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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Msza św. w intencji 
śp. Pani Prezydent 
Grażyny Dziedzic

W najbliższą sobotę, 25 czerwca, o godz. 10 
w kościele pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu 

zostanie odprawiona msza św. w intencji 
śp. Pani Prezydent Grażyny Dziedzic. 

Będzie to ostatnie pożegnanie z Panią Prezydent 
– pogrzeb będzie miał charakter rodzinny. 

Taka była wola Zmarłej.

Ruda Śląska
żegna 
Prezydent 
Grażynę 
Dziedzic

Grażyna Dziedzic 1954-2022
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WSPOMNIENIA

Mieszkańcy wspominają Prezydent Grażynę Dziedzic
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Do dnia pogrzebu Prezydent  
Grażyny Dziedzic, tj. soboty  

25 czerwca, w mieście trwa żałoba. 
Na jej znak m.in. przed budynkiem 

Urzędu Miasta do połowy masztu 
została opuszczona flaga.

Odejście Prezydent Miasta poruszyło wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy z każdej 
strony nadsyłają swoje wspomnienia związane z Grażyną Dziedzic oraz wyrazy współczucia 
dla rodziny, bliskich oraz współpracowników Pani Prezydent. Publikujemy wybrane z nich.
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W holu budynku głównego Urzędu 
Miasta została wystawiona księga 
kondolencyjna, gdzie mieszkańcy 

mogą wpisać m.in. swoje  
wspomnienia związane  

z Prezydent Grażyną Dziedzic.
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Symbolicznie Grażynę Dziedzic wpisem do księgi pożegnali m.in. współpracownicy.
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Z wielkim bólem i głębokim smutkiem żegnamy 

Prezydent Rudy Śląskiej  

Grażynę Dziedzic
Trudno będzie zabliźnić ranę, a także wypełnić pustkę,  

którą po sobie pozostawiła Pani Prezydent.  
Jej odejście to niepowetowana strata dla rodziny, przyjaciół, 

znajomych, współpracowników oraz całego miasta,  
na którą nie sposób było się przygotować.  

Ta przedwczesna śmierć złamała nam serca.

Pani Prezydent na zawsze pozostanie  
w naszych myślach i modlitwach.  

Pani Prezydent, Szefowo,
współpraca z Panią była dla nas olbrzymim zaszczytem.  

Dziękujemy za wszystko, czego nas Pani nauczyła.  
Każdego dnia udzielała nam Pani cennych lekcji zaangażowania, 

empatii, wrażliwości na potrzeby innych,  
wierności ideałom, drugiemu człowiekowi,  

a także sobie i swoim przekonaniom.

Będzie nam tego brakowało…

Zastępcy Prezydent Miasta Ruda Śląska  
Krzysztof Mejer, Michał Pierończyk, Anna Krzysteczko,

Sekretarz Miasta Grażyna Janduła-Jonda,
Skarbnik Miasta Ewa Guziel,

wraz ze wszystkimi pracownikami Urzędu Miasta

Komentarze, które ukazały się po informacji o śmierci Pani Prezydent 
na fanpage’ach FB Prezydent Grażyny Dziedzic, wiceprezydenta  

Rudy Śląskiej Krzysztofa Mejera oraz na oficjalnym profilu miasta na Facebooku.

KONDOLENCJE
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12 lat prezydentury Grażyny Dziedzic 
Grażyna Dziedzic zarządzała Rudą Śląską nieprzerwanie od grudnia 2010 roku. Była prezydentem wszystkich mieszkańców – zawsze blisko ich spraw, sukcesów, 
problemów. Nie bała się trudnych pytań i długich rozmów – czego wyrazem były regularne spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Bo też i każdą 
dzielnicę traktowała jak swoją – dlatego Prezydent Grażyna Dziedzic wprowadziła w mieście inicjatywę budżetu obywatelskiego. Była zwolenniczką zarówno 
tych mniejszych inwestycji, jak i tych kosztujących kilkaset milionów złotych – przykładem tego jest m.in. budowa trasy N-S, Traktu Rudzkiego i stadionu lekko-
atletycznego, utworzenie Stacji Biblioteka, rewitalizacja Burloch Areny, czy gruntowne przebudowy rudzkich dróg. Jednak przede wszystkim ważny dla Niej był 
drugi człowiek, każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej. Na tym właśnie Prezydent Grażyna Dziedzic skupiała się najbardziej podczas każdego spotkania.
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,,Śmierć jest spoczynkiem podróżnego, 
jest kresem mozołu wszelkiego”.

Umberto Eco

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
Rodzinie i Najbliższym

składają
Dyrektor i Pracownicy 

Domu Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach

Rodzinie
i Najbliższym

najserdeczniejsze 
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

śp.

Grażyny 
Dziedzic

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

składają 
Zarząd i Członkowie 
Polskiego Związku 

Niewidomych 
w Rudzie Śląskiej

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci
śp.

Grażyny 
Dziedzic

Preyzdent Miasta
Ruda Śląska

Rodzinie i Bliskim
składamy 

wyrazy 
współczucia

Dyrekcja Powiatowego 
Urzędu Pracy

wraz z Pracownikami

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

Emily Dickinson

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia

w trudnych chwilach 
po śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

składają
Dyrekcja i Pracownicy

Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Pani Prezydent Miasta Ruda Śląska

Grażyny Dziedzic
 Rodzinie i Bliskim Zmarłej

składamy 
wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Dyrektor i pracownicy
Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka

w Rudzie Śląskiej

„Wspomnienie jest formą spotkania”.
– Khalil Gibran

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia

w trudnych chwilach 
po śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

składają
Zarząd oraz Członkowie 

Towarzystwa Miłośników Orzegowa

Rodzinie i Bliskim

śp.

Grażyny
Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

wyrazy najgłębszego 
współczucia

składają 
dyrektorzy 
i personel 

Żłobków Miejskich

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”. 
ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem 
i wielkim żalem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Pani Prezydent

Grażyny Dziedzic
Składamy wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim

 Prezes zarządu i pracownicy
Aquadrom Sp. z o.o

 „Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”.
ks. Jan Twardowski

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia

w trudnych chwilach 
po śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

składa
Klub Radnych 

Prawo i Sprawiedliwość

Wyrazy głębokiego współczucia
 i najszczersze kondolencje

dla
Rodziny

z powodu śmierci

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Pani Grażyny Dziedzic
składają

Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodni Wireckiej

Z ogromnym smutkiem i żalem 
żegnamy

śp.

Grażynę Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Pogrążonej w żałobie rodzinie, przyjaciołom, 
współpracownikom oraz mieszkańcom Rudy Śląskiej 

składam płynące z głębi serca wyrazy szczerego 
współczucia, a także słowa otuchy i wsparcia.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Wesoły



Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

oraz wieloletniej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej

Odszedł człowiek czynu, wielka społeczniczka
i charyzmatyczny samorządowiec pełen radości życia, entuzjazmu 

i umiłowania do swojej Małej Ojczyzny – Rudy Śląskiej i jej mieszkańców

Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim,
których dotknęła Jej śmierć,

składamy szczere wyrazy współczucia

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta

Ruda Śląska

Rodzinie i Bliskim 
składamy 

szczere wyrazy współczucia 
i słowa otuchy

Zarząd, Pracownicy 
oraz Rada Nadzorcza
Śląskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości 
Sp. z o.o

Z ogromnym żalem, 
bólem i niedowierzaniem
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

Grażyny 
Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

Wyrazy głębokiego 
współczucia oraz słowa 

wsparcia i otuchy w tych 
trudnych chwilach

Rodzinie, najbliższym 
oraz współpracownikom  

składa
Rada Seniorów

 Miasta Ruda Śląska

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 

Grażyny 
Dziedzic 
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

Rodzinie i bliskim 
składamy 

nasze najszczersze 
kondolencje 

i wyrazy wsparcia 
w tych trudnych chwilach

Radni
Młodzieżowej Rady Miasta 

Ruda Śląska
wraz z opiekunem

„Pamiętajmy o tych, którzy odchodzą 
– ta pamięć daje im nieśmiertelność”.

R. Kosik
Z ogromnym żalem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
Rodzinie i Najbliższym

składa
dr Katarzyna Adamek

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
wraz z pracownikami
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Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia

z powodu śmierci

Pani Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

składamy
Synowi, Synowym, Wnukom 

i całej Rodzinie.
Łączymy się w bólu i żałobie

Prezesi i Członkowie 
Kół Związku Górnośląskiego

Krainy Rudzkiej

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”.

Wisława Szymborska

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej w latach 2003-2009,

Prezydenta Miasta Ruda Śląska w latach 2010-2022, 
szlachetnego i prawego człowieka, 

który z pasją angażował się w rozwój naszego Miasta.

Odejście Pani Prezydent 
jest wielką stratą dla jej bliskich, przyjaciół i wszystkich, 

którzy mieli przyjemność z nią pracować.  

Rodzinie i najbliższym 
składamy kondolencje z powodu tej ogromnej straty

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta

Ruda Śląska
wraz z Radnymi

„Pamiętajmy o tych, którzy odchodzą – ta pamięć daje im nieśmiertelność”. 
R. Kosik

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prezydent Miasta

śp. Grażyny Dziedzic
pięknego człowieka o wielkim sercu i zaangażowaniu

Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom 
składamy wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy

Dyrekcja, Pracownicy i Pensjonariusze
Domu Pomocy Społecznej „Senior”, 

Dziennego Domu Senior Wigor, Ośrodka Adaptacyjnego, 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Noclegowni Miejskich, 

Placówki Wsparcia Dziennego, Centrum Administracyjnego, 
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

„Gdyby śmierci nie było 
nikt z nas by już nie żył. 

Przemijamy jak wszystko by 
w ten sposób przetrwać”.

ks. Jan Twardowski

Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego głębokiego 

współczucia 

składają
Prezes Zarządu 
Śląskiego Parku 

Przemysłowo-Technologicznego 
Sp. z o.o. wraz z Pracownikami



„Są chwile, by działać, 
i takie, kiedy należy 
pogodzić się z tym, 

co przynosi los”.
Paulo Coelho

Z ogromnym smutkiem i bólem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Tym samym składamy 
wyrazy współczucia i żalu 

całej Rodzinie oraz Bliskim

Klub Radnych 
„Razem dla Rudy Śląskiej”
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,,Rozłąka jest naszym losem. 
Spotkanie naszą nadzieją”.

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 

Grażyny 
Dziedzic 
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

Rodzinie i bliskim 
składamy 

najszczersze kondolencje 
i wyrazy wsparcia 

w tych trudnych chwilach

Zarząd, Rada Nadzorcza 
i pracownicy 

MGSM „Perspektywa” 
w Rudzie Śląskiej

„Ludzie których kochamy, 
zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady 

w naszych sercach”.

Wyrazy szczerego 
i głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci 
Pani Prezydent

Grażyny 
Dziedzic

Rodzinie i Bliskim 
Zmarłej
składa

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów

i Inwalidów
Ruda Śląska

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia 
– żyjemy w naszych dzieciach 

i następnych pokoleniach. 
Albowiem oni to dalej my, 

a nasze ciała to tylko 
zwiędłe liście na drzewie życia”.

Albert Einstein

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia 

i pokrzepienia
w trudnych chwilach 

po śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

składają 
Dyrektorzy wszystkich 

Placówek Oświatowych
w Rudzie Śląskiej

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci”.

Wisława Szymborska
 

Z powodu śmierci 

Pani Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach 

po Jej śmierci

Rodzinie i Bliskim 
oraz współpracownikom

Kierownik z całym zespołem 
pracowników

PR SPZOZ w Rudzie Śląskiej 
z siedzibą przy ul. Pokoju 4

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Grażyny Dziedzic
Rodzinie i Najbliższym

przekazujemy 
serdeczne wyrazy współczucia

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 
Pani Prezydent 

Grażyny Dziedzic
Łącząc się w bólu składamy 

Rodzinie, bliskim i współpracownikom 
najszczersze wyrazy współczucia.

Zarząd i pracownicy 
Rudzkiej Agencji Rozwoju 

„Inwestor” Sp. z o.o.

,,Śpieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą…”.

ks. Jan Twardowski

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Składamy wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
Rodzinie i Najbliższym.

Dyrektor wraz z pracownikami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej



Wyrazy szczerego i głębokiego 
współczucia 

z powodu śmierci 

Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
pełnego pasji samorządowca 
i człowieka o wielkim sercu

Rodzinie, Bliskim 
oraz Współpracownikom 

składają
Zarząd i pracownicy 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego głębokiego współczucia 

składa
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Rudzie Śląskiej

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, których dotknęła Jej śmierć,
składamy szczere wyrazy współczucia

Katarzyna Furmaniuk – Dyrektor 
Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty wraz z Zespołem

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia 
– żyjemy w naszych dzieciach 

i następnych pokoleniach. 
Albowiem oni to dalej my, 

a nasze ciała to tylko 
zwiędłe liście na drzewie życia”.

Albert Einstein

Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

śp.

Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta 

Ruda Śląska

Rodzinie i Bliskim 
wyrazy szczerego głębokiego 
współczucia i pokrzepienia

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

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Pani Prezydent 

Grażyny Dziedzic
Składamy wyrazy współczucia i żalu 

całej Rodzinie oraz Bliskim.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Zarząd Tenisowego Klubu Sportowego 
„Slavia” Ruda Śląska

,,Śpieszmy się kochać ludzi,
 tak szybko odchodzą…”.

ks. Jan Twardowski

Z ogromnym żalem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci 

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta

Ruda Śląska.

Tym samym składamy 
wyrazy współczucia 

Rodzinie oraz Bliskim

Zarząd 
Klubu Sportowego 
Slavia Ruda Śląska

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Gładzie, malowanie, tapetowanie, 
kafelkowanie. Tel. 507-055-024.

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

 Remonty od A do Z. Szybko, so-
lidnie. Tel. 601-292-699.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNI-
KIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-
116-672.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-538.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? 
Sprawdź jaka jest aktualna wartość. 
Działamy 22 lata na rynku, www.lokator.
nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

 Sprzedaż: mieszkanie 3 pokojowe, 
Ruda 1, ul. Norwida, 53 m2 – 240 tys zł. 
Działka gruntu – Wirek, rejon autostrady 
603 m2 – 231 tys. zł. Nieruchomości GA-
BRIEL, tel. 691-523-055.

MOTORYZACJA

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

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

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-

Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzę-
du Skarbowego).

PRACA

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

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

 
 Zatrudnię pracownika do prac ogólno-

budowlanych. Tel. 603-975-040.

 Praca sezonowa w Niemczech. Tel. 
783-205-021.

 Firma AT-BUD z RUDY Śląskiej zatrudni 
pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 
696-921-581.

RÓŻNE

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

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

TURYSTYKA

 Beskidy 6 dni w czerwcu od 600 zł dla 
emeryt/rencista, z 40% dofi nansowaniem 
Unijnego Programu Spowolnij Starzenie. 
Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

w trudnych chwilach po śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

składa 
prezes Zarządu Spółki Śląskie Media 

wraz z pracownikami redakcji „Wiadomości Rudzkie”
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REKLAMA

InwESTycjE

Trakt Rudzki na ostatniej prostej
Kolejne przestrzenie zielone w Rudzie Śląskiej zostaną zrewitalizowane. To dwie lokalizacje w Orzegowie – Park Młodzieży oraz planty znajdujące się pomię-
dzy ul. Hlonda a Burloch Areną. Podpisana została już umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą oraz przekazano plac robót. Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie ok. 2,6 mln zł. Zadanie to jest także ostatnią częścią realizacji Traktu Rudzkiego, którego poszczególne etapy powstawały w mieście od 2018 r. Na 
jego realizację miasto pozyskało ponad 8 mln zł ze środków unijnych.

W przypadku obu lokalizacji prace 
polegać będą głównie na nasadzeniach 
nowych roślin. Pojawi się ich łącznie 
blisko 90 tys. Przy okazji odnowio-
nych zostanie część alejek, zainstalo-
wane zostaną nowe ławki oraz oświe-
tlenie.

Przedsięwzięcie zakłada zagospo-
darowanie ponad 6,2 ha przestrzeni 
parkowych. Większa część dotyczyć 
będzie Parku Młodzieży, gdzie pod-
czas modernizacji m.in. na nowo za-
gospodarowana zostanie centralna 
część parku. – W miejscu starego su-
chego strumienia znajdującego się 
w tym miejscu utworzona zostanie ra-
bata z wielokolorowych bylin. Wyko-
rzystane zostaną tam gatunki roślin, 
które kwitną w różnym czasie, dzięki 
czemu rabata będzie atrakcyjna przez 
cały okres wegetacyjny – informuje 
wiceprezydent Michał Pierończyk.

Podczas prac w tym parku zabie-
gom pielęgnacyjnym poddany zosta-

nie znajdujący się tam drzewostan, 
a drzewa w złym stanie sanitarnym zo-
staną usunięte. – Dotyczy to przede 
wszystkim topól, które obumarły  
ze względu na swój wiek, przez co mo-
gą stanowić potencjalne zagrożenie 
np. w czasie wichur – podkreśla Mi-
chał Pierończyk. – Co ważne, w miej-

sce starych drzew nasadzone zostaną 
nowe i będą to gatunki szlachetne – li-
py i klony – dodaje.

Prace przy modernizacji orzegow-
skich plant przy Burloch Arenie oraz 
Parku Młodzieży zakończyć się mają 
do końca roku. Ich całkowity koszt 
wyniesie ok. 2,6 mln zł. Zadanie to 

EKOLOGIA

Ostatnie tygodnie na zgłoszenie do CEEB!
Kończy się czas na zgłoszenie użytkowanego źródła ciepła lub spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Właściciele i zarządcy budyn-
ków muszą to zrobić do 30 czerwca. Tymczasem w Rudzie Śląskiej dla ponad połowy objętych obowiązkiem nieruchomości deklaracje nie zostały jeszcze 
złożone.

Obowiązku zgłoszenia źródła ciepła 
do CEEB nie należy lekceważyć, po-
nieważ ustawa przewiduje grzywnę za 
jego niewypełnienie lub przekroczenie 
terminu. Dotyczy to zarówno budyn-
ków mieszkalnych, jak i niemieszkal-
nych. W Rudzie Śląskiej deklaracje 
powinny być złożone dla 13 545 punk-
tów adresowych. W systemie znajdują 
się obecnie deklaracje dla niespełna 
5,5 tys. punktów, czyli 40 proc. Na 

wprowadzenie czeka około 2 tys. de-
klaracji wypełnionych w formie pa-
pierowej, jednak trzeba wziąć pod 
uwagę, że część z nich może dotyczyć 
tych samych punktów adresowych.

Termin 30 czerwca 2022 r. dotyczy 
źródeł ciepła i spalania paliw, które 
zostały uruchomione przed wprowa-
dzeniem Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków, czyli przed 1 lip-
ca 2021 r. Natomiast dla nowo po-

wstałych budynków termin wynosi 
14 dni od dnia pierwszego uruchomie-
nia źródła ciepła. Podobnie jest 
w przypadku zmiany źródła ciepła.

Deklarację do CEEB najprościej 
można złożyć online na stronie  
https://ceeb.gov.pl/. Można również 
złożyć papierowy dokument w Urzę-
dzie Miasta.

Warto także pamiętać, że złożenie 
deklaracji do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków jest jednym 
z warunków uzyskania wyższego do-
datku osłonowego, który ma zniwelo-
wać rosnące ceny energii.

W zarejestrowanych deklaracjach 
w Rudzie Śląskiej najczęściej wystę-
puje kategoria kocioł gazowy/bojler 
gazowy/podgrzewacz gazowy (2903), 
a następnie kominek/„koza”/ogrze-
wacz powietrza (1772), ogrzewanie 
elektryczne/bojler elektryczny (1494), 

jest także ostatnią częścią realizacji 
Traktu Rudzkiego, którego poszcze-
gólne etapy powstawały w mieście od 
2018 r.

Sam trakt to ścieżka pieszo-rowero-
wa, która ma docelowo połączyć 
obiekty sportowe, parki, skwery oraz 
miejsca związane z historią Nowego 

Bytomia i Wirku. Aktualnie w ramach 
budowy Traktu Rudzkiego prowadzo-
ne są jeszcze prace przy rewitalizacji 
parku przy ul. Hallera w Nowym By-
tomiu. Zakończą się one latem. Obec-
nie trakt przebiega od ul. Nowary 
przez podnóże hałdy do ul. Katowic-
kiej. Dalej ul. Tuwima, Kupiecką, 
Obrońców Westerplatte do hałdy przy 
ul. 1 Maja. Następnie prowadzi przez 
tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. Da-
lej trasa przebiegać będzie przez park 
przy ul. Hallera, a następnie pobiegnie 
tą ulicą w kierunku parku Dworskie-
go, którego rewitalizacja zakończyła 
się przed kilkoma tygodniami.

Koszt całości budowy Traktu Rudz-
kiego wraz z wcześniejszymi już zre-
alizowanymi odcinkami wyniesie 
ostatecznie ponad 19 mln zł. Na reali-
zację tego projektu miasto pozyskało 
ponad 8 mln zł ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. UM

kocioł na paliwo stałe zasypowy 
(1114), kocioł na paliwo stałe z podaj-
nikiem (1068), miejska sieć ciepłow-
nicza (850), trzon kuchenny/pieco-
kuchnia/kuchnia węglowa (480), 
pompa ciepła (343), piec kaflowy 
(213). Liczby nie sumują się do łącz-
nej liczby deklaracji, ponieważ jeden 
dokument może obejmować więcej 
niż jedno źródło ciepła.

UM
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INWESTYCJE

Budowa mieszkań przy ul. Bankowej nabiera tempa

Budynki powstają na działce o po-
wierzchni ponad 3,3 tys. m kwadratowych. 
W każdym z nich znajdzie się 26 mieszkań 
o wielkości od 45 do 52 m kw. Budynki 
będą mieć trzy nadziemne kondygnacje 
mieszkalne i jedną podziemną, gdzie ulo-
kowane zostaną garaże, rowerownia, po-
mieszczenie techniczne i pomieszczenie 
na odpady. Ponadto do każdego mieszka-
nia będzie przynależeć komórka lokator-
ska na odpowiednim piętrze. Budynki ma-
ją być przystosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Co więcej, na 
terenie pomiędzy nimi powstanie prze-
strzeń rekreacyjna z zielenią (ta będzie się 
także pięła po ścianach garaży oraz ze-
wnętrznej klatce schodowej), placem za-
baw, latarniami, ławkami oraz miejscem 
na rowery.

Budowa mieszkań komunalnych przy 
ul. Bankowej realizowana jest od stycznia. 
– Obecnie trwają prace budowlane zwią-
zane z wykonywaniem fundamentów oraz 
przezbrojeniem terenu – usunięciem koli-
dujących z inwestycją urządzeń – informu-
je Adam Nowak, rzecznik prasowy rudz-
kiego magistratu.

Aby wykonać prace ziemne, konieczna 
była wycinka zieleni, która dotychczas 
znajdowała się na działce. – Usunięto z te-
renu budowy 125 drzew samosiejek. W za-
mian planuje się nasadzenia zastępcze 
– ok. 130 drzew, z czego trzy drzewa zosta-
ną posadzone na terenie inwestycji – z uwa-
gi na ograniczenia terenowe – a pozostałe 
drzewa zgodnie z planem nasadzeń zostaną 
posadzone w rejonie ul. Górnośląskiej 
w Bykowinie – zapowiada Adam Nowak.
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52 nowych mieszkań komunalnych powstanie w dwóch budynkach, które 
znajdować się będą przy ul. Bankowej. Trwa realizacja inwestycji.

Na razie widoczna jest dziura w ziemi, ale do jesieni przyszłego roku mają tu powstać dwa 
budynki z ponad 50 mieszkaniami komunalnymi. Chodzi o teren przy ul. Bankowej w Rudzie 
zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Wolności, gdzie wykonawca realizuje tę inwestycję. Prace, 
póki co, przebiegają zgodnie z planem.

Inwestycja przy ul. Bankowej ma być 
realizowana do jesieni 2023 roku i na razie 
nic nie wskazuje na to, aby termin ten uległ 
zmianie. Planowany koszt budowy to 
18,5 mln zł, z czego ponad 11,2 mln zł  
pokrytych zostanie bezzwrotną dotacją 
z Banku Gospodarstwa Krajowego, a po-
nad milion złotych będzie stanowiło dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Na razie nic nie wskazu-
je na to, aby pierwotnie przewidziana 
kwota uległa zmianie, choć wykonawca 
sygnalizuje wzrost kosztów cen m.in. ma-
teriałów. – Aktualnie podejmujemy działa-
nia, których celem jest ustalenie, czy za-
chodzi konieczność zmiany umowy i pod-
wyższenia wynagrodzenia – mówi rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta.

Joanna Oreł

Na Placu Niepodległości wszystko zgodnie z planem
Od marca trwa przebudowa Placu Niepodległości w Goduli. Docelowo ma być to miejsce łączące cechy otwartego placu 
miejskiego z parkiem. Jednak na razie mieszkańcy mogą zobaczyć wykopy i gruz po zburzonych dotychczasowych elemen-
tach placu oraz ogrodzenie częściowo zasłonięte plandekami. Nowe oblicze Placu Niepodległości będziemy mogli zobaczyć 
jesienią tego roku.
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Na Placu Niepodległości obecnie prowadzone są prace ziemne.

Plac Niepodległości to centralna część 
Goduli – dla wielu mieszkańców, zwłasz-
cza seniorów, jest miejscem spotkań, gdzie 
na ławeczce można było dotychczas odpo-
cząć w trakcie codziennych sprawunków. 
To zmieniło się pod koniec marca, kiedy 
wykonawca rewitalizacji tej przestrzeni 
przystąpił do przebudowy placu. Rozpo-
częła się ona m.in. od rozbiórki starej fon-
tanny oraz kwietnika od strony ul. Goduli. 
Ponadto postawiono ogrodzenie wokół 
placu, a te częściowo zakryto czarnymi 
plandekami, co z kolei wzbudziło cieka-
wość mieszkańców. – Nie widzimy, co tam 
się dzieje i martwi nas to, czy na przykład 
nie będzie wycinki drzew – zgłosiła jedna 
z mieszkanek Goduli.

Okazuje się, że w ramach przebudowy 
placu nie tylko nie szykuje się wycinka, 
ale dodatkowo nasadzone zostaną 24 nowe 
drzewa. – Obecnie trwają prace związane 
z budową sieci wodno-kanalizacyjnej, 
w tym dokonano zabudowy podziemnego 

zbiornika retencyjnego na wodę deszczo-
wą, wykonano przekładkę kabli energe-
tycznych kolidujących z nowymi obiektami 
oraz wykonano fundament budynku ka-
wiarni. W najbliższym czasie wymurowane 
zostaną ściany fundamentowe oraz rozpro-
wadzona będzie instalacja oświetleniowa 
terenu – zapowiada Adam Nowak, rzecz-
nik prasowy rudzkiego magistratu.

Oprócz kawiarni z ogólnodostępną toa-
letą, powstanie także parking, fontanna, 
ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, 
słup ogłoszeniowy oraz zmodernizowane 
zostaną ścieżki. Ponadto odnowione zosta-
ną kwietniki oraz pomnik św. Jana Nepo-
mucena, które znajdują się przy ul. Goduli. 
Postawiona zostanie też ławeczka Karola 
Goduli z rzeźbą przedstawiającą postać 
przemysłowca oraz Światowid (obiekt bę-
dzie wskazywał kierunki lokalizacji obiek-
tów przemysłowych, dawne rozplanowa-
nie terenu, modele zakładów oraz archi-
walne zdjęcia dostępne przez aplikację). 

Inwestycja przebiega zgodnie z planem, 
w sumie będzie kosztowała 5,6 mln zł 
(z czego 4,5 mln zł to dofinansowanie 

OGŁOSZENIA

PrEZyDENt MIAStA ruDA ŚląSkA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicz-
nej urzędu Miasta ruda Śląska wykazu nieruchomości, do których Gminie ruda Śląska przy-
sługuje prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego, położonych przy ul. Bytomskiej 
w rudzie Śląskiej, które zostaną użyczone na czas oznaczony – do czasu ustanowienia trwałego 
zarządu.

Przedmiotem użyczenia są części działek nr 1020/285, nr 3076/303 i nr 3078/309 o łącznej pow. 
55625 m2, k.m.1, obręb Orzegów, kW nr Gl1S/00005367/3, część działki nr 3108/325 o pow. 35595 
m2, k.m.1, obręb Orzegów, kW nr Gl1S/00007677/3 oraz części działek nr 1015/278, nr 2634/276 
i nr 2637/276 o łącznej pow. 3685 m2, k.m.1, obręb Orzegów, kW nr Gl1S/00014982/6, które 
położone są przy ul. Bytomskiej w rudzie Śląskiej, zainwestowane drogą dojazdową prowadzącą 
do terenów sportowych położonych przy ul. Bytomskiej 13 i Bytomskiej 15 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.

ZŁOtE GODy ODWOŁANE
Informuję, że ze względu na ogłoszoną w mieście żałobę, związaną ze śmiercią  

śp. Pani Prezydent Grażyny Dziedzic,  
gala Złotych Godów Małżeńskich, która zaplanowana była  

na 24 czerwca br. na godz. 11.00  
w Miejskim Centrum kultury, została odwołana.

Dostojnych Jubilatów prosimy o wyrozumiałość. Poinformujemy Państwa  
o nowym terminie.

Joanna Michalska-Mol
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej

z Programu Inwestycji Strategicznych) 
i ma zakończyć się do 24 października br.

Joanna Oreł

Co dalej  
z władzą  

w mieście?
Według zapisów ustawy o sa-

morządzie gminnym w przypadku 
śmierci prezydenta miasta jego 
obowiązki przejmuje pierwszy za-
stępca prezydenta. Pełni je do mo-
mentu, kiedy w mieście powołany 
zostanie komisarz wyborczy. leży 
to w kompetencjach premiera na 
wniosek wojewody śląskiego. ko-
misarz wyborczy w ciągu 14 dni 
(od dnia wystąpienia przyczyny) 
stwierdza wygaśnięcie manda-
tu prezydenta z powodu śmierci. 
Wygaśnięcie mandatu prezydenta 
miasta oznacza odwołanie jego za-
stępców.

Następnie w rudzie Śląskiej za-
rządzone i przeprowadzone zosta-
ną wybory przedterminowe – mają 
się one odbyć w ciągu 90 dni od 
daty wystąpienia ich przyczyny, 
czyli wygaśnięcia mandatu prezy-
denta. Do momentu wybrania no-
wego prezydenta jego obowiązki 
w mieście sprawować będzie ko-
misarz.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudo-
wana nieruchomość gruntowa o powierzchni 641 m2 własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika 
Tunkla, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone nume-
rami geodezyjnymi:

 • 624/121 o powierzchni 229 m2 (użytek „Bp”), 
 • 120 o powierzchni 412 m2 (użytek „RIVb”),

obręb Kochłowice, zapisane na karcie mapy 5 oraz w księdze wieczystej pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00008228/8. 
W dziale III ww. księgi wieczystej znajduje się następujący wpis: „prawo drogi 
na rzecz każdoczesnego posiadacza gruntu Kochłowice wykaz 1279 – wpisano 
dnia 31 października 1927 r. – tu przeniesiono z księgi wieczystej Kochłowice 
Tom 46 Wykaz 1411 na wniosek z dnia 9 września 1996 r. Dz.KW. 2898/96 – dnia 
23 września 1996 r.”. 

Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady 
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, przedmiotowe działki oznaczone 
są symbolem:

15MNUI – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Nieznaczna część działki nr 624/121 oznaczona jest symbolem:
22KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej.
Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 98 000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należ-

ny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu 
notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2022 r. o godz. 10.00
 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 18.07.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wy-
sokości 4 900,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. ks. Ludwika Tunkla” przele-
wem na rachunek bankowy nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta 
Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed 
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 223) tel. 32 244-90-00, wew. 2230.

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

zaprasza do składania ofert w trybie: 
Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych 

i drzwi napowietrzających dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej.

Oferty pisemne należy złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych i drzwi napowietrzających 
dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej.– nie otwierać”. Oferty należy 
dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Spółdzielni do pokoju nr 113 lub za pośrednictwem poczty na adres 
GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 7.07.2022 r. do godz. 14.00.

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

A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, 
oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1 do specyfi kacji przetargowej niezależnie).

B. Koperta (nr 2) z opisem „część fi nansowa” w której należy umieścić wypełnione tabele nr 1 i 2 lub 1 lub 
2 oraz 3.

Specyfi kacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym GSM „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 
150,00 zł netto (184,50 zł brutto), rachunek: BNP Paribas Bank Polska S.A., nr konta 60 1750 0012 0000 
0000 3410 7327.

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

Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek: BNP Paribas Bank Polska 
S.A., nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na dostawę 
i montaż drzwi przeciwpożarowych i drzwi napowietrzających dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej”.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

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

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA „NASZ DOM”

Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47/fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

ŚWIĘTO PAŃSTWOWE

Narodowy Dzień Powstań Śląskich
W tym roku po raz pierwszy w kraju obchodzony był Narodowy Dzień Powstań Ślą-

skich. Z tej okazji przedstawiciele rudzkich władz samorządowych złożyli kwiaty 
w miejscach upamiętniających Powstańców Śląskich, czyli przy pomnikach na plantach 
w Kochłowicach oraz w Wirku, a także przy godle Rzeczypospolitej Polskiej przy 
ul. Hlonda w Orzegowie. Foto: UM Ruda Śląska

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami naszych 
Mieszkańców w kwesti i dotyczącej obowiązku złożenia do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł 
ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i lokalach 

mieszkalnych, Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że 
stosowne deklaracje zostaną złożone w ustawowym terminie do 

dnia 1 lipca 2022 roku. Zostaną one złożone przez Spółdzielnię, jako 
Zarządcę Państwa nieruchomości w imieniu wszystkich Mieszkańców, 

posiadających do swoich mieszkań prawa lokatorskie, spółdzielcze 
własnościowe jak również odrębną własność.
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Piłka nożna

Grunwald opuszcza klasę okręgową
Dwie porażki w dwóch ostatnich spotka-

niach Zina klasy okręgowej sprawiły, że 
Grunwald Ruda Śląska nie ma już szans na 
utrzymanie. Podopieczni Grzegorza Kapicy 
wracają do A klasy po jednym sezonie spę-
dzonym w wyższej klasie rozgrywkowej.

Runda wiosenna w wykonaniu Zielo-
nych była pasmem wysokich porażek i rzad-
kich zwycięstw. Jeszcze pod koniec maja 
Grunwald dał sobie szansę na utrzymanie 
dzięki dwóm wygranym ze Slavią i Tęczą 
Błędów. Jednak dwie wysokie porażki 
– środowa (15.06) 1:10 z rezerwami Zagłę-

bia Sosnowiec i sobotnia (18.06) 0:5 z Cy-
klonem Rogoźnik – zdecydowały o degra-
dacji GKS-u do A klasy. 

Slavia Ruda Śląska natomiast, która 
w tabeli plasuje się na 5. miejscu od końca, 
zapewniła sobie ligowy byt. Dzięki sobot-
niemu (18.06) zwycięstwu 1:0 w Brudzo-
wicach i porażce RKS-u Grodziec rudzka 
drużyna ma pewne utrzymanie, może jed-
nak poprawić swoją pozycję w tabeli 
w ostatniej kolejce. Wówczas to Slavia po-
dejmie u siebie zdegradowany RKS Gro-
dziec, który musi pokonać. Ponadto pod-

opieczni Jarosława Zajdla muszą liczyć na 
porażkę Tęczy Błędów z Niwami Brudzo-
wice, aby wskoczyć na 13. miejsce. Jeśli 
w Błędowie padnie remis, a Slavia zwycię-
ży, oba kluby zrównają się punktami. Wyżej 
w tabeli będzie jednak Tęcza, która dzięki 
golom na wyjeździe ma lepszy stosunek 
meczów bezpośrednich z rudzianami. Po-
czątek meczu Slavii w niedzielę (26.06) 
o godz. 11. Grunwald natomiast zagra  
u siebie na pożegnanie z okręgówką z Osto-
ją Żelisławice w sobotę również o godz. 11.
 DK

Koniec rozgrywek A klasy
W ubiegłym tygodniu (11-12.06) odby-

ła się ostatnia kolejka Vitasport A klasy 
w tym sezonie. Tym razem żadnej z rudz-
kich drużyn nie udało się włączyć do 
awansu do klasy okręgowej. 

Najwyżej sklasyfikowanym zespołem 
z naszego miasta okazała się Urania Ruda 
Śląska. Mimo zmiany trenera w przerwie 
w rozgrywkach drużyna z Kochłowic 
utrzymała stabilną formę i zakończyła 
rozgrywki A klasy na 5. miejscu (na  
14 drużyn). W ostatnim meczu sezonu 
(12.06), który Urania wygrała z Orłem 
Mokre 2:1 (1:1), karierę zawodniczą ofi-

cjalnie zakończył trener Artur Opeldus. 
Uczynił to z przytupem, strzelając bramkę 
na 1:0, nim w 27. minucie opuścił boisko. 

Wysokimi zwycięstwami pożegnał się 
z boiskami A klasy Wawel Wirek.  
4.06 piłkarze Kamila Gabrysia pokonali 
na wyjeździe Gwiazdę 5:0 (1:0), aby 
3 dni później wygrać u siebie z Jastrzę-
biem 4:1 (2:1). Zespół z Wirku zajął na 
koniec sezonu bezpieczną, 9. lokatę, 
czym poprawił swoją pozycję względem 
rundy jesiennej. Wówczas Wawel był 11. 

Ulgę w związku z zakończeniem roz-
grywek na pewno odczuwają drużyny 

Jastrzębia i Gwiazdy. Zespół z Bielszo-
wic na wiosnę odniósł tylko jedno zwy-
cięstwo – w derbowym pojedynku 
z Gwiazdą w połowie marca. Od tamte-
go momentu Jastrząb zdołał zremisować 
zaledwie dwa razy i sezon zakończył 
z niechlubną passą 12 meczów bez zwy-
cięstwa. Gwiazda natomiast na wiosnę 
okazała się najsłabszym zespołem ligi. 
Podopieczni Michała Grzywaczewskie-
go zdobyli w 2022 r. zaledwie trzy punk-
ty. Ostatecznie Gwiazda uplasowała się 
na przedostatnim miejscu, a Jastrząb na 
trzecim od końca.  DK

Medale rudzian w Gliwicach
Lekka atLetyka

Młodzi lekkoatleci TL Pogoń Ruda Ślą-
ska mają na koncie kolejne sukcesy. Tym 
razem rudzianie przywieźli medale z Mi-
strzostw województwa śląskiego U16, któ-
re odbyły się 11 czerwca w Gliwicach. 

Dobra forma naszych zawodniczek i za-
wodników sprawiła, że Pogoń wróciła do 
Rudy Śląskiej z siedmioma złotymi meda-
lami i jednym brązowym. Pierwsze miejsca 
osiągnęły dwie sztafety: 4x100 m kobiet 
w składzie: Julia Kaczmarek, Zofia Flor-
czyk, Magdalena Podgórska i Maria Pu-
ławska z czasem 50.82 oraz 4x100 metrów 
mężczyzn z czasem 47.06, w której pobie-
gli: Adrian Bruner, Bartłomiej Adamczyk, 
Michał Fedkow i Michał Cichoń. Poza tym 
w indywidualnych konkurencjach biego-
wych Bartłomiej Adamczyk był pierwszy 
w biegu na 300 metrów (37.18 i rekord ży-

ciowy), a Maria Puławska była bezkonku-
rencyjna w biegu na 100 metrów. 

Ponadto niecodzienny sukces osiągnęli 
zawodnicy Pogoni w skoku wzwyż. Domi-
nik Wartak i Adrian Ostrowski uzyskali 
identyczny wynik – 1.60 m i obaj stanęli na 

najwyższym stopniu podium. Dwa medale 
przypadły w udziale także oszczepnikom 
Pogoni. Jakub Skiba rzucił 35.85 m, co da-
ło mu złoto i nowy rekord życiowy, a Jakub 
Konieczny 28.61 m, co przełożyło się na 
brązowy krążek.  DK

Fo
to

: t
L 

Po
go

ń 
Ru

da
 Ś

lą
sk

a

W wojewódzkich 
mistrzostwach 

zawodnicy 
Pogoni 
zdobyli 

osiem medali,
 w tym 
siedem 

złotych. 

Pobiegli w ramach 
testu Coopera

Biegi

15 czerwca na stadionie lekkoatletycz-
nym w Nowym Bytomiu odbył się kolejny 
test Coopera. Do biegu przystąpiło 37 bie-
gaczek i biegaczy. 

Celem testu Coopera jest ocena wy-
trzymałości i wydolności. Zadaniem 
uczestników było pokonanie jak najwięk-
szego dystansu w ciągu 12 minut. W No-
wym Bytomiu pierwsze trzy wyniki osią-
gnęli mężczyźni. Bartłomiej Zbąski 
(rocznik 1982) przebiegł 3256 metrów, 
Marek Godziek (1990) 3223 m, a Henryk 

Zoran (1968) 3195 metrów. Wśród kobiet 
najlepsza okazała się Blanka Tuleja (rocz-
nik 1986), która w ciągu 12 minut poko-
nała dystans 2861 metrów, co dało jej  
11. wynik testu w klasyfikacji generalnej. 
Druga była Aleksandra Tuleja (1991), 
która osiągnęła 2849 metrów (13. wynik), 
a trzeci (30. w klasyfikacji generalnej) 
wynik wśród kobiet (2522 metry) przy-
padł w udziale Elżbiecie Nowaczek 
(1981). Łącznie w biegu wystartowało 
siedem kobiet.  DK

Najstarszy uczestnik testu miał 61 lat, a najmłodszy 13. 
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Rudzkie kluby wróciły
z Bytomia z medalami

BRazyLijSkie jiu-jitSu

Ponad 370 zawodniczek i zawodników 
wzięło udział w II edycji Pucharu Polski 
Południowej, wśród których nie zabrakło 
przedstawicieli Rudy Śląskiej. Zawody 
odbyły się 11 czerwca w bytomskiej Hali 
na Skarpie i rozgrywane były w formule 
BJJ Gi i NoGi. 

Wśród najmłodszych w kategorii  
gi -25 kg brązowy medal wywalczyła 
Nina Baucz z KTJ MMA Ruda Śląska. 
Ponadto złoto zdobyła Małgorzata Baucz 
z Nelson Club w kategorii -57 kg. Nie były 
to jednak jedyne sukcesy rudzkich klubów. 
Aż dziewięć medali zdobyli zawodnicy re-
prezentujący Grizzly Martial Arts. Natan 
Mokros (U10) zdobył srebro w kategorii 
-46 kg, Szymon Lis (U14) w kategorii  
-42 kg brąz, Roger Musioł w kategorii  
-73 kg zdobył brąz, podobnie jak Maciej 
Roter (U18) w kategorii +73 kg. Z kolei 
Dominik Maziarz (senior, niebieski pas) 
w kategorii 70 kg sięgnął po złoto, Piotr 
Skorupa (senior, biały pas) w kategorii  

67,5 kg zdobył srebro, tak jak Dawid Czer-
czek (senior, biały pas) w kategorii  
73,5 kg, Aleksander Skorupa (senior, biały 
pas) w kategorii 79,5 kg także sięgnął po 
srebro, a Adam Jaskolski (senior, biały pas) 
był trzeci w kategorii wagowej 91,5 kg. 

Natomiast wśród zawodników Acade-
mii Gorila medale zdobyli: Karol Broda 
(U16) brąz w kategorii -66 kg, Nataniel 
Mrochem (U16) brąz w kategorii wagowej 
+66 kg, zaś po złoto w kategorii wagowej 
64 kg sięgnął Karol Kuczek (senior, biały 
pas). Poza tym wśród seniorów (białe pa-
sy, kategoria wagowa 70 kg) srebro zdobył 
Szymon Pryszcz, a brąz Franciszek Sikora. 
Wśród kobiet (biały pas, +64 kg) złoty krą-
żek wywalczyła Wioleta Paszek. W kate-
gorii masters Marcin Loskot (76 kg, nie-
bieski pas), Aleksander Czech (76 kg, 
purpurowy, brązowy i czarny pas) i Zbi-
gniew Bończuk (biały pas 76 i 73,5 kg) 
zdobyli złote medale w swoich katego-
riach. DK

Zuzanna Kruża najlepsza na Pomorzu
judo

W dniach 3-5.06 w Gdyni odbył się  
XXI Międzynarodowy Turniej Internatio-
nal Judo Baltic Cup w randze Pucharu Pol-
ski, w którym udział wzięła mistrzyni Ślą-
ska Zuzanna Kruża.

Mieszkanka Bielszowic reprezentuje 
barwy GKS Czarni Bytom i jest pod-
opieczną trenera Romana Druzica. W Gdy-

ni zmierzyła się z czterema zawodniczka-
mi w kategorii U16 -36 kg. Zuzanna Kruża 
pokonała wszystkie rywalki w drodze do 
zwycięstwa, kończąc jedną z walk już po 
54 sekundach. 

To kolejny sukces młodej zawod-
niczki, która w styczniu w Bielsku-Białej 
zdobyła mistrzostwo Śląska.  DK

Młodziczki SPR-u mistrzyniami Śląska
Piłka Ręczna PLażowa

Drużyna młodziczek SPR-u Grunwald 
Ruda Śląska zwyciężyła w ostatnim tur-
nieju w ramach Mistrzostw Śląska w Piłce 
Ręcznej Plażowej. Tym samym nasze za-
wodniczki przypieczętowały triumf w ca-
łych rozgrywkach. 

Podopieczne Adam Wodarskiego zdo-
minowały Mistrzostwa Śląska i wygrały 
w trzech z czterech turniejów. Ostatnie za-
wody odbyły się w Lublińcu, gdzie ru-
dzianki również były bezkonkurencyjne. 
W grupie pokonały Zgodę Bielszowice 

(2:0), Szczypiorniaka Bielsko-Biała (rów-
nież 2:0) i HC Husarię Lubliniec (2:1).  
W półfinale zawodniczki SPR-u okazały 
się lepsze od UKS-u Pawonków (2:0), 
a w finale ponownie zmierzyły się z gospo-
dyniami turnieju. Tym razem SPR zwycię-
żył 2:0. Ponadto w rozgrywkach wzięła 
udział wspomniana drużyna z Bielszowic, 
która w ostatecznej klasyfikacji zajęła  
6. miejsce. 

Piłka ręczna plażowa to uproszczona 
wersja halowego szczypiorniaka. Drużyny 

składają z czterech zawodniczek (trzy 
w polu plus bramkarka), a mecz trwa  
2x10 minut. Wynik meczu w tej odmianie 
jest również liczony nieco inaczej, miano-
wicie zespoły otrzymują punkt za wygraną 
każdą połowę meczu. Jeśli w ciągu 10 mi-
nut padnie remis, połowę rozstrzyga się 
poprzez zasadę złotej bramki (kto pierw-
szy zdobędzie gola, wygrywa). Gdy obie 
drużyny wygrają po jednej połowie, mecz 
rozstrzyga konkurs rzutów „sam na sam 
z bramkarzem”.  DK
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Szachy to moja pasja, z której nigdy nie zrezygnuję
Katarzyna Krajewska ustanowiła rekord Polski w największym symultanicznym pojedynku szachowym. Wyda-
rzenie miało miejsce 25 maja w Arenie Zabrze. Mieszkająca w Bielszowicach szachistka opowiedziała nam 
o pomyśle na ustanowienie rekordu, trudnościach w trakcie zmagań oraz tego, co najbardziej ją motywowało 
do spędzenia aż 11 godzin przy 201 szachownicach.

– Jak wyglądały Pani przygotowania 
do symultany?

– Na co dzień trenuje dzieci w klubie 
Szach Mat Zabrze, uczę w szkołach i pro-
wadzę zajęcia indywidualne, co uznaję za 
trening. Nie jestem typem sportowca, ale 
po konsultacjach z fizjoterapeutą i po zro-
bieniu podstawowych badań chodziłam 
w domu na bieżni, grałam także w piłkę 
nożną, by ćwiczyć nogi. W Zabrzu mamy 
lokal szachowy i często w przerwach od 
zmagań szachowych gramy z uczniami  
w piłkę. Jest to nasza odskocznia w prze-
rwie od szachów. Niektórzy wręcz uważa-
ją, że bardziej ciągnie mnie do piłki nożnej 
niż do szachów. Swoją drogą moim marze-
niem jest połączyć klub szachowy z piłką 
nożną. Liczę na współpracę piłkarsko-sza-
chową z Górnikiem Zabrze, bo właśnie 
Górnik był moim pierwszym klubem sza-
chowym.

– Skąd pojawił się pomysł, aby zasiąść 
do tak długiego pojedynku?

– Idea zrodziła się podczas rozmów ze 
znajomymi na temat szachów i rekordów. 
Tak pojawił się pomysł symultany szacho-
wej, początkowo na 100 szachownic. Nie 
było jednak mowy o tym, abym to ja biła 
rekord. Miałam być organizatorką wyda-
rzenia, szukałam do symultany chętnej 
osoby wśród znanych szachistów. Niestety 
arcymistrzowie życzyli sobie po kilkadzie-
siąt tysięcy złotych za występ. W trakcie 
przygotowań okazało się, że termin bicia 
rekordu został wyznaczony na 25 maja, 
czyli na dzień moich 35. urodzin. Osta-
tecznie po wielu rozmowach w klubie na-
mówiono mnie, abym tego sama dokonała, 
choć miałam co do tego sporo wątpliwo-
ści. W ten sposób odpadła nam kwestia 
honorarium dla szachisty, a i dzięki temu 
zyskałam szansę, aby udowodnić, że sza-
chy to moja pasja, z której nigdy nie zrezy-
gnuję. Po niedawnych zmianach w życiu 
prywatnym postanowiłam w całości po-
święcić się tej dyscyplinie, co sprawiło, że 
ten rekord stał się dla mnie szczególnie 
ważny, podobnie jak spędzenie urodzin 
w niepowtarzalny sposób. 

– Co w trakcie zmagań było dla Pani 
najtrudniejsze?

– Moja kondycja – już po 2-3 godzinach 
(cała symultana trwała ponad 11 godzin 
– przyp.  red.) bolały mnie nogi. Zaczęłam 
to odczuwać, gdy podchodziłam do sza-
chownicy, a moi przeciwnicy zastanawiali 
się nad ruchem. Ponieważ ciągły ruch był 
dla mnie ważny,  oczekując na działania 
przeciwnika, ruszałam nogami w miejscu. 
Miałam przywilej wykonania trzech ru-
chów przy szachownicy wraz z przeciwni-
kiem na moją prośbę. Wielu doświadczo-
nych szachistów krytykowało ten przywi-
lej. Nikt jednak nie zdaje sobie sprawy, że 
im dłużej grałam, tym mniej wykorzysty-
wałam ten przywilej, bo oczekiwanie na 
ruch po prostu sprawiło mi ból. Po około 

pięciu godzinach sza-
chownice zaczęły się 
,,zlewać”, aż w pew-
nym momencie musia-
łam zejść na przerwę 
medyczną. Nie chcia-
łam schodzić, ale gdy 
pojawiły się mroczki 
przed oczami i łzy, 
zgodziłam się na prze-
rwę. Zdarzało się, że 
grałam przy szachow-
nicach w pozycji klę-
czącej, co było moim 
błędem, gdyż ciężko 
później było wstać 
o własnych siłach. Niełatwo grało się 
z moimi podopiecznymi, którzy doskonale 
wiedzą, jak gram. Poza tym wiele osób 
przygotowywało się na mnie pod wzglę-
dem debiutów szachowych, przez co mu-
siałam o wiele więcej czasu spędzać na li-
czeniu wariantów. Miałam ogromne szczę-
ście, że lekarzem była znana mi Zofia 
Straszak (wiceprezes zabrzańskiego klubu 
szachowego Szach Mat – przyp. red.), któ-
ra pomagała mi podczas przerw i czuwała 
nade mną, gdy chodziłam po sali gry. 
Uważam więc, że sukces jest nasz wspól-
ny. Zosia pełniła funkcje dyrektora symul-
tany i lekarza, ale też była właśnie tą oso-
bą, która we mnie wierzyła i dzięki której 
zdecydowałam się podjąć to wyzwanie. 
Wracając do przerw – były one bardzo 
ważne, bo gdybym nie wróciła z medycz-
nej przerwy, rekordu by nie było. Gdy już 
wiedzieliśmy, że spełniony został warunek 
ponad 60 procent wygranych, został nam 
ostatni, mianowicie musiałam o własnych 
siłach dograć wszystkie partie. Pamiętam, 
że po przerwie medycznej, podczas której 
znów pojawiły się łzy, wszyscy zawodnicy 
pozostali na sali gry proponowali mi re-
mis. Nie miałam tak do końca świadomo-
ści, co się dzieje, ale że zawsze walczę do 
końca, nie zgodziłam się, grałam dalej. 
Dopiero na drugi dzień wytłumaczyli mi, 
że gdybym się zgodziła na remisy, to re-
kord zostałby ustanowiony i tak, ale oczy-
wiście statystyki byłyby znacznie gorsze.

– 11 godzin, 24 minuty i 12 sekund 
trwała najdłuższa z 201 partii, którą Pa-
ni rozegrała. Czy poza nią któraś rywa-
lizacja szczególnie utkwiła Pani w pa-
mięci?

– Oczywiście, było takich kilka. Pamię-
tam pojedynki z moimi podopiecznymi, 
które po trzech dniach odtwarzałam - na-
wet nie spodziewałam się, jaką mam pa-
mięć do rozegranych partii. Jednak najbar-
dziej, z powodów sentymentalnych, utkwi-
ła mi w pamięci partia z moim trenerem  
z czasów juniorskich – Michałem Fudale-
jem, także rudzianinem. Chodząc między 
szachownicami, nie patrzyłam na zawod-
ników, na szachownice i wykonywałam 
ruchy taśmowo, natomiast przy Michale 

zawsze patrzyłam na niego, by móc odczy-
tać emocje z twarzy albo z ruchu oczu, co 
analizuje. Niestety nie było łatwo, bo jest 
profesjonalistą. Zdarzyło się również, że 
zatrzymałam jedną partię, bo pamiętałam 
pozycje i okazało się, że figury zostały 
przestawione.

– Jakie emocje towarzyszyły Pani po 
zakończeniu symultany?

– Byłam w szoku, szczęśliwa. Gdy wrę-
czyli mi certyfikat, to nie wiedziałam, co 
powiedzieć, po prostu się uśmiechałam, 
a inni robili zdjęcia. Po części oficjalnej, 
jako że byliśmy na stadionie, mogłam kop-
nąć piłką w kierunku rozstawionych sza-
chownic. Jednak proszę mi uwierzyć – pił-
ka ominęła wszystkie szachy, w co nikt nie 
mógł uwierzyć. Ze stadionu nie byłam 
w stanie wrócić sama do domu i ponoć w sa-
mochodzie dalej nie wiedziałam, co się 
wydarzyło. Teraz też się dziwnie czuję, 
gdy w codziennych sytuacjach przypadko-
wi ludzie składają mi gratulacje. Nie spo-
dziewałam się takiego odzewu. Były też 
pierwsze autografy i zdjęcia. Dopiero teraz 
dochodzi do mnie, że zapisałam się na kar-
tach historii i już nigdy nikt nie będzie 
pierwszy – tylko ja, bo to pierwszy oficjal-
ny rekord w pojedynku symultanicznym 
w Polsce. Ponadto jestem jedyną kobietą, 
która ustanowiła rekord. 

– Jak długo trwała Pani regeneracja 
po zmaganiach? Kiedy ponownie zasia-
dła Pani do partii szachów?

– Po około dziesięciu dniach – najgorszy 
był dzień po symultanie. Nie potrafiłam 
wstać z łóżka do tego stopnia, że potrzebna 
była interwencja lekarza. Otrzymałam kro-
plówkę i byłam na lekach przeciwbólo-
wych. Gdy następnego dnia wyjechałam 
z juniorami na trzy dni do Ustronia na Mi-
strzostwa Śląska w szachach szybkich, po-
jawił się ogromny ból kręgosłupa w odcin-
ku szyjnym. Szczerze mówiąc, nie przewi-
działam, jak mój organizm zareaguje. Do 
partii szachów usiadałam już po dwóch 
dniach, ale tak jak wspominałam, już po 
rozegranych partiach w trakcie symultany 
analizowałam je dodatkowo w głowie. 

– Dziękuję za rozmowę.
Dawid Kosmalski

Rzeszów 
ponownie szczęśliwy 

dla KPKS-u

AKroBAtyKA sPortoWA

Akrobatki i akrobaci KPKS-u Halemba 
ponownie wystąpili w zawodach na Pod-
karpaciu. Tym razem w dniach 10-12.06 
w Rzeszowie odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski, w których reprezentanci Rudy Śląskiej 
zdobyli pięć medali. 

Mistrzyniami Polski w kategorii  
11-16 lat trójek kobiet zostały Nadia Wi-
tek, Milena Gabrysiak i Dagmara Piktas, 
natomiast Lilana Winiarska, Emilia Żura-
kowska i Zuzanna Klapuch musiały zado-
wolić się miejscem tuż za podium. W kon-
kurencji dwójek kobiet 2. miejsce i tytuł 
wicemistrza Polski zdobyły Maja Mrozek 
i Zofia Przechrzta, podobnie jak Julia Jes-
sel i Szymon Jaworek w konkurencji dwó-

jek mieszanych. W klasie II trójek kobiet 
Martyna Szymik, Nadia Wróżek i Agata 
Kołodziej zajęły piątą lokatę. 

Sukcesy trójek przełożył się na zwy-
cięstwo KPKS-u w punktacji klubowej, 
dzięki czemu w klasyfikacji województw 
Śląskie zajęło pierwsze miejsce. Nato-
miast w klasyfikacji drużyn w kategorii 
11-16 lat złoty medal zdobyły Nadia Wi-
tek, Milena Gabrysiak i Dagmara Piktas, 
Julia Jessel i Szymon Jaworek, Maja 
Mrozek i Zofia Przechrzta, a brązowy Li-
lana Winiarska, Emila Żurakowska i Zu-
zanna Klapuch, Natalia Rudzka i Marty-
na Kahl, a także Magdalena Klein i Do-
minika Włodarz. DK
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KPKS „Halemba” dzięki świetnym wynikom wygrał klasyfikację klubową. 

Udany mityng rudzkich 
lekkoatletów

W minioną środę (15.06) zawodnicy 
TL Pogoni Ruda Śląska rywalizowali 
w ramach mityngu kwalifikacyjnego, któ-
ry odbył się na stadionie w Nowym Byto-
miu. W zawodach wzięli udział lekkoatle-
ci ze Śląska, Małopolski, Wielkiej Bryta-
nii, Ukrainy i Kataru.  

Nie obyło się bez sukcesów wśród 
przedstawicieli rudzkiego klubu. W biegu 
na 400 metrów kobiet Zofia Tkocz podbi-
ła swój rekord życiowy i z czasem 56.69 
sekundy zajęła drugie miejsce. Piotr Duda 
natomiast w biegu na 200 metrów męż-
czyzn wyrównał swój rekord (22.74), 
dzięki czemu zwyciężył w tej konkuren-
cji. Czwarty, również z „życiówką”, był 
Bartłomiej Adamczyk z czasem 24.03, 
który jednocześnie był najszybszym za-
wodnikiem Pogoni w biegu na 100 me-
trów mężczyzn. W tej konkurencji Adam-
czyk osiągnął czas 11.98, co także ozna-
czało pobicie rekordu życiowego. Ponad-
to w biegu na 800 metrów mężczyzn swój 

rekord życiowy pobił Igor Surma. Ru-
dzianin zameldował się na mecie siódmy 
z czasem 2:13.71. Wśród kobiet najwię-
cej zawodniczek Pogoni (aż 10 z 48) wy-
startowało w biegu na 100 metrów. W kla-
syfikacji generalnej rudzianki zajęły dal-
sze miejsca, ale we własnym gronie naj-
szybsza była Sabina Pohl (13.43), druga 
Zuzanna Skowron (13.60), a trzecia Mag-
dalena Podgórska (13.80).  

Mityng był również dla oszczepników 
Pogoni w kategorii wiekowej U16 okazją 
do zaprezentowania swoich umiejętno-
ści. Najdalej z pięciu reprezentantów 
rudzkiego klubu rzucił Adrian Ostrowski 
(33.27 m, rekord życiowy), drugi był Ja-
kub Skiba (31.41 m), a trzeci Jakub Ko-
nieczny (30.08 m, również nowy rekord 
życiowy). Poza tym drugie miejsce 
w rzucie młotem zajęła Sabina Wypich. 
Rzutem na odległość 38.06 metra ru-
dzianka ustanowiła swoją „życiówkę”. 

 DK
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Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe  

zapisy w godz. 9.00–10.45  
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.  

Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 10 zł, dorośli – od 20 zł. 

26 czerwca br. (niedziela), godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km
Terminy 
następnych 
biegów:
9.07.2022 r. 
20.08.2022 r.
17.09.2022 r.
22.10.2022 r.
5.11.2022 r.

UWAGA! ZMIANA 
TERMINU BIEGU
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