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Premier z wizytą 
w Rudzie Śląskiej

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Rudę Śląską, aby wziąć udział w uroczystości podpisania aktu 
erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP. 

Inwestycja, powstająca przy ul. Niedurnego na wysokości KWK Pokój, ma zostać zrealizowana do końca 
2023 roku. Do nowej siedziby przeniosą się strażacy z Wirku i Orzegowa.
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Sukces na rzecz profi laktyki, 
uprawnień i pracy
Pod hasłem „PUP – profi laktyka, uprawnienia, praca” w rudzkim Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach obchodów Dnia Pracownika Służb Zatrudnienia 
odbyły się spotkania z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Straży Granicznej i Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, a także indywidualne konsultacje z Państwową Inspekcją Pracy. Ponadto można było skorzystać z bezpłatnych badań profi laktycznych 
oraz porad z zakresu profi laktyki przeciwnowotworowej, zdrowego odżywiania oraz zdrowia psychicznego.

PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

Umowa partnerska podpisana!
Pierwszym punktem tego wydarzenia 

było podpisanie umowy partnerskiej 
pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy 
w Rudzie Śląskiej a chorzowskim od-
działem Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz Cechem Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, 
które ma na celu współpracę na rzecz 
promocji zatrudnienia, aktywizacji za-
wodowej oraz rozwoju przedsiębiorczo-
ści. – Chodzi nam w szczególności o ini-
cjowanie różnego typu spotkań, konfe-
rencji, przedsięwzięć oraz projektów na 
rzecz rozwoju rynku pracy i zasobów 
ludzkich. Chcemy wspólnie reagować 
na pojawiające się potrzeby i problemy 
– tłumaczy Beata Płaczek, dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Ślą-
skiej. – Mając tak różne doświadczenia 
oraz perspektywy postrzegania 
rynku pracy, jesteśmy w stanie razem 
skuteczniej realizo-
wać wszelkie 

działania zmierzające do przeciwdziała-
nia bezrobociu, promocji zatrudnienia 
i lokalnego rozwoju gospodarczego oraz 
przedsiębiorczości. Zamierzamy wspól-
nie promować i upowszechniać dobre 
praktyki, służące rozwojowi rynku pracy 
– osobom bezrobotnym, poszukującym 
pracy, pracownikom oraz pracodawcom 
– dodaje.

Dla pracodawców 
i przyszłych pracowników

Wtorkowe (31.01) wydarzenie pod 
hasłem „PUP – profi laktyka, uprawnie-
nia, praca” spotkało się z bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, pra-
codawców oraz osób, korzystających 
ze wsparcia rudzkiego „pośredniaka”. 
– Skupiliśmy w jednym miejscu przed-
stawicieli wielu instytucji i organizacji, 
którzy w przejrzysty i rzetelny sposób 
przedstawili istotne dla nas kwesti e: 
prawa pracy, zatrudniania cudzoziem-

ców, zasiłków chorobowych, orzecznic-
twa oraz profi laktyki zdrowia. Wielu 
odbiorców, zarówno osób bezrobot-
nych, jak i pracodawców, podkreślało 
wyjątkowość inicjatywy, bowiem w jed-
nym czasie mogli załatwić kilka spraw 
i znaleźć odpowiedzi na nurtujące py-
tania. Wydarzenie ,,PUP – profi laktyka, 
uprawnienia, praca” było doskonałą 
okazją do tego, aby podsumować dzia-
łania, które realizujemy wspólnie z in-
nymi instytucjami oraz porozmawiać 
o nowych wyzwaniach i możliwościach 
podjęcia wspólnych inicjatyw – opisuje 
Beata Płaczek.

Przypomnijmy, że w ramach tej ini-
cjatywy można było spotkać się z przed-
stawicielami Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, Narodowego Funduszu Zdro-
wia oraz Straży Granicznej i Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto od-

były się indywidu-
alne konsultacje 
z Państwową In-
spekcją Pracy. 
Można również 

było skorzystać 
z bezpłatnych ba-

dań i rozmów profi -
laktycznych. – Wy-

darzenie cie-

szyło się bardzo dużą popularnością, 
przechodząc nasze oczekiwania. Spo-
tkania grupowe, realizowane z przed-
stawicielami Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, jak również Narodowego 
Funduszu Zdrowia, miały pełne obłoże-
nie sal. Trudno jednoznacznie wskazy-
wać liczby, bowiem działania toczyły się 
w wielu miejscach, na terenie urzędu, 
jednocześnie. Wydarzenie było dostęp-
ne, zarówno dla naszych klientów, jak 
i całej społeczności lokalnej Rudy Ślą-
skiej i okolic. Jedna osoba mogła sko-
rzystać z kilku konsultacji. Frekwencja 
dopisała, czego przykładem może być 
np. liczba wydanych kart EKUZ 
– 80 sztuk. Warto wskazać, że ponad 
50 osób przeszkolono z zakresu pierw-
szej pomocy – podsumowuje dyrektor 
rudzkiego PUP-u.

Kolejne działania już w planach
Rudzki Powiatowy Urząd Pracy orga-

nizuje zresztą dużo więcej działań na 
tym polu. Już wkrótce odbędą się spo-
tkania dla osób bezrobotnych z Woje-
wódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, 
Stowarzyszeniem Świętego Filipa Nere-
usza, Fundacją Aktywizacja oraz  Miej-
skim Zespołem ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności. – Wyżej wskazane spo-
tkania będą uwzględniały potrzeby osób 
młodych, powyżej 50. roku życia oraz 
z niepełnosprawnościami. Staramy się 

patrzeć na rynek pracy z szerszej 
perspektywy, dlatego powołali-
śmy Zespół do spraw przeciwdzia-

łania i rozwiązywania konfl iktów. 
W skład Zespołu wchodzą osoby spośród 
pracowników, posiadających odpowied-
nią wiedzę, kompetencje i umiejętności 
z zakresu komunikacji i mediacji. Wska-
zane osoby biorą udział w spotkaniach 
organizatora stażu z przyszłym stażystą 
w ramach przeciwdziałania konfl iktom  
przed rozpoczęciem stażu, a także w trak-
cie trwania tej formy, mające na celu 
rozwiązanie zaistniałego konfl iktu mię-
dzy stronami – wyjaśnia Beata Płaczek. 
– Spotkania te pomagają dwóm stronom 
lepiej zrozumieć swoje potrzeby, poko-
nać bariery komunikacyjne i wspólnie 
osiągnąć odpowiednie rozwiązanie w sy-
tuacji problemowej – dodaje.

Ponadto rudzki PUP powołał Akade-
mię Rynku Pracy, która współpracuje 
z placówkami oświatowymi m.in. w za-
kresie przygotowania uczniów do ra-
dzenia sobie na rynku pracy, podejmo-
wania aktywności w poszukiwaniu pra-
cy, rozpowszechniania wśród uczniów 
informacji o zawodach, jak również 
wzmacniania integracji społecznej. 
– Organizowane przez pracowników 
urzędu spotkania wspierają rozwój 
kompetencji  kluczowych młodych lu-
dzi. Planujemy organizację różnego ty-
pu wydarzeń i dlatego serdecznie za-
praszamy dyrektorów placówek oświa-
towych i innych instytucji oraz organi-
zacji do współpracy i realizacji wspólnie 
kolejnych przedsięwzięć – zachęca Be-
ata Płaczek. Tekst i foto: Joanna Oreł



– Praca policji jest nie do przecenie-
nia – podkreśla prezydent Michał Pie-
rończyk. – Dlatego przede wszystkim 
pragnę podziękować rudzkim funkcjo-
nariuszom za rzetelne wykonywanie 
trudnych i odpowiedzialnych zadań. 
Tym bardziej że nowych wyzwań nie 
brakuje. Policja pilnuje porządku i bez-
pieczeństwa w naszym mieście, co wi-
dać każdego dnia na ulicach Rudy Ślą-
skiej. Myślę, że mieszkańcy także do-
ceniają tą ciężką i niebezpieczną pra-
cę – dodaje.

Analizując statystyki wyraźnie wi-
dać też, że od trzech lat wzrasta liczba 
wszczętych postępowań w zakresie 
samych przestępstw kryminalnych. 
I tak w 2020 roku było ich przeszło 
1,7 tys., w 2021 r. niecałe 2 tys., 
a w 2022 r. już 2060. Jeśli zaś chodzi 
o przestępstwa gospodarcze, to w ro-
ku 2022 postępowań w tym zakresie 
wszczęto 426 (przy 478 w 2021 r.), 
a stwierdzono tych przestępstw po-
nad 1,2 tys. Rudzka policja może po-
chwalić się dobrymi wynikami w za-
kresie wykrywalności przestępstw 
narkotykowych, która jest na pozio-
mie blisko 100 proc. W 2022 r. wsz-
częto 92 postępowania i stwierdzono 
157 przestępstw w tym zakresie. 
W ciągu minionego roku policjanci za-
bezpieczyli takie środki odurzające, 
jak: amfetamina, marihuana, ecstasy, 
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Policjanci podsumowali 2022 rok
Funkcjonariusze rudzkiej policji mają ręce pełne roboty – tak wynika ze statystyk przedstawionych podczas rocznej odprawy 
w siedzibie Komendy Miejskiej Policji. Tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze odnotowali ponad 2,8 tys. przestępstw 
i przeprowadzili ponad 65 tys. badań na zawartość alkoholu. Natomiast każdego dnia 2022 r. ujawniali średnio 65 wykroczeń 
i przeprowadzali 43 interwencje. Ponadto spędzali 328 godzin w służbie patrolowej i 104 godziny w służbie obchodowej.

PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

mdma i konopie o czarnorynkowej 
wartości przeszło 500 tys. zł.

Jeśli zaś chodzi o przestępstwa 
w siedmiu kategoriach (przestępczość 
rozbójnicza, bójki, pobicia, uszkodze-
nia ciała, kradzieże z włamaniem, kra-
dzieże mienia, kradzieże samochodu 
oraz zniszczenie mienia), to w stosunku 
do 2021 r. nastąpił wzrost z 822 do 919 
postępowań. W 2020 r. takich prze-
stępstw odnotowano 762.

W porównaniu do 2021 ubiegły rok 
był bezpieczniejszy w zakresie ruchu 
drogowego. Zanotowano 15 wypadków 
mniej, jednak zginęła w nich jedna osoba 
(rok wcześniej były ich 2), a rannych 
zostało 91. Z kolei kolizji było 1157, 
czyli o 133 mniej niż w 2021 r.

Odrobinę gorzej prezentują się wy-
niki dotyczące bezpieczeństwa pie-
szych. Wypadków z ich udziałem było 
24 (w 2021 r. – 23), a tych, w których 
piesi byli sprawcami – 10 (w 2021 r. 
– 7). Jednak w porównaniu np. 
z 2018 r., kiedy odnotowano 42 wy-
padki, a w 13 sprawcami byli piesi, 
ubiegłoroczne statystyki są lepsze.

Zmalała również liczba przestępstw 
i wykroczeń spowodowanych przez 
nietrzeźwych kierowców. W sumie by-
ło ich 194, o 7 mniej niż w 2021 r. 

W tym zakresie niechlubnym rokiem 
był 2019, kiedy to odnotowano aż 
433 takie przypadki. Ta pozytywna 
zmiana jest z pewnością wynikiem licz-
by badań na zawartość alkoholu, które 
w ubiegłym roku przeprowadzili rudzcy 
policjanci. Było ich ponad 65 tys., przy 
niecałych 37 tys. przeprowadzonych 
rok wcześniej.

Rudzcy funkcjonariusze Wydziału Ru-
chu Drogowego w 2022 roku nałożyli 

ogółem 13 671 mandatów, 
a policjanci w pionie prewencji 
ujawnili w sumie prawie 
13 tys. wykroczeń: 1102 wy-
kroczenia przeciwko porząd-
kowi publicznemu, 120 prze-
ciwko bezpieczeństwu osób 
i mienia, 1333 przeciwko bez-
pieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji, 1380 prze-
ciwko obyczajno-
ści. Wykazano tak-

że wykroczenia przeciwko mieniu 
(1609), urządzeniom pożytku publiczne-
go (781), przepisom o wychowaniu 
w trzeźwości (3859) oraz innym przepi-
som (2588).

Na spotkaniu omówiono również Kra-
jową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
z której korzysta coraz więcej mieszkań-
ców. Najczęściej zgłaszane wykroczenia 
za pomocą tej aplikacji to: nieprawidło-
we parkowanie (ogółem 304 zgłosze-
nia), spożywanie alkoholu w miejscach 
niedozwolonych (154) czy przekroczenie 
dozwolonej prędkości (92).

Rudzka jednostka realizuje szereg 
działań prewencyjnych, w których 
skład wchodzą akcje takie jak: „Kręci 
mnie bezpieczeństwo...”, „Nie reagu-
jesz – akceptujesz”, „Bezpieczny se-
nior”, „Bezpieczne wakacje”, „Bez-
pieczne ferie”, „Wkraczasz w dorosłość 
– wybieraj” czy „Narkotyki i dopalacze 
zabijają – szkoda ciebie”. Szerokie są 
również działania prewencyjne doty-
czące bezpieczeństwa na drogach. 

„Bezpieczny pieszy”, „Trzymaj się pra-
wego pasa” czy „Niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego” to tylko niektó-
re z przeprowadzonych działań. Poza 
tym rudzcy funkcjonariusze 568 razy 
spotkali się z dziećmi i młodzieżą oraz 
80 razy z pedagogami rudzkich placó-
wek oświatowych. Przeprowadzili też 
szereg pogadanek m.in. z seniorami.

Podsumowując, każdego dnia 2022 
roku policjanci w Rudzie Śląskiej doko-
nali zatrzymania poszukiwanych 
i sprawców na gorącym uczynku prze-
stępstwa oraz przyjęli średnio 68 zgło-
szeń i przeprowadzili 43 interwencje. 
Co więcej, spędzili 328 godzin w służ-
bie patrolowej, 104 godziny w służbie 
obchodowej, 180 razy badali stan 
trzeźwości, wylegitymowali 170 osób, 
a także ujawnili 65 wykroczeń.

Na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje 
Komenda Miejska Policji oraz pięć ko-
misariatów. W Komendzie pracuje 
129 osób, a w poszczególnych komisa-
riatach 202. Obecnie 17 wakatów czeka 
na obsadzenie. Warto dodać, że 
w 2022 roku miasto przekazało policji 

w formie darowizny dwa grunty 
o łącznej powierzchni 890 m kw. 

pod budowę nowego komisa-
riatu przy ul. Solnej oraz 
modernizację parkingu 
przy komisariacie II.

 Tekst i foto: UM
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Wirtualna strzelnica dla uczniów IV LO
W IV Liceum Ogólnokształcącym im. H.C. Hoovera w Orzegowie powstała wirtualna strzelnica. W tym miejscu szkolenia będą odbywać m.in. uczniowie 
klas wojskowych. Inwestycja powstała w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”. Całość kosztowała ponad 
222 tys. zł, z czego 20 procent dołożyło miasto.

Dzięki wirtualnej strzelnicy ucznio-
wie pod okiem wykwalifi kowanych in-
struktorów m.in. poznają zasady dzia-
łania broni, nauczą się lepszej celności 
oraz precyzji. Tyle, że w trybie wirtual-
nym – bez amunicji. – Wszystko wyglą-
da dokładnie tak samo, jakbyśmy strze-
lali z broni prawdziwej – mówi Iwona 

Luszczak, dyrektor IV LO. – Uczniowie 
przeszli już szkolenie teoretyczne, są 
obeznani z bronią, a wirtualna strzelni-
ca jest dla nich w pełni bezpieczna 
– dodaje.

W ramach inwestycji jedna z sal zo-
stała przerobiona na potrzeby strzelni-
cy oraz zakupiono system szkoleniowo-

treningowy „Pojedynek”, który pozwa-
la na odbywanie bezpiecznych ćwiczeń 
strzeleckich w wirtualnej rzeczywisto-
ści. System ten daje możliwość kre-
owania różnych warunków pogodo-
wych oraz przestrzennych. Można np. 
przeprowadzić nocne strzelanie w le-
sie, ruinach lub przestrzeni miejskiej. 
„Pojedynek” jest wyposażony w repliki 
broni długiej i krótkiej, daje też możli-
wość strzelania z różnych pozycji.

– Strzelnica na pewno pomoże nam 
w nauce celności. Ze względu na to, że 
mamy ją w szkole, możemy z niej korzy-
stać praktycznie codziennie i nie musi-
my się wybierać w żadne dalekie po-
dróże, żeby tego używać. To był mój 
pierwszy kontakt z bronią, bo wcześniej 
nie miałem okazji być na żadnej strzel-
nicy – mówi Grzegorz Wrzosek, uczeń 
klasy wojskowej w IV LO, który wiąże 
swoją przyszłość właśnie z tym kierun-
kiem.

Wirtualna strzelnica w IV LO powstała za sprawą 
ministerialnego programu „Strzelnica w powiecie”, 
który ma na celu m.in. zwiększenie dostępu do 
szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które 
prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą 
w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy 
mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), 
w szczególności w miejscach, w których nie ma 
dostępu do strzelnic bojowych.

– Myślałam o tym programie od 
dłuższego czasu. W końcu w mieście 
znalazły się pieniądze na uzupełnienie 
dotacji i inwestycja powstała w rekor-
dowym czasie, bo właściwie w ciągu 
miesiąca – mówi Iwona Luszczak. – Je-
stem przekonana, że strzelnica uspraw-
ni realizację programu nauczania i bę-
dzie naszym atutem dla uczniów wy-
bierających szkołę średnią. Zakładamy, 
że miesięcznie skorzysta z niej kilkana-

ście grup zorga-
n i z o w a n y c h , 
głównie uczniów 
rudzkich szkół 
średnich i człon-
ków organizacji 
proobronnych, 
a także funkcjo-
nariusze służb 
m u n d u r o w y c h 
– dodaje.
Joanna Oreł, UM

Praca policji 

w liczbach
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Program, którego głównym celem 
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo 
benefi cjentów programu w życiu spo-
łecznym, zawodowym oraz w dostępie 
do edukacji, w głównej mierze skiero-
wany jest do osób niepełnosprawnych 
w wieku aktywności zawodowej z dys-

POMOC DLA AKTYWNYCH 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szczegółowych informacji na temat realizacji zadania udzielają pracownicy 
Działu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, parter, pokój nr 9.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej 
pełni rolę realizatora, 
fi nansowanego przez 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
pilotażowego 
programu 
„Aktywny Samorząd”. 

funkcją narządu ruchu, wzroku i słu-
chu ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. 

Wniosek o dofi nansowanie z PFRON 
należy składać w Systemie Obsługi 
Wsparcia (SOW) – pla� ormie interne-
towej przygotowanej przez PFRON do-
stępnej pod adresem sow.pfron.org.pl 
– bez wychodzenia z domu, bez kolejek 
i bez barier. Dzięki nowoczesnej plat-
formie informatycznej można uzy-
skać informację na 
temat wsparcia dostępnego 
z PFRON, a następnie wypeł-
nić, podpisać i złożyć wniosek, 
dokonać ewentualnych wyja-
śnień i uzupełnień, podpisać umo-
wę oraz rozliczyć dofi nansowanie.

Wdrożone rozwiązania pozwalają, 
aby cały proces związany z dofi nanso-
waniami był realizowany elektronicz-

nie. Dzięki systemowi SOW składanie 
wniosków o środki PFRON możliwe 
jest bez wychodzenia z domu, 24 go-
dziny na dobę, dając istotną przewagę 
nad tradycyjną formą papierową, któ-
ra wymaga osobistego stawiennictwa 
w urzędzie. 

Złożenie wniosku o dofi nansowanie 
w systemie SOW może być pierwszym 
krokiem do korzystania z całej gamy 
usług i instrumentów dostępnych dla 
posiadaczy podpisu elektronicznego 

lub Profi lu Zaufanego na pla� ormie 
ePUAP. 

W przypadku osób nieposiadają-
cych w domu komputera możliwy jest 
telefoniczny kontakt z pracownikiem 
Działu Wsparcia Osób Starszych i Nie-
pełnosprawnych Miejskiego Ośrodka 

REALIZOWANA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Pomocy Społecznej celem uzyskania 
pomocy przy składaniu wniosków 
i w razie potrzeby udania się pracow-
nika do miejsca zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej.

PRACOWNICY 
DZIAŁU 

przyjmują codziennie 
w następujących 

godzinach:
poniedziałek 
14.00-16.30 

wtorek, środa, piątek 
8.00-10.00 
czwartek 

14.00-15.00 
Informacje telefoniczne 

udzielane są 
pod numerem 

telefonu 32 344-03-23,
wew. 304.



– Bardzo serdecznie dziękuję za 
Wasz wysiłek, za Wasz trud, determi-
nację i odwagę. Bez Waszej odwagi, 
Waszej gotowości, nie czulibyśmy się 
tak bezpiecznie – podsumował pod-
czas swojego wystąpienia szef Rady 
Ministrów. – (...) Jestem przekonany, 
że dzięki takim inwestycjom, jak ta tu-
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Kamień węgielny pod budowę nowej komendy
Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w piątek (3.02) Rudę Śląską, aby wziąć udział w uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP. Inwestycja, powstająca przy ul. Niedurnego na wysokości KWK Pokój, ma zostać zrealizowana do 
końca 2023 roku i kosztować będzie ok. 37,5 mln zł (stuprocentowe fi nansowanie ze strony państwa). Do nowej siedziby przeniosą się strażacy z Wirku i Orzegowa.

PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

taj, i setkom, tysiącom różnych inwe-
stycji w państwowe i ochotnicze straże 
pożarne, bezpieczeństwo Polaków bę-
dzie podniesione na jeszcze wyższy 
poziom. Raz jeszcze dziękuję wszyst-
kim strażakom i wszystkim druhom 
z całej Polski – dodał premier Mateusz 
Morawiecki.

Budowa nowego budynku przy 
ul. Niedurnego konieczna była z po-
wodu szkód górniczych w obecnej 
siedziby rudzkiej PSP przy ul. Strażac-
kiej 10 w Wirku. Ponadto brakuje 
w nim powierzchni socjalno-admini-
stracyjnej oraz garażowej, a wąskie 
i niskie bramy wjazdowe sprawiają, 
że czas wyjazdu do interwencji wy-
dłuża się. Do tego dochodzi m.in. ma-
ła wysokość pomieszczeń garażo-
wych, co wyklucza możliwość zamon-
towania wymaganej przepisami in-
stalacji wyciągu spalin. Z kolei w Jed-
nostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 
przy ul. Hlonda 39 w Orzegowie bra-
kuje powierzchni ga-
rażowej, tech-
nicznej oraz 

socjalnej. – Rudzcy strażacy czekali 
kilkadziesiąt lat na nową siedzibę 
i w końcu będą ją mieli – podkreślił 
w trakcie piątkowej konferencji nad-
bryg. Jacek Kleszczewski, śląski ko-
mendant wojewódzki PSP.

Komenda Miejska PSP w Rudzie 
Śląskiej pozyskała od Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń w Bytomiu działkę 
pod budowę strażnicy przy ul. Niedur-
nego o powierzchni prawie 
13 tys. m kw. Udzielone zostało 
także zielone światło ze strony pań-
stwa na stuprocentowe sfi nansowa-
nie tej inwestycji. Rozpoczęta inwe-
stycja przewiduje budowę nowej ko-
mendy, w której znajdzie się m.in.: 
18 stanowisk garażowych dla wozów 
strażackich, część biurowa, sale szko-
leniowe, sala sztabowa, a także salka 
edukacyjna „Ognik”, służąca do spo-
tkań z dziećmi w wieku szkolnym. Po-
wstanie też zaplecze logistyczne ze 
sprzętem. Budynek będzie dostoso-
wany do użytkowania przez osoby 
z niepełnosprawnościami. Obiekt zo-
stanie wyposażony w instalacje: elek-

tryczne wysokoprądowe i niskoprą-
dowe, wodną, kanalizacyjną sanitarną 
i deszczową, centralnego ogrzewania, 

wentylacji mechanicznej, klimatyza-
cji, ładowania pojazdów elektrycz-
nych oraz fotowoltaiczną.

– Lokalizacja jednostki w centralnej 
części miasta umożliwi szybki dojazd 
do zdarzeń przez służby ratowniczo-
gaśnicze w każdy rejon miasta. To 
ważne z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Ponadto nowa in-
frastruktura i zaplecze poprawią kom-
fort pracy samych strażaków – pod-
kreśla prezydent miasta Michał Pie-
rończyk. – Szczególnie tutaj, w Rudzie 
Śląskiej, jest to istotne, że nowa straż-
nica może powstać, gdzie krzyżują się 
Autostrada A4 z Drogową Trasą Śred-
nicową. To wyjątkowe miejsce, które 
wymaga wyjątkowego bezpieczeń-
stwa – podsumował wojewoda śląski, 
Jarosław Wieczorek.

 Joanna Oreł

projekt 

siedziby PSP
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Ruszył nabór na „500 plus”
Od 2 lutego można składać wnioski o przyznanie świadczenia „500 plus”. Należy to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej, kierując 
wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowy okres świadczeniowy, kiedy to wypłacane będą pieniądze, potrwa od 1 czerwca 
tego roku do 31 maja 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysłu-
guje na każde dziecko do ukończenia 
przez nie 18 lat, niezależnie od osiąga-
nych dochodów. Żeby otrzymać 
świadczenie wychowawcze na 
nowy okres, trzeba złożyć 
do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych odpowied-
ni wniosek drogą elek-
troniczną. – Rodzice 

mają kilka kanałów składania elektro-
nicznych wniosków. Mogą to zrobić za 
pomocą profi lu PUE ZUS, za pośrednic-

twem bankowości elek-
tronicznej czy portalu 

Emp@ti a. Teraz 
mają moż-

liwość złożenia wniosku także przez 
aplikację mZUS, która jest dostępna na 
urządzenia mobilne (telefony komór-
kowe, tablety) – informuje Beata Kop-
czyńska, regionalny rzecznik prasowy 
ZUS w województwie śląskim.

Kiedy świadczenia będą wypłacane? 
– Jeśli rodzic złoży prawidłowo 
wypełniony wniosek z wymaganymi 
dokumentami do 30 kwietnia 
2023 r. ZUS wypłaci świadczenie do 
30 czerwca 2023 r., co oznacza, że 
rodzic zachowa ciągłość wypłaty 
świadczenia 500+ – wyjaśnia Beata 
Kopczyńska.

Z kolei w przypadku, gdy rodzic zro-
bi to w maju tego roku, ZUS wypłaci 
świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz 
z wyrównaniem kwoty świadczenia 

od czerwca. Wnioski złożone w czerw-
cu br. zostaną wypłacone do 31 sierp-
nia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwo-
ty świadczenia od czerwca, a w lipcu 
2023 r. – do 30 września 2023 r. wraz 
z wyrównaniem kwoty od lipca. Z ko-

lei pisma zgłoszone 
w sierpniu 2023 r., ozna-
czają, że ZUS wypłaci 
świadczenie do 31 paź-
dziernika 2023 r. wraz 
z wyrównaniem kwoty 
od sierpnia.

Dodajmy, że świadcze-
nie wychowawcze przy-
sługuje również zamiesz-
kałym w Polsce obywate-
lom UE i cudzoziemcom, 
o ile mają legalny pobyt 

w Polsce wraz z dostępem do polskie-
go rynku pracy. Do wniosku powinni 
oni dołączyć dokument potwierdzają-
cy legalność pobytu w Polsce wraz 

z dostępem do rynku pracy, np. karta 
pobytu z adnotacją „dostęp do rynku 
pracy”.

O „500 plus” mogą starać się oby-
watele Ukrainy, którzy uzyskali legalny 
pobyt w naszym kraju na podstawie 
Ustawy o pomocy obywatelom Ukra-
iny w związku z konfl iktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa. W takich 
przypadkach wniosek powinien być 
przygotowany na formularzu SW-U 
w języku ukraińskim. Można go złożyć 
poprzez PUE ZUS, portal Emp@� a lub 
bankowość elektroniczną. JO

Mieszkaniowe inwestycje w Rudzie i Orzegowie
W mieście trwają intensywne prace nad budową mieszkań komunalnych w Rudzie przy ul. Bankowej oraz TBS-ów przy ul. Tomanka w Orzegowie. 
Te pierwsze mają być gotowe już jesienią tego roku, a inwestycja realizowana przez Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
z Chorzowa na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 r.

Dwa budynki mieszkalne przy 
ul. Bankowej w Rudzie powstają na 
działce o powierzchni ponad 3,3 tys. m 
kwadratowych. W każdym z nich znaj-
dzie się 26 mieszkań o wielkości od 
45 do 52 m kw. Budynki będą mieć 
trzy nadziemne kondygnacje miesz-
kalne i jedną podziemną, gdzie zlokali-
zowane zostaną garaże, rowerownia, 
pomieszczenie techniczne i pomiesz-
czenie na odpady. Ponadto do każde-
go mieszkania będzie przynależeć ko-
mórka lokatorska na odpowiednim 
piętrze. – Aktualnie zostały zakończo-
ne roboty konstrukcyjne i murarskie 
ścian nośnych budynków mieszkal-

nych. Wykonano również komplet 
stropów żelbetowych, a także przystą-
piono do montażu więźby drewnianej 
dachów – wymienia Michał Pieroń-
czyk, prezydent Rudy Śląskiej. – W naj-
bliższym czasie rozpocznie się także 
montaż pokrycia dachowego. Najważ-
niejsze jest to, że wszystkie prace prze-
biegają zgodnie z przyjętym harmono-
gramem. Termin zakończenia tej in-
westycji to jesień tego roku – dodaje.

Jeżeli chodzi o stan prac, to ponad-
to w budynkach częściowo zamonto-
wana została stolarka okienna. Po za-
kończeniu prac związanych z ułoże-
niem pokrycia dachowego, wykonaw-

ca zabierze się za roboty instalacyjne, 
tynkarskie i związane z wykonaniem 
posadzek.

– Budynki będą mieć trzy mieszkalne 
kondygnacje nadziemne i jedną pod-
ziemną, w której oprócz garaży znajdą 
się: rowerownia, pomieszczenia tech-
niczne i pomieszczenie na odpady – in-
formuje Piotr Janik, naczelnik Wydzia-
łu Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska. – Co ważne, budynki będą przy-
stosowane do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami – główne wejścia za-
projektowano na poziomie gruntu, 
kondygnacje podziemne z parterowy-
mi będą łączyć windy, a w każdym bu-
dynku jedno mieszkanie będzie mieć 
powiększone otwory drzwiowe oraz 
układ pomieszczeń pozwalający na 
swobodne korzystanie z nich przez 
osobę na wózku inwalidzkim – dodaje.

Inwestycja ta będzie kosztowała 
ok. 19,6 mln zł, z czego większość po-
kryje fi nansowanie w ramach dotacji 
z Banku Gospodarstwa Krajowego 
z tzw. Funduszu Dopłat oraz z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(resztę pokryje miasto).

Równocześnie trwa budowa miesz-
kań na wynajem przy ul. Tomanka 
w Orzegowie. Miasto partycypuje 
w kosztach realizacji tej inwestycji, 
która jest własnością Regionalnego To-
warzystwa Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. W ra-

mach niej powstają 44 mieszkania 
(39 mieszkań dwupokojowych o po-
wierzchni od 49,84 m kw. do 55,66 m kw. 
oraz pięć mieszkań trzypokojowych 
o powierzchni od 65,93 m kw. do 
67,39 m kw.). – Aktualnie realizowane 
są roboty konstrukcyjno-budowlane 
na kondygnacjach parteru wszystkich 
z czterech segmentów (A, B, C, D). Za-
kończono roboty konstrukcyjno-bu-
dowlane w kondygnacji garażu pod-
ziemnego. Wzniesiono ściany muro-
wane w kondygnacji parteru w seg-
mencie A, B i C. Prowadzone są roboty 
murarskie przy ścianach parteru w seg-
mencie D. Wykonano strop nad kondy-
gnacją parteru w segmencie A. Prowa-

dzone są prace przy wykonaniu stro-
pów nad kondygnacją parteru w seg-
mentach B, C i D – wylicza Agnieszka 
Piekorz-Hałczyńska, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Lokale mieszkalne będą w standar-
dzie „pod klucz” wyposażone w ku-
chenkę elektryczną, zlewozmywak 
oraz biały montaż w łazience. Zasie-
dlić je będą mogły osoby po poniesie-
niu kosztów partycypacji. Do 27 stycz-
nia br. zawartych zostało 20 umów 
o partycypację. Budowa mieszkań 
przy ul. Tomanka w Orzegowie ma za-
kończyć się na przełomie kwartału I i II 
przyszłego roku.

 Tekst i foto: Joanna Oreł

Mieszkania przy 

ul. Bankowej

Mieszkania przy 

ul. Tomanka
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OGŁOSZENIA

Armeriter smakiem stycznia
Jan Wyżgoł został pierwszym laureatem dziesiątej edycji konkursu „Rudzkie Smaki”. Na danie dla fanów sportów zimowych 
zaproponował armeriter – śląski, ciepły posiłek z czerstwych bułek. Przepis na to danie otworzy kalendarz kulinarny na  
2024 rok, który podsumuje tegoroczny konkurs. Z kolei do końca lutego można przesyłać przepisy na naleśniki.

PREZydENt 
MIAStA 

RudA ŚląSkA 
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta, wykazów 

dotyczących oddania w:
użyczenie lokalu użytkowego przy  • 
ul. Wolności 14/4, dzielnica Ruda;
najem gruntu pod garażem blaszanym • 
przy ul. A. Nowary 37, dzielnica Wirek,
dzierżawę gruntu pod nowy ogródek • 
przydomowy przy ul. kochłowickiej 
145-147, dzielnica kochłowice,
które przydzielone zostaną w trybie 

bezprzetargowym na podstawie umów 
użyczenia, najmu gruntu oraz dzierżawy, 

zawartych na czas oznaczony do 3 lat.  

PREZydENt 
MIAStA  

RudA ŚląSkA 
wykonujący zadania z zakresu 

administracji rządowej informuje 
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu nieruchomości 

zlokalizowanej  
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 1 Maja, 
która zostanie oddana w dzierżawę na 

czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek przydomowy.

kuchnia śląska charakteryzuje się 
szacunkiem do jedzenia. Ślązaczki tak 
gospodarowały jedzeniem, aby nie 
zmarnować żadnych resztek, czy 
okruszków. Jednym ze sposobów na 
wykorzystanie czerstwego pieczywa 
były armeritry. – Suche bułki kroiło się 
na grube pla-

stry, maczało w mleku i smażyło na 
maśle. Gotowe posypywało się cu-
krem. Najlepiej smakowały po powro-
cie z zimowych zabaw na placu lub ja-
ko ciepłe śniadanie – wspomina Jan 
Wyżgoł, autor przepisu. – Nazwa wzię-

ła się z języka niemieckiego „Arme Rit-
ter”, co znaczy „biedny rycerz” – doda-
je Wyżgoł.

tradycyjne armeritry posypujemy 
cukrem. W bogatszej wersji można po-
dawać je z miodem, konfiturami, jogur-
tem, dże-

mem czy kremem czekoladowym. do 
mleka można dodać cynamon, który 
ma właściwości rozgrzewające lub roz-
mącone jajko.

do końca lutego można przesyłać 
do rudzkiego magistratu przepisy na 
naleśniki. – Drugi lutego to dzień nale-

śnika. Z tej okazji czekamy na 
przepisy na to popularne danie 
– ciasto, w które zwinąć moż-
na przeróżne nadzienie: słod-
kie lub wytrawne – mówi Iwo-
na Małyska z Wydziału kultu-
ry, komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta urzędu 

Miasta. – Naleśniki podawane są na 
śniadanie, obiad, kolację, a nawet na 
deser, czy na zimną płytę  – dodaje.

Propozycje można wysyłać na adres 
e-mail: media@ruda-sl.pl lub pocztą 
na adres urzędu Miasta Ruda Śląska 
z dopiskiem „Rudzkie Smaki”. – Zapra-
szamy do kulinarnej zabawy z rudzkim 

PRzePis nA ARMeRiteR

Bułka (choć tukej lepij zabrzmi: żymła) noleży kupić, dejmy na to w czwor-

tek rano i wspomnieć sie ło nij w sobota, tyż rano, jeli jom chcymy mieć na 

śniodanie we formie armeritra. Na samym poczontku trza pokroć ta sczer-

stwiało żymła nojlepij na takie rubsze plastry, kere noleży potonkać w mlyku. 

tu dejcie pozor, coby Wom łostrzodka za dużo tego mlyka niy wypióła, bo 

Wom prziszły armeriter sie rozłonacy na małe konski, a to już niy bydzie arme-

riter. terozki łopiekomy je (te plastry) z łobu stron na złoty kolor. Wyciongomy 

te łopieczone na talyrz, sujymy dość fest cukrym i maszkycymy.

I coby boła jasność. Żodyn niy mo prawa zabronić Wom tworzynie armeri-

trow wydziwiatych (z marmeladom, dżymym, szkololadom), yno musicie mieć 

świadomość, iże swojym wynokwianiym zrywocie ze tradycjom. I jeszcze na 

koniec. Niy jest pogwołcyniym normy łobyczajowyj przi zrychtowaniu armeri-

trow jejich ponowne potonkanie we rozkwyrlanym jajcu przed samiuśkiym 

smażyniym, ale to już po delikatnyj (!) kompieli mlycznyj. Smacznego! 

magistratem w 2023 roku. Obok głów-
nej nagrody, którą jest publikacja zwy-
cięskiego przepisu w kalendarzu kuli-
narnym, laureaci poszczególnych mie-
sięcy otrzymają w tym roku najnowszą 
książkę dr hab. Doroty Świtały-Trybek  
pt. ,,Dobra rada złota warta, czyli po-
rady dla śląskiej gospodyni” – zachęca 
Iwona Małyska. – Autorka zawarła 
w książce ponad 600 różnych porad 
dotyczących prowadzenia gospodar-
stwa domowego. Wskazówki te oparte 
są na materiałach z XIX i pierwszej po-
łowy XX wieku, ale wiele z nich jest 
nadal aktualnych – dodaje.

tekst i foto: UM



w klasie śpiewu mgr Barbary Orliń-
skiej), Karol Pięta (uczeń Stowarzysze-
nia Ognisk Edukacyjno-Artystycznych 
Amadeusz w Mysłowicach w klasie 
fortepianu mgr Joanny Bliwert-
Hoderny) oraz Marcin Pięta (uczeń 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. G. Fitelberga w Cho-
rzowie w klasie gitary mgr. Szymona 
Gołąbka), a także Chór Mieszany Sło-
wiczek z Rudy Śląskiej pod dyrekcją 
Barbary Orlińskiej, który wykonał ko-
lędy polskie i zagraniczne oraz pasto-
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PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

„Słowiczkowe” świętowanie
To był podwójnie ważny dzień dla Chóru Mieszanego Słowiczek. W niedzielę, 29 stycznia, 
w Domu Śpiewaczym w Wirku odbył się koncert kolęd połączony ze świętowaniem 
100-lecia poświęcenia sztandaru chóru Słowiczek.

– Na początku spotkania chórzyści 
wraz ze sztandarem chóru uroczyście 
weszli w rytmie poloneza – kolędy 
,,Serca Ludzkie”, którą wykonała 
akompaniator chóru Teresa Pięta. Na-
stępnie prezydent miasta uroczyście 
wbił pamiątkowy gwóźdź do sztanda-
ru chóru – mówi Andrzej Pięta, prezes 
Chóru Mieszanego Słowiczek.

Podczas koncertu wystąpili: zespół 
wokalno-instrumentalny Piętaszki 
w składzie – Łukasz Pięta (uczeń By-
tomskiego Ogniska Artystycznego 
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OGŁOSZENIE PŁATNE

Poloneza czas zacząć!
Rudzcy maturzyści już po raz siódmy spotkali się na Placu Jana Pawła II, żeby wspólnie 
zatańczyć poloneza. Uczniów poprowadził prezydent Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk. 

– Bardzo się cieszę, że po raz siódmy 
zatańczyliśmy razem poloneza. To 
znak, że matura jest już blisko. To sym-
bol, że zbliża się ten ważny dzień w ży-
ciu każdego młodego człowieka. To 
egzamin dojrzałości. Życzę Wam po-
wodzenia! – mówił Michał Pierończyk,  
prezydent Rudy Śląskiej. –  Polonez na 
nowobytomskim rynku to już taka na-
sza rudzka tradycja, która cieszy się 
zainteresowaniem rudzkiej młodzieży 
– podkreśla Mariola Mańka-Sgodzaj, 
inicjatorka wydarzenia. – Młodzi lu-
dzie chętnie włączają się w tę akcję 
i dobrze się bawią, bo mogą się ode-
rwać od codziennych zajęć, a przy tym 
poczuć się w centrum uwagi. To taki 
relaks przed maturą, która jest dla 
wielu z nich bardzo stresująca. Na na-
ukę poświęcają bardzo dużo czasu, 

żeby wypaść na maturze jak najlepiej 
– dodaje.

Maturzyści zmierzą się z egzami-
nem dojrzałości w terminie od 4 do 
23 maja. W tym roku w szkołach po-

nadpodstawowych w Rudzie Śląskiej 
w klasach maturalnych uczy się w su-
mie 655 maturzystów, 373 osoby w li-
ceach i 292 osoby w technikach.

Tekst i foto: AP

rałki. Ponadto solowe utwory zaśpie-
wała Barbara Orlińska.

Na tym jednak nie koniec. – Historię 
pierwszego sztandaru chóru, który zo-
stał poświęcony 22 lipca 1922 r., 
a zniszczony przez okupanta w czasie 
II wojny światowej, przedstawił członek 
Stowarzyszenia Chóru Mieszanego Sło-
wiczek w Rudzie Śląskiej – Sebasti an 
Pustelnik wraz z żoną, Iwoną Pustelnik. 

Przygotowali oni również przepiękną 
wystawę o historii chóru oraz sztanda-
rze – podsumowuje Andrzej Pięta.

– Chórzyści kolejny raz udowodnili, 
że są prawdziwą wizytówką miasta. 
Gratuluję udanego występu i dziękuję 
za zaproszenie – podsumował prezy-
dent miasta Michał Pierończyk, jeden 
z patronów honorowych wydarzenia.

JO

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że mając na uwadze pojawiające się sta-

wiające mnie w negatywnym świetle informacje dotyczące mojej 
osoby, a w szczególności dotyczące mojego oświadczenia lustracyj-
nego sprzed ponad 10 lat oświadczam, że nie kontestuję wydanego 
w sprawie orzeczenia sądowego, jednakże podkreślić chcę, że:

– w postępowaniu lustracyjnym nie posługiwano się bo ich nie było  
żadnymi dokumentami, które miałyby być sporządzone przeze 
mnie,

– nie posługiwano się bo jej nie było, teczką personalną i teczką pra-
cy tajnego współpracownika,

– skazanie oparte de facto na zeznaniach funkcjonariusza W.R. 

Jednocześnie w uzasadnieniu w sprawie Sąd Okręgowy wskazał, że 
nie otrzymywałem jakiegokolwiek wynagrodzenia, a także, że wyniki 
postępowania nie wskazują aby moja jakakolwiek działalność mia-
ła charakter antyniepodległościowy i abym pomagał w zwalczaniu 
opozycji.

Zgodnie z orzeczeniem już 6 lat temu minął okres przez który mo-
głem kandydować w wyborach jakiegokolwiek typu.

W związku z zaistniałą sytuacją z własnej woli składam rezygnację 
z zasiadania w Radzie Nadzorczej Śląskiego Parku Przemysłowo-Tech-
nologicznego Sp. z o.o.

Tadeusz Grozmani



„Dobrze jest inspirować się światem i ludźmi, ale trzeba znaleźć czas na to, 
by ostatecznie  formułować swoje opinie”  Agata Passent

MAKSYMA  
NA LUTY 2023

Pani Krystynie Kozłowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Matki
składa 

Dyrektor oraz Pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Rudzie Śląskiej

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.

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

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

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.

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 fizyczny, 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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Panu Bogdanowi simińskiemu
pracownikowi Administracji Nr-6

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

ojca 
składają

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KOMUNIKAT ODDZIAŁOWEGO  
BIURA LUSTRACyJNEGO W KATOWICACH

W związku z zamieszczonym w tygodniku i internetowym portalu „Wiadomości Rudzkie” nr 3/1556 z dnia 18 stycznia 
2023 r. płatnym ogłoszeniem, zawierającym oświadczenie byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa Władysława 
Rostowskiego zapewniającego, że Tadeusz Grozmani nie był tajnym współpracownikiem SB informuję, iż twierdzenie 
to jest sprzeczne zarówno z prawomocnymi ustaleniami sądu w zakresie współpracy Tadeusza Grozmaniego z SB, jak 
i z prawomocnym wyrokiem sądu, w którym Władysława Rostowskiego uznano za winnego składania w postępowaniu 
lustracyjnym fałszywych zeznań w obronie Tadeusza Grozmaniego.

Prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 9 maja 2013 roku o sygnaturze IV K 159/12 uznano, 
że oświadczenie lustracyjne Tadeusza Grozmaniego, w którym zaprzeczył on współpracy z SB, jest niezgodne z prawdą. 
Od tego orzeczenia lustrowany złożył apelację, a następnie kasację, jednakże zarówno Sąd Apelacyjny w Katowicach, jak 
i Sąd Najwyższy utrzymały w mocy orzeczenie SO w Gliwicach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, akta prawomocnie zakończonego postępowania lustracyjnego przeciwko Ta-
deuszowi Grozmaniemu przechowywane są w Oddziałowym Archiwum IPN w Katowicach pod aktualną sygnaturą IPN 
Ka 682/15 i każdy zainteresowany może – po złożeniu stosownego wniosku – zapoznać się z nimi osobiście. W wypadku 
akt sądowych postępowań lustracyjnych nie ma żadnego ograniczenia co do kręgu osób uprawnionych do zapoznania 
się z nimi.

Władysław Rostowski był funkcjonariuszem prowadzącym Tadeusza Grozmaniego jako tajnego współpracownika, 
a w toku postępowania lustracyjnego swoimi zeznaniami starał się chronić lustrowanego. Po prawomocnym zakoń-
czeniu postępowania lustracyjnego postępowanie co do składania przez Władysława Rostowskiego fałszywych zeznań 
przeprowadziła Prokuratura Rejonowa Gliwice – Zachód, a w wyniku skierowanego aktu oskarżenia Sąd Rejonowy w Gli-
wicach uznał go za winnego popełnienia tego przestępstwa.

W świetle powyższych faktów treść opublikowanego w formie płatnego ogłoszenia oświadczenia Władysława Ro-
stowskiego jest niezgodna z prawdą.

prokurator Andrzej Majcher
Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Katowicach

Katowice, 31 stycznia 2023 r.

41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala 32 248-24-11, tel./fax 32 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gli-
wice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751 stronę redaguje gabriela LUTomsKA
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rozstrzygnięcie świąteczno-noworocznego  
Konkursu Bałwanka eresemka  

oraz  świąteczno-noworocznej Krzyżówki spółdzielcy
Od wielu lat nasza Spółdzielnia or-

ganizuje świąteczno-noworoczny 
konkurs Bałwanka Eresemka oraz 
świąteczno-noworoczną Krzyżówkę 
Spółdzielcy. Raduje nas, że cieszą się 
one powodzeniem i zawsze jest wielu 
uczestników.

Tym razem powodzenie było 
ogromne. Wzięła w nich rekordowa 
liczba osób. Motywuje nas to do kon-
tynuowania tej tradycji, mamy na-
dzieję, że w kolejnych latach równie 
tyle osób będzie zainteresowanych 
naszymi konkursami i krzyżówkami.

W dniu 24 stycznia br. zebrała się 
komisja i przystąpiła do wyłonienia 
zwycięzców konkursu oraz krzyżówki. 
Przewidziane zostały trzy nagrody za 
konkurs i trzy nagrody za krzyżówkę.

Hasło Konkursu Bałwanka Eresem-
ka brzmiało: 

w ten magiczny, świąteczny czas 
Niech będzie radosny każdy z was...
Kolorowej choinki, kolęd śpiewania,

miodowego makowca,  
przy wigilijnym stole biesiadowania.

Szczęśliwą zwyciężczynią został Pa-
ni Jolanta K. z Bykowiny. Dwie kolejne 
nagrody otrzymują: Pani Barbara W.  
z Goduli, Pan Edward K. z Bielszowic.

Nagrodą jest sprzęt AGD.
Hasłem świąteczno-noworocznej 

Krzyżówki Spółdzielcy była myśl Tade-
usza Gicgiera: „człowiek jest towa-
rem bardzo delikatnym, łatwo ulega 
zepsuciu”.

Pierwszą nagrodę otrzymuje  Pani 
Janina O. z Goduli. Dwie pozostałe:  

Pan Mirosław Ch. Z Wirku, Pan Józef 
M. z Goduli.

Nagrodą dla zwycięzców jest sprzęt 
AGD.

Nagrody dla zwycięzców są do od-
bioru w Dziale Organizacji i Samorzą-
du w Dyrekcji Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Ruda, ul. Magazyno-
wa 12, pokój nr 214, codziennie od 
godziny 9.00 do 12.00.

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

gratulujemy wygranej. Zaprasza-
my do stałego rozwiązywania na-
szych konkursów i krzyżówek.
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PREZyDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczo-
ny nieruchomość gruntową o powierzchni 1914 m2, znajdującą się w Rudzie Śląskiej-Halembie 
przy ulicy Energetyków 15, z przeznaczeniem pod prowadzenie istniejących kortów do tenisa 
ziemnego. Przetarg odbędzie się dnia 24.02.2023 r o godzinie 10.00. Szczegółowe informacje 
znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR. Dodatkowych informacji 
udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 
14 a, 41-709 Ruda Śląska.

PREZyDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony 
nieruchomości o powierzchni 1578,72 m2, znajdującą się w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy 
ulicy Pokoju 13, z przeznaczeniem pod prowadzenie istniejących kortów do tenisa ziemnego. 
Przetarg odbędzie się dnia 28.02.2023 r o godzinie 10.00. Szczegółowe informacje znajdują się 
na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR. Dodatkowych informacji udziela Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14 a, 41-709 
Ruda Śląska.



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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NAJMŁODSI 
RUDZIANIE 
– WITAMY 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Aleksander 
Woszkowski
syn 
Katarzyny
i Patryka
ur. 29.01
(4100 g  
i 55 cm)

Baran – Ulegniesz wielkiemu 
zauroczeniu i trudno Ci bę-
dzie zapanować nad emocja-
mi.
Byk – Zapomniana osoba 
z przeszłości nagle przyniesie 
ratunek Twojemu budżeto-
wi.
Bliźnięta – Doprowadzisz do 
końca coś, z czym nikt dotąd 
nie dawał sobie rady.
Rak – Pójdź za głosem intu-
icji, a odnajdziesz to, czego 
szukasz od dłuższego czasu.
Lew – Zdołasz sprytnie 
obejść pułapkę zastawioną 
przez kogoś, kogo dobrze 
znasz.
Panna – Wkraczasz na drogę, 
która może Cię poprowadzić 
ku kłopotom w związku.
Waga – Dostaniesz ważny 
sygnał od osoby, od której 
będzie bardzo dużo zależeć.
Skorpion – Spotkanie, na 
które trzeba było długo cze-
kać, wreszcie dojdzie do 
skutku.
Strzelec – Twój urok osobi-
sty może zdziałać cuda. 
Dzięki niemu pokonasz prze-
szkodę.
Koziorożec – Masz teraz tyle 
sił i energii, że zrobisz wszyst-
ko, co sobie zaplanowałeś.
Wodnik – Odezwie się ro-
mantyczna strona Twojej 
natury. Życie nabierze kolo-
rów. 
Ryby – Wydarzy się coś, co 
zaważy na dalszym życiu, ale 
nie przyspieszaj zmian.

Antonina 
Szefer
córka
Agnieszki
i Dawida
ur. 16.01
(4160 g,
57 cm)

Wiktoria 
Socha
córka 
Małgorzaty
i Mateusza 
ur. 27.01
(3900 g 
i 58 cm)

Alina 
Brzeziok
córka 
Doroty
i Jacka
ur. 28.01
(2990 g 
i 49 cm)

Karol 
Wrzosek
syn 
Kamili 
i Szymona
ur. 5.01
(3160 g 
i 48 cm)

Wanda 
Pepel
córka 
Darii
i Patryka
ur. 25.01 
(3300 g 
i 56 cm)

Zawodniczki i zawodnicy UKS Grot 
wystąpili podczas Halowych Mi-
strzostw Polski seniorów, które 
w dniach 27-29 stycznia odbyły się 
w Luboniu. Z województwa wielkopol-
skiego z medalem wrócił Rafał Czapaj. 

Czapaj wystąpił w dwóch konku-
rencjach. W łukach klasycznych zdo-
był 518 punktów i zajął 53. miejsce. 
Świetnie natomiast spisał się w kon-
kurencji barebow (łuki bez żadnych 
przyrządów celowniczych), gdzie 
w kwalifi kacjach poprawił swój rekord 
życiowy (503 punkty). W fazie elimi-
nacyjnej pokonał Roberta Kaczmarka 
z AZS Surma Poznań, Jacka Kowalskie-

go z ROKIS Radzymin i Jacka Marka 
z UKS Defmar Police. W półfi nale Ra-
fał Czapaj uległ Wojciechowi Lepia-
rzowi z Płaszowianki Kraków, co osta-
tecznie dało mu brązowy medal i tytuł 
II halowego wicemistrza Polski. 

Ponadto w konkurencji łuków kla-
sycznych po kwalifi kacjach Natalia Le-
pa zajęła szesnaste, Adrian Szłapak 
21., a Jakub Sroka 29. miejsce. Najle-
piej z tej trójki zaprezentował się Ja-
kub Sroka, który dostał się do najlep-
szej ósemki dzięki dwóm zwycięskim 
pojedynkom. W 1/4 fi nału uległ nato-
miast Sewerynowi Janusowi z AZS 
Surma Poznań i zajął fi nalnie ósme 

miejsce. W tej samej rywalizacji Ad-
rian Szłapak przegrał już w pierwszej 
rundzie z Dawidem Malickim z Talen-
tu Wrocław, w związku z czym zajął 
31. lokatę. Natalia Lepa wygrała 
pierwszy pojedynek, ale w drugim 
przegrała z olimpijką z Tokio i brązową 
medalistką mistrzostw świata junio-
rów Sylwią Zyzańską i zajęła ostatecz-
nie 16. lokatę.

Poza tym drużyna męska UKS Grot 
w składzie: Jakub Sroka, Adrian Szła-
pak i Rafał Czapaj zajęła dziesiąte 
miejsce, a mikst Natalia Lepa/Adrian 
Szłapak był trzynasty w swojej rywali-
zacji.    DK

Rafał Czapaj z medalem mistrzostw Polski
ŁUCZNICTWO

Ruszyły zapisy do nowego sezonu Li-
gi Rudzkich Orlików. Drużyny posiada-
jące od 9 do 15 zawodników mogą 
zgłaszać się do rozgrywek w sezonie 
2023, który rozpocznie się w połowie 
marca. 

Spotkania w ramach ligi są rozgry-
wane na boisku Orlik w Nowym Byto-
miu w soboty i niedziele od marca do 
listopada z wyłączeniem okresu waka-

cyjnego. Zapisy drużyn, które uczestni-
czyły w sezonie 2022, przyjmowane 
będą do 19 lutego. W minionym roku 
najlepszym zespołem okazała się dru-
żyna ZZ Kadra Bielszowice, która wy-
przedziła Awir oraz KostKev Pod Łoso-
siem. 

Nowe zespoły zgłaszać się mogą od 
20 do 26 lutego. Podobnie jak w ze-
szłym roku, tak i tym razem LRO będzie 

prowadzona w dwóch ligach. W przy-
padku drugiej ligi maksymalna liczba 
drużyn może wynieść 14 (w sezonie 
2022 udział wzięło 8 zespołów). Aby 
zgłosić swoją drużynę, należy przesłać 
na adres e-mail k.musziol@mosir.rsl.pl 
pełną nazwę zgłaszanej drużyny oraz 
numery telefonów i adresy e-mail 
dwóch kierowników drużyny wraz 
z wypełnioną kartą drużyny. DK

Liga Rudzkich Orlików wystartuje w marcu
PIŁKA NOŻNA

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

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

Rudzianki bez sukcesów w Zagrzebiu
ZAPASY

Dwie przedstawicielki ZKS Slavia Ru-
da Śląska wystąpiły podczas Zagreb 
Open, seniorskiego turnieju zapaśni-
czego, który odbył się w stolicy Chor-
wacji w dniach 1-5 lutego. 

Dla Natalii Strzałki rywalizacja nieste-
ty zakończyła się już po pierwszej wal-

ce. Los chciał, że już na etapie kwalifi -
kacji w kategorii wagowej 68 kg spotka-
ła się z inną Polką, Wiktorią Chołuj, re-
prezentującą barwy AKS-u Białogard. 

Chołuj okazała się lepsza i wygrała 
2:0 na punkty. Polka miała szansę na 
brązowy medal, ale w decydującej wal-

ce uległa Francuzce Pauline Lecarpen-
� er. Natalia Kubaty natomiast wystar-
towała w kategorii wagowej 62 kg już 
od fazy 1/8. Jej rywalką była Ana Godi-
nez Gonzalez z Kanady. Rudzka zawod-
niczka poniosła w tym starciu porażkę 
i odpadła z rywalizacji.  DK

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza konsultacje z mieszkańcami miasta Ruda Śląska w zakresie 
koncepcji zagospodarowania placu Jana Pawła II

Konsultacje trwają od 11 stycznia do 9 lutego.
W konsultacjach można wziąć udział poprzez złożenie formularza uwag 

oraz uczestnictwo w spotkaniu w siedzibie Urzędu Miasta 
9 lutego 2023 r. w sali nr 213 o godz. 17.00.

Formularz uwag można złożyć:
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6• 
przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta (41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6),• 
przesłać w formie elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza • 
na adres e-mail: prezydent@ruda-sl.pl.

Szczegółowe informacje, formularz uwag oraz konsultowana koncepcja dostępne są:
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska, • 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta: www.rudaslaska.bip.info.pl,• 
na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska: www.rudaslaska.pl.• 

OGŁOSZENIE



końcówka spotkania, w której Pogoń 
była niezwykle blisko doprowadzenia 
do remisu, ale w decydujących mo-

mentach zabrakło skutecz-
ności. Przy stanie 82:84 go-

ście przejęli piłkę pod wła-
snym koszem, co zmu-

siło rudzian do faulu. 
Dwa trafi one rzuty 
osobiste gości spra-
wiły, że kolejny celny 

rzut Radosława Pyplo-
ka na 17 sekund przed 
końcową syreną jedynie 

przedłużył nadzieję. 
Pogoni udało się 
przejąć piłkę, ale 

Do podziękowań za pracę dla Mikołaja Maślanki 
przyłączył się prezydent Michał Pierończyk.
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Pogoń z porażką u siebie
KOSZYKÓWKA

Pogoń Ruda Śląska przegrała 84:86 
(19:27, 25:19, 16:23, 24:17) z MKKS 
Rybnik w ostatnim domowym spotka-
niu III ligi mężczyzn. Rozegrany w śro-
dę (1.02) mecz był jednocześnie oka-
zją do złożenia podziękowań Mikoła-
jowi Maślance, który po 12 latach 
pełnienia funkcji prezesa klubu ustąpił 
miejsca Arkadiuszowi Kaczmarkowi.

Lepiej w spotkanie weszli goście, 
którzy rozpoczęli zdobywanie punk-
tów od celnego rzutu „za 3”. Pierwsze 
punkty dla Pogoni zdobył natomiast 
Mateusz Respondek, który był najsku-
teczniejszym zawodnikiem w całym 
spotkaniu. Rybniczanie szybko wypra-
cowali sobie przewagę, która na ko-
niec pierwszej kwarty wyniosła osiem 
punktów, co było efektem lepszej sku-
teczności, a także dobrej gry pod wła-
snym koszem. W drugiej kwarcie Po-
goń zagrała agresywniej w obronie, co 
przełożyło się na wynik 44:46 przed 
zmianą stron. 

W trzeciej kwarcie rudzianie po raz 
pierwszy wyszli na prowadzenie, co 
trwało jednak bardzo krótko – goście 
szybko przejęli inicjatywę i znów po-
większyli przewagę do dziewięciu 
punktów. Emocjonująco przebiegła 

WYNIKI RUDZKICH DRUŻYN
PIŁKA RĘCZNA

II liga kobiet gr. 4, 5.02 
AZS AGH Kraków 

– Zgoda Ruda Śląska 26:25 (15:11)
Zgoda: Gontarek, Boruta – Nawrocka 
(4 bramki), Chruścińska (2), Zawada (2), 
Tukaj (3), Korbel (1), Szewczyk (2). Za-
lewska, Krzysteczko (4), Szydełko (1). 

FUTSAL
1/16 Pucharu Polski, 1.02 

Futsal Tychy – Gwiazda Ruda Śląska 
po dogrywce 3:2 (1:2)

Bramki dla Gwiazdy: Małek, Mazur.

KOSZYKÓWKA
III liga mężczyzn 4.02 

BS Polonia Bytom 
– Pogoń Ruda Śląska 88:95 (22:22, 

21:34, 16:16, 29:23)
Pogoń: Respondek (23 punkty), Py-
plok (3), Błaszczyk (23), Chorążak (3), 
Kempski (2), Gancarz, Nowicki (5), Żył-
ka, Jeglorz (3), Borowski (10), Sebrala 
(23).  DK

Zapisy do „Biegu Wiewiórki” rozpoczęte
BIEGI

Mimo świetnej gry i 35 punktów na koncie Mateusza Rospondka 
(biała koszulka) Pogoń nie zdołała wygrać z MKKS-em. 

Brąz rudzian w Muskacie
TENIS STOŁOWY

Z Katowic wrócili 
z medalami

JU-JITSU 

W pierwszych zawodach w nowym sezonie 
drużyna KTJ MMA zdobyła 19 medali.

Fo
to

: K
TJ

 M
M

A 
Ru

da
 Ś

lą
sk

a

ostatnia akcja meczu w wykonaniu 
Cypriana Błaszczyka nie przyniosła 
punktów i gospodarze zeszli z parkie-
tu z porażką. 

Pogoń Ruda Śląska – MKKS Rybnik 
84:86 (19:27, 25:19, 16:23, 24:17)
Pogoń: Respondek (35 punktów), 

Pyplok (15), Błaszczyk (17), Chorążak, 
Kempski, Gancarz, Nowicki, Prefi cz, 
Jeglorz (8), Borowski (2), Wróbel Se-
brala (7). Trener: Dariusz Dosa.

MKKS: Kołowrot (13), Rakszawa 
(25), Ścieszka (24), Margiciok, Toma-
nek (11), Androsz, Magiera, Szybiński 
(13). Trener: Łukasz Szymik. 

DK

Grażyna i Michał Wolni zdobyli brą-
zowy medal Mistrzostw Świata wete-
ranów, które w dniach 15-21 stycznia 
odbyły się w Muskacie.

W stolicy Omanu rudzianie rywali-
zowali w mikście w kategorii wiekowej 
70-74 lat. W fazie grupowej pokonali 
estońską parę Heikki Sool/Eva Hanni 
3:2 (10:12, 7:11, 11:6, 11:6, 11:3), 
a następnie gładko wygrali z niemiec-
ką parą Reinhard Schülerger/Monika 
Wilkens 3:0 (11:5, 11:5, 12:10). 

W pierwszym meczu fazy pucharo-
wej Grażyna i Michał Wolni zmierzyli 

się z parą Najmi Kinkhabwala/Kokila 
Patel z Indii, którą pokonali 3:1 (7:11, 
13:11, 11:5, 11:8). W spotkaniu decy-
dującym o wejście do wielkiego fi nału 
natomiast nasi reprezentanci ulegli po 
emocjonującej walce indyjsko-japoń-
skiej parze Pinakin Sampat/Etuko Seki 
2:3 (11:6, 13:15, 11:9, 8:11, 10:12). 
Wynik ten wystarczył do zdobycia brą-
zowego medalu. Łącznie reprezentan-
ci Polski zdobyli w Muskacie siedem 
medali, jedno srebro i sześć brązo-
wych krążków. 

DK

4 lutego w Katowicach odbyła się 
pierwsza w tym sezonie Ogólnopolska 
Liga Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu spor-
towym, w której wzięli udział zawod-
nicy z rudzkich klubów. W zawodach 
z tego cyklu uczestniczyły dzieci i mło-
dzież w pięciu kategoriach wiekowych 
od U8 do U16. 

Drużyna klubu KTJ MMA Team przy-
wiozła 19 medali: Daniel Pytlok trzy 
złote krążki, Jakub Karaś zdobył jedno 
złoto i dwa srebrne medale, Lena Bal-
cer dwa złote i jeden srebrny medal, 
a Carmen Wypukoł dwa srebra. Po-

nadto Nina Baucz, Maciej Mamczura 
i Dawid Kałdonek zdobyli po złocie, 
Michał Mamczura, Alex Bieniek i Ma-
teusz Grupski sięgnęli po srebro, a To-
biasz Graliński i Paweł Palka zdobyli 
brązowe krążki. 

W przypadku Nelson Clubu złoto 
wywalczył Maciej Theiner, a srebrne 
medale padły łupem Dominika Chmie-
lewskiego, Dominika Stanickiego 
i Krzysztofa Pethe. Ponadto po srebro 
sięgnął Wojciech Woczka z Academia 
Gorila.

DK

,,Bieg Wiewiórki” to okazja zarówno dla dorosłych, 
jak i dla dzieci, aby aktywnie spędzić czas. 

do remisu, ale w decydujących mo-
mentach zabrakło skutecz-
ności. Przy stanie 82:84 go-

ście przejęli piłkę pod wła-
snym koszem, co zmu-

ka na 17 sekund przed 
końcową syreną jedynie 

punktów. Emocjonująco przebiegła 

Tradycyjny ,,Bieg Wiewiórki” wy-
startuje pod koniec marca. Do sporto-
wej rywalizacji zapraszają organiza-
torzy: miasto Ruda Śląska, MOSiR 
Ruda Śląska i SPS nr 15.

Podobnie jak w 2022 roku, 
tak i tym razem zawody odby-
wać się będą na pętli o dłu-
gości 4200 m, zlokalizowa-
nej na terenie SPS nr 15 

i lasów halembskich, którą będzie moż-
na pokonać maksymalnie 
pięć razy. Zasada ta doty-
czy zawodników w biegu 
głównym, gdzie limit 

czasu na pokonanie 
pełnego dystansu 

wynosi dwie go-
dziny 45 minut. 

N a t o m i a s t 
w przypadku 
konkurencji 

nordic wal-
king startujący 

mogą pokonać wspo-
mnianą pętlę maksy-
malnie trzy razy. W ry-

walizacji dzieci do lat 15 
(rocznik 2008 i młod-
si) zasady również 
pozostały bez zmian 

– najmłodsi będą mieli do pokonania 
jedno okrążenie o długości 1000 m. 

Na 2023 rok zaplanowano dziewięć 
biegów, które odbędą się kolejno: 
25.03, 22.04, 20.05, 17.06, 15.07, 19.08, 
23.09, 7.10 i 4.11. Na zawodników, któ-
rzy wystartują w siedmiu biegach, czeka 
statuetka „Rudzka Wiewiórka”, a osoby, 
które wystartują we wszystkich dzie-
więciu biegach, otrzymają statuetkę 
„Duża Rudzka Wiewiórka”. 

Aby zgłosić swój udział do rywaliza-
cji, należy wypełnić formularz dostęp-
ny na stronie MOSiR Ruda Śląska. 
W przypadku biegu głównego i nordic 
walking wpisowe (wpłacone na cztery 
dni przed datą biegu) wynosi 20 zł, a 
dla dzieci 10 zł. Wpisowe będzie moż-
na również opłacić w dniu zawodów, 
wówczas opłata wyniesie 35 zł dla do-
rosłych i 15 zł dla dzieci.  DK
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PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska
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