profesjonali-
zmem oraz bogatą wiedzą merytoryczną 
– skomentował podczas spotkania wice-
prezydent miasta Krzysztof Mejer.

Od lutego jednostka w Rudzie Śląskiej 
ma nowego komendanta. Mł. insp. Jaro-
sław Dyło w policji służy od ponad 30 lat, 
a od marca ubiegłego roku był zastępcą 
inspektora Mariusza Luszawskiego.  
– W sprawnym kierowaniu rudzkim gar-
nizonem z pewnością pomogą Pana wy-
sokie kompetencje oraz dotychczasowe 
doświadczenie. Jestem pewna, że dołoży 
Pan wszelkich starań, by w mieście było 
bezpiecznie, a rudzianie mogli spokojnie 

żyć. Nasz garnizon jest w dobrych rękach 
– powiedziała prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic.

Z kolei stanowisko pierwszego za-
stępcy komendanta miejskiego policji  
w Rudzie Śląskiej zostało powierzone 
podinspektorowi Grzegorzowi Wróblo-

wi. W policji służy on od 2003 roku  
i cały czas był związany z rudzką ko-
mendą. W 2010 roku podinsp. Wróbel 
został zastępcą naczelnika Wydziału  
Prewencji, a następnie w 2020 roku 
awansował na stanowisko naczelnika.

 JO
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Miejsce 
odchodzącego 
na emeryturę 

insp. Mariusza 
Luszawskiego 

(pierwszy 
po prawej)

 zajął 
mł. insp. 
Jarosław 

Dyło (drugi 
od lewej).

Powitanie nowego szefostwa KMP
W Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej oficjalnie pożegnano dotychczasowego komendanta – insp. Mariusza 
Luszawskiego. Jego miejsce zajął nowy szef – mł. insp. Jarosław Dyło.

Problem przeniesienia SP nr 17 do in-
nego obiektu ciągnie się od lat. Obecny 
budynek tak mocno odczuł skutki eks-
ploatacji górniczej, że w grę wchodził 
albo jego kapitalny remont, albo budo-
wa nowego. W 2018 roku władze miasta 
zapowiedziały realizację tej drugiej kon-
cepcji.

W listopadzie ubiegłego roku plac bu-
dowy został przekazany wyłonionemu 
w przetargu wykonawcy i wydawało się, 
że inwestycja będzie bez przeszkód reali-
zowana. Jednak na drodze kolejny raz 
stanęły konsekwencje „fedrowania”. 
– Musimy wstrzymać prace na budowie 
nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 17. 
Jest to konieczne ze względu na ujaw-
nione wpływy eksploatacji górniczej, 
prowadzonej bezpośrednio pod terenem 
budowy. Jesteśmy już po spotkaniu z wy-

konawcą oraz stroną górniczą i wszyst-
ko wskazuje na to, że powinniśmy dobrze 
poradzić sobie z tą sytuacją. Nie bez 
znaczenia okazało się tu dobre zorgani-
zowanie kopalni oraz zrozumienie  
ze strony firmy, która prowadzi prace 
– przekazała w ubiegłym tygodniu pre-
zydent miasta Grażyna Dziedzic. – Przy-
pomnę, że to właśnie szkody górnicze 
w obecnej szkole spowodowały koniecz-
ność budowy nowej placówki, dlatego 
nie możemy lekceważyć takich przypad-
ków – zapewniła.

W związku z zaistniałą sytuacją co 
tydzień mają być prowadzone obserwa-
cje geodezyjne na powierzchni, a ich 
wyniki będą analizowane w odniesieniu 
do postępu ściany „na dole”. Koszty 
tzw. przerwy inwestycyjnej pokryje 
przedsiębiorca górniczy. Kolejna rada 

budowy ma zostać zwołana 1 marca, 
a miasto planuje wznowienie prac na 
28 marca. – Oczywiście wszystko będzie 
zależało od wyników obserwacji, które 
mogą wpłynąć zarówno na przyspiesze-
nie, jak i opóźnienie tego terminu – za-
powiada Grażyna Dziedzic. – Zaistniała 
sytuacja nie jest dla nas zaskoczeniem, 
choć wolelibyśmy jej uniknąć. Przewi-
dzieliśmy jednak taką ewentualność, 
opiniując dodatek do planu ruchu kopal-
ni i zapisaliśmy stosowny warunek po-
wołania przez nią koordynatora ds. bu-
dowy szkoły – dodaje.

Przypomnijmy, że budowa nowej sie-
dziby SP nr 17 ma kosztować w sumie 
29 mln zł (bez wyposażenia szkoły),  
z czego 4 mln zł miasto pozyskało 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Joanna Oreł

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

Zawalcz o sprawność Marcina!

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

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

tytuł przelewu – Minakowski Marcin
www.jestesmyblisko.pl

rEHaBiLiTacJa
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PROJEKT PILOTAŻOWY „BONUS NA RODZINĘ” REALIZOWANY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ SZANSĄ NA STABILNĄ PRACĘ DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 1-5 LAT.

Sprawowanie opieki nad dziećmi, zwłaszcza do momentu rozpoczęcia przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego, ogranicza ro-
dzicom możliwości wejścia na rynek pracy. Sytuacja ta była jednym z głównych czynników, który skłonił Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie 
Śląskiej do złożenia wniosku w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru na projekty pilotażowe pod 
nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”. Rudzki PUP szuka najlepszych rozwiązań, aby uczynić rynek pracy bardziej przyjazny rodzicom.

Projekty pilotażowe są przedsięwzię-
ciem inicjowanym i realizowanym przez 
publiczne służby zatrudnienia samodziel-
nie lub we współpracy z innymi instytucja-
mi rynku pracy. Polegają one na wdrażaniu 
nowych metod, narzędzi i sposobów po-
mocy bezrobotnym, poszukującym pracy 
lub pracodawcom w celu przygotowywa-
nia rozwiązań o charakterze systemowym.

W grudniu 2021 r. w wyniku rozstrzy-
gnięcia naboru otrzymaliśmy informację 
o uzyskaniu dofi nansowania ze środków 
Funduszu Pracy w kwocie 918 177,80 zł na 
realizację innowacyjnego przedsięwzięcia 
i 15 lutego br. rozpoczęliśmy realizację pro-
jektu pilotażowego „BONus na rodzinę”, 
umożliwiającego stabilny i bezpieczny po-
wrót na rynek pracy osób nieaktywnych 
z powodu opieki nad dzieckiem/dziećmi. 

W pierwszych latach życia dziecka naj-
częściej opiekę nad dziećmi przejmują ko-
biety i to głównie one przez dłuższy czas 
nie wracają do aktywności zawodowej. Na 
podstawie panelu dyskusyjnego przepro-
wadzonego w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Rudzie Śląskiej, zrealizowanego wśród 
pracowników Działu Pośrednictwa Pracy 
i Doradztwa Zawodowego, wynika, że 
ok. 60 proc. kobiet bezrobotnych nie po-
dejmuje zatrudnienia ze względu na opiekę 
nad małymi dziećmi, zwłaszcza do momen-
tu rozpoczęcia przez nie rocznego przygo-
towania przedszkolnego. Wskazać należy, 
że są to przyczyny obiektywne, takie jak: 
ograniczony dostęp do placówek opiekuń-
czych, mało elastyczne godziny pracy tych 
placówek, konieczność ponoszenia wyso-
kich kosztów opieki nad dzieckiem (w przy-
padku umieszczenia dziecka w placówce 
prywatnej lub zatrudnienia niani). Dla osób 
oddalonych od rynku pracy (szczególnie 
tych bez kwalifi kacji, ubogich, mieszkają-
cych z rodzicami) są to bariery częściowo 
nie do pokonania. Powoduje to rezygnację 
z pracy, najczęściej przez kobiety. Stąd też 
projekt ma na celu pobudzenie aktywności 
kobiet, które same z powodu wychowywa-
nia dzieci nie podejmowały pracy przez 

długi czas, obecnie są bierne, a można by 
wykorzystać ich potencjał.

W trakcie pandemii COVID-19 ograniczo-
na dostępność placówek opiekuńczych, ale 
przede wszystkim strach przed chorobą unie-
możliwił podjęcie zatrudnienia przez część 
rodziców. Sytuacja ta była również trudna 
dla przedsiębiorców, którzy mieli problemy 
z utrzymywaniem ciągłości funkcjonowania 
działalności. Stąd też zaproponowana jest 
w projekcie elastyczność wyboru opieki nad 
dzieckiem, która daje możliwość podjęcia 
ostatecznej decyzji rodzicom. Możliwość re-
fundowania kosztów opieki nad dzieckiem 
w ramach umowy o pracę z opiekunką, daje 
również większe szanse na podjęcie pracy 
rodzicom dzieci ze specjalnymi potrzebami, 
bądź dzieci bojących się dużych placówek 
i obcych osób, oferując możliwość zatrudnie-
nia zaufanej osoby jako opiekunki dla dziec-
ka, budując tym samym poczucie bezpie-
czeństwa dla całej rodziny.

NASI PARTNERZY
W związku z utrudnioną możliwością ak-

tywizacji kobiet, wynikającą z opieki nad 
dziećmi, bardzo ważną rolę w realizacji 
projektu odgrywają stowarzyszenia reali-
zujące wsparcie, szczególnie dla kobiet 
i mam. Dlatego też w ramach projektu 
współpracujemy z dwoma partnerami: 
Rudzkim Kontem Pomocy w Rudzie Śląskiej 
oraz Stowarzyszeniem Świętego Filipa Ne-
reusza, które podejmują inicjatywy niosące 
pomoc m.in. rodzinom.

Rudzkie Konto Pomocy z siedzibą w Ru-
dzie Śląskiej działa w obszarze pomocy 
społecznej. Jego misją jest niesienie 
wszechstronnej pomocy osobom, rodzi-
nom i środowiskom wykluczonym społecz-
nie, materialnie lub zdrowotnie, a przede 
wszystkim grupom zagrożonym ubóstwem. 
Do stowarzyszenia trafi ają ludzie borykają-
cy się z różnymi problemami, w tym m.in. 
bezrobotni rodzice. Obecnie głównym ob-
szarem działalności Rudzkiego Konta Po-
mocy jest prowadzenie Biura Porad Oby-
watelskich.

SZANOWNY PRACODAWCO! MAMY 
DLA CIEBIE PROPOZYCJĘ WSPARCIA:

W ramach BONU RODZICIELSKIEGO • 
NA ZATRUDNIENIE – zatrudniając 
rodzica na okres 15 miesięcy, 
zrefundujemy Ci wysokość 
12-miesięcznego wynagrodzenia 
(do wysokości 3549,69 zł/miesiąc).
Otrzymasz jednorazową PREMIĘ, • 
jeżeli po wskazanych 15 miesiącach 
przedłużysz swojemu pracownikowi 
umowę o co najmniej 3 kolejne 
miesiące w takim samym wymiarze 
czasu pracy.
Zadzwoń! –  tel. 32 771-59-11, • 
32 771-59-82, 32 771-59-36.

Dofi nansowano ze środków Funduszu Pracy
Projekt pilotażowy ,,BONus na rodzinę”

Dofi nansowanie 918 177,80 zł. Całkowita wartość 918 177,80 zł

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Beata Płaczek (w środku) wraz z partnerami 
projektu – Stefanią Krawczyk, prezes Rudzkiego Konta Pomocy (po lewej) 
oraz Aliną Szulirz, prezes Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza (po prawej).

Projekt realizowany przez 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Rudzie Śląskiej

Stowarzyszenie Świętego 
Filipa Nereusza z siedzibą 
w Rudzie Śląskiej aktywnie 
działa na rzecz rodzin, wspie-
ra osoby ze środowisk ubo-
gich oraz realizuje poradnic-
two obywatelskie i klubik dla 
rodziców. Jednocześnie pro-
wadzi Centrum Rozwoju Ro-
dziny, które oferuje wsparcie 
dla rodzin w trudnych mo-
mentach, polegające m.in. 
na konsultacjach psycholo-
gicznych, psychoterapii, te-
rapii rodzinnej, czy poradnic-
twie związanym z rodziciel-
stwem. W Centrum Rozwoju 
Rodziny działają grupy zaję-
ciowe zarówno dla młodzie-
ży, jak i mam. Organizowane 
są spotkania rodziców z oso-
bami mogącymi udzielić im 
odpowiedniej pomocy.

Wśród odbiorców wspar-
cia ww. jednostek z całą 

pewnością znajdują się rodzice szukający 
pracy. W ramach współpracy będziemy re-
alizować działania promocyjne i rekrutacyj-
ne do projektu, bazując na swoich zaso-
bach oraz możliwościach dotarcia do sze-
rokiego kręgu odbiorców, tj. kobiet i męż-
czyzn niepozostających w zatrudnieniu 
z powodu konieczności opieki nad dziećmi, 
ale chętnych do podjęcia pracy zawodo-
wej.

PROPONOWANE WSPARCIE
Bardzo ważne dla powrotu na rynek pra-

cy, ustabilizowania sytuacji fi nansowej i ro-
dzinnej jest uzyskanie kompleksowego 
wsparcia, nakierowanego zarówno na za-
trudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
możliwość zapewnienia opieki dla dzieci na 
czas przebywania w pracy oraz zapewnie-
nie fi nansowych możliwości dojazdu do 
pracy i do miejsca opieki nad dziećmi. Dla-
tego też w ramach projektu „BONus na ro-
dzinę” proponujemy uczestnikom cały pa-
kiet wsparcia.

Po pierwsze stabilne zatrudnienie przez 
okres minimum 15 miesięcy w ramach Bo-
nu rodzicielskiego na zatrudnienie, dające 
szansę na zdobycie doświadczenia zawodo-
wego. Pracodawca zaś otrzyma wsparcie 
fi nansowe, zmniejszające koszty związane 

z zatrudnieniem pracownika, będącego 
uczestnikiem projektu. Powiatowy Urząd 
Pracy przez 12 miesięcy będzie refundował 
koszty wynagrodzenia zatrudnionego pra-
cownika do wysokości 3549,69 zł (brutt o) 
za każdy miesiąc w przypadku zatrudnienia 
na pełen etat. Warunkiem otrzymania 
wsparcia jest umowa o pracę na okres 
15 miesięcy w wymiarze czasu pracy od 
1/2 do całego etatu (kwota refundacji jest 
proporcjonalna do wskazanego wymiaru 
czasu pracy). Natomiast jeśli po wskaza-
nych 15 miesiącach pracodawca zatrudni 
pracownika na kolejne trzy miesiące (w su-
mie 18 miesięcy zatrudnienia), otrzyma 
jednorazową premię, będącą uśrednioną 
wartością wynagrodzenia pracownika 
x 150 proc. (maksymalna wysokość premii 
wynosi 6750 zł). Wsparcie dla przedsiębior-
cy ma na celu pozyskanie wykwalifi kowa-
nego pracownika, zapewniając możliwość 
kontynuowania w przyszłości współpracy 
z doświadczoną w danej branży osobą.

Kolejnym istotnym elementem wsparcia 
w ramach projektu jest pomoc w fi nanso-
wym zapewnieniu opieki nad dzieckiem/
dziećmi w momencie podjęcia pracy przez 
rodzica małego dziecka w ramach bonu 
opiekuńczego. Powiatowy Urząd Pracy 
przez okres 12 miesięcy od dnia podjęcia 
pracy będzie refundował (zwracał) koszty 
opieki nad dzieckiem/dziećmi. Uczestnik 
projektu sam zdecyduje czy opiekę nad 
dzieckiem będzie realizowało:

przedszkole/żłobek (refundacja kwoty • 
do wysokości 1000 zł/miesiąc), czy
zatrudniona przez rodzica niania na • 
podstawie umowy uaktywniającej/umo-
wy o pracę/ umowy cywilno-prawnej 
(refundacja kwoty do wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za godzinę pra-
cy, tj. aktualnie do wysokości 19,70 zł 
brutt o).
Pomoc w zapewnieniu opieki nad dziec-

kiem/dziećmi ułatwi powrót na rynek pra-
cy zarówno rodzicom, jak i osobom zainte-
resowanym podjęciem pracy w charakte-
rze opiekuna dla dziecka (niani).

Z kolei w ramach bonu komunikacyjne-
go uczestnikom projektu sfi nansujemy 
koszty dojazdu do miejsca pracy lub miej-
sca opieki nad dzieckiem przez okres 
12 miesięcy zatrudnienia. Maksymalna 
kwota dofi nansowania w ramach projektu 
wynosi 150 zł/miesiąc. Uczestnik sam wy-
bierze preferowany środek transportu 
– komunikację miejską lub samochód. 
W związku z tym, iż koszt dojazdu musi zo-

stać często poniesiony przed rozpoczęciem 
pracy, wsparcie w tym zakresie zostanie 
wypłacone przed poniesieniem wydatku. 

Z danych GUS wynika, iż wśród osób 
bezrobotnych 20,2 proc. posiada co naj-
mniej jedno dziecko do lat 6¹. Jako główną 
przyczynę braku aktywności na rynku pra-
cy niepracujące mamy podają niemożność 
połączenia obowiązków służbowych z ro-
dzicielskimi, a wracające do pracy mamy 
obawiają się trudności logistycznych, cho-
rób dzieci, czy braku zrozumienia ze strony 
pracodawcy. Większość mam boi się, że po 
powrocie do pracy nie będzie miała możli-
wości łączenia opieki nad dzieckiem oraz 
pracy w sposób, w jaki by chciały, co wyni-
ka z raportu badania „Macierzyństwo a ak-
tywność zawodowa”, opracowanego przez 
Fundację Rodzic w mieście, badającego ak-
tywność zawodową mam w naszym kraju.

Wskazując trzy główne powody, dla któ-
rych mamy nie planują powrotu do aktyw-
ności zawodowej lub jej rozpoczęcia, 
w czołówce znajdują się: brak możliwości 
łączenia obowiązków w pracy z opieką nad 
dzieckiem, chęć bycia z dzieckiem dłużej, 
niechęć do oddawania dziecka pod opiekę 
obcej osoby i brak środków fi nansowych 
na opiekunkę. Jeżeli chodzi o wsparcie 
w opiece nad dziećmi, rodzice zwracają 
uwagę na wysokie koszty prywatnych placó-
wek oraz ograniczoną dostępność placówek 
publicznych, natomiast zatrudnienie niani 
wiąże się często z oddaniem większości 
pensji. 32,8 proc. badanych mam wymieni-
ło dofi nansowanie opieki jako ważny czyn-
nik ułatwiający wejście na rynek pracy².

Projekt „BONus na rodzinę” ułatwia 
pokonanie ww. problemów. Oferując in-
nowacyjne rozwiązania dla bezrobotnych 
i poszukujących pracy oraz pracodawców, 
szukamy najlepszych rozwiązań, które 
uczynią rynek pracy przyjazny rodzicom.

Zapraszamy osoby zainteresowane 
udziałem w projekcie do kontaktu z Dorad-
cą klienta ww. projektu – tel. 32 771-59-73 
lub 32 771-59-74.

Pracodawców zainteresowanych zatrud-
nieniem omawianej grupy zapraszamy do 
kontaktu z Działem Rozwoju Zasobów 
Ludzkich pod nr telefonu: 32 771-59-82, 
32 771-59-11 lub 32 771-59-36.

Czas realizacji projektu: 15.02.2022 r. 
– 31.12.2023 r.

¹ GUS, Bezrobocie rejestrowane 
I-IV kwartał 2019 roku, Warszawa 2020 r.

² www.pracujeiwychowuje.pl
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Wnioski dotyczące Modułu I zgodnie 
z zasadami określonymi przez PFRoN 

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

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

orzeczenie�o�znacznym�lub�umiarkowanym�
stopniu�niepełnosprawności,�aktywne�

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

mogą�składać�wnioski�o�refundację�
kosztów�poniesionych�do�180�dni�przed�

dniem�złożenia�wniosku.
Moduł II

Osoby�niepełnosprawne�
posiadające�aktualne�orzeczenie�

o�znacznym�lub�umiarkowanym�stopniu�
niepełnosprawności�zainteresowane�
dofinansowaniem�do�kształcenia�na�

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

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

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

Szczegółowych�informacji�na�temat�
realizacji�zadania�udzielają�pracownicy�

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

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

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

Informacje telefoniczne udzielane są  
pod numerem telefonu  

32 344-03-23, wew. 304.

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

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

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

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

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

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

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

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

Moduł I – likwidacja barier  
utrudniających aktywizację  

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

portowej: 
Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie 

i montażu oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu, 

Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy.

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

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

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

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

obszar C – likwidacja barier w po-
ruszaniu się: 

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

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

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

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

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

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

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

POMOC DLA AKTYWNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

TyDZIEń�POMOcy�OSObOM�POkRZyWDZONyM�PRZESTęPSTWEM

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
Tegoroczny „Tydzień Pomocy Oso-

bom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 
odbywa się w dniach od 21 do 27 lutego. 
Każda zainteresowana osoba może 
w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę 
prawną i psychologiczną m.in. w są-
dach, prokuraturach, komendach policji, 
siedzibach prawniczych samorządów 
zawodowych czy organizacji pozarzą-
dowych w całym kraju. Projekt koordy-
nuje Ministerstwo Sprawiedliwości 
w związku z obchodzonym 22 lutego 
Dniem Ofiar Przestępstw.

W przedsięwzięcie włączyli się ak-
tywnie również członkowie Izby Adwo-
kackiej w Katowicach, którzy w ramach 
zaplanowanych dyżurów nieodpłatnie 
udzielają porad prawnych osobom po-
krzywdzonym przestępstwem. Pomoc 
prawna przekazywana jest co do zasady 
za pomocą środków komunikowania się 
na odległość, z możliwością spotkania 
stacjonarnie w kancelarii wybranego ad-
wokata po uprzednim ustaleniu z nim 
terminu.

Celem organizacji „Tygodnia Pomo-
cy Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem” jest zwrócenie szczególnej uwa-
gi na potrzeby i prawa osób pokrzyw-
dzonych przestępstwem. Koordynatorką 
akcji z ramienia Izby Adwokackiej w Ka-
towicach jest adwokat Monika Michoń-
ska (tel. 889-102-304).

Imię 
i nazwisko 
adwokata

Miasto, 
w którym 

siedzibę ma 
adwokat

Numer 
telefonu

data i godzina pełnionego dyżuru 
przez adwokata

Rafał 
Radłowski

Ruda�Śląska,�
czeladź 511-872-393 codziennie�od�21.02�do�27.02� 

w�godz.�10.00-17.00
Monika 

Michońska
Ruda�Śląska,�

czeladź 889-102-304 codziennie�od�21.02�do�27.02� 
w�godz.�10.00-17.00

dawid Bilski Ruda�Śląska 791-991-948 codziennie�od�21.02�do�25.02� 
w�godz.�15.00-16.00

Michał 
Tomecki Ruda�Śląska 661-865-447 22.02�w�godz.�15.00-18.00

Andrzej 
Wrzeciono Ruda�Śląska 32�242-01-53 22.02�w�godz.�10.00-14.00

Tomasz 
Franosz Ruda�Śląska 32�248-10-60 22.02�w�godz.�9.00-16.00

Adam 
Malcher Rybnik 517-178-460 23.02�w�godz.�17.00-20.00

Natalia Mąka Siemianowice�
Śląskie 791-999-626 21,�22,�23.02� 

w�godz.�10.00-13.00�

Agnieszka 
Kwapień katowice 728-382-525 21.02,�22.02,�23.02� 

w�godz.�9.00-16.00
Dominik 
Kurczab Tychy 515-236-590 21.02,�22.02,�23.02,�25.02-27.02�

w�godz.�15.00-20.00
Marek 

Gmyrek Racibórz 723-636-584 codziennie�od�21.02�do�27.02� 
w�godz.�10.00-17.00

Magdalena 
Richert-

Gieszkiewicz
Zawiercie 790-277-525 od�21.02�do�22.02� 

w�godz.�10.00-15.00

Marta 
Imiołczyk-
Porębska

Sosnowiec 608-363-782 codziennie�od�21.02�do�27.02� 
w�godz.�9.00-17.00

Magdalena 
Sosnowska Zabrze 693-869-509 26.02�i�27.02� 

w�godz.�13.00-18.00

Jacek 
Wyleżuch Żory 601-477-626 codziennie�od�21.02�do�27.02� 

w�godz.�15.00-17.00

Janusz Wyląg Tarnowskie 
Góry 32�284-13-03 od�21.02�do�25.02� 

w�godz.�9.00-15.00
Karol 

Kazimierczak Rybnik 607-962-382 25.02�w�godz.�10.00-18.00

Joanna łęk Mikołów 605-087-442 21�i�24.02.�w�godz.�12.00-16.00
Dominik 
dworak katowice 889-230-049 21�i�27.02�w�godz.�9.00-18.00

Mateusz 
Imioł katowice 669-344-707 21.02,�22.02,�23.02� 

w�godz.�14.00-18.00
Maciej 
Kubera Gliwice 883-311-177 21�i�22.02� 

w�godz.�10.00-16.00
Maciej 
Stęchły Rybnik 793-200-024 23�i�24.02�

w�godz.�8.00-12.00�

Rafał Stęchły Rybnik 501-169-199 21�i�22.02 
�w�godz.�8.00-12.00�

Paulina 
Rzeszut chorzów 508-432-507 23.02�w�godz.�15.00-17.00

Kajetan 
Sokołowski Tychy 606-833-401 codziennie�od�21.02�do�27.02� 

w�godz.�15.00-18.00

Sylwia  
Gil-Gut

Dąbrowa-
Górnicza 502-347-025

poniedziałek�w�godz.�12.00-16.00;�
wtorek-czwartek�w�godz.�14.00-18.00; 

piątek�w�godz.�14.00-16.00�
Przemysław 

Jarząbek Zabrze 697-027-606 23.02�w�godz.�10.00-14.00

Krzysztof 
Gawęcki Zabrze 503-766-917 24.02�w�godz.�10.00-14.00

Andrzej 
Hajdas chorzów 732-961-823 21.02�w�godz.�10.00-17.00

apl. Adw. 
Mikołaj 
Rasek

katowice 510-478-700
22.02�w�godz.�10.00-12.00;� 
23.02�w�godz.�13.00-15.00;�� 
24.02�w�godz.�10.00-12.00

Klaudia 
Trzęsimiech katowice 502-140-689 21.02-24.02� 

w�godz.�11.00-16.00

Iwona 
Markowska

Gliwice,�
Tarnowskie 

Góry
692-009-624 21�i�22.02�

w�godz.�16.00-18.00

LISTA AdWoKATóW udzIeLAJącycH PoRAd TeLeFoNIczNycH W RAMAcH ,,TyGodNIA PoMocy oSoBoM PoKRzyWdzoNyM PRzeSTęPSTWeM”:
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„Śmierć jest bramą do dalszego świata – lepszego świata”.
Jan Twardowski

Pani Magdalenie Kręcioch-Bałabuch,  
pracownikowi Wydziału Urbanistyki i Architektury

Urzędu Miasta Ruda Śląska,
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

OGŁOSZENIA DROBNE

Wyrazy głębokiego współczucia
 i najszczersze kondolencje
dla Pani Barbary Nowak

z powodu śmierci

Ojca
składają

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

Magdalenie Kręcioch-Bałabuch
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

Ojca 
składają 

koleżanki i koledzy 
z Wydziału Urbanistyki i Architektury

Urzędu Miasta Ruda Śląska

UsłUgi

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

 Remonty od A do Z. Szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, 
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik 
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

NierUchoMości

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

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

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

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

 Szybko i korzystnie sprzedamy Twoje 
mieszkanie, dom, działkę gruntu. Biuro Nieru-
chomości GABRIEL. Tel. 691-523-055. Zaprasza-
my.

MoToryzacja

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

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

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

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

Praca

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

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

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

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

różNe

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

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

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

Emily Dickinson

Pani Lidii spólny,
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Rudzie Śląskiej,
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  

w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy 11 Listopada, z przeznaczeniem  
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na poprawę warunków za-
gospodarowania nieruchomości przyległych jest nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska 
o powierzchni 129 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ul. 11 Listopada, oznaczona numerem geodezyj-
nym 567/236 m². Opisana powyżej działka zapisana jest na karcie mapy 3 obręb Bykowina oraz w księdze wieczystej  
KW GL1S/00010983/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. Działy III i IV tej księgi są wolne od wpisów. 

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 Woje-
wództwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 
planu: 7MNI). Na działce wyznaczona jest nieprzekraczalna linia zabudowy o strony ulicy 11 Listopada.

Na nieruchomości znajduje się wiata garażowa postawiona z płyt betonowych, na wybudowanie której nakłady po-
niosła osoba trzecia. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na popra-
wę zagospodarowania nieruchomości przyległych. Do uczestnictwa w przetargu uprawnionymi są właściciele działek 
przyległych o numerach: 231, 232, 500/236. 

Zbywana nieruchomość objęta jest umową dzierżawy nr UM/3171/KG/1703/DP-D/2021 zawartą na okres do 
30.11.2024 r. z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny (89 m2) oraz umową najmu nr UM/3170/KG/1702/DP-D/2021 
zawartą na okres do 30.11.2024 r. z przeznaczeniem pod garaż (40 m2). 

Zbywany teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy 11 Listopada. W celu przebudowy istniejącego 
lub lokalizacji nowego zjazdu z drogi publicznej należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg 
i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków na powyższe. Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) obiekty budowlane na działce powinny być usytuowane w odległości co 
najmniej 8,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ul. 11 Listopada oraz zgodnie z wyznaczonymi w miejscowym planie 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 25.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna 

w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 
Przetarg odbędzie się w dniu 1.04.2022 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 25.03.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 1.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. 11 Listopada” 
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 Ślą-
ska) 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 oraz złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki nieruchomościami (pok. nr 217) zamkniętą kopertę z napi-
sem „zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – ul. 11 Listopada” wraz z wymaganymi załącznikami, a przed otwarciem 
przetargu przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie 
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionych przyczyn. 

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

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 użyczenie z przeznaczeniem na cele statutowe Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w rejonie ulicy Dworcowej 33.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu 
dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażami blaszanymi  

i murowanymi przy ul. Wysokiej, które przydzielone zostaną w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umów najmu gruntu pod garażami 

zawartymi na czas oznaczony do 3 lat.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śl, 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 budynku przy ul. Podlas 36-36E w zasobach 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia moż-

na odebrać od dnia 23.02.2022 r. do dnia 02.03.2022 r. w siedzibie Zamawia-
jącego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Ślą-• 
ska nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu • 
odebrania Faktury VAT,
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00•  w pokoju 310

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faksem lub 
e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Fak-
tury VAT.

Cena formularza wynosi: 80,93 PLN /z VAT/.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zama-

wiającego w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 
9.03.2022 r. do godziny 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 
9.03.2022 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 SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O 

Ruda Śląska nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415 do dnia 9.03.2022 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 spowo-
duje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetar-
gu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Alicja Paw-
łowska, pracownik Działu Technicznego, pok. 310, tel. 32 248-24-11 (15), 
wewn. 306, w godzinach od 10.00 do 12.00.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA 

OKRES 5 LAT CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
W REJONIE ULICY TARGOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD TEREN ZIELONY.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę gruntu na okres 5 lat z przeznaczeniem 
pod teren zielony zgodnie z załączonym załącznikiem mapowym obejmującego część nieruchomości gruntowej własno-
ści Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Targowej oznaczonej numerem geodezyjnym 
6.1-2659/114 KW GL1S/00012109/9 obręb Wirek, k.m.1. 

  Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska część przedmioto-
wej działki przeznaczonej do oddania w dzierżawę położona jest na terenie oznaczonym symbolem 12MWU tj. tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 12MWU.

Grunt będący przedmiotem dzierżawy nie jest zabudowany. Częściowo utwardzony, porośnięty trawą i krzewami. 
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się z uwarunkowaniami terenowymi terenów zielo-
nych zgodnie z ich lokalizacją.

 Przedmiotem licytacji będzie teren zielony.
 Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy gruntu przeznaczonego pod teren zielony w stosunku rocznym wynosi 

(nett o): 120,00 zł.
Wysokość stawki czynszu (nett o) dzierżawy ustalona w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od to-

warów i usług. Dzierżawca będzie uiszczał roczny czynsz wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, w terminie 
określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz 
wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczy-
stego Gminy Miasta Ruda Śląska. 

 Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2022 r. w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 o godz. 
10.00. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne 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), 

– w terminie do dnia 10.03.2022 r. dokonają wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdzie-
siąt złotych), za licytowany teren zielony, przelewem na konto: ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska Nr 71 1050 
1214 1000 0010 0109 0628, z dopiskiem „wadium teren zielony – ul. Targowa”, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13, 14 w godzi-
nach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00. Wpłata wadium na konkretny ogródek 
rekreacyjny uprawnia do licytacji tylko tego ogródka. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna 
osoba fi zyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przy-
stępujących do przetargu, 

– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226), tel. 32 244-90-00, wew. 2260.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska (II piętro, 

naprzeciw pokoju 215) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska BIP.

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 kwalifi kacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Termometria skórna • 
Audiometria• 
Spirometria• 

O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym. 
ZAPRASZAMY!

DARMOWE 
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

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

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

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

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

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

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241
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Porażka Gwiazdy w meczu domowym
FuTSal

Gwiazda Ruda Śląska przegrała we wła-
snej hali z AZS UEK Kraków 6:7 (2:3). 
Tym samym rudzianie spadli na 6. miejsce 
tabeli pierwszej ligi futsalu.

Od pierwszych minut niedzielnego 
spotkania (20.02) byliśmy świadkami 
wyrównanego pojedynku. Goście wyszli 
na prowadzenie już w 24. sekundzie spo-
tkania, na co Gwiazda odpowiedziała 
wyrównującym golem Pawła Grzywa-
czewskiego w 4. minucie. Potem padł 
efektowny gol krakowian na 1:2 – za-
wodnik AZS-u Marcin Czech popisał się 
strzałem z pierwszej piłki. Gwiazda nato-
miast wyrównała po ładnej kombinacyj-
nej akcji po obwodzie. Do przerwy ru-
dzianie przegrywali 2:3, a ostatnią bram-
kę w tej części gry stracili po kontrze, 
którą wykończył Mikołaj Pyś.

Walka o zwycięstwo trwała do ostatnich sekund, 
ale to Gwiazda przez większość meczu goniła wynik.
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Rudzki Dart świętuje 2. urodziny
DaRT

Rudzkie Stowarzyszenie Darta uczciło 
2. rocznicę powstania okolicznościowym 
turniejem, w którym wzięło udział 36 pa-
sjonatów rzucania do tarczy.

W sobotnie popołudnie (19.02) Rudzkie 
Stowarzyszenie Darta zaprosiło na urodzi-
nowy turniej soft darta w formacie 501 do-
uble out. Po kilku godzinach zmagań zwy-
cięzcą okazał się Tomasz Cichoń, który 
w finale pokonał Macieja Dybkę 3:0. 
3. miejsce natomiast zgarnął Tomasz Na-
dobny, który ograł Dawida Dombrowę 3:1.

Turniej był również okazją do podsu-
mowań. – W darta gram już ponad 20 lat 
i moim marzeniem było założyć stowarzy-
szenie  – mówi Zbigniew Hemka, prezes 
RSD. – Ostatecznie udało się to 20 lutego 
2020 roku, tuż przed pandemią. Stowarzy-
szenie  założyło  siedem  osób,  pasjonatów 
dyscypliny,  które  działają w  nim  do  dziś. 
Spotykamy się nie tylko w Rudzie Śląskiej, 

ale również jeździmy wspólnie na turnieje 
krajowe  (np.  Zbigniew  Hemka  5  lutego 
zdobył  trzecie  miejsce  podczas  turnieju 
w  soft  darcie  w  Częstochowie  –  przyp. 
red.),  które  powoli  są  organizowane  po 
pandemicznym spowolnieniu – dodaje.

Rudzkie Stowarzyszenie Darta nie 
zwalnia tempa. – Cały czas się rozwijamy, 

pozyskaliśmy ostatnio sponsora i zorgani-
zowaliśmy  pierwszą  edycję  Rudzkiego 
Dart  Cup,  który  odbył  się  w  styczniu, 
a  25  lutego  zapraszamy  na  jego  kolejną 
odsłonę.  Podobnie  jak  rok  temu,  tak 
i w 2022 roku zorganizujemy zawody o Pu-
char Prezydenta Miasta oraz Mistrzostwa 
Rudy Śląskiej – zapowiada Hemka. DK
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Srebrny medal Oliwii Suchy w Kościeliskach
BiaThlOn

Oliwia Suchy, rudzianka na co dzień 
trenująca w UKS-ie Biathlon Chorzów, 
zdobyła srebrny medal w drugim starcie 
w Pucharze Polski II kategorii.

Zawody biathlonowe odbyły się w Ko-
ścieliskach w dniach 17-20.02, a wzięło 
w nich udział 223 zawodniczek i zawodni-

ków. Oliwia Suchy najpierw wystartowała 
w sprincie juniorek młodszych, w którego 
trakcie zawodniczki muszą przebyć sześć 
kilometrów oraz dwukrotnie pojawić się 
na strzelnicy. Trudne warunki dały się we 
znaki rudzkiej zawodniczce, w związku 
z czym zajęła dopiero 14. lokatę.

W niedzielę (20.02) było już znacznie 
lepiej. Oliwia Suchy zdobyła drugie miej-
sce z czasem 29:37.9 w starcie masowym, 
w którym do przebycia miała 7,5 km oraz 
czterokrotnie musiała oddać strzały na 
strzelnicy – dwa razy w pozycji leżącej, 
dwa razy w stojącej.

Wysoka przegrana szczypiornistek w Żorach
Piłka ręczna

Zgoda Ruda Śląska przegrała na wyjeź-
dzie z MTS-em Żory 16:35 (6:16) w ra-
mach 13. kolejki I ligi kobiet. Dla zespołu 
z Bielszowic była to siódma porażka w se-
zonie.

Szczypiornistki z Rudy Śląskiej zmie-
rzyły się w minioną sobotę (19.02) z lide-
rem ligi. Gospodynie z Żor do tej pory prze-
grały zaledwie jedno spotkanie i pewnie 
prowadzą w tabeli, w związku z czym fa-
woryt tego spotkania mógł być tylko jeden.

Jednak pierwszego gola w meczu zdoby-
ły szczypiornistki Zgody, a konkretnie Mar-
tyna Krzysteczko, która pewnie wykonała 
rzut karny. MTS potwierdził swoją domina-
cję w ostatnich 10 minutach pierwszej poło-
wy, kiedy to powiększył przewagę nad biel-
szowiczankami z czterech do dziesięciu go-
li. W drugich 30 minutach zespół z Żor 
kontrolował przebieg boiskowych wydarzeń 
i ostatecznie zwyciężył 19 bramkami. 
W MTS-ie brylowała Zuzanna Mikosz, któ-

ra zdobyła dziesięć goli. Wtórowała jej Iga 
Barska, obecnie trzecia najskuteczniejsza 
szczypiornistka w lidze, która w sobotę zdo-
była osiem bramek. Wśród szczypiornistek 
Zgody najwięcej goli (cztery) zdobyła Mar-
tyna Krzysteczko.

Po 12 spotkaniach bielszowiczanki zaj-
mują 7. lokatę w tabeli I ligi kobiet. Naj-
bliższe domowe spotkanie Zgoda rozegra 
z KPR-em Ruch Chorzów. Spotkanie zapla-
nowano na 4 marca na godzinę 19. DK

Pauza dobrze zrobiła futsalistom 
Gwiazdy, którzy w dwie minuty po wzno-
wieniu gry pierwszy raz wyszli na prowa-
dzenie. Najpierw do remisu doprowadził 
Sylwester Gładkowski, a potem indywidu-
alną akcją popisał się Maciej Małek. Go-
ście nie pozostawali dłużni. Odrobili stra-
ty, po czym wyszli na prowadzenie, na co 
również potrzebowali zaledwie dwóch mi-
nut. Przy stanie 4:6 na boisko wszedł Mi-
chał Tkacz, który już w jednej z pierw-
szych swoich akcji zdobył bramkę kontak-
tową. AZS jednak na minutę przed końcem 
ponownie podwyższył prowadzenie dzięki 
trafieniu Grzegorza Chlebdy, co sprawiło, 
że krakowianie byli już pewni zwycięstwa. 
W ostatniej akcji meczu deficyt bramko-
wy zmniejszył Jagodziński, ale na walkę 
o wyrównanie zabrakło już czasu.

Gwiazda Ruda Śląska  
– AZS UEK Kraków 6:7 (2:3)

Grzywaczewski 3’, Jagodziński 13’, 
39’, Gładkowski 20’, Małek 22’, Tkacz 
35’ – Urbaniec 1’, Czech 12’, Pyś 19’, 28’, 
Grzywaczewski 34’ (sam.), Serafin 29’, 
Chlebda 39’.

Żółte kartki: Gładkowski – Czech.
Gwiazda (pierwsza piątka): Bogdzie-

wicz – Siadul, Dynek, Małek, Gładkowski.
AZS (pierwsza piątka): Pruś – Pyś, 

Czech, Urbaniec, Ptak. DK

Srebrny medal rudzkiej zawodniczki to 
duży sukces. Warto przypomnieć, że Oli-
wia w grupie juniorek młodszych wystę-
puje od niedawna, a w tej kategorii wieko-
wej rywalizuje z biathlonistkami starszymi 
o dwa lata.

 DK
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