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Pomoc psychoterapeutyczna pilnie potrzebna
poczucie�osamotnienia,�obniżenie�nastroju,�brak�koncentracji�to�tylko�niektóre�objawy�pogarszającego�się�stanu�psychiczne-
go�dzieci�i�młodzieży.�Z�danych�zgłaszanych�przez�szkolnych�pedagogów�i�psychologów�wynika,�że�najwięcej�trudności�mają�
nastolatkowie�w�wieku�od�13�do�16�lat.�O�tym,�jak�duży�wpływ�na�ten�stan�miały�pandemia�i�lekcje�zdalne�oraz�jak�sobie�
z�tym�problemem�radzić,�rozmawiamy�z�Danutą�Sitek�–�psychologiem�i�specjalistą�psychoterapii�dzieci�i�młodzieży�w�porad-
ni�psychologiczno-pedagogicznej�w�Rudzie�Śląskiej.�

– Pandemia odcisnęła się piętnem 
m.in. na dzieciach i młodzieży. Z jakimi 
problemami młodzi pacjenci przez 
ostatnie miesiące najczęściej zgłaszali 
się do Państwa?

– To prawda, że czas pandemii był 
trudnym czasem zarówno dla dzieci,  
młodzieży, jak i dorosłych. Obecnie ob-
serwujemy bardzo duże zapotrzebowanie 
na psychoterapię dzieci i młodzieży. Jest 
to spowodowane pogorszeniem się stanu 
psychicznego młodych ludzi, co widzą 
psycholodzy i pedagodzy szkolni. Z pew-
nością więcej jest osób chorujących na 
depresję, zaburzenia lękowe oraz PTSD 
(zespół stresu pourazowego). Najwięcej 
trudności zgłaszanych jest przez młodzież 
w wieku 13-16 lat.

To są obserwacje dorosłych. Gdyby-
śmy jednak zapytali dzieci, co jest dla 
nich problemem, moglibyśmy usłyszeć, 
że w ostatnim czasie trudno było się zmo-
bilizować do nauki podczas lockdownu, 
skupić na niej oraz samemu zorganizować 
sobie proces uczenia. Bardzo często mło-
dzież mówiła, że problemem było wyjście 
z łóżka. Młodzi ludzie byli zdezoriento-
wani, bo nie mieli jasności, czy to prze-
dłużone wakacje, czy już szkoła. Zada-
niem rozwojowym nastolatków jest na-
wiązywanie i utrzymywanie kontaktów 
rówieśniczych. W czasie nauki zdalnej 
było to bardzo ograniczone, co niejedno-
krotnie prowadziło do poczucia osamot-
nienia, obniżenia nastroju oraz proble-
mów emocjonalnych.

– Jakie skutki może mieć brak kon-
taktu z innymi przez tak długi czas?

– Badania prowadzone jeszcze przed 
pandemią, a dotyczące skutków izolacji, 
jednoznacznie pokazują, że izolacja spo-
łeczna wpływa na wzrost zaburzeń depre-

syjnych i lękowych. Im dłuższa izolacja, 
tym problemy mogą być większe. Z tego 
wynika, że będziemy mieli coraz większe 
zapotrzebowanie na pomoc psychotera-
peutyczną oraz psychiatryczną dla dzieci 
i młodzieży. Już teraz obserwujemy taką 
tendencję. Rodzice poszukują dla swoich 
dzieci pomocy, a z całą odpowiedzialno-
ścią stwierdzam, że potrzeby znacznie 
przewyższają w tym temacie możliwości.  
Sytuacja polskiej psychiatrii nie jest do-
bra. Stanowczo za mało mamy psychia-
trów dziecięcych, psychoterapeutów oraz 
specjalistów z zakresu psychoterapii dzie-
ci i młodzieży.

– Niedawno rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Lekcje odbywają się w trybie 
stacjonarnym, co dla wielu uczniów 
może być trudnością po trwającej dwa 
lata pandemii. Jak bliskie osoby mogą 
im pomóc w przezwyciężeniu lęków 
i oporów?

– Dzieci prezentują obecnie ambiwa-
lentne uczucia. Z jednej strony lgną do 
kolegów i koleżanek, a z drugiej dostrze-
gają korzyści z uczenia się w domu, takie 
jak dłuższe spanie, mniej stresu, może na-
wet mniej wysiłku przy jednocześnie lep-
szych ocenach. To właśnie te „korzyści” 
będą powodowały u dzieci lęk i niechęć 
części z nich do powrotu do szkoły. W tej 
sytuacji ważne jest wsparcie ze strony 
osób dorosłych, z którymi mają one naj-
większy kontakt. Mówię tutaj o rodzicach 
i nauczycielach. W obu przypadkach 
uważam, że kluczowe jest skupienie się 
na emocjach, a nie np. na ocenach, choć 
mam świadomość, że nauka zdalna obni-
żyła poziom wiedzy u uczniów. 

Co mogę doradzić rodzicom? Przede 
wszystkim, żeby byli obecni w życiu 
swoich dzieci, mieli dla nich czas, rozu-

mieli ich punkt widzenia i emocje. Roz-
mowa z dzieckiem na temat tego, co prze-
żywa, jakie ma wątpliwości i lęki, pozwa-
la rozładować nagromadzone napięcia. 
Często rodzice zaprzeczają uczuciom 
przeżywanym przez dzieci, dają, w ich 
rozumieniu dobre rady, ale one zazwyczaj 
nie pomagają. A co pomaga? Moim zda-
niem uważne słuchanie, akceptacja i na-
zywanie uczuć dziecka, również tych 
trudnych. Wtedy dzieci czują się zrozu-
miane.  W kontaktach pomiędzy nauczy-
cielami i uczniami tak samo ważne są 
życzliwe rozmowy, dające poczucie wy-
słuchania, akceptacja, miłe gesty, moty-
wowanie i chwalenie dzieci. Nauczyciel 
jest dla ucznia bardzo ważną osobą, która 
może jako pierwsza dowiedzieć się 
o przeżyciach i trudnościach dziecka.

– W jaki sposób można po takiej izo-
lacji odbudować więzi w przypadku 
młodych ludzi?

– Po czasie tak długiej izolacji wyzwa-
niem dla szkoły jest zintegrowanie 
uczniów – poznanie się na nowo, zbudo-
wanie relacji, radzenie sobie z konflikta-
mi oraz umiejętność współpracy. Nie sta-
nie się to bez zaangażowania, pomysło-
wości i wewnętrznej siły nauczyciela. 
Ważne są zajęcia integracyjne, które mo-
gą odbywać się na lekcjach wychowaw-
czych. Jako pracownicy Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej również jesteśmy 
zapraszani do szkół, aby pomagać 
uczniom w poznaniu się na nowo. Powie-
działam trochę o szkole, ale przecież nie 
tylko szkoła jest odpowiedzialna za odbu-
dowywanie więzi. Dzieci potrzebują kon-
taktu z rówieśnikami do prawidłowego 
rozwoju społecznego. Rodzice nie są 
w stanie zastąpić kolegi czy koleżanki. 
Dlatego ważne jest spotykanie się twarzą 

w twarz (np. wychodzenie po szkole na 
podwórko, wspólne zabawy, bieganie, ro-
wer itp.), aktywność fizyczna, zajęcia 
grupowe rozwijające pasje i zaintereso-
wania.

– Problemy wynikające z okresu pan-
demii to oczywiście nie jedyne. Z czym 
obecnie, oprócz tego, najczęściej boryka-
ją się dzieci i młodzież? Jakie zachowa-
nia i objawy powinni skłonić nas, jako 
rodziców, do kontaktu ze specjalistą?

– Do Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej, oprócz problemów z depresją czy 
lękami, o których mówiłam już wcze-
śniej, zgłaszają się dzieci, które mają pro-
blemy z nauką, czytaniem i pisaniem. 
Z pewnością pandemia i nauka zdalna 
przyczyniła się do tego, że dzieci mają 
zaległości edukacyjne, a w efekcie pro-
blemy w nauce. Nie można jednak pande-
mii przypisać 100% odpowiedzialności 
za to. Przed pandemią to również była du-
ża grupa, która się do nas zgłaszała. Ko-
lejnymi problemami są: trudności wycho-
wawcze, problemy z zachowaniem, agre-
sja wobec rówieśników, ale również 
w dużym stopniu problemy emocjonalne. 
Problemem wśród dzieci i młodzieży są 
także samookaleczania oraz zaburzenia 
odżywiania. Rodzice zazwyczaj zauwa-
żają, gdy z dzieckiem dzieje się coś nie-

pokojącego. Generalnie, to co ma zasta-
nowić rodziców i skłonić do kontaktu ze 
specjalistą, to zmiana w dziecku, w jego 
zachowaniu. Oczywiście część zmian bę-
dzie miała charakter rozwojowy, ale inne 
będą świadczyły o trudnościach i proble-
mach, które dziecko przeżywa. Warto ob-
serwować zachowanie dziecka, ponieważ 
dzieci często komunikują się nie poprzez 
słowa, ale właśnie poprzez zachowanie. 
Przykładem może być sytuacja, kiedy syn 
lub córka do tej pory sypiali dobrze, a te-
raz są problemy ze spaniem, mieli dobre 
kontakty z rówieśnikami, a teraz się izo-
lują, czy też są agresywni. Takich przy-
kładów może być naprawdę bardzo wiele. 
Nie jestem w stanie ich wymienić. Pod-
kreślam jeszcze raz, że ważne jest zauwa-
żenie zmiany w dziecku. I jeszcze jedno. 
Jeśli dziecko prosi nas, żeby umówić je 
do psychologa (a zdarza się to coraz czę-
ściej), to jest to ważny sygnał, którego nie 
powinniśmy ignorować.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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Gospodarka komunalna pod okiem wiceprezydenta Jacka Morka
Jacek Morek po ośmiu latach wrócił na stanowisko wiceprezydenta Rudy Śląskiej. Odpowie-
dzialny jest za sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz inwesty-
cje, a także nadzoruje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Straż Miejską. Z drugim zastępcą 
prezydenta miasta rozmawiamy o najważniejszych tematach i wyzwaniach z tego zakresu.
– Będzie Pan nadzorował m.in. te-

mat  gospodarki  odpadami  komu-
nalnymi  w  mieście.  W  wywiadzie 
przed  wyborami  prezydent Michał 
Pierończyk obiecał, że podwyżki cen 
za  śmieci  mają  być  ostatecznością. 
Czy tak będzie w istocie?

– Problem gospodarki odpadami 
niestety dotknie nas dosyć boleśnie. 
Nikt nie ma w założeniu podnoszenia 
stawek opłaty za odpady, ale system 
w naszym mieście niestety nie bilansu-
je się. Analizuję obecnie obowiązującą 
umowę, która ważna jest do końca ma-
ja przyszłego roku  oraz dokumenty do 
przetargu, bo zamierzamy ogłosić go 
lada chwila, a maksymalnie do końca 
roku. Toczą się dyskusje, czy ma to 
być umowa roczna, czy na dwa lata. 
Zastanawiamy się, jak system uszczel-
nić oraz w jaki sposób wyłączyć z nie-
go te elementy, które nie są niezbędne, 
a mogłyby nam obniżyć cenę. Jednym 
z takich elementów jest wywóz popio-
łów, bo to zostało wyodrębnione w sys-
temie, przez co miał być on tańszy, 
a stał się droższy. Do tego dochodzi 
kwestia przeanalizowania, jak obniżyć 
koszty wywozu śmieci do instalacji 
przetwarzania odpadów. Chciałbym 
jednak mieszkańców uspokoić – jeste-
śmy dopiero na etapie analiz.
– A co z planami powołania spółki 

miejskiej do spraw obsługi systemu 
gospodarowania  odpadami  komu-
nalnymi?

– Temat o tyle nie ucichł, że zostały 
zawarte umowy w zakresie przepro-

wadzenia ekspertyz i te właśnie do nas 
spływają. Niemniej jednak nie jestem 
zwolennikiem ,,sztucznego” tworze-
nia z Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji firmy zajmującej się go-
spodarowaniem odpadami. Z bardzo 
prostego powodu – mamy dosyć wy-
zwań w dziedzinie gospodarowania 
wodą i ściekami, żeby dokładać tej 
spółce kolejnych zadań. Proszę zwró-
cić uwagę na to, że gospodarka odpa-
dami jest jeszcze bardziej skompliko-
wana niż zarządzanie wodą i ściekami. 
Tym bardziej, że obecnie rynek jest 
trudny w tej materii dla gmin. Potrze-
bowalibyśmy wyposażenia, dobrych 
fachowców i specjalistycznego opro-
gramowania do obsługi systemu itd. 
Stworzenie takiej struktury wiązałoby 
się z kosztami, na poniesienie których 
dziś nas nie stać.
– Skoro przeszliśmy już do tema-

tu PWiK. Mieszkańcy pytają o pod-
wyżki cen wody.

– Mieszkańcy zapewne słyszeli 
o tym, że Górnośląskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów, które dostarcza 
wodę dla całego Śląska, podniosło 
swoje opłaty za dostarczanie wody. Co 
niestety musi przełożyć się na pod-
wyżkę taryf. Podwyżka cen wody wy-
nosi ok. 30 procent na metrze sze-
ściennym po stronie zakupu. W tej 
chwili jesteśmy na etapie analizy tego, 
co to będzie oznaczało dla mieszkań-
ców. Chcę dodać jeszcze jedną rzecz. 
Życzyłbym sobie, żeby przy tej okazji 
wybrzmiał temat konieczności prze-

prowadzania debaty pomiędzy mar-
szałkiem a samorządami. Ponieważ 
my jako samorząd oraz PWiK jeste-
śmy objęci obowiązkiem taryfowym 
i musimy się w tym zakresie tłuma-
czyć przed organizatorem, czyli Wo-
dami Polskimi. Natomiast dostarczy-
ciel wody, czyli GPW, jest poza jakim-
kolwiek systemem kontroli, a przecież 
dostarcza wodę dla ok. 4/5 przedsię-
biorstw wodociągowych na Śląsku.
– Pana resort to także inwestycje. 

Trwa  m.in.  budowa  trasy  N-S,  re-
mont ulicy Wolności i Czarnoleśnej 
oraz przebudowa ulicy Janasa. Żad-
na z tych inwestycji nie jest zagrożo-
na?

– Większych zagrożeń w tej chwili 
nie widzę – ani terminowych, ani fi-
nansowych. Zagrożenie jest po pierw-
sze komunikacyjne i w tym miejscu 
apeluję do kierowców o cierpliwość, 
a po drugie wszystko zależy od tego, 
jaki będzie przebieg zimy. Natomiast 
na wykonawców, z którymi zresztą 
współpracujemy od lat, nie możemy 
narzekać. Do tej pory byliśmy z nich 
zadowoleni i jesteśmy nadal. Oczywi-
ście wykonawcy domagają się wyż-
szych zapłat, co wynika z rosnących 
kosztów robocizny i surowców, ale 
każdy wniosek analizujemy indywi-
dualnie.
–  Skoro  mowa  o  inwestycjach 

–  zbliża  się  termin  przedstawienia 
projektu budżetu miasta na kolejny 
rok.  Jakie  wówczas  będą  prioryte-
ty?

– Na pewno postawimy na inwesty-
cje związane ze szkolnictwem ze 
względu na to, że są one najpilniejsze 
do wykonania, co wielokrotnie sygna-
lizowali nam dyrektorzy. Mamy także 
nadzieję, że uda nam się pozyskać 
środki na remont budynków miej-
skich, w tym mieszkań, które w tej 
chwili tego wymagają. Zamierzamy 
aplikować o środki na ten cel. Naj-
wyższą kwotowo inwestycją zapewne 
będzie dokończenie trasy N-S na pół-
nocy. W tym zakresie będziemy ubie-
gać się o dofinansowanie z Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Jeżeli to 
wszystko uda się zrealizować, będę 
bardzo zadowolony.
– Odpowiada Pan ponadto za za-

rządzanie  kryzysowe.  Niedawno 
prezydent Michał Pierończyk poin-
formował o zaopatrzeniu Rudy Ślą-
skiej w 183 tys. tabletek jodku pota-
su na wypadek zagrożenia  radiolo-
gicznego. Czy to jedyna partia, jaką 
otrzymało  nasze  miasto?  Prawdą 

jest, że oprócz przychodni,  tabletki 
te  będą  rozdawane  wśród  dzieci 
w szkołach?

– Otrzymaliśmy wystarczającą ilość 
preparatu dla mieszkańców, który 
przekazany został do placówek Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej (ich li-
stę można znaleźć na str. 4). Warto 
pamiętać o tym, że w przypadku za-
grożenia każdy może podejść po ta-
bletki bez względu na miejsce za-
mieszkania. Na pewno nie planujemy 
rozdawania uczniom w szkołach żad-
nych preparatów. Zdaję sobie z tego 
sprawę, że gdyby dotknęła nas sytu-
acja zagrożenia radiacyjnego, pojawi-
łoby się wiele emocji. Dlatego apeluję 
o to, żeby nagłaśniać, że jodek potasu 
nie może być podawany wszystkim, 
a już na pewno nie dzieciom bez nad-
zoru rodziców. Dzieci będą mogły 
przyjmować preparat wyłącznie za 
zgodą rodziców.
– Dziękuję za rozmowę.

Joanna Oreł
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Doświadczony samorządowiec w roli wiceprezydenta
aleksandra Skowronek została powołana (17.10) przez prezydenta Rudy Śląskiej Michała 
pierończyka na stanowisko III zastępcy ds. zagospodarowania przestrzennego. Wiceprezy-
dent będzie nadzorowała pracę wydziałów: urbanistyki i architektury, spraw lokalowych, 
gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, rozwoju miasta, a także Biura Geo-
dety Miasta oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

– Pani Aleksandra Skowronek jest 
bardzo dobrze znana w mieście. Pozna-
liśmy się w 2004 roku po raz pierwszy 
na szkoleniach z pozyskiwania środków 
unijnych. Współpracowaliśmy, kiedy 
byłem radnym Rady Miasta, ale rów-
nież kiedy pełniłem funkcję wiceprezy-
denta. Doświadczenie pani Aleksandry 
Skowronek jest bardzo duże. Ma ten 
przywilej, że w naszym urzędzie prze-
szła drogę od najniższych szczebli do 
stanowiska wiceprezydenta miasta. Do 
tego dochodzi doświadczenie zdobyte 
w Świętochłowicach i Urzędzie Mar-
szałkowskim. Istotne jest także spojrze-
nie ze strony Rady Miasta na sprawy 
mieszkańców – powiedział prezydent 

Michał Pierończyk. – Będą jej podle-
gać wydziały, które przez dwanaście lat 
mojej wiceprezydentury były w mojej 
gestii. Ważne jest, że Aleksandra Skow-
ronek zna ten urząd bardzo dobrze i nie 
trzeba jej wdrażać. Zaczniemy pracę 
od razu – dodał.

– Z samorządem jestem związana 
od 30 lat. Zadania, które pan prezy-
dent mi powierzył, są mi znane ze 
względu na pełnione funkcje. Będę je 
wykonywać sumiennie i rzetelnie 
– skomentowała Aleksandra Skowro-
nek, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 
– Największym wyzwaniem na chwilę 
obecną jest budżet miasta na rok 2023. 
Wiemy, że ten rok będzie bardzo trud-

Prezydent Michał Pierończyk w poniedziałek  
powołał swojego trzeciego zastępcę – Aleksandrę Skowronek.
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ny. Mamy galopującą inflację, mamy 
podwyżki cen energii, ten budżet trze-
ba spiąć, a wiemy, że środków finanso-
wych jest zbyt mało. To ogromne wy-
zwanie – dodała.

Aleksandra Skowronek jest absol-
wentką Uniwersytetu Śląskiego, Aka-
demii Ekonomicznej w Katowicach 
i Wyższej Szkoły Bankowej w Pozna-
niu. W latach 2002-2005 była naczel-
nikiem Wydziału Zdrowia w Urzędzie 
Miasta Ruda Śląska, w którym praco-
wała od 1992 roku. W latach  
2005-2010 była zastępcą prezydenta 
Rudy Śląskiej, a w latach 2010-2014 
zastępcą prezydenta Świętochłowic. 
Następnie w latach 2014-2017 pełniła 

funkcję zastępcy marszałka woje-
wództwa śląskiego. Była również 
członkiem zarządu Funduszu Górno-
śląskiego i prezesem szpitala miej-

skiego w Siemianowicach Śląskich. 
W latach 2018-2022 była radną Rady 
Miasta Ruda Śląska, której była prze-
wodniczącą. AP
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WYKAZ PUNKTÓW 
DYSTRYBUCJI JODKU POTASU 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
BIELSZOWICE

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Ks. Niedzieli 51, 
41-711 Ruda Śląska

Fundacja „Unia Bracka” ul. Kokota 172, 41-711 Ruda Śląska

Szpital Miejski 
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Główna 11, 41-711 Ruda Śląska

BYKOWINA

SZPAKMED Sp. z o.o. ul. Szpaków 33, 41-705 Ruda Śląska 

NZOZ Ośrodek Adaptacyjny 
B. Wiśniowska s.j.

ul. Wita Stwosza 1, 
41-705 Ruda Śląska

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Siekiela 13, 41-705 Ruda Śląska

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Sztolniowa 6, 41-705 Ruda Śląska

GODULA

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Lipa 3, 41-703 Ruda Śląska 

SZPAKMED Sp. z o.o. ul. Goduli 34, 41-703 Ruda Śląska 

Szpital Miejski 
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska

HALEMBA

NZOZ „Panaceum” Sp. z o.o. ul. Solidarności 12,
 41-706 Ruda Śląska

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Makuszyńskiego 7, 
41-706 Ruda Śląska

Fundacja „Unia Bracka” ul. Kłodnicka 59, 41-706 Ruda Śląska

KOCHŁOWICE

GSU Pomoc Górniczy 
Klub Ubezpieczonych S.A. ul. Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska

SZPAKMED Sp. z o.o. ul. Radoszowska 163,
41-707 Ruda Śląska

Fundacja „Unia Bracka” ul. Oddziałów Młodzieży 
Powstańczej 14, 41-707 Ruda Śląska

NOWY BYTOM

Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul. Niedurnego 50d, 
41-709 Ruda Śląska 

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Pokoju 4, 41-709 Ruda Śląska

Fundacja „Unia Bracka” ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska

ORZEGÓW

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej 
„Tegramed” ul. Piaseczna 10, 41-704 Ruda Śląska 

RUDA

NZOZ „Przychodnie Lekarskie” s.c. ul. Wawelska 7, 41-700 Ruda Śląska 

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Gierałtowskiego 29, 
41-700 Ruda Śląska

SILESIAMED Sp. z o.o. ul. Wolności 99, 41-700 Ruda Śląska

SZPAKMED Sp. z o.o. ul. Janasa 9A, 41-700 Ruda Śląska 

WIREK

AKA-MED. Centrum ul. 1 Maja 323, 41-710 Ruda Śląska

Przychodnia Wirecka ul. Jankowskiego 6,
41-710 Ruda Śląska 

Uwaga! Tabletki jodku potasu wydawane będą tylko w sytuacji 
zagrożenia radiacyjnego. Tegu typu preparaty nie powinny być 

kupowane na własną rękę oraz tym bardziej zażywane. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Jodek potasu zabezpieczony dla mieszkańców
Ruda Śląska gotowa jest do dystrybucji jodku potasu dla mieszkańców na wypadek zagroże-
nia radiologicznego. W mieście potencjalna akcja realizowana będzie za pośrednictwem 
rudzkich przychodni POZ. W Rudzie Śląskiej utworzono 26 punktów dystrybucyjnych. – Wy-
dawanie tabletek odbywać się będzie dopiero, gdy taką akcję ogłosi wojewoda. Dziś nie ma 
żadnej potrzeby, by udawać się w tym celu do poradni albo co gorsza na własną rękę kupo-
wać tego typu preparaty –  apeluje prezydent Michał Pierończyk.

Ogółem dla mieszkańców Rudy Ślą-
skiej zabezpieczonych zostało 
183 tys. tabletek jodku potasu, które bę-
dą miały na celu zapobiec narażeniu 
mieszkańców na skutki zdarzenia radia-
cyjnego. Chodzi tu o sytuację, kiedy 
w przypadku awarii elektrowni jądrowej 
dojdzie do uwolnienia do atmosfery ra-
dioaktywnego jodu. Wtedy osobom, 
przebywającym na zagrożonym terenie, 
konieczne będzie podanie tabletki za-
wierającej wysokie stężenie stabilnego 
jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę 
stabilnym jodem, blokując wchłanianie 
przez nią radioaktywnego jodu i zapo-
biegając jego gromadzeniu.

Stały monitoring poziomu promienio-
wania na terenie całej Polski prowadzi 
Państwowa Agencja Atomistyki. – Wy-

dawane przez te służby komunikaty jed-
noznacznie wskazują, że w Polsce na 
chwilę obecną nie ma niebezpieczeństwa 
dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środo-
wiska – podkreśla Roman Dymek, na-
czelnik Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego. – Gdyby jednak doszło do sytuacji 
zagrożenia radiacyjnego, wtedy ogło-
szony zostanie stosowny komunikat. To 
wtedy nastąpi ten moment, kiedy należy 
się udać do jednego z punktów dystrybu-
cji tabletek z jodkiem potasu – dodaje.

Po wystąpieniu skażenia radiacyjnego 
i opublikowaniu komunikatu w tej spra-
wie niezwłocznie (najlepiej w ciągu 
dwóch godzin) należy zażyć wspomnia-
ny preparat. Tabletki w wyznaczonych 
w mieście 26 punktach wydawane będą 
osobom do 60. roku życia (dla osób 

starszych przyjmowanie jodku potasu 
jest niewskazane). Osoby zgłaszające 
się do punktów wydawania tabletek jod-
ku potasu powinny być pełnoletnie.

Preparat wydawany będzie mieszkań-
com w dawkach według tabeli obok. 
Każda z tych dawek powinna być poda-
na jednorazowo. Osoby niepełnoletnie 
powinny przyjąć preparat pod nadzorem 
rodzica lub opiekuna.

 UM

Grupa ryzyka
Ilość 

stabilnego 
jodu

Liczba 
podawanych 

tabletek
Noworodki (do 1 miesiąca życia) 12,5 mg jodu ¼ tabletki

Niemowlęta od 1 miesiąca i dzieci do 3. roku życia 25 mg jodu ½ tabletka
Dzieci od 3. do 12. roku życia 50 mg jodu 1 tabletka

Dorośli do 60. roku życia (w tym kobiety w ciąży
i karmiące piersią) i dzieci powyżej 12 lat 100 mg jodu 2 tabletki

Przeciwwskazaniami 
do przyjęcia preparatu 

(tabletek jodku potasu) są:
nadwrażliwość na substancję • 
czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą,
opryszczkowate zapalenie skóry • 
Duhringa,
nadczynność tarczycy, rak • 
tarczycy,
zapalenie naczyń • 
z hipokomplementemią.
W wymienionych sytuacjach 

należy powiadomić o schorzeniu 
lekarza, który każdorazowo 

podejmie indywidualną decyzję 
o podaniu preparatu.

OGŁOSZENIE

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie można palić wszystkim
Zgodnie z ostatnimi zmianami prawa w Polsce zawieszone zostały normy jakości sprzedawa-
nego w kraju węgla i innych paliw stałych. Nie oznacza to jednak, że w domowych piecach 
można palić „czym się chce”.

W dalszym ciągu obowiązują przepisy 
ustawy o odpadach zabraniające ich spala-
nia poza przeznaczoną do tego celu spalar-
nią. Spalać zatem nie wolno m.in.: frag-
mentów mebli i płyt wiórowych, koloro-
wego papieru czy tworzyw sztucznych. Na 
terenie Rudy Śląskiej obowiązuje również 
zakaz spalania odpadów roślinnych po-
wstałych na skutek pielęgnacji zieleni, 

czyli skoszonej trawy czy liści. Za nieprze-
strzeganie tych zasad grozi mandat karny 
w wysokości do 500 zł lub w przypadku 
skierowania sprawy do sądu grzywna do 
5000 zł.

Rudzcy strażnicy miejscy kontrole pro-
wadzą w formie zaplanowanych działań, jak 
również po zgłoszeniu mieszkańców oraz 
w przypadku zauważenia nieprawidłowości 

w trakcie pełnionej służby. – Co ważne, 
część z przeprowadzanych kontroli musimy 
realizować obowiązkowo. Wynika to z zapi-
sów Programu Ochrony Powietrza woje-
wództwa śląskiego. W sytuacji, gdy wystę-
pują tzw. alarmy smogowe, musimy obliga-
toryjnie wykonać w ciągu doby określoną 
liczbę takich kontroli. Ich niewykonanie 
wiązałoby się z konsekwencjami dla władz 
miasta – tłumaczy Marek Partuś, komen-
dant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

Prowadząc kontrole strażnik ma prawo 
wejścia przez całą dobę na teren nierucho-
mości, gdzie prowadzona jest działalność 
gospodarcza, zaś na pozostały teren od 
godz. 6.00 do 22.00. W przypadku uda-
remnienia lub utrudniania wykonywania 
czynności służbowej osobie uprawnionej 
do przeprowadzenia kontroli w zakresie 
ochrony środowiska zgodnie z art. 225 §1 
kodeksu karnego zagrożone jest karą po-
zbawienia wolności do lat 3.

W pierwszym półroczu br. Straż Miej-
ska w Rudzie Śląskiej przeprowadziła 381 
kontroli nieruchomości, w trakcie których 
nałożyła 63 mandaty karne oraz udzieliła 
20 pouczeń. UM

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

Pani Teresie Chlubie 
pracownicy Wydziału Dróg i Mostów  

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
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Placówki z Chebzia z imionami
Szkoła� Podstawowa� nr� 5� otrzymała� imię� „Skarbów� Ziemi� Górnośląskiej”,� z� kolei�Miejskie�
Przedszkole�nr�14�imię�„Wesołej�Lokomotywy”.�Rada�Miasta�przyjęła�w�tej�sprawie�uchwały�
na�wniosek�Zespołu�Szkolno-Przedszkolnego�nr�1�w�Chebziu.�–�To nadanie tożsamości na-
szym placówkom –�mówiła�podczas�uroczystości�dyrektor�Joanna�Nowak.
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Przywiązanie do tradycji i regionu 
„czuć” w Szkole Podstawowej nr 5 na co 
dzień. To tu wiele lat temu utworzono Izbę 
Regionalną i promuje się regionalizm. Wy-

bór imienia „Skarbów Ziemi Górnoślą-
skiej” wpisuje się idealnie w działania pla-
cówki. Tu nikt nie wstydzi się, że jest 
„stąd”.
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– Poprzez pokazywanie uczniom zawi-
łych losów śląskiej historii, jej tradycji 
oraz etosu mieszkańców tej ziemi, kształtu-
jemy i będziemy kształtować ich wartości 
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patriotyczne. Jeżeli powiemy „Skarby Zie-
mi Górnośląskiej”, to każdemu kojarzy się 
to z naszym czarnym złotem, ale również 
z krajobrazem, czyli szybami kopalniany-
mi. Chebzie jest naszym skarbem. To tu 
obcujemy na co dzień z dokonaniami na-
szych przodków. To tu za ogrodzeniem mo-
żemy podziwiać dokonania architektów 
z przełomu XIX wieku, to tu mamy jeden 
z najpiękniejszych dworców XIX-wiecznych. 
To jest centrum komunikacyjne miasta. To 
jest centrum komunikacyjne regionu – po-
wiedziała Joanna Nowak, dyrektor Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

Z kolei Miejskie Przedszkole nr 14 
otrzymało nazwę „Wesoła Lokomotywa”. 
To nawiązanie do historii Chebzia związa-
nej z kolejnictwem.

– Za ogrodzeniem przedszkola biegnie 
szlak kolejowy. Kaplica mieszcząca się 
obok przedszkola jest pod wezwaniem  
św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki 
kolejarzy. Brać przedszkolna wzięła sobie 
za wzór kierunkowskaz „Wesołej Lokomo-
tywy” – wyjaśniała dyrektor Joanna No-

wak. – Ja jestem stąd, ja tu należę – to 
motto tej ziemi. Słowa te podkreślają, że 
„Skarbem Ziemi Górnośląskie” są ludzie 
i to imię będzie Wam o tym przypominało. 
To się pięknie wpisuje w historię Chebzia. 
Życzę Wam, by społeczność lokalna  
jednoczyła się, integrowała i żeby zawsze  
kultywowała te śląskie tradycje – stroje 
i gwarę – powiedział podczas uroczysto-
ści Michał Pierończyk, prezydent Rudy 
Śląskiej. – Działania podejmowane w mie-
ście skupiają się zarówno na dążeniu do 
nowoczesności, ale też stałej pamięci 
o tradycjach – dodał.

– Nadanie imienia naszym placówkom 
oświatowym, które mają już swoją, ponad 
100-letnią tradycję, sprawi, że staną się 
one rozpoznawalne w środowisku, otrzy-
mają swoją tożsamość, a nadane imiona 
jeszcze głębiej usadowią je w naszej ślą-
skiej tradycji i kulturze. To także wskaza-
nie całej społeczności punktu odniesienia 
dla całościowych działań placówki – pod-
sumowała Joanna Nowak.

Anna Piątek
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Opaski pierwszej grupie seniorów wręczyła 
m.in. wiceprezydent Anna Krzysteczko.

PROGRAM�„KORPuS�WSPARCiA�SeNiORÓW”

Opaski dla bezpieczeństwa  
rudzkich seniorów

Rozpoczęła�się�realizacja�pilotażowego�programu�„Korpus�Wsparcia�Seniorów”,�w�ramach�
którego� 100� rudzkich� seniorów� otrzyma� tzw.� opaski� bezpieczeństwa.� Na� początek� 
wręczono� je� 20� osobom� podczas� czwartkowego� (13.10)� spotkania� w� Dziennym� Domu� 
„Senior-WiGOR”.�Adresatami�programu�są�seniorzy�w�wieku�65�lat�i�więcej,�mający�proble-
my�z�samodzielnym�funkcjonowaniem.�Ma�on�na�celu�poprawę�poczucia�bezpieczeństwa�
poprzez�dostęp�do�tzw.�opieki�na�odległość.

– Nie jest tajemnicą, że społeczeństwo 
starzeje się, nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale 
w Polsce i na całym świecie. Stąd mamy 
świadomość, że seniorzy są bardzo ważną 
grupą społeczną. Dlatego, kiedy ogłoszony 
został program „Korpus Wsparcia Senio-
rów”, postanowiliśmy w trosce o ich bez-
pieczeństwo do niego przystąpić – mówi 
Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej ds. społecznych. – Opaska daje 
poczucie bezpieczeństwa naszym miesz-
kańcom, a to dla władz miasta jest bardzo 
ważne. To właśnie od seniorów uczymy się 
życia i oni dają nam najwięcej doświad-
czenia – dodaje.

Podczas ubiegłotygodniowego spotka-
nia seniorom wręczone zostały pierwsze 
opaski (dla 20 osób) oraz odbyli oni szko-

lenie z zakresu ich działania i dostępnych 
funkcji. – Dziękujemy z całego serca 
wszystkim zaangażowanym w ten projekt 
osobom, bo włożyły one w to ogrom swojej 
pracy – powiedziała pani Teresa, jedna 
z seniorek, która otrzymała opaskę bezpie-
czeństwa.

Te wyposażone są w przycisk bezpie-
czeństwa (sygnał SOS), czujnik upadku, 
czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, 
funkcje umożliwiające komunikowanie się 
z centrum monitoringu oraz funkcje moni-
torujące podstawowe czynności życiowe 
(temperatura, ciśnienie krwi, puls i satura-
cja). To oznacza, że w przypadku trudnej 
sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnię-
cie guzika alarmowego opaski umożliwi 
połączenie się ze stale gotową do inter-

wencji centralą, której dyspozytor po ode-
braniu zgłoszenia podejmie decyzję o spo-
sobie udzielenia pomocy.

Z programu skorzystać będzie mogło 
w sumie stu rudzkich seniorów w wieku 
65 lat i więcej, mających problemy z sa-
modzielnym funkcjonowaniem ze wzglę-
du na stan zdrowia, prowadzących samo-
dzielne gospodarstwa domowe lub 
mieszkających z osobami bliskimi, które 
nie są w stanie zapewnić im wystarczają-
cego wsparcia. – Dzięki realizacji pro-
gramu „Korpus Wsparcia Seniorów” 
rudzcy seniorzy, biorący udział w progra-
mie, będą mogli poczuć się bezpieczniej 
i będą mogli liczyć również na wsparcie 
pracowników socjalnych naszego ośrod-
ka, którzy będą pozostawać w kontakcie 

z seniorami i reagować w razie potrzeby 
– mówi Karina Kaczyńska, zastępca dy-
rektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej. – Rozpo-
częcie realizacji programu wymagało 
sporego zaangażowania pracowników 
zarówno Urzędu Miasta, jak i naszego 
ośrodka. Jest to dodatkowe zadanie, któ-
re dopiero się rozpoczyna i będzie wyma-
gało jeszcze wiele pracy. Przed nami no-
we wyzwania związane z realizacją no-
wego zadania, ale jestem przekonana, że 
doświadczenie i profesjonalizm pracow-
ników socjalnych pozwolą na jego dobre 
wykonanie – dodaje.

Koszt zadania wynosi ok. 228 tys. zł 
i jest on realizowany z programu Minister-
stwa Rodziny i Polityki Społecznej „Kor-
pus Wsparcia Seniorów” w ramach II mo-
dułu działań, finansowanego ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Projekt potrwa do końca tego roku. 
– Chcielibyśmy wprowadzić do budżetu na 
przyszły rok środki finansowe na kontynu-
ację tego projektu. Musimy jednak pamię-
tać o tym, że jest on pilotażowy, czyli ko-
nieczne jest sprawdzenie, czy seniorzy bę-
dą zainteresowani korzystaniem z opasek 
– komentuje wiceprezydent Anna Krzy-
steczko. Joanna Oreł

eDuKACJA
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

„Tabulka” dla Alojzego Lysko
Alojzy Lysko laureatem honorowej nagrody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Podczas trwają-
cego Festu Literackiego „Kakauszale” pisarzowi przyznano tytuł „Opti mus Auctor Silesianus Anno Domini 
MMXXII” i wręczono mu symboliczną „Tabulkę”. – Co roku wyróżniamy osobę, która naszym zdaniem zasługu-
je na szczególną uwagę. To autor ze Śląska, któremu bliskie są sprawy regionu – mówi Krysti an Gałuszka, dy-
rektor MBP. Pamiątkowa tablica z nazwiskiem Alojzego Lysko zostanie wmurowana w jedną z alejek przy za-
bytkowym dworcu kolejowym w Chebziu, tzw. bibliogrodzie.
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Laureatem tegorocznej ,,Tabulki” został Alojzy Lysko (na zdjęciu po lewej).

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 

IM. H. BISTY 

ul. P. Niedurnego 69

41-709 Ruda Śląska

www.mckrudasl.pl

24, 31 października, godz. 18.00

,,Heksy z hołdy” 

Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj. 
Asystent reżysera: Anna Białoń. Sceno-
grafi a: Zbigniew Stryj, przy współpra-
cy Magdaleny Chrostek. Choreografi a: 
Agnieszka Ślusarek. Kosti umy: Dorota 
Zeliszek. Muzyka: Patryk Ołdziejewski. 
Inspicjent: Magdalena Chrostek. Autor 
plakatu: Paweł JaNic Janicki. Występu-
ją: Anna Białoń, Magdalena Chrostek, 
Jolanta Niestrój-Malisz, Nina Siwy, Ja-
kub Podgórski, Zbigniew Stryj, Krzysz-
tof Wierzchowski, Jan Woldan.

Cena biletu: 40 zł (uwzględniane są 
także zniżki z Kartą Seniora i Kartą 

Rodziny 3+ oraz na bilety grupowe).

22 i 29 października,
godz. 11.00-13.00 

„Od sznurka do koszyka”,
czyli kurs tworzenia 

kosza jutowego
Zapisy, tel. 32 248-62-40. Liczba 
uczestników w grupie: do 10 osób. 
Prowadzenie: Iryna Jakonjuk.

Cena za udział w kursie: 110 zł/os. 

19 października, godz. 17.00 
Z cyklu „Akademia Kultur 
i Religii Świata” – wykład 

Temat wykładu: „Sewilla – gorące 
serce Andaluzji”. Prowadzenie: Maria 
Jolanta Wolna, antropolog kultury 
i religii.

Bilety w cenie: 8 zł.

20 października, godz. 18.00 
Kawiarenka Artystyczna

Gościem spotkania będzie Jacek Ka-
walec. Prowadzenie: Hanna Grabow-
ska-Macioszek, redaktor naczelna 
„Gońca Górnośląskiego”.

Bilety w cenie: 20 zł.

21 października, godz. 18.00 
Gang Olsena acousti c trio koncert 

W ramach Programu Profi laktycznego 
„Kulturalna Ruda – bez używek II”.

Bezpłatne wejściówki do odbioru 
w kasie MCK.

23 października, godz. 17.00 
„Mały Książę” – spektakl Teatru 

Piasku Teti any Galitsyny
Bilety w cenie: 85, 75, 65 i 60 zł 

dostępne tylko online.

28 października, godz. 19.00
„Piosenka Ci nie da zapomnieć”

Tomasz Stockinger – śpiew, prowadze-
nie. Agnieszka Szczepaniak – akompa-
niament (fortepian).

Bilety w cenie 70 zł. 

30 października, godz. 13.00 
„Robotrons – Niepokonani 

Aniołowie Galaktyki” 
Interaktywny mega-show dla całej ro-
dziny.

Bilety w cenie: 60, 50 i 40 zł. 
Sprzedaż biletów tylko w opcji online.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka 
Bisty w Rudzie Śląskiej organizuje po 
raz kolejny Regionalny Konkurs Pio-
senki i Pieśni Patriotycznej „Z Piosenką 
do wolności 2022”. Zgłoszenia kandy-
datów w formie nagrań przyjmowane 

będą do 4 listopada br. Przesłuchania 
konkursowe nadesłanych materiałów 
odbędą się w terminie: 8-9 listopada.
Ogłoszenie listy laureatów: 15 listopa-
da 2022 br. na stronie MCK.

DOM KULTURY W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ-BIELSZOWICACH

ul. E. Kokota 170, 
tel. 32 240-21-25

www.domkulturyrsl.pl

19 października 
Lekcje fi lmowe dla dzieci 

i młodzieży. Wołomin.

20 października 
Spektakle dla dzieci i młodzieży. 

Teatr Edukacji Narodowej.

21 października 
Inauguracja Roku Akademickiego 

UTW.

23 października, godz. 18.00
Koncert gospel „Z miłości”

Bilety w cenie 20 zł.

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Dworcowa 33
www.biblioteka.r-sl.pl

Stacja Biblioteka

19 października, godz. 13.00
VIII Targi Śląskiej Książki.

26 października, godz. 17.30 
Gyburstag Karola Goduli.

Alojzy Lysko urodził się w Bojszo-
wach, studiował administrację na Uniwer-
sytecie Śląskim. To znany samorządowiec, 
poseł, regionalista i pisarz. – Laureat „Ta-
bulki” jest autorem ponad 40 książek, ale 
największym jego dokonaniem jest dzieło 
życia, czyli cykl „Duchy wojny” zamyka-
jący się w dziesięciu tomach, który defi -
niuje na śląskim fi rmamencie literackim 
etos górnośląski w kontekście nawałnic 
historycznych – mówił Krystian Gałuszka, 
wygłaszając laudację na temat laureata. 
– Na ponad tysiącu stronach autor rozpi-
sał 667 dni z życia Ślązaka Alojzego, żoł-
nierza Wehrmachtu. Tekst, pisany 
w języku śląskim, wzbogacony został po-
nad 500 oryginalnymi zdjęciami z epoki 
– dookreślającymi klimat, ale także będą-
cymi samoistnymi świadkiem tamtych dni 
– dodał.

Podczas wieczoru zebrani w siedzibie 
Stacji Biblioteka mieli okazję wziąć 
udział w spotkaniu autorskim z nagrodzo-
nym. Spotkanie zostało poprzedzone wy-
stępem muzycznym projektu Adam Oleś 
hurdu_hurdu.

„Tabulka” to wyróżnienie honorowe dla 
najlepszego śląskiego autora przyznawane 
corocznie przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Rudzie Śląskiej. Sama nagroda 
wykonana jest z płyty granitowej, która po 
wręczeniu zostaje wmurowana w biblio-
grodzie, czyli na placu przy Stacji Biblio-
teka – głównej siedzibie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Rudzie Śląskiej (autor 
otrzymuje wersję „Tabulki” w formie sta-
tuetki).

Do tej pory „Tabulkę” otrzymali: Hen-
ryk Waniek (MMXV), ks. Jerzy Szymik 
(MMXVI), Zbigniew Kadłubek 
(MMXVII), Kazimierz Kutz (MMXVIII), 
Szczepan Twardoch (MMXIX), Tadeusz 
Sławek (MMXX) i Lech Majewski 
(MMXXI).

Gala wręczenia „Tabulki” odbywa się 
w ramach Festu Literackiego „Kakausza-
le”, który w tym roku ma swoją ósmą edy-
cję. – Ta impreza ma przede wszystkim 
wspierać śląską literaturę i jej twórców, 
ale także promować ją poza granicami na-
szego miasta i regionu – podkreśla Kry-
stian Gałuszka, dyrektor Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Rudzie Śląskiej. – „Ka-
kauszale” już od pierwszej edycji cieszą 
się wielkim zainteresowaniem miłośników 
książek i na stałe wpisały się w tradycję 
naszego miasta – dodaje.

W tym roku impreza organizowana 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ru-
dzie Śląskiej podzielona została na cztery 
części: fi nał Konkursu Poetyckiego 
im. ks. N. Bonczyka, galę wręczenia „Ta-
bulki”, VII Targi Śląskiej Książki połączo-
ne z prezentacjami autorskimi oraz Gybur-
stag Karola Goduli.

19 października odbędą się VIII Targi 
Śląskiej Książki. W czasie imprezy 
w godz. od 13 do 18 śląscy wydawcy za-
prezentują swoje najnowsze książki (do-
stępne z rabatem), które podpisywane będą 
przez autorów biorących udział w targach. 
Poza tym odbędą się spotkania autorskie 
oraz QR’owe poszukiwanie skarbu Godu-
li. Nie zabraknie także gier i zabaw dla 
najmłodszych.

Podczas targów propozycje edytorskie 
oraz swoich autorów zaprezentują: Biblio-
teka Śląska, Dom Współpracy Polsko-Nie-

mieckiej, Instytut Pamięci Narodowej Od-
dział w Katowicach, Księgarnia św. Jacka, 
Muzeum Górnośląskie, Muzeum Historii 
Katowic, Muzeum Miejskie im. Maksymi-
liana Chroboka w Rudzie Śląskiej, Polski 
Związek Filatelistów koło Ruda Śląska, 
Śląski Klub Fantastyki, Azory Wydawnic-
two, Wydawnictwo Jamakasz, Wydawnic-
two Silesia Progress, Wydawnictwo Ślą-
skie ABC, Instytut Myśli Polskiej im. Woj-
ciecha Korfantego, Instytut Śląski, Wy-
dawnictwo Naukowe „Śląsk”, Górnoślą-
skie Towarzystwo Literackie, Wydawnic-
two Sonia Draga oraz Muzeum Hutnictwa 
w Chorzowie.

W tej edycji „Kakauszali” na uczestni-
ków festiwalu czeka jeszcze jedno wyda-
rzenie.

26 października zaplanowano Gybur-
stag Karola Goduli, który rozpocznie się 
o godz. 17.30, a zakończy o godz. 19 
wspólną biesiadą. – Będzie to impreza pro-
mująca postać Karola Goduli, mająca 
charakter sympozjonu, zamykająca Ka-
kauszale – Fest Literacki 2022 – zdradza 
Krystian Gałuszka.

Warto dodać, że każdego roku motywem 
przewodnim Festu są tzw. kakauszale, czy-
li po śląsku łuski kakaowe. Uczestnicy im-
prezy mogą częstować się tym szczegól-
nym napojem podczas wydarzenia.

Siedziba tzw. Stacji Biblioteka, gdzie 
odbywa się Fest Literacki, znajduje się 
w Chebziu przy ul. Dworcowej 33, w za-
budowaniach zabytkowego dworca kole-
jowego. UM
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MAKSYMA  
NA PAŹDZIERNIK 2022 r.
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa

„Wykreślić ze świata przyjaźń… to jakby zgasić słońce na niebie”
     Cyceron

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  
NA ROBOTY REMONTOWE I BUDOWLANE

RUDZKA SPóŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Magazynowa 12, 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda)

NIP: 641 001 03 37 | REGON: 000484713
e-mail: rsm@rsm.com.pl | tel. 32 248-24-11 | fax 32 248-43-22

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza dwustopniowy przetarg nieograniczony na wykonanie w swoich zasobach 
robót remontowych i budowlanych w 2023 roku i zaprasza do składania ofert wstępnych do pierwszego stopnia prze-
targu na niżej wymienione rodzaje robót:

OGóLNOBUDOWLANE1. 
DEKARSKIE2. 
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH TYPU „ACEKOL” WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI3. 
CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKóW4. 
MALARSKIE5. 
DROGOWE6. 
ŚLUSARSKIE7. 
STOLARSKIE8. 
ELEKTRYCZNE9. 
INSTALACYJNE10. 
KOMINIARSKIE I ZDUŃSKIE11. 
WYKONANIE I REMONTY PLACóW ZABAW ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY12. 
URZĄDZANIE TERENóW ZIELENI OSIEDLOWEJ13. 
DERATYZACJA, DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA I USUWANIE GNIAZD OWADóW14. 
ZAKUP I DOSTAWA PIASKU DO PIASKOWNIC ŁĄCZNIE Z TRANSPORTEM15. 

Ofertę na wybrany rodzaj robót należy składać w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem „PRZETARG DWU-
STOPNIOWY – OFERTA WSTĘPNA” w sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazyno-
wa 12, pokój nr 213 do dnia 24.11.2022 r., do godz. 8.30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.11.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 317.
Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów na roboty remontowe i budowlane oraz prace projekto-

we organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” oraz być przygotowane w zakresie i sposobie określonym 
w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)”.

Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia 24.10.2022 r. do 
dnia 21.11.2022 r. w siedzibie zamawiającego, pod adresem: 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda), ul. Magazynowa 12 w pokoju 
310, przy spełnieniu nw. warunków:

dokonaniu wpłaty za SIWZ na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751,• 
zgłoszeniu się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT.• 

Istnieje możliwość przesłania SIWZ za zaliczeniem pocztowym pod warunkiem złożenia zamówienia listownie lub 
pocztą elektroniczną na adres rsm@rsm.com.pl i spełnieniu nw. warunków:

dokonaniu wpłaty za SIWZ na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączeniu do • 
zamówienia potwierdzenia wykonania przelewu,
podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.• 

Koszt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi: 100,00 PLN + VAT.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Grzegorz 

Kałuża – pokój nr 310 (telefon 32 248-24-11, wew. 306) w godzinach od 7.30 do 10.00 od poniedziałku do piątku.
Wyniki przetargu zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku zarządu i w Internecie w terminie do 31 grudnia 

2022 r.
Oferenci zakwalifikowani do drugiego stopnia dwustopniowego przetargu nieograniczonego otrzymają pisemne za-

proszenie do składania ofert ostatecznych na wybrane zakresy robót.
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferentami 

na temat treści złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez po-
dania przyczyn.

RSM – Liderem 
Spółdzielczości Mieszkaniowej 2022 r.
Zarząd RSM informuje mieszkań-

ców zasobów Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, że nasza Spółdzielnia 
wzięła udział w tegorocznej edycji 
KONKURSU LIDER SPÓŁDZIEL-
CZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2022.

Mamy wielką przyjemność zawia-
domić, że RSM została zauważona na 

polskim rynku jako ważny i warto-
ściowy podmiot gospodarczy. 
W związku z powyższym została do-
ceniona za działania i osiągnięcia 
i otrzymała prestiżową nagrodę  
– została LIDEREM SPÓŁDZIEL-
CZOŚCI MIESZKANIOWEJ 
2022.

Jesteśmy dumni z takiego wyróż-
nienia. To potwierdza prawidłowy  
kierunek działania RSM i mobilizuje 
do dalszej dobrej pracy na rzecz naszej 
Spółdzielni i jej mieszkańców.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLąSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  
Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na • 
okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolnicze 
w rejonie ulicy Janusza Korczaka,

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres • 
do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie reklamowe 
w rejonie ulicy Teatralnej,

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę • 
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny 
w rejonie ulicy Ogińskiego,

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę • 
na okres do 3 lat  z przeznaczeniem pod  ogródki rekreacyjne 
(przydomowe) w rejonie ulicy Ogińskiego,

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę • 
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny 
(przydomowy) w rejonie ulicy Wyzwolenia,

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę • 
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny 
(przydomowy) w rejonie ulicy Polnej,

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę • 
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny 
(przydomowy) w rejonie ulicy Bielszowickiej.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLąSKA

ogłasza sprzedaż, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
agregatu prądotwórczego 3-fazowego,  

wycofanego z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest 
agregat prądotwórczy 3-fazowy, który został wycofany z użytkowania przez 
Urząd Miasta Ruda Śląska.

Licytacja odbędzie się 4.11.2022 roku, o godzinie 11.00, w sali nr 213  
(II – piętro) Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Kwota wywoław-
cza wynosi 5.900,00 zł brutto.

Dane agregatu prądotwórczego:

Model HPW-12KW
Data produkcji 07.2015

Fazy 3
Częstotliwość 50 Hz

Napięcie 400/230 V
Moc wyjściowa 12KW

W licytacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które po zapozna-
niu się z treścią ogłoszenia (zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl), 
w terminie do 4.11.2022 r., do godz. 10.30  dokonają wpłaty wadium w wy-
sokości 590,00 zł oraz przed otwarciem licytacji przedłożą Komisji Licytacyjnej 
wymagane dokumenty, tj. dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000 
0010 0109 0628 lub w kasie Urzędu Miasta (pokój nr 13 na parterze budynku 
Urzędu przy Placu Jana Pawła II 6). Uczestnikom którzy nie wygrali licytacji, 
zwraca się wadium niezwłocznie po licytacji. 

Agregat prądotwórczy można oglądać przy budynku Straży Miejskiej przy 
ul. Gen. Hallera 61, w terminie do 03.11.2022 r., po wcześniejszym uzgodnie-
niu telefonicznym z Wydziałem Administracyjnym: 32 244-90-91. 

Bliższych informacji udziela pracownik Wydziału Administracyjnego 
– tel. 603-581-372. 

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dzienni-
karze: 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. 

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za 

treść ogłoszeń i reklam.  Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 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.

 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.

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

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.

 Sprzedam mieszkanie do remontu, 
42 m2 (ślepa kuchnia), Nowy Bytom. Tel. 
698-398-485, 504-654-987.

Klara 
Monika 
Buchta
córka 
Moniki 
i Daniela 
ur. 30.09
(3740 g 
i 57 cm)

Laura 
Niedobecka
córka 
Patrycji 
i Pawła
ur. 6.10
(3535 g 
i 56 cm)

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, 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 pra-
cowników o specjalizacji ogólnobu-
dowlanej oraz stażystów i praktykan-
tów. 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

 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.

 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% dofi -
nansowaniem Unijnego Programu Spo-
wolnij Starzenie. Możliwość dowozu, 
tel. 501-642-492.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw 
pokoju 215) wykazu 

nieruchomości gruntowych, 
znajdujących się na terenie 

Rudy Śląskiej 
przy ul. Młyńskiej

– które zostaną oddane 
w najem z przeznaczeniem pod 
nową stację transformatorową 

i linie kablowe SN i nN.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, na-
przeciw pokoju 215 wykazów nieruchomości gruntowych, znajdujących się 
w rejonie ulic: Ułańskiej, Rycerskiej, Reja, Oświęcimskiej, Admiralskiej – które 
zostaną oddane w dzierżawę  z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekre-
acyjne, Pomorskiej – które zostaną oddane w dzierżawę  z przeznaczeniem 
pod istniejący staw, Sportowców – która zostanie  oddana w dzierżawę z prze-
znaczeniem pod teren rekreacyjny zielony, Sportowców – która zostanie  od-
dana w najem z przeznaczeniem pod istniejący parking, Piłsudskiego – która 
zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod schron bojowy na okres 
10 lat, Tunkla – która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod 
istniejące boiska na okres do 7 lat.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

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

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta 

wykazu lokalu mieszkalnego 
usytuowanego w budynku 

mieszkalnym na terenie Miasta 
Ruda Śląska:

– ul. Joanny 27/3
stanowiącego własność 

Gminy Miasta Ruda 
Śląska a przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej 
na rzecz jego najemcy.

Filip 
Janke 
syn 
Agnieszki 
i Pawła
ur. 9.10
(3200 g
i 54 cm)

Mikołaj 
Bulla
syn 
Sylwii 
i Pawła
ur. 9.10
(3470 g 
i 55 cm)

Natalia 
Gołąb 
córka 
Ewy 
i Michała
ur. 6.10
(3115 g 
i 53 cm)

Zuzanna 
Bartyla 
córka 
Barbary 
i Kamila 
ur. 8.10
(3700 g 
i 57 cm)

DARMOWE 
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

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!

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazu nieruchomości zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Czar-
noleśnej, która zostanie oddana w najem na okres do dnia 30.04.2024 r. 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący wraz z terenem niezbęd-
nym do korzystania oraz drogą dojazdową do garażu.
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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. 

22 października br., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Termin 
następnego 
biegu:
5.11.2022 r.



Podnoszenie ciężarów
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Juniorzy zwyciężyli w Łaziskach
W III rzucie 

ligi 
juniorów 
rudzianie 

byli 
lepsi od 

zawodników 
z Szopienic 

i Łazisk 
Górnych. Fo

to
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Rudzkie Stowarzyszenie Darta zorgani-
zowało 9 października III Otwarte Mi-
strzostwa Rudy Śląskiej w Darcie Elektro-
nicznym. Turniej zgromadził 48 zawodni-
ków i zawodniczek, wśród których nie 
brakowało gości spoza województwa ślą-
skiego. W zawodach głównych uczestni-
ków podzielono na 16 grup po trzy osoby. 
Następnie doszło do fazy – przegrywający 
odpada – co pozwoliło wyłonić zwycięz-
ców. Ostatecznie z dwójki finalistów naj-
lepszy okazał się Bolesław Kowalski, któ-
ry ograł Tomasza Cichonia. Trzecie miej-
sce zajął Paweł Czerwiński, który w meczu 
o trzecie miejsce zwyciężył z najlepszym 
rudzianinem tego dnia, Wojciechem Mróz-
ką.

Dodatkowo do osobnej rywalizacji sta-
nęły panie, wśród których wygrała Barba-
ra Pośpiech, druga była Ewelina Modrze-
jewska, a trzecia Patrycja Sikora.  DK

Rzucali 
do tarczy

darT

Pomosty w Łaziskach Górnych szczę-
śliwe dla zawodników CKS-u Slavii! Tym 
razem rudzcy ciężarowcy wystąpili pod-
czas III rzutu ligi juniorów do lat 20. 

Do rywalizacji stanęły trzy drużyny 
– CKS, Polonia Łaziska Górne oraz 
HKS Szopienice. Wśród rudzkich zawod-
ników nie zabrakło świetnych wyników: 

Jerzy Sekura wicemistrzem świata
zaPasy

KPKS z medalami w stolicy
akrobaTyka sPorTowa

Po świetnym występie  
w Budapeszcie tym razem  

akrobaci KPKS-u zaprezentowali 
doskonałą formę w Warszawie. 
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Akrobatki i akrobaci KPKS-u ,,Halem-
ba” nie zwalniają tempa. Po sukcesach 
w stolicy Węgier tym razem przyszedł 
czas na występ na rodzimym podwórku 
podczas XII Międzynarodowego Turnieju 
w Akrobatyce Sportowej WARS & SAWA. 
Zawody odbyły się w dniach 7-9.10 
w Warszawie. 

W stolicy reprezentacja klubu prowa-
dzona przez trenerki Katarzynę Chlebisz 
i Dorotę Kies zdobyła komplet złotych 
medali. W kategorii 11-16 lat 1. miejsce 
w rywalizacji dwójek kobiet wywalczyły 
Maja Mrozek i Zofia Przechrzta, natomiast 
w dwójkach mieszanych po złoto sięgnęli 
Julia Jessel i Szymon Jaworek. Trzecie 
złoto padło łupem trójki kobiet w kategorii 
12-18 lat – Nadii Witek, Mileny Gabrysiak 
i Dagmary Piktas.  DK

Jerzy Sekura, na co dzień trener w zapa-
śniczym klubie Pogoń Ruda Śląska i pre-
zes Fundacji Zapasy Sportem Wszystkich 
Dzieci, został wicemistrzem świata pod-
czas zawodów w Bułgarii. Turniej odbył 
się w dniach 4-9.10 w Płowdiwie. 

W drodze po medal rudzki zapaśnik, 
który wystąpił w dywizji D i kategorii wa-
gowej 88 kg, pokonał Karima Hammiche 
z Francji, a w półfinale nie dał szans Kevi-
nowi Pine’owi ze Stanów Zjednoczonych. 

W finale spotkał się z Norwegiem Marti-
nem Inge Dalsbottenem, któremu uległ 
1:3. Dla Sekury był to o tyle ważny sukces, 
iż do Bułgarii pojechał z kontuzją lewej 
ręki. 

Jerzy Sekura regularnie występuje w tur-
niejach mistrzowskich rangi krajowej i mię-
dzynarodowej. Na Mistrzostwach Świata 
zdobył już sześć medali. Rok temu w Grecji 
zapaśnik wywalczył brązowy krążek, 
a w 2019 w Gruzji sięgnął po srebro.  DK

Jesienny Puchar Omegi za nami
JeździecTwo

8 października na terenie SKK Omega 
w Kochłowicach odbyła się kolejna edycja 
jesiennego Pucharu Omegi, w którym 
wzięło udział 50 par. 

Po raz pierwszy w rudzkich zawodach 
wzięli udział jeźdźcy z innych stajni, m.in. 
z zabrzańskich Kończyc. Zawodnicy ry-
walizowali w skokach przez przeszkody 
oraz w ujeżdżeniu. Odbył się także kon-
kurs dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. 

W ujeżdżeniu zawodnicy prezentowali 
programy o różnych klasach trudności w za-
leżności od umiejętności – było to pięć pro-
gramów klas od L przez P do D. Zwycięzcą 
konkursu ujeżdżenia została Monika Ma-
terlik na koniu Decybel First, drugie miej-
sce zajęła Aleksandra Gawliczek na klaczy 
Megi, trzecie miejsce przypadło w udziale 
Sandrze Sieroń na klaczy Bessa. 

W skokach przez przeszkody rozegrano 
trzy konkursy: dla zawodników bez do-

świadczenia w startach podczas zawodów, 
w którym wygrała Katarzyna Mikołajczyk 
na klaczy Sweet Silvia. W drugim konkur-
sie rywalizowali jeźdźcy bez uprawnień 
sportowych. Zwycięzcą została Marta Par-
tyka na koniu Gryps. W ostatniej konku-
rencji mierzyli się jeźdźcy z III klasą spor-
tową w skokach przez przeszkody. Zwy-
ciężyła Roksana Walczuch na koniu G. 

Ponadto na podstawie klasyfikacji za 
edycję wiosenną i jesienną Pucharu Omegi 
Najlepszym Jeźdźcem Stajni Omega 2022 
w Ujeżdżeniu została Monika Materlik na 
koniu Decybel First, a Najlepszym Jeźdź-
cem Stajni Omega 2022 w Skokach przez 
przeszkody okazała się Marta Partyka na 
koniu Gryps. Natomiast Aleksandra Gaw-
liczek na koniu Megi została Najlepszym 
Jeźdźcem Stajni Omega 2022 w konkuren-
cji kombinowanej. 

DK

Wyniki  
rudzkich drużyn

Piłka nożna

Slavia Ruda Śląska nie wygrała trzecie-
go spotkania z rzędu. Tym razem drużyna 
Jarosława Zajdla zremisowała na wyjeź-
dzie z Górnikiem Piaski. Na kwadrans 
przed końcem meczu na prowadzenie Sla-
vię wyprowadził Dawid Hewlik, a wyrów-
nanie padło już w czasie doliczonym za 
sprawą trafienia Jakuba Białasa. 

Z kolei Urania straciła pierwsze punkty 
w sezonie, ale zachowała fotel lidera. Ko-
chłowiczanie zremisowali ze Stadionem 
Śląskim 1:1 (bramka Kevina Kołodzieja) 
i mają punkt przewagi nad Orłem Mokre. 
Drużyna Marcina Molka zmierzy się z wi-
celiderem A klasy w sobotę, 22.10 
o godz. 11 na własnym obiekcie. 

W 10. kolejce ponownie byliśmy świad-
kami derbowego spotkania na rudzkich bo-
iskach. Tym razem Jastrząb podejmował 
u siebie drużynę Wawel Wirek. Dla gospo-
darzy była to okazja do rewanżu za sierp-
niową porażkę po karnych w okręgowym 
Pucharze Polski. Jastrząb wygrał derby 2:1, 
a dwie bramki dla gospodarzy zdobył Artur 
Osadnik. Honorowe trafienie dla 
zespołu z Wirku zaliczył Grzegorz Kokosz-
ka. Dzięki zwycięstwu Jastrząb wyprzedził 
w tabeli swojego rywala i jest na 4. miejscu. 
Wawel zajmuje natomiast piąte miejsce. 
Obie drużyny mają po 18 punktów, iden-
tycznie jak szósta Gwiazda. Podopieczni 
Dariusza Kota w miniony weekend wygrali 
na wyjeździe z Naprzodem Lipiny 1:0. Go-
la na wagę zwycięstwa strzelił w samej 
końcówce Daniel Jagodziński. 

Drugą wygraną z rzędu zaliczył z kolei 
Grunwald, który na własnym obiekcie po-
konał UKS Szopienice 4:2. Dla gospoda-
rzy strzelali: Jakub Cebulak (z karnego), 
Yu Ito, Łukasz Stawowy i Koki Togitani 
(również z karnego).  DK

Pobiegli do Wadowic
biegi

W sztafecie do Wadowic wzięło udział w sumie 12 biegaczy.
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Prawie 460 km w dwa dni pokonali bie-
gacze podczas pielgrzymki z Rudy Ślą-
skiej do Wadowic. W ten sposób po raz 
kolejny upamiętnili oni rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na papieża. 

Sportowcy rozpoczęli bieg w piątek 
(14.10), a do Wadowic dotarli w niedzielę 
(16.10). – 16 października, czyli dzień wy-
boru Karola Wojtyły na papieża, to dla 
wielu z nas bardzo ważna data. Dlatego 
tego dnia chcemy być w rodzinnym mieście 
naszego świętego i wspólnie przypominać 
sobie tamten czas – podkreślał przed bie-
giem August Jakubik, pomysłodawca szta-
fety, ultramaratończyk. – Każdego roku 
kontynuujemy tę tradycję, wyjątkiem były 
jedynie lata, kiedy 16 października pobie-

gliśmy do Watykanu. Ostatni raz było to 
w 2018 roku, kiedy obchodziliśmy 40. rocz-
nicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana  
Pawła II – dodał.

W drodze do Wadowic każdy z biega-
czy pokonał kilkukilometrowy odcinek 
trasy, po którym nastąpiła zmiana zawod-
nika. Natomiast początkowe i końcowe 
kilometry trasy sportowcy przebiegli 
wspólnie. W sztafecie pobiegło 12 osób. 
Zawodnicy oprócz Wadowic odwiedzili 
także Duklę, gdzie Jan Paweł II gościł 
z przesłaniem „Do końca ich umiłował”, 
a także dotarli do Niegowić, gdzie znajdu-
je się pierwsza parafia wikarego Karola 
Wojtyły. Sztafeta zgodnie z planem wróci-
ła do Rudy Śląskiej w niedzielę. DK

Z Siemianowic wrócili bez punktów
FuTsal

Gwiazda Ruda Śląska nie powtórzyła 
wyniku z zeszłego sezonu i tym razem ule-
gła w Siemianowicach Śląskich lokalnej 
Silesii 5:3 (3:1). Drużyna z Halemby 
w tym sezonie zaliczyła dwie porażki i jed-
no zwycięstwo. 

Rudzianie sobotnie (15.10) starcie roz-
poczęli od szybkiego wyjścia na prowa-
dzenie, kiedy to Kamil Powala wykorzy-
stał nieporozumienie w szeregach gospo-
darzy. Silesia jednak szybko odpowiedzia-
ła. Do wyrównania najpierw doprowadził 
po stałym fragmencie Daniel Wojtyna, 
a w tej samej minucie prowadzenie Silesii 
dał lewym skrzydłem Maksym Kravets. 
Pod koniec pierwszej połowy na 3:1 pod-
wyższył pięknym uderzeniem Robert 
Gładczak.

Gwiazda skróciła dystans dzięki rzuto-
wi karnemu, którego na bramkę zamienił 
Robert Pleszak, jednak cztery minuty póź-

niej gospodarze znów za sprawą Wojtyny 
powiększyli przewagę. Decydujący dla lo-
sów meczu okazał się gol Damiana Ko-
walczyka, który przypieczętował zwycię-
stwo siemianowiczan. Rudzianie natomiast 
zdołali jedynie zdobyć gola kontaktowego 
po ładnym uderzeniu Kamila Skrzypiń-
skiego. Po trzech rozegranych meczach 
Gwiazda zajmuje z trzema punktami ósmą 
lokatę w I lidze futsalu. 

Silesia Box Siemianowice Śląskie  
– Gwiazda Ruda Śląska 5:3 (3:1)

Powala 2’, Pleszak 28’, Skrzypiński 39’ 
– Wojtyna 3’, 28’, Kravets 3’, Gład-
czak 32’, Kowalczyk 37’

Silesia (wyjściowa piątka): Barteczka 
– Cuber, Kmiecik, Stachański, Włodarek

Gwiazda (wyjściowa piątka): Bog-
dziewicz – Dynek, Gładkowski, Małek, 
Pleszak.

 DK

Bartosz Tomaśko osiągnął 95 kg, a Patryk 
Tomaśko 92 kg w dwuboju. Ponadto Mak-
symilian Oleszko podniósł 160 kg, Daniło 
Borysewicz 207 kg, a Vadim Dranos 
235 kg (130 kg w podrzucie oraz 105 kg 
w rwaniu). Powyższe rezultaty pozwoliły 
Slavii zwyciężyć w III rzucie śląskiej ligi 
juniorów.  DK
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