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OGŁOSZENIA

Ruda Śląska-Halemba 
ul. 1 Maja 119/E2

TEL. 530-124-204

PRaniE, czyszczEniE, 
PRasowaniE odziEży,
MaGiEL ELEKTRyczny

Pranie i czyszczenie 
pościeli, 

kołder, poduszek,
obrusów, zasłon i firan

z TyM KuPonEM 

30%
na PRaniE i czyszczEniE

KuPon ważny 
do 1 LuTEGo 2022

TaniEj

KORONAWIRUS

Kolejna fala COVID-19
W ostatnim tygodniu odnotowano rekordowe dzienne liczby zaka-
żeń koronawirusem. W sobotę po raz pierwszy od początku pandemii  
przekroczonych zostało 40 tys. przypadków. Także w Rudzie Śląskiej  
rośnie liczba osób kierowanych na testy, kwarantannę oraz zakażonych. 
Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej w kolejnych  
klasach oraz grupach przedszkolnych w Rudzie Śląskiej zawieszone  
zostały zajęcia stacjonarne.

Piąta fala koronawirusa
W piątek (21.01) Ministerstwo Zdrowia 

poinformowało o 36 tys. 665 nowych przy-
padkach zakażenia koronawirusem, w so-
botę było ich już 40 876, a w niedzielę od-
notowano 34 088 nowych zakażeń. – Mamy 
za sobą tydzień, który był eksplozją pande-
mii, kiedy to pobijane były kolejne smutne 
rekordy, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń 
– mówił podczas piątkowej konferencji pra-
sowej minister zdrowia Adam Niedzielski. 
Dodał także, że w trakcie piątej fali korona-
wirusa, której szczyt przypadnie prawdopo-
dobnie w połowie lutego albo pod koniec 
przyszłego miesiąca, dzienna liczba zaka-
żeń może wynieść ok. 60-70 tys., a w naj-
gorszym przypadku nawet 140 tys.

W związku z tym rząd m.in. zamierza 
zwiększyć liczbę łóżek covidowych oraz 
możliwości testowania. Od 27 stycznia 
w aptekach mają być dostępne darmowe 
testy antygenowe (bez skierowania, opła-
cane przez NFZ). – Po trzecie poleciłem 
administracji publicznej i zalecam samo-
rządowej jak najszybsze przejście w tryb 
pracy zdalnej, hybrydowej, tam, gdzie tyl-

ko jest to możliwe. Apeluję również do 
przedsiębiorców, żeby przez kolejne tygo-
dnie pracowali zdalnie – mówił podczas 
konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Ponadto osoby w wieku 60 plus, u któ-
rych potwierdzono zakażenie koronawiru-
sem, będą musiały być zbadane w ciągu  
48 godzin przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. Chodzi o to, żeby na 
bieżąco monitorować stan osoby chorej. 
Oprócz tego rząd zadecydował o skróceniu 
kwarantanny z dziesięciu do siedmiu dni 
(wzorem innych państw).  

Sytuacja w Rudzie Śląskiej
Większa liczba zakażeń odnotowywana 

jest także w Rudzie Śląskiej. Od początku 
roku zachorowało już prawie 1300 miesz-
kańców (dane na 20.01). – O skali rozwoju 
tej fali pandemii świadczy także ogromny 
przyrost liczby osób, które w naszym mie-
ście kierowane są na kwarantannę. W ubie-
gły piątek przebywało na niej jeszcze nie-
spełna 800 osób, we wtorek (18.01) ponad 
2100, wczoraj (19.01) już ponad 3600,  
a dziś (20.01) już ponad 4500 – przekazał 
wiceprezydent miasta, Krzysztof Mejer.

Wraz z tym rośnie liczba osób kierowa-
nych na testy (w ciągu tygodnia podwoiła 
się liczba wykonywanych wymazów). 
W ubiegłym tygodniu w szczytowych 
momentach na test w punkcie przy 
ul. Czarnoleśnej trzeba było czekać 
ok. 2 godziny. – Od kilku dni obserwuje-
my wzmożony ruch w jedynym funkcjonu-
jącym w naszym mieście punkcie wyma-
zowym przy ul. Czarnoleśnej, do którego 
ustawiają się długie kolejki aut. Jako mia-
sto nie mamy dużego wpływu na liczbę 
takich punktów, gdyż ich organizacją zaj-
muje się NFZ. Prowadzimy jednak rozmo-
wy i czynimy starania, aby jak najszybciej 
w Rudzie Śląskiej został uruchomiony ko-
lejny – zapowiedział w ubiegłym tygo-
dniu wiceprezydent Mejer. Dodatkowe 

punkty zostały utworzone także we 
wszystkich poradniach rodzinnych Grupy 
Szpakmed.

Większa liczba zakażeń i osób kiero-
wanych na kwarantannę sprawia, że za-
wieszane są zajęcia stacjonarne 
w rudzkich szkołach i przedszkolach. 
– Jeszcze we wtorek rano (18.01) mieli-
śmy z tego powodu wyłączonych 
ok. 60 klas lub grup przedszkolnych,  
dziś (20.01) ta liczba wzrosła już do 159. 
Od początku pandemii nie mieliśmy jesz-
cze sytuacji, kiedy jednocześnie w tylu 
oddziałach zawieszono zajęcia, oczywi-
ście nie licząc okresów, kiedy to na pod-
stawie rządowych obostrzeń wprowadza-
na była nauka zdalna – poinformował 
Krzysztof Mejer. Joanna Oreł

PREZydENT 
MIASTA  

RUdA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska  oraz o zamieszczeniu na 
stronie internetowej Biuletynu In-
formacji Publicznej Urzędu Miasta 
Ruda Śląska wykazu nieruchomo-
ści własności Gminy Ruda Śląska 
o oznaczeniu geodezyjnym 3678/3 
o pow. 12 380 m2, obręb Kochło-
wice km 1, położonej w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Jagiełły, przezna-
czonej do oddania w użytkowanie 
na czas nieoznaczony, w drodze 
bezprzetargowej, z przeznacze-
niem na działalność sportową po-
legającą na prowadzeniu ośrodka 
jeździeckiego, na rzecz osób fizycz-
nych prowadzących ten ośrodek, 
zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.
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PROMOCJA KSIĄŻKI

Rudzki transport na 900 fotografiach
W Stacji Biblioteka odbyła się promocja albumu „Ruda Śląska. Dzieje transportu szynowego”. Ta pozycja to 
prawdziwa gratka dla miłośników kolei oraz transportu tramwajowego. Jej autor, Krzysztof Granda na prawie 
400 stronach umieścił ponad 900 fotografii.

Podczas czwartkowego spotkania autor-
skiego (20.01) goście mogli porozmawiać 
o rozwoju transportu w Rudzie Śląskiej 
oraz poznali szczegóły dotyczące powsta-
nia albumu. Historia ta jest ciekawa, bo 
skompletowanie fotografii do albumu zaję-
ło autorowi Krzysztofie Grandzie aż 15 lat. 
– Jest to fotograficzna opowieść o transpor-
cie  szynowym w Rudzie Śląskiej – mieście 
niegdyś silnie uprzemysłowionym, w którym 
kolej obsługiwała niemal każdy większy za-

kład przemysłowy. Książka podzielona jest 
na  pięć  odrębnych  rozdziałów,  z  których 
każdy opowiada inną historię. Są to kolej-
no:  koleje  użytku  publicznego,  koleje  wą-
skotorowe, koleje piaskowe, bocznice oraz 
tramwaje – wylicza Krzysztof Granda.

W planach jest opracowanie drugiego 
tomu wydawnictwa. –  Opisana  zostanie 
w nim bogata historia: kolei żelaznej Rudy 
Śląskiej, wybranych zakładów, na których 
kolej  funkcjonowała  oraz  tramwajów. 

Treść wzbogacą m.in. plany schematyczne 
stacji  i  bocznic,  statystyki  oraz  kolejna 
porcja  ciekawych  zdjęć. Część  druga  po-
winna ukazać się za około 2  lata – zapo-
wiada Krzysztof Granda.

Pierwszy tom albumu „Ruda Śląska. 
Dzieje transportu szynowego” można na-
być m.in. na stronie internetowej Wydaw-
nictwa Eurosprinter, na portalu Allegro.pl 
oraz stacjonarnie w księgarni Kama (plac 
Tadeusza Kościuszki 10, Bytom). JO, AL

REKLAMA

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

30 stycznia 30. finał WOŚP
W niedzielę, 30 stycznia br. po raz 30. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Rudzie Śląskiej będą działały dwa sztaby: w IV LO im. H.C. Ho-
overa w Orzegowie oraz w III LO im. Jana Pawła II w Kochłowicach. Mimo trwającej pandemii, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, na ulice miasta 
wyruszy około 430 wolontariuszy, aby zebrać fundusze na okulistykę dziecięcą. Kweście jak zwykle będzie towarzyszyć szereg wydarzeń, których część  
transmitowanych będzie dzięki zaangażowaniu Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”.

– Ten finał będzie w naszym mieście wy-
jątkowy, nie tylko ze względu na 30. edycję 
wydarzenia – zapowiada Iwona Luszczak, 
dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego 
im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej-
Orzegowie. – Po raz pierwszy uruchamia-
my kanał WOŚP TV, na którym od godziny 
14.00  połączone  sztaby  będą  prowadzić 
transmisję  z  wydarzeń  miejskiego  finału, 
m.in.  Koncertu  Młodych  Talentów,  który 
organizuje  kochłowickie  liceum.  Zapra-
szam  wszystkich  mieszkańców  naszego 
miasta do wspólnego, osobistego lub wir-
tualnego  grania  w  największej  orkiestrze 
świata – dodaje.

Już o godz. 8.30 na Burloch Arenie roz-
pocznie się otwarty trening hokeistów 
RTH Zryw. Może wziąć w nim udział każ-
dy miłośnik hokeja, bez względu na wiek 
i stopień zaawansowania. Wymagany jest 
jednak własny sprzęt. Wydarzenie potrwa 
do godz. 10.00. 

O godz. 9.00 z placu Jana Pawła II wy-
startuje Ekipa na Kijach, która pod okiem 
instruktorów: Alicji Tkocz i Adama Tko-
cza przewędruje 30-kilometrowy odcinek 
prowadzący przez wszystkie dzielnice Ru-

dy Śląskiej. Trasa będzie biegła ulicami: 
Niedurnego, Dworcową, Goduli, Joanny, 
Hlonda i Orzegowską. Za przystankiem 
Orzegów-most grupa skręci w ul. Piastow-
ską i przejdzie przez Rudę ulicą Wolności. 
Następnie trasa będzie wiodła wzdłuż 
ul. 1 Maja do ul. Kokota, gdzie grupa skie-
ruje się do Bielszowic i dalej do Halemby 
dojdzie ul. Halembską. Na rondzie im. Ma-
rii i Lecha Kaczyńskich grupa skręci w le-
wo, w ul. 1 Maja, by następnie podążyć 
w kierunku Kochłowic. Tam, przez ul. Ży-
mały i Wyzwolenia dotrze do ul. Tunkla 
i skręci w lewo w ul. Śląską, którą podąży 
w kierunku Wirku. Dalej trasa powiedzie 
przez ul. Odrodzenia i Niedurnego aż do 
mety przy Miejskim Centrum Kultury 
w Nowym Bytomiu. Organizatory planują, 
że czas przejścia całej trasy wyniesie 
ok. 8 godzin.

W czasie, gdy grupa nordic walking bę-
dzie pokonywać kolejne kilometry, odby-
wać się będą również inne zajęcia sporto-
we. O godz. 10.00 w IV LO im. H.C. Ho-
overa rozpoczną się godzinne zajęcia Sla-
vica Fitness Dance. Jest to tzw. folkowe 
cardio, które łączy w sobie elementy tańca 

ludowego z nowoczesnymi formami fit-
nessu. Zajęcia poprowadzi Ewelina Dą-
browska-Kuśnierz, wykwalifikowana in-
struktor i terapeuta zajęciowy. Chęć udzia-
łu należy zgłaszać do koordynatora  WOŚP 
pod numer tel. 731-064-668. Ze względu 
na stan epidemiczny w wydarzeniu może 
wziąć udział maksymalnie 30 osób.

Po tych zajęciach, o godz. 11.30, roz-
pocznie się turniej siatkówki. Drużyny za-
interesowane udziałem mogą się zgłaszać 
również do koordynatora WOŚP, najpóź-
niej do 27 stycznia br. 

Kolejne wydarzenie odbędzie się 
w Miejskim Centrum Kultury w Nowym 
Bytomiu. O godz. 16.30 rozpocznie się 
tam koncert w wykonaniu Big Bandu oraz 
solistów Zespołu Szkół Muzycznych I i II 
stopnia w Rudzie Śląskiej, którzy wystąpią 
w lekkim, karnawałowym repertuarze. Na 
godz. 17.45 zaplanowano koncert zespołu 
„7 niebo”, którego artyści uraczą widzów 
popowo-rockowymi hitami, a o 18.30 
w autorskim repertuarze zaprezentuje się 
zespół „Tamtej nocy”. W czasie koncertu 
będą licytowane pamiątkowe gadżety wy-
dane z okazji 30. finału WOŚP. 

Tradycyjne światełko 
do nieba będzie wysłane 
o godz. 20.00 z dwóch 
miejsc w mieście: z pla-
cu Jana Pawła II oraz 
z dziedzińca III LO 
w Kochłowicach. – Na 
rynku  będzie miał miej-
sce niezwykły pokaz fos-
foryzujących baniek my-
dlanych, który przedsta-
wi  Inna  Biliaieva,  fina-
listka  popularnego  pro-
gramu  „Mam  talent!”. 
Natomiast  w  Kochłowi-
cach odbędzie się pokaz 
fajerwerków.  Na  kanale 
WOŚP TV będzie można 
zobaczyć  zintegrowane  transmisje  z  tych 
wydarzeń – zapowiada Iwona Luszczak. 

W ubiegłym roku wolontariuszom 
w Rudzie Śląskiej, mimo ograniczeń pan-
demicznych i braku wydarzeń towarzyszą-
cych, udało się zebrać około 178 tys. zł. 
Rok wcześniej, na rzecz 28. finału WOŚP 
zebrano ok. 261 tys. zł., co było rekordową 
zbiórką wszystkich edycji organizowanych 

w Rudzie Śląskiej. Wolontariusze pierw-
szego sztabu rozliczą swoje puszki w hali 
MOSiR przy ul. Hallera w Nowym Byto-
miu, natomiast ze sztabu kochłowickiego 
rozliczają się tradycyjnie w siedzibie 
III LO w Kochłowicach. Warto podkreślić, 
że co roku na ulicach miasta kwestuje 
średnio prawie 500 osób. 

 AS
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LUDZIE�Z�PASJĄ

W drodze po życiową szansę. Dla siebie i polskich artystów
Magdalena�Szuba,�24-latka�z�Rudy�Śląskiej�stoi�przed�życiową�szansą.�Dostała�się�na�prestiżowe�studia�na�wydziale�biznesu�rozrywkowego�i�muzycznego�
uniwersytetu�Berklee�w�Bostonie.�Chce�się�ich�podjąć�nie�tylko�ze�względu�na�siebie,�ale�głównie�z�uwagi�na�możliwość�promowania�polskich�artystów�
na�zagranicznej�scenie�muzycznej.�Mimo�młodego�wieku�rudzianka,�z�którą�rozmawiamy�w�dzisiejszym�wywiadzie,�ma�spore�doświadczenie�zawodowe,�
a�w�głowie�kolejne�plany.�Jednak�teraz�najważniejsze�dla�niej�jest�zdobycie�funduszy,�aby�rozpocząć�studia�na�wymarzonej�uczelni.

– Dlaczego wybrałaś studia aku-
rat na wydziale biznesu rozrywko-
wego i muzycznego uniwersytetu 
Berklee w Bostonie (kampus w Wa-
lencji)?

– Berklee było moim marzeniem od 
dawna. Mam znajomych, którzy ukoń-
czyli tę uczelnię na kierunkach instru-
mentalnych i widziałam, jak ich karie-
ra oraz osobowość się rozwinęły i ja-
kie możliwości stwarza ta uczelnia. To 
jest największa uczelnia muzyki roz-
rywkowej na świecie. Ukończyły ją 
znane osobistości w świecie muzycz-
nym, szefowie największych wytwór-
ni, producenci i artyści, o których sły-
szymy na co dzień w radiu. Jestem 
z wykształcenia pianistką, natomiast 
w biznesie muzycznym pracuję już od 
16. roku życia i to właśnie w pracy 
menedżerki muzycznej znalazłam 
swoją pasję. Widzę, jaki potencjał, je-
śli chodzi o rynek muzyczny, ma nasz 
kraj i część Europy, w której się znaj-
dujemy. Wiem, jak wielu utalentowa-
nych artystów mamy. Jednak rynek 
menedżerski jest wciąż w fazie rozwo-
ju i dlatego szansa, którą mi dano, że-
by wejść w środowisko najbardziej 
utalentowanych i wpływowych osób 
w tym biznesie, jest czymś wyjątko-
wym. Wiedza i umiejętności, które 
zdobędę w Berklee, pomogą mi w pro-
mowaniu polskich artystów za grani-
cą. Dlatego ja dostrzegam w moim 
wyborze ogromną szansę dla nas – na-
szego kraju i polskich artystów.

– No właśnie. Z jakimi możliwo-
ściami rozwoju wiążą się studia na 
tym kierunku?

– Jak już wspomniałam, uniwersy-
tet ten otwiera wiele drzwi. Jest czymś 
jak Harvard, tylko że muzyczny. 
W Stanach Zjednoczonych i na Za-
chodzie Berklee znają wszyscy. Jeśli 
ktoś słyszy, że jesteś po Berklee, wie, 
że masz wysoki zasób wiedzy i narzę-
dzi, by wykonywać swoją pracę na 
najwyższym poziomie. Absolwenci tej 
uczelni pracują na wysokich stanowi-
skach w ważnych firmach, tworzą 
własne agencje, a więc możliwości 
jest wiele. Ważne jest to, że teraz prak-
tycznie niemożliwe jest, żeby ktoś, nie 
mając odpowiednich narzędzi i kon-
taktów, przebił się do tzw. wielkiego 
świata i promował artystów. Jednak ta 
uczelnia otwiera wiele drzwi, dlatego 
trzeba myśleć strategicznie i współ-
pracować. Tak jak mówiłam, moim 
celem jest promowanie polskich arty-
stów i rynku w tej części Europy. Nie 
robię tego tylko dla siebie, lecz dla in-
nych. Chcę pomóc naszym artystom, 
ponieważ widzę w nich ogromny po-
tencjał. Jednak, żeby to osiągnąć i być 

naprawdę efektywną, najpierw muszę 
przejść pewną drogę i nauczyć się 
wielu rzeczy „z pierwszej ręki”. W tym 
przypadku mam szansę nauczyć się, 
jak prowadzić karierę od specjalistów 
z najwyższej, światowej półki. Można 
powiedzieć, że od tego momentu zale-
ży, jak będzie wyglądało promowanie 
polskich artystów za granicą. Ale żeby 
to wszystko osiągnąć, bardzo potrze-
buję w tej chwili pomocy innych osób, 
ponieważ sama nie jestem w stanie fi-
nansowo poradzić sobie z czesnym na 
studia.

– To najlepsza uczelnia muzyczna 
na świecie. Nie obawiasz się takiego 
wyzwania? Jakie masz przygotowa-
nie praktyczne oraz teoretyczne, 
a także doświadczenia zawodowe, 
mogące Ci pomóc w podjęciu tych 
studiów?

– Lubię takie trudne wyzwania, dla-
tego bardzo zależy mi na podjęciu stu-
diów na tej uczelni. Oczywiście, stre-
sowałam się, ale moja chęć dostania 
się tam była silniejsza. Będzie to 
ogromne wyzwanie, ale wierzę, że 
skoro osoby, które dostrzegły mój po-
tencjał, przyjęły mnie na tę uczelnię, 
uwierzyły, że podołam temu wyzwa-
niu. I ja też w to wierzę. Jestem z wy-
kształcenia pianistką, ukończyłam 
naszą rudzką szkołę muzyczną, potem 
katowicką Akademię Muzyczną, a na-
stępnie Uniwersytet Muzyczny Fry-
deryka Chopina w Warszawie. W tym 
czasie pracowałam w NOSPR w Ka-
towicach jako koordynatorka Forte-
pianu podczas I Międzynarodowego 
Konkursu im. Karola Szymanowskie-
go, byłam menedżerką topowych ar-
tystów jazzowych oraz brałam udział 
w międzynarodowych projektach me-
nedżerskich dzięki wsparciu Instytutu 
Adama Mickiewicza. Podczas pande-
mii wzięłam udział w ogólnoświato-
wym konkursie na najlepszą kampa-
nię marketingową dla znanych amery-
kańskich zespołów muzycznych, 
gdzie byłam jedyną uczestniczką 
z Europy. To właśnie podczas konkur-
su dostrzeżono moje umiejętności 
i zaproponowano mi staż w jednej 
z największych agencji talentów 
w Los Angeles. Mam więc dobre 
przygotowanie teoretyczne i prak-
tyczne, by rozpocząć studia na takim 
kierunku i nauczyć się jeszcze w kwe-
stii chociażby promocji i marketingu, 
bo w tym Amerykanie na tę chwilę nie 
mają sobie równych.

– Spełnienie marzeń niestety kosz-
tuje. Czesne na uniwersytecie Ber-
klee wynosi około 160 tysięcy zło-
tych za trzy semestry. W maju po-
stanowiłaś założyć zrzutkę w Inter-

necie na ten cel. Na jakim jest ona 
etapie?

– Całość czesnego po odjęciu 
wsparcia, które uzyskałam dzięki 
zrzutce i pomocy jednej ze śląskich 
organizacji, wynosi 147 tysięcy zło-
tych, które są podzielone na trzy rów-
ne transze, czyli na trzy semestry. Jed-
nak rozpoczynając studia, zobowiązu-
ję się do zapłacenia całości, co ozna-
cza, że nie mogę przyjechać tylko na 
jeden semestr, muszę zapłacić za ca-
łość i ukończyć cały program. Zrzut-
ka, którą założyłam, spotkała się z bar-
dzo pozytywnym odbiorem, za co je-
stem bardzo wdzięczna. Szczególne 
zainteresowanie i pomoc dostałam od 
mieszkańców Śląska, co jest niezwy-
kle miłe, ponieważ właśnie stąd po-
chodzę. Również ogólnopolskie media 
bardzo mi pomogły. W ciągu paru 
miesięcy udało się zebrać 30 tysięcy 
złotych! Zrzutka pomogła mi uwie-
rzyć w siłę zaangażowania społeczno-
ści – w grupie siła. Jednak do pierw-
szej transzy brakuje wciąż trochę po-
nad 20 tysięcy złotych. Ale wierzę, że 
się uda! Nawet najdrobniejsza pomoc 
zbliża mnie do celu. Gdyby każdy 
mieszkaniec Rudy Śląskiej wpłacił 
złotówkę, już mogłabym wyjechać na 
studia! Dlatego proszę o ten dar miesz-
kańców Rudy Śląskiej – jeśli wpłaci-
cie Państwo na moją zrzutkę po kilka 
złotych, to będę mogła jechać na stu-
dia. Pomóżcie dziołszce stąd.

– Rozumiem więc, że nadal poszu-
kujesz sponsorów lub poprzez inne 
formy współpracy starasz się pozy-
skać fundusze?

– Oczywiście! Aplikuję na wszyst-
kie możliwe stypendia, na które się 
kwalifikuję – jednak nie ma ich nieste-
ty wiele ze względu na to, że dziedzi-
na menedżmentu muzycznego jest tak 
świeża, że do tej pory nikt o takie 
wsparcie nie prosił. Piszę również do 
różnego rodzaju organizacji i firm 
z prośbą o wsparcie. Uzyskałam 
wsparcie od śląskiej grupy przedsię-
biorców, za co jestem szalenie 
wdzięczna i dzięki którym jestem tro-
chę bliżej celu. W dalszym ciągu 
zwracam się z prośbą do różnego ro-
dzaju przedsiębiorstw o pomoc finan-
sową. Muszę tutaj powiedzieć, że czu-
ję ogromne wsparcie naszego miasta 
oraz całej śląskiej społeczności. Mam 
przecież szansę być pierwszą Ślązacz-
ką – pierwszą dziołchą z Rudy, która 
ukończy kierunek menedżmentu mu-
zycznego na Berklee!

– Ze względu na pandemię oraz 
trwającą zbiórkę rozpoczęcie Two-
ich studiów przesunęło się o rok, 
czyli na semestr 2022/2023. Rozu-
miem, że w tym czasie nie odpoczy-
wasz?

– W tym czasie ukończyłam z wyni-
kiem bardzo dobrym Uniwersytet Mu-
zyczny Fryderyka Chopina oraz obro-
niłam na najwyższą ocenę swoją pracę 
o działalności Elżbiety Pendereckiej, 
która jest dla mnie największą inspira-
cją. Ponadto ten rok poświęciłam jak 
najlepszemu przygotowaniu się do 
podjęcia studiów na Berklee. Dlatego 
rozpoczęłam pracę w korporacji zwią-
zanej z branżą filmową, która pozwala 
mi odkładać choć trochę pieniędzy. Po 

pracy uczę fortepianu i piszę wnioski 
o wsparcie moich studiów. Pracuję od 
rana do nocy, również w weekendy. 
Niedawno podjęłam się też bookingu 
koncertów dla dwóch artystów. Robię 
wszystko, co w moich siłach, żeby się 
udało, ale uzbieranie tak dużej kwoty 
samemu, jest dla mnie niemożliwe. 
Dlatego zwracam się z prośbą do 
wszystkich osób, które to czytają 
o wsparcie mojej zrzutki. Nie jestem 
w stanie wyrazić tego, jak bardzo je-
stem wdzięczna za każdą Waszą po-
moc i obiecuję, że zrobię wszystko, co 
w mojej mocy, żeby Państwa nie za-
wieść. Wykorzystam daną mi szansę, 
najlepiej jak potrafię. Już z tego miej-
sca Wam dziękuję.

– A ja dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w realizacji planów.

Rozmawiała Joanna Oreł

DZIEŃ�BABCI�I�DZIADKA

Kreatywnie i muzycznie dla dziadków
Za� nami� najważniejsze�w� roku� dni� dla�wszystkich�wnucząt� oraz� ich� dziadków.�Nie�mogło�
się�więc�obyć�bez�świętowania.�W�Rudzie�Śląskiej�z�okazji�Dnia�Babcia�i�Dziadka�odbyły�się�
warsztaty z szycia poduszek oraz koncert w Domu Kultury w Bielszowicach.

Czwartkowe (20.01) zajęcia kre-
atywne odbyły się w Bibliotece Fici-
nus w Wirku. Instruktorzy oraz wolon-
tariusze Domu Kultury In-nY pomaga-
li najmłodszym stworzyć piękne pre-
zenty na dzień babci i dziadka w posta-
ci poduszek. Natomiast w sobotę 
dziadkowie mogli muzycznie obcho-
dzić swoje święto podczas koncertu 
w bielszowickim Domu Kultury. Była 
to wokalno-instrumentalna laurka to-
warzysząca słowom wdzięczności za 
miłość i oddanie babć oraz dziadków. 
Na scenie w repertuarze musicalowo-
operowym wystąpili muzycy Tria Ap-
pasionata z towarzyszeniem Aleksan-
dry Stokłosy (sopran). JO
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Kreatywne warsztaty z szycia poduszek poprowadzili instruktorzy  
oraz wolontariusze Domu Kultury In-nY.
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
41-700 Ruda Śl, ul. Magazynowa 12, nip: 641 001 03 37 | ReGon: 000484713 

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada: do wynajęcia lub nabycia* od zaraz nw. lokale użytkowe 
+ boksy handlowe dla wszystkich chętnych z możliwością negocjacji stawek eksploatacyjnych

adres lokalu pow.
usytuowanie i instalacje

w lokalu

Ruda Śl. Godula
ul. Joanny 14

294,13 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.

Ruda Śl. Godula
ul. Joanny 14b

92,90 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.

Ruda Śl. Godula
ul. Joanny 14

81,55 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.

Ruda Śl. N. Bytom
ul. pokoju 14

92,17 poniżej parteru w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. N. Bytom
ul. pokoju 14

358,00
poniżej parteru w pawilonie wolnostojącym bez c.o. *możliwość nabycia lokalu 

(wg operatu szacunkowego cena wynosi 319.370,00 zł )
Ruda Śl. N. Bytom

ul. J. S. dworaka 9b
264,00 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. Ruda
ul. Cypriana norwida 8

 48,10
parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. pow. lokalu 36,13 m2  

+ udział w korytarzu
Ruda Śl. Ruda

ul. Cypriana norwida 26
271,28 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. gazowe 

Ruda Śl. 1
ul. Cypriana norwida 26

 269,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. Kochłowice 
ul. oświęcimska 87

144,25 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. Wirek
ul. ludomira Różyckiego 30

140,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. Wirek
ul. ludomira Różyckiego 30

328,65 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. Wirek
ul. ludomira Różyckiego 30

55,24
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,

(pomieszczenie o pow. 43,38 m2 + udział w korytarzu)
Ruda Śl. Wirek

ul. ludomira Różyckiego 30
31,98

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 25,48 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl. Wirek
ul. ludomira Różyckiego 30

49,30
I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,

(pomieszczenie o pow. 38,72 m2 + udział w korytarzu)
Ruda Śl. Wirek

ul. ludomira Różyckiego 30
50,32

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 39,34 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl. Wirek
ul. ludomira Różyckiego 30

1.401,19
poniżej parteru w bud. wolnostojącym bez c.o.  

(możliwość wynajęcia części lokalu) na magazyn

1.401,19
poniżej parteru w bud. wolnostojącym bez c.o.  

(możliwość wynajęcia części lokalu) na działalność handlowo-usługową
Ruda Śl. Wirek

ul. i paderewskiego 7
20,70 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. Wirek
ul. Grzegorza Fitelberga 11

92,00 parter w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. Bykowina
ul. pawła poloczka 12b

27,23 parter w budynku mieszkalnym bez c.o.

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

Boks handlowy nr 2 o pow. 7,48 m2

Boks handlowy nr 3 o pow. 11,47 m2

Boks handlowy nr 5 o pow. 6,20 m2

Boks handlowy nr 8 o pow. 11,50 m2

Boks handlowy nr 10 o pow. 12,60 m2

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

Boks handlowy nr 5 o pow. 11,13 m2

Boks handlowy nr 6 o pow. 14,50 m2

Boks handlowy nr 10 o pow. 6,25 m2

Boks handlowy nr 11 o pow. 6,10 m2

Boks handlowy nr 17 o pow. 12,50 m2

Boks handlowy nr 20 o pow. 5,50 m2

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

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub 
w Dziale Członkowsko-Lokalowym, pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

Możliwość negocjowania stawki oraz warunków najmu po wcześniejszym ustaleniu terminu z działem Członkow-
sko-lokalowym i wskazaniu przedmiotu negocjacji.

zawiadoMienie MieSzkańCów zaSobów 
RudzkieJ Spółdzielni MieSzkanioweJ 
o MożliwoŚCi nienaliCzania odSetek 

Zarząd RSM uprzejmie informuje, że chce wyjść naprzeciw osobom, któ-
re borykają się z problemami finansowymi i zobowiązaniami wobec Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, aby uniknęli wzrostu posiadanych zaległości wo-
bec Spółdzielni.

w związku z powyższym zawiadamia o odstąpieniu od naliczania 
odsetek osobom, które od 1 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 
2022 r. spłacą w całości należności główne i koszty sądowe wobec Rudz-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej za zajmowane lokale w zasobach RSM. 

W celu obliczenia wysokości zaległości oraz kosztów sądowych należy skon-
taktować się z Działem Prawnym i Windykacji – tel. 32 248-24-11 wew. 232, 
244 lub osobiście – pokój nr 124 lub 219.

zachęcamy do skorzystania z powyższej możliwości. 

Z poważaniem 
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

badania wstępne• 
badania okresowe• 
badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów• 
badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
badania dla osób ubiegających się o prawo  • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifikacyjne kierowców• 
badania sanitarno-epidemiologiczne• 
termometria skórna • 
audiometria• 
Spirometria• 

PREZyDENt MIAStA RuDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 26.01.2022 r. do dnia 
16.02.2022 r., na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 
(II piętro, obok pok. 217) wykazu prawa użytkowania wieczystego – przysługu-
jącego Gminie Miastu Ruda Śląska do niezabudowanej nieruchomości grun-
towej o powierzchni 537 m2 stanowiącej własność Skarbu Państwa, położo-
nej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu w rejonie ulic Konstytucji i Żelaznej, 
oznaczonej numerem geodezyjnym 2391/54, obręb Nowy Bytom, k.m.1, uży-
tek: „Bp”, KW nr GL1S/00012341/7 – które zostanie zbyte w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z usta-
leniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 69.000,00 zł.  
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„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”.

Emily Dickinson

Pani Jolancie Krisz
pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 

wyrazy szczerego współczucia i żalu
po śmierci

MĘŻA
składają

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

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Łazienka – kompleksowo. Remont 
– mieszkań, domów. Tel. 505-055-024.

 Malowanie, tapetowanie. Tel. 501-
668-930.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. 
Tel. 505-946-693.

 Remonty od A do Z. Szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, 
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośred-
nik CDF S.C. fi rmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.

 Pranie tapicerki meblowej. Solidnie. 
Tel. 737-593-999.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Remonty mieszkań, łazienek. Instala-
cje wodne, elektryczne, kafelkowanie, 
gładź, malowanie, tapetowanie. Wielolet-
nie doświadczenie. Tel. 509-486-250.

NIERUCHOMOŚCI

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

 Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej gotówka, tel. 730-770-900.

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nieru-
chomosci.pl, tel. 793-017-323.

 Kupię mieszkanie w bloku, może być 
do remontu. Szybka transakcja. Tel. 536-
594-701.

 Szybko i korzystnie sprzedamy Twoje 
mieszkanie, dom, działkę gruntu.  Biuro 
Nieruchomości GABRIEL Tel. 691-523-055 
Zapraszamy.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. 
Cena 0.70-0.77 gr/kg. Tel. 32 771-61-31, 502-
097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-
030.

 Valdi Plus Mikołów zatrudni: kucharza, 
cukiernika, pomoc kuchenną i sprzątaczkę. 
CV proszę wysyłać na adres: valdiplus@val-
diplus.pl lub kontakt tel. 32 330-05-62.

 Pracownik porządkowy teren ze-
wnętrzny, z prawem jazdy, Ruda Śl., 20 zł 
nett o/godz., tel. 668-085-925.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych, tel. 603-975-040.

 Montaż elementów aluminiowych, 
umowa zlecenie, Bytom Karb, praca 
w dzień w ogrzewanej hali. Telefon: 505-
104-677 tel. 32 280-25-00.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 781-989-873.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprze-
ciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych które zostaną oddane 
w dzierżawę, najem, użyczenie znajdujących się w rejonie ulic: Orzegowskiej, 
Jesionowej z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Lipa – prze-
znaczeniem pod istniejący parking strzeżony, Kłodnickiej – z przeznaczeniem 
pod parking, Piotra Skargi – z przeznaczeniem pod działalność składowo- ma-
gazynową i parking.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje 

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

zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Macieja, która 
zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 

obiekty budowlane wykorzystywane na cele mieszkaniowe.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II 
piętro naprzeciw pokoju 215) wy-
kazu nieruchomości gruntowej 
znajdującej się w rejonie ul. ks. 
Jana Szymały, która zostanie od-
dana w najem z przeznaczeniem 
pod działalność gastronomiczno-
handlowo-usługową, w rejonie ul. 
Chorzowskiej, która zostanie od-
dana w najem z przeznaczeniem 
pod drogę, dojście,  w rejonie ul. 
Katowickiej – Otylii, która zostanie 
oddana w dzierżawę z przeznacze-
niem pod staw. 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): wykazu nieruchomości, któ-
re zostaną oddane w najem na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejące tablice informacyjne w rejonie ulicy Bytomskiej, Górnośląskiej.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): wykazu nieruchomości, któ-
re zostaną oddane w dzierżawę i najem na czas oznaczony 3 lat z przezna-
czeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne (przydomowe) i część budynku 
mieszkalnego w rejonie ulicy Słowików, Szramka.

DOJEŻDŻAMY 
DO KAŻDEGO

TEL. 512-979-955
Jeżeli potrzebujesz pomocy

w obcięciu paznokci stóp – zadzwoń
Wykonujemy pedicure podologiczny polegający na: obcięciu i oszlifowaniu 
paznokci, usunięciu skórek i powierzchownych zrogowaceń.

Rozwiążemy Twoje problemy z:
zrogowaceniem skóry• 
pękającą skórą pięt• 
wrastającym paznokciem• 
bolącymi odciskami, nagniotkami, modzelami• 
pogrubionymi czy szponowatymi paznokciami• 

ZADBAJ O STOPY 
– SWOJE, RODZICÓW, DZIADKÓW

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

kto pozostaje w sercach bliskich”.

Panu Tadeuszowi Grzeczka i Pani Sandrze Grzeczka
pracownikom Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 

wyrazy szczerego współczucia i żalu
po śmierci

OJCA i DZIADKA
składają

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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywiesze-
niu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wyka-
zu nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy 
Bielszowickiej przewidzianej do oddania w najem na okres 3 lat z przezna-
czeniem pod istniejący garaż murowany nr 67 wraz z terenem niezbędnym 
do korzystania.
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„TWÓRCZY CZWARTEK
NA FICINUSIE” 

ODWOŁANY

W związku z sytuacją 
pandemiczną spotkanie 
w ramach „Twórczego 
czwartku na Ficinusie” 

zaplanowane na 27 stycznia 
br. zostaje przeniesione

na inny termin. 
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Towarzyski turniej Zgody

Piłka nożna
7

Pierwsza porażka Pogoni  
w sezonie na własnej hali

koszykówkaPiłka ręczna

Artur Opeldus nowym trenerem Uranii

Koszykarze z Katowic pewnie  
pokonali Pogoń 105 do 82.
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Po dziewięciu z rzędu zwycię-
stwach Pogoń Ruda Śląska poniosła 
drugą, kolejną porażkę w 3 lidze ko-
szykówki mężczyzn. Tym razem nasz 
zespół pierwszy raz zszedł pokonany 
z własnego parkietu.

Spotkanie z AZS AWF Mickiewicz 
– ROMUS Katowice od początku 
przebiegało pod dyktando gości, któ-
rzy po pierwszej kwarcie schodzili 
z prowadzeniem 19:25, a do przerwy 
było już 33:58. W 3. kwarcie Pogoni 
udało się odrobić 11 punktów straty, 
ale katowiczanie, wygrywając w ostat-
niej części meczu dziewięcioma punk-
tami, ustalili ostateczny wynik na 
82:105.

W drużynie Pogoni najwięcej punk-
tów (15) zdobył Tomasz Stankala,  
a Wiktor Czyżewski i Cyprian Błasz-
czyk uzyskali po 14 punktów. Wśród 
zawodników z Katowic brylowali: To-
masz Krzymiński (22 punkty), Kajetan 
Kuczawski (19 punktów) oraz Krzysz-
tof Kempa (17 punktów).

Dla rudzkiego klubu wynik na 
szczęście nie ma żadnego wpływu na 
miejsce w tabeli. Pogoń zakończy run-

dę zasadniczą na drugim miejscu, choć 
ma jeszcze do rozegrania mecz z ostat-
nią w tabeli Stelą Cieszyn. 

W drodze do 2 ligi rudzianie spotka-
ją się na początku marca w fazie  
play-off z zespołami reprezentującymi 
Opolski Związek Koszykówki. DK

Szczypiornistki Zgody Ruda Śląska 
zajęły drugie miejsce w towarzyskim 
turnieju Conrad Cup, który 22 stycz-
nia został rozegrany w hali w Bielszo-
wicach. Dla zespołu był to jednocze-
śnie jeden z etapów przygotowań do 
wznowienia sezonu.

Turniej początkowo był zaplanowa-
ny na sobotę i niedzielę, ponieważ 
pierwotnie miały w nim wziąć udział 
cztery drużyny. Jednak ze względu na 
wycofanie się MKS-u AZS UMCS 
Lublin organizatorzy zdecydowali się 
na przeprowadzenie wszystkich me-

czów jednego dnia. Rywalkami Zgody 
były zawodniczki z UKS-u Start Pie-
trowice Wielkie, które aktualnie wy-
stępują w IV grupie II Ligi Kobiet oraz 
KS Cracovia 1906, obecnie występu-
jąca w tej samej lidze i grupie, co ze-
spół z Bielszowic.

W pierwszym spotkaniu turnieju 
gospodynie zmierzyły się z drużyną 
Pietrowic Wielkich. Choć początkowo 
to gościnie wyszły na prowadzenie  
i wygrywały do przerwy 16:14, to 
ostatecznie górą były bielszowiczanki, 
które zwyciężyły 30:28.

Zawodniczki Zgody zajęły 2. miejsce w Conrad Cup.
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W drugim spotkaniu zmierzyły się 
drużyny Cracovii oraz Startu. Po zacię-
tej rywalizacji 32:31 (17:14) szczypior-
nistki z Krakowa wygrały, co oznaczało, 
że o zwycięstwie w Conrad Cup zade-
cyduje ostatni mecz turnieju pomiędzy 
Cracovią a Zgodą. Górą tym razem były 
zawodniczki z Małopolski, które dzięki 
bardzo dobrej pierwszej połowie wyszły 
na sześciobramkowe prowadzenie, aby 
wygrać cały mecz 26:22 (15:9).

Rudzkie szczypiornistki pierwszy 
mecz ligowy w 2022 roku zagrają 5 lu-
tego. DK

Urania ruda Śląska ogłosiła, 
że nowym trenerem zespołu 
będzie znany w rudzkim 
środowisku piłkarz 
i szkoleniowiec artur 
opeldus. z nowym 
trenerem rozmawiamy  
m.in. na temat przejęcia 
seniorów Uranii, jego 
związków z tym klubem 
oraz o pomyśle na rundę 
wiosenną a klasy.

– Kiedy pojawiła się propozycja 
przejścia do Uranii?

– W ostatnim dniu letniego okien-
ka transferowego poprzedni trener 
Uranii, Mamia Jikia, zgłosił mnie do 
rozgrywek katowickiej A klasy. 
Umówiliśmy się, że jeśli będę mógł 
pomóc, to zagram w barwach Uranii, 
co ostatecznie w rundzie jesiennej 
wydarzyło się pięciokrotnie. Trener 
Jikia otrzymał ofertę z wyższej ligi 
(w przerwie zimowej przejął Śląsk 
Demarko Świętochłowice, grający 
w IV lidze – przyp. red.) oraz propo-
zycję współpracy z Polskim Związ-
kiem Piłki Nożnej. W związku z tym 
zarząd Uranii rozpoczął poszukiwa-
nie nowego szkoleniowca. Mimo te-
go, że jestem wiceprezesem MKS-u  
Pogoń Ruda Śląska i prowadzę tam 

dwie grupy młodzieżowe, liczyłem 
na to, iż wrócę do Uranii jako trener. 
Ostatecznie do tego doszło – zarząd 
obdarzył mnie zaufaniem, za które 
dziękuję.

– Jest pan związany z piłką w Ru-
dzie Śląskiej od wielu lat. Jakie to 
uczucie wrócić do Uranii?

– Nie jest żadną tajemnicą, że darzę 
Uranię ogromnym sentymentem i że 
wiele jej zawdzięczam. To tu stawia-
łem pierwsze piłkarskie kroki i do tego 
klubu zaprowadził mnie mój świętej 
pamięci ojciec. Moim trenerem w tam-
tych latach była legenda Uranii – Ma-
rian Winczek, prywatnie przyjaciel 
mojego ojca, który występował w klu-
bie, gdy ten osiągał sukcesy w 1 lidze 
(drugi poziom rozgrywek) w latach 
osiemdziesiątych. W Kochłowicach 
grałem również w seniorach na pozio-
mie 3 ligi po kilku latach piłkarskiej 
edukacji w Gwarku Zabrze. Chciał-
bym, aby Urania pod moją wodzą 
osiągnęła swój cel. Dlatego bardzo 
cieszę się z objęcia posady trenera. 
Wiem, że mój ojciec byłby dumny z te-
go, iż znowu tu jestem.

– Zespół jest już po pierwszych 
treningach. Jaki nastrój panuje po 
niespodziewanej zmianie trenera 
w trakcie sezonu?

– Informacja o odejściu poprzed-
niego szkoleniowca była znana jesz-
cze w ubiegłym roku, dlatego zawod-

nicy zdążyli się z tym pogodzić i cze-
kali cierpliwie na informację od za-
rządu związaną z nowym trenerem. 
Jesteśmy już po dwóch jednostkach 
treningowych oraz jednej grze kontro-
lnej. Zespół poznałem jako zawodnik, 
a teraz drużyna musi mnie poznać ja-
ko trenera. Mamy młodych, ale świa-
domych zawodników. Chłopaki wie-
dzą, czego chcą i do każdych zajęć 
podchodzą na 100 procent, bo tylko 
w taki sposób możemy osiągać zało-
żone cele.

– Jak będzie wyglądał okres przy-
gotowawczy Uranii do rundy wio-
sennej?

– Jak wiadomo, zimowy okres przy-
gotowawczy jest bardzo długi, stąd 
chcemy wykorzystać go w 100 pro-
centach. Trenujemy na przemian dwa 
i trzy razy w tygodniu, a do tego 
w weekendy organizujemy gry kon-
trolne (m.in. 29 stycznia z UKS-em 
Chorzów, 5 lutego z Naprzodem Lipi-
ny – przyp. red.). Mamy również za-
planowane treningi indywidualne dla 
naszych bramkarzy. Ponadto w tym 
ciężkim okresie, gdy obciążenia na-
kładają się na siebie, co najmniej dwa, 
trzy razy skorzystamy z odnowy bio-
logicznej.

– Obecnie zajmujecie 4. pozycję 
z 8 punktami straty do lidera, re-
zerw Ruchu Chorzów. Jaki jest cel 
zespołu na najbliższą rundę?

– Liga jest bardzo wyrównana, dlate-
go o ostatecznych rozstrzygnięciach 
będą decydować najdrobniejsze szcze-
góły. Chcemy wygrywać każdy kolejny 
mecz i utrzymać koncentrację w zespo-
le. Nie będziemy zwracać uwagi na to, 
jak punktują pozostałe drużyny. Sku-
piamy się wyłącznie na sobie – tylko 
wtedy możemy osiągać kolejne cele.

– Jak będzie grać Urania pod wo-
dzą Artura Opeldusa? Czego mogą 
spodziewać się kibice?

– Jednego jestem pewny – chłopaki 
w każdym meczu oddają całe swoje 
serce na boisku. Dla większości z nich 

Urania to nie tylko klub, ale również 
dom, do którego nikogo nie wpuszczą 
w brudnych butach. Wielu z nich 
mieszka i wychowało się w Kochłowi-
cach. To wprawdzie młodzi piłkarze, 
ale bardzo mądrzy taktycznie. Myślę, 
że wspólnie możemy zbudować coś 
fajnego i pokazać, że na szczeblu ka-
towickiej A klasy można grać skutecz-
nie w piłkę. Proszę więc kibiców 
o wsparcie – wszyscy doskonale wie-
my, jak jest to ważne dla tych młodych 
ludzi na boisku.

– Dziękuję za rozmowę.
Dawid Kosmalski
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Artur 
Opeldus 

to były 
zawodnik 

m.in. 
Uranii, 
Piasta 

Gliwice 
czy Ruchu 

Radzionków.
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