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Opaski dla seniorów pozostaną
Rudzcy seniorzy w dalszym ciągu będą 

mogli korzystać z przekazanych im opa-
sek bezpieczeństwa. Na ostatniej sesji 
radni podjęli uchwałę w sprawie progra-
mu osłonowego „Poprawa bezpieczeń-
stwa Seniora w 2023 r.” W pierwszej ko-
lejności będą do niego kwalifi kowane 
osoby objęte programem, który realizo-
wany był w ubiegłym roku, deklarujące 
chęć dalszego korzystania z tej formy 
wsparcia.

Więcej na str. 2

www.wiadomoscirudzkie.pl | Dołącz do na nas na FACEBOOKU:   www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkiewww.wiadomoscirudzkie.pl | Dołącz do na nas na FACEBOOKU:   www.facebook.com/

Fo
to

: a
rc

h.

Szpital dokapitalizowany. 
Co to oznacza?

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
podwyższony został kapitał rudzkiego 
Szpitala Miejskiego o 6 mln zł. Było to 
spowodowane koniecznością ratowania 
sytuacji tej spółki. Równocześnie poin-
formowano o tym, że od 1 lutego wzno-
wiona zostanie działalność Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
– Widać już efekty działania nowej pre-
zes szpitala, powołanej w październiku 
ubiegłego roku, ale optymalizacja funk-
cjonowania placówki wymaga czasu. 
Ochrona zdrowia to dla mieszkańców 

Orkiestra znów zagrała!
Około 268 994 tys. zł 
uzbierały dwa 
rudzkie sztaby 
Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 
W niedzielę w ramach 
„orkiestrowego 
grania” na 
ulicach miasta 
kwestowało ok. 450 
wolontariuszy. – Ten 
fi nał był wyjątkowy, 
działo się mnóstwo 
wydarzeń. Pogoda 
dopisała. Było 
naprawdę sporo 
ludzi na ulicach, 
którzy nas wspierali 
– podsumowuje 
Iwona Luszczak, 
dyrektor IV LO 
oraz szefowa 
sztabu 5110, 
który stacjonował 
w Nowym Bytomiu.

Czytaj więcej str. 6-7
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KURSÓW 

GODZ. 16.00

kluczowa sprawa, stąd fi nansowa „kro-
plówka” z budżetu miasta – mówi prezy-
dent miasta, Michał Pierończyk.

 Więcej na str. 3
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PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

OGŁOSZENIE

Bezpieczni seniorzy
Rudzcy seniorzy w dalszym ciągu będą mogli korzystać 
z przekazanych im opasek bezpieczeństwa. Na ostatniej sesji 
radni podjęli uchwałę w sprawie programu osłonowego 
„Poprawa bezpieczeństwa Seniora w 2023 r.” W pierwszej 
kolejności będą do niego kwalifi kowane osoby objęte 
programem, który realizowany był w ubiegłym roku, 
deklarujące chęć dalszego korzystania z tej formy wsparcia.

Przypomnijmy, że w 2022 r.
miasto dokonało zakupu stu 
opasek bezpieczeństwa oraz 
zapewniało seniorom świad-
czenie ich obsługi, a także 
wsparcie pracownika socjal-
nego. Ocena funkcjonowania 
programu, dokonana na 
podstawie zebranych od je-
go uczestników anonimo-
wych ankiet, które wypełniło 
95 użytkowników opasek, 
wykazuje, że u 80 proc. an-
kietowanych wzrosło poczucie bezpieczeń-
stwa oraz możliwość samodzielnego funk-
cjonowania w miejscu zamieszkania.

– Dzięki opaskom seniorzy zyskują po-
czucie bezpieczeństwa – podkreśla Anna 
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 
– Wyposażone są one m.in. w przycisk 
bezpieczeństwa – sygnał SOS, lokalizator 
GPS, funkcje umożliwiające komunikowa-
nie się z centrum obsługi i opiekunami czy 
funkcje monitorujące podstawowe czyn-
ności życiowe, takie jak puls i saturacja 
– dodaje.

Program koordynuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. – Opaska bezpieczeń-
stwa jest połączona z usługą operatora 
pomocy – mówi Krys� an Morys, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej. – W przypadku trudnej 
sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnię-
cie guzika alarmowego opaski umożliwi 
połączenie się ze stale gotową do inter-
wencji centralą – dodaje.

 Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor 
(ratownik medyczny, opiekun medyczny, 
pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposo-
bie udzielenia pomocy. Dyspozytor może 
wezwać dyżurujące służby ratunkowe, za-

pewnić wsparcie emocjonalne przez tele-
fon, zwrócić się o interwencję do osoby 
z najbliższego otoczenia (rodziny, sąsia-
dów, opiekunów) lub poinformować pra-
cownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o zaistniałej sytuacji.

Program Ministerstwa Rodziny i Polity-
ki Społecznej „Korpus Wsparcia Senio-
rów” na rok 2023 stanowi kontynuację 
programu realizowanego w roku 2022. 
Obecnie jest fi nansowany ze środków po-
chodzących z dotacji celowej budżetu 
państwa. Gmina może otrzymać dotację 
na realizację działań przewidzianych pro-
gramem, jeżeli udział jej środków wła-
snych wynosi nie mniej niż 20 proc. prze-
widywanych kosztów całkowitych realiza-
cji zadania.

W roku 2022 program był fi nansowany 
w całości ze środków Funduszu Przeciw-
działania COVID-19. Całkowity koszt reali-
zacji programu w 2022 r. to 133 150,97 zł. 
Planowany całkowity koszt zadania 
w 2023 r. to 150 000 zł. Zgodnie z wymie-
nionymi wyżej założeniami 120 000 zł po-
chodzi ze środków budżetu państwa, 
a wymagany wkład własny miasta to 
30 000 zł. UM

Zmiana sobotnich dyżurów USC
Od 4 lutego Urząd Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej 
w soboty będzie przyjmował mieszkańców krócej 
– od godz. 8 do 14, a nie jak do tej pory – od godz. 8 do 16.

– Przeanalizowaliśmy liczbę udziela-
nych ślubów i zgonów rejestrowanych 
w soboty na przestrzeni kilku ubiegłych lat 
– tłumaczy sekretarz miasta, Grażyna Jan-
duła-Jonda. – Jeżeli chodzi o śluby, to 
w 2021 ich średnia liczba w soboty wyno-
siła  4, 5, natomiast w 2022 roku średnio 
było ich niespełna 4. Z kolei średnia liczba 
zgonów rejestrowanych w 2022 roku 
w soboty wynosiła 1. Stąd też skrócenie 
czasu pracy nie będzie się wiązało z utrud-
nieniami dotyczącymi rejestracji zgonów, 
zmiana godzin pracy nie wpłynie też ne-
gatywnie na dostępność sobotnich termi-

nów na zawarcie związku małżeńskiego 
– informuje. 

Trzeba również dodać, że w przypadku 
szczególnych potrzeb mieszkańców, 
np. ślubów zawieranych w plenerze, spra-
wy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego bę-
dą mogły być załatwiane także w innych 
godzinach.

Ogółem w 2022 roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego zarejestrowano 516 małżeństw, 
z czego 300 stanowiły uroczystości cywil-
ne, w tym 12 ślubów w plenerze. USC za-
rejestrował też 1 648 zgonów, tj. o 203 
mniej, niż w roku poprzednim. UM

Dyżury Radnych Seniorów odbywają się zgodnie z harmonogramem, czyli w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godz. 11-12 w Urzędzie Miasta w sali 211 (II piętro).

Wszystkie organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na miesiąc marzec drogą e-mailową na 
adres rada@ruda-sl.pl do 17.02.2023 r.

„CO SŁYCHAĆ 
U RUDZKICH SENIORÓW”

RADA SENIORÓW INFORMUJE O BIEŻĄCYCH IMPREZACH, ZAJĘCIACH I SPOTKANIACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA, 

KLUBY I ZWIĄZKI DZIAŁĄJĄCE NA RZECZ SENIORÓW W LUTYM 2023 R.

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Stowarzyszenie 
Rudzki 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Seminaria: „Spacerkiem dookoła świata” – Spacer 
po Ameryce Południowej – Lamy i wulkany – Bianka 

Wi� man

9.02.2023 r. 
godz. 15.00  Nowy Bytom 

ul. Tołstoja 13 
siedziba ZSZ nr 4 
tel. 32 244-20-80

Ziołolecznictwo – „Sekrety Ziołowej Natury” 
– fi rma KAVON – Gostynia – Bernade� a Staszkiewicz 

z degustacją 

16.02.2023 r. 
godz. 15.00

Ćwieczenia w basenie z trenerem środa w godz. 11.00-
11.45 (9 zł/os)

Basen w Nowym 
Bytomiu

ul. Pokoju 13

Gimnastyka na matach z trenerem poniedziałki w godz. 
10.00-11.00 (9 zł/os)

„Studio Energia” 
Wirek obok Lidla

Pozostałe zajęcia według dotychczasowych terminów

 Klub Seniora 
przy MCK

Spotkanie z Łukaszem Urbańczykiem – miejskim 
konserwatorem zabytków w Rudzie Śląskiej

6.02.2023 r. 
godz. 10.00

Miejskie Centrum 
Kultury

w Nowym Bytomiu 

„O sztuce różnorakiej” 
– spotkanie z Małgorzatą i Adamem Bismor

27.02.2023 r. 
godz. 10.00

Spotkanie z kierownikiem artystycznym Teatru Reduta 
Śląsk – Barbarą Michalik

13.02.2023 r. 
godz. 10.00

„O poezji i nie tylko” – spotkanie z Jerzym Mazurkiem 20.02.2023 r.

Klub Aktywnego 
Seniora Zabawa karnawałowa – dominujący kolor czerwony 4.02.2023 

godz. 16.00
In-nY Dom Kultury 
ul. Oświęcimska 87

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów 

i Inwalidów, koło 
nr 4, Orzegów

Spotkanie przy kawie w każdą środę w godz. 
11.30-14.30

Siedziba Koła nr 4 
ul. Orzegowska 62

Osiedlowy 
Dom Kultury 

„Country”

Zabawa karnawałowa – 20 zł/os. 3.02.2023 r. 
w godz. 15.00-19.00 Osiedlowy Dom 

Kultury „Country”
w BykowinieGimnastyka 50 zł za miesiąc dla mieszkańców RSM wtorki i czwartki 

w godz. 17.30-18.30



Jak tłumaczyła w trakcie czwartko-
wej (26.01) sesji Bogusława Kotus, na-
czelnik Wydziału Nadzoru Właściciel-
skiego UM Ruda Śląska, zarząd Szpita-
la Miejskiego wskazał na konieczność 
uregulowania do końca stycznia tego 
roku kredytu w rachunku bieżącym 
w kwocie 4,5 mln zł wraz z zabezpie-
czeniem najbliższych płatności wobec 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
– Wszystko to ma na celu utrzymanie 
bieżącej płynności przez szpital, więc 
podjęcie tej uchwały jest w pełni uza-
sadnione – mówiła naczelnik Kotus.

Ponadto Narodowy Fundusz Zdro-
wia ma 45 dni 
na wypłacenie 
wia ma 45 dni 
na wypłacenie 
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6 mln zł dla rudzkiego szpitala
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta podwyższony został kapitał rudzkiego Szpitala Miejskiego o 6 mln zł. Było to spowodowane koniecznością ratowania 
sytuacji tej spółki. Równocześnie poinformowano o tym, że od 1 lutego wznowiona zostanie działalność Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  
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PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

środków za nadwykonania w roku 
ubiegłym rudzkiemu szpitalowi. Pie-
niądze te mają wpłynąć najwcześniej 
pod koniec lutego. Stąd potrzeba pil-
nego dokapitalizowania. Poza tym wy-
nika ona z konieczności utrzymania 
płynności fi nansowej Szpitala Miej-
skiego, która jest zachwiana przez wy-
sokie ceny materiałów i usług medycz-
nych oraz zwiększenie wynagrodzeń 
pracowników w 2022 roku w związku 
z nowelizacją ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego niektórych pracowników 
podmiotów leczniczych.

Niemniej jednak ze strony radnych 
nie brakowało pytań na temat kondy-
cji szpitala i jego zarządzania. – My ja-
ko radni – Komisja Zdrowia, Rodziny 
i Pomocy Społecznej, Komisja Budżetu 
i Przedsiębiorczości, której przewodni-
czę oraz Komisja Rewizyjna – będzie-
my spotykać się z nową panią prezes 

i radą nadzorczą, ale ciekawi nas, 
czy sytuacja fi nansowa szpitala 

jest chociaż odrobinę lepsza? 
W jakim kierunku szpital zmierza, 
jeżeli chodzi o strategię fi nanso-
wą? – między innymi o to pytał 
radny Mariusz Pakuza.

– Pomoc jest potrzebna 
z uwagi na proces poprawy 

funkcjonowania szpitala. Proces, 
który trwa. Pani prezes działa ak-
tywnie od października. Wiele rze-
czy zostało zrobionych, niemniej 
te problemy i wyzwania są na tyle 

duże, że w tak krótkim czasie nie 
udało się tego jeszcze osiągnąć – oce-

nia prezydent Michał 
Pierończyk. – Jednak 
generalnie sytuacja się 
poprawia. Ogranicza-
my tę stratę bilanso-
wą, która była na po-
ziomie ponad 60 milio-
nów złotych, teraz jest 
poniżej 60 mln zł, bliżej 
50 mln zł. Najważniej-
sze jest to, że ograni-
czamy koszty bieżące 
tak, żeby móc zbilanso-
wać działalność – do-
daje.

– Ja mam jedno ha-
sło, jeżeli chodzi o pro-
wadzenie działalności 
– szczególnie napraw-
czej – trudne, czasami 
bardzo trudne, są do-
brego początki. Myślę, 
że w tym przypadku, kiedy mówimy 
o szpitalu, zaczynamy taki pewien 
etap zdroworozsądkowego zarządza-
nia i zarządzania przy otwartej kurty-
nie – skomentowała radna Katarzyna 
Irena Korek.

Prezes Szpitala Miejskiego Ewa Krych 
zapowiedziała przy okazji, że trwają 
prace nad programem naprawczym 
szpitala. – Jesteśmy umówieni również 
na konsultacje z przedstawicielami 
banków, bo musimy mieć przygotowa-
ną bardzo porządną analizę fi nansową, 
czy faktycznie te założenia, o których 
my mówimy w tym programie napraw-
czym, dadzą takie efekty, jakie sobie 
zakładamy – zapowiedziała Ewa Krych. 

– Pracujemy nad tym dokumentem 
sami, we własnym zakresie wraz z na-
szym personelem, który ma naprawdę 
świetne pomysły i chce, żeby to wszyst-
ko nam wyszło – dodała.

Wyzwaniem dla szpitala jest także 
sprawne funkcjonowanie wszystkich 
oddziałów i rozwiązanie problemów 
kadrowych. Z tego właśnie powodu 
zawieszony został Oddział Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii, co wynikało 
z nierozstrzygnięcia konkursu ofert na 
nowe kontrakty lekarzy. – Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
wznowi swoją działalność zgodnie 
z planem na początku lutego, więc 
wszystko idzie dobrze. Pacjenci są za-

bezpieczeni. Rozmawiałem także 
z profesorem Januszem Świetlińskim 
z Oddziału Neonatologicznego. Tutaj 
sytuacja też jest ustabilizowana. Od-
dział pracuje bez zakłóceń. Odwiedzi-
łem cały zespół z ordynatorem Wojcie-
chem Cnotą (ordynator Oddziału
Perinatologii, Ginekologii i Położnic-
twa – przyp. red.). Także naprawdę 
jestem pod wrażeniem ich działań 
oraz pod wrażeniem działań zarządu 
szpitala. Liczę, że sytuacja będzie na-
bierała pozytywnych kierunków i bę-
dziemy w stanie bez żadnych zakłóceń 
funkcjonować zarówno w mieście, jak 
i w szpitalu – podsumowuje prezydent 
Michał Pierończyk. Joanna OrełFo
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Jedna spółka zamiast dwóch
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości przejmie spółkę Śląskie Media, która wydaje „Wiadomości Rudzkie”. Dzięki temu część usług obydwu spółek będzie 
realizowana wspólnymi siłami efektywniej, a część zostanie poszerzona. Uchwałę w tej sprawie na wniosek władz miasta podjęli rudzcy radni podczas 
ostatniej sesji.

– Po objęciu stanowiska zapowie-
działem przegląd posiadanego przez 
miasto portf ela spółek. Jego optyma-
lizacja ma szczególne znaczenie 
w obecnej trudnej sytuacji gospodar-
czej – mówi prezydent Michał Pie-
rończyk. – Analiza działalności Ślą-
skich Mediów wykazała, że efektyw-
niejsze będzie przejęcie tych zadań 
przez Śląski Inkubator Przedsiębior-
czości, niż ich realizacja przez osobny 
podmiot – informuje.

Połączenie nastąpi poprzez prze-
niesienie całego majątku spółki Ślą-
skie Media na Śląski Inkubator 
Przedsiębiorczości. Wszystkie nowe 
udziały w kapitale zakładowym spół-
ki przejmującej przy uwzględnieniu 
podwyższenia wynikającego z połą-

czenia zostaną objęte przez miasto 
Ruda Śląska.

– Połączenie spółek spowoduje, 
że przy zachowaniu poziomu przy-
chodów z działalności prowadzonej 
przez Śląskie Media, zwiększy się 
zysk dzięki redukcji kosztów ogólno-
zakładowych, jak wynagrodzenie 
zarządu i rady nadzorczej, koszty 
biura rachunkowego czy energii 
– podkreśla Bogusława Kotus, na-
czelnik Wydziału Nadzoru Właści-
cielskiego. – Efekt synergii da możli-
wość zaoferowania szerszego wa-
chlarza usług, których koszty mogą 
być tańsze – dodaje.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości 
stanie się stroną wszystkich zawar-
tych przez Śląskie Media Sp. z o.o. 

umów i wynikających z nich praw 
i obowiązków. Nie wpłynie to na 
działalność prowadzoną dotychczas 
przez przejmowaną spółkę.

– Dla Czytelników „Wiadomości 
Rudzkich” nic się nie zmieni. Gazeta, 
która na rynku jest od 30 lat, nadal 
będzie wydawana, będzie nieodpłat-
na i kolportowana we wszystkich 
dzielnicach Rudy Śląskiej, tak jak do 
tej pory – wyjaśnia Anna Piątek-Nie-
węgłowska, prezes Śląskich Mediów.

Podmiot o szerszym zakresie dzia-
łań będzie mógł łatwiej dostosowy-
wać kierunki rozwoju do aktualnej 
koniunktury na rynku. Połączenie 
umożliwi też dywersyfi kację działal-
ności Śląskiego Inkubatora Przedsię-
biorczości i pozyskiwania środków na 

tę działalność w przypadku braku 
możliwości aplikowania o środki unij-
ne. Zwiększyć mają się też przychody 
z reklam i promocji przez skierowa-
nie oferty reklamowej „Wiadomości 
Rudzkich” do szerszego katalogu od-
biorców, jednocześnie Inkubator nie 
będzie ponosić kosztów promocji 
swojej oferty w gazecie. – Oczekuje-
my, że proces połączenia potrwa kil-
ka miesięcy i winien zakończyć się 
w tym roku – mówi prezydent Michał 
Pierończyk.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości 
Sp. z o.o. powstał na mocy uchwały 
Rady Miasta z 2003 r. i został zareje-
strowany w 2004 r., początkowo jako 
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości. 
Obecną nazwę przyjął w 2015 r. Jego 

misją jest tworzenie sprzyjających 
warunków do powstawania i rozwoju 
przedsiębiorstw. Inkubator zapewnia 
im wsparcie infrastrukturalne, mar-
ke� ngowe, szkoleniowe, pomoc 
w pozyskiwaniu funduszy unijnych 
oraz efektywną współpracę z otocze-
niem na rzecz wzrostu gospodarcze-
go.

Śląskie Media Sp. z o.o. powstały 
na mocy uchwały Rady Miasta 
z 1999 r., a zarejestrowane zostały 
w 2000 r. Pierwotny zakres działania 
spółki, którym było wydawanie gaze-
ty „Wiadomości Rudzkie”, został z cza-
sem rozszerzony o prowadzenie por-
talu internetowego, organizację 
i prowadzenie imprez, wynajem sce-
ny oraz usługi szkoleniowe. JO, UM
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Wieczór z kolędami
Po raz 27. w kościele pw. Ducha Świętego w Czarnym Lesie (29.01) odbyło się Rudzkie Spotkanie Kolędowe. 
Była to okazja do wspólnego kolędowania ze scholami i solistami. Wystąpili: Schola „Boże Nutki” z parafii 
św. Barbary w Bykowinie, Łucja Długokęcka i Lena Jankowska z SP nr 21 w Kochłowicach, Schola z parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego z Kłodnicy, Natalia Kulczuk z Bykowiny, schola z parafii św. Marii Magdaleny 
w Bielszowicach oraz schola „Duchu Ogniu” z Czarnego Lasu na czele z Grzegorzem Grosem, organizatorem 
Rudzkiego Spotkania Kolędowego. Schola „Duchu Ogniu” zaprezentowała dwa autorskie utwory „Zatrzymał 
się świat” oraz „Pokojem obdarz świat”. Foto: UM Ruda Śląska, Schola „Duchu Ogniu”

PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

REKLAMA



Kolejna edycja Programu 
„50 kW na start”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ogłosił właśnie nabór wniosków w ramach Programu „50 kW na start”, 
który w założeniu ma wspierać realizację przedsięwzięć z zakresu 
odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwa.

ZA TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW 
WFOŚIGW W KATOWICACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI REDAKCJA.
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Celem programu jest zapobieganie 
powstawaniu lub ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, zwięk-
szenie wykorzystywania instalacji od-
nawialnych źródeł energii oraz zmniej-
szenie zapotrzebowania na energię 
elektryczną.

W ramach tego przedsiębiorstwa 
z terenu województwa śląskiego 
(szczegóły dotyczące tego, jakie kryte-
ria muszą spełnić benefi cjenci, do-
stępne są na stronie internetowej 
www.wfosigw.katowice.pl) mogę zre-
alizować przedsięwzięcia polegające 
na zabudowie mikroinstalacji fotowol-
taicznych, tj. instalacji o mocy do 
50 kW.

„Ekopracownia pod chmurką”,
czyli szansa dla szkół

Placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, które są zainteresowane utworzeniem „Ekopracowni pod chmurką”, 
powinny zacząć przygotowania do złożenia wniosku w konkursie pod tym hasłem ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nabór rozpocznie się 1 marca.

Dzięki temu programowi na tere-
nach należących do placówek oświa-
towych utworzone zostaną przestrze-
nie dedykowane prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych z zakresu przyrody, 
biologii, ekologii, geografi i, geologii 
itp. w szkołach podstawowych oraz 
szkołach średnich.

Celem konkursu jest aktywizacja 
dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie na-
uczania poprzez wprowadzenie zajęć 
terenowych i żywych lekcji przyrody, 

umacnianie i kształtowanie wrażliwo-
ści dzieci na przyrodę oraz rozwijanie 
zainteresowań z zakresu ochrony 
przyrody i edukacji ekologicznej.

Natomiast na dofi nansowanie mo-
gą liczyć zadania, które wyróżnią się 
kreatywnością i pomysłowością w spo-
sobie zagospodarowania terenu oraz 
uatrakcyjnieniu i podniesieniu pozio-
mu zajęć dydaktycznych. Powinny one 
zostać zrealizowane do końca roku 
szkolnego 2023/2024.

Dotacja będzie udzielana z uwzględ-
nieniem efektów zadania i możliwości 
fi nansowych Funduszu do wysokości 
80 procent kosztów kwalifi kowanych 
z zastrzeżeniem, że maksymalna kwo-
ta dotacji nie może przekroczyć 
70 tys. zł.

Wnioski w konkursie „Ekopracow-
nia pod chmurką” można składać od 
1 do 31 marca. Komplet dokumentów 
w zaklejonej kopercie należy przesłać 
listem poleconym, kurierem, bądź do-

starczyć osobiście do siedziby Fundu-
szu pod adresem: Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscy-
towa 19, 40-035 Katowice. Wnioski 
można także składać w formie elek-
tronicznej za pośrednictwem Pla� or-
my Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP), zgodnie z instrukcją zamiesz-
czoną na stronie www.wfosigw.
katowice.pl/epuap.html.

JO, www.wfosigw.katowice.pl

Można starać się 
o dofi nansowanie do 100 proc. 

kosztów kwalifi kowanych 
zadania w tym:

1. w formie nieumarzalnej 
pożyczki i dotacji:

• nieumarzalna pożyczka 
w wysokości 70 proc. 
udzielonego dofi nansowania, 
oprocentowana 0,8 s.r.w., 
lecz nie mniej niż 3 proc. 
w stosunku rocznym,

• dotacja do 30 proc. 
udzielonego dofi nansowania.

Warunkiem udzielenia przez 
Fundusz dofi nansowania 
w formie dotacji do 30 proc. jest 
skorzystanie z dofi nansowania 
w formie pożyczki.
2.  w formie dotacji do 15 proc. 
kosztów kwalifi kowanych zadania.

Kwota alokacji środków 
w Programie wynosi: 

• w formie dotacji: 2 mln zł, 
• w formie pożyczki: 

bez ograniczeń.

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął 
się 23 stycznia br. i potrwa do końca 
marca. Drugi zaplanowano w terminie 
od 1 do 30 kwietnia br., a trzeci od 
1 do 31 maja br. (lub do wyczerpania 
alokacji środków).

Wnioski wraz z załącznikami można 
znaleźć na stronie internetowej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach 

(www.wfosigw.katowice.pl) w zakład-
ce: Dofi nansowanie zadań/ochrona 
atmosfery/Program „50 kW na start” 
wspierający przedsięwzięcia z zakresu 
odnawialnych źródeł energii dla przed-
siębiorców.

JO, www.wfosigw.katowice.pl
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Oprócz wolontariuszy, którzy zbierali pienią-
dze w ich imieniu, w mieście przygotowano 
szereg atrakcji. W ramach 31. finału WOŚP już 
w piątek w Osiedlowym Domu Kultury „Coun-
try” RSM odbył się turniej szachowy, a w ODK 
„Neptun” i ODK „Pulsar” zorganizowano mara-
tony fitness.

Z kolei w sobotę w III Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Jana Pawła II w Kochłowicach trady-
cyjnie już odbył się Koncert Młodych Talentów.

Natomiast w niedzielę już o godzinie 7  
z Nowego Bytomia wyruszyła „Ekipa Na Kijach”, 
by z okazji 31. finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy pokonać poprzez marsz nordic 
walking 31 km ulicami Rudy Śląskiej. Ok. godz. 
14 piechurzy wkroczyli do ogrodu Miejskiego 
Centrum Kultury, gdzie na ich powitanie zagra-
ła orkiestra dęta.

Po tym rozpoczęły się koncerty oraz licytacje 
(w tym m.in. gadżetów, Złotej Karty WOŚP, czy 
sernika wykonanego przez wiceprezydent An-
nę Krzysteczko). Tradycyjnie o godz. 20 odbyło 
się „Światełko do nieba” – w ogrodzie MCK-u  
w formie pokazu laserowego, a przy III LO  
w formie bezhukowych petard. Ponadto  
w ogrodzie MCK-u odbyły się warsztaty organi-
zowane przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niebanalnych „In-nI”. W tegorocznym finale 
uczestniczył też MOSiR – na basenie przy  
ul. Chryzantem udostępniono tor dla pływają-
cych dla WOŚP oraz zorganizowano dodatkowe 
atrakcje.

Na tym jednak nie koniec, bo do 12 lutego 
na portalu Allegro trwają aukcje na rzecz WOŚP, 
w tym m.in. „Biglowanie koszul z Prezydentem 
Rudy Śląskiej”, które zaproponował prezydent 
miasta Michał Pierończyk. JO

www.wiadomoscirudzkie.pl 6 1.02.2023

Rudzianie razem z Orkiestrą
W ramach tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej tradycyjnie już w naszym mieście działały dwa sztaby – w Nowym Bytomiu (sztab 
koordynowany przez IV Liceum Ogólnokształcące) oraz w Kochłowicach (sztab koordynowany przez III Liceum Ogólnokształcące).
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PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska
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GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Tel. (32) 243 27 47, (32) 243 30 78
www.naszdom.info.pl

OgłOszenie
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza 

do składania ofert w trybie: Konkursu ofert z negocjacjami na wykonanie robót remontowych, 
inwestycyjnych oraz usługowych w 2023 i w i kwartale 2024 roku w podanych niżej rodzajach:

roboty dekarsko-blacharskie + roboty awaryjne,• 
roboty elektryczne i odgromowe,• 
roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, C.O. i gazowe,• 
wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikami okiennymi,• 
drobne roboty elewacyjne przy użyciu sprzętu alpinistycznego,• 
przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej,• 
usługi projektowe i inżynierskie,• 
roboty drogowe i brukarskie (według potrzeb),• 
wycinka i nasadzenie drzew (wycinka i prześwietlenie, nasadzenie drzew i krzewów), • 

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

Konkurs ofert z negocjacjami „Wykonanie robót remontowych, inwestycyjnych oraz usługo-
wych w budynkach i obiektach administrowanych przez górniczą spółdzielnię Mieszkaniową 
„nasz Dom” Ruda Śląska w 2023 r. i w i kwartale 2024 r. –   – nie otwie-
rać”. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Spółdzielni do pokoju nr 113 lub za 
pośrednictwem poczty na adres GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej w nieprzekraczalnym terminie 
do 17.02.2023 r. do godz. 14.00.

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

A) Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, za-
świadczenia oraz podpisany, odpowiedni projekt umowy – zał. nr 1, zał. nr 2, lub zał. nr 3) do 
specyfikacji przetargowej w zależności  od rodzaju wybranych robót.

B) Koperta (nr 2) z opisem „część finansowa”, w której należy umieścić wypełnione stosowne 
tabele w zależności od wybranych przez oferenta rodzajów robót.

Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym GSM „Nasz Dom” w pokoju nr 119 
w cenie 150,00 zł netto (184,50 zł brutto), płatność na rachunek BNP Paribas Bank Polska S.A.  
nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Konkurs ofert – specyfikacja”.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje na temat przetargu  można uzyskać w  siedzibie Spółdzielni, pok. nr 119  lub 
pod numerem telefonu 32 243-25-65, wew. 46, 26, 31, 34.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97
Tel. (32) 243 27 47, (32) 243 30 78
www.naszdom.info.pl

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

do składania ofert w trybie: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowych, in-
westycyjnych oraz usługowych w 2023 roku i w i kwartale 2024 roku w podanych rodzajach:

roboty ogólnobudowlane (murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, izolacje ścian, malowa-• 
nie),
roboty ślusarskie (naprawy oraz wymiana balustrad balkonów),• 
roboty dociepleniowe (wykonanie i renowacje elewacji budynków w technologii ETICS, sys-• 
tem Weber),
przeglądy 5-letnie stanu technicznego budynków zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. • 
62 pkt. 1, ust. 2 z późniejszymi zmianami, w zakresie ogólnobudowlanym, instalacyjnym 
wod-kan, c.o. i c.w.u.

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

„Przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-inwestycyjnych oraz usługowych 
w budynkach i obiektach administrowanych przez górniczą spółdzielnię Mieszkaniową „nasz 
Dom” Ruda Śląska w 2023 roku i w i kwartale 2024 roku – dotyczy robót  –    
– nie otwierać”. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Spółdzielni do pokoju  nr 
113 lub za pośrednictwem poczty na adres GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 17.02.2023 r. do godz. 14.00.

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

A) Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, za-
świadczenia, oraz podpisany projekt umowy – zał. nr 1 lub zał. nr 2) do specyfikacji przetargowej 
w zależności od rodzaju wybranych robót.

B) Koperta (nr 2) z opisem „część finansowa” w której należy umieścić wypełnione stosowne 
tabele wybranych przez oferenta rodzajów robót.

Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym GSM „Nasz Dom” w pokoju nr 119 
w cenie 150,00 zł netto (184,50 zł brutto), płatność na rachunek BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 
konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – specyfikacja”.

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

Wartość wadium wynosi 5000,00 zł (na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachu-
nek: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Prze-
targ nieograniczony wadium – (rodzaj robót)”.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 119 lub 
pod numerem telefonu 32 243-25-65, wew. 46, 26, 31, 34.

Co, gdzie,

kiedy?

Miejskie Centrum Kultury  
im. Henryka Bisty
ul. Niedurnego 69,  

41-709 Ruda Śląska,
tel. 32 248-62-40, 

32 244-29-52
www.mckrudasl.pl

7.02.2023 r., godz. 17.00 
„W świecie geometrii” – wernisaż 
wystawy prac uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 35 – wstęp wolny.

11.02.2023 r., godz.18.00
„Pieśń – monodram na dwa głosy” 
– premiera spektaklu Aleksandry 
Szablewskiej i Łukasza Kabusa.

13.02.2023 r., godz. 18.00
„Szeryf z Fryn City” – śląska komedia 
z Dzikiego Zachodu. Scenariusz i re-
żyseria: Zbigniew Stryj.

14.02.2023 r., godz.19.00 
Walentynkowa Rewia Musicalowa 
„Broadway Show” z  udziałem soli-
stów, szczudlarzy i rewii tanecznej 
Teatru Muzycznego „Orpheum” Na-
iry Ayvazyan.

16.02.2023 r., godz. 18.30
 „Rubinowe Gody” – spektakl kome-
diowy.

17.02.2023 r., godz. 17.00 
„Serduszko dla Ciebie” – Walentynko-
wy koncert grup twórczych MCK i go-
ści. Wystąpią: grupa taneczna „Tiri Tiri 
Tany”, grupa taneczna „Starszaki”, 
Piotr Białas – wokal, Mariola Wolna 
i Krzysztof Kardaś – taniec, zespół wo-
kalny z DDPS „Senior-Wigor”.

18.02.2023 r., godz. 18.00
Koncert jubileuszowy Piotra Herdzi-
ny z gościnnym udziałem Grzegorza 
Poloczka i Gangu Marcela.

Dom Kultury   
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

ul. e. Kokota 170,  
41-711 Ruda Śląska  

tel. 32 240-21-25/26 www.dkrsl.pl

15.02.2023 r., godz. 18.00
Walentynkowy Koncert ii Liceum 
Ogólnokształcącego im. g. Morcin-
ka w Rudzie Śląskiej. 

18.02.2023 r., godz. 18.00
Koncert „Presley & Sinatra” w inter-
pretacji Mirosława Niewiadomskie-
go wraz z zespołem.

18.02.2023 r., godz.20.00
Teatr Ludowy w Krakowie-scena 
pod Ratuszem. Spektakl pt. „Wstyd”. 
Wyjazd w ramach programu „Kultu-
ralny Kraków”.

19.02.2023 r., godz.16.00 
„Czary w lodowej krainie” – spek-
takl muzyczny dla dzieci.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Rudzie Śląskiej 

www.biblioteka.r-sl.pl

8 i 15.02.2023 r., 
godz. 15.00-17.00

Muzyczne rajdy na Playstation. Sta-
cja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, Ru-
da Śląska-Chebzie.

8 i 15.02.2023 r.,  godz. 10.00
Spotkania Perfekcyjnej Pani Domu. 
Centrum Inicjatyw Społecznych,  
ul. 11 Listopada 15 a, Ruda Śląska-
Bykowina.

10 i 17 02.2023 r. godz. 10.00–12.00
Tworzymy razem. Warsztaty arty-
styczne. Filia MBP nr 18, ul. 1 Maja 
32, Ruda Śląska-Halemba.

11 i 18.02.2023 r., godz. 9.00-14.00
Sobotnie planszówki. Stacja Biblio-
teka, ul. Dworcowa 33, Ruda Śląska-
Chebzie.

7.02.2023 r., godz. 10.30
Klub Plastyczny – RUDZIK. Zajęcia 
plastyczne. „Serce do serca” – wa-
lentynkowe laurki. Filia MBP nr 16, 
ul. Wolności 20, Ruda Śląska-Ruda.

15.02.2023 r., godz. 14.00
nasi domowi pupile. zajęcia pla-
styczno-literacko-edukacyjne dla 
dzieci. Filia MBP nr 4, ul. Niedurnego 
69, Ruda Śląska-Nowy Bytom.

17.02.2023 r., godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki – Dialog. 
Dyskusja o książce Diane Ackerman 
„Azyl. Historia inspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami”. Filia MBP  
nr 16, ul. Wolności 20, Ruda Śląska 
-Ruda.

Muzeum Miejskie im. Maksymilia-
na Chroboka w Rudzie Śląskiej

41-700 Ruda Śląska, 
ul. Wolności 26, tel. 32 248-44-57

www.muzeum.rsl.pl

14.02.2023 r., godz. 17.00 
Wernisaż wystawy czasowej „Miesz-
czańska kultura palenia tytoniu. Fajki 
w nowożytnej tradycji i obyczajowo-
ści mieszkańców Krakowa”.

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej, ul. Janasa 28
tel. 32 243-22-20 lub 248-13-46

mdkruda.org

7.02.2023 r., godz. 16.00
Koncert wychowanków MDK „Wnu-
ki – Dziadkom”,  z okazji Dnia Babci 
i Dziadka.



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 – skrzydło wiatraka, 
5 – tajemnica, 8 – podmokła łączka 
w górskim lesie, 9 – ojczyzna Odyse-
usza, 11 – samica wilka, 12 – imitacja, 
15 – zobojętnienie, 17 – pierwiastek 
chemiczny, 20 – walka zbrojna, 
21 – chmyz, zarośla, 24 – wykwit skór-
ny, 25 – ósemka, ósmy stopień skali 
muz., 28 – budynek wystawiający 
utwory sceniczne, 29 – dowódca Ko-
zaków, 32 – jedn. monetarna USA, 
33 – miasto na Florydzie, 36 – sprosz-
kowany tytoń, 39 – miasto w Japonii, 
42 – obraz o tematyce morskiej, 
43 – jezioro w Rosji, 45 – pierwiastek 
chemiczny, 46 – stolica Filipin, 
47 – dopływ Dunaju. 

PIONOWO: 1 – osada dyszla u wo-
zu, 2 – gat. wierzby, 3 – rodzina lutni-
ków włoskich, 4 – nie jawa 5 – dopływ 
Dunaju, 6 – diabeł, bies, 7 – biały w ki-
nie, 10 – szczyt górski w Islandii, 
13 – Joanna, piosenkarka, 14 – proso 
japońskie, 16 – warzywo, 17 – zlot 
czarownic, 18 – klaser, 19 – Alain, ak-
tor francuski, 21 – wyrozub, gat. ryby 
z rodz. karpiowatych, 22 – plama na 

honorze, 23 – …. i cham, Kruczkow-
skiego, 26 – znak w postaci wężyka, 
27 – rzeka w Polsce, 30 – imię męskie, 
31 – dawny żaglowiec na kanałach 
Holandii, 34 – konkwistador hiszpań-
ski (1487-1557), 35 – zakonnicy, 
37 – system płacy za pracę, 38 – ptak 
z rodz. ibisów, 40 – nietakt, 
41 – np. złomu, butelek, 44 – gat. sar-
dynki. 

Książkę pt. ,,Ciekawostki matema-
tyczne” Alfreda S. Posamen� era otrzy-
ma jedna osoba spośród tych, które 
nadeślą na adres redakcji (Ruda Ślą-
ska, ul. Niedurnego 36) lub e-mailem 
(biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, 
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od da-
ty zamieszczenia krzyżówki. 

Po odbiór książki pt. ,,One Last 
Stop” z krzyżówki „WR 49” zaprasza-
my do redakcji (do dwóch tygodni od 
daty ukazania się rozwiązania, po 
wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym pod nr tel. 32 248-60-97) Kata-
rzynę Szykowską. Prawidłowe hasło 
brzmi: ,,Nie ma tabu bez powabu”. 

KRZYŻÓWKA

Baran – Dojdziesz do poro-
zumienia z kimś, od kogo za-
leży Twoja dalsza kariera.
Byk – Wzbudzisz w kimś go-
rące uczucia. Ale nie będzie 
to ktoś, o kim marzysz.
Bliźnięta – Realizowanie cu-
dzych pomysłów prowadzi 
donikąd. Postaw na siebie.
Rak – Swoim urokiem przy-
ciągniesz do siebie każdego. 
Uwierz w siebie, a będzie 
dobrze.
Lew – Słuchaj uważnie do-
brych rad koleżanek. Wskażą 
Ci, jak osiągnąć duży sukces. 
Panna – Masz problem ze 
zdrowiem. Jeśli chcesz się po-
czuć lepiej, pomyśl o diecie.
Waga – Od dawna marzyłaś 
o tej podróży, nie rezygnuj 
więc z niej bez względu na 
wszystko. 
Skorpion – Bliscy są ważni, 
ale nie zapomnij, że Ty także 
masz prawo do odpoczynku. 
Strzelec – Wszystko ułoży 
się po Twojej myśli. Bliska 
osoba sprawi Ci niespo-
dziankę.
Koziorożec – Nie oceniaj 
siebie zbyt surowo. Przecież 
każdy ma prawo do popeł-
niania błędów.
Wodnik – Zabierz się za 
ważne zadania, bo masz 
szansę na bardzo dobry in-
teres.
Ryby – Regularny tryb życia 
zapobiegnie huśtawkom na-
stroju. Musisz się zrelakso-
wać.
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

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

zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod parking 
w rej. ul. Wolności. 

Nikodem Hetman i Nikolas Hetman dzieci 
Krzysztofa i Kseni ur. 23.01

(3200 g i 56 cm, 2700 g i 52 cm) 

NAJMŁODSI RUDZIANIE 
– WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Jakub 
Kołodziejczyk
syn Marty
i Krzysztofa
ur. 23.01
(3750 g 
i 58 cm)

Emilia
Soska
córka 
Ewy 
ur. 16.01
(3200 g 
i 51 cm)

Krzysztof 
Machura 
syn 
Katarzyny 
i Macieja
ur. 20.01
(3350 g 
i 58 cm )

Hanna 
Małas
córka  
Moniki
i Michała 
ur. 26.01
(3890 g 
i 58cm)

Lena 
Majewska
córka 
Weroniki
i Kamila 
ur. 24.01
(3180 g 
i 57 cm)

Jakub 
Paweł 
Klozy
syn  
Agnieszki
i Pawła
ur. 24.01
(3830 g 
i 56 cm)

Liliana 
Smolińska
córka 
Kariny 
i Mariusza
ur. 26.01
(2750 g 
i 52 cm)

Zapraszam na sesje: ciążowe, noworodkowe 
oraz reportaże z chrztów

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

Tymoteusz 
Dobrowolski
syn 
Anny
i Krzysztofa
ur. 23.01
(3780 g 
i 54 cm)

OGŁOSZENIE

 polecamy
Kinga Wójcik Blaga 

Komisarz Lena Rudnicka powraca do 
Łodzi! Naczelnik wydziału Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Łodzi prosi komisarz 
Rudnicką o pomoc. W mieście doszło do 
tajemniczych zaginięć dzieci. Mieszkańcy są 
przerażeni, gdyż do tej pory nie udało się 
ich odnaleźć. Policjanci są bezradni, a opi-
nia publiczna staje się coraz bardziej kry-
tyczna. Dotychczasowe śledztwo policji nie 
przyniosło żadnych rezultatów, a porywacz 
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Wiktor, Amelia, Paweł i Tosia zniknęli bez 
śladu. Gdzie są? Kto ich porwał? Czy nadal 
żyją? Aby odpowiedzieć na te pytania po-
licjanci z łódzkiej komendy zmuszeni będą 
odkryć wszystkie sekrety rodzin zaginio-
nych dzieci. Co je łączy? I dlaczego pory-
wacz uprowadził akurat tę czwórkę? 



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.

 Generalne remonty mieszkań, lo-
kali użytkowych, łazienek. 3 lata gwa-
rancji na usługę! Faktury VAT, WWW.
KINGBUD.COM.PL Tel. 796-278-058.

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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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12, NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

posiada do wynajęcia lub nabycia* od zaraz  nw. lokale użytkowe + boksy handlowe oraz
zaprasza wszystkich chętnych z propozycją negocjacji stawek eksploatacyjnych

Adres lokalu Pow. Usytuowanie i instalacje w lokalu
Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14 40,74 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.

Ruda Śl.-Nowy Bytom, ul. Pokoju 14 358,00

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

60 dni przed zawarciem umowy kupna
Ruda Śl.-Ruda, ul. Cypriana Norwida 26 271,28 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. gazowe 

Ruda Śl. 1, ul. Cypriana Norwida 26  269,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl.-Wirek, ul. Ludomira Różyckiego 30 140,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.
Ruda Śl.-Wirek, ul. Ludomira Różyckiego 30 328,65 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek, ul. Ludomira Różyckiego 30 55,24 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 43,38 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirekm, ul. Ludomira Różyckiego 30 31,98 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 25,48 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek, ul. Ludomira Różyckiego 30 49,30 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 38,72 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek, ul. Ludomira Różyckiego 30 50,32 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 39,34 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek, ul. Ludomira Różyckiego 30

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

1.336,30
poniżej parteru w bud. wolnostoj. bez c.o.

(możliwość wynajęcia części lokalu) na działalność 
handlowo-usługową

Ruda Śl.-Wirek, ul. Grzegorza Fitelberga 11 92,00 parter w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

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

Boks handlowy nr 2 o pow. 7,48 m2 Boks handlowy nr 8 o pow. 11,50 m2

Boks handlowy nr 3 o pow. 11,47 m2 Boks handlowy nr 10 o pow. 12,60 m2

Boks handlowy nr 5 o pow. 6,20 m2 Boks handlowy nr 11 o pow. 15,00 m2

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

Boks handlowy nr 5 o pow. 11,13 m2 Boks handlowy nr 11 o pow. 6,10 m2

Boks handlowy nr 6 o pow. 14,50 m2 Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2

Boks handlowy nr 10 o pow. 6,25 m2 Boks handlowy nr 20 o pow. 5,50 m2

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

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

Możliwość negocjowania proponowanej przez zainteresowanego stawki oraz warunków najmu po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z Działem Członkowsko-Lokalowym i wskazaniu przedmiotu negocjacji.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12, NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

ogłasza o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie umowy 
o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, którego wartość zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi:

Adres: Pow.
Kwota 

wywoławcza 
mieszkania:

w Rudzie Śląskiej-Bykowinie:
ul. Gwarecka 19/38, 

1 p + k, IV piętro 30,90 m2 138.030,- zł

ul. Kopalniana 22C/9, 
3 p + k, IV piętro 53,59 m2 218.330,- zł

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach:
ul. Maksymiliana Chroboka 

14/7, 2 p + k, II piętro
66,00 m2

(brak gazu) 216.960,- zł

w Rudzie Śląskiej-Rudzie:
ul. Adama Mickiewicza 8/77, 

2 p + k, VI piętro 39,80 m2 152.590,- zł

ul. Cypriana Norwida 6/125, 
2p + k, IX piętro 38,80 m2 154.540,- zł

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni 
tel. 32 248-24-11, wew. 53.

w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu:
ul. Jana Smolenia 2/15, 

2p + k, IV piętro 47,60 m2 152.680,- zł

ul. Piotra Niedurnego 
38C/90, 2p + k, VIII piętro 36,80 m2 116.140,- zł

w Rudzie Śląskiej-Goduli:
ul. Podlas 14/5, 
2 p + k, parter 41,30 m2 162.860,- zł

ul. Lipińska 8/3 50,45 m2 191.850,- zł
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie:

ul. Jana Waniora 1A/6, 
2 p + k, I piętro 50,64 m2 208.380,- zł

w Rudzie Śląskiej-Halembie:
ul. Międzyblokowa 7A/11, 

2 p + k, III piętro 37,00 m2 150.000,- zł

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości, która 
zostanie oddana w najem  z przeznaczeniem pod działalność 
gastronomiczno-handlowo-usługową w rej. ul. Powstańców.  
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Juniorki Zgody grają dalej
PIŁKA RĘCZNA

Mimo porażki w pierwszym meczu 
grupy F juniorki Zgody Ruda Śląska 
awansowały do 1/8 fi nału mistrzostw 
Polski. Turniej w ramach 1/16 bielszo-
wiczanki rozegrały w dniach 26-28.01 
w Olkuszu.

Juniorki z Bielszowic w pierwszym 
meczu fazy ogólnopolskiej zmierzyły 
się z gospodyniami turnieju, SPR-em 
Olkusz, które przegrały 23:31 (11:13). 
Większość tego spotkania była bardzo 
wyrównana. Jednak między 38. 
a 42. minutą, przy stanie 18:18, gospo-
dynie zdobyły cztery bramki z rzędu 
i wypracowały sobie przewagę, której 
nie tylko nie oddały do końca spotka-
nia, ale powiększyły do ośmiu bramek. 

Dla rudzkich szczypiornistek ozna-
czało to, że muszą wygrać dwa kolejne 
spotkania, aby awansować do dal-
szych gier. W obu przypadkach Zgoda 
odniosła bardzo przekonujące, wyso-
kie zwycięstwa. Najpierw naprzeciwko 
rudzianek stanęła drużyna SPR Hand-
ball Rzeszów. Podopieczne trenerów 
Szmatłocha, Płatka i Michalskiego nie 
dały szans rywalkom z podkarpackie-

WYNIKI RUDZKICH DRUŻYN
PIŁKA RĘCZNA

II liga mężczyzn, gr. 4 
28.01 SPR Grunwald Ruda Śląska 

– AZS AGH II Kraków 28:27 (12:17)
Grunwald: Błaś – Kwolek (2 bramki), 
Pilarz, Kurzawa (8), Niedźwiedzki (4), 

Macha, Kurełek (7), Mauer (6), 
Skutela (1), Matuszewski.

KOSZYKÓWKA
III liga mężczyzn 

28.01 Pogoń Ruda Śląska 
– KKS Mickiewicz Romus Katowice 
84:66 (19:21, 28:16, 17:13, 20:16)
Pogoń: Respondek (18 punktów), 
Pyplok (3), Błaszczyk (6), Chorążak 

(15), Prefi cz, Nowicki, Ganczarczyk, 
Jeglorz (2), Borowski (19), 

Sebrala (21).

SIATKÓWKA
I liga śląska kobiet 

28.01 AZS ATH Bielsko-Biała  
KPKS Halemba 3:0 

(25:18, 25:20, 25:17)

FUTSAL
I liga PLF grupa południowa 

29.01 Eurobus Przemyśl 
– Gwiazda Ruda Śląska

6:1 (2:0)
Bramki dla Gwiazdy: Małek.

Porażka w ostatnim domowym spotkaniu
SIATKÓWKA

KPKS Halemba przegrał z MKS-em 
Dąbrowa Górnicza 1:3 (15:25, 25:19, 
22:25, 16:25) w 14. kolejce I ligi ślą-
skiej kobiet. Mecz rozegrano 25 stycz-
nia w hali przy SP nr 16.

Środowy mecz przypominał prze-
biegiem niedzielny (22.01) mecz 
KPKS-u z UKS-em Centrum Pszczyna. 
W pierwszym secie zdecydowanie lep-
sze były gościnie z Dąbrowy Górniczej, 
które prowadziły już 8:2, co zmusiło 
trenerkę rudzianek Aleksandrę Olszo-
wiec do wzięcia czasu. Rudzkie siat-
karki odrobiły straty, ale zryw ten nie 
zdał się na wiele. MKS znów objął 
znaczne prowadzenie. KPKS jeszcze 
obronił trzy punkty setowe, ale osta-
tecznie wynik brzmiał 1:0 dla Dąbro-
wy Górniczej. 

W drugim secie siatkarki z Halemby 
mocno wzięły sobie do serca uwagi 
swojej trenerki i zaczęły grać zdecydo-
wanie lepiej – szcześciokrotnie z rzędu 
punktowały bez odpowiedzi rywalek. 
Wypracowana w ten sposób przewa-
ga, choć zmieniała się w trakcie seta, 
nie podlegała już dyskusji do samego 
końca. Przy stanie 23:19 MKS trafi ł za-

go i pewnie wygrały 42:14 (20:7). 
W trzecim, decydującym o awansie 
spotkaniu, rywalkami Zgody były 
szczypiornistki KMKS Kraśnik, które 
wcześniej przegrały z SPR-em Olkusz 
i wysoko pokonały SPR Rzeszów. I tym 
razem Zgoda okazała się za silna dla 
przeciwniczek i zwyciężyła 47:22 
(22:9).

Wysokie wygrane przełożyły się na 
znaczne zdobycze bramkowe. Oliwia 

grywką w aut, następnie zawodniczki 
KPKS-u skutecznie zagrały blokiem 
i wygrały seta. 

Dobra gra przeniosła się na bardzo 
wyrównanego seta numer trzy. Dopie-
ro od stanu 18:18 lekką przewagę wy-
pracowała sobie drużyna MKS-u, co 
niestety przełożyło się na bardzo sku-
teczną grę w końcówce i wygranego 
seta do 22. Czwarty, ostatni set, był 
już w zasadzie formalnością. KPKS ani 

Środowy mecz był dla KPKS-u ostatnim spotkaniem domowym w tym sezonie. 

W trzech 
spotkaniach 

1/16 MP 
szczypiornistki 

Zgody 
wrzuciły 

aż 112 
bramek. 

Zięba zwycięża w Sośnicowicach
BOKS

28 stycznia w Sośnicowicach odbył się 
towarzyski mecz bokserski Polska kontra 
Litwa, a także Gala Boksu Olimpijskiego, 
w której wystąpił rudzki zawodnik Syl-

wester Zięba.  Rywalem reprezentujące-
go barwy UKS Śląsk Ruda Śląska i KTJ 
MMA Team Zięby był Bohdan Yudin 
z GUKS Carbo Gliwice. Zawodnicy wal-

Wystartowali w Ostrawie
LEKKOATLETYKA

16-osobowa grupa sportowców 
z TL Pogoń Ruda Śląska zameldowała 
się 27 stycznia na Halowych Mistrzo-
stwach Śląska. Rudzianie w Ostrawie 
zdobyli sześć medali. 

Biegacze z Rudy Śląskiej zdomino-
wali rywalizację na 300 m juniorów 
młodszych. Halowym mistrzem Śląska 
został Piotr Duda z wynikiem 36.18. 
Duda wyprzedził innego biegacza 
TL Pogoń, Bartłomieja Adamczyka, 
który z wynikiem 37.60 sięgnął po sre-
bro.

Dwa srebrne medale w rywalizacji 
juniorek zdobyła Maria Puławska, któ-
ra w fi nałowym biegu na 60 m osią-
gnęła wynik 7.77 (nowy rekord życio-
wy), a w biegu na 200 m 25.31. 
W pierwszym z nich musiała uznać 
wyższość Jagody Żukowskiej z SLiS 

Just Team Bielsko-Biała, a w drugim 
Zuzanny Zając z AZS AWF Katowice. 
Ponadto w biegu na 3000 m juniorów 
srebrny medal zdobył Tymon Socha 
z wynikiem 9:36.76. Brązowy krążek 
natomiast przypadł w udziale Benia-
minowi Jonasowi, który w biegu na 
800 m juniorów uzyskał czas 2:05.58. 
Czwarty w tej samej rywalizacji był 
Mateusz Hajduk. 

Poza podium w swoich kategoriach 
wiekowych uplasowali się: Amelia Ksi-
niewicz (4. na 1000 m), Dawid Remisz 
(5. miejsce na 1000 m), Igor Surma 
(6. miejsce na 2000 m), Jagoda Roma-
niak (9. miejsce na 300 m), Zofi a Flor-
czyk (również 9. miejsce na 600 m), 
Bartosz Stawinoga (11. miejsce na 
600 m) oraz Pola Makowska (12. na 
600 m).  DK

Piotr Duda (na najwyższym stopniu podium) 
wywalczył Halowe Mistrzostwo Polski juniorów w biegu na 300 m.

czyli w kategorii wagowej 67 kg. W trze-
ciej rundzie pojedynku zwyciężył Zięba, 
dla którego była to pierwsza ofi cjalna 
walka w tym roku.  DK

razu nie zdołał wyrównać jego stanu 
i przegrał do 16. 

Do końca sezonu zasadniczego 
rudzkie siatkarki mają do rozegrania 
jeszcze trzy wyjazdowe spotkania 
– w Tarnowskich Górach, Michałkowi-
cach i Czechowicach-Dziedzicach. Do 
tej pory KPKS odniósł tylko trzy zwy-
cięstwa w sezonie i nie ma już szans 
na walkę o awans do II ligi ogólnopol-
skiej.  Tekst i foto: DK
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Szewczyk wrzuciła 28 bramek, co daje 
jej obecnie 2. miejsce w klasyfi kacji 
strzelczyń mistrzostw Polski juniorek. 
Ponadto Natalia Szydełko zdobyła 19, 
a Maja Tukaj 18 bramek. Turniej 1/8 
fi nału MP juniorek odbędzie się 
w weekend 10-12 lutego. Zgoda trafi ła 
do grupy L, wraz z MKS Truso Elbląg, 
AZS AWF Warszawa i UKS Szczypior-
niak Gdańsk. Gospodarzem turnieju 
będą elblążanki.  DK

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

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

znajdującej się w rejonie ulicy Wilczej, która zostanie oddana 
w dzierżawę – z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne.

OGŁOSZENIE
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PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska
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