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Podaruj dzieciom radosne Święta 
09-12-2011

Z uwagi na zbliżające się Święta, chcąc rozjaśnić twarze maluchów z
rodzin najbardziej potrzebujących Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zwraca się do wszystkich mieszkańców o przekazywanie zadbanej
dziecięcej odzieży, zabawek i innych artykułów dla dzieci.. Rzeczy
można przekazywać w siedzibie MOPS w Nowym Bytomiu, ul.
Markowej 20 (Dział Techniczno- Gospodarczy, I piętro) oraz do każdej
Sekcji Pracowników Socjalnych: Wirek ul. Jankowskiego 8, Ruda ul.
Wolności 14, Godula, ul. Przedszkolna 6, Halemba ul. Solidarności 7,
Bielszowice ul. Bielszowicka 114b, Nowy Bytom ul. Markowej 22 oraz
ul. Niedurnego 107, Bukowina ul. Kowalskiego 1A, Kochłowice ul. Ks.

Tunkla 1 w godzinach przyjmowania stron: poniedziałki 14.00-17.00, wtorki, środy, piątki- 8.00-10.00,
czwartki – 14.00-15.30.

Otwarcie Centrum Inicjatyw Społecznych
09-12-2011

Kosztem 3 milionów złotych w Starej Bykowinie zrewitalizowano
budynek po dawnej szkole, by uruchomić w nim Centrum Inicjatyw
Społecznych. W miniony piątek CIS zainaugurował działanie.
Uroczystego otwarcia dokonała Grażyna Dziedzic, prezydent miasta, w
towarzystwie osób reprezentujących instytucje i organizacje
zaangażowane w realizację projektu. CIS został stworzony w ramach
pięciostronnego partnerstwa lokalnego, tworzonego przez: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, Miejska Biblioteka
Publiczna w Rudzie Śląskiej, Stowarzyszenie Etyki Ekonomicznej „Pro

Ethica”, Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza oraz Stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest radny Krzysztof Rodzoch. 

czytaj więcej...

Kiermasze Świąteczne w Rudzie Śląskiej 
09-12-2011

Na Placu Jana Pawła II w drewnianych budkach w dniach od 6 grudnia
do 21 grudnia możemy kupić swojskie wyroby - wyroby staropolskie,
żymloki, krupnioki, salcesony, grilowane kabanosy, sery ocypkowe
grilowane z żurawiną, kwas chlebowy, chleby litewskie. 
Na parterze Urzędu Miasta lub zamiennie na Placu Jana Pawła II
można kupić rękodzieło podopiecznych Caritas Archidiecezji
Katowickiej Ośrodka dla Niepełnosprawnych "Najświętsze Serce
Jezusa" z Rudy Śląskiej Halemby oraz produkty Zakładu Aktywnosci
Zawodowej i stowarzyszenia "Pomocni".
Urząd Miasta Ruda Śląska serdecznie zachęca do zakupów, pragnąc

stworzyć na rudzkim rynku tradycję świątecznych kiermaszy.

Wyróżnienie dla Rudy Śląskiej za programy z zakresu aktywnych
form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu realizowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
25-11-2011

W dniu 23 listopada 2011 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listę podmiotów
wyróżnionych tytułem „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy – edycja 2011” w obszarze aktywnych
form pomocy. W obszarze „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego”, za działalność w 2011 roku, nagrodą wyróżniono na pierwszym miejscu Gminę Ruda Śląska.
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Programy z zakresu aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu są realizowane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat. W maju bieżącego roku wniosek konkursowy naszego
Miasta „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” został
najwyżej oceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
który jest realizatorem Programu otrzymał 120 000 złotych na działania związane z aktywizacją
zawodową oraz uregulowaniem sytuacji mieszkaniowej osób bezrobotnych, bezdomnych lub zagrożonych
bezdomnością.

Szczegółowych informacji udziela: Anna Rucińska – kierownik Działu Klub Integracji Społecznej MOPS
(32) 344-03-00 wew.330 

Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego już za nami. 
25-11-2011

W dniu 21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego.
Podczas uroczystości Dyrektor Krystian Morys w imieniu swoim i
swoich zastępców złożył życzenia oraz podziękował pracownikom
socjalnym oraz wszystkim pracownikom pomocy społecznej za wysiłek
i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz
drugiego człowieka. Pracownicy Ośrodka, mający najdłuższy staż
pracy otrzymali upominki oraz dyplomy, Prezydent Miasta Grażyna
Dziedzic wręczyła „Talary Godulskie” Pani Reginie Krzysteczko
Dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Pani Ewelinie Sówce
kierownikowi Działu Pomocy Środowiskowej MOPS oraz Pani Janinie

Zydorczak kierownikowi Działu Świadczeń MOPS, które kilka dni wcześniej otrzymały z rąk wicewojewody
śląskiego Stanisława Dąbrowy medale za Długoletnią Służbę. Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy pamiętali o nas w tym szczególnym dniu z wdzięcznością za dotychczasową
współpracę w niesieniu pomocy na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego Miasta.
Dziękujemy również Sądowej Służbie Kuratorskiej, która w tym roku do życzeń dołożyła nietypowy,
bardzo sympatyczny i smaczny upominek-tort. 

czytaj więcej...

Najlepsi pracownicy socjalni uhonorowani. 
25-11-2011

Prezydent RP Bronisław Komorowski na wniosek wojewody śląskiego
uhonorował najlepszych pracowników socjalnych województwa
śląskiego. W miniony piątek z rąk wicewojewody śląskiego Stanisława
Dąbrowy otrzymali wysokie odznaczenia państwowe. Medale otrzymali
m.in. również i nasi pracownicy: Pani Regina Krzysteczko, Pani
Ewelina Sówka i Pani Janina Zydorczak. 

czytaj więcej...

60-lecie Polskiego Związku Niewidomych oraz obchody
Międzynarodowego Dnia Niewidomych i Białej Laski 
17-11-2011

Polski Związek Niewidomych obchodził w tym roku swoje 60-lecie.
Zarząd Koła PZN w Rudzie Śląskiej w dniu 11 października br.
uroczystą Eucharystią w Kościele p.w. Ducha Świętego w dzielnicy
Czarny Las rozpoczął oficjalne obchody tego święta. Mszę św.
celebrował ks. Jan Kral – proboszcz parafii. W liturgii uczestniczyli
Członkowie PZN, ich opiekunowie i przyjaciele oraz przedstawiciele
rudzkiego Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Obchody te połączono z obchodami Międzynarodowego Dnia
Niewidomych i Białej Laski, które zorganizowano 25 października br.
Część oficjalną rozpoczął Pan Piotr Biesiada – Prezes Zarządu Koła,

który wraz z Panem Norbertem Gallą – Prezesem Zarządu Okręgu Śląskiego PZN w Chorzowie wręczył,
po raz pierwszy w historii PZN-u, odznaki „Przyjaciel Niewidomych” oraz pamiątkowe dyplomy uznania
przyznane przez Zarząd Koła za działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. 

czytaj więcej...

„Nowe życie Starej Bykowiny” 
04-11-2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej opracował projekt z zakresu rewitalizacji
społecznej „Nowe życie Starej Bykowiny”, który w drodze konkursu zamkniętego z preselekcją uzyskał
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 999 969,36 zł. Konkurs ogłoszony został
przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.2 Systemowe
wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej.
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Program Rewitalizacji Społecznej „Nowe życie Starej Bykowiny” stanowi kontynuację działań projektu
inwestycyjnego realizowanego przez Urząd Miasta Ruda Śląska w zakresie adaptacji budynku przy ul. 11
Listopada 15a na Centrum Inicjatyw Społecznych (CIS). Zachowanie zasady komplementarności
międzyfunduszowej, czyli połączenia projektów skupiających działania inwestycyjne – współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - ze społecznymi współfinansowanymi
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) było warunkiem przystąpienia do konkursu. 

czytaj więcej...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej zmienił siedzibę 
30-09-2011

Na mocy Uchwały Nr PR.007.171.2011 rady Miasta Ruda
Śląska z dnia 25.08.2011r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej zmienił swoją siedzibę. Od dnia 12 września
2011 roku mieści się w budynku przy ul. Ballestremów 16 w
Rudzie Śląskiej. Osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc
osobiście w siedzibie Ośrodka oraz telefonicznie (0-32) 344-
03-26

Jesienny wypoczynek rudzkich seniorów 
23-09-2011

W dniu 15 września br. pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy
Społecznej wspólnie z uczestnikami Klubu Seniora wyjechali na
wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Niepołomic. W kopalni
pensjonariusze pokonali pieszo 2 kilometry chodników, ale mimo
zmęczenia humory dopisywały. W przerwie zwiedzania, na głębokości
125m pod powierzchnią ziemi, dla zregenerowania sił, przewidziany
był obiad w Karczmie Górniczej. Prosto z Wieliczki autokar przewiózł
wycieczkowiczów do Niepołomic, gdzie większość osób, mimo
zmęczenia, zdecydowało się zwiedzić Zamek Królewski. Zwiedzanie
zakończyło się wspólnym zdjęciem na dziedzińcu. Czas wolny

pensjonariusze spędzili na pięknym rynku w Niepołomicach. Mimo późnego powrotu do domu, wszyscy
byli zadowoleni.

„Powróćmy jak za dawnych lat…” – muzycznych wspomnień czar w
Dziennym Domu Pomocy Społecznej 
18-08-2011

Pora roku sprzyja organizowaniu spotkań przy grillu, który może być
okazją nie tylko do zjedzenia smacznych sezonowych dań, ale również
do relaksu, zabawy i wspomnień w gronie znajomych. Tak też było 11
sierpnia br. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, którego
pensjonariusze wraz z uczestnikami Klubu Seniora przywoływali
wspomnienia słuchając i bawiąc się przy piosenkach z lat młodości.
Były pieczone kiełbaski i tańce, muzyka, morze wspomnień i śpiewy -
bo cóż lepiej przypomni niż piosenka. 

czytaj więcej...

„Prowadzę-jestem trzeźwy” – miesiąc sierpień, miesiącem
trzeźwości. 
09-08-2011

Miesiąc sierpień jest tradycyjnie uznawany w Polsce za miesiąc trzeźwości. W
związku z tym Organizatorzy kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy”
rozpoczynają kampanię „Prowadzę – jestem trzeźwy”, z wykorzystaniem
spotu „Trzeźwość bez granic” (http://www.youtube.com/watch?
v=Li2ZKn959go). Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie:
www.trzezwosc.pl
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Niedzielny Piknik przy Domu Kultury w Rudzie Śląskiej 
04-08-2011

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach organizuje w dniu 07 sierpnia
br. Niedzielny Piknik. Impreza rozpocznie się o godz. 16.00. W programie
przewidziane są m.in. gry i zabawy dla dzieci, konkurs plastyczny z
nagrodami, spektakl teatralny „Jak rycerz Waluś uratował królestwo” (Teatru z
Krakowa) oraz wiele innych atrakcji. 
WSTĘP WOLNY
Tym razem pogoda nie zepsuje zabawy gdyż w razie niepogody impreza
odbędzie się w salach DK!

Bezpłatne badania kolonoskopowe w Rudzie Śląskiej 
25-07-2011

Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach oraz Polski Komitet Zwalczania Raka
we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rudzie
Śląskiej w ramach tegorocznej edycji Programu Badań Przesiewowych dla
Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego zaprasza mieszkańców miasta
Ruda Śląska na bezpłatne badania kolonoskopowe z możliwością znieczulenia
ogólnego. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnych badaniach
kolonoskopowych mogą zgłaszać się telefonicznie do Pracowni Endoskopowej
Szpitala Sp. z o.o. WITO-MED. w Gliwicach ul. Radiowa 2. tel. 32 3029842.
Rejestracja indywidualna z dowodem osobistym w godz. 11:00 – 14:00. Akcja
potrwa do 31 grudnia 2011r. Szczegółowych informacji udziela Koordynator
Programu dr n. med. Adam Wędrychowicz, tel. 602-72-72-34

Niedzielny Piknik przy Domu Kultury w Rudzie Śląskiej 
22-07-2011

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach organizuje w dniu 31 lipca br.
Niedzielny Piknik. Impreza rozpocznie się o godz. 16.00. W programie
przewidziane są m.in. gry i zabawy dla dzieci, konkurs plastyczny z
nagrodami, spektakl teatralny „Jak rycerz Waluś uratował królestwo” oraz
wiele innych atrakcji. 
WSTĘP WOLNY 
Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, gdyż w razie niepogody impreza zostanie
odwołana!

Bezpłatna mammografia w Rudzie Śląskiej po raz kolejny 
19-07-2011

Od dziś do 29 lipca br. kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia (roczniki 1942-
1961) będą mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii. Badania
wykonywane będą w mammobusie przed Urzędem Miasta Ruda Śląska na
placu Jana Pawła II. Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,
w ramach którego można będzie poddać się bezpłatnemu badaniu
finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia i realizowany na terenie naszego
miasta, w ramach lokalnych akcji profilaktycznych, przez Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska we współpracy z Centrum
Usług Medycznych FADO. Aby skorzystać z badań należy wcześniej
zarejestrować się. Panie nie objęte programem będą mogły skorzystać z
badań odpłatnie. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM
ZAWIERAJĄCYM BLIŻSZE DANE.

Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Wierzbicka, tel. 32 2486281 wew. 3131.

Wypoczynek rudzkich seniorów na łonie natury !!! 
19-07-2011
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W dniu 30 czerwca br. pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy
Społecznej wspólnie z uczestnikami Klubu Seniora oraz mieszkańcami
z Mieszkania Chronionego w Rudzie Śląskiej spędzili dzień na
grillowaniu w lesie panewnickim. Mimo zmiennej pogody – raz słońce,
raz deszcz – humory dopisywały. Wycieczka była wspaniałą okazją do
spacerów po lesie oraz wypoczynku wśród zieleni i nad wodą. 

czytaj więcej...

Aktywnie możesz więcej !!! 
14-07-2011

Aktywnie możesz więcej! - to cykl bezpłatnych szkoleń i porad doradców skierowanych do niepracujących
mieszkańców województwa śląskiego. Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 45+” ma pomóc
osobom w wieku pomiędzy 45 a 64 rokiem życia odnaleźć się na rynku pracy. 

czytaj więcej...

WEŹ PRZYSZŁOŚĆ SPORTU W NASZYM MIEŚCIE W SWOJE RĘCE –
Komunikat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
13-07-2011

Pomóż zbadać potrzeby mieszkańców naszego miasta w zakresie aktywności fizycznej i podjąć kroki do
ich zaspokojenia. Jeśli interesuje Cię przyszłość sportu w naszym mieście, to wypełnij ankietę
umieszczona na stronie internetowej www.mosir.rsl.pl 
Spośród uczestników badania zostaną wylosowane trzy osoby, które zostaną nagrodzone karnetem
wstępu na basen kryty. 

Spotkanie integracyjne mieszkańców Mieszkań Chronionych dla
Seniorów 
22-06-2011

W dniu 14 czerwca br. mieszkańcy dwóch funkcjonujących na terenie
Rudy Śląskiej Mieszkań Chronionych dla Seniorów spotkali się przy
kawie i pysznym cieście. Spotkanie odbyło się w Mieszkaniu
Wspólnotowym dla Seniorów przy ul. Matejki w Rudzie Śląskiej. Celem
spotkania było wzmocnienie aktywnego stylu życia osób starszych
oraz integracja mieszkańców Mieszkań Chronionych. 

zobacz więcej...

IX „Świetlandia” – festiwal radości! 
28-06-2011

W dniu 18 czerwca br. w Miejskim Parku „Strzelnica” w dzielnicy
Bielszowice odbył się IX Festiwal Świetlic Socjoterapeutycznych i
Środowiskowych „Świetlandia”. Hasłem festiwalu było „Ważna sprawa
– moje prawa”, a jego tegorocznym organizatorem był Ośrodek
Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej. Patronem honorowym
festiwalu była jego pomysłodawczyni Pani Grażyna Dziedzic Prezydent
Miasta Ruda Śląska. 

zobacz więcej...

Harcerska Akcja Letnia „SZARY DWÓR – 2011” 
28-06-2011
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Komenda Hufca ZHP Chrzanów organizuje HARCERSKĄ AKCJĘ LETNIĄ
„SZARY DWÓR – 2011”. Jeśli jesteś zainteresowany zapoznaj się z ofertą na
stronie: www.szarydwor.chrzanow.pl 

Pierwsze w historii Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie
Śląskiej wesele podopiecznych! 
22-06-2011

W dniu 17 czerwca br. odbyło się pierwsze w historii Dziennego Domu
Pomocy Społecznej wesele podopiecznych. Była to uroczystość weselna
pensjonariuszy: Ireny Orłowskiej – Zabrzeńskiej oraz Edwarda
Zabrzeńskiego. Państwo Zabrzeńscy związek małżeński zawarli w dniu 28
maja. Nowożeńców, w Dziennym Domu – tu gdzie się poznali, powitano
tradycyjnie chlebem i solą. Był toast, tort i zabawa taneczna, na której
bawiło się 60 seniorów – pensjonariuszy DDPS. 

zobacz więcej...

Wakacje lada dzień!
21-06-2011

Tak oczekiwane przez wszystkie dzieci wakacje letnie tuż tuż. W związku z
tym świetlice prowadzone przez organizacje pozarządowe działające na polu
pomocy społecznej i Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie, jak co roku
organizują półkolonie dla dzieci z rodzin objętych pomocą, aby przyjemnie,
bezpiecznie i spokojnie spędziły wakacyjny czas. 

czytaj więcej...

MOPS w Rudzie Śląskiej po raz kolejny wyróżniony przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
21-06-2011

Departament Polityki Rodzinnej w dniu 6 czerwca 2011 roku ogłosił wyniki konkursu ofert na finansowe
wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i
rodziną w roku 2011. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 563 wnioski konkursowe.
Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznała dotację dla 264 projektów. Wśród jednostek, którym
przyznano dotację znalazło się Miasto Ruda Śląska, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 60 000
tysięcy złotych na „Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat
wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych”. 

czytaj więcej...

Odbyła się debata o systemie pomocy społecznej i pieczy
zastępczej 
21-06-2011

Mająca wejść w życie ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej nakłada na Ośrodki Pomocy Społecznej obowiązek
wprowadzenia od 01 stycznia 2012r. usługi asystenta rodziny. W
minioną środę o wątpliwościach związanych z wprowadzeniem w życie
nowych przepisów rozmawiano w trakcie konferencji „Wspieranie
rodziny i dziecka w środowisku lokalnym. Kontynuacja debaty o
systemie pomocy społecznej i pieczy zastępczej”, która odbyła się w
MCK w Rudzie Śląskiej. Konferencję honorowym patronatem objęła
Pani Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska. 

czytaj więcej...
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Serdeczne podziękowania Pani Prezydent Grażyny Dziedzic 
14-06-2011

„Bez Państwa bezinteresowności i dobroci na twarzach dzieci nie pojawiłby
się uśmiech, za który jestem ogromnie wdzięczna” W dniu wczorajszym w
Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie, na którym Pani Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska serdecznie podziękowała wszystkim
współorganizatorom i uczestnikom obchodów IV Metropolitalnego Święta
Rodziny w Rudzie Śląskiej. ZOBACZ PODZIĘKOWANIA 

Spotkanie przy grillu – jak w domu 
14-06-2011

W dniu 02 czerwca br. w godzinach popołudniowych pensjonariusze
Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Klubu Seniora
wspólnie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Senior” z Rudy
Śl. 4 bawili się przy grillu. Były pieczone kiełbasy i ciasto, a dla ducha
śpiewy, tańce i zabawy muzyczne. Pogoda i dobre nastroje
uczestników dopisywały. 

Konferencja „Wspieranie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym.
Kontynuacja debaty o systemie Pomocy społecznej i pieczy
zastępczej” już w najbliższą środę – wszystkich zainteresowanych
tą tematyką serdecznie zapraszamy! 
08-06-2011

Z inicjatywy pracowników Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, z
uwagi na duże zainteresowanie środowiska oraz wieloletnie doświadczenia
w ramach dobrych praktyk we wspieraniu rodziny i dziecka w Rudzie
Śląskiej, Miasto i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizują
konferencję „Wspieranie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym.
Kontynuacja debaty o systemie pomocy społecznej i pieczy
zastępczej”. Odbędzie się ona 15 czerwca 2011 roku (środa) w godzinach
od 1100 do 1500 w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie
Śląskiej (ul. Niedurnego 69). Patronat nad konferencją objął Instytut
Spraw Publicznych z Warszawy. Otwarcia konferencji dokona Prezydent
Miasta Ruda Śląska Pani Grażyna Dziedzic. ZAPRASZAMY DO
ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM KONFERENCJI

„Zapuść korzenie w swoim mieście” – konkurs dla dzieci i
młodzieży 
09-06-2011

Urząd Miasta Katowice we współpracy z Nadleśnictwem Katowice, w ramach
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych IAEC, organizuje
konkurs ekologiczny „Zapuść korzenie w swoim mieście”. Zachęcamy serdecznie
dzieci i młodzież do uczestnictwa w tym konkursie. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody. 
ZOBACZ REGULAMIN
Szczegółowych informacji o konkursie udzielają pracownicy UM Katowice:
Aleksandra Ścibich e-mail: aleksandra.scibich@um.katowice.pl
Magdalena Floriańska e-mail: magdalena.florianska@um.katowice.pl

„Piękno życia rodzinnego” 
08-06-2011
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Ostatni tydzień maja 2011 roku upłynął w naszym regionie pod
znakiem IV edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. W ramach
tegorocznego święta, w dniu 27 maja w Miejskim Centrum Kultury im.
Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej, odbyła się konferencja „Piękno życia
rodzinnego”, a po niej Piknik dla Rodzin Zastępczych i Rodzinnych
Domów Dziecka. 

czytaj więcej...

„Słodki Dzień Dziecka” – ZAGŁOSUJ – SPEŁNIJ MARZENIA DZIECI! 
08-06-2011

Dzięki głosom oddanym w ramach akcji "Słodki Dzień Dziecka"
organizowanej przez Fundację "Wawel z Rodziną" pięcioro wychowanków
Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej w ubiegłym roku
pojechało na pełne niezapomnianych przygód wakacje. Nie zawiedźmy
Małych Obywateli Naszego Miasta i w tym roku. Zagłosujmy na Ośrodek
Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej:
http://www.wawel.com.pl/slodkidziendziecka/glosuj (po otwarciu
klikamy ranking, wybieramy obrazek "pieski" – taki jak z lewej strony
informacji, potwierdzamy głos na skrzynce e-mail). 

To tylko prosty gest, a wielki dar serca. Dziękujemy za przyłączenie się do akcji. 

„Zaczaruj hałdę” i „Zresetuj hałdę! 
08-06-2011

W związku z prowadzonymi pracami Zespołu do Spraw Projektu B-
Team w ramach Programu Interreg IV C z dniem 1 czerwca 2011 r.
został otwarty pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ruda
Śląska konkurs plastyczno-planistyczny dla dzieci i młodzieży pod
tytułami, odpowiednio do każdej z grup wiekowych: „Zaczaruj hałdę” i
„Zresetuj hałdę”. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie
własnego pomysłu na powtórne wykorzystanie jednego z trzech
wybranych terenów poprzemysłowych w Rudzie Śląskiej (teren hałdy

przy ulicy Antoniego Nowary, teren hałdy przy ulicy 1 Maja, teren byłej koksowni Orzegów przy ulicy
Kardynała Augusta Hlonda). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej: www.rudaslaska.pl Bliższych informacji udziela również:
Zespół do Spraw Projektu B- Team Urząd Miasta Ruda Śląska 32 244 90 00 (Przemysław Dudek wew.
2271, Agnieszka Kubica wew. 2170, Ewa Morys wew. 4050, Anna Plewako wew.3193, Anna Skuta wew.
1200) 

Ruda Śląska znów najlepsza – wyniki konkursu ogłoszonego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Gminne programy
aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa
socjalnego” 
08-06-2011

W dniu 27 maja 2011 roku na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano listę
podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno –
zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2011 r.” Spośród miast biorących udział w
konkursie wyłoniono 19 najlepszych merytorycznie inicjatyw projektowych, wśród których znalazła się
także Ruda Śląska, otrzymując na realizację zadania dotację w kwocie 120.000,00zł. Rudzki projekt
został w bieżącym roku najwyżej oceniony spośród wszystkich miast i gmin ubiegających się o dotację.
Założeniem projektu jest kompleksowa pomoc mieszkańcom Rudy Śląskiej zagrożonym wykluczeniem
społecznym w szczególności poprzez bezdomność lub zagrożenie bezdomnością oraz bezrobocie. Projekt
będzie realizowany dwutorowo, a zakładane korzyści odniesie z niego 60 osób oraz cała społeczność
lokalna. 

czytaj więcej...

Centrum Kształcenia Ustawicznego – oferta dla dorosłych 
02-06-2011

Od 01 września roku szkolnego 2011/2012 Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Rudzie Śląskiej (ul. Orzegowska 25) proponuje
kształcenie w różnych typach szkół dla dorosłych, między innymi w
Szkole Podstawowej dla Dorosłych. ZOBACZ ULOTKĘ
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Uwaga świadczeniobiorcy świadczeń rodzinnych i świadczeń z
funduszu alimentacyjnego – zbliża się nowy okres zasiłkowy! 
01-06-2011

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 od 01 lipca 2011
roku można będzie pobrać w Sekcjach Pracowników Socjalnych.
KONIECZNIE ZOBACZ PLAKAT INFORMACYJNY

„Świetlandia” już po raz dziewiąty! 
30-05-2011

W dniu 18 czerwca br. o godz. 10.00 w Miejskim Parku „Strzelnica” w
dzielnicy Bielszowice odbędzie się IX Festiwal Świetlic
Socjoterapeutycznych i Środowiskowych „Świetlandia”. Hasło tegorocznego
festiwalu to „Ważna sprawa – moje prawa”. Tegorocznym organizatorem
Festiwalu jest Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
Patronem honorowym festiwalu jest Pani Grażyna Dziedzic Prezydent
Miasta Ruda Śląska. 

czytaj więcej...

IX Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej,
jak co roku sprawił wszystkim, wiele radości. 
30-05-2011

Od dziewięciu lat nasze Miasto organizuje w maju każdego roku Tydzień
Godności Osób Niepełnosprawnych. Tak też było i tego roku, aby tej
wspaniałej inicjatywie i tradycji stało się za dość. Tegoroczne obchody
odbywające się w dniach od 9 do 14 maja obfitowały w wiele imprez i
spotkań integracyjnych o chrakterze edukacyjnym, kulturalnym,
rehabilitacyjnym, sportowym i rekreacyjnym. W organizację tegorocznego
Tygodnia włączyło się jak co roku wiele instytucji i organizacji tworzących
system oparcia dla osób niepełnosprawnych w naszym mieście. W tych
dniach również władze samorządowe przekazały niepełnosprawnym
mieszkańcom Rudy Śląskiej symboliczy klucz do bram masta. Patronem IX
Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych była Pani Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz ks. dr Krzysztof Bąk Dyrektor Caritas
Archidiecezji Katowickiej. ZOBACZ GALERIĘ 

czytaj więcej...

UWAGA DZIECI – 1 czerwca br. specjalnie dla Was przedstawienie
teatralne pt „O wielkim czynie Małego Diablika, czyli … jak
uratowano Królestwo Wiosny …” – serdecznie zapraszamy 
25-05-2011
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Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny Dzień Dziecka. Z tej okazji w dniu 1
czerwca br. na deskach sceny Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka
Bisty w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Niedurnego 69 o
godzinie 12.00 odbędzie się przedstawienie teatralne. Zawsze bliskie
naszym sercom dzieci będą mogły obejrzeć bajkę pt. „O wielkim czynie
Małego Diablika, czyli … jak uratowano Królestwo Wiosny …” według
scenariusza i w reżyserii Moniki Czoik i Anny Morajko. Głównym
organizatorem przedstawienia jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w
Rudzie Śląskiej, która tworzy ten spektakl wraz z pracownikami Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Serdecznie zapraszamy
wszystkie dzieci, a w szczególności z placówek opiekuńczo-
wychowawczych, rodzin zastępczych, świetlic socjoterapeutycznych oraz
przedszkoli. WSTĘP WOLNY 

Dzień Dziecka w Parku „Strzelnica” 
25-05-2011

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w dniu 29 maja br. (niedziela)
zaprasza na Dzień Dziecka w Parku „Strzelnica”. Impreza rozpocznie się
kolorowym korowodem, który wyruszy z Domu Kultury o godz. 14.30. W
programie m. In. zawody sportowe z MOSiRem, występy zespołów tanecznych
i wokalnych, koncert Zespołu Nienegatywni, konkursy z nagrodami, pokaz
kosmicznej mody, budowanie wieży Eiffla na czas, skoki w workach, pokaz
gigantycznych baniek mydlanych oraz wiele innych przygotowanych przez
organizatorów atrakcji. 
Dom Kultury w Bielszowicach, MOSiR oraz Restauracja Parkowa –
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ. 

Tydzień Walki z Chorobami Tarczycy 
25-05-2011

W dniach 23 - 29 maja 2011r. istnieje możliwość skorzystania z
bezpłatnych badań czynności tarczycy w ramach kampanii Tydzień Walki z
Chorobami Tarczycy organizowanej przez Stowarzyszenie Zdrowych
Miasta Polskich. Badania skierowane są do osób dorosłych, które chcą
skontrolować stan swojej tarczycy profilaktycznie lub zauważyli u siebie
niepokojące objawy mogące świadczyć o zaburzeniach w funkcjonowaniu
gruczołu tarczowego. Badania przeprowadzane będą w Łodzi, Katowicach,
Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Wierzbicka, tel. 32 24886281
wew. 3131 oraz na stronie: www.terczyca.pl 

ZOBACZ ULOTKĘ

Przyjdź na grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych
psychicznie 
25-05-2011

Serdecznie zapraszamy rodziny i opiekunów osób dotkniętych chorobą
psychiczną na grupę wsparcia. Spotkania będą odbywać się w każdą
ostatnią środę miesiąca od godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej 9 – Nowy Bytom przy ul. J. Markowej 20
(sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) 

ZOBACZ PLAKAT 

Piosenki śpiewane po „naszymu” w Dziennym Domu Pomocy
Społecznej 
16-05-2011

W dniu 10 maja br. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej odbyła się
Biesiada Śląska. Pensjonariusze bawili się wraz z zaproszonymi
gośćmi: podopiecznymi Ośrodka Wsparcia – Domu Dziennego Pobytu
ze Świętochłowic oraz Dziennego Domu Pomocy z Bytomia.
Gospodarze przebrani w regionalne stroje odegrali przygotowaną w
gwarze scenkę, wprowadzając wszystkich w swojski śląski klimat. W
programie Biesiady były też zabawy, konkursy, piosenki i zabawne
wiersze opowiadane przy grillu. Nie zabrakło również tradycyjnej
„sznity z tustym” i kiszonych „łogórków”. Biesiadnicy brali także udział
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w konkursach gwary śląskiej i karaoke. Wszystkich nagrodzono dyplomami i słodkościami. Biesiada była
wspaniałą okazją by spotkać znajomych oraz zintegrować się z pensjonariuszami innych ośrodków.
Piosenki śpiewane po „naszymu” rozbrzmiewały do późnych godzin popołudniowych. 

zobacz więcej...

Bezpłatna mammografia w Rudzie Śląskiej.
12-05-2011

W dniach od 17 do 27 maja br. kobiety w wieku od 50 do 69 roku życia
(roczniki 1942-1961) będą mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii.
Badania przeprowadzane będą w mammobusie przed Urzędem Miasta Ruda
Śląska na placu Jana Pawła II. Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi, w ramach którego można będzie poddać się bezpłatnemu
badaniu finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia i realizowany na terenie
naszego miasta, w ramach lokalnych akcji profilaktycznych, przez Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ruda Śląska we współpracy z
Centrum Usług Medycznych FADO. Aby skorzystać z badań należy wcześniej
zarejestrować się telefonicznie. Panie nie objęte programem będą mogły
skorzystać z badań odpłatnie. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PLAKATEM ZAWIERAJĄCYM BLIŻSZE DANE

Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Wierzbicka, tel. 32 24886281 wew. 3131.

Metropolitalne Święto Rodziny w Rudzie Śląskiej 
10-05-2011

Ostatni tydzień maja 2011 roku upłynie w naszym regionie pod znakiem IV
edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. Tegoroczne Święto, którego mottem
przewodnim będzie „Piękno życia rodzinnego”, będzie miało szczególny
charakter ze względu na beatyfikację Papieża - Jana Pawła II, w którego
nauczaniu kwestie dotyczące rodziny zawsze zajmowały szczególne miejsce. W
całym województwie organizowane są interesujące sympozja, wydarzenia
artystyczne i imprezy sportowe. Również miasto Ruda Śląska, jak co roku,
weźmie aktywny udział w tym Święcie. W dniu 27 maja br. o godzinie 12.00 w
Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej rozpocznie się
konferencja „Piękno życia rodzinnego”, po której w ogrodach MCK odbędzie się
Piknik. CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA ZARÓWNO
W KONFERENCJI, JAK I W PIKNIKU. 

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. 
27-04-2011

Tradycyjnie w maju każdego roku odbywa się w Rudzie Śląskiej Tydzień
Godności Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczne obchody potrwaja od 9
do 14 maja. Ruda Śląska jest organizatorem tej inicjatywy już po raz
dziewiąty. W różnych dzielnicach miasta odbędą się imprezy kulturalne,
artystyczne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne, których
organizatorami są rudzkie instytucje i organizacje wspierajace na co
dzień osoby niepełnosprawne. W tych dniach władze samorządowe
przekazują niepełnosprawnym mieszkańcom Rudy Śląskiej symboliczy
klucz do bram masta. 

czytaj więcej...

Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to co jeszcze
uśpione, ożywił to co już martwe. Niech światło Jego słowa
prowadzi nas przez życie do wieczności. 
26-04-2011

Jak co roku, w Wielki Czwartek w świetlicach Ośrodka
Błogosławionego Jana Pawła II odbyły się uroczyste Śniadania
Wielkanocne. Dzieci przyszły odświętnie ubrane i podekscytowane
tym ważnym wydarzeniem. Podczas spotkań przy wspólnym stole,
dzieci mogły tradycyjnie podzielić się jajkiem oraz złożyć sobie
wielkanocne życzenia. 

czytaj więcej...
22-04-2011
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3 maja br. polowa msza dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II
20-04-2011

W dniu 3 maja br. o godzinie 11.00 na Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej
Nowym Bytomiu zostanie odprawiona uroczysta liturgia – msza polowa jako
dziękczynienie za dar beatyfikacji błogosławionego Jana Pawła II. Na mszę
św. serdecznie zapraszają Pani Grażyny Dziedzic Prezydent Miasta Ruda
Śląska oraz Ksiądz Jana Janiczek Proboszcz Parafii p.w. św. Pawła Apostoła.

Program „E - szansa” - to może również i Twoja szansa!
20-04-2011

Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Dzieci-
Dzieciom” w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie
organizują kolejną edycję Programu „E - szansa” realizowanego w ramach
Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Adresatami tego Programu są osoby
niepełnosprawne. ZOBACZ PLAKAT– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Stypendium Leszka Czarneckiego dla zdolnych maturzystów! 
14-04-2011

Ruszyła IV edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star dla zdolnych
maturzystów. Jest to projekt, dzięki któremu przedsiębiorczy i aktywni społecznie
maturzyści chcący studiować na dowolnym kierunku studiów na wszystkich
uczelniach wyższych w Polsce, mają szansę otrzymać stypendium, którego
miesięczna wysokość wynosi średnio 1.300 zł brutto. Projekt „Indeks Start2star”
jest programem finansowanym w całości przez Fundację Leszka Czarneckiego, a
jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi i
Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Rekrutacja trwa do 22 maja 2011
roku. 

czytaj więcej...

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” 
13-04-2011

Serdeczne Podziękowania 
Panu Czesławowi Mazurowi wieloletniemu Działaczowi
Polskiego Związku Niewidomych 
Koła w Rudzie Śląskiej 
za długoletnią, pełną zaangażowania pracę 
na rzecz osób niewidomych i słabo widzących, 
za wiedzę i doświadczenie przekazywane Członkom Koła 
wraz z życzeniami zdrowia 
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
składa 
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej

http://www.mops.rsl.pl/pliki/Zaproszenie.pdf
javascript:void(0)


Bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z
zakresu ulg i uprawnień podatkowych
11-04-2011

W ramach wspólnej inicjatywy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Krajowej Izby Doradców
Podatkowych - Oddział Śląski po raz drugi prowadzona jest akcja informacyjna:
„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym”. W okresie od dnia 15 marca do
dnia 28 kwietnia 2011 r. dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w
godzinach od 9.00 – 15.00 pod numerem +48 513-152-218 Doradcy
Podatkowi z Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski będą
prowadzili bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z
zakresu ulg i uprawnień podatkowych. Patronat nad przedsięwzięciem objął
Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

Kiermasz „Wielkanocni Pomocni” – może to też Twój dar serca 
11-04-2011

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „POMOCNI” we współpracy z
pracownikami i dziećmi Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
organizuje kiermasz świąteczny „Wielkanocni Pomocni”. Do 17 kwietnia można będzie
odwiedzać stoiska. Jeśli jeszcze nie odwiedziłeś stoiska, to masz okazję – nie przegap
szansy: 
- 12 i 13 kwietnia w godz. 9:00 – 13:00 w Urzędzie Miasta w dzielnicy Nowy Bytom,
- 17 kwietnia w godz. 8:30 – 13:30 - przy kościele pw. Michała Archanioła 
w dzielnicy Orzegów. 

czytaj więcej...

Ośrodek Convivo – Żyć Wspólnie zmienił nazwę! 
11-04-2011

Włączając się w obchody beatyfikacji Jana Pawła II Ośrodek Convivo –
Żyć Wspólnie począwszy od 1 kwietnia 2011 roku przybrał nazwę:
Ośrodek Błogosławionego Jana Pawła II. Dnia 4 kwietnia 2011 roku w
kościele pod wezwaniem Świętego Pawła Apostoła w Rudzie Śląskiej
Nowym Bytomiu została odprawiona uroczysta msza święta w intencji
wychowanków, rodziców i pracowników Ośrodka. 

czytaj więcej...

UWAGA – od 1 kwietnia 2011r. zmiana realizatora usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usługi opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
29-03-2011

Od dnia 01 kwietnia 2011 roku usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania realizuje Agencja Opiekuńczo –
Medyczna i Handlowa Anna Szopa z siedzibą w Katowicach przy ul. Okrzei 6/16. 
Od dnia 01 kwietnia 2011 r. ceny usług wynoszą:
Koszt 1 godz. usług opiekuńczych 10,00 zł.
Koszt 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 20,00
zł - rodzaje i zasady odpłatności precyzuje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22
września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

„Razem Bezpieczniej” – pamiętajmy o starszych i samotnych
mieszkańcach naszego miasta
29-03-2011
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Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej realizując zadania zawarte w Rządowym
Programie Przeciwdziałania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem
Bezpieczniej” podejmuje różnego typu działania profilaktyczne, których celem jest
m.in. przeciwdziałanie przestępstwom na szkodę osób starszych. Jednym z takich
działań jest nagranie filmu instruktażowego zrealizowanego wraz z Telewizją Sfera.
Oszuści działają w taki sposób, że podając się za pracowników różnych instytucji
zdobywają zaufanie osób starszych, do których przychodzą... KONIECZNIE ZOBACZ
TEN FILM www.ruda.slaska.policja.gov.pl/oszustwa

UWAGA OD 1 MARCA 2011 ROKU NOWY NUMER KONTA DLA
DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH! 

UWAGA należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz 20% dochodów
własnych gminy właściwej dłużnika od 01 marca 2011 roku prosimy
o przekazywanie na numer konta 30 1050 1243 1000 0022 9375
4442 (do 28 lutego br. obowiązują konta Urzędu Miasta Ruda
Śląska).

POMÓŻMY TOMKOWI! 
03-03-2011

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć dalsze leczenie i rehabilitację Tomka
Mośnego, 14-letniego syna rudzkiego strażnika miejskiego, walczącego z
nowotworem, zapraszamy 4 marca do hali sportowej przy ul. Kłodnickiej w
dzielnicy Halemba. Koncert charytatywny rozpocznie się o godz. 16:00. 

czytaj więcej...

OSTATNIE POŻEGNANIE
03-03-2011

W minioną sobotę w kościele pw. Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej-
Halembie z żalem pożegnaliśmy Pana Andrzeja Blachę, który razem z żoną
Ewą prowadził w naszym mieście Rodzinny Dom Dziecka. W domu
przepełnionym miłością i szczerością wspólnie wychowali trzydzieścioro
sześcioro dzieci. Zmarł wielki człowiek.

MONOPOLY - zagłosuj na Rudę Śląską, może zobaczysz ją na
planszy gry! 
28-02-2011

W dniu 20 lutego br. rozpoczęło się głosowanie na miasta, które trafią
na polską planszę popularnej gry Monopoly. Wszystko zależy od
internautów i liczby oddanych przez nich głosów. Dwadzieścia dwa
miasta, które w dniach od 20 lutego do 20 marca 2011r. uzyskają w
internetowym głosowaniu największą liczbą głosów, znajdą się na
narodowej planszy gry Monopoly Polska. Wystarczy wejść na
stronę www.monopoly.pl, zarejestrować się i kliknąć na 1 z 60
miast, które znalazły się na liście głównej. W tym samym czasie
do głosowania można nominować miasta, które na tej liście się nie

znalazły oraz głosować na miasta nominowane przez innych. Na liście miast nominowanych jest Ruda
Śląska, która ma szansę na tzw. dziką kartę. Dziennie można oddać 2 głosy – na listę główną i listę
nominowanych. Głosować może każdy polski obywatel powyżej 13 roku życia. Głosowanie na narodową
planszę Monopoly odbywa się w Polsce po raz pierwszy. W wyniku podobnych plebiscytów internetowych
swoje krajowe plansze mają już Stany Zjednoczone, Kanada, Turcja, Francja, Włochy, Rosja, Wielka
Brytania i inne. Nadszedł czas na Polskę – dajmy szansę Naszemu Miastu.

Wszystko co dobre szybko się kończy - „Zimowa Akademia Sportu”

http://www.ruda.slaska.policja.gov.pl/oszustwa
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w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
14-02-2011

W czasie ferii zimowych Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
zorganizował dla dzieci zajęcia sportowo – rekreacyjne pod hasłem
„Zimowa Akademia Sportu”. Uczestniczyło w nich ogółem 215 dzieci
uczęszczających do Świetlic Socjoterapeutycznych i przebywających w
Placówce Interwencyjno– Socjalizacyjnej. 

czytaj więcej...

Ciekawe wydarzenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
14-02-2011

W dniu 12 stycznia br. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej odbyło
się spotkanie integracyjne z przedszkolakami z Przedszkola nr 17.
Dzieci przedstawiły program jasełkowy, a po poczęstunku odbyło się
wspólne kolędowanie, które sprawiło wszystkim wiele radości.
Niemniejszym zainteresowaniem pensjonariuszy cieszyła się
zorganizowana w dniu 20 stycznia br. uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Z tej okazji, dla podopiecznych został przygotowany Konkurs
na Najlepszą Babcię i Najlepszego Dziadka, w którym uczestnicy
musieli wykazać się miedzy innymi umiejętnością opowiadania bajek i

znajomością bohaterów bajek współczesnych, jak również umiejętnością szycia i śpiewu. Zwycięzcy
konkursu otrzymali nagrody.

UWAGA ZMIANY ORGANIZACYJNE W MOPS!
09-02-2011

Powstało Biuro Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
(MOPS w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20): 
- wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz prowadzenie postępowań dotyczących dłużników alimentacyjnych
pok. 4 na parterze, kontakt pod numerem telefonu: (32) 344-03-04
oraz wew. 362 
- osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
powinny udać się do pok. 5 lub 6 na parterze, kontakt pod numerem
telefonu: (32) 344-03-23 wew. 385, 386 

- cała korespondencja dotycząca świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych powinna być przekazywana na
ww. adres. 
Zespół ds. Pomocy Socjalnej Uczniom przyjmuje strony w MOPS w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej
20 w pokoju nr 2 (parter), kontakt pod numerem telefonu: (32) 344-03-23 wew. 382.

Wszystko co dobre szybko się kończy - radosne półkolonie w
„Nereuszu" 
09-02-2011

Ferie zimowe to najlepsza okazja w ciągu roku szkolnego, aby
porządnie wypocząć, nabrać sił do nauki oraz naładować akumulatory
na przyszły semestr. Jak co roku kadra „Nereusza” z myślą o swoich
wychowankach przygotowała w obydwu świetlicach szereg atrakcji
tak, aby można było w sposób pożyteczny, interesujący i wartościowy
przeżyć zimowisko. W ramach półkolonii dla podopiecznych
zorganizowano zarówno zajęcia stacjonarne, jak i atrakcje poza
terenem świetlicy. 

czytaj więcej...

Wszystko co dobre szybko się kończy - ferie zimowe w Świetlicy
Środowiskowej św. Elżbiety 
09-02-2011

W dniach od 17 stycznia do 28 stycznia 2011r. w Świetlicy
Środowiskowej św. Elżbiety, odbywały się półkolonie zimowe. Program
półkolonii był urozmaicony, zorganizowano zajęcia plastyczne,
muzyczne, sportowe i edukacyjne. Dzięki takiej różnorodności każdy
podopieczny mógł spróbować swoich sił i wykazać się talentami i
zdolnościami w różnych dziedzinach. 

czytaj więcej...
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Wszystko co dobre szybko się kończy - ferie zimowe w Ośrodku
Convivo - Żyć Wspólnie już za nami 
09-02-2011

Półkolonie organizowane w Ośrodku Convivo- Żyć Wspólnie odbyły się
we wszystkich placówkach w dniach od 17-go do 28-go stycznia w
godzinach od 9.00 do 14.00. Dzięki pomysłowości wychowawców nie
zabrakło atrakcji. Czas wolny od nauki rozpoczęły tradycyjnie
odwiedziny kolędowe. 

czytaj więcej...

Zbliża się „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” 
08-02-2011

W związku z organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniem
Pomocy Ofiarom Przestępstw” informujemy, że w dniach od 21 do 25 lutego
2011 roku w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej przy ul.
Kokota 168 będą dyżurować prokuratorzy i asesorzy. DYŻURY ODBYWAĆ
SIĘ BĘDĄ W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30

UWAGA! Od 7 lutego 2011r. postępowania w sprawach świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego i postępowań w sprawach dłużników
alimentacyjnych prowadził będzie MOPS 
01-02-2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej na podstawie
Uchwały Nr 45/IV/10 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2010
roku, przyjął do realizacji z dniem 7 lutego 2011r. zadanie dotychczas
wykonywane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Ruda Śląska, tj. prowadzenie postępowań w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowań w sprawach
dłużników alimentacyjnych. 
W związku z powyższym od dnia 7 lutego 2011r. osoby
korzystające bądź zamierzające korzystać ze świadczeń z

funduszu alimentacyjnego wszelkie sprawy z tym związane powinny załatwiać w MOPS w
Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20 (parter). Szczegółowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: (32) 344-03-23 wew. 346

30 lat Rodzinnego Domu Dziecka Państwa Ewy i Andrzeja Blacha 
31-01-2011

W dniu 27 stycznia br. o godz. 13:00 podczas sesji Rady Miasta Ruda
Śląska gratulacje odebrali Ewa i Andrzej Blacha, którzy od 30 lat
prowadzą w mieście rodzinny dom dziecka. W ciągu tych lat
wychowali 36 dzieci. 

czytaj więcej...

Powstał nowy spot kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy” 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


24-01-2011

Trzeźwość to program edukacyjny, którego celem jest promowanie
zdrowego i trzeźwego stylu życia. Wyróżnia go pozytywny wydźwięk
przekazywanych komunikatów, odwoływanie się do pozytywnych cech
człowieka i akcentowanie zasady, że trzeźwość to sprawa naturalna,
powszechna i modna. Kampanię „Prowadzę – jestem trzeźwy” dzięki
życzliwości wielu Partnerów z całej Polski, prowadzą ksiądz Piotr Brząkalik
Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Katowickiej i firma Business Consulting
z Katowic. Scenariusz najnowszego spotu kampanii nawiązuje do nowego
hasła „Trzeźwość bez granic". 

„Prowadzę-jestem trzeźwa” – nowy symbol kampanii dedykowany
kobietom. 
24-01-2011

Organizatorzy kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy” wprowadzają
nowy symbol kampanii dedykowany kobietom – zawieszkę na torebkę
„Prowadzę – jestem trzeźwa”. Więcej informacji o kampanii znajduje
się na stronie: www.trzezwosc.pl

FERIE ZIMOWE 2011 W POMOCY SPOŁECZNEJ 
07-01-2011

Zbliża się okres ferii zimowych w naszym Mieście. W związku z tym świetlice prowadzone
przez organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej i Ośrodek Pomocy
Dzieciom i Rodzinie, jak co roku organizują półkolonie dla dzieci z rodzin objętych
pomocą, aby przyjemnie, bezpiecznie i spokojnie spędziły wolny czas. 

czytaj więcej...
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