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zaprzysiężenie Prezydenta

Michał Pierończyk
objął urząd prezydenta Rudy Śląskiej
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 4 dni po drugiej turze wyborów ślubowanie złożył Michał Pierończyk, nowy prezydent Rudy Śląskiej. – Chciałbym żeby nasze
miasto było miastem dobrym do zamieszkania, pracy i wypoczynku. Żeby to było miasto nowoczesne, ale także szanujące tradycję. Żeby miasto było miastem dzielnic, które nie dzielą, ale łączą ludzi i miejsca. Chciałbym być prezydentem wszystkich rudzian, by się czuli dumni, że mieszkają w Rudzie Śląskiej, że to jest ich miejsce
na Ziemi, tak jak moje. Ruda Śląska to dom, o który się dba. Obiecuję, że będę o niego dbał, jak najlepiej potrafię – powiedział po zaprzysiężeniu prezydent.
Michałowi Pierończykowi zaświadczenie o wyborze na prezydenta miasta wręczył Leszek Nasiadko – przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej. Łańcuch
prezydencki, jako symbol władzy w mieście przekazała Aleksandra Skowronek,
przewodnicząca Rady Miasta.
– Szanowny Panie Prezydencie, w imieniu Rady Miasta Ruda Śląska gratulujemy wyboru, a przede wszystkim gratuluje-

my większości w Radzie Miasta. To gwarantuje Panu i nam jako radnym spokojną
kadencję, która będzie owocna dla miasta
i dla mieszkańców – mówiła podczas uroczystej sesji Rady Miasta Aleksandra
Skowronek, przewodnicząca Rady Miasta.
– Chciałbym podziękować radnym,
którzy są gotowi do rozmowy, do dyskusji,
którzy mnie popierają. Ta większość to

jest podstawa do budowania, ale
moją ideą jest to, żeby wszystkich przekonywać, wszystkich radnych, że mamy
dobre rozwiązania. Zapraszam wszystkich
radnych do współpracy, żeby pracować
ponad podziałami dla dobra naszego
miasta. Czas będzie niełatwy, więc
powinniśmy działać wszyscy razem żebyśmy się jałowo nie spierali, a wzajemnie
wspierali – powiedział prezydent.

Michał Pierończyk podziękował również mieszkańcom za oddane na niego
głosy.
– To jest dla mnie wielki wynik, to jest
wielkie zobowiązanie. To jest duże zaufanie, którego nie mogę zawieść. Ta
wielka liczba głosów, ponad 18 tys. to
jest nadzieja, to jest wyraz zaufania. Będę robił wszystko, żeby tej nadziei i tego
zaufania nie zawieść, dlatego wszyst-

kich mieszkańców zapraszam do współpracy. To będzie znak tej prezydentury
– zadeklarował prezydent Michał Pierończyk.
Po odebraniu gratulacji od radnych
i licznie zgromadzonych na sesji gości,
nowy prezydent Rudy Śląskiej rozpoczął
swoją pracę od spotkania z Konwentem
Seniorów Rady Miasta.
AP
Foto: Agata Łyżwa
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Wiceprezydenci
wybrani

Anna Krzysteczko i Jacek Morek to nowi wiceprezydenci Rudy
Śląskiej. – To osoby, które znam od wielu lat.  Spełniają wszystkie kryteria, o których mówiłem podczas kampanii wyborczej
– to doświadczeni fachowcy, rudzianie i osoby bezpartyjne.
Spełniają jeszcze jedno kryterium, najważniejsze – mam do
nich zaufanie – mówił podczas konferencji prasowej Michał
Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

Foto: AP
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Michał Pierończyk wraz z zastępcami.
Anna Krzysteczko będzie odpowiedzialna za sprawy społeczne,
natomiast Jacek Morek za gospodarkę komunalną.
– Zależało mi na tym, żeby to były osoby, które już się sprawdziły w tych tematach. Nie będzie tu żadnej rewolucji, bo urząd musi
funkcjonować nieprzerwanie, mamy bardzo trudny czas, nie ma
czasu na uczenie się i wdrażanie – dodał Michał Pierończyk.
– Bardzo się cieszę, że po 3 miesiącach wracam do pracy na
stanowisku wiceprezydent miasta. Dziękuję Panu Prezydentowi za
powierzenie mi tej odpowiedzialnej funkcji i zaufanie jakim mnie
obdarzył. Będę pracować najlepiej jak potrafię. Mieszkańcy podczas kampanii wyborczej wskazywali nam, co należy poprawić i to
będziemy wspólnie robić – powiedziała Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
– Mieliśmy okazję współpracować z Panem Prezydentem przez
wiele lat, również jako wiceprezydenci w latach 2010-2014. To była dobra współpraca. To zawsze była merytoryczna rozmowa i to
jest bardzo cenne – podkreślił Jacek Morek, wiceprezydent Rudy
Śląskiej.
Zarząd Miasta jak zapowiadał w kampanii wyborczej Michał
Pierończyk będzie trzyosobowy. Nazwisko ostatniego wiceprezydenta poznamy w przyszłym tygodniu.
– Chciałbym pracować w pełnym składzie. Jeszcze prowadzę
konsultacje z różnymi środowiskami, organizacjami, ale myślę, że
w przyszłym tygodniu podam do publicznej wiadomości, kto będzie
trzecim wiceprezydentem – skomentował Michał Pierończyk
Wywiady z wiceprezydentami opublikujemy w kolejnych wydaniach Wiadomości Rudzkich.
Anna Krzysteczko z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła również podyplomowe studium organizacji pomocy społecznej. W 2010, 2014 i 2018 r.
kandydowała do Rady Miasta i zdobyła mandat radnej. Od 2011 roku pełniła
funkcję zastępcy prezydenta miasta. Zgodnie z regulaminem Urzędu Miasta
wiceprezydent ds. społecznych sprawuje nadzór nad działalnością wydziałów:
zdrowia i pomocy społecznej, oświaty, kultury i kultury fizycznej, a także Biura
Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Powiatowego Urzędu Pracy.
Jacek Morek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
W latach 1997 – 2007 pracował w Urzędzie Miasta Ruda Śląska jako kierownik
Jednostki Realizującej Projekt „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska”. W latach
2010 – 2014 był wiceprezydentem Rudy Śląskiej. W 2014 roku został prezesem
rudzkiego Aquadromu i pełnił tę funkcję do 2016 r. Następnie do 2018 r. pracował w PWiK w Rudzie Śląskiej. W lipcu 2022 r. został powołany przez premiera
Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełniącego funkcję prezydenta miasta
do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów.
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transformacja energetyczna

Tereny pokopalniane „pod lupą” Banku Światowego

opracowania ogólnoregionalnych rozwiązań, lepiej zacząć od wdrożenia
pilotażu na jednym obszarze. Przedmiotem analizy, którą przygotuje Bank
Światowy, będą położone w centralnej
części miasta tereny po kopalni „Pokój”. – To bardzo cenne, że zajmujemy
się konkretnym obszarem. A Ruda Śląska jest miejscem, które tak naprawdę
obrazuje cały region – podkreśliła
Małgorzata Staś, dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego.

Foto: UM Ruda Śląska

– Transformacja energetyczna to
wielkie wyzwanie, wykraczające poza
możliwości samego miasta. Jeżeli mamy ją rozsądnie przeprowadzić, to musimy brać pod uwagę wszystkie strony
tego procesu – powiedział Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta Rudy
Śląskiej. – Z nadzieją rozpoczynamy
współpracę z Bankiem Światowym.
Jego wsparcie pomoże nam lepiej
przygotować się do kolejnych etapów
transformacji Śląska – dodał.
Urząd Marszałkowski i Bank Światowy uzgodnili, że zamiast dążyć do

W dyskusji o terenach po kopalni ,,Pokój” uczestniczył Jacek Morek.

Padła propozycja, aby Urząd Marszałkowski pełnił rolę koordynatora
między podmiotami uczestniczącymi
w projektowaniu pilotażowego przekształcenia pokopalnianego terenu.
Pracami projektowymi pokieruje Bank
Światowy. Wykorzysta do tego m.in.
swoje narzędzie LURA – aplikację
służącą do oceny najlepszego możliwego zagospodarowania gruntu. Przeprowadzona zostanie też pogłębiona
analiza umiejętności i kompetencji zawodowych, oparta o ankietę wśród
500 gospodarstw domowych i dane
z innych źródeł. Projekt pilotażowy
ma doprowadzić do opracowania studium wykonalności i projektów remediacji, a także określenia potencjalnych źródeł finansowania, w tym pochodzących ze źródeł niepublicznych.
– Nowe podejście Banku Światowego do transformacji węglowej
opiera się na trzech filarach:
ludziach i społecznościach, rekultywacji gruntów oraz strukturze instytucjonalno-zarządczej. Możemy zapewnić wsparcie w każdym z tych
obszarów – powiedział Wolf Pohl,
ekspert Banku Światowego ds. środowiska. – To początek dłuższej podróży, być może po wzburzonych wodach, ale jesteśmy gotowi sprawować
patronat nad tym projektem. Ruda

Foto: UM Ruda Śląska

Ruda Śląska była w centrum uwagi uczestników warsztatów zorganizowanych w Katowicach
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Bank Światowy. Dyskutowano przede
wszystkim o terenach po kopalni „Pokój”. Analiza możliwości ich zagospodarowania będzie
przedmiotem pilotażowego projektu realizowanego przez Bank Światowy.

Przedstawiciele Banku Światowego odwiedzili Rudę Śląską.
Śląska ma szansę stać się inkubatorem innowacyjności – dodał.
Przedstawiciele Banku Światowego odwiedzili Rudę Śląską, aby w terenie dyskutować nad wyzwaniami
stojącymi przed regionami górniczymi. Celem wizyty była też wymiana
doświadczeń z przedstawicielami
miasta na temat skutków eksploatacji
górniczej oraz innych technicznych
aspektów transformacji energetycznej.
Projekt pilotażowy w Rudzie Śląskiej jest częścią większego projektu
pomocy technicznej wspierającego
polskie regiony węglowe, realizowanego przez Bank Światowy i finansowanego przez Komisję Europejską.
Na poziomie krajowym koncentruje
się on na identyfikacji procesów oraz

możliwości optymalizacji istniejącego ustawodawstwa, obowiązków instytucjonalnych, systemów i procedur. Z kolei na poziomie regionalnym
głównym obszarem pomocy jest
usprawnienie istniejących procesów
ponownego przeznaczenia kopalń.
Realizację projektu pilotażowego
nadzorować będzie komitet roboczy
złożony z przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Śląskiego, Ministerstwa Aktywów
Państwowych, Ministerstwa Klimatu
i Środowiska, miasta Ruda Śląska,
Polskiej Grupy Górniczej, Przedsiębiorstwa Restrukturyzacji Kopalń,
Głównego Instytut Górnictwa oraz
przedstawicieli związków zawodowych.

UM
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Międzynarodowy sukces

Foto: III LO

Uczennice III LO za grę ,,Snow White” zajęły drugie miejsce.
Zadanie konkursowe polegało na
stworzeniu gry komputerowej lub
planszowej w wybranym języku obcym na bazie dowolnej baśni, bajki

lub legendy. Uczennice ze Szkoły
Podstawowej nr 20 – Alicja Boruta
i Julia Kubiniok pod opieką Moniki
Zaporowskiej zdobyły 2 miejsce.

– Nasze uczennice, aktualnie już
absolwentki naszej szkoły wykonały
grę planszową w języku niemieckim
pt. „Zuckerhütte” czyli „Cukrowa
chatka”, która spodobała się jury.
W konkursie udział wzięli między innymi uczniowie ze szkół w Armenii,
Gruzji, Grecji, Kazachstanu, Litwy
i Polski. W myśl koncepcji pracy
szkoły nr 20 im. Marii Konopnickiej:
„Każde dziecko jest zdolne, a rolą
dorosłych jest te zdolności odkryć,
wspierać i rozwijać” motywujemy
naszych uczniów do wszechstronnego rozwoju i udziału w tego typu konkursach – wyjaśnia Katarzyna Szuba, dyrektor SP nr 20 w Kochłowicach.
2 miejsce w języku angielskim zdobyły Laura Dębek i Marta Bodzianowska z III LO pod okiem   Katarzyny
Holony. Dziewczyny wybrały Królewnę Śnieżkę („Snow White”).  

Foto: SP nr 20

Sukces uczennic Szkoły Podstawowej nr 20 oraz III LO z Kochłowic! Dziewczyny zdobyły
2 miejsce w Międzynarodowym Konkursie LiquaART.eu. W tym roku odbył się on pod hasłem „Baśniowy świat – gra komputerowa lub planszowa”. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu uczestników z dziewięciu krajów, m.in. z Turcji, Grecji, Gruzji, Litwy czy Kazachstanu.

Laureatki konkursu wraz z dyrektor SP 20 – Katarzyną Szubą.
– Jestem bardzo dumna z moich
uczennic, które wykazały się nie tylko
świetną znajomością języka angielskiego, ale także dużą wyobraźnią
i niezłą organizacją czasu pracy. Marta i Laura są uczennicami klasy maturalnej o profilu medycznym, mają naprawdę sporo obowiązków, mimo to
osiągają wysokie wyniki nauczania.
Tym bardziej cieszę się z ich sukcesu

na tak ważnym konkursie – komentuje
Katarzyna Holona, która przygotowała uczennice do konkursu.
Dodajmy, że trzynastu zwycięzców
konkursu zostało wyłonionych przez
niezależne jury, w skład którego weszli m.in. wykładowcy z Uniwersytetu
Śląskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Laureatkom konkursu gratulujemy!
AP
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PROFILAKTYKA

Godula Hope ma 25 lat

Siedziba Fundacji
mieści się w budynku
przy bielszowickim Szpitalu.

Foto: Fundacja Godula Hope

– Początki Fundacji nie były łatwe.
Gdy padł pomysł jej założenia brakowało zarówno lokalu jak i sprzętu.
Trzeba pamiętać, że w tamtych latach
metoda badań ultrasonograficznych
nie była jeszcze tak zaawansowana
i powszechna jak dzisiaj, a dostępne

aparaty były o wiele gorszej jakości
pod względem technicznym. Dzięki
zapałowi i wysiłkom założycieli Fundacji pierwszej siedziby użyczył jej
Szpital Miejski. Najnowocześniejszy
w tamtym czasie sprzęt udało się z kolei zdobyć przekonując do pomysłu
jedną z czołowych światowych firm
produkujących tego typu aparaty.
O tym jak był on unikatowy niech
świadczy fakt, iż wówczas były tylko
dwa tak zaawansowane technicznie
aparaty USG w Polsce – w Warszawie
i właśnie w Rudzie Śląskiej – wspomina Krystyna Zamorska – prezes Fundacji Godula Hope.
Szybko rozniosła się informacja
o tym, że Fundacja dysponuje światowej klasy sprzętem do wykonywania
badań wykrywających choroby nowotworowe u kobiet i skupia w swoich
szeregach doskonałych specjalistów.
– Zainteresowanie badaniami było
ogromne. Wiele pań udało się uchronić przed rakiem albo z niego wyciągnąć. Ponieważ Fundacja zaczęła
pomagać coraz większej liczbie kobiet zmieniliśmy siedzibę, dzięki cze-

mu mogliśmy rozwinąć działalność.
Rozszerzono zakres badań w kierunku wykrywania chorób nowotworowych zakładając laboratorium genetyczne. Nawiązano współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia, zakupiono nowy sprzęt. Środki na te cele
pozyskiwano organizując koncerty
i aukcje charytatywne – mówi Krystyna Zamorska.
Fundacja nieprzerwanie zajmuje się
wykrywaniem chorób nowotworowych u kobiet. Stawia na edukację
i podkreśla, jak ważna jest profilaktyka, czyli regularne badania.
– Od wielu lat prowadzimy szeroko
pojętą działalność prozdrowotną organizując np. tzw. „białe soboty”,
w ramach których staramy się przekonywać kobiety do badań. W ciągu
25 lat wykonaliśmy około 50 tysięcy
profilaktycznych badań przesiewowych USG miednicy małej ratując
wiele Pań przed ciężką chorobą, jaką
jest rak jajnika – dodaje.
Przypomnijmy, że w ramach edukacji zdrowotnej Fundacja regularnie, co
miesiąc organizuje spotkania dla Pań

Foto: Fundacja Godula Hope

Fundacja na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania Chorób Nowotworowych u Kobiet „Godula Hope” obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Powstała z inicjatywy lekarzy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.  Jej obecna siedziba mieście się przy Szpitalu w Bielszowicach. Fundacja każdego dnia przekonuje kobiety do badań profilaktycznych, bo tylko wczesne wykrycie choroby nowotworowej stwarza szansę na pełne
wyleczenie. Jubileusz Fundacji jest okazją do wspomnień.

Konferencja prasowa z okazji 25-lecia fundacji odbyła się w jej siedzibie.

z cyklu „Moda na zdrowie”. W samej
Fundacji obchody jubileuszu potrwają
aż 4 tygodnie. Każdy będzie poświęcony innemu schorzeniu: nowotworom szyjki macicy i jajnika, rakowi
piersi, badaniom prenatalnym i laboratorium genetycznemu oraz prowadzonym w nim badaniom. W tym czasie będzie można poddać się profilak-

tycznym badaniom, nauczyć się samobadania piersi na fantomach, wysłuchać interesujących rozmów ze specjalistami z zakresu medycyny, a także
wziąć udział w prezentacji możliwości
wysokospecjalistycznego
sprzętu.
Szczegółowe informacje dotyczące
programu obchodów można znaleźć
na profilu FB Fundacji.
AP
REKLAMA
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KURS SAMOOBRONY

Panie w trakcie kursu poznały
podstawowe techniki samoobrony.

Foto: UM Ruda Śląska

Kolejna już edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla rudzianek rozpoczęła się 19 września. Dotychczas był
on organizowany z okazji Dnia Kobiet,
ale ze względu na dużą chęć pań do nauki zdecydowano się na więcej takich
akcji. – Kurs od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że zapisy kończą się po kilku
godzinach od ich ogłoszenia. Na podkreślenie w tym roku zasługuje fakt, że
grupa była bardzo zdyscyplinowana,
przez co odnotowaliśmy niemalże stuprocentową frekwencję. Dzięki temu
zachowany został cykl szkoleniowy,
a systematyka daje gwarancję, że panie
podczas kursu nauczą się praktycznych
umiejętności samoobrony – mówi Roman Dymek, jeden z instruktorów.

Foto: UM Ruda Śląska

Zakończyła się kolejna edycja kursu samoobrony dla
pań. 30 kobiet podczas kilku spotkań z instruktorami Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate, gdzie też odbywały się zajęcia, poznały podstawowe techniki
samoobrony, nabrały większej pewności siebie,
a także dowiedziały się, jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Zajęcia dla rudzianek zostały przeprowadzone przez Rudzki Klub Kyokushin Karate.
W ramach kursu panie spotkały się
podczas pięciu intensywnych treningów. W trakcie nich mogły dowiedzieć
się m.in., jak przyjąć bezpieczną pozycję walki oraz co zrobić, aby zmniejszyć skutki ewentualnego ataku, a także jak bezpiecznie upadać. – Przede
wszystkim zależało nam na tym, żeby
wykształcić w tych osobach umiejęt-

ność adekwatnego do sytuacji zachowania, bo często jest tak, że przewidując pewne sytuacje, unikamy zagrożenia. Panie wzmocniły też pewność siebie. Bardzo przykładały się do tych zajęć. Widać było w nich ogromną determinację – tłumaczy Roman Dymek.
– Natomiast jeżeli chodzi o fizyczne
aspekty, to przekazaliśmy podstawy sa-

moobrony, przedstawiliśmy potencjalne możliwości ataku oraz w jakich
miejscach zaatakować, żeby zdezorientować przeciwnika. Uczymy, jak się należy zachować i bronić. Najważniejsza
jest szybka i zdecydowana reakcja oraz
determinacja w działaniu – podsumowuje Dymek

Joanna Oreł

SPORT

Trzy turnieje Olimpiad Specjalnych

W pierwszym z turniejów, który zorganizowany został na rudzkiej kręgielni
„Pink Bowling & Club” w Centrum
Handlowym „Plaza” wzięło udział
150 zawodników z 24 klubów reprezentujących 4 województwa: śląskie, wielkopolskie, opolskie i świętokrzyskie.
– To była sportowa rywalizacja, pozytywne emocje, ale również wyrównana walka o medale. Mam nadzieję na
długo zapadnie w pamięci zarówno samym zawodnikom, jak również ich trenerom i zaproszonym gościom – powiedział Dariusz Wosz, dyrektor Oddziału
Regionalnego Olimpiady Specjalne
Polska- Śląskie.
Kolejny turniej Jubileuszowy w piłce halowej przeprowadzono na obiek-

tach FOOTBALL-ON w Rudzie Śląskiej. W tym sportowym kompleksie
połączone są ze sobą aż trzy hale sportowe o nawierzchni ze sztuczną trawą o wymiarach boisk 40 x 20 metrów. W turnieju wystartowało 14 drużyn, w sumie
100 zawodników. – Rywalizacja w poszczególnych grupach była pasjonująca,
łącznie na trzech halach rozegrano 18
spotkań piłkarskich. Padło wiele bramek, ale na uwagę zasługuje fakt wielu
wyrównanych meczy, co ma ogromne
znaczenie z perspektywy głównej zasady
obowiązującej w Olimpiadach Specjalnych, podziału na grupy sprawnościowej
– dodaje Dariusz Wosz.
Ostatni z turniejów – bocce rozegrano na hali MOSiR-u w Halembie. Ponad

Foto: slaskie.olimpiadyspecjalne.pl

W dniach od 13.09 do 28.09 w Rudzie Śląskiej odbyły się 3 turnieje Olimpiad Specjalnych – Makroregionalny XLII Śląski Turniej Bowlingowy, XX Śląski Turniej w Halowej Piłce Nożnej oraz Makroregionalny XV Śląski
Turniej Bocce.

W turnieju bowlingowym wzięło udział 150 zawodników.
100 zawodników z 17 klubów poczuło
ducha sportowej rywalizacji. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Michał
Pierończyk – prezydent Rudy Śląskiej.
– Zawsze dobrze przyjść do Was i popatrzeć jak gracie. Jesteście dzielni

w tym wysiłku, wykazujcie się precyzją
i sprytem – bo taka to jest gra. Życzę
Wam dobrych emocji, uśmiechu i żebyście mieli radość z tej gry – powiedział
Michał Pierończyk – prezydent Rudy
Śląskiej.
AP

Foto: AP

DARMOWE
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

Turniej bocce rozpoczął się od wprowdzenia flagi.

NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7
oferuje protezy zębowe w ramach umowy
z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.
Telefon: 32 340-70-07
O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym.
ZAPRASZAMY!

Schola
„Duchu Ogniu”
obchodzi w tym roku 25-lecie
swojego istnienia.
Z okazji jubileuszu
23 października o godz. 16.30
w parafii
pw. Ducha Świętego
w Rudzie Śląskiej
zapraszamy
na dziękczynną Mszę Świętą.
Po Mszy Świętej zapraszamy
na  uroczysty koncert pt.
„Pokój zostawiam wam”.
Natomiast byłych
uczestników, chętnych do
czynnego udziału w tym
koncercie zapraszamy na próbę
w  piątek 7 i 14 października
o godzinie 19.00
w Domu Parafialnym.
Wszystkich pozostałych
serdecznie zapraszamy
do wspólnego świętowania
23 października
o godz. 16.30.
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Harcerstwo

15-lecie 11 RDH „Catrinos”

W ubiegły weekend (01-02.10)  w Rudzkim ośrodku biwakowo-obozowym w Kuźnicy 11 Rudzka Drużyna Harcerska ,,Catrinos” świętowała swoje 15 urodziny.
– Harcerze świętowali wraz z rodzicami. Chcieliśmy, by zobaczyli czym jest te
nasze harcerstwo od środka. Podczas
wspólnego biwaku przygotowaliśmy wielką grę żywiołów gdzie w rodzinnych
patrolach rodzice wraz z harcerzami
mogli sprawdzić się w pokonywaniu
wszystkich czterech żywiołów. Oczywiście
jak są urodziny to jest i tort, o który w nietypowej formie zadbała kadra naszej dru-

żyny. Takie wydarzenia to nie lada
wyzwanie dla młodych ludzi, którzy je organizują. Tak naprawdę przygotowania
trwały już od wakacji, gdy tylko wróciliśmy z harcerskiego obozu. Myślę, że wspomnienia po tym świętowaniu zostaną w nas
na bardzo długo – mówiła Agnieszka Podgórska, drużynowa 11 Rudzkiej Harcerskiej Drużyny ,,Catrinos”. 
AP
Foto: 11 RDH Catrinos

EUDKACJA

ZDROWIE

Europejskie staże

Praktyki zawodowe odbywały się
w Walencji i Barcelonie. – Uczniowie
podczas pobytu za granicą mieli okazję
zdobyć doświadczenie zawodowe, nabyć
nowe umiejętności językowe oraz doświadczyć po raz pierwszy dorosłego,
samodzielnego życia m.in. zarządzając
otrzymanymi pieniędzmi w formie kieszonkowego, planując i organizując codzienne czynności domowe – wyjaśnia
Wiesława Cyganek, koordynatorka projektu
– Poznanie nowej kultury, hiszpańskiej kuchni, hiszpańskiego temperamentu, ludzi pochodzących z różnych
stron świata sprawiło, że każdy z uczestników wrócił z bagażem niezapomnianych wspomnień. Dzięki udziałowi
w projekcie niektórzy uczniowie mogli
po raz pierwszy wyjechać za granicę, po
raz pierwszy lecieć samolotem oraz spędzić 4 tygodnie poza domem – dodała.
Projekt podsumowano 30 września.

Foto: ZS nr 2

Zespół Szkół nr 2 zakończył projekt unijny „Europejskie staże zawodowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wzięło w nim udział
48 uczniów, którzy uczestniczyli w zagranicznych praktykach.

Zespół Szkół nr 2 zakończył projekt unijny „Europejskie staże zawodowe”.
Wiesława Cyganek wraz z dyrektor
szkoły Anną Kowalską wręczyły uczest-

nikom certyfikaty potwierdzające udział
w stażu.
Opr. AP

Nowa prezes szpitala

Ewa Krych, dotychczasowa Dyrektor ds. Jakości Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, została nowym prezesem spółki. Nowa szefowa rudzkiego
szpitala związana jest z placówką od ponad 30 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w niej w 1989 r. od stanowiska pielęgniarki, potem przez
ponad 20 lat była specjalistą ds. epidemiologii, a w ostatnim czasie odpowiadała za wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością.
Zmiany w kierowaniu rudzką lecznicą
związane były z wygaśnięciem kadencji
dotychczasowego zarządu oraz rady nadzorczej spółki. Podczas piątkowego
(30 września br.) zwyczajnego zgromadzenia wspólników powołana została nowa
rada nadzorcza spółki, która wybrała na
3-letnią kadencję nowy, jednoosobowy zarząd szpitala.
– Pani prezes jest osobą, która zna bardzo dobrze szpital, ponieważ pracuje tam
od ponad 30 lat. Ostatnio pracowała na
stanowisku dyrektora ds. jakości więc nie
trzeba będzie jej wdrażać. Ma już pewne
pomysły jak usprawnić pracę szpitala. Została bardzo dobrze przyjęta przez załogę
i liczę na to, że na tych 2 filarach oprzemy
rozwój szpitala. Wierzę, że poprawimy jakość obsługi pacjentów – podkreśla Michał
Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej .

– Zależy mi na tym, aby poprawiać jakość obsługi pacjenta. Zadbamy o to, by
mieszkańcy Rudy Śląskiej mieli opiekę na
bardzo dobrym poziomie, a zakres usług
był jak najszerszy. To oznacza, że nie chcę
likwidować żadnych oddziałów w naszym
szpitalu. Wiem, że szpital wymaga zastrzyku finansowego, będę na ten temat w najbliższym czasie rozmawiał ze skarbnik
miasta. Chcemy również zabiegać o dodatkowe środki z NFZ – dodał prezydent.
Ewa Krych w ramach pełnienia dotychczasowych obowiązków w rudzkim szpitalu odpowiedzialna była m.in. za nadzorowanie i monitorowanie spełnienia wdrożonych standardów w ramach Programu
Akredytacji Szpitali, a także pozyskiwanie
programów mających za zadanie doskonalenie jakości świadczonych usług.

AP
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NAJMŁODSI RUDZIANIE
– WITAMY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Aleksander
Jas
syn
Łukasza
i Agnieszki
ur. 31.08
(4340 g
i 62 cm)

Naomi
Brzoza
córka
Patrycji
i Artura
ur. 15.09
(2720 g
i 52 cm)

Laura
Olejniczak
córka
Dawida
i Karoliny
ur. 20.09
(3315 g
i 56 cm)

Dominik
Gwóźdź
syn
Patrycji
i Łukasza
ur. 21.09
(3146 g
i 54 cm)

Alicja
Bryczkowska
córka
Izaury
i Dawida
ur. 21.09
(2670 g
i 52 cm)

Liliana
Olga
Hołda
córka
Magdaleny
i Rafała
ur. 25.09
(4240 g
i 59 cm)

Zapraszam na sesje: ciążowe,
noworodkowe oraz reportaże z chrztów

Tel. 515-593-713
www. magdalenaruda.pl
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie ŚląskiejKochłowicach w rejonie ulicy ks. Stanisława Bisty,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Przetarg, który odbył się w dniu 14.07.2022 r. zakończył się wynikiem
negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nie-

ograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są stanowiące całość gospodarczą niezabudowane nieruchomości
gruntowe o łącznej powierzchni 0,0781 ha, własności Gminy Miasta Ruda
Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy ks. Stanisława Bisty, oznaczone numerami geodezyjnymi 3815/121 o powierzchni
0,0214 ha (użytek „RIIIb”) i 3816/121 o powierzchni 0,0567 ha (użytek
„RIIIb”), obręb Kochłowice, karta mapy 1, zapisane w księgach wieczystych numer GL1S/00008003/5 oraz GL1S/00006099/0. Działy III i IV księgi wieczystej numer GL1S/00008003/5 są wolne od wpisów. W dziale III
księgi wieczystej numer GL1S/00006099/0 znajdują się wpisy:
•
ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością –
służebność drogi dla każdoczesnego właściciela nieruchomości
Kochłowice wykaz 20 – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi
wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
•
ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania na rzecz wskazanych osób ﬁzycznych – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi
wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
•
ograniczone prawo rzeczowe – prawo drogowe na rzecz wskazanych osób ﬁzycznych - tu przeniesiono przy przepisaniu księgi
wieczystej Kochłowice wykaz 1297.
Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. działki zosta-

ną sprzedane łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 części działki numer
3808/121 o powierzchni 0,0683 ha (użytek „RIIIb”), obręb Kochłowice,
karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej numer GL1S/00008003/5
(działy III i IV są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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:
20MNII – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

OGŁOSZENIA | 5.10.2022
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy
ks. Stanisława Bisty, z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przetargi, które odbyły się w dniach 24.01.2022 r. oraz 14.07.2022 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położone w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy ks. Stanisława
Bisty, obejmujące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

a) 3811/121 i 3812/121 o łącznej powierzchni 0,0665 ha (użytek „RIIIb”),
b) 3813/121 i 3814/121 o łącznej powierzchni 0,0604 ha (użytek „RIIIb”),
obręb Kochłowice, karta mapy 1, zapisane w księgach wieczystych numer GL1S/00006099/0 oraz GL1S/00008003/5. W dziale III księgi wieczystej numer GL1S/00006099/0 znajdują się wpisy:
•
ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność
drogi dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Kochłowice wykaz 20
– tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz
1297,
•
ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania na rzecz wskazanych
osób ﬁzycznych – tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297,
•
ograniczone prawo rzeczowe – prawo drogowe na rzecz wskazanych
osób ﬁzycznych - tu przeniesiono przy przepisaniu księgi wieczystej Kochłowice wykaz 1297.
Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Działy III i IV księgi wieczystej numer GL1S/00008003/5 są wolne od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości
(wskazanych w ppkt a i b) zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3
części działki numer 3808/121 o powierzchni 0,0683 ha (użytek „RIIIb”), obręb Kochłowice, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej numer GL1S/00008003/5
(działy III i IV są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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:
20MNII – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza (netto) do przetargu dla działek nr 3815/121
i 3816/121 wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części działki nr 3808/121
wynosi: 148 000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem
aktu notarialnego.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części działki nr 3808/121 wynoszą:
•
dla działek nr 3811/121 i 3812/121: 115 000,00 zł
•
dla działek nr 3813/121 i 3814/121: 108 000,00 zł
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny
podatek od towarów i usług i są płatne w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2022 r. o godz. 12.00
w sali 112 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2022 r. o godz. 10.00
w sali 112 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne 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 07.11.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 7 400,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. ks. Stanisława Bisty działki nr 3815/121 i 3816/121” przelewem na rachunek
bankowy numer 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: poniedziałek-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.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne 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 07.11.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
•
dla działek nr 3811/121 i 3812/121: 5 800,00 zł
•
dla działek nr 3813/121 i 3814/121: 5 400,00 zł
z dopiskiem „wadium – ul. ks. Stanisława Bisty działki nr …” przelewem na rachunek bankowy numer 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: poniedziałek-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

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223) tel. 32 244 90 00 wew. 2230
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„Nie umiera ten,
kto trwa w sercach i pamięci naszej”.

Pani Barbarze Serafińskiej
pracownicy Biura Geodety Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

OJCA

przekazuje
Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego przysługującego
Gminie Miasta Ruda Śląska do niezabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Przetarg, który odbył się w dniu 13.06.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest przysługujące Gminie Miasta Ruda Śląska do dnia 5 grudnia 2089 r. prawo wieczystego
użytkowania do niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu
Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła, obejmującej działkę
oznaczoną numerem geodezyjnym 750/21 o powierzchni 552 m2 (użytek
„dr”), obręb Orzegów, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej
numer GL1S/00011871/4. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od
wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z 2006 r. nr 84, poz. 2383, ww. działka oznaczona
jest symbolem:
UK1 – tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej
2000 m2, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska.
Działka nr 750/21 położona jest w strefie „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 40 000,00 zł
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.11.2022 r. o godz. 10.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne 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 31.10.2022 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości 2000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Pawła działka nr 750/21”
przelewem 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:
poniedziałek-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.
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Prezydent Miasta Ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wincentego Pola z przeznaczeniem
zgodnym z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 12.09.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie część niezabudowanej nieruchomość gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Wincentego
Pola, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3700/40 o powierzchni 385 m2 (użytek: Bz), obręb Nowa Wieś zapisanej na k.m.1 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00043907/9.
W dziale III ww. księgi wieczystej ujawnione są wpisy o następującej treści:
„prawo drogi wpisane w księdze wieczystej kw.4799 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 12 czerwca 2000 roku
nr dz.kw.2277-8/00 – dnia 22 sierpnia 2000 roku”.
„ciężar wpisany w księdze wieczystej kw.1569 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 lutego 2001 roku”.
„służebność drogi wpisana w księdze wieczystej kw 906 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 kwietnia 2001
roku.”
Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Zarządzeniem nr 132/22 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. udzielono Prezydentowi Miasta Ruda Śląska
zgodę na zbycie opisanej powyżej części nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu. Warunkiem udzielenia
zgody wojewody na zbycie tej nieruchomości jest ustalenie ceny sprzedaży we wszystkich przeprowadzonych przetargach lub rokowaniach w wysokości nie niższej niż 68 000,00 zł. netto.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 poz. 2383, ww. działka stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. (symbol
planu: MN1).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 68.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie
sprzedaży nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.11.2022 r. o godz. 10.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne 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 2.11.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.400,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium
– ul. Wincentego Pola” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek
10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (dotyczy wyłącznie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); jeżeli
jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona,
nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju
zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2097) zwalnia się z obowiązku wniesienia
wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska
w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia
2.11.2022 r. do godz. 16.00.
Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy
umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Wirku w rej. ul. Wincentego Pola”.
Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia
zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
• pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
• kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
• pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 244-90-00, wew. 2230.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel.
512-295-228, Dawid Kosmalski (sport), tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział
reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Gładzie, malowanie, tapetowanie, kafelkowanie. Tel. 507-055-024.

Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22 lata
na rynku, www.lokator.nieruchomosci.pl,
tel. 793-017-323.
Kupię mieszkanie w bloku lub dom,
może być do remontu. Szybka płatność,
tel. 536-594-701.

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

MOTORYZACJA

POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM,
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik
CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116672.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.

Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

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

„Umiera się nie po to, by przestać żyć,
lecz po to, by żyć inaczej”.
Paulo Coelho

Z ogromnym żalem odebrałem wiadomość o śmierci

śp. Bernarda Szczecha
historyka, pisarza i muzealnika,
który w latach 2009-2010 pełnił funkcję dyrektora
Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska

„Ludzie szlachetni odchodzą otoczeni wdzięczną pamięcią żywych”.

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Bernarda Szczecha
byłego dyrektora Muzeum Miejskiego
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.
Dyrektor i Pracownicy Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka

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

Pani mgr Danucie Radlak-Puch i Rodzinie,
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

MATKI IRENY

składa
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-61-31,
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej
oraz stażystów i praktykantów. Teren
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę
do pokrycia dachu dachówką ceramiczną. Tel. 601-504-030.
Pracownik terenu zewnętrznego Ruda
Śl. kat. B lub T, tel. 668-085-925.

RÓŻNE

PRACA
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

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

Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
Sprzedam stuletnie meble dębowe,
rzeźbione oraz meble z okresu PRL. Tel.
698-404-207.

TURYSTYKA
Beskidy 6 dni w październiku od 600
zł dla emeryt/rencista, z 40% doﬁnansowaniem Unijnego Programu Spowolnij
Starzenie. Możliwość dowozu, tel. 501642-492.

„CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW ”
Rada Seniorów informuje o bieżących imprezach, zajęciach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia,
kluby i związki działające na rzecz seniorów w październiku 2022 r.
ORGANIZACJA

FORMA DZIAŁALNOŚCI

TERMIN

MIEJSCE

Inaguracja roku akademickiego
2022/2023:
• wykład inaguracyjny prof. R. Koziołek
„Jak mówić o tym, czego się nie
21.10.2022 r., godz. 16.00
DK Bielszowice
Stowarzyszenie
może”,
Rudzki
• literackie i teologiczne obrazy
Uniwersytet
z zaświatów,
Trzeciego
• występ zespołu teatru „Samo życie”.
Wieku
Koło plastyczne
poniedziałki, godz. 9.00-12.00
MCK N. Bytom
Koło Teatralne
czwartki, godz. 13.00-15.00
ul. Tołstoja 13
siedziba ZSZ nr 4
Rękodzieła
środa, godz. 10.30-12.30
tel. 32 244-20-80
Kawiarenka – klub dyskusyjny
środa, godz. 10.30
Kino „Patria”
Film „Johnny”
18.10.2022 r., godz. 17.00
N. Bytom, ul. Chorzowska
wtorek, godz. 9.00-11.15
Halemba, ul. Solidarności 21
Klub
Spotkania i warsztaty
środa, godz. piątek 9.00
Ruda, ul. Piastowska 25
Seniora przy
Stowarzyszeniu
czwartek, godz. 9.00-11.00
Wirek, ul. Wyzwolenia 215
św. Filipa
czwartek, godz. 9.00-11.00
Ruda, ul.Piastowska 25
Kawiarenki
Nereusza
Halemba, ul. Solidarności 21
piątek, godz. 9.00-11.00
„Kłodnica
p. Mirosława Żmij
Spotkanie powakacyjne.
5.10.2022 r., godz 11.00
na Pyndzyji”
tel. 662-283-378
Spotkanie inaguracyjne Klubu Seniora
3.10.2022 r., godz. 10.00
Wyjazd do „Teatru Bez Sceny”
w Katowicach na ﬁlmową wersję
10.10.2022 r., godz. 11.00
spektaklu „Hermenegilda Ko”
Spotkanie z p. Henrykiem Szołtysikiem
Dyskusyjny
na temat książki
Klub
17.10.2022 r., godz. 10.00
MCK N. Bytom
„Po obu stronach frontu. Dziennik
Seniora
śląskiego żołnierza 1943-1947”
przy MCK
Instruktorka tańca z pasją – spotkanie
24.10.2022 r., godz. 10.00
z Panią Eweliną Dąbrowską-Kuśnierz
Rozmowa na temat „Spotkania
31.10.2022 r., godz. 10:00
seniorów z kulturą” (książka, ﬁlm, teatr)
informacje dotyczące:
od poniedziałku do czwartku
Polski Związek
– terminu spotkań
w godz. 9.00-12.00
Emerytów,
w poszczególnych kołach,
pod nt tel. 530-673-670
Rencistów
Ruda Śląska 9
i Inwalidów
ul. J. Markowej 22
wtorki i czwartki
– uzyskania legitymacji
oddział
w godz. 9.00-12.00
na przejazdy koleją
rejonowy
pod nt tel. 530-673-670
Wszyskim seniorom, organizatorom,
sponsorom i wolontariuszom DZIĘKUJEMY
za przygotowanie i uczestnictwo
w I SENIORADZIE zorganizowanej przez Radę
Seniorów Miasta Ruda Śląska.
DO ZOBACZENIA ZA ROK…
Dyżury Radnych Seniorów odbywają się
zgodnie z harmonogramem, czyli w każdy
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.0012.00 w Urzędzie Miasta w sali 211 II piętro.
Wszystkie organizacje zapraszamy do
współpracy i przesyłania swoich ofert
na listopad do 21.10.2022 r., a z okazji
zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej….

Z okazji Dania Edukacji
Narodowej…
Wszystkich nauczycielom
i pracownikom oświaty
składamy życzenia wytrwałości,
wielu sukcesów oraz satysfakcji
z pracy zawodowej, a także
powodzenia w wypełnianiu
trudnych i ważnych
obowiązków społecznych
składa
Rada Seniorów
Miasta Ruda Śląska
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KOMUNIKAT
DLA POSIADACZY
LICENCJI TAXI
w sprawie dostosowania
licencji taxi do obowiązujących
przepisów prawa, zgodnie
z wymaganiami określonymi
w ustawie z dnia 16 maja 2019 r.
o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz niektórych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1180).
Zgodnie z cytowanym przepisem, licencje
taxi wydane przed 31 grudnia 2019 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji, wydawanych wraz z wypisami z tych
licencji, na wniosek przedsiębiorcy, złożony
do 31 grudnia 2022 r.
W przypadku niedostosowania się przedsiębiorcy do powyższych przepisów i niezłożenia stosownego wniosku, dotychczasowa
licencja po dniu 31 grudnia 2022 r. traci swoją
ważność z mocy prawa. Tym samym licencja
zostanie anulowana i nie będzie można wykonywać dotychczasowej działalności gospodarczej objętej przedmiotową licencją.
Dokumenty, które należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska,
celem dostosowania licencji do nowych wymagań:
1. wniosek o zmianę licencji 5.20 dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej lub
osobiście do pobrania w Wydziale Komunikacji, pok. 12;
2. zaświadczenie o niekaralności (wydane
nie wcześniej, niż miesiąc przed złożeniem
wniosku) potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący
przewozy lub zatrudnieni przez niego kierowcy, spełniają warunki, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180
z późn. zm.);
3. opłata w wysokości 1% wartości licencji.
Z uwagi na konieczność wymiany bardzo
dużej liczby licencji prosimy o składanie
wniosków najpóźniej do końca listopada br.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215)
następujących wykazów nieruchomości:
• wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie reklamowe w celu ekspozycji reklamy w rejonie ul. Alei Powstań
Śląskich (Drogowa Trasa Średnicowa),
• wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod
ogródek rekreacyjny w rej. ul. Cypriana
Norwida,
• wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rej. ul. Wolności.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych

Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

Stawka
wywoł.

Wadium

Termin
oględzin
lokalu (*)

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.
1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Dąbrowskiego 21B/10

41,63 m2
(2 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

5,27 zł/m2

700 zł

2.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/1

37,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

5,27 zł/m2

700 zł

Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 167/2(*)

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób ﬁzycznych
43,25 m2
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
(1 p + k,
7,00 zł/m2
ogrzewanie piecowe
łaz.,wc)

700 zł

(*) – W przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy tego lokalu mieszkalnego będzie zawarta umowa najmu okazjonalnego na okres 10 lat
z możliwością jej przedłużenia.
Osoba zainteresowana ww. mieszkaniem oprócz niżej wymienionych dokumentów winna wskazać właściciela lub najemcę innego lokalu mieszkalnego, w którym będzie mogła zamieszkać wraz ze wszystkimi osobami z nią zamieszkującymi i przedmiotami pochodzącymi z mieszkania przy ul. Kokota 167/2 na wypadek ustania stosunku najmu, a przed podpisaniem umowy najmu właściciel lub najemca tego lokalu winien złożyć w obecności
pracownika MPGM TBS Sp. z o.o. stosowne pisemne oświadczenie.
Ponadto po podpisaniu umowy najmu lokalu przy ul. Kokota 167/2 jego Najemca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia (w formie aktu
notarialnego) sporządzonego na swój koszt, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu
w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które powinno być dostarczone Wynajmującemu w terminie wskazanym w umowie najmu.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stornie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać.
Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 12.10.2022 r. do 14.10.2022 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
• poz. 1 oraz ul. Kokota 167/2
– ul. Osiedlowa 6 Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,
• poz. 2
– ul. Joanny 18 Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej (Uwaga: w przypadku lokalu
przy ul. Kokota 167/2 nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu
Miasta - wymagane w szczególności wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów) i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia
21 października 2022 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą mejlową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących
przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i EE – 4 i informacji
o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.
Weryﬁkacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia
zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
• o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
• czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
• zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy),
• PIT - dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmałżonka
oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się w formie pisemnej
do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu zajmowanego mieszkania,
e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wylicytowania lokalu mieszkalnego.
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 do dnia 24 października 2022 r. ( data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o. ). W opisie należy podać, że dotyczy
przetargu lokali mieszkalnych w dniu 26.10.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00 – ul. Dąbrowskiego 21B/10, godz. 9.30
– ul. Grunwaldzka 1/1, godz. 11.00 – ul. Kokota 167/2.
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego mieszkania
i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 746 lub 745 lub mejlowo b.staisz@mpgm.com.pl .
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl,
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Pobiegli
w teście
Coopera
W środę (21.09) 29 biegaczek i biegaczy wystartowało w teście Coopera.
Chętni do sprawdzenia swojej formy
spotkali się tradycyjnie na stadionie
lekkoatletycznym w Nowym Bytomiu.
Przypomnijmy, że test Coopera polega na pokonaniu jak największego dystansu w ciągu 12 minut biegu. Tym razem najlepszy wynik osiągnął Tomasz
Maślanka, który przebiegł 3314 metrów.
Drugi był Bartłomiej Zbąski z wynikiem
3246 m. Trzeci wynik odnotował Kamil
Goraus, który przebył 3234 metry.
Wśród uczestników nie zabrakło kobiet. Patrycja Budny przebiegła 2619
metrów, a Magdalena Żurek 2579 metrów - odpowiednio 20. i 21. wynik testu. Trzecia wśród pań była Anna Adamus, która pokonała 2492 metry i osiągnęła 26. wynik. 
DK

Rugby 7 kobiet

Rugby

Diablice z awansem do Ekstraligi
Pierwszy turniej w ramach Mistrzostw Polski kobiet w rugby 7 za nami. Rudzkie Diablice wywalczyły
w Gdyni awans do Ekstraligi.
W swoim pierwszym meczu rudzkie
rugbystki pokonały drużynę Budowlanych Łódź 20:14, w drugim zwyciężyły
z Legią II Warszawa 15:7. Trzecie spotkanie to również zwycięstwo Diablic,
tym razem z zespołem Venol Atomówki
Łódź 27:5. Na koniec zmagań w Gdyni
Diablice ponownie spotkały się z drugą
drużyną Legii Warszawa. Po niezwykle
zaciętym meczu ostatecznie nasze rugbystki wygrały 7:5 i, podobnie jak pod
koniec czerwca tego roku na Burloch
Arenie, uzyskały awans do Ekstraligi
kobiet. W naszym zespole punktowały:
Laura Borowska (10 pkt), Angelika Piekorz (15), Agnieszka Bezrączko (10),
Sylwia Greinert (20), Natalia Gliwińska
(4), Kamila Stawicka (10). Warto również dodać, że MVP I ligi została wybrana Angelika Piekorz.
DK

Gryfy bez
punktów

Foto: Facebook/Diablice Rugby Ruda Śląska

Biegi
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W Gdyni rudzianki były bezkonkurencyjne i w I lidze
wygrały wszystkie spotkania.

Siatkówka

Cieszę się, że to właśnie w KPKS-ie rozpocznę swoją karierę trenerską

– Opowiedz, jak doszło do tego, że
zostałaś trenerką KPKS-u.
– Z klubem jestem związana od
dwóch lat. Bardzo podoba mi się wspaniała atmosfera oraz determinacja zawodniczek. W sezonie 2020/2021
awansowałyśmy do I ligi śląskiej kobiet, natomiast w zeszłym sezonie jako
beniaminek ligi zajęłyśmy 3. miejsce.
Przed rozpoczęciem przygotowań do
tegorocznego sezonu otrzymałyśmy
informacje, że trener Adam Michna nie
będzie już pełnił tej funkcji, co za tym
idzie, sekcja seniorska kobiet przestałaby funkcjonować. Razem z dziewczynami postanowiłyśmy znaleźć rozwiązanie, by kontynuować swoje osiągnięcia oraz aby siatkówka pozostała
w Rudzie Śląskiej. Byłam kapitanem
od dwóch sezonów, więc długo nie
trzeba było mnie namawiać. Zdaję sobie sprawę z tego, że przez problemy
zdrowotne nie byłabym w stanie pomóc drużynie w takim stopniu, jakim
bym chciała, więc postanowiłam podjąć się wyzwania i zostać trenerem.
Mam nadzieję, że dzięki swojej charyzmie będę w stanie sprostać zadaniu
i poprowadzić drużynę do wielu zwycięstw.
– Jak zaczęła się Twoja przygoda
z siatkówką? Co lubisz w tym sporcie najbardziej?
– Z siatkówką jestem związana od
najmłodszych lat. Moi rodzice również
grali i to oni zaszczepili we mnie tego
bakcyla. Swoją przygodę klubową zaczęłam w wieku 9 lat w swoim rodzinnym mieście - Płocku. To właśnie tam
przeszłam przez wszystkie kategorie

wiekowe oraz zdobywałam swoje
pierwsze umiejętności. Jednak dopiero
na Śląsku dowiedziałam się, co to prawdziwa siatkówka. W województwie śląskim poziom gry jest naprawdę wysoki.
Niesamowite, ile klubów i ile możliwości siatkarskich można tu znaleźć.
W tym sporcie najbardziej cenię sobie
ludzi - są niesamowicie przyjaźni i pomocni. Uwielbiam tę atmosferę, która
panuje na treningach i na meczach.
– Kiedy pojawiła się u Ciebie chęć
trenowania?
– Tak jak wspomniałam, siatkówka
jest ze mną od najmłodszych lat. Na początku przygody, nie ukrywam, była
lekka niechęć do gry. Gdy inni rówieśnicy beztrosko spędzali czas, ja ciężko
trenowałam. Głównie dzięki uporowi
mojej mamy, która nie pozwalała mi odpuścić. Z czasem doszło do tego, że gdy
narozrabiałam i miałam zakaz wychodzenia z domu - wymykałam się na trening. Jeśli chodzi o zostanie trenerką, to
pierwsze myśli pojawiły się już cztery
lata temu. Wtedy grałam w II lidze i nie
udało mi się tego pogodzić, więc odpuściłam. Po czasie, gdy jestem świadoma, że zdrowie nie pozwala, a serce
chciałoby nadal obcować z siatkówką,
nie wyobrażam sobie innej opcji. Cieszę
się, że to właśnie w tym klubie rozpocznę swoją karierę trenerską.
– Niemało zmian personalnych zaszło w samym zespole KPKS-u. Jak
oceniasz tę sytuację? Na kogo liczysz
w tym sezonie najbardziej?
– Tak, to prawda. Kilka dziewczyn
odeszło, gdyż chciały mieć możliwość
gry w klubie, a nasza sytuacja była nie-

pewna. Inne z kolei zakończyły przygodę z siatkówką. Nie ukrywam, że na
początku mnie to przeraziło, tym bardziej że treningi otwarte miałyśmy bardzo późno, a większość zawodniczek
miała już kluby. Natomiast teraz po kilku tygodniach treningowych wiem, że
moje zawodniczki zostawią całe swoje
serce na boisku. Nie potrafię wskazać,
na kogo liczę najbardziej. Każdy z nas
coś wnosi do tej drużyny – jesteśmy
jednością.
– Jak będą wyglądać Wasze przygotowania do nadchodzących rozgrywek I ligi? Kto będzie Cię wspierał z trenerskiej ławki?
– Przygotowania do tego sezonu
rozpoczęłyśmy już w połowie sierpnia.
Niebawem gramy pierwszy mecz – już
1 października w Częstochowie (wywiad przeprowadziliśmy przed pierwszym spotkaniem, KPKS przegrał je
0:3 – przyp. red.). Podczas przygotowań skupiamy się na motoryce, którą
prowadzi Kamil Mrzyczek oraz na
zgraniu ekipy. Umawiamy się na sparingi i sprawdzamy nasze możliwości
oraz mocniejsze i słabsze strony, które
później doskonalimy lub doszkalamy
na treningach. Na ławce obok mnie zasiądzie właśnie Kamil. Jest człowiekiem o wielkim sercu. To właśnie on
wspierał nas mentalnie w zeszłym sezonie i przeprowadzał rozmowy motywacyjne. Cieszę się, że z nami został,
ponieważ jego osoba wiele wniosła
w morale drużyny i wiem, że w tym
roku zrobi to samo.
– W poprzednim sezonie niewiele
zabrakło do awansu do 2. ligi ko-

Foto: KPKS

O wyzwaniach w nowym sezonie i początkach w siatkówce rozmawiamy z Aleksandrą Olszowiec, nową trenerką KPKS-u Halemba. Aleksandra
w poprzednich dwóch latach była kapitanem zespołu, teraz chce się sprawdzić w roli, o której zawsze marzyła.

Aleksandra Olszowiec przejęła
zespół po Adamie Michnie, który
prowadził zespół od 2020 roku.
biet. Jakie cele stawiacie sobie
w tym roku?
– Tak, zgadza się, byłyśmy bardzo
blisko awansu. Brakło naprawdę niewiele (KPKS uległ Copco Imielin
w półfinale fazy play-off - przyp. red.),
ale taki jest sport. Co do celów na ten
sezon stawiamy na szczyt tabeli i wiem,
że to jest realny cel. U nas jest jedno
motto: “drużyna rodzina” i jestem
przekonana, że to właśnie ono doprowadzi nas po marzenie, jakim jest
awans do II Ligi Polski Kobiet.
Wszystkich sympatyków zapraszamy
do wspierania nas na meczach domowych, które będą odbywały się na hali
MOSiR w Rudzie Śląskiej. Zachęcamy
również do śledzenia naszych profilów
na Facebooku i Instagramie, gdzie już
została przedstawiona nasza mistrzowska drużyna marzeń. Znajdą się tam
również wszystkie informacje na temat
meczów i wyników.
– Dziękuję za rozmowę.
Dawid Kosmalski

W ostatnim spotkaniu II ligi rudzcy rugbyści przegrali z drugą drużyną AWP Budowlanymi Lublin 15:49 (7:36). Spotkanie odbyło
się 24 września w Lublinie.
Gospodarze sumiennie wykorzystali przerwę w rozgrywkach Ekstraligi i wystawili
w składzie również kilku zawodników
z pierwszej drużyny, co przełożyło się na
ogromną przewagę, zwłaszcza w pierwszej
połowie spotkania. Budowlani od początku
meczu bezlitośnie punktowali wszystkie błędy rudzian, zdobywając w pierwszych czterdziestu minutach meczu aż sześć przyłożeń.
Gryfy zdołały odpowiedzieć tylko jedną akcją punktową. Po dosyć szczęśliwym rozegraniu piłki w ataku przyłożył niezawodny
skrzydłowy Mykeltie Imani, a dwa kolejne
punkty z podwyższenia dołożył Krzysztof
Skubik.
W drugiej połowie obraz gry znacząco się
wyrównał. Rywalizacja skupiła się w okolicach linii środkowej boiska w momencie,
gdy Gryfy przez dziesięć minut grały w przewadze zawodnika po żółtej kartce dla rywala. Wprawdzie Skubik zdobył trzy punkty
z karnego, jednak nie udało się Gryfom udokumentować tej lepszej gry przyłożeniem.
Rywale za to punktowali dwukrotnie po skutecznych przechwytach. Goście dopiero
w ostatniej akcji meczu zdołali zdobyć drugie przyłożenie za sprawą Daniela Popczyka.
Po dwóch kolejkach rudzianie mają na
koncie dwie porażki, a w najbliższy weekend
do Rudy Śląskiej przyjedzie lider ligi, Wataha Zielona Góra.
Skład Gryfów: Popczyk (5 punktów),
Chege (Jastrzębski), Kuniczkowski, Pyrek,
Szombara, Majchrzak, Pogorzhalskyi (Gładkowski), Dróżdż, Nowak, Skubik (5), Imani
(5), Jankowski, Weżgowiec, Sawicki, Stempin. 
DK

Zapasy

Zapaśnicy
wrócili
z Milicza
z medalami
Młodziczki i młodzicy ZKS Slavia zaprezentowali swoje umiejętności podczas XII Memoriału Zdzisława Rokity. Zawody odbyły się
w dniach 24-25 września w Miliczu (woj. dolnośląskie), a do rywalizacji stanęło kilkaset
zawodniczek i zawodników.
W organizowanym przez lokalny klub WKS
Śląsk Milicz turnieju medale zdobyło pięcioro
zawodników z Rudy Śląskiej. Złoto w kategorii wagowej 36 kg wywalczyła Zuzanna Ptak,
podobnie jak Jakub Halama, który nie dał szans
rywalom w kategorii wagowej 38 kg (styl wolny). Po srebro natomiast sięgnęli: Maciek Sadowik (kat. wag. 44 kg) i Kacper Kuś (kat wag.
48 kg). Z brązowym medalem wróciła zaś Julia
Żydek (kat. wag. 58 kg). 
DK
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