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„Zimowa laba” w Rudzie Śląskiej
Mija drugi tydzień, odkąd dzieci 

i młodzież m.in. z województwa ślą-
skiego, w tym z naszego miasta, korzy-
stają z ferii. Z tej okazji rudzkie instytu-
cje przygotowały szereg atrakcji dla 
najmłodszych. Zapraszamy do obej-
rzenia fotogalerii z trwającej ,,zimowej 
laby” w Rudzie Śląskiej.

Więcej na str. 6
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Jakie będzie dofi nansowanie 
na sport w 2023 roku?

Konkurs na dofi nansowanie rudzkie-
go sportu rozstrzygnięty! 2/3 kwoty, 
czyli ponad 2,4 mln zł, trafi  na szkolenie 
dzieci i młodzieży, kolejne 800 tys. zł na 
szkolenie grup seniorskich, natomiast 
150 tys. zł na organizację i udział w im-
prezach sportowych. Tegoroczne dofi -
nansowanie dla rudzkiego sportu jest 
o ponad 2 mln zł większe od ubiegło-
rocznego. Więcej na str. 3

Inwestycje wybrane 
przez mieszkańców

Inwestycje wybrane przez rudzian w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok już 
prawie w całości zostały zrealizowane. Na 12 zadań wykonanych zostało 11, a obecnie 

wykonawca kończy budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy Burloch 
Arenie (zadanie duże). W sumie na ubiegłoroczny budżet obywatelski przeznaczono 

ponad 4,2 mln zł, a w tym roku będzie to kwota 4,673 mln zł.
Więcej na str. 8-9
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PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

OGŁOSZENIE

Biedaszyby ujawnione i zabezpieczone
Dwa nielegalne wyrobiska węgla w Bielszowicach zostały ujawnione na początku roku, a także zatrzymano w związku z tym dwie osoby. Tak zwane 
biedaszyby zostały już zabezpieczone oraz zasypane. Sprawą zajmuje się rudzka policja oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

Szukali ,,czarnego złota”
Do nielegalnego wydobycia węgla 

doszło na działce Skarbu Państwa przy 
ul. Górnej w Bielszowicach, będącej 
w użytkowaniu wieczystym miasta.

– Pierwsze informacje na temat 
nielegalnej eksploatacji węgla otrzy-
maliśmy na początku stycznia od Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego. Na-
tychmiast sprawdziliśmy to i faktycz-
nie teren został przekopany, był za-
wodniony oraz widoczne było to, że 

ktoś dokopał się do wychodni pokładu 
i zaczął wydobywać urobek. Nie-
zwłocznie poinformowaliśmy o tej 
sprawie dyrektora Okręgowego Urzę-
du Górniczego w Katowicach, który 
nadzoruje tego typu przypadki – mó-
wi Romuald Pasternok, kierownik Re-
feratu Gospodarki Komunalnej i Ener-
getyki Wydziału Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej UM Ruda 
Śląska. – Natomiast 10 stycznia otrzy-
maliśmy kolejną informację, tym ra-
zem od komendanta Straży Miejskiej, 
na temat tego, że zostały zatrzymane 
dwie osoby podejrzane o wydobycie 
węgla w tym samym miejscu – doda-
je.

Biedaszyby zostały zabezpieczone
Do zatrzymania dwóch sprawców 

doszło 4 stycznia, kiedy to po zgłosze-
niu mieszkańców, we wskazanym 
miejscu, interweniowała Straż Miej-
ska. Tam znajdowały się dwa „wyrobi-
ska” głębokie na ok. dwa metry wraz 
ze sprzętem niezbędnym do wydoby-
cia węgla z biedaszybów. Sprawą za-
trzymanych osób zajmuje się rudzka 
policja oraz Okręgowy Urząd Górni-
czy. Natomiast w związku z tym, że 

z powodu warunków atmosferycz-
nych wykopy zostały zalane wodą, 
podjęto decyzję o ich zasypaniu. – Do-
glądaliśmy tego terenu regularnie, 
został on otaśmowany, ale ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, czy to mieszkań-
ców, czy zwierząt, i po konsultacji 
z Okręgowym Urzędem Górniczym, 
który dokonał wstępnych oględzin, 
ustalono, że miejsce to zostanie zasy-
pane kruszywem – mówi Marek Par-
tuś, komendant Straży Miejskiej w Ru-
dzie Śląskiej.

Opłaty i kary
Warto dodać, że nielegalna eksplo-

atacja bez wymaganej koncesji podle-
ga opłacie podwyższonej. Poszukiwa-
nie lub rozpoznawanie złóż kopalin to 
opłata w wysokości 50 tys. zł za każdy 
kilometr kwadratowy powierzchni te-
renu objętego taką działalnością (przy 
czym każdy kolejny rozpoczęty kilo-
metr kwadratowy powierzchni terenu 
liczony jest jako cały). Wydobywanie 
kopalin ustalono w wysokości czter-
dziestokrotnej stawki opłaty eksplo-
atacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, 
pomnożonej przez ilość wydobytej 
bez koncesji kopaliny.

Ponadto takiej osobie w przypad-
ku wyrządzenia znacznej szkody 
w mieniu lub poważnej szkody w śro-
dowisku grozi kara pozbawienia wol-
ności do trzech lat. Z kolei, jeżeli 
sprawca sprowadza bezpośrednie 
niebezpieczeństwo znacznej szkody 
w mieniu lub poważnej szkody w śro-
dowisku, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo karze po-
zbawienia wolności do dwóch lat. 

Tak wynika z Prawa geologicznego 
i górniczego.

Dodatkowo, w przypadku stwier-
dzenia szkody na nieruchomościach 
innych osób lub podmiotów, w sto-
sunku do sprawcy szkody przysługują 
im roszczenia: przywrócenia terenu 
do stanu poprzedniego, zwrotu utra-
conych korzyści oraz zwrotu utraty 
wartości samych nieruchomości.

Joanna Oreł
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Teren został zabezpieczony, 
a rów zasypany.

Biedaszyb tuż przez zasypaniem.
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Miejskie wsparcie dla rudzkiego sportu
Blisko 3,4 mln zł z budżetu miasta trafi  do rudzkich klubów i stowarzyszeń sportowych. Rozstrzygnięty został właśnie konkurs na wsparcie zadań z zakresu 
kultury fi zycznej na 2023 rok. Aż 2/3 dotowanej kwoty, czyli ponad 2,4 mln zł, trafi  na szkolenie dzieci i młodzieży, kolejne 800 tys. zł na szkolenie grup 
seniorskich, natomiast 150 tys. zł na organizację i udział w imprezach sportowych. Tegoroczne dofi nansowanie dla rudzkiego sportu jest o ponad 2 mln zł 
większe od ubiegłorocznego oraz większe od tego z roku 2021 i 2020, kiedy na ten cel przekazano odpowiednio 1,5 mln zł i niespełna 300 tys. zł.

Ponad 2,4 mln zł 
na szkolenie dzieci i młodzieży

– Zwiększenie roli i znaczenia sportu 
w życiu miasta poprzez wzrost nakła-
dów fi nansowych na wsparcie dla klu-
bów i stowarzyszeń, były jednymi z mo-
ich głównych celów na pierwsze mie-
siące prezydentury. Dziś to realizuję. 
Mam nadzieję, że wypracowane 
wspólnie ze środowiskiem sportowym 
zasady podziału środków pozwolą na 
zaspokojenie najważniejszych potrzeb, 
a także umożliwią rozwój poszczegól-
nych dyscyplin i konkurencji sporto-
wych w mieście – podkreśla prezydent 
Michał Pierończyk.

Zdecydowana większość środków, 
które w tym roku zasilą rudzkie kluby 
i stowarzyszenia sportowe, przezna-
czona zostanie na sportowe szkole-
nie dzieci i młodzieży. Będzie to po-
nad 2,4 mln zł, z czego 1 mln zł wyko-
rzystany będzie tylko i wyłącznie na 
utrzymanie bazy sportowej. Spośród 
rudzkich klubów i stowarzyszeń 
sportowych szkolących dzieci i mło-
dzież najwięcej pieniędzy otrzymają: 
Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska-
Bielszowice – 215  tys. zł, Zapaśniczy 
Klub Sportowy „Slavia” Ruda Śląska 
– 155 tys. zł oraz Górniczy Klub Spor-
towy „Wawel” – 153 tys. zł. – Przy 

Zabezpieczone w tegorocznym budżecie miasta prawie 
3,4 mln zł na dofi nansowanie klubów i stowarzyszeń 
sportowych w mieście są największym takim zastrzykiem 
fi nansowym dla rudzkiego sportu w ostatnich latach. 
W 2022 r. miasto na ten cel przeznaczyło 1,3 mln zł, 
w 2021 r. – 1,5 mln zł, natomiast w 2020 r. 
niespełna 300 tys. zł.

PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

podziale środków pod uwagę 
brano szereg kryteriów. Do-
tyczyły one m.in. liczby za-
wodników i ich udziału we 
współzawodnictwie spor-
towym, a także osiąga-
nych wyników – wylicza 
Andrzej Trzciński, na-
czelnik Wydziału 
Kultury Fizycznej 
Urzędu Miasta.

Część środków z puli prze-
znaczonej na szkolenie dzie-

ci i młodzieży zostanie roz-
dysponowana zgodnie 
z klasyfi kacją klubów w Sys-

temie Sportu Młodzieżowe-
go. Mowa tu o kwocie 

120 tys. zł. Nowością w porówna-
niu do wcześniej organizowanych 

konkursów na wsparcie zadań z za-
kresu kultury fi zycznej jest nagrodze-
nie organizacji pozarządowych, które 
aktywnie pozyskują środki zewnętrz-
ne w postaci grantów lub dotacji. Do 
takich stowarzyszeń trafi  do podziału 
40 tys. zł, które także pochodzić bę-
dą z części wydzielonej na szkolenie 
dzieci i młodzieży. – Dużą rolę w ca-
łym procesie podziału środków na 
wsparcie kultury fi zycznej odegrała 
Rada Sportu. Dziękuję wszystkim jej 
członkom za dyskusję oraz przedsta-
wione pomysły, część z nich wykorzy-
stano – wskazuje prezydent Michał 
Pierończyk.

Podział pieniędzy 
dla grup seniorskich

Na sportowe szkolenie grup senior-
skich w 2023 r. z budżetu miasta prze-
kazanych zostanie 800 tys. zł. Z tej pu-
li najwięcej otrzymają: Klub Sportowy 
„Zgoda” Ruda Śląska-Bielszowice 
– 115 tys. zł, Zapaśniczy Klub Sporto-
wy „Slavia” Ruda Śląska oraz Klub 
Sportowy „Rugby” Ruda Śląska 
– 98 tys. zł, Stowarzyszenie Rekreacyj-
no-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska 
oraz drużyna mężczyzn Stowarzysze-
nia Piłki Ręcznej „Grunwald” Ruda Ślą-
ska – 90 tys. zł.

Dodatkowo w ramach rozstrzygnię-
tego konkursu 150 tys. zł przeznaczo-
nych zostanie na dofi nansowanie or-

OGŁOSZENIA

ganizacji sportowych imprez w mie-
ście oraz udziału rudzkich sportowców 
w zawodach różnej rangi. UM



niach publicznych.  Chcemy rozpocząć pro-
ces ,,odbetonowania” naszych miast i ulic. 
Chcemy, żeby powstawały nowe przestrze-
nie, nowe skwery i nowe parki. Przestrzenie, 
które z jednej strony będą zielone, ale także 
przyjazne dla mieszkańców – zapowiada 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Ka-
towicach.

Największy budżet (10 mln zł), jeżeli cho-
dzi o tegoroczne, nowe programy 
WFOŚiGW, ustalono dla „Zielono-niebie-
skiej infrastruktury”, co ma doprowadzić do 
podniesienia poziomu ochrony przed skut-
kami zmian klimatu poprzez zwiększenie 
retencji wód opadowych i roztopowych 
oraz zastosowanie nowoczesnych i efek-
tywnych rozwiązań służących ograniczeniu 
zużycia wody, przeciwdziałaniu suszy, za-
trzymaniu wody deszczowej w miejscu opa-
du, w tym rozwój zielono-niebieskiej infra-
struktury. Nabór wniosków ma rozpocząć 
się 1 lutego.

Dla strażaków
WFOŚiGW kolejny raz myśli także o straża-

kach. To już nie tylko dofi nansowanie do za-
kupu wozów bojowych, sprzętu pożarnicze-
go, czy wsparcie Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych, ale także dotacja na zakup specja-
listycznego sprzętu wykorzystywanego w ak-
cjach ratowniczych oraz podczas usuwania 
skutków zagrożeń środowiska. Na ten rok za-
planowano program „Bezpieczny Strażak” 
(budżet programu 2 mln zł). Z kolei w progra-
mie „Eko Remiza” (także 2 mln zł) strażacy 

z OSP mogą się-
gnąć po środki 
na kompleksową 
termomoderniza-

cję strażac-
kich remiz.

mie „Eko Remiza” (także 2 mln zł) strażacy 
z OSP mogą się-
gnąć po środki 
na kompleksową 
termomoderniza-

cję strażac-
kich remiz.

Siedem nowych 
programów WFOŚiGW

„Zielona przestrzeń”, „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach 
użyteczności publicznej”, czy „Przydomowa oczyszczalnia” – to tylko kilka z siedmiu nowych programów, które od tego roku 
znajdują się w ofercie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łącznie na ich 
uruchomienie zostanie przeznaczonych ponad 30 mln złotych. Nie zabraknie także sztandarowych już programów, takich jak 
„Zielona Pracownia” oraz „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”. Zapowiedź działań na 2023 roku przedstawiono podczas 
konferencji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Warto dodać, że w tym roku katowicki WFOŚiGW obchodzi 30-lecie istnienia.

ZA TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW 
WFOŚIGW W KATOWICACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI REDAKCJA.
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Priorytet
 – poprawa jakości powietrza

– Skala środków, które zostały wydatko-
wane, skala inwestycji i zadań, wykonanych 
również w gospodarstwach domowych 
przez naszych mieszkańców, przy wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, czy Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz budżetów samorządów, 
spowodowała, że jakość powietrza w woje-
wództwie śląskim na pewno jest zdecydo-
wanie lepsza niż 10, czy 20 lat temu – pod-
sumowuje Jarosław Wieczorek, wojewoda 
śląski. – Jednakże zmierzamy do takiego ce-
lu, aby nie było żadnego dnia, kiedy alarm 
smogowy zostałby podniesiony. Absolutnie 
jest to naszym celem, tym bardziej w regio-
nie, w którym jesteśmy – w regionie wysoko 
uprzemysłowionym. Z jednej strony zależy 
nam na tym, żeby gospodarka i przemysł 
funkcjonowały, a z drugiej, żebyśmy mogli 
cieszyć się wysoką jakością życia – dodaje.

Na tegorocznej liście nowych progra-
mów, które mają pomóc w realizacji m.in. 
tego celu, jest „Poprawa Jakości Powietrza 
w województwie śląskim – odnawialne źró-
dła energii w obiektach użyteczności pu-
blicznej”. Dofi nansowana zostanie wymia-
na nieefektywnego źródła ciepła opalanego 
węglem oraz zakup i montaż odnawialnych 
źródeł energii w tym pomp ciepła, kotłów 
na biomasę i fotowoltaiki. Budżet na reali-
zację programu wynosi 7 mln zł. Można 
starać się o 200 tys. zł dotacji, do 60 pro-
cent kosztów kwalifi kowanych. Nabór 
wniosków ruszy 1 lutego i potrwa do 
31 marca br.

Zmienimy przestrzeń wokół nas
Kolejna nowość to program dedykowany 

gminom „Zielona przestrzeń”. W tym przy-
padku ogólny budżet ustalono w wysokości 
5 mln zł. Celem dofi nansowania ma być 
utworzenie terenów zieleni służących do-
stosowaniu przestrzeni publicznej do po-
trzeb społecznych oraz umożliwienie społe-
czeństwu korzystania z ich walorów, zwięk-
szając zaangażowanie społeczności lokal-
nej. W tym przypadku nabór wniosków po-
trwa do 28 lutego (dotacja do 90 procent, 
od 50 tys. zł do 250 tys. zł). – ,,Zielona Prze-
strzeń” to program, poprzez który chcemy 
zainicjować wśród miast i gmin naszego 
województwa nowe myślenie o przestrze-

Nowe programy 
w innych obszarach

Program „Przydomowa oczyszczalnia” 
został wprowadzony pilotażowo w 2022 ro-
ku, co zakończyło się sukcesem, bo budżet 
przeznaczony na ten cel został wyczerpany 
w ciągu niespełna dwóch miesięcy. Jest on 
skierowany do właścicieli i współwłaścicieli 
nieruchomości położonych na terenach 
województwa śląskiego, na których nie 
funkcjonuje i nie jest przewidywana budo-
wa zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W tym 
roku na ten cel przeznaczono 4 mln zł dofi -
nansowania (można uzyskać do 8 tys. zł 
dotacji, do 50 procent kosztów kwalifi ko-
wanych). Nabór ruszy 1 lutego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 
tego roku dla szkół wprowadza także pro-
gram „Ekopracownia pod chmurką”. Jest on 
adresowany do organów prowadzących 
placówki oświatowe z terenu województwa 
śląskiego. Jego celem jest utworzenie prze-
strzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, 
ekologii, geografi i, geologii itp. w szkołach 

podstawowych oraz szkołach śred-
nich. Budżet to 2 mln zł, a nabór wnio-

sków potrwa od 1 do 31 marca. Warto 
dodać, że oprócz tego kontynuowane są 
programy „Zielona Pracownia_Projekt”, 
którego nabór kończy się 3 lutego, oraz 
„Zielona Pracownia”.

Podsumowanie 2022 roku
Jeżeli chodzi o ubiegły rok, to Wojewódz-

ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach udzielił ponad 

850 mln zł dofi nansowania za zadania z za-
kresu ochrony środowiska w naszym woje-
wództwie.

Na program „Czyste Powietrze” przezna-
czono 542,1 mln zł. – Program „Czyste Po-
wietrze” realizowany jest w całym woje-
wództwie na równomiernym poziomie. Nie 
można wskazać rejonów, w którym jest zde-
cydowanie więcej składanych wniosków. 
Jednak warto wyróżnić i podkreślić połu-
dniową część naszego województwa. To 
rejon, który niestety jest rejonem o najbar-
dziej zanieczyszczonym powietrzu, ale jest 
to także rejon, i tu wielka zasługa samorzą-
dów, najbardziej aktywny w zakresie walki 
ze smogiem. To będzie procentowało w naj-
bliższych latach – podkreśla Tomasz Bedna-
rek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Drugi pod względem wydatkowania 
środków jest program „Ciepłe Mieszkanie”, 
na którego realizację fundusz w ubiegłym 
roku przeznaczył 63,9 mln zł. To z kolei pro-
gram dla gmin, które następnie będą ogła-
szać nabór na swoim terenie dla osób fi -
zycznych, posiadających tytuł prawny wyni-
kający z prawa własności lub ograniczonego 
prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, 
znajdującego się w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym.

Oprócz tego na programy realizowane 
wspólnie z Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej prze-
znaczono 7 mln zł, na udzielone pożyczki 
(ze środków WFOŚiGW) – 172,7 mln zł, na 
udzielone dotacje (ze środków WFOŚiGW) 
– 39,2 mln zł, a na umorzenia (ze środków 
WFOŚiGW) – 26,4 mln zł. JO

Konferencja na temat planów katowickiego WFOŚiGW odbyła się 16 stycznia.
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Najważniejszy jest człowiek
27 stycznia przypada w naszym kraju Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W naszym mieście obchody tego 
święta zaplanowano na wtorek, 31 stycznia. Wówczas w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej przygotowano 
szereg działań pod hasłem „PUP – profi laktyka, uprawnienia, praca”, o czym rozmawiamy z dyrektor rudzkiego 
Powiatowego Urzędu Pracy, Beatą Płaczek.

– Jaki jest cel organizacji Dnia Pra-
cownika Publicznych Służb Zatrud-
nienia w Państwa instytucji?

– Realizując wydarzenie, łączące 
działania Powiatowego Urzędu Pracy 
w partnerstwie z m.in. Śląskim Urzę-
dem Wojewódzkim, Państwową In-
spekcją Pracy, Strażą Graniczną, Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych, chce-
my podkreślić, jak ważna jest współ-
praca pomiędzy instytucjami zarówno 
w dziedzinie zatrudnienia, jak i zdro-
wia, która rzutuje na sukces nasz i po-
szczególnej jednostki potrzebującej 
pomocy, dając nowe spojrzenie na 
wiele aspektów związanych z rynkiem 
pracy. Jako przedstawiciele instytucji, 
która jest wsparciem dla osób bezro-
botnych, poszukujących pracy, poma-
gając w odnalezieniu własnej ścieżki 
zawodowej, współpracując z praco-
dawcami, a coraz częściej z młodzieżą, 
chcemy po raz kolejny przyjrzeć się 

współczesnemu rynkowi pracy i zasta-
nowić się, co jest na nim najważniej-
sze. Przychodzi nam do głowy tylko 
jedna odpowiedź – człowiek – osoba 
bezrobotna, pracownik i pracodawca. 
Każdy z nich świadomy swoich praw 
i obowiązków, gotowy do realizacji po-
wierzonych zadań. Świętując ważny 
dla nas dzień, podkreślający naszą ro-
lę na rynku pracy – Dzień Pracownika 
Publicznych Służb Zatrudnienia – pra-
gniemy 31 stycznia br. przypomnieć 
o ważnych kwes� ach, mających za-
sadniczy wpływ na przebieg kariery 
zawodowej rudzian i zatrudnienie 
w mieście. Wzajemne działania z part-
nerami niosą skoordynowaną, wszech-
stronną pomoc dla osób poszukują-
cych pracy, pracowników oraz praco-
dawców zarówno w dziedzinie prawa 
pracy, możliwości podjęcia pracy przez 
cudzoziemców, jak i edukacji oraz pro-
fi laktyki zdrowotnej we wspomnia-

nym dniu, a także w bieżącej działal-
ności urzędu. Pamiętajmy, że dbając 
o nasz największy skarb – zdrowie 
– oraz zdobywając cenne wskazówki 
i informacje zawodowe, przekładamy 
całokształt działań na własny sukces 
zawodowy. To właśnie satysfakcjonu-
jący sukces zawodowy rudzkiej spo-
łeczności i przedsiębiorstw jest celem 
działań tutejszego Urzędu Pracy, 
a współpraca z partnerami pozwala na 
kompleksową pomoc.

– Jednym z istotnych elementów 
akcji jest zwrócenie uwagi mieszkań-
com na to, jak istotne jest zdrowie 
w kontekście pracy i rozwoju. Proszę 
powiedzieć więcej o tym zagadnieniu 
oraz jaka jest świadomość mieszkań-
ców naszego miasta w tym aspekcie?

– Ostatnie lata, lata pandemii, poka-
zały nam po pierwsze, jak ważne jest 
zdrowie i jak bardzo ten aspekt wpły-
wa na naszą pracę. Realizowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy 
wsparcie dla pracodaw-
ców, przedsiębiorców 
i innych podmiotów po-
kazały wiele trudnych 
historii ludzi, stojących 
za nazwą fi rmy. Po dru-
gie, udzielając wsparcia 
osobom bezrobotnym, 
widzimy ich ogranicze-
nia. Często nie są oni 
w stanie skorzystać 
z atrakcyjnej oferty pra-
cy przez problemy zdro-
wotne, których można 
by uniknąć, ewentualnie 
je złagodzić, stosując od-
powiednią profi laktykę. 
Zdarza się, że osoby bez-
robotne nie zdają sobie 
sprawy ze swojego stanu 
zdrowia i nie przechodzą 
badań lekarskich przed 
rozpoczęciem propono-
wanej formy wsparcia 
lub tę formę przerywają. 
Są również sytuacje, gdy 
osoby rejestrują się 
w urzędzie jako bezro-
botne, szukając wsparcia 
w znalezieniu odpowied-
niego zatrudnienia, po-
nieważ wcześniej musia-
ły zrezygnować z dotych-
czasowej pracy ze wzglę-
du na istniejące proble-
my zdrowotne, rzutujące 
na brak możliwości wy-
konywania zawodowych 
obowiązków na zajmo-
wanym wcześniej stano-
wisku. Sami, jako pra-
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cownicy, z upływem lat, widzimy swoje 
ograniczenia, dolegliwości zdrowotne, 
dlatego stawiamy na profi laktykę. 
Chcemy przypomnieć, jak ważne jest 
zdrowie w aspekcie pracy zawodowej 
i kariery. Zaproszenie do siedziby Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Ślą-
skiej ekspertów zajmujących się reali-
zacją badań oraz udzielenie wsparcia 
w zakresie profi laktyki przeciwrako-
wej, przeprowadzanie konsultacji do-
tyczących zdrowego odżywiania oraz 
zdrowia psychicznego ma na celu 
zwiększenie świadomości o konieczno-
ści systematycznego badania się. Po-
nadto chcemy ułatwić mieszkańcom 
Rudy Śląskiej dostęp do tych świad-
czeń, podkreślając, jak ważne jest 
zdrowie w życiu osobistym, jak rów-
nież w procesie podejmowania wy-
zwań zawodowych.

– Poprzez jakiego typu akcje stara-
cie się Państwo budować tą świado-
mość i jakie są plany w tym zakresie 
w najbliższych latach?

– Profi laktyka jest bardzo ważnym 
tematem. Jako Powiatowy Urząd Pra-
cy zawsze temat ten łączymy z pracą. 
Zaplanowane na 31 stycznia wydarze-
nie pod nazwą: „PUP – profi laktyka, 
uprawnienia, praca” jest jednym z tych 
działań, które z pewnością mają na ce-
lu budowanie świadomości rudzian 
w zakresie dbania o własne zdrowie. 
Realizując różne projekty, staramy się 
podkreślać istotność tego tematu, za-
awansowane działania w tym zakresie 
stosowaliśmy w projektach specjal-
nych, czy skierowanych do osób nie-
pełnosprawnych, proponując m.in. 
wsparcie rehabilitantów. Ponadto je-
steśmy otwarci na współpracę z róż-
nymi instytucjami, jak m.in. MZON, 
MOPS i Fundacja Aktywizacja, z który-
mi już w bieżącym kwartale planuje-
my organizację spotkań dla osób bez-
robotnych i poszukujących pracy w za-
kresie m.in.: wsparcia w aktywności 
zawodowej osób z niepełnosprawno-
ściami, informacji o szczegółowej po-
mocy, którą mogą uzyskać m.in. osoby 
w wieku 50+ w aspekcie niepełno-
sprawności w poszczególnych instytu-
cjach; z jakich dofi nansowań mogą 
skorzystać, czy też czym jest System 
Obsługi Wsparcia w ramach środków 
PFRON. Bierzemy pod uwagę to, co 
dzieje się na współczesnym, lokalnym 
rynku pracy i dostosowujemy działa-
nia do potrzeb i postępujących zmian.

– Jaki będzie przebieg Dnia Pra-
cownika Publicznych Służb Zatrud-
nienia w Państwa instytucji i do kogo 
chcecie Państwo „dotrzeć” poprzez 
działania w tym dniu?

– Dzień Pracownika Publicznych 
Służb Zatrudnienia chcemy świętować 
31 stycznia, mówiąc o pracy, upraw-
nieniach i profi laktyce z różnych per-
spektyw: pracownika, pracodawcy 
oraz osoby bezrobotnej. Będziemy go-
ścić znakomitych ekspertów, którzy 
poprzez indywidualne konsultacje po-
mogą odpowiedzieć na trudne pyta-
nia oraz rozwiać wszelkie wątpliwości. 
Będzie mowa i podjęte zostaną kon-
kretne działania dotyczące zdrowia 
i jego profi laktyki, tak istotnej przy po-
dejmowaniu pracy, czy zawodowych 
wyzwań, dlatego gościć będziemy 
przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Narodowego Funduszu 
Zdrowia, jak również Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Studentów Me-
dycyny IFMSA-Poland i Rudzkiego 
Centrum Medycznego Szpakmed. Za-
interesowane osoby będą mogły wy-
konać podstawowe badania tj.: satu-
racji, poziomu cukru we krwi, ciśnienia 
oraz uzyskać porady w zakresie zdro-
wego odżywiania, profi laktyki prze-
ciwrakowej, zdrowia psychicznego, 
czy pierwszej pomocy. Współczesny 
rynek pracy to ponadto rynek z napły-
wającymi cudzoziemcami. Wychodząc 
naprzeciw potrzebom pracodawców 
w zakresie ich zatrudniania, zorganizo-
wane zostaną indywidualne konsulta-
cje z przedstawicielami Straży Granicz-
nej, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. Dla wszystkich uczestników ryn-
ku pracy istotne są prawa i obowiązki 
pracownicze, które ulegają aktualiza-
cjom. Aby uzupełnić wiedzę w tym 
zakresie, przewidziano indywidualne 
konsultacje z przedstawicielem Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo 
w godzinach 10-14 przed urzędem bę-
dzie można oddać krew w mobilnym 
punkcie pobrań oraz wyrobić kartę 
EKUZ. Zaplanowane na 31 stycznia 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ru-
dzie Śląskiej wydarzenie: „PUP – profi -
laktyka, uprawnienia, praca” z pewno-
ścią ułatwi osobom bezrobotnym, 
pracownikom i przedsiębiorcom zmie-
rzyć się z wyzwaniami współczesnego 
rynku pracy, poważnie podchodząc do 
zdrowia w miejscu pracy. Szczegółowe 
informacje dostępne na plakacie oraz 
na stronie internetowej i Facebooku. 
Zapraszamy serdecznie.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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Trwają ferie w mieście
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Mija drugi tydzień, odkąd dzieci i młodzież m.in. z województwa śląskiego, w tym z naszego miasta, korzystają z ,,zimowej laby”. 
Z tej okazji rudzkie instytucje przygotowały szereg atrakcji.

W parku wodnym Aquadrom trwają 
półkolonie pod hasłem „Figle migle”, 
w trakcie których organizowana jest 
nauka pływania, a do tego m.in. poka-
zy ratownictwa wodnego, nurkowanie 
ze sprzętem, animacje w hali baseno-
wej, zwiedzanie podbasenia oraz aqua 
fitness dla dzieci.

Z kolei Miejskie Centrum Kultury 
zorganizowało warsztaty „Artystyczny 
Misz-Masz” dla dzieci, które poprowa-
dziła Klaudia Kaczmarczyk ze Stowa-
rzyszenia „MusicALL”.

Także w Muzeum Miejskim nie 
brakuje atrakcji dla najmłodszych. 
Wśród nich są m.in. warsztaty tema-
tyczne. I tak, w czwartek, 26 stycznia 
od godz. 16 muzealnicy zaprezentują 
najmłodszym zwyczaje związane 
z obchodami karnawałowymi oraz 
wykonywane będą maski na bal. 
Koszt warsztatów to 10 zł, należy za-
pisać się wcześniej.

Natomiast w Młodzieżowym Domu 
Kultury trwa drugi turnus ferii. Pla-
cówka oferuje najmłodszym m.in. za-
bawy, gry sportowe oraz wycieczki 
(m.in. do Planetarium Śląskiego, Ko-
lejkowa, czy Muzeum Miejskiego).

Tradycyjnie także w organizację 
atrakcji dla dzieci włączył się In-nY 
Dom Kultury. W ramach tego zorgani-
zowane zostały półkolonie w dwóch 
turnusach pod hasłem „Fantastyczna 
kraina”. Przygotowano m.in. wyjazdy 
do kina oraz do Sztolni Królowa Luiza, 
Funzeum i Aquadromu, a także różno-
rodne warsztaty.

Specjalną ofertę na czas „zimowej 
laby” przygotował Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Cena wejścia dla 
dzieci i młodzieży szkolnej na baseny 
MOSiR-u do godziny 16 oraz dla grup 
zorganizowanych powyżej 15 osób 
wynosi 5 zł. Taniej jest także za korzy-
stanie z lodowiska w Orzegowie. Bile-
ty ulgowe w czasie ferii dla dzieci 
i młodzieży szkolnej od poniedziałku 
do piątku do godziny 16 kosztują 5 zł 
za godzinę, a następnie 6 zł za godzinę 
korzystania z tafli. JO
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa

Walne Zgromadzenie Członków RSM  
zostało przeprowadzone

Walne Zgromadzenie Członków/
WZCz/RSM jest najwyższym organem 
władzy Spółdzielni. Jest podzielone na  
7 części terytorialnie odpowiadających 
poszczególnym Administracjom Spół-
dzielni. Przyporządkowanie członków 
do poszczególnych części zostało doko-
nane uchwałą Rady Nadzorczej, którą 
publikowaliśmy na łamach „Wiadomości 
Rudzkich” wraz z zawiadomieniem 
o WZCz. Zasadą jest, że każdy członek 
Spółdzielni może należeć i uczestniczyć 
tylko w jednej części Walnego Zgroma-
dzenia, do tej, do której został przypo-
rządkowany.

O czasie, miejscu i porządku obrad za-
wiadomiliśmy naszych członków po-
przez zamieszczenie ogłoszeń na tabli-
cach ogłoszeń na klatkach schodowych 
w budynkach RSM, w dyrekcji oraz ad-
ministracjach, w prasie i w internecie.

W obradach Walnego Zgromadzenia/
WZCz mogą uczestniczyć wyłącznie 
członkowie RSM osobiście, za okaza-
niem aktualnego dowodu tożsamości. 
Prawo przewiduje również możliwość 
uczestnictwa w WZCz poprzez ustano-
wienie przez członka pełnomocnictwa. 
Instytucja pełnomocnictwa jest możli-
wością ustawową dla członka, który z róż-
nych względów nie może uczestniczyć 
osobiście w zebraniu, a chce mieć wpływ 
na sprawy Spółdzielni. W takim przy-
padku może umocować osobę do repre-
zentowania przez nią swoich interesów 
na części WZCz, do której jest przypo-
rządkowany jako członek RSM.

Nasi członkowie w umiarkowany spo-
sób skorzystali ze swojego prawa, skala 
na obecnym WZCz była zdecydowanie 
mniejsza niż na czerwcowym WZCz, na 
którym odbywały się wybory do Rady 
Nadzorczej.

RSM skrupulatnie weryfikowała skła-
dane pełnomocnictwa, stąd w WZCz 
uczestniczyły rzeczywiście umocowane 
osoby przez członków.

Często współmałżonkowie, niebędący 
członkami RSM byli pełnomocnikami 
swoich współmałżonków, którzy są człon-
kami RSM. Nie zdarzyła się ani jedna sy-
tuacja nieprawidłowego umocowania 
osoby postronnej przez członka RSM.

Za taką postawę serdecznie  
dziękujemy naszym Członkom.

W tym roku odnotowano niską fre-
kwencję na zebraniach. Rzeczywiście 

w 2022 roku oraz w styczniu 2023 r. 
w krótkim odstępie czasu, bo w czerw-
cu 2022 r. i styczniu 2023 zostały prze-
prowadzone dwa WZCz podzielone na 
7 części oraz w październiku 2022 r. 
7 zebrań osiedlowych z uwagi na zakoń-
czoną kadencję Rad Osiedli i koniecz-
ność dokonania wyboru nowych skła-
dów.

Jesteśmy świadomi, że kumulacja ze-
brań w tak krótkim czasie mogła wpły-
nąć na frekwencję na styczniowym 
WZCz. Każdy uczestniczy w zebraniach 
według swojego uznania. My, jako Za-
rząd RSM, apelujemy do szerokiego 
udziału w zebraniach, daje to możliwość 
zaznajamiania się z działalnością Spół-
dzielni w danym czasie, no i pozwala na 
kontakt ze swoją Spółdzielnią. Do tego 
serdecznie zachęcamy.

W kwestii merytorycznej WZCz infor-
mujemy, że wszystkie materiały doty-
czące Walnego Zgromadzenia Członków 
zostały przygotowane do wglądu zain-
teresowanych w dyrekcji Spółdzielni, 
administracjach oraz udostępnione 
w internecie w statutowym terminie.

Ważnym wydarzeniem na tegorocz-
nym Walnym Zgromadzeniu było za-
twierdzenie zmian do Statutu RSM, do-
kumentu najważniejszego dla funkcjo-
nowania Spółdzielni. Zawiera wszystkie 
uregulowania dotyczące działalności 
Spółdzielni, praw i obowiązków jej 
członków, kwestii członkostwa, zasad 
biernego i czynnego prawa wyborczego, 
uregulowania dotyczące statusu miesz-
kań RSM. To w dużym skrócie. Zachęca-
my do zaznajamiania się tym dokumen-
tem.

Na styczniowym WZCz zmiany do 
Statutu zostały przyjęte. Teraz zostaną 
skierowane do zarejestrowania przed 
Krajowy Rejestr Sądowy w Gliwicach, 
gdzie zostanie oceniony pod kątem 
zgodności z prawem przez niezależnych 
sędziów. Po zarejestrowaniu będzie 
w mocy.

Zmiany dotyczyły doprecyzowania 
wszystkich kwestii w zakresie organiza-
cji pracy organów Spółdzielni.

Po podsumowaniu 7 spotkań można 
ocenić Walne Zgromadzenie Członków 
jako sprawnie i dobrze przeprowadzone, 
bez zakłóceń, w terminie i o planowa-
nym czasie. Porządku na zebraniach pil-
nował pracownik firmy ochroniarskiej.

Porządek obrad obejmował 20 punk-
tów oraz 26 uchwał, ponumerowanych 
od 1 do 24, w tym uchwały nr 18, 18A 
i 18B, jako że dotyczyły tej samej kwe-
stii, tj. zmian do Statutu.

Przed podjęciem każdej uchwały, je-
śli była taka wola obecnych, były udzie-
lane wyjaśnienia, odczytywane uza-
sadnienia a czasem przedstawiane 
opinie prawne.

Walne Zgromadzenie Członków roz-
patrywało sprawy za 2020 i 2021 r. 
Z uwagi bowiem na pandemię korona-
wirusa zgodnie z przepisami covidowy-
mi RSM nie mogła zorganizować WZCz 
w 2020 i 2021 r. W momencie poluzo-
wania obostrzeń pandemicznych Za-
rząd RSM postanowił zwołać nie-
zwłocznie WZCz za 2019 r. a następnie 
za 2020 r. i 2021 r. i uporządkować 
wszystkie zaległe z tego powodu spra-
wy.

Tak się stało. Wyszliśmy ze wszyst-
kich zaległości wynikłych z powodu 
pandemii. Mamy zatwierdzone wszyst-
kie sprawozdania w tym finansowe, 
mamy wybraną firmę do zbadania 
sprawozdania finansowego za 2022 
i 2023 r., mamy podzieloną nadwyżkę 
bilansową.

Dzięki temu w tym roku będziemy 
mogli zwołać WZCz w normalnym try-
bie z bieżącymi sprawami.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków 
w styczniu 2023 r. wszystkie sprawy 
wymagane ustawą zostały na każdej 
części zrealizowane.

Porządek obrad został przygotowany 
przez Zarząd Spółdzielni. Został uzupeł-
niony o dwa punkty zgłoszone przez 
członków RSM, do czego mają ustawo-
we prawo.

I tak podjęto uchwałę o przyjęcia po-
rządku obrad, który zrealizowano na 
wszystkich częściach WZCz.

Kolejne uchwały to:
dotyczące zatwierdzeniu sprawoz-

dań organów władzy Spółdzielni tj.:
z działalności Rady Nadzorczej za • 
2020 r. i za 2021 r.
z działalności RSM w tym Zarządu  • 
za 2020 r. i 2021 r.,
z przeprowadzonej lustracji,• 
sprawozdania finansowe za 2020 r. • 
i 2021 r.,

Kolejne uchwały to 9 uchwał o udzie-
leniu absolutorium dla członków byłego 

i obecnego Zarządu za 2020 r. 
i w 2021 r. 

Następnie podjęto 2 uchwały w spra-
wach terenowo-prawnych.

Ostatnie uchwały to uchwały o po-
dziale nadwyżki bilansowej, za 2020 r. 
i 2021 r. Ważna uchwała dotyczyła wy-
boru firmy do badania sprawozdania 
finansowego za 2022 i 2023 r.

No i najważniejsza uchwała w spra-
wie omówionej wyżej – uchwała o za-
twierdzeniu zmian do Statutu RSM.

W sumie podjęto 24 uchwały.
Na ich podstawie Zarząd RSM może 

kontynuować działalność Spółdzielni. 
Zatwierdzone sprawozdania, udzielone 
absolutorium i podjęte decyzje finan-
sowe dają możliwość kontynuacji dzia-
łań i pozwalają na dalsze funkcjonowa-
nie naszej Spółdzielni.

Przeprowadzone Walne Zgromadze-
nie Członków daje podstawę do stwier-
dzenia, że nasi Członkowie, na co dzień 
najczęściej niemający do czynienia ze 
sprawami dotyczącymi zarządzania 
Spółdzielnią, wykazali znajomość rze-
czy i zrozumienie spraw spółdzielczych.

Możemy potwierdzić, że nasi Człon-
kowie utożsamiają się ze swoją Spół-
dzielnią, że zależy im na jej utrzymaniu 
i dobrym funkcjonowaniu.

Udzielone Zarządowi w ówczesnym 
i obecnym składzie absolutorium za 
2020 i 2021 r. jest aprobatą dotychcza-
sowych działań i zaufaniem na przy-
szłość. Pozwala sądzić, że Członkowie 
RSM są zadowoleni z zarządzania Spół-
dzielnią i osiąganych efektów. Mobili-
zuje to do dalszej dobrej i efektywnej 
pracy i prowadzenia Spółdzielni w naj-
lepszym dla jej Członków i pozostałych 
Mieszkańców, kierunku.

Zarząd RSM serdecznie dziękuje za 
udzielenie absolutorium poprzednie-
mu i obecnemu Zarządowi.

Zarząd RSM niezmiennie apeluje 
o liczny udział Członków oraz Miesz-
kańców zasobów Spółdzielni w życiu 
spółdzielczym.

Podsumowując, Spółdzielnia osią-
gnęła dobry wynik finansowy i posiada 
pełną płynność finansową, co jest bar-
dzo dobrą informacją dla dalszej, do-
brej działalności.

Zarząd
Rudzkiej Spółdzielni

 Mieszkaniowej

Zarząd RSM uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków RSM  
przeprowadzone w dniach 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 stycznia 2023 r. zostało zakończone.
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PReZyDeNT 
MIASTA 

RUDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu 

na okres 21 dni, tj. od 
dnia 23.01.2023 r. do dnia 
13.02.2023 r., na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro, obok pokoju 
221) wykazu stanowiącej 

niezabudowaną nieruchomość 
gruntową własności 

Gminy Miasta Ruda Śląska 
o powierzchni 1057 m2, 

położonej w Rudzie Śląskiej-
Rudzie w rejonie przy ulicy 
Jana Dobrego, obejmująca 

działkę oznaczoną numerem 
geodezyjnym: 1451/43, 

zapisana  
w KW nr Gl1S/00028570/6, 

która w drodze przetargu 
nieograniczonego zostanie 

sprzedana z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 
Ruda Śląska (symbole planu 

KS1, Kl1/2, KDW). Cena 
wywoławcza (netto) do 

przetargu wynosi 204.000,00 zł.

PReZyDeNT 
MIASTA 

RUDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu 

na okres 21 dni, tj. od 
dnia 23.01.2023 r. do dnia 
13.02.2023 r., na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

Ruda Śląska, plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro, obok pokoju 
221) wykazu stanowiącej 

niezabudowaną nieruchomość 
gruntową własności Gminy 

Miasta Ruda Śląska o łącznej 
powierzchni 2478 m2, położonej  
w Rudzie Śląskiej -Kochłowicach 

przy ulicy Oświęcimskiej, 
obejmujących działki oznaczone 

numerami geodezyjnymi: 
1964/11, 1965/11, 1966/11, 

1967/11 oraz 1968/11, zapisane 
w KW nr Gl1S/00007431/7, 

która w drodze przetargu 
nieograniczonego zostanie 

sprzedana z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda 
Śląska (symbole planu 29MNII, 

9KDl, 15KDl). Cena wywoławcza 
(netto) do przetargu wynosi 

563.000,00 zł.
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Budżet obywatelski za ubiegły rok na finiszu. 
Dobiega końca realizacja zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego 2022 r., których w sumie było 12,  
a łączny koszt ich wykonania to ok. 4,2 mln zł. Obecnie trwa jeszcze tylko budowa kompleksu „Burloch Arena – dokładamy atrakcji”.  
To zadanie, które zostało wybrane przez mieszkańców jako „duże”. Ponadto niedawno powstał parking przy Szkole Podstawowej nr 3  
oraz sekcja dirt do skakania i ewolucji w parku Strzelnica (zadania małe). Prezentujemy inwestycje, które wybrali rudzianie.

– Budżet obywatelski 
daje mieszkańcom szansę 
na współdecydowanie 
o wydatkach publicznych 
– mówi Michał Pierończyk, 
prezydent Rudy Śląskiej.  
– Cieszę się z nieustającego 
zaangażowania mieszkańców 
i troski o nasze miasto 
– dodaje.
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Słonecznie i bajecznie, czyli krok w przyszłość w Słonecznej Dolinie  
– plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 20 (dzielnica Wirek)

Teren znajduje się na ok. 1600 m kw i ma zapewnić czworonogom 
odpowiednią i bezpieczną porcję ruchu bez smyczy. Wybieg został 

wyposażony dodatkowo w tor do agility składający się m.in. z drążków do 
przeskoków, tunelu, równoważni małej i dużej, słupków do slalomu,  

obręczy do przeskoków czy psiej toalety.
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Strefa odpoczynku przy Szkole Podstawowej nr 4
(dzielnica Czarny Las)

W tym przypadku zadanie polegało na ułożeniu nawierzchni z mat 
przerostowych oraz montażu zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią. Ponadto 
wykonano fragment ogrodzenia, a także zamontowana została furtka oraz 

kamera. Wartość zadania to ponad 250 tys. zł.

Zrealizowano

Zrealizowano
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Tor rowerowy typu pumptrack na terenie Burloch Areny (dzielnica Orzegów)

Jeżeli chodzi o tę 
inwestycję, to zakres 

prac obejmował 
opracowanie 

dokumentacji 
projektowej, 

wykonanie 
robót ziemnych, 

uformowanie trasy, 
ułożenie nawierzchni, 

założenie zieleńców, 
a także montaż 

ławeczki, stojaka na 
rowery i kosza na 

śmieci.  
Całość kosztowała 
ponad 250 tys. zł.

Zrealizowano
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,,Burloch Arena – dokładamy atrakcji” (dzielnica Orzegów, zadanie duże)

Obecnie przy 
Burlochu powstaje 

wielofunkcyjne boisko 
do gry w koszykówkę 

i siatkówkę o nawierzchni 
poliuretanowej 
oraz plac zabaw 

z czterema urządzeniami 
sprawnościowymi i wieżą 

linową, wraz z dojściami 
i schodami terenowymi. 

Dodatkowo inwestycja 
obejmuje m.in. montaż 

na boisku koszy do 
koszykówki, słupków 

stalowych do siatkówki 
oraz piłkochwytów 
siatkowych. Trwają 

ostatnie prace.

Profesjonalny, ogrodzony wybieg dla psów 
„Psia heca” z mini torem do agility 
i oświetleniem (dzielnica Wirek)
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Inwestycja polegała 
na modernizacji 

przedszkolnego placu 
zabaw. W ramach niej 

wymieniono urządzenia, 
piaskownicę, ławki oraz 

wykonano nawierzchnię 
z mat przerostowych. 

Dodatkowo stworzono 
warzywnik dla dzieci. 

Całość kosztowała  
210 tys. zł.

Zrealizowano

w trakcie

realizacjiRewitalizacja poprzez remont i modernizację  
ciągu pieszego pomiędzy ulicami Górnośląską, 
Grzegorzka i Zgrzebnioka (dzielnica Bykowina)

Prace obejmowały m.in. ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej 
i krawężników, uzupełnienie nasadzenia drzew i krzewów, odnowienie 

trawników oraz ustawienie tablicy informacyjnej.

Zrealizowano
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Oto inwestycje wybrane przez mieszkańców
Bielszowice Trails – Etap 3: rozbudowa terenowych  
tras rowerowych w Parku Strzelnica (dzielnica Bielszowice)

Zadanie obejmowało 
dobudowę sekcji dirt 

do skakania i ewolucji. 
Powstały tam trzy linie – po 
minimum dwie przeszkody 

każda. Zapewniono również 
ławki, stojaki na rowery, 

śmietniki, oznaczenia 
tras oraz regulamin. Ze 

względu na warunki 
atmosferyczne strefa ta 
zostanie udostępniona 

wiosną. Koszt jej utworzenia 
wyniósł prawie 288 tys. zł. 

Przypomnijmy, że wcześniej 
z budżetu obywatelskiego 

na 2019 i 2021 rok 
w Parku Strzelnica powstały 

terenowe trasy rowerowe 
Bielszowice Trails.

Zrealizowano
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Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 35 – wszechstronna  
zabawa i rozwój na świeżym powietrzu (dzielnica Halemba)

Atrakcja została wyposażona w wielofunkcyjny zestaw terenowy (statek), trampoliny, 
zacienioną piaskownicę, elementy sensoryczne oraz urządzenia umożliwiające zabawę dzieciom 

z niepełnosprawnościami. Koszt inwestycji wyniósł 190 tys. zł.

Zrealizowano
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W tym roku do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 
mieszkańcy wybrali 10 zadań małych i jedno duże:

Renowacja kompleksu boisk sportowych przy ul. Gwareckiej 2 • 
(zadanie duże),
Eko-Park w Bykowinie przy osiedlowej strefie aktywności,• 
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6,• 
Budowa wybiegu dla psów „Sznupowisko” w parku Strzelnica,• 
Rewitalizacja centralnej części kochłowickiego rynku,• 
Naukowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1,• 
Plac zabaw z mini boiskiem na Ficinusie,• 
Zagospodarowanie nieurządzonej części Parku Mickiewicza,• 
Mini Park Ruda „Szczęść Boże”,• 
Rozbudowa terenowych tras rowerowych Bielszowice Trails • 
w Parku Strzelnica,
Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 17.• 

Zagospodarowanie terenu przy budynku 
przy ul. Jankowskiego 6 (dzielnica Wirek)

Utworzono 15 miejsc 
parkingowych, w tym 
dwa dostosowane do 

potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami, 

wykonano drogę 
dojazdową z kostki 

brukowej oraz trawnik, 
nasadzono także niskie 

krzewy ozdobne. Na 
realizację inwestycji 
wydano 160 tys. zł.

Zrealizowano
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Parking dla samochodów osobowych, autokaru wycieczkowego oraz rowerów 
przy Szkole Podstawowej nr 3 (dzielnica Ruda)

Wzdłuż ulicy 
Norwida wykonane 

zostały dwa parkingi 
(jeden na 5 i drugi 
na 12 miejsc). Ten 

drugi ma też pełnić 
funkcję postojową 

dla autokarów 
zabierających 

dzieci na wycieczki. 
Ponadto przy SP nr 3 

m.in. wybudowano 
parking dla 10 

rowerów.

Zrealizowano
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Zakątek radości malucha – modernizacja placu zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 9 (dzielnica Godula)

Pojawiły się tutaj 
nowe urządzenia 

– m.in. zestaw 
sprawnościowy, 

trampolina 
ziemna, bujaki 

sprężynowe 
czy też 

elementy małej 
architektury. 

Zadanie 
kosztowało 

ok. 140 tys. zł.

Zrealizowano

Nowy skwer w Starej Bykowinie 
– drugie życie zieleńca w centrum dzielnicy 
(dzielnica Bykowina)

W ramach ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego odnowiony został 
skwer między ul. Katowicką i Siekiela. Wymieniono nawierzchnię ciągów 

pieszych, powstały schody terenowe, zamontowano latarnie z oświetleniem 
LED, wymieniono ławki, nasadzono drzewa i krzewy oraz wykonano łąkę 

kwietną. Zmiany te kosztowały 240 tys. zł.

Zrealizowano
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nuje się zaczipować ich około 20. Mia-
sto pokrywa zarówno koszty zakupu 
czipa, jak i usługi weterynaryjnej pole-
gającej na wszczepieniu go pod skórę 
zwierzęcia za pomocą aplikatora.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami „Fauna” powstało w 1994 
roku. Jego głównym zadaniem 
jest prowadzenie Społecznego 
Schroniska dla Zwierząt 
im. św. Franciszka z Asyżu 
w Rudzie Śląskiej, które ist-
nieje od 1996 roku. Placów-
ka utrzymuje się głównie 
dzięki pomocy sponsorów, 
tj. fi rm oraz osób prywat-
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zwierzęcia za pomocą aplikatora.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-

tami „Fauna” powstało w 1994 
roku. Jego głównym zadaniem 
jest prowadzenie Społecznego 
Schroniska dla Zwierząt 
im. św. Franciszka z Asyżu 
w Rudzie Śląskiej, które ist-

Opieka dla bezdomnych zwierząt
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Prawie 645 tys. zł na pomoc dla bezpańskich zwierząt przeznaczą władze Rudy Śląskiej w 2023 roku. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta rudzcy radni 
przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”. Jego głównymi założeniami są 
przede wszystkim: zapewnienie psom i kotom miejsca w schronisku oraz opieki, ich obowiązkowa sterylizacja albo kastracja oraz poszukiwanie nowych 
właścicieli. Zwierzętami będzie zajmowało się rudzkie schronisko, które otrzyma prawie 599 tys. zł. Pozostała część pieniędzy zostanie rozdysponowana 
na inne podmioty opiekujące się zwierzętami.

TOZ ,,Fauna” 
na straży bezdomnych zwierząt

Założenia, które zostały określone we 
wspomnianym programie, realizuje To-
warzystwo Opieki nad Zwierzętami 
„Fauna” z siedzibą przy ul. Bujoczka 
w dzielnicy Ruda. Obowiązkiem tej pla-
cówki jest m.in.: prowadzenie schroni-
ska, monitorowanie miasta pod wzglę-
dem występowania bezdomnych zwie-
rząt, ich wyłapywanie i odprowadzanie 
do schroniska. – Bezdomność zwierząt 
jest zjawiskiem społecznym, którego 
głównymi przyczynami są na przykład: 
porzucanie zwierząt przez właścicieli, 
niekontrolowane rozmnażanie, uciecz-
ki, łatwość pozyskiwania zwierząt, mo-
da na konkretne rasy czy brak wiedzy 
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społeczeństwa w zakresie metod zapo-
biegania bezdomności – wymienia Be-
ata Drzymała-Kubiniok, prezes Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fau-
na” w Rudzie Śląskiej.

„Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności na terenie miasta” określa 
m.in. zapewnienie zwierzętom miejsca 
w schronisku, zasady kastracji i steryli-
zacji zwierząt, opiekę nad wolno żyjący-
mi kotami oraz ich dokarmianie, odła-
wianie bezdomnych zwierząt oraz za-
pewnienie całodobowej opieki wetery-
naryjnej w przypadkach zdarzeń drogo-
wych z udziałem zwierząt, usypianie 

ślepych miotów czy także znakowanie 
zwierząt. Program ten reguluje też spra-
wy związane z dokonywaniem adopcji. 
Na realizację wspomnianych zadań 
miasto w roku 2023 przeznaczy dokład-
nie 644 800 zł, z kolei w bieżącym roku 
była to kwota 610 tys. zł. Obowiązek 
corocznego przyjmowania programu 
wynika z ustawy o ochronie zwierząt.

W 2022 roku (do końca listopada) do 
prowadzonego przez „Faunę” schroni-
ska przyjęto w sumie 672 zwierzęta, 
w tym 411 z terenu Rudy Śląskiej. Do 
rudzkiego schroniska trafi ło w sumie 
421 psów i 251 kotów. Co więcej, 
w 2022 roku przeprowadzono (do koń-
ca listopada) 478 interwencji dotyczą-
cych podjęcia zwierząt, a w 2021 roku 

– 678. W 2022 roku rudzkie schronisko 
oddało do adopcji 205 psów i 135 kotów. 
Ponadto właściciele odebrali ze schroni-
ska 182 zagubione psy i 16 kotów.

Nie tylko opieka,  
ale również edukacja

W ramach edukacji skierowanej do 
dzieci i młodzieży na temat opieki nad 
zwierzętami rudzkie schronisko dla 
zwierząt od 2002 realizuje program 
„Odpowiedzialna przyjaźń”, w ramach 
którego współpracuje ze szkołami 
i przedszkolami. – Warto również za-
znaczyć, że kilkadziesiąt osób wykonuje 
na terenie schroniska prace społecznie 

użyteczne czy też odpracowuje kary za-
sądzone przez sąd. Nasze schronisko 
pełni tu rolę instytucji, gdzie skazani po-
przez kontakt ze zwierzętami przecho-
dzą proces resocjalizacyjny – podkreśla 
prezes Beata Drzymała-Kubiniok.

W 2022 roku wysterylizowano i wy-
kastrowano 126 wolno żyjących kotów. 
Natomiast wysterylizowano w sumie 
165 psów przebywających w schroni-
sku oraz 84 koty. W ramach dokarmia-
nia kotów wolno żyjących wydano 
w 2022 roku 1499 kg karmy, a w 2021 
1519 kg.

Warto także podkreślić, że od 2013 r. 
w ramach programu znakowania zwie-
rząt z terenu Rudy Śląskiej zaczipowano 
łącznie 2689 psów. W roku 2023 r. pla-

nych, wspomagających materialnie je-
go działalność, a także ze środków uzy-

skanych z „1 procenta”. Rudzka „Fauna” 
ogarnia swoim zasięgiem nie tylko Ru-
dę Śląską, ale również gminy powiatu 
mikołowskiego, Mikołów, Łaziska Gór-
ne, Orzesze, Ornontowice oraz Wyry.

Rudzki azyl 
cały czas się rozwija

Warunki w schronisku z roku na rok 
się poprawiają. W 2019 jako uwieńcze-
nie prac inwestycyjnych na terenie po-
wstał budynek wielofunkcyjny, w któ-
rym znalazły się: pokój do adopcji zwie-
rząt, pomieszczenie dla wolontariuszy, 
salka edukacyjna, pomieszczenia admi-
nistracyjne oraz powierzchnie magazy-
nowe. W 2020 r. rozpoczęto, a w 2021 r. 
zakończono remont bloku weterynaryj-
nego, połączonego z pomieszczeniem 
do pielęgnacji psów i kotów oraz dla 
małych (klatkowych) zwierząt. W 2022 
roku wykonano remont ostatniego od-
cinka instalacji wodociągowej.

Schronisko w Rudzie Śląskiej dostęp-
ne jest dla mieszkańców chcących za-
adoptować zwierzę od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10 do 17, z kolei 
w soboty, niedziele i święta w godzi-
nach od 10 do 15. Oddawanie bezdom-
nych zwierząt do adopcji odbywa się po 
przeprowadzeniu ankiety przedadop-
cyjnej i po rozmowie z pracownikami 
schroniska. Wydanie konkretnego 
czworonoga jest możliwe tylko oso-
bom, które mogą zapewnić im należyte 
warunki. Przypominamy, że osoby, któ-
re chciałyby wspomóc działalność 
schroniska, mogą przekazać swój „je-
den procent” na rzecz TOZ „Fauna” 
(KRS 0000003109).

 UM

ZG Ł O Ś I N T E RW E N C J Ę!
Masz problem, który warto poruszyć na łamach naszej gazety? 

Chcesz zgłosić interwencję? 
A może znasz osoby o ciekawych pasjach, o których powinna 

usłyszeć cała Ruda Śląska?
Skontaktuj się z naszą redakcją pod nr tel. 32 248-60-97, 512-295-228 lub e-mailowo: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ

WYNAJĘCIA POMIESZCZEŃ 
POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

w zmodernizowanym budynku 
przy ul. Piotra Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
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Pomieszczenia oferowane do najmu zlokalizowane są na:
I piętrze – 2 lokale użytkowe z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni • 
131,34 m2, 
poddaszu – 1 lokal z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni•  52,51 m2, 
piwnice użytkowe,• 
do każdego lokalu użytkowego przyporządkowane jest jedno miejsce • 
postojowe w obrębie ogrodzonej nieruchomości,
budynek wyposażony jest w windę oraz instalacje wod.-kan., c.o., • 
elektryczną, domofonową i klimatyzację pomieszczeń.

 NOWY BYTOM, UL. PIOTRA NIEDURNEGO 75

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 242-01-33 w. 741, 745 oraz na www.mpgm.com.pl

OGŁOSZENIE O WOLNYCH STANOWISKACH
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW DO PRACY 
NA STANOWISKACH:

Młodszy Konserwator Ogólnobudowlany/Konserwator Ogólnobudowlany, 
Elektryk, Gazownik, Instalator wod.-kan., Mechanik.

Zakres obowiązków: 
Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji na zarządzanym terenie, budynkach i sprzęcie. • 
Oczekujemy: osoby posiadające prawo jazdy kat. B, odpowiednie uprawnienia gazowe lub elek-• 
tryczne.
W przypadku braku odpowiednich uprawnień istnieje możliwość przeszkolenia i zdobycia upraw-• 
nień w późniejszym czasie.
Praca odbywa się w systemie zmianowym 7.30 do 15.30 i 14.00 do 22.00.

Referent ds. obsługi prawnej
Zakres obowiązków:
Koordynacja obiegu dokumentów. • 
Przygotowywanie pism, weryfi kacja, edycja oraz formatowanie dokumentów.• 
Porządkowanie, kopiowanie, skanowanie i archiwizacja dokumentów.• 
Nadzór nad terminowym przepływem informacji.• 
Oczekujemy osoby posiadającej wykształcenie min. średnie• , dobrą znajomość pakietu Ms Offi  ce 
(Word i Excel).

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet socjalny, szkolenia. Spółka otwarta jest 

na zatrudnianie osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Aplikacje prosimy składać w siedzibie MPGM TBS Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej 
lub drogą e-mailową na adres mpgm@mpgm.com.pl

Dokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1.) 

UWAGA 
KLIENCI MIEJSKIEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ KORZYSTAJĄCY Z KART 

BANKOMATOWYCH PRZEDPŁACONYCH!
W związku z rezygnacją banku obsługującego karty przedpłacone z tej formy gromadzenia środ-

ków przekazywanych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej infor-
mujemy, iż ww. karty są ważne do 31 stycznia br.

Po tym czasie klienci MOPS dotychczas korzystający z kart przedpłaconych, powinni samodziel-
nie założyć własne rachunki bankowe, w dowolnie wybranym przez nich banku oraz niezwłocznie 
osobiście podać nowy numer konta do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, 
na wniosku „o zmianę numeru konta” (ul. Markowej 20, pok. nr 5 w godzinach pracy Działu Obsługi 
Klienta) lub w Lokalnych Punktach Pracowników Socjalnych znajdujących się w poszczególnych 
dzielnicach Miasta – odpowiednio do miejsca zamieszkania – w godzinach przyjmowania klien-
tów.

Osoby, które obecnie posługują się kartą bankomatową przedpłaconą, muszą udać się do banku, 
aby zamknąć powiązane z tą kartą konto, wcześniej upewniając się, czy nie ma na nim środków do 
wypłaty. Jeżeli znajdują się na nim środki, to należy wszystkie wypłacić w kasie banku lub ewentu-
alnie złożyć dyspozycję przesłania środków na swoje nowe konto.

Sprawne założenie nowego własnego konta bankowego i złożenie wniosku o zmianę numeru 
konta do tut. Ośrodka umożliwi zachowanie ciągłości otrzymania przyznanych środków.

Jednocześnie informujemy, iż utrudniony będzie również odbiór środków w kasie MOPS, ponie-
waż wiąże się to bezpośrednio z limitami wprowadzonymi przez bank, dlatego ta forma przekaza-
nia świadczeń lub zasiłków może być stosowana tylko wyjątkowo lub jednorazowo.



Tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA 

zaprasza 

TAROT CYGAŃSKI
Kochłowice, 

ul. Łowiecka 12/1a 

tel. 607-468-787

HOROSKOP

Wróżki Jadzi
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POZIOMO: 1 – wierzchnie okrycie, 
5 – pałka bagienna, 8 – wstawiana do 
okna, 9 – śnieżny zator, 11 – żywica 
tropikalna, 12 – awersja, wstręt, 
15 – np. telewizyjny, radiowy, 17 – ko-
ma, wada obiektywu, 20 – związek 
organiczny, 21 – mleczko kauczukowe, 
24 – dychawica, 25 – podpora balko-
nowa, 28 – pieczywo pszenne lub żyt-
nie, 29 – odyniec w okresie rui, 
32 – zastąpiła skarpetę, 33 – krewny 
ze strony ojca, 36 – indyjskie piekło, 
39 – laik, 42 – niezalesiony obszar w le-
sie, 43 – cienkie, kruche ciasto z na-
dzieniem, 45 – bania, 46 – umizgi, 
47 – ptak wodny z rzędu chruścieli. 

Pionowo: 1 – pismo procesowe, 
2 – drapieżnik z rodziny psów, 3 – zało-
ga wioślarska, 4 – imię żeńskie, 5 – pe-
dagogiczna w szkole, 6 – kenaf, 
7 – dawne urządzenie do mielenia ziar-
na, 10 – puaz, jedn. lepkości dynamicz-
nej, 13 – roślina zielna, 14 – melon po-
chodzący z Włoch, 16 – Sumac, śpie-
waczka peruwiańska, 17 – w oknie celi, 
18 – silnik, 19 – droga, gościniec, 
21 – maciora, 22 – bon, 23 – kome-

diant, 26 – mitologia grecka – nimfa, 
córka Okeanosa, 27 – choroba przeno-
szona przez muchy tse-tse, 30 – imię 
żeńskie, 31 – dawny żaglowiec na ka-
nałach Holandii, 34 – jaskinia, 
35 – przylądek na Antarktydzie, 
37 – beczka na piwo, 38 – jaszczurka 
tropikalna, 40 – angielski tytuł szla-
checki kobiet, 41 – tysiąc kilogramów, 
44 – brat Lecha i Czecha. 

Książkę pt. ,,Oszustwo” Kingi Wój-
cik, otrzyma jedna osoba spośród 
tych, które nadeślą na adres redakcji 
(Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) lub 
e-mailem (biuro@wiadomoscirudz-
kie.pl) hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy 
do 10 dni od daty zamieszczenia krzy-
żówki. 

Po odbiór książki pt. ,,Księga dwóch 
dróg” z krzyżówki „WR 48” zaprasza-
my do redakcji (do dwóch tygodni od 
daty ukazania się rozwiązania, po 
wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym pod nr tel. 32 248-60-97) Andrze-
ja Ciburę. Prawidłowe hasło brzmi: 
,,Kto milczy przyzwala”. 

KRZYŻÓWKA

Piotr 
Borlik  

Incydent 

W pociągu relacji Przemyśl-Warsza-
wa dochodzi do ataku terrorystyczne-
go, w którym ginie czterdzieści pięć 
osób. Policja szybko trafi a na trop pra-
cownika obsługi, jedynego ocalałego 
z wagonu. Zastępczyni prokuratora 
Natalia Kruger dostrzega nieścisłości 
w postępowaniu prowadzonym przez 
przełożonego oraz przez policję i po-
stanawia samodzielnie przyjrzeć się 
sprawie. Wydaje się, że zamach jest 
elementem złożonej gry, trudno ją 
jednak rozpracować, bo próba dotar-
cia do zleceniodawców okazuje się 
niewygodna dla wielu wpływowych 
osób.

Czy można wycenić ludzkie życie? 
Odpowiedź przeraża. Piotr Borlik ko-
lejny raz mierzy się z trudnym tema-
tem.
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Greta Drawska  
Mroczne miejsca 

Trzydziestoletnia Anna zrobiła wszyst-
ko, by odciąć się od przeszłości, a teraz 
z córeczką, narzeczonym i jego nastolet-
nią siostrzenicą zaczyna budować wspól-
ne życie w oddalonej od świata i ludzi 
Lisiej Chacie. Dom wydaje się być miej-
scem do tego stworzonym.

Kiedy Anna poznaje starszą od siebie 
Rebekę, czuje, że to początek inspirującej 
przyjaźni. To dla niej szczególny moment 
także dlatego, że ponownie spodziewa 
się dziecka i wie, że nikt nie zrozumie jej 
lepiej niż druga kobieta.

Rebeka angażuje się w remont Lisiej 
Chaty i coraz bardziej zbliża się do no-
wej przyjaciółki oraz jej bliskich. Nie za-
wsze podoba się to narzeczonemu Anny, 
zwłaszcza że na odludziu zaczyna docho-
dzić do tajemniczych zdarzeń.

Jeff ery Deaver   
Nocny obserwator  

Przychodzi w nocy. Patrzy, jak śpisz. 
I czeka… Lincoln Rhyme i Amelia Sachs 
powracają z kolejną mroczną sprawą.

Kiedy pewna kobieta zdaje sobie 
sprawę, że ktoś w nocy sforsował pozor-
nie nie do zdobycia zamek w drzwiach 
jej mieszkania i poprzestawiał rzeczy 
osobiste, podczas gdy ona spokojnie 
spała, jest przerażona. To włamanie, 
jak dowiaduje się policja, stanowi prze-
słanie dla całego Nowego Jorku: oto 
nadchodzi nowy przestępca, który nie 
cofnie się przed niczym…

Do śledztwa zostają przydzieleni 
Lincoln Rhyme i Amelia Sachs. Szybko 
odkrywają, że genialny kryminalista 
nazywający siebie „Ślusarz” jest w sta-
nie pokonać każdą blokadę i system 
bezpieczeństwa, jakie kiedykolwiek 
wymyślono. Jednak gdy lista jego ofi ar 
zaczyna się wydłużać, siły policyjne od-
krywają coś, co wydaje się być ogrom-
nym błędem w rozwiązaniu jednej z po-
przednich spraw Rhyme’a. 

Baran – Obawiasz się ważnej 
rozmowy. Przebiegnie spokoj-
niej, niż myślałeś. Wszystko 
będzie dobrze.
Byk – Pod koniec tygodnia 
spotkasz osoby, których nie 
widziałeś od lat. Baw się do-
brze.
Bliźnięta – W Twoim związku 
źle się dzieje i nie zanosi się 
na to, by było lepiej.
Rak – Niebawem rozwiążesz 
trapiący Cię duży problem, 
a życie okaże się piękne.
Lew – Nie bądź wobec siebie 
zbyt krytyczny. Spójrz na swo-
je dokonania. Poczujesz się 
lepiej.
Panna – Spróbuj załagodzić 
konfl ikt w rodzinie. Pierwsza 
wyciągnij rękę na zgodę.
Waga – Ostatnio trochę za-
szalałaś z wystawnym życiem. 
Teraz musisz zacisnąć pasa.
Skorpion – Poznasz ludzi, 
z którymi ubijesz dobry inte-
res. Co wymyślisz, zamienisz 
w złoto.
Strzelec – Masz wielki pro-
blem, kto jest dla Ciebie naj-
ważniejszy, zaufaj losowi.
Koziorożec – Z Twoją opinią 
liczyć się będą nie tylko pod-
władni. Zaimponujesz komuś.
Wodnik –  W Twoim związku 
zrobi się bardzo namiętnie. 
Masz szansę na wyjazd.
Ryby – Konsekwentnie trzy-
maj się swojego planu, cudze 
wskazówki Cię zawiodą.

DLA JANINY 
I STANISŁAWA GAGAT! 

To okazja bardzo rzadka,
żeby zbiegła się rocznica:

I Dzień Babci,
I Dzień Dziadka,
I 60 lat pożycia,

jak też święto dla Janiny,
Jej 85. urodziny.

Wszystkie trzy jubileusze
sposobnością są do wzruszeń,

Wasze Diamentowe Gody
są dowodem pięknej zgody.

Długich lat w szczęściu,
zdrowiu, słodyczy

cała rodzina
z serca Wam życzy:

córka Ilona i wnuk Paweł,
córka Grażyna z Andrzejem

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości, 
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki 

rekreacyjne (przydomowe) w rej. ul. Spacerowej.

OGŁOSZENIA



OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Składanie gotowych elementów 
meblowych. Tel. 512-249-399.

 Kompleksowe remonty mieszkań, 
łazienek. Gładź, malowanie, tapeto-
wanie, kafelkowanie instalacje wodne, 
elektryczne. Długoletnie doświadcze-
nie. Tel. 509-486-250.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-705.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Za-
dzwoń. www.lokator.nieruchomosci.
pl, tel. 793-017-323.

 Do wynajęcia mieszkanie 37 m2 
(Halemba). Tel. 608-465-457.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

 AUTO SKUP – złomowanie pojaz-
dów, pomoc drogowa. Płacimy najle-
piej. Tel. 502-752-634.

 Skup wszystkich samochodów! 
Recykling samochodowy. Wydawanie 
zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (nieda-
leko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pra-
cowników o specjalizacji ogólnobu-
dowlanej oraz stażystów i praktykan-
tów. Teren Ruda Śląska-Katowice. 
Zatrudnię brygadę do pokrycia da-
chu dachówką ceramiczną. Tel. 601-
504-030.

 Pracownik utrzymania terenu ze-
wnętrznego, z prawem jazdy kat.B 
4000,00 ne� o/mies, Ruda Śląska, 
tel. 604-630-556.

 Pracownik fi zyczny, brukarstwo, 
roboty ziemne. Tel. 504-334-464.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-305-
386.

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.
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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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy 
Edmunda Kokota, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgod-

ną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będą niezabudowane 
nieruchomości gruntowe położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Edmunda Kokota, obejmujące: działkę 
oznaczoną numerem geodezyjnym 1333/76 o powierzchni 855 m2 zapisaną na karcie mapy 6 w obrębie Bielszowice 
oraz w księdze wieczystej KW nr GL1S/00030150/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej oraz udział 
wynoszący ½ część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1301/76 o powierzchni 215 m2 stanowiącej drogę dojaz-
dową zapisaną na karcie mapy 6 w obrębie Bielszowice oraz w księdze wieczystej KW nr GL1S/00050416/2 prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.

W Dziale I księgi wieczystej KW nr GL1S/00050416/2 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w 
dziale III innej księgi wieczystej: „Każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości składa-
jącej się z działek nr 1301/76, 1302/76 służy odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu 
przez działkę nr 1300/70 objętą księgą wieczystą nr GL1S/00050415/5”. 

W Dziale III księgi wieczystej KW nr GL1S/00050416/2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną 
nieruchomością: „Odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1301/76 
na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 1295/70, 1296/70, 1297/70, 1298/70 i 1299/70 objętych księgą wieczystą 
nr GL1S/00009573/8 oraz działki nr 1300/70 objętej księgą wieczystą nr GL1S/00050415/5”. 

Dział III księgi nr GL1S/00030150/3 oraz dział IV wymienionych ksiąg są wolne od wpisów. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 

Uchwałą Nr PR.0007.93.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.07.2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego z 2021 r. poz. 5110, nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (sym-
bol planu 39MN). Działka o oznaczeniu geodezyjnym 1333/76 znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 331 Dolina Kopalna rzeki Górna Kłodnica. 

Zbywane nieruchomości są niezagospodarowane, zatrawione, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Nie 
posiadają bezpośredniego dostępu do żadnych dróg publicznych, a dojazd do zbywanego terenu mógłby odbywać się 
z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 1300/70, stanowiącą 
własność osób fi zycznych, pod warunkiem posiadania stosownego tytułu prawnego.

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 187.000,00 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 27.02.2023 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
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) i w terminie 
do dnia 20.02.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 9.400,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Edmunda Koko-
ta” 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, piątek 8.00-
14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu 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.

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. 
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„Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby,
niech złagodzi prawda, że nie umiera ten,

kto pozostaje w sercach bliskich”.

Pani Janinie Chmiel
wyrazy szczerego współczucia i żalu

po śmierci 

MATKI 
składają 

Zarząd i Pracownicy MPGM TBS Sp. z o.o. 



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

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

na terenie Miasta Ruda Śląska
STYCZEŃ/LUTY 2023 r.

Lp. Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 
lokalu (*)

1. Ruda Śląska-Ruda, ul. Piastowska 31/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 36,77 elektryczna, wod.

kan., 8,00 500,00

2. Ruda Śląska-Wirek, ul. Sienkiewicza 3/03
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

30,08 
+ piwnica 

6,98

elektryczna, 
– ryczałt za pow.
wsp. wod.-kan.

8,00 1.000,00

3. Ruda Śląska-Orzegów, ul. K. A. Hlonda 24/03 
lokal na piętrze w budynku mieszkalnym 41,52 elektryczna, 

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

4. Ruda Śląska-Halemba, ul. Energetyków 23/1 
lokal na parterze w budynku usługowym WMN  105,53 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 12,00 3.000,00

5. Ruda Śląska-Halemba ul. Energetyków 23/5 
okal na parterze w budynku usługowym WMN  86,67 elektryczna, 

wod.-kan., c.o. 12,00 3.000,00

Ruda Śląska-Ruda ul. Szyb Bartosza 10-12 (**)
6. Obiekt nr 2 – lokal nr 1 (parter i piętro) 47,14 brak 8,60 800,00
7. – garaż nr 2 z kanałem/lokal 21,32 brak 5,60 500,00
8. – garaż nr 3 z kanałem/lokal 15,88 brak 5,60 500,00
9. Obiekt nr 3 – lokal nr 1 (parter) 31,15 brak 8,60 500,00

UWAGA: Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali, umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg 

lokali użytkowych/garaże 
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu.
(**) – Nieruchomość przy ul. Szyb Bartosza 10 - 12 położona jest na działce nr 2077/190, stanowiącej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, zabudo-

wana jest częścią „Zabytkowego Zespołu Szybu Franciszek”, wpisaną do rejestru zabytków przez Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Przyszły Najemca ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych dot. poz. 5, 6 oraz od 7 do 10.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego w terminie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 10.02.2023 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 

terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków tj.: poz. 1, oraz 6 do 9 – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52; poz. 2 – ul. Osiedlo-
wa 6,  Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48; poz. 3 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88; poz. 4, 5 – ul. Solidarności 22, Ruda 
Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-64-72.

Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej lub 
garażu w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr 
SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są 
do: przesłania, nie później niż do dnia 13 lutego 2023 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej 
wymienionych dokumentów i druków:

dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe w wysokości podanej w ogłoszeniu, • 
DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa fi rmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz nu-• 
mer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych względem Miasta Ruda Śląska na druku: 
GLU/P-1b,
druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1, • 
oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu • 
(EE-17),
oświadczenia od współwłaściciela pojazdu z informacją jw.• 

Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże oraz do 
wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 
1000 0010 0109 0321 do dnia 13 lutego 2023 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium należy podać, że 
wplata dotyczy przetargu lokali użytkowych w dniu 15.02.2023r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu  15 lutego 2023 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00 – poz. 1, godz. 9.30 – poz. 2, godz. 10.00 
– poz. 3, godz. 10.30 – poz. 4, godz. 11.00 – poz. 5, godz. 11.30 – poz. 6-9

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

użytkowego/garażu z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.
Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, wew. 

745 lub 744. 
Właściciel lub organizator przetargu może wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy 

uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego. 
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań 

stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie inter-
netowej: www.mpgm.com.pl.

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

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

Tel. 515-593-713 www. 
magdalenaruda.pl

NAJMŁODSI 
RUDZIANIE – WITAMY 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Helena 
Sasin
córka 
Dagmary
i Krys� ana 
ur. 8.01
(2655 g 
i 55 cm)

Szymon 
But
syn 
Martyny 
i Leszka 
ur. 15.01
(3500 g 
56 cm)

Mateusz 
Miś
syn Karoliny 
i Adriana 
ur. 14.01
(3220 g 
i 56 cm)

Agata 
Zawojak
córka 
Joanny 
i Łukasza
ur. 20.01
(3480 g
i 53 cm)

Eliza 
Czogiel
córka 
Klaudii 
i Adama
ur. 17.01
(3550 g 
i 52 cm)
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Szczypiornistki ze zwycięstwem
PIŁKA RĘCZNA

Zgoda Ruda Śląska zwyciężyła w zale-
głym spotkaniu 7. kolejki II ligi kobiet 44:18 
(22:7) z UKS Pawonków. Po I rundzie roz-
grywek rudzkie szczypiornistki zajmują 
pierwsze miejsce w tabeli z kompletem 
zwycięstw.

Piątkowe (20.01) starcie lidera rozgry-
wek z ostatnią drużyną II ligi okazało się 
dla Zgody formalnością. Podopieczne Jó-
zefa Szmatłocha i Marka Płatka szybko na-
rzuciły własny styl gry i wypracowały sobie 
kilkubramkową przewagę. Do przerwy 
prowadziły piętnastoma bramkami.

W drugiej części spotkania rywalki zdo-
łały zdobyć jeszcze 11 trafi eń, ale wobec 
dominacji Zgody były bezradne, co skoń-
czyło się zwycięstwem bielszowiczanek 
z 26-bramkową przewagą. Dość powie-
dzieć, że na listę strzelczyń wpisało się aż 
13 rudzkich zawodniczek. Zgoda jest na 
dobrej drodze do powrotu na parkiety 

Dobry start Rafała Czapaja
ŁUCZNICTWO

Rafał Czapaj zwyciężył w pierwszej 
rundzie halowego pucharu Polski w łucz-
nictwie nieolimpijskim. Zawody odbyły 
się 15 stycznia w Starachowicach.

Zawodnik UKS-u Grot wystąpił w kate-
gorii barebow (łuk bez przyrządów ce-
lowniczych) i zwyciężył nad Józefem Kar-
koszką oraz Andrzejem Dobiją, którzy re-
prezentują barwy klubu ŁLKS Karima 
Prząsław. Zwycięstwo w Starachowicach 

było tym bardziej okazałe, gdyż Czapaj 
dwukrotnie poprawił swój rekord życio-
wy na 18 m (237 pkt i 245 pkt). W sumie 
dało to 482 pkt, co jest drugim najlep-
szym wynikiem w kraju wśród kobiet 
i mężczyzn we wspomnianej kategorii. 
Przypomnijmy – Rafał Czapaj został po-
wołany do kadry Polski, a w zeszłym roku 
zdobył brązowy medal mistrzostw Polski 
w kategorii barebow.  DK

Pszczyna górą w Halembie
SIATKÓWKA

Siatkarki KPKS Halemba przegrały 1:3 
(20:25, 25:23, 25:27, 22:25) 
z UKS-em Centrum Pszczyna w I lidze ślą-
skiej kobiet. Po niedzielnym (22.01) 
spotkaniu halembianki zajmują 
8. miejsce w stawce.

Od pierwszego seta pszczynianki na-
rzuciły swoje warunki i szybko objęły wy-
sokie prowadzenie 13:4. Od tego mo-
mentu KPKS zaczął mozolnie odrabiać 
straty, co wywarło presję na rywalkach. 
W końcówce seta halembianki zbliżyły się 
na kilka punktów, ale przy stanie 23:20 
pszczynianki najpierw skutecznie zagrały 
blokiem, a następnie udanym atakiem 
wygrały seta.

Drugi set był już znacznie bardziej wy-
równany. Rudzianki lepiej atakowały i wy-
muszały na rywalkach błędy, przez co przez 
żadna z drużyn nie wypracowała sobie 
znaczącej przewagi. W ostatnich chwilach 
szalę zwycięstwa przechyliły na swoją ko-
rzyść zawodniczki KPKS-u. Przy remisie 
23:23 24. punkt zdobyła Tamara 
Restel, a seta zakończyła Monika Dominik. 
Jej pierwszy atak najpierw został zabloko-
wany, ale kolejny już był za silny dla rywa-
lek, dzięki czemu mieliśmy remis.

pierwszoligowe (awans daje zwycięstwo 
w II lidze). Z sześcioma wygranymi w sze-
ściu meczach nasze szczypiornistki mają 
cztery punkty przewagi nad drużyną 
AZS AGH Kraków, z którą zmierzą się na wy-
jeździe w pierwszym weekendzie lutego.  

Zgoda Ruda Śląska 
– UKS Pawonków 44:18 (22:7)

Zgoda: Boruta, Gontarek – Dera (1 gol), 
Kita, Kondas (1), Korbel (3), Krzysteczko 
(8), Madej (1), Małek (1), Nawrocka (8), 
Podsiadło (3), Szewczyk (5), Szydełko (5), 
Tukaj (5), Zalewska (1), Zawada (2). Trene-
rzy: Józef Szmatłoch i Marek Płatek.

UKS Pawonków: Nadolna, Gryc, Kapłon 
– Klimza (1), Bryś, Pielok, Popenda (4), 
Skubała (2), Szampera (1), Szeliga J. (2), 
Szeliga K. (7), Wacławczyk (1). Trener: An-
drzej Motyka. 

Żółta kartka: Szydełko.
 Tekst i foto: DK

Choć kolejny set także był wyrównany, 
to gościnie wyszły na kilkupunktowe pro-
wadzenie, które utraciły dopiero w samej 
końcówce m.in. dzięki dobrym zagraniom 
Zuzanny Lenczyk. Mimo doprowadzenia 
do remisu 25:25 set padł łupem UKS-u. 
Drużyna z Pszczyny wykorzystała fakt, iż 
siatkarki KPKS-u nie przygotowały popraw-
nie ataku, co skończyło się skutecznym 
punktowaniem z ich strony.

Najwięcej pretensji do swojej gry za-
wodniczki KPKS-u mogły mieć w drugiej 

Mimo wyrównanego przebiegu spotkania zwyciężyły zawodniczki z Pszczyny.

Jedną z najskuteczniejszych 
zawodniczek Zgody była 

Daria Nawrocka (na zdjęciu), 
która zdobyła osiem bramek.

Walczyli w Nicei
ZAPASY

Przedstawiciele ZKS Slavia Ruda Śląska 
zaprezentowali się podczas corocznego 
turnieju zapaśniczego Grand Prix De Fran-
ce Henri Deglane. 49. edycja turnieju od-
była się w dniach 20-22 stycznia w Nicei. 
Na francuskich matach w kategorii 62 kg 
trzy walki stoczyła Paulina Danisz. Rudzka 
zawodniczka najpierw przegrała z Bułgar-
ką Mimi Christową, ale otrzymała szansę 
w repasażach, w których najpierw poko-
nała Niemkę Adelheid Przybylak, po czym 
uległa Hiszpance Lydii Pérez i zakończyła 

Pszczyna górą w Halembie

rywalizację. W kategorii 57 kg z dobrej 
strony pokazała się Angelika Mytkowska, 
która wprawdzie przegrała pierwsze star-
cie z Luisą Valverde z Ekwadoru, ale w re-
pasażach stoczyła cztery zwycięskie poje-
dynki: z Bose Samuel z Nigerii, z Niemką 
Marie Trayer, z Francuzką Amel Rebiha 
i Szwedką Nellie Floren� n. Uległa dopiero 
Niemce Sandrze Paruszewski w walce 
o brązowy medal. Jedyny krążek dla ko-
biecej drużyny, prowadzonej przez Artura 
Kruszewskiego i Igora Lobasa, zdobyła Na-

Wysoka porażka w derbach
FUTSAL

Gwiazda Ruda Śląska przegrała z Sośni-
cą Gliwice 2:7 (0:5) w pierwszym meczu 
rundy rewanżowej 1 ligi futsalu. Po 11 me-
czach Gwiazda pozostała na siódmym 
miejscu w tabeli.

Początkowe minuty meczu były wyrów-
nane i nie zapowiadały ogromnej przewagi, 
jaką miała w pierwszych 20 minutach wy-
pracować sobie Sośnica. Goście z Gliwic 
rozpoczęli strzelanie w 5. minucie, kiedy to 
były zawodnik Gwiazdy, Michał Tkacz, jako 
pivot wziął na plecy rywala, odwrócił się i sil-
nym strzałem pod poprzeczkę pokonał Łu-
kasza Bogdziewicza. Powtórzył się więc sce-
nariusz z meczu pierwszej kolejki, kiedy to 
inaugurującego gola dla gliwiczan przeciw-
ko Gwieździe również zdobył Tkacz. Drugi 
gol padł po dobitce – uderzenie Daniela Ra-
kowieckiego obronił Bogdziewcz, ale wo-
bec strzału Artura Łopatki był już bezradny.

Na 3:0 podwyższył Tkacz, który pewnie 
wykończył kontrę gości. W bardzo podob-
ny sposób padła bramka numer cztery dla 
sośniczan, którą trzy minuty później zdo-
był Michał Hyży. Gwiazda nie zdołała się 
otrząsnąć, a moment później było już 0:5, 
gdy piłka wpadła do bramki po samobój-
czym trafi eniu Brysza. Gwiazda mimo kilku 
szans nie była w stanie w tej części gry zła-
pać kontaktu bramkowego, przez co to fut-
saliści z Sośnicy mogli po 20 minutach 
zejść z parkietu niezwykle zadowoleni ze 
swoich poczynań.

Gwiazda jednak nie dała za wygraną. Po 
faulu na Bartoszu Siadulu Daniel Jagodziń-
ski precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego 

umieścił piłkę w okienku bramki Biskupa. 
Chwilę później było już 2:5. Tym razem 
Gwiazda wykorzystała broń Sośnicy 
z pierwszej połowy i przeprowadziła zabój-
czą kontrę. Przytomnością umysłu w polu 
karnym wykazał się Paweł Grzywaczewski, 
który piętą zdobył drugiego gola dla ru-
dzian. Wysoka intensywność gry od tego 
momentu sprawiła, że obie drużyny zaczę-
ły popełniać faule, co ostatecznie zemściło 
się na drużynie gospodarzy. W 37. minucie 
szósty faul popełnił Kamil Skrzypiński, 
a podyktowany przedłużony rzut karny na 
gola zamienił kapitan gości, Tomasz Szczu-
rek. W praktyce zamknęło to drogę rudzia-
nom do jakichkolwiek punktów w tym 
spotkaniu. Trener Grzywaczewski zaordy-
nował wycofanie bramkarza, co skrzętnie 
wykorzystali rywale za sprawą bramkarza 
Jana Biskupa, który z własnego pola karne-
go trafi ł do pustej bramki rudzian, czym 
ustalił wynik spotkania. W kolejnym spo-
tkaniu 1 ligi rudzianie zagrają na wyjeździe 
z drużyną Eurobusu Przemyśl już w najbliż-
szy weekend.

Gwiazda Ruda Śląska 
– Sośnica Gliwice 2:7 (0:5)

Jagodziński 21’, Grzywaczewski 24’ 
– Tkacz 5’, 14’, Łopatka 12’, Hyży 17’, Brysz 
18’ (sam.), Szczurek 37’, Biskup 39’.

Gwiazda (pierwsza piątka): Bogdziewcz 
– Joszko, Siadul, Jagodziński, Brysz. 

Trener: Wiktor Grzywaczewski.
Sośnica (pierwsza piątka): Biskup – Hy-

ży, Łopatka, Rakowiecki, Górka. 
Trener: Łukasz Kujawa. DK

Dwa 
gole 

dla gości 
zdobył 
Michał 
Tkacz, 

były 
zawodnik 
Gwiazdy 

(na zdjęciu 
z lewej).

talia Walczak (MLUKS Karlino) z w katego-
rii wagowej 50 kg. 

W kadrze zapaśników w stylu wolnym, 
prowadzonej przez Marka Garmulewicza 
i Adama Jakóbczyka, wystąpił Jakub Czer-
czak. Brązowy medalista Mistrzostw Pol-
ski z 2022 roku wystąpił w kategorii 
125 kg, w której przegrał obie walki 
– z Gruzinem Niką Berulavą oraz repre-
zentującym barwy Niemiec Gennadijem 
Cudinoviciem. 

 DK

połowie czwartego seta. Do tego momen-
tu gra układa im się zgodnie z oczekiwa-
niami. Prowadziły już 15:10 i 17:13, ale do 
głosu doszedł zespół z Pszczyny. Halem-
bianki zaczęły popełniać coraz więcej błę-
dów i wypuściły, zdawałoby się pewnego 
� e-breaka, z rąk. Przy stanie 24:23 dla ry-
walek trenerka Aleksandra Olszowiec po-
prosiła o czas, ale na nic się to nie zdało 
– as serwisowy pszczynianek zakończył 
mecz wynikiem 1:3.

 Tekst i foto: DK
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