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Ruszają spotkania 
z mieszkańcami

14 marca, we wtorek, rozpocznie się kolejna tura spotkań prezydenta miasta Michała Pierończyka 
z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. W sumie odbędzie się osiem wizyt. W ich trakcie będzie okazja do 

zapoznania się z aktualną sytuacją miasta, przedstawione zostaną najważniejsze działania, a mieszkańcy będą 
mogli poruszyć najbardziej nurtujące ich sprawy i problemy. – Tym razem zmieni się nieco przebieg spotkań, ale 

jedno pozostanie niezmienne – głosy mieszkańców oraz zasygnalizowane przez nich problemy będą zawsze dla 
mnie priorytetem – wyjaśnia Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

Więcej na str. 3
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Mieszkańcy Halemby 
zaniepokojeni wycinką drzew
 Czytaj na str. 2
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Wycinka drzew dla bezpieczeństwa
Mieszkańców Halemby zastanawia skala wycinki drzew w przylegającym do osiedla lesie (ul. Gałczyńskiego/Gojawiczyńskiej) 
w pobliżu tzw. polany. Nadleśnictwo Katowice wyjaśnia, że celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, a usunięte zostały 
drzewa obumierające, głównie brzozy.

– Zawsze cieszyłam się, że zamiesz-
kałam w tak zielonej okolicy, a teraz 
drzewo po drzewie zniknęło. Do tego 
z powodu prowadzonych prac rozjeż-
dżone zostały ścieżki, po których spa-
cerujemy – komentuje pani Aleksan-
dra, wieloletnia mieszkanka Halemby.

Nadleśnictwo Katowice wyjaśnia, 
że wycinka przeprowadzona została 
na wniosek leśniczego odpowiada-
jącego za leśnictwo oraz na wnioski 
GSM Nasz Dom w Rudzie Śląskiej. 
Chodziło o drzewa, które bezpośred-
nio zagrażały bezpieczeństwu miesz-
kańców (w pobliżu znajdują się plac 
zabaw, parkingi oraz ścieżki spacero-
we). – W związku z tym, że drzewo-
stan jest bardzo intensywnie wyko-
rzystywany przez mieszkańców do 

celów rekreacyjnych, postanowiono 
wyciąć również drzewa niebezpiecz-
ne i potencjalnie niebezpieczne w ca-
łym drzewostanie. Chodzi przede 
wszystkim o drzewa przy ścieżkach, 

placu zabaw, parkingach i garażach. 
Sieć ścieżek przecina cały drzewo-
stan i przy drzewach ponad dwa-
dzieścia metrów wysokości każde 
drzewo w drzewostanie w razie wy-
wrócenia zagraża spacerowiczom, 
infrastrukturze i samochodom – tłu-
maczy dr Czesław Greń, leśniczy Le-
śnictwa Panewnik, rzecznik prasowy 
Nadleśnictwa Katowice. – Wycięcie 
więc drzew rosnących tylko w są-
siedztwie ścieżek parkingów i placu 
zabaw nie rozwiązałoby problemu 
bezpieczeństwa dla korzystających 
z lasu – dodaje.

Wycięte zostały brzozy (i kilka sztuk 
robinii akacjowej) w wieku ok. 80 lat. 

Z okazji Dnia Kobiet
składam wszystkim Paniom
najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, spełnienia marzeń,

powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym.

Niech każdy dzień, nie tylko Wasze święto,
będzie pełen radości, serdecznych słów

i miłych gestów.

Wszystkiego dobrego!
Michał Pierończyk

Prezydent Miasta Ruda Śląska

– Do usunięcia wyznaczono drzewa 
obumierające, z oznakami zgnilizny 
zewnętrznej, wewnętrznej, pochyłe, 
złomy, wywroty oraz z obłamującymi 
się konarami. Trzeba pamiętać, 
że brzozy dożywają zaledwie 
do 90-100 lat (sporadycznie dłużej) 
i drzewa osiemdziesięcioletnie to są 
już osobniki w terminalnym okresie 
życia – mówi Czesław Greń.

Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Ka-
towice zaznacza, że do tej pory usu-
nięto wszystkie drzewa bezpośrednio 
zagrażające mieszkańcom, a ponadto 
z części drzew rosnących przy parkin-
gach przycięto obumierające, dolne 
konary.

Na szczęście nie zmieni się przezna-
czenie tego terenu – nadal w okolicy 
tzw. polany będą rosły drzewa, a po 
wycince zostanie on uporządkowany. 
– W omawianym drzewostanie mamy 
już drugie piętro drzewostanu, składa-
jące się z klonu, dębu, jesionu i lipy, 
które w przyszłości zastąpi brzozy, któ-
re dożywają już kresu swojego życia 
– opisuje Czesław Greń. – Dla stworze-
nia warunków do gniazdowania pta-
ków wieszamy budki lęgowe. Droga 
przy placu zabaw zostanie wyrówna-
na. Część gałęzi z wyciętych drzew, le-
żących na ziemi, zostanie uprzątnięta 
(zrąbkowanie, wywóz), a część pozo-
stająca w lesie będzie stanowić schro-
nienie dla ptaków i innych drobnych 
zwierząt. Wokół placu zabaw zostaną 
posadzone drzewa i krzewy w czasie, 
planowanej na kwiecień, akcji eduka-
cyjnej dla mieszkańców, na którą ser-
decznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych – zapowiada.

W poniedziałek (6.03) prezydent 
Rudy Śląskiej, Michał Pierończyk spo-
tkał się z przedstawicielami Nadleśnic-
twa Katowice, aby m.in. ustalić plan 
cyklicznych rozmów na temat działań 
prowadzonych na terenie lasów w Ru-
dzie Śląskiej. – Chcemy być na bieżąco 
informowani o pracach, które nie są 
ujęte w Planie Urządzenia Lasu. 
O szczegółach prac zaplanowanych na 
2023 rok przedstawiciele Lasów Pań-
stwowych mają poinformować także 
podczas marcowej sesji Rady Miasta 
– zapowiada prezydent Pierończyk. 
– Poruszyliśmy też kwesti e zajęć edu-
kacyjnych w rudzkich szkołach i w te-
renie. Pierwsze spotkanie planowane 
jest na kwiecień w okolicach „halemb-
skiej polany”, gdzie podczas wydarze-
nia wykonane zostaną nowe nasadze-
nia – dodaje. Joanna OrełFo
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Nie deklaracje, a działania
W przyszłym tygodniu rozpocznie się kolejny cykl dzielnicowych spotkań prezydenta 
miasta z mieszkańcami. – Tym razem zmieni się nieco ich przebieg, ale jedno pozostanie 
niezmienne – głosy mieszkańców oraz zasygnalizowane przez nich problemy będą zawsze 
dla mnie priorytetem – wyjaśnia Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. 
Rozmawiamy z nim o wiosennej turze spotkań.

Nie deklaracje, a działania
W przyszłym tygodniu rozpocznie się kolejny cykl dzielnicowych spotkań prezydenta 

 Tym razem zmieni się nieco ich przebieg, ale jedno pozostanie 
niezmienne – głosy mieszkańców oraz zasygnalizowane przez nich problemy będą zawsze 

Kolejna runda spotkań w dzielnicach
14 marca prezydent Michał Pierończyk wraz ze swoimi zastępcami rozpocznie wiosenny 
cykl spotkań z mieszkańcami Rudy Śląskiej w poszczególnych dzielnicach miasta.

– Mimo postępującej cyfryzacji na-
szego życia, wielu mieszkańców na-
dal woli tradycyjną formę spo-
tkań – mówi Michał 
Pierończyk. – Część 
z nich korzysta 
z możliwości prze-
dyskutowania proble-
mów dzielnicy na szer-
szym forum, inni przedsta- wiają 
swoje sprawy w indywidualnych roz-

mowach po zakończeniu ofi cjalnej 
części spotkania – do-

daje. Wiosenne spo-
tkania zaplanowano 
od 14 marca do 
19 kwietnia (szcze-
gółowy harmono-

gram obok). Spotkania 
w dzielnicach odbywają się 

w dwóch cyklach – wiosną i jesienią. 
Między nimi również jest jednak moż-

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 
– 2023 ROK –  WIOSNA

14 marca (wtorek), godz. 17.00 – dla mieszkańców Nowego Bytomia 
i Chebzia – Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty, 

ul. Piotra Niedurnego 69 (mała sala).

15 marca (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Goduli i Orzegowa 
– Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45. 

20 marca (poniedziałek), godz. 17.00 – dla mieszkańców Kochłowic 
– III Liceum Ogólnokształcące nr 3, ul. Oświęcimska 90.

21 marca (wtorek), godz. 17.00 – dla mieszkańców Rudy 
– Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28.

29 marca (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Bielszowic 
– Dom Kultury, ul. Kokota 170 (mała sala).

12 kwietnia (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Bykowiny 
– Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 11 Listopada 15.

18 kwietnia (wtorek), godz. 17.00 – dla mieszkańców Halemby 
– Szkoła Podstawowa nr 27 (dawniej Gimnazjum nr 9), 

ul. Zamenhofa 12.

19 kwietnia (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Wirku 
i Czarnego Lasu – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1.

liwość zadania prezydentowi Michało-
wi Pierończykowi pytania „na żywo” 
podczas spotkań on-line. Odbywają 
się one co dwa tygodnie, a transmito-
wane są na Facebooku na profi lu „Mi-
chał Pierończyk – Prezydent Rudy Ślą-
skiej” oraz na ofi cjalnym profi lu mia-
sta. Pytania można zadawać w komen-
tarzach pod transmisją. Najbliższy 
„live” zaplanowano na czwartek, 
30 marca o godz. 18. UM

OGŁOSZENIE

– Dotychczasowe spotkania z miesz-
kańcami rozpoczynały się od przedsta-
wienia najważniejszych inwestycji. Jak 
będzie tym razem?

– Najważniejsze jest to, żeby w na-
szym mieście, mieście dzielnic, utrzy-
mywać bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami. Jest to bardzo ważne dla mnie, 
ale patrząc na frekwencję, także i dla 
rudzian. Chciałbym, aby w miarę możli-
wości te spotkania były mniej ofi cjalne. 
Zarówno ja, jak i wiceprezydenci jeste-
śmy dla mieszkańców i chcemy rozma-
wiać o mieście i ich problemach. W pre-
zentacji nie zabraknie raportu z bieżącej 
sytuacji fi nansowej miasta, która jak 
w przypadku wszystkich samorządów 
jest obecnie trudna. Opowiem także 
o czterech fi larach i działaniach w ich 
obrębie – czyli mieście inwestycji, mie-
ście obywatelskim, mieście zieleni 
i mieście dziedzictwa. Na pewno będę 
chciał poruszyć kwes� e gospodarowa-
nia odpadami – mam tutaj na myśli 
między innymi nową umowę oraz pro-
blem poziomu segregacji. Do przetargu 
wpłynęły cztery oferty, co oznacza, że 
jest konkurencja, a to daje nam szansę 
na wybór najkorzystniejszej dla miesz-
kańców oferty. W tym zakresie pracuje-
my także nad systemowymi rozwiąza-
niami, by ograniczyć koszt odbioru i wy-
wozu śmieci. Jesteśmy otwarci na pyta-
nia, których nigdy nie brakuje. To tylko 

utwierdza nas w przekonaniu, że te spo-
tkania są potrzebne.

– Będzie Pan uczestniczył w tych 
spotkaniach po raz kolejny, ale po raz 
drugi w roli prezydenta miasta. Czego 
nauczyły Pana te spotkania?

– Przede wszystkim mamy stały i bez-
pośredni kontakt z tymi, których najbar-
dziej dotyczą nasze działania. Na pozio-
mie urzędu możemy mieć plany, progra-
my, pomysły, ale one muszą być zrozu-
miałe i akceptowane. Często z rozmów 
wynika, że mieszkańcy inaczej widzą to, 
co my robimy. Dlatego potrzebna jest 
dyskusja, a czasem i skorygowanie dzia-
łań. Przy czym trzeba przyznać, że cza-
sami ta korekta jest trudna, a czasami 
już niemożliwa. Myślę na przykład 
o przebudowie ul. Wolności, gdzie kon-
sultacje dla tej inwestycji odbywały się 
w latach 2018-2019. Tymczasem jest 
rok 2023, gdy na podstawie prawomoc-
nego pozwolenia na budowę, po roz-
strzygnięciu przetargu z pozyskanym 
dofi nansowaniem, prowadzone są pra-
ce budowlane, więc w tym przypadku 
korekty są możliwe, ale w bardzo ogra-
niczonym zakresie. Chcemy, prowadząc 
stale dialog z mieszkańcami, unikać te-
go typu sytuacji w przyszłości. Druga 
sprawa to bezpośrednie uzyskiwanie in-
formacji o innych problemach miesz-
kańców. Spotkania dają odpowiedź, czy 
podążamy dobrą ścieżką.

– Kadencja będzie dosyć krótka, stąd 
mieszkańców z pewnością interesuje 
to, na jakim etapie jest realizacja Pana 
programu wyborczego.

– Po pierwsze od tego roku zostały 
wprowadzone dopłaty do pobytu dzieci 
w niepublicznych żłobkach i klubach 
dziecięcych. Na to zadanie przeznaczy-
liśmy 1 mln zł, co przekłada się na dofi -
nansowanie w kwocie 200 zł miesięcz-
nie na dziecko. Podobnie w przypadku 
wsparcia organizacji sportowych. Roz-
strzygnęliśmy konkurs i zawarliśmy 
umowy na kwotę blisko 3,4 mln zł. 
Obecnie prowadzimy konsultacje, jak 
system wsparcia udoskonalić w przy-
szłym roku. Chodzi np. o składanie 
wniosków o dotację w formie elektro-
nicznej. Poza tym zakończyliśmy kon-
sultacje dot. zazielenienia Placu Jana 
Pawła II. Teraz ostateczny kształt kon-
cepcji przekażemy projektantowi, by 
opracował dokumentację budowlaną. 
Chcemy być dobrze przygotowani do 
składania wniosków o dofi nansowanie. 
Następna, zgodnie z programem wy-
borczym, do realizacji jest korekta za-
sad budżetu obywatelskiego, opraco-
wanie katalogu dobrych praktyk w za-
kresie dbania o zieloną i błękitną infra-
strukturę oraz standardy rowerowe. Są 
też trudności. Do końca 2024 roku wy-
dłużony został termin likwidacji kopalni 
„Pokój”, co oznacza, że realizacja opra-
cowanych przez miasto i Spółkę Re-
strukturyzacji Kopalń planów dot. przy-
stosowania tego terenu do celów 
mieszkaniowych odroczy się o przynaj-
mniej rok. Nie tracimy animuszu – ko-
nieczna zmiana studium jest w toku. 
Wykorzystujemy też wnioski ekspertów 
Banku Światowego, którzy przyjrzeli się 
dokładnie poprzemysłowym terenom 
naszego miasta.

– To były miesiące zmian, ale także 
podwyżek niektórych opłat dla miesz-
kańców…

– Niewątpliwe przez lata nagroma-
dziły się problemy fi nansowe i organiza-
cyjne. Trzeba się teraz z nimi zmierzyć. 
Z uwagi na kryzys fi nansów samorzą-
dów oraz wysoką infl ację, żeby zrówno-
ważyć budżet i uniknąć podwyżek, nale-
żało „znaleźć” 100 mln zł, znacznie wię-
cej niż w latach poprzednich. Wtedy 
było to około 40 mln zł. Podkreślam, że 
wszelkie podwyżki wynikają z absolut-
nej konieczności, bo z miesiąca na mie-
siąc rosną koszty funkcjonowania mia-
sta, jeżeli chodzi o energię, czyli prąd 
i gaz, materiały budowlane potrzebne 
do realizacji inwestycji, a także koszty 
pracy. Chcąc opanować rosnące lawino-
wo koszty odbioru odpadów, chcemy, 
aby miasto uzyskało wpływ na ten sys-
tem. Bierzemy przykład z innych gmin, 
gdzie koszty są niższe. Inaczej niż było 
dotychczas, kiedy byliśmy bardziej uza-
leżnieni od przedsiębiorców. Dla przy-
kładu, powinniśmy sfi nalizować zakup 
pojemników na odpady, bo każda z ofert 
dotychczas składanych, zawiera usługę 
ich dostarczenia. O kupnie pojemników 
mówiło się od lat, ale nic się w tej spra-
wie nie działo. Musimy działać tak, aby 
w efekcie koszt dla mieszkańców był jak 
najniższy, a miasto nie musiało dopła-
cać do systemu z ogólnego budżetu. 
W tym też duchu, aby nie obciążać bu-
dżetu, porządkowane są sprawy spółek 
miejskich. Działania te skutkują oszczęd-
nościami w budżetach spółek na pozio-
mie ponad 900 tys. zł rocznie. Na przy-

kład połączenie spółki Śląski Inkubator 
Przedsiębiorczości ze Śląskimi Mediami 
da oszczędności w kwocie 200 tys. zł.

– Kontynuuje Pan formę komunika-
cji, jaką przyjęła śp. Grażyna Dziedzic, 
ale zdecydował się Pan także rozma-
wiać z internautami podczas spotkań 
on-line. Jaka jest ich korzyść w porów-
naniu do spotkań dzielnicowych?

– Są duże plusy tej formy kontaktu. 
Przede wszystkim jest ona wygodniej-
sza dla mieszkańców, którzy bez plano-
wania i wychodzenia z domu mogą 
usiąść w domowym zaciszu i w ten spo-
sób spotkać się ze mną i zadać pytanie. 
Dzięki tej formule nie trzeba umawiać 
się w Urzędzie na termin, aby uzyskać 
odpowiedź od razu lub – jeśli jest to 
bardziej szczegółowe pytanie wymaga-
jące sprawdzenia – na kolejnym live. 
Spotkania on-line są też kierowane do 
młodszej grupy odbiorców, dla których 
taka forma kontaktu jest codziennością. 
Niejako odpowiadam też na zaintereso-
wanie ze strony mieszkańców, bo spo-
tkania on-line pojawiły się już w trakcie 
kampanii i spora grupa osób brała 
w nich udział. Ponadto spotkania sta-
cjonarne odbywają się rzadziej, 
a w przypadku rozmów on-line po 
pierwsze nie ma znaczenia, w którym 
miejscu Rudy Śląskiej mieszkamy, a po 
drugie w spotkaniu nie trzeba uczestni-
czyć na żywo. Nagranie można odtwo-
rzyć w wolnej chwili, by dowiedzieć się 
o tym, czym żyje miasto i jego miesz-
kańcy.

– Dziękuję za rozmowę. 
Joanna Oreł

spotkania

z mieszkańcami



POMOC DLA AKTYWNYCH 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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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-

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.

OGŁOSZENIE

Wyróżnienie za wysoką jakość realizowanych praktyk zawodowych 
przyznawane przez studentki i studentów kierunku Praca Socjalna 
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego otrzymały, 
oprócz rudzkiego MOPS-u, ośrodki pomocy społecznej w: Katowicach, 
Świętochłowicach, Gliwicach, Jaworznie, Tychach i Żorach oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”.

Wyróżnienie dla rudzkiego MOPS-u
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej znalazł się w gronie 
wyróżnionych za wysoką jakość realizowanych praktyk zawodowych. Wyróżnienie 
przyznane podczas spotkania Rady Programowej kierunku Praca Socjalna na 
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego jest wyrazem wdzięczności 
za wkład w profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego. Od 2017 roku w rudzkim MOPS praktykę zawodową odbyło 89 
studentów i uczniów różnych placówek oświatowych i podmiotów naukowych.

– Jesteśmy dumni z otrzymanego wy-
różnienia i otwarci na 
dalszą realizację 
praktyk zawodo-
wych – podkreśla 
Krys� an Morys, dy-
rektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Rudzie Ślą-
skiej. – Studenci reali-
zują praktyki zawodo-
we z dużym entuzja-
zmem, zainteresowa-
niem i zaangażowaniem, 
aktywnie uczestnicząc 
w zdobywaniu wiedzy 
w nowych przestrzeniach, 
myślę więc, że taka 

współpraca będzie bardzo 
owocna – dodaje.

Rudzki MOPS realizuje 
praktyki zawodowe od 
wielu lat, a od 2016 roku 
współpracuje z Wydzia-
łem Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. 
Przyjmowane są rów-
nież osoby z innych 
instytucji nauko-
wych i placówek 
oświatowych, jeśli 
zgłoszą się w tej 
sprawie do rudz-

kiego MOPS-u. Obecnie takie 
praktyki odbywają cztery osoby.

Praca socjalna koncentruje się na 
procesie rozumienia, pomagania 
i wspierania w dążeniu do samodziel-
ności osób, które znalazły się w trudnej 
sytuacji. Kierunek realizowany na Uni-
wersytecie Śląskim jest więc dedyko-
wany osobom, które swoją przyszłość 
wiążą z niesieniem pomocy ludziom 
potrzebującym wsparcia. Zajęcia obej-
mują zarówno teorię, jak i ćwiczenia 
oraz praktyki w instytucjach pomocy 
społecznej. – Pod okiem naszych pra-
cowników studentki i studenci mają 
szansę poznania pracy socjalnej „od 
podszewki”, zarówno w ośrodku, jak 
i w terenie. Mają również bezpośredni 
kontakt z klientami, co jest bezcenne 
w nabywaniu doświadczenia zawodo-

wego – podkreśla dyrektor 
Morys. – Na szczególne po-
dziękowanie za zaangażowa-
nie w szkolenie nowych kadr 
zasługują pracownicy Działu 
Pomocy Środowiskowej i Dzia-
łu ds. Asysty Rodzinnej – doda-
je. JO, UM

Marek Wesoły będzie odpowiadał 
w Ministerstwie za górnictwo
Pochodzący z Rudy Śląskiej poseł Marek Wesoły został 
sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw transformacji spółek 
energetycznych, górnictwa węglowego i hutnictwa. Rudzianin 
odpowiadać będzie za rozwój przemysłu górniczego i hutniczego.

– Transformacja energetyczna musi być 
sprawiedliwa. Jest procesem trudnym. Robimy 
wszystko na co nas stać i więcej niż można 
– mówi wiceminister Marek Wesoły, który 
w zeszłym tygodniu objął stanowisko wicemi-
nistra aktywów państwowych.

Akt powołania nowemu wiceministrowi 
wręczył na początku marca wicepremier Jacek 
Sasin. Marek Wesoły na stanowisku sekretarza 
stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
oraz Pełnomocnika Rządu do spraw trans-
formacji spółek energetycznych i gór-
nictwa węglowego zastąpił Piotra 
Pyzika, który ma nadal pozostać 
w resorcie i będzie odpowiedzial-
ny za dialog społeczny. 

Wiceminister z Rudy Śląskiej ma 
w najbliższym czasie zająć się ochroną polskie-
go górnictwa przed wprowadzeniem w życie 
unijnej dyrektywy dotyczącej ograniczenia 
emisji metanu. Kolejne na liście są kwes� e 
związane z notyfi kacją przez Komisję Europej-
ską programu pomocowego dla polskiego gór-
nictwa, o którym mowa w Umowie Społecznej 
dotyczącej transformacji sektora górnictwa 
węgla kamiennego. Ważnym punktem będą 

też inwestycje w sektorze gór-
niczym, które w krótkim okre-

sie mają doprowadzić do większego 
wydobycia węgla w polskich kopalniach. Nowy 
wiceminister ma także działać na rzecz konsoli-
dacji i rozwoju przemysłu hutniczego.  

Marek Wesoły swoją karierę polityczną roz-
począł od zasiadania w Radzie Miasta Ruda 
Śląska w kadencjach od 2010 r., od 2014 r. i od 
2018 r. (wówczas był również wiceprzewodni-
czącym rady). W 2019 roku z powodzeniem 
kandydował w wyborach do Sejmu RP.  JO

Rudzianin 

wiceministrem!



– ,,Kino dla Kobiet” to miejsce spo-
tkań, miejsce służące relaksowi, licz-
nym uśmiechom, a także, które ma 
przypominać paniom, jak ważne jest 
nasze zdrowie – podkreśla Marta 
Glamb, organizatorka rudzkiego ,,Kina 
dla Kobiet”. – Aby troszczyć się o in-
nych, musimy najpierw zaopiekować 
się sobą. Dlatego też w marcu poroz-
mawiamy z dr. Pawłem Ignacym, 
na co dzień pracującym 
w Przychodni Wireckiej. 
Wspomniana przychod-
nia objęła swoim patro-
natem cykl naszych spo-
tkań. Z kolei Iwona Łatacz 
wprowadzi nas w tajniki te-
go, jak zadbać o swój dobrostan psy-
chiczny – dodaje.

Tradycyjnie też na panie czekać bę-
dzie strefa beauty, gdzie specjalistki 
z Provence Beauty będą wykonywać 
bezpłatną hennę. Tam też Przychod-
nia Wirecka badać będzie poziom cu-
kru oraz ciśnienia. Z kolei przedstawi-
ciele Koshi Centrum Wsparcia i Roz-
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Wszystkie panie idą do kina
Drogie panie, czas znaleźć chwilę dla siebie i spędzić wieczór inaczej niż zwykle. Okazją 
do tego będzie piątkowe (17.03) „Kino dla Kobiet”, które tradycyjnie odbędzie się 
w nowobytomskiej Patrii. Będzie coś dla ducha i ciała.

KINO 

DLA KOBIET

woju wyjaśnią, czym jest masaż po-
więziowy. Ponadto przygotowana zo-
stanie strefa gastro z przysmakami 
rudzkich lokali gastronomicznych. 
– Zapraszamy już dziś na zaplanowa-
nie sobie wspólnego popołudnia i wie-
czoru. Będzie to doskonały czas, w któ-
rym choć na chwilę oderwiecie się od 
codzienności, zaczerpniecie wiedzy 

medycznej, napijecie się ka-
wy, zjecie pyszności przy-
gotowane przez naszych 
partnerów i wspólnie się 
pośmiejemy. Nie zapo-

minajmy o tym, że prowa-
dzący Arkadiusz Wieczorek za-

pewnia uśmiechy na twarzy – za-
chęca Marta Glamb.

Oczywiście głównym punktem piąt-
kowego (17 marca) „Kina dla Kobiet” 
będzie seans fi lmowy – tym razem 
wyświetlona zostanie komedia ro-
mantyczna pt. ,,Na Twoim Miejscu”. 
Początek „Kina dla Kobiet” o godz. 17, 
wstęp kosztuje 35 zł od osoby. Bilety 
można rezerwować, wysyłając SMS 

Budowa SP nr 17 
na półmetku
Trwa budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17. 
Podczas lutowej sesji Zgromadzenie Górnośląskiej Metro-
polii podjęło uchwałę o dotacji dla tej inwestycji w wyso-
kości 5 171 761 zł. Wcześniej miasto pozyskało na nią także 
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Wniosek o dofi nasowanie 
budowy nowej siedziby Szkoły 
Podstawowej nr 17 złożyliśmy 
w drugiej edycji RFIL, w której 
przyznano nam na tę inwestycję 
4 mln zł – informuje prezydent 
Michał Pierończyk.

W ramach inwestycji zakończono 
roboty fundamentowe. Obecnie trwa 
wznoszenie ścian. Segmenty partero-
we są zakończone i budowlańcy przy-
gotowują się do ułożenia konstrukcji 
drewnianej dachu i jego pokrycia do-
celowego. Równocześnie kontynu-
owane jest układanie kanalizacji oraz 
całej infrastruktury podziemnej. Po 
montażu ślusarki aluminiowej ukoń-
czony zostanie stan surowy, zamknię-
ty, co umożliwi rozpoczęcie prac we-
wnątrz budynku.

– Już na etapie koncepcji rozwiąza-
nia architektoniczne konsultowane 
były zarówno z rodzicami, jak i pra-
cownikami szkoły. Uwagi te znalazły 
swoje odzwierciedlenie w ostatecz-
nym kształcie opracowania – podkre-
śla odpowiedzialna za oświatę w mie-
ście, wiceprezydent Anna Krzysteczko. 
Projekt zakłada utworzenie części cen-
tralnej budynku, od której niczym ga-
łęzie drzewa odchodzić będą pozosta-
łe strefy organizacyjne – istniejąca sa-
la gimnastyczna, klasy 4-8, klasy 1-3 
i przedszkole. – Każda ze stref organi-
zacyjnych dzięki oddzielnym wejściom 
będzie mogła działać niezależnie. 
W ten sposób np. dzieci z przedszkola 
nie będą miały kontaktu z uczniami 
z klas 4-8 – informuje Piotr Janik, na-
czelnik Wydziału Inwestycji UM.

Powierzchnia użytkowa nowego bu-
dynku szkoły wyniesie 2900 m². 
Gmach będzie składał się z głównego 
dwukondygnacyjnego budynku od 
strony ul. Szkolnej. Tu będzie znajdo-

pod numer 502-651-403 (imię, nazwi-
sko, liczba osób). – Kolejne spotkanie 
,,Kino dla Kobiet” odbędzie się 19 ma-
ja, później mamy wakacyjną przerwę, 
po której ponownie spotykamy się 
20 października. Tutaj naszym go-
ściem będzie wieloletni przyjaciel, 
profesor Wojciech Cnota – zapowiada 
Marta Glamb. Joanna Oreł

Europejski Dzień Logopedy w rudzkiej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Corocznie 6 marca obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. Ma on za zadanie 
uhonorować wszystkich pracujących nad dykcją, wymową i poprawnym wysławianiem 
się. Jego celem jest dodatkowo pokazanie rodzicom, że prawidłowo rozwinięta mowa 
jest podstawą opanowania umiejętności czytania i pisania oraz jak ważna jest wczesna 
konsultacja i terapia u specjalisty. Przy okazji tego święta już po raz siedemnasty 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rudzie Śląskiej-Bykowinie zorganizowała Dzień 
Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych.

W sobotę, 4 marca, w rudzkiej Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
odbyły się konsultacje logopedyczne 
połączone z możliwością omówienia 
problemów dziecka także z psycholo-
giem i pedagogiem. Do logopedów 
zgłosiło się ponad 20 osób, dwie oso-
by na konsultacje psychologiczno-pe-
dagogiczne, a także sześć osób na 
przesiewowe badania słuchu i wzroku. 
– Każdego roku zgłaszają się chętni, 
którzy chcą skonsultować głównie za-
burzenia mowy czy problemy artyku-
lacyjne, ale również problemy psycho-
logiczne – rozwojowe i wychowawcze 
– mówi Maciej Liebich, dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Rudzie Śląskiej. – Problemy te z roku 
na rok zmieniają się. Dzieci mają więk-
sze trudności z wymową. Obserwuje-
my, iż liczba dzieci, które mają proble-
my z wymową, stale wzrasta i to mimo 
większej dostępności pomocy logope-
dycznej w placówkach oświatowych 
i poza nimi – dodaje.

– Występuje większa złożoność wad 
wymowy. W związku z tym praca lo-

gopedy jest szersza, wymagająca 
większego nakładu czasu i pracy w sto-
sunku do jednego dziecka – tłumaczy 
Aleksandra Majchrowicz, neurologo-
pedka i organizatorka Dnia Bezpłat-
nych Diagnoz Logopedycznych w Po-
radni. – Z biegiem lat dzieci zniekształ-
cają głoski nie tylko ze względu na 
sposób artykulacji, ale i na miejsce ar-
tykulacji, czyli obserwujemy zaburze-
nia sprawności motorycznej i kineste-
tycznej jamy ustnej. Dzieje się tak dla-
tego, że podajemy dzieciom coraz 
bardziej homogenizowane pożywie-
nie. Wszystko jest miękkie, dzieci nie 
muszą gryźć ani otwierać szeroko buzi 
– dodaje Majchrowicz. Dodatkowo, 
jak tłumaczą specjaliści,  najmłodsi są 
stymulowani mediami i stają się ob-
serwatorami, a nie uczestnikami sytu-
acji społecznych, a to jest podstawą 
zaburzeń komunikacji.

W tym roku organizatorzy przepro-
wadzili również „Logopedyczny Kon-
kurs Plastyczny”, który przeznaczony 
był dla dzieci uczestniczących w zaję-
ciach logopedycznych w PPP. – Ideą 

było nadanie specjalnej wagi ćwicze-
niom logopedycznym, rozwijanie 
słownictwa i poszerzenie kompetencji 
językowej dzieci. Ponadto konkurs sta-
nowił doskonałą okazję do wspólnej 
zabawy z rodzicami. Do pracy włączy-
ły się dzieci, które stworzyły cudowne 
prace – tłumaczy Małgorzata Ogórek, 
organizatorka konkursu.

Europejski Dzień Logopedy obcho-
dzony jest 6 marca we wszystkich kra-
jach Unii Europejskiej. Data tego wy-
darzenia związana jest z założeniem 
Komitetu Łącznikowego Terapeutów 
Mowy Unii Europejskiej we Francji 
w 1988 roku. Ostatecznie pomysło-
dawcą święta była w 2004 roku orga-
nizacja CPLOL, zrzeszającą logopedów 
i terapeutów językowych z całej Euro-
py. Jego celem było podniesienie rangi 
terapeutów mowy oraz zwrócenie 
uwagi na problemy w komunikowaniu 
się, które występują bez względu na 
kraj pochodzenia. W Polsce Europejski 
Dzień Logopedy obchodzimy dopiero 
od 2007 roku.

 JO

wać się m.in. aula, biblioteka, 
stołówka, świetlica oraz pomieszcze-
nia administracyjne, gospodarcze 
i techniczne. Pozostałą część stanowić 
będą modułowe bryły sal lekcyjnych 
w formie prostopadłościanów. Te bę-
dą już jednokondygnacyjne. – Zgodnie 
z założeniem projektowana szkoła ma 
być obiektem w skali dziecka, w któ-
rym uczniowie poruszają się wyłącznie 
po jednej kondygnacji – tłumaczy Piotr 
Janik.

Ogółem w części przedszkolnej 
utworzone zostaną cztery sale dla 
przedszkolaków, natomiast w części 
szkolnej 20 sal lekcyjnych dla uczniów 
klas 1-8. Każda klasa będzie miała swój 
indywidualny dziedziniec. Zastosowa-
nie takiego rozwiązania pozwoli rów-
nież na zrównoważone oświetlenie sal 
lekcyjnych naturalnym światłem przez 
cały dzień. Umożliwi to także na pro-
wadzenie części zajęć na zewnątrz. 
Dodatkowo uczniowie będą mogli 
kreować przestrzeń wewnętrznych 
ogródków.

Zakończenie robót budowlanych za-
planowano na koniec sierpnia br. Po-
tem nastąpią odbiory techniczne i wy-
posażanie obiektu.

Zgodnie z umową inwestycja miała 
kosztować 28 780 770 zł. Wykonawca 
zwrócił się jednak do miasta z wnio-
skiem o waloryzację wynagrodzenia. 
Podana kwota nie obejmuje kosztów 
wyposażenia, które częściowo zreali-
zowane zostanie po wybudowaniu 
obiektu, a w przypadku kuchni – już 
pod koniec robót budowlanych.

Tekst i foto: UM



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

Pani Iwonie Klusce,
pracownikowi Wydziału Administracyjnego

Urzędu Miasta Ruda Śląska,
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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.

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

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

 Dachy – papa termozgrzewalna. 
Tel. 880-201-358.

 Pranie dywanów, kanap, foteli, 
itp. SKUTECZNIE! Tel. 519-639-121.

 POŻYCZKA LOMBARDOWA 
W DOMU KLIENTA, tel. 32 260-00-33, 
516-516-611. Pośrednik CDF S.C. fi r-
my MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapice-
rek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 
606-274-056.

 Podnośnik koszowy, usługi zwyż-
kowe, 22 m. Tel. 512-549-097.

 Usługi dekarskie, krycie papą ter-
mozgrzewalną, blachodachówka, ścią-
ganie azbestu. Tel. 512-549-097.

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 1 zł/kg. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko 
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.

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

RÓŻNE

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

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

 RÓŻNE

 Beskidy – tradycyjne Święta Wiel-
kanocne, turnus 5 dni, możliwość do-
wozu. Tel. 501-642-492.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12

tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22
e-mail:rsm@rsm.com.pl

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie ustalenie 
najwyższej stawki czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie pierwszeństwa 

do zawarcia umowy najmu dla niżej wymienionego mieszkania:
PRZETARG 

Adres, struktura, piętro   pow. użytkowa  stawka
 wywoławcza czynszu

w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Gwarecka 19/38, 1 p + k, IV piętro  30,90 m2  12,40 zł/m2

 ul. Kopalniana 22C/9, 3 p + k IV piętro 53,59 m2 12,80 zł/m2

w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Maksymiliana Chroboka 14/7, 2 p + k, II piętro (brak gaz) 66,00 m2   13,20 zł/m2 

w Rudzie Śl. – Rudzie:
ul. Adama Mickiewicza 8/77, 2 p + k, VI piętro  39,80 m2   11,80 zł/m2 
ul. Cypriana Norwida 6/125, 2 p + k, IX piętro  38,80 m2   12,30 zł/m2

w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Jana Smolenia 2/15, 2 p + k, IV piętro   47,60 m2   12,30 zł/m2 

w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Lipińska 8/3, 2 p + k parter   50,45 m2  12,90 zł/m2

w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Jana Waniora 1a/6, 2 p + k, I piętro  50,64 m2   13,20 zł/m2 

w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Międzyblokowa 7A/11, 2 p + k, III piętro   37,00 m2   14,30 zł/m2 
 – oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne od Spółdzielni, tj. za energię cieplną 
(co), zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz śmieci, gaz zbiorczy w zależności od wyposażenia budynku i inne.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z Regulaminem najmu lokali mieszkalnych w zasobach RSM.1. 
Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój2.  213 pisemnej oferty z własnoręcznym 
podpisem w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. .................................” 
do dnia 28.03.2023 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku do-
stępnego w punkcie INFORMACJA Spółdzielni i na stronie internetowej RSM w zakładce „Druki” poz. 28 POBIERZ 
DRUK.
Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 3. 2.000,00 zł /dwa tysiące PLN/ oraz 123,- zł w tym 23% VAT tytułem 
opłaty przetargowej na mieszkanie, o które oferent się ubiega do dnia 28.03.2023 r. do godz. 14.00 i dołącze-
nie kserokopii wpłat do oferty. Konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 
3751.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 29.03.2023 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu 
wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną wysokość stawki co najmniej równą stawce wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka czynszu na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad 

stawkę wywoławczą.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie przelana na poczet kaucji zabezpie-

czającej opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania przetargu nie podpisze umowy 

i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa naj-
mu może zostać zawarta jedynie na czas określony do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia nie dłużej niż na 
kolejne 5 lat.

Osobie, która zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu zajmowanego lokalu po cenach rynkowych bez 
konieczności przeprowadzenia postępowania przetargowego (pod warunkiem uzyskania praw do gruntu przez Spół-
dzielnię).

W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto bankowe nie później niż 3 dni od 
pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 20.03.2023 r. w godz. od 14.00-16.00. O wyniku przetargu oferenci zosta-
ną powiadomieni pisemnie.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11, wew. 209 lub 290. Spół-
dzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIA DROBNE



www.wiadomoscirudzkie.pl 7 SPORT | 8.03.2023

Rudzianie z medalami
LEKKOATLETYKA

Halowy sezon lekkoatletyczny trwa 
w najlepsze. Po emocjach związanych 
z Mistrzostwami Polski przyszedł czas 
na mistrzostwa Śląska, które 25 lutego 
odbyły się w Raciborzu. 

W Halowych Mistrzostwach Śląska 
w kategorii wiekowej U16 na podium 
stanęła czwórka zawodników TL Po-
goń. Złoto wywalczył Gabriel Jordan 
w biegu na 300 metrów. W tej samej 
konkurencji Dominik Zamojski był 15., 
a Eryk Izydorczyk 28. Trzecie miejsce  
w skoku wzwyż zajęła Fryel Baher z wy-
nikiem 1.35. Ta sama zawodniczka 
w wieloskoku była czwarta – srebrny 
medal natomiast w tej konkurencji 
zdobyła Barbara Klyta, a Ewa Nawroc-
ka była 11. Kolejne srebro dołożył Piotr 
Michalski, który uzyskał 1.50 w skoku 
wzwyż. Ponadto czwarty w tej rywali-
zacji był Michał Kluge. 

W innych konkurencjach rudzianie 
zajmowali następujące miejsca: Amelia 
Marona w pchnięciu kulą była szósta, 
podobnie jak Artur Szafranek. W skoku 
w dal Piotr Pilawa zajął szóstą lokatę, 
a w biegu na 60 metrów był piąty. W tej 
samej konkurencji biegowej Piotr Mi-

chalski został sklasyfi kowany na 17. po-
zycji. Ponadto Patryk Bartusek był 
13. w biegu na 1000 metrów. 

Cztery biegaczki z Pogoni rywalizo-
wały na 600 metrów: Justyna Maduzia 
była czwarta, Hanna Potoczny ósma, 
Hanna Florczyk jedenasta, a Weronika 
Bielska siedemnasta. W biegu na 
2000 m Maria Górka była czwarta, 
a Iga Szczurek siódma, poza tym Hanna 
Czyż była 26. w biegu na 60 metrów. 
W konkurencji wieloskok Mateusz Bro-
żej zakończył rywalizację na siódmym 
miejscu. Natomiast Zuzanna Lichnow-
ska była 21. z nowym rekordem życio-
wym w biegu na 300 m.

Również w Raciborzu 4 marca odby-
ły się Halowe Mistrzostwa Śląska w ka-
tegoriach wiekowych U14 i U12. Do 
Rudy Śląskiej trafi ły trzy srebrne i je-
den brązowy medal. Srebro wywalczy-
li: Patryk Kleśta (bieg na 1000 m, rocz-
nik 2012), Nikodem Młynarski (skok 
wzwyż, rocznik 2012) i Olga Siwek 
(skok wzwyż, rocznik 2012). Na trzecim 
stopniu podium w biegu na 600 m sta-
nął natomiast Paweł Duda (rocznik 
2012).  DK

Wysoka forma Rafała Czapaja trwa
ŁUCZNICTWO

Przedstawiciele UKS Grot wystąpili 
w Dąbrowie Tarnowskiej (woj. mało-
polskie) podczas XXII Memoriału Tre-
nerów Gerarda Borsy, Janusza Czuba, 
Janusza Hudyki i Jerzego Kozaka. Za-
wody odbyły się 25 lutego. 

W młodzikach zwyciężył Krzysztof 
Kula, drugi był Bartosz Podżorski, 
a czwarty Dawid Hadryś. W kategorii 

open w łukach klasycznych Natalia Le-
pa zajęła piąte, a Adrian Szłapak czwar-
te miejsce, zaś w łukach bloczkowych 
siódme miejsce wywalczył Dariusz Wy-
ciślik. Bezkonkurencyjny natomiast 
w łukach barebow był Rafał Czapaj. 

Dzień później w Sycowie odbyła się 
III runda halowego Pucharu Polski 
w Łucznictwie. W województwie dol-

nośląskim świetnie zaprezentował się, 
będący w doskonałej formie Rafał Cza-
paj, który zajął 2. miejsce, zdobywając 
467 punktów. Dzięki wysokim lokatom 
w poprzednich rundach Pucharu Pol-
ski (zwycięstwo w Starachowicach 
i drugie miejsce w Woli Więcławskiej) 
Czapaj zwyciężył w klasyfi kacji gene-
ralnej.  DK

PIŁKA RĘCZNA

Zagrały w międzynarodowym gronie
Dziewczęta SPR Grunwald Ruda Ślą-

ska zajęły 3. miejsce podczas ostatnie-
go turnieju ligi polsko-czesko-słowac-
kiej. Odbył się on w sobotę (4.03) 
w hali w Halembie. 

Wcześniej drużyny z trzech krajów 
spotkały się w czeskim Havirzovie (śro-
dek stycznia) i w słowackim Par� zánske 
(środek lutego). Po turniejach za połu-
dniową granicą przyszedł czas na zma-
gania w Rudzie Śląskiej. I tym razem na 
parkiecie pojawiły się, oprócz drużyny 
SPR-u, przedstawicielki MUKS Skałki 
Świętochłowice oraz czeskich (Sokol 
Karvina, Sokol Hrabuvka) i słowackich 
(Sokol Par� zánske, MhaK Mar� n) dru-
żyn. W zmaganiach wzięły udział dziew-
częta z rocznika 2010 i młodsze. Mecze 

ZAPASY

Walczyły w Karlinie
Zapaśniczki ZKS Slavia Ruda Śląska 

pokazały się z dobrej strony podczas 
dwóch zawodów, które w dniach 
3-5 marca odbyły się w Karlinie.

W województwie zachodniopomor-
skim w Pucharze Polski kadetek wy-
stąpiło pięć rudzkich zapaśniczek. 
Emilia Szewczyk wygrała w kategorii 
wagowej 49 kg pięć walk, przegrała 
tylko jedną i ostatecznie zdobyła swój 
pierwszy medal (brązowy) na arenie 
ogólnopolskiej. W tej samej kategorii 
wagowej Natalia Szczęsna była piąta, 
a Zuzanna Wrona trzynasta. Ponadto 
Agnieszka Jastrzembska w kategorii 

wagowej 51 kg zajęła miejsce za po-
dium (piąte), a Olivia Garmulewicz 
w kategorii wagowej 61 kg była pięt-
nasta. 

Poza tym zawodniczki ZKS Slavia 
wystąpiły w międzynarodowym Tur-
nieju Nadziei Olimpijskich Krajów Wy-
szehradzkich. Patrycja Cuber pewnie 
pokonała trzy rywalki i zwyciężyła 
w kategorii wagowej 72 kg. Wystąpiła 
także Magdalena Smołka, która rów-
nie pewnie pokonała Zuzannę Draus 
z GLUKS Invictus oraz Annę Jakubow-
ską z LKS Znicz Chęciny i wygrała w ka-
tegorii 76 kg.  DK

Oprócz szczypiornistek SPR-u wystąpił także zespół MUKS 
Skałka Świętochłowice, który zajął 5. miejsce. 

rozgrywano na pełnowymiarowym bo-
isku 2x15 minut – drużyny grały tylko 
z przedstawicielkami innych krajów, 
stąd każdy zespół miał do rozegrania po 
cztery mecze. Łącznie w Halembie ro-
zegrano 12 spotkań. 
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JU-JITSU

Worek medali w Katowicach
26 lutego w Katowicach odbył się 

kolejny turniej z cyklu Ogólnopolska 
Liga Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Spor-
towym. W zawodach wzięło udział 
350 zawodniczek i zawodników z 32 
klubów. 

Dla rudzkiej drużyny KTJ MMA Te-
am wyjazd do Katowic okazał się du-
żym sukcesem. Jedenastoosobowy 
zespół zdobył aż 20 medali. Indywidu-
alne wyniki przyniosły drużynie 
KTJ MMA Team 3. miejsce w klasyfi ka-
cji klubowej. Po trzy medale zdobyli: 
Jakub Karaś (dwa złota, jedno srebro) 
i Daniel Pytlok (jedno złoto, dwa sre-
bra). Po dwa medale sięgnęli: Lena 
Balcer (dwa złote), Fabian Balcer (dwa 
brązy), Mateusz Grubski (srebro i brąz) 
oraz Carmen Wypukoł (również srebro 
i brąz). Ponadto złoto zdobyli: Mate-
usz Gryc, Michał Mamczura i Oskar 
Włosowicz-Iwan, a na drugim stopniu 

podium stanęli Wojciech Jankowski, 
Maciej Mamczura oraz Nina Baucz.

Ponadto w Katowicach z dobrej 
strony pokazali się reprezentanci Aca-
demii Gorila, którzy wrócili do Rudy 
Śląskiej z siedmioma medalami. Złoto 

Jedenaścioro zawodników KTJ MMA TEAM wywalczyło w Katowicach aż 20 medali. 
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zdobyli Alan Leksy i Piotr Goliński, sre-
bro Maksymilian Szczucki, Oskar Ro-
sowski i Karol Broda, a brąz Laura 
Stankiewicz oraz Błażej Kiszkarewicz. 
Kolejny turniej w ramach Ogólnopol-
skiej Ligi odbędzie się 18 marca.  DK

Po ponad ośmiu godzinach zmagań 
zwycięzcą okazała się drużyna z Par� -
zánske, drugie miejsce przypadło 
w udziale Sokolowi Hrabuvka, a trze-
cie miejsce zajęły młode szczypiornist-
ki z Grunwaldu.  Tekst i foto: DK

WYNIKI RUDZKICH DRUŻYN
FUTSAL I liga PLF 5.03 

AZS UEK Kraków 
– Gwiazda Ruda Śląska 6:3 (4:1)

Bramki dla Gwiazdy: Bogdziewicz, Po-
wala, Mazur

SIATKÓWKA
I liga śląska kobiet, 22.02 

UKS Gwiazda Tarnowskie Góry 
– KPKS Halemba 3:2 

(26:24, 25:20, 16:25, 20:25, 15:9) 
4.03 

MUKS Michałkowice 
– KPKS Halemba 3:1 

(25:23, 27:25, 20:25, 25:11)

REKLAMY

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

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



Do kogo trafią 
,,Zielone czeki”?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach po raz kolejny rozpoczął nabór zgłoszeń w konkursie „Zielone czeki”. 
Kandydatury będą przyjmowane w czterech kategoriach: ,,Ekologiczna osobowość roku”, ,,Gmina przyjazna dla czystego powietrza”, 
„Inwestycja proekologiczna roku” oraz ,,Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”. Konkurs tradycyjnie 
organizowany jest z okazji przypadającego 22 kwietnia Dnia Ziemi. Do tej pory przyznanych zostało już ponad 300 „Zielonych czeków”.

„Zielone czeki” jest jednym z najważ-
niejszych i najbardziej prestiżowych kon-
kursów w regionie, związanych z ochroną 
środowiska. W tym roku będzie miał on 
szczególną odsłonę, ponieważ obchodzo-
ny jest jubileusz 30-lecia Wojewódzkiego 
Funduszy Ochrony Środowiska w Katowi-
cach. –  To  będzie  naprawdę  wyjątkowa 
edycja  tego  konkursu.  Każdy,  kto weźmie 
w nim udział, ma szansę zdobyć niepowta-
rzalną  statuetkę  „Zielonych  czeków  
30-lecia  Funduszu”.  Mogę  zdradzić,  że 
przygotowaliśmy  tylko  pięć  takich  statu-
etek – cztery dla każdej kategorii oraz jed-
ną,  gdyby  Kapituła  zdecydowała  się  na 
przyznanie w tym roku nagrody specjalnej  
– zapowiada Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

Zgłoszenia kandydatur przyjmowane będą do końca marca. Uzasadnienie musi dotyczyć działalności 
w 2022 roku. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach, do których można zgłaszać:

w kategorii „Ekologiczna osobowość roku”: osoby fizyczne,• 
w kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”: gminy – wiejskie, miejskie, miejsko-• 
wiejskie oraz miasta na prawach powiatu,
w kategorii „Inwestycja proekologiczna roku”: beneficjenci pomocy finansowej z Wojewódzkiego • 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2022 roku 
zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu (z wyłączeniem osób 
fizycznych),
w kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”: organizacje • 
pozarządowe z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.

Ostateczną decyzję, jeżeli chodzi o przy-
znanie nagród głównych, podejmie Kapi-
tuła (powołana przez zarząd Funduszu, li-
cząca do 20 członków). Na zwycięzców ka-
tegorii czekają wspomniane statuetki oraz 
czeki o wartości 10 tys. zł. Ponadto Kapitu-
ła może zaproponować maksymalnie dwa 
wyróżnienia w każdej z kategorii. Nabór 
zgłoszeń rozpoczął się 16 lutego i potrwa 
do 31 marca. Natomiast ogłoszenie laure-
atów ma nastąpić do końca kwietnia.

Przypomnijmy, że pierwsze ,,Zielone 
czeki” przyznane zostały przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach w 1994 roku. 
Od tego czasu, na przestrzeni tych niemal 
30 lat zmieniało się wiele – regulaminy, 
kategorie, statuetki i nagrody pieniężne. 

Nie zmienił się jednak prestiż nagrody, 
która do dzisiaj cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem, a otrzymują ją wyjątkowi 

ludzie, wyjątko-
we projekty, wy-
jątkowe gminy, 
które działają na 
rzecz ochrony 
środowiska.

W ubiegłym 
roku ,,Ekologicz-
ną osobowością 
roku” została Ga-
briela Kaczyńska 
– dziennikarka 

Za trEŚcI ZaWartE W PublIKacjI DOFInansOWanEj ZE ŚrODKóW  
WFOŚIGW W KatOWIcach ODPOWIEDZIalnOŚć POnOsI rEDaKcja.

na zdjęciu m.in. laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu 
wraz z władzami Funduszu.
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Dofinansowanie dla OZE w obiektach użyteczności publicznej
na początku lutego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął nabór wniosków na przedsięwzięcia 
polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę; dodatkowo wraz z zabudową instalacji 
fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. na terenie województwa śląskiego w ramach programu 
„Poprawa jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”.

Celem tego programu jest zapobieganie 
powstawaniu lub ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie 
narażenia ludności na oddziaływanie za-
nieczyszczeń powstających w wyniku emi-
sji zanieczyszczeń zagrażającej zdrowiu  
i życiu ludzi, a także zwiększenie wykorzy-
stywania instalacji odnawialnych źródeł 
energii. Ponadto chodzi o upowszechnia-
nie wykorzystania nowoczesnych techno-
logii służących ograniczeniu niskiej emisji, 
zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz 
zapotrzebowania na energię elektryczną.

Można starać się o dofinansowanie 
w formie dotacji do 60 procent kosztów 
kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wy-
sokość dofinansowania ze środków Fun-

duszu dla jednego zadania (lokalizacji) nie 
może przekroczyć 200 tys. zł. Nabór wnio-
sków rozpoczął się 1 lutego br. i prowadzo-
ny będzie do 31 marca br. Kwota alokacji 
do dofinansowania w formie dotacji wy-
nosi 7 mln zł.

Beneficjentami środków w ramach „Po-
prawa Jakości Powietrza w województwie 
śląskim – odnawialne źródła energii  
w obiektach użyteczności publicznej” mo-
gą być osoby prawne posiadające tytuł 
prawny do nieruchomości, w których pro-

wadzona jest działalność, polegająca na 
(więcej szczegółów w regulaminie):

świadczeniu opieki zdrowotnej finanso-• 
wanej ze środków publicznych,
prowadzeniu działalności z zakresu po-• 
mocy społecznej,
prowadzeniu noclegowni albo ogrze-• 
walni,
działalności organizacyjnej wspierania • 
rodziny i systemu pieczy zastępczej,
prowadzeniu działalności systemu • 
oświaty,

prowadzeniu działalności  z zakresu sys-• 
temu szkolnictwa wyższego i nauki,
prowadzeniu żłobka lub klubu dziecię-• 
cego,
prowadzeniu działalności  kulturalnej,• 
prowadzeniu działalności  archiwalnej,• 
prowadzeniu działalności z zakresu • 
ochotniczej straży pożarnej,
 prowadzeniu działalności zapewniającej • 
całodobową opiekę osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub oso-
bom w podeszłym wieku,
prowadzeniu działalności z zakresu • 
opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 prowadzeniu działalności z zakresu ad-• 
ministracji publicznej.

jO, źródło: www.wfosigw.katowice.pl

Radio Katowice (za audycję audycji „EKO 
RANEK”), „Gminą przyjazną dla czystego 
powietrza” – Goczałkowice-Zdrój, „Inwe-
stycją proekologiczną roku” – Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice  
Sp. z o.o. (za realizację zadania „Budowa 
III Etapu Instalacji Odsiarczania Spalin 
i I Etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla 
kotłowni WR-25 w PEC Gliwice), a w kate-
gorii „Programy i akcje na rzecz ochrony 
przyrody oraz edukacji ekologicznej” na-
grodzono Stowarzyszenie „Nie Dokarmiaj 
Smoga” (m.in. za działalność na rzecz czy-
stego powietrza w Pszczynie).

jO, źródło: www.wfosigw.katowice.pl

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu 
w Katowicach. Można je znaleźć na stronie internetowej:  
www.wfosigw.katowice.pl. Więcej szczegółów w regulaminie.
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