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Ruda 1, ul. Wolności 6 
– 13.12 
MCK im. H. Bisty 
– Nowy Bytom 
– 15.12 

Niech żyje nam 
górniczy stan!

Więcej na str. 2

tel. 71 339 04 19

KORZYSTNE 
WARUNKI 

OBSŁUGA W DOMU 

POŻYCZKIMIASTO
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Więcej na str. 3

Cykl 
spotkań online 

prezydenta 
z mieszkańcami
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Więcej na str. 8-9

WOKÓŁ NAS

50 lat razem. 
Gratulujemy 

naszym 
jubilatom!

ŚWIĄTECZNA

PROMOCJA!!!
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BARBÓRKA 2022

Szczęść Boże Górniczej Braci!
W Rudzie Śląskiej, największej gminie górniczej w Polsce, Barbórka ma szczególne znaczenie. Dlatego też jej obchody rozpoczęły się już w piątek (2.12) od 
akademii w bielszowickim Domu Kultury. Była ona okazją do wręczenia odznaczeń oraz honorowych szpad górniczych, a dla górników i zaproszonych gości 
wystąpiły maluchy z Miejskiego Przedszkola nr 30 im. Bajkowej Krainy z Bielszowic. Natomiast o oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta KWK „Bielszowice”. 
Z kolei w weekend barbórkowe uroczystości odbyły się w Bielszowicach, Halembie oraz Wirku. – Nasza śląska Barbórka to niezwykle ważne na Górnym Śląsku 
święto, podczas którego wyrażamy podziw dla śląskiej tradycji, a także dla górników, którzy wykonują bardzo niebezpieczny zawód. W tym dniu wspominamy 
także tych, którzy odeszli na „wieczną szychtę”. Szczęść Boże Górniczej Braci! – podsumował prezydent miasta Michał Pierończyk. JO, Foto: UM Ruda Śląska



3www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 7.12.2022

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Jesienny cykl spotkań z prezydentem za nami
250 spraw poruszono podczas ośmiu spotkań z mieszkańcami w dzielnicach. Prezydent Mi-
chał Pierończyk, jego zastępcy i pracownicy miejskich instytucji odpowiadali także na pyta-
nia zadawane bezpośrednio po spotkaniach. 

Prezydent odpowiada mieszkańcom online 
Co dwa tygodnie, w czwartkowe popołudnia prezydent miasta Michał Pierończyk odpowiada na pytania mieszkańców za 
pośrednictwem mediów społecznościowych. Transmisję wideo można śledzić na platf ormie Facebook oraz YouTube.

Już pierwszego dnia po zaprzysięże-
niu prezydent spotkał się z mieszkań-
cami za pośrednictwem Internetu. Pod-
czas tych spotkań każdy z mieszkań-
ców może zadać pytanie, na które za-
zwyczaj od razu otrzyma odpowiedź. 
– Zdarzają się pytania dotyczące spraw 
wymagających weryfi kacji i wówczas 
zostają one zanotowane i odpowiedzi 
na nie udzielam podczas kolejnego 
spotkania – mówi Michał Pierończyk, 
prezydent miasta. – Staram się jednak 
odpowiadać na bieżąco i nie pomijać 
żadnych kwestii – dodaje. 

Mieszkańcy Rudy Śląskiej zadają 
wiele pytań i dotyczą one zarówno 
spraw ogólnomiejskich, jak i drobnych, 
dotyczących rzeczy najbliższych, czyli 
ławek, trawników, czy latarni w miej-
scu zamieszkania. – Uważam, że taka 
forma kontaktu jest bardzo dobra. Za-
uważyłem to już podczas kampanii wy-
borczej, kiedy mieszkańcy bardzo chęt-

PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska
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Prezydent odpowiada online na pytania mieszkańców co dwa tygodnie w czwartki.

nie zadawali mi w ten sposób pytania. 
Dzięki tym internetowym spotkaniom 
mieszkaniec nie musi fatygować się do 
urzędu, nie musi czekać na termin spo-
tkania, a sprawa, z jaką się zgłasza, 
trafi a do odpowiedniej komórki właści-
wie od razu – tłumaczy prezydent.

Prezydent za pośrednictwem konta 
na Facebooku, zarówno swojego, jak 
i miejskiego, spotyka się z rudzianami 
w co drugi czwartek o godzinie 18. 
Najbliższe spotkanie zaplanowano na 
8 grudnia. Wyjątkowo w tym miesiącu 
będzie to jedyne spotkanie ze względu 

na okres świąteczny. Podczas spotkań 
online prezydent odpowiada na pyta-
nia zadane w komentarzach podczas 
transmisji, ale także na wszystkie 
umieszczone pod postami przez okres 
dwóch tygodni poprzedzających spo-
tkanie. AW 

W dzielnicy Nowy Bytom najwięcej 
uwagi poświęcono sprawie parkingów 
w centrum miasta. Pytano o plany wpro-
wadzenia strefy płatnego parkowania 
i możliwość budowy dodatkowych 
miejsc przeznaczonych nie tylko dla 
mieszkańców dzielnicy, ale także dla 
osób, które w ciągu dnia przyjeżdżają do 
centrum miasta w sprawach urzędo-
wych. – Żeby myśleć o wprowadzeniu 
strefy płatnego parkowania, musimy 
stworzyć sieć parkingów do tego prze-
znaczonych. Obecnie w Nowym Bytomiu 
miasto ma ponad 1500 miejsc parkingo-
wych i myślimy nad możliwościami 
utworzenia kolejnych – mówił Michał 
Pierończyk, prezydent miasta.

Mieszkańcy tej dzielnicy prosili także 
o przeanalizowanie liczby i zasadności 
ustawienia słupków drogowych, co ich 

zdaniem wpływa na liczbę miejsca do 
parkowania. Ta sprawa trafi  do Komisji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
która przeanalizuje zgłoszone lokaliza-
cje. Mieszkańcy Nowego Bytomia, 
Chebzia, ale także kolejnej dzielnicy, 
w której odbyło się spotkanie, czyli Ha-
lemby, pytali o możliwość wykupu 
mieszkań. – Zasoby mieszkaniowe mia-
sta są już niewielkie i miasto nie przewi-
duje w tej chwili możliwości wykupu 
– mówił prezydent. – Miasto musi po-
siadać lokale mieszkaniowe, żeby reali-
zować swoje zadania i nie może wyprze-
dać całych swoich zasobów – tłuma-
czył. 

W Halembie tradycyjnie dominowały 
tematy remontów dróg, chodników oraz 
uporządkowania terenów zielonych. 
Mieszkańcy tej dzielnicy apelowali 

w sprawie rozwiązania te-
matu pętli autobusowej. 
Chcieliby remontu tego 
miejsca, ustawienia no-
wych wiat przystankowych 
oraz tablic elektronicznych. 
Pojawiła się też prośba do-
tycząca zwrócenia uwagi 

kierowcom autobusów w sprawie wła-
ściwej obsługi pasażerów. Mieszkańcy 
narzekali, że autobusy nie podjeżdżają 
w odpowiednie miejsce w celu zabrania 
pasażerów i nie wyświetlają numerów 
obsługiwanej linii autobusowej przed 
odjazdem, co powoduje, że trudno odna-
leźć właściwy pojazd. – Myślimy o tym 
miejscu i szukamy rozwiązań, które po-
zwoliłyby to miejsce zmienić. Wiemy, że 
wymaga remontu – mówił Jacek Morek, 
zastępca prezydenta miasta. – Jeśli cho-
dzi o bieżącą obsługę pasażerów, bę-
dziemy w tej sprawie interweniować u or-
ganizatora komunikacji miejskiej i pro-
simy każdorazowo o informację w przy-
padku takich zdarzeń, żebyśmy mogli 
reagować na bieżąco – dodał. 

Ostatnie spotkanie władz miasta 
z mieszkańcami odbyło się w Kochłowi-
cach. Tutaj tradycyjnie rozmawiano 
o stanie dróg i chodników i termomoder-
nizacji budynków. Mieszkańcy zwracali 
uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniu ulic Oświęcim-
skiej i Łukasiewicza. W efekcie tych 
uwag sprawa trafi  do Komisji Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego, która wy-

powie się w temacie proponowanej 
przez mieszkańców sygnalizacji świetl-
nej. Pytano także autostradę. – W chwili 
obecnej wprowadzono już w tym miejscu 
zwężenie drogi do dwóch pasów i trwają 
ekspertyzy – tłumaczył wiceprezydent 
Morek. – Z naszych informacji wynika, 
że prace naprawcze powinny rozpocząć 
się na początku przyszłego roku.  Zarząd 
miasta rozmawiał też z mieszkańcami 
ulicy Pelagii Kwapulińskiej, gdzie pro-
blemem jest stan nawierzchni drogi, 
brak kanalizacji i latarni – dodał. Sporo 
uwagi poświęcono także sprawom wy-
wozu odpadów i brakujących koszy na 
śmieci. Mieszkańcy zwracali uwagę na 
problem z podrzucaniem śmieci przez 
osoby przejeżdżające przez Kochłowice. 

Pojawił się także temat oświetlenia 
ulicznego. Pytano o termin wymiany la-
tarni na ledowe przy ulicy Tunkla i Kor-
fantego. – Realizujemy wymianę oświe-
tlenia na ledowe w całym mieście w mia-

rę możliwości fi nansowych – mówił 
prezydent Michał Pierończyk. – Musimy 
też pamiętać o tym, że nie wszystkie la-
tarnie są miejskie, więc czasem sprawy 
własnościowe wydłużają nieco proces 
wymiany – tłumaczył. 

Zwracano również uwagę na latarnie,  
świecące czasem długo przed zapadnię-
ciem zmroku oraz zaraz po tym, gdy już 
robi się jasno. Urzędnicy odpowiadający 
za miejskie oświetlenie wyjaśniali, że 
związane jest to z ustawianiem czasu 
świecenia latarni w taki sposób, żeby 
niezależnie od pogody latarnie świeciły 
o odpowiedniej porze. Czasem jednak 
zdarzają się sytuacje, kiedy latarnie 
świecą w porze, w której nie powinny 
i wówczas najlepiej jest zwrócić się 
w tej sprawie do Centrum Zarządzania 
Kryzysowego lub Straży Miejskiej, któ-
re przekażą problem do odpowiednich 
komórek. 

 AW
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W Kochłowicach zakończył się jesienny cykl 
spotkań z zarządem miasta. – Każda Państwa 
interwencja jest dla mnie ważna i staram się, 

żeby wszystkie były rozwiązywane. Dziękuję za 
Państwa obecność, bo dzięki tym spotkaniom 

dowiadujemy się tutaj o wielu ważnych 
w dzielnicach sprawach – podsumował 

spotkania Michał Pierończyk, prezydent miasta.
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OGOSZENIE

POMAGAMY

Ich misja to wolontariat
Szkolne Koło Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Bielszowi-
cach przyłączyło się do gry Polichrom. Jest to projekt, który wykorzystuje grywalizację w wo-
lontariacie. W ramach tego uczniowie będą realizować trzy duże misje oraz wiele mniejszych 
wyzwań i szybkich zadań.

Grupa wolontariuszek z klas 6, 7 
i 8 z SP nr 17 nazywa się „17 Promie-
ni  Dobra”. – Razem chcemy nieść 
pomoc i wspólnie rozwijać nasze pa-
sje. Cenimy zaangażowanie, współ-
pracę i oddanie. Mamy różne umie-
jętności i zainteresowania, ale wspól-
nie się uzupełniamy, dzięki czemu 
tworzymy wyjątkowy zespół. Jeste-
śmy zdeterminowane w dążeniu do 
celu i w pełni gotowe, aby wygrać 
grę Polichrom oraz szerzyć ideę wo-
lontariatu w lokalnym środowisku 
– opisują rudzkie wolontariuszki.

– Do tej pory zrobiłyśmy dużo do-
brego. Zorganizowałyśmy m.in. po-
moc schronisku, kwestę na cmentarzu 
na rzecz Hospicjum Domowego 
im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej 
(zebrano 4868 zł), zbiórki dla potrze-
bujących – dla chorych dzieci oraz 
pacjentów oddziału paliatywnego 
rudzkiego szpitala. Obecnie przygo-
towujemy się do misji zaangażowa-
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Grupa wolontariuszek z SP nr 17 nazywa się „17 Promieni  Dobra”.

AKCJA CHARYTATYWNA

Kalendarze uśmiechu
67 kalendarzy adwentowych przygotowali uczniowie rudzkich szkół w ramach konkursu 
charytatywnego „Podaruj dzieciom w szpitalu uśmiech”, organizowanego przez nauczycieli 
Szkoły Podstawowej nr 18 z Kochłowic. Podarunki trafi ły do małych pacjentów Oddziału Pe-
diatrycznego rudzkiego Szpitala Miejskiego.
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– W tym roku konkurs plastyczny 
„Kalendarze adwentowe” cieszył się 
dużym zainteresowaniem. W sumie 
spłynęło do nas 67 kalendarzy adwen-
towych z pięciu szkół w Rudzie Ślą-
skiej: Szkoły Podstawowej nr 30 (Ru-
da), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w SP nr 25 (Kłodnica), SP nr 14 
w ZSP nr 3 (Bielszowice), SP nr 28 
(Ruda) oraz SP nr 18 (Kochłowice). 
Przypomnę, że oprócz walorów arty-

stycznych, konkurs jest akcją charyta-
tywną. Po ocenie kalendarzy przez ju-
ry wszystkie prace trafi ą do dziecia-
ków przebywających na Oddziale Pe-
diatrycznym naszego rudzkiego szpi-
tala – wyjaśnia Sandra Loska, nauczy-
cielka plastyki i muzyki w SP nr 18 
w Kochłowicach.

Uczniowie własnoręcznie wykonali 
kalendarze adwentowe z 24 okienkami 
zawierającymi niespodzianki (upomin-

ki typ zabawki lub słodycze). Pomysły 
były różne – od tradycyjnych torebek 
z upominkami, poprzez kalendarze 
w kształcie domków, choinek, skarpet 
czy sani wypełnionych prezentami. 
– Jak co roku jestem pod ogromnym 
wrażeniem i cieszę się, że mamy w Ru-
dzie Śląskiej tak zdolne dzieciaki o wiel-
kich sercach – podsumowuje Sandra 
Loska. Rozdanie nagród i ogłoszenie 
laureatów nastąpi w styczniu. AP

Kalendarze adwentowe trafi ły do małych pacjentów naszego szpitala. 

KONKURS

Wyśpiewali 1. miejsce
Wielki sukces Szkoły Podstawowej nr 18 z Kochłowic. 
Uczniowie zdobyli 1. miejsce w województwie. W konkursie 
„Do Hymnu” wzięło udział 250 szkół z całej Polski. – Myślę, że 
wszystko nie udałoby się bez wsparcia dyrektor Grażyny Mi-
liczek oraz moich koleżanek i kolegów z pracy. To ogromne 
przedsięwzięcie, w które była zaangażowana cała szkoła. Wy-
stąpiliśmy chórem złożonym z 277 uczniów – komentuje wyni-
ki Sandra Loska, która przygotowywała uczniów do konkursu.
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Organizatorem 5. edycji tego 
wydarzenia było Narodowe Centrum 
Kultury w Warszawie. Warunkiem 
udziału w konkursie było odśpiewanie 
przez przynajmniej połowę uczniów 
szkoły Hymnu Państwowego oraz 
dwóch pieśni hymnicznych. Przygoto-
wania trwały dwa miesiące.

– 9 listopada odbyła się prezenta-
cja konkursowa przygotowanych 
utworów „Rota”, „Gaude Mater Po-
lonia” i hymnu. Dla mnie moi ucznio-
wie i tak byli wygrani, choć wyniki 
miały być ogłoszone dopiero 30 listo-
pada. Przyznam szczerze, że w pod-
świadomości chciałam, żebyśmy zna-
leźli się wśród laureatów, jednak wie-
działam, że będzie to ciężkie, bo 
w konkursie brało udział ponad 
250 szkół – mówi Sandra Loska, która 
przygotowywała uczniów do konkur-
su. – W Polsce zostały przyznane trzy 
nagrody główne, natomiast w każdym 
województwie została nagrodzona 
tylko jedna najlepsza szkoła. Dodam, 

Uczniowie SP nr 18 z Kochłowic 9 listopada 
zaprezentowali swoje muzyczne umiejętności.

że w województwie śląskim do kon-
kursu przystąpiły 43 szkoły. Była to 
najbardziej liczna grupa, dlatego 
szanse były małe, bo nie wiedziałam, 
jak zaprezentowały się pozostałe pla-
cówki. Gdy już zaczęłam śledzić listę 
nagrodzonych szkół w danym woje-
wództwie i zobaczyłam „Szkoła Pod-
stawowa nr 18, Ruda Śląska”, prze-
czytałam to kilkakrotnie i krzyknęłam 
z radości. Od razu podzieliłam się 
wiadomością z moimi uczniami, któ-
rzy podzielili moją radość. Przyznam, 
że jest to uczucie nie do opisania. Na-
sza ciężka praca od września przynio-
sła rezultaty i ktoś nas docenił. Jest to 
niesamowite. Myślę, że długo będę 
wracać myślami do konkursu, warsz-
tatów dyrygenckich w których uczest-
niczyłam w ramach konkursu oraz 
momentu, kiedy przeczytałam, że je-
steśmy wśród laureatów – dodaje.

Uroczysta gala rozdania nagród od-
będzie się w Warszawie (7 grudnia). 

AP

nia całej szkoły do akcji świątecznej 
– zapowiada Agata Ociepka, dyrek-

tor Szkoły Podstawowej nr 17 w Ru-
dzie Śląskiej. JO

DLA MARII MAĆKOWSKIEJ

70 lat to piękny wiek – z okazji tego jubileuszu 
składamy szczere życzenia. 
Przede wszystkim dużo zdrowia, 
a także nieustającej pogody ducha. 
Niech każdy dzień staje się okazją do radości, 
a codzienność przynosi tylko satysfakcję, 
bez żadnych trosk.

Dzieci i wnuki

SPROSTOWANIE
Informujemy, że zdjęcia, które opublikowane zostały w artykule 

pt. „Szerpowie Nadziei spełnili marzenia Skarbów” w wydaniu 
z dnia 30.11.2022 r. na str. 10, wykonane zostały przez Pana Bartłomieja 
Bodzek. Za ich udostępnienie dziękujemy.

Redakcja „Wiadomości Rudzkich”



Rudzki Aquadrom ma już dziesięć lat
JUBILEUSZ
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8�grudnia�minie�dziesięć�lat�od�otwarcia�Aquadromu�w�Halembie.�Przez�ten�czas�obiekt�odwiedziło�ponad�4�mln�osób,�m.in.�rozbudowane�zostało�
Saunarium�oraz�przeprowadzono�liczne�remonty,�a�park�wodny�przetrwał�pomimo�kryzysu,�związanego�z�pandemią�koronawirusa.�W�związku�ze�zbli-
żającym�się�jubileuszem�10-lecia�obiektu�o�tym�wszystkim�rozmawiamy�z�Martą�Malik�–�prezeską�Aquadromu.
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– Jakie były kamienie milowe, je-
żeli chodzi o funkcjonowanie obiek-
tu przez ostatnie dziesięć lat? 

– Wiele takich było… Najważniej-
sze to udane wydarzenia, które zorga-
nizowaliśmy z myślą o satysfakcji 
klientów. Te, które do dziś są pamię-
tane to: pokaz mody w basenie z ru-
chomym dnem z udziałem Iwony Pa-
vlovic i Mai Sablewskiej, Mini Talent 
Show, do którego zgłosiło się tak wie-
le dzieci, że zrobiła się z tego impre-
za, jakiej się nie spodziewaliśmy 
– nasz hol recepcyjny dosłownie pę-
kał w szwach, California Party 
w środku zimy, Dzień Kobiet, do-
roczne urodziny aquaparku – zawsze 
huczne i z pomysłem, z występami 
artystycznymi, animacjami, nie jeden 
raz ustawialiśmy scenę w hali base-
nowej, była sztafeta pływacka z oka-
zji Święta Niepodległości, a na ze-
wnątrz Aquadromu w zimie – ogól-
nodostępne lodowisko i latem – plaża 

oraz kino plenerowe. Działo się na-
prawdę dużo aż do… pandemii  
COVID-19, która zaskoczyła wszyst-
kich i odbiła się poważnie na kondy-
cji naszego parku.

– No właśnie. To jeden z trudniej-
szych okresów w historii Aquadro-
mu. Podczas pandemii kilkakrotnie 
obiekt był zamykany. Proszę opo-
wiedzieć o tym, jak poradziliście 
sobie z kryzysem. Czy obecnie fre-
kwencja wróciła do tej z czasów 
sprzed pandemii?

– Z powodu pandemii nasz obiekt 
był łącznie całkowicie zamknięty 
przez aż 11 miesięcy. W kilkutygo-
dniowych przerwach, kiedy pozwala-
no nam się otwierać, obowiązywały 
limity frekwencyjne. Nie mogliśmy 
wpuszczać do obiektu tylu osób, ile 
chcielibyśmy i moglibyśmy. To był 
bardzo trudny czas dla spółki pod 
względem finansowym. Wydatki 
ograniczyliśmy do niezbędnego mini-

mum. Jednak cała aparatura, wszyst-
kie urządzenia filtrujące wodę, pompy 
itp. nie mogły zostać całkowicie wy-
łączone ze względów technologicz-
nych. Co za tym idzie, obiekt, choć 
w ogóle nie zarabiał, to generował 
stałe, choć obniżone znacząco, koszty. 
Przetrwaliśmy dzięki oszczędnościom 
i pozyskanej pożyczce, którą do tej 
pory systematycznie spłacamy. Dzię-
ki niej też udało nam się zachować 
zespół wyspecjalizowanych pracow-
ników w niemal niezmienionym skła-
dzie. Przerwy w działalności starali-
śmy się wykorzystać na niezbędne 
remonty, w tym: modernizację Bajtel 
Zatoki, naprawę dachu membranowe-
go oraz dokończenie budowy nowej, 
jednej z najnowocześniejszych w Pol-
sce, sauny. Jeśli chodzi o frekwencję, 
to obserwujemy, że po pandemii od-
wiedza nas coraz więcej osób, ale dziś 
na frekwencję ma niewątpliwie zna-
czący wpływ szalejąca inflacja. 

– Skoro mowa o fre-
kwencji. Jak ta zmie-
niła się od momentu 
otwarcia obiektu do 
teraz? Co robicie Pań-
stwo, aby odwiedzają-
cych było więcej?

– Mogę mówić o tym, 
jak sytuacja kształto-
wała się w tej kwestii 
od momentu, kiedy we-
szłam w skład zarządu 
Aquadromu, czyli od 
2016 r. Otóż w tym 
okresie aż do wybuchu 
pandemii dorocznie od-
wiedzało nasz obiekt 
ponad pół miliona 
klientów. Pandemia 
niestety przerwała tę 
dobrą passę. Po wielo-
miesięcznym zamknię-
ciu staramy się na nowo 
przyciągać coraz wię-
cej gości. Sukcesywnie 
poszerzamy ofertę. 
Wprowadzamy nowe 
usługi jak Aquadrom 
Scuba Update oraz no-
we zajęcia w nowych 
terminach – aktualnie: 
„Aktywna Mama” dla 
mam z dziećmi, „Na-
uka pływania dla boba-
sów” w czwartki do 
południa oraz „Aktyw-
ny senior” w piątki do 
południa. Oferta jest re-
klamowana na terenie 
obiektu, u partnerów 
związanych ze zdro-

wiem matki i dziecka, a także na Face-
booku jako posty sponsorowane. Pro-
mujemy Aquadrom w mediach, bie-
rzemy udział w łączonych kampaniach 
reklamowych z innymi podmiotami  
– ostatnio np. z Libero, dzięki czemu 
nasz logotyp znalazł się na billboar-
dach, backlightach, w mediach spo-
łecznościowych, w widomości push 
do użytkowników platformy lojalno-
ściowej oraz w indoorze galerii.

– Jeżeli chodzi o inwestycje 
w ostatnich latach, to m.in. rozbu-
dowaliście Saunarium. Czy można 
określić, że jest to miejsce wyróżnia-
jące nasz aquapark na tle innych 
obiektów?

– Z całą pewnością tak. Przede 
wszystkim mamy jedną z najpopular-
niejszych stref saunowych w regionie. 
To właśnie ciągły wzrost zaintereso-
wania ze strony klientów spowodował 
inwestycję w budowę jednej z naj-
większych saun w Polsce – Fest Hicy. 
To sauna zewnętrzna, która pomieści 
ponad 100 osób. Sądzę, że popular-
ność naszego Saunarium wynika 
przede wszystkim ze stałego i wyso-
kiego poziomu seansów saunowych 
prowadzonych przez naszych sauna-
mistrzów. To właśnie ten element,  
w połączeniu z przestronną sauną ze-
wnętrzną i odpowiednią polityką ce-
nową, sprawia, że nasza strefa znaczą-
co wyróżnia się wśród innych.  

– Niestety klienci zgłaszają też 
problemy – jak na przykład częste 
wyłączanie z użytkowania atrakcji 
Mokry Bąbel czy dotyczący niskiej 
temperatury w obiekcie. Z czego to 
wynika i jak radzicie sobie z rozwią-
zaniem wspomnianych problemów?

– Kwestia odczuwania ciepła i zim-
na to sprawa subiektywna. Temperatu-
ry wody i powietrza w naszym obiek-
cie są stałe, regulowane automatycznie 
i zgodne z normami obowiązującymi 
w tego typu obiektach. Ale na odczu-
wanie ciepła i zimna niewątpliwie ma 
wpływ aura panująca na zewnątrz. Zu-
pełnie inaczej odczuwa się temperatu-
rę w obiekcie nawet zimą, gdy dzień 
jest słoneczny i promienie wpadają 
przez oszklone ściany i dach, a inaczej 
gdy jest pochmurno i wilgotno. Jeśli 
chodzi zaś o awarie Mokrego Bąbla, 
to rzeczywiście od czasu do czasu ma-
my problem z tą atrakcją. Ponieważ 
jest to najpopularniejsze miejsce w na-
szym aquaparku, korzysta z niego 
wiele osób i wymaga częstych konser-
wacji. Zdarza się też, że na skutek 
użytkowania dochodzi do uszkodzeń 
powłoki Bąbla. Wówczas musimy je 
niezwłocznie zreperować, bo tylko 

sprawna atrakcja to gwarancja bez-
piecznej zabawy. Na czas naprawy 
atrakcja musi zostać wyłączona z użyt-
kowania. Za każdym razem jednak 
informujemy klientów o tym, zamiesz-
czając stosowne informacje na stronie 
internetowej, profilu Facebook oraz na 
blacie recepcyjnym w obiekcie. Go-
ście wiedzą więc o tym, że w danym 
momencie Bąbel nie działa, zanim za-
kupią bilet wstępu. 

– Temat Aquadromu regularnie 
wraca na sesjach Rady Miasta za 
sprawą konieczności dokapitalizo-
wania spółki. Proszę przedstawić 
mieszkańcom, jaka jest obecnie sy-
tuacja spółki. Czy wpływy z biletów 
pokrywają koszty bieżącej działal-
ności Aquadromu?

– Nasze przychody pozwalają na 
pokrycie bieżącej działalności aqu-
aparku, w związku z tym, gdyby nie 
obciążenie ogromnym kredytem in-
westycyjnym, który jak powszechnie 
wiadomo, został zaciągnięty na budo-
wę obiektu, spółka byłaby w stanie 
sama się utrzymać. Co więcej, byliby-
śmy w stanie zaoszczędzić na koniecz-
ne inwestycje i remonty. Jeszcze przed 
pandemią spółka w  znacznym stopniu 
partycypowała w spłacie zobowiązań 
z tytułu kredytu. Na przykład w 2017 r. 
z własnych środków dopłaciliśmy na 
ten cel milion złotych. 

– Jakie macie plany, jeżeli chodzi 
o dalsze funkcjonowanie obiektu? 
Możemy się spodziewać np. moder-
nizacji lub rozbudowy.

– Konieczne naprawy i remonty wy-
konywane na bieżąco pochłaniają 
ogromną część naszych kosztów. Jak 
wiadomo, obiekt kończy w grudniu 
10 lat. Biorąc pod uwagę rosnące kosz-
ty mediów, rozważamy budowę przy 
Aquadromie instalacji fotowoltaicznej. 
To pozwoliłoby nam w dużej części 
stać się obiektem samowystarczalnym 
energetycznie. Dlatego jest to dla nas 
aktualnie najistotniejszy temat. 

– Dziękuję za rozmowę. JO
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Polityczna rewolucja w Sejmiku. Czy dobra dla mieszkańców?
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Niedawno byliśmy świadkami politycznego „przewrotu” w Sejmiku Województwa Śląskiego, z powodu którego władzę straciła parti a Prawo i Sprawiedliwość. O przyczy-
nach tych zmian oraz planach na pozostałe półtora roku kadencji rozmawiamy z Urszulą Koszutską, pochodzącą z Rudy Śląskiej radną Sejmiku Województwa Śląskiego.
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– Jak Pani ocenia decyzję ówczesnego 
marszałka Jakuba Chełstowskiego, któ-
ry opuścił Prawo i Sprawiedliwość i wraz 
z trzema radnymi przeszedł do Ruchu 
Samorządowego „Tak! Dla Polski”?

– Cztery lata temu, dokładnie 21 listopa-
da 2018 roku, mieliśmy większość wybor-
czą, by utworzyć zarząd i przejąć całkowitą 
odpowiedzialność za rozwój naszego re-
gionu. Wszyscy wiemy, jak się stało – po-
jawił się Wojciech Kałuża, który zdradził 
wyborców i przeszedł na stronę PiS. Zatem 
to, co się wydarzyło, to tak naprawdę po-
wrót do tego, co zostało ustanowione przez 
demokratyczne wybory w roku 2018. Pod-
czas czterech lat pracy w Sejmiku stale ob-
serwowaliśmy sytuacje, które nie powinny 
się zdarzyć w miejscu, w którym decyduje 
się o jakości życia mieszkańców woje-
wództwa.  Postanowiliśmy, jako radni Ko-
alicji Obywatelskiej, to zmienić i złożyli-
śmy wniosek o odwołanie przewodniczą-
cego Sejmiku Województwa Śląskiego 
z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Po-
wodem do sformułowania takiego wniosku   
były decyzje przewodniczącego niezgodne 
z regulaminem. Nowym przewodniczącym 
Sejmiku został profesor Marek Gzik z Plat-
formy Obywatelskiej, dyrektor Europej-
skiego Centrum Innowacyjnych Technolo-
gii dla Zdrowia (EHTIC) Politechniki Ślą-
skiej. W Sejmiku Województwa Śląskiego 
zasiada drugą kadencję.  Oprócz tego w no-

cy 21 listopada wybraliśmy nowy zarząd 
województwa:  wicemarszałkinię Annę Je-
dynak, dotychczasową pełnomocniczkę 
prezydenta Sosnowca;  wicemarszałka  Łu-
kasza Czopika, byłego sekretarza woje-
wództwa  oraz  Krzysztofa Klimosza, byłe-
go prezesa Stadionu Śląskiego (obaj pano-
wie uzyskali rekomendacje Koalicji Oby-
watelskiej). Przyznam szczerze, że jestem 
zbudowana postawą naszych radnych 
z KO, iż zdecydowali się na inicjatywę 
zmieniającą sposób zarządzania woje-
wództwem śląskim. To nie będzie łatwa 
współpraca, wprawdzie otwierają się nowe 
możliwości, ale nie kończy to starych pro-
blemów.   

– Władzę w Sejmiku przejęła Koalicja 
Obywatelska. Jakich możemy spodzie-
wać się zmian i konsekwencji? W jaki 
sposób zamierzacie z korzyścią dla 
mieszkańców spożytkować pozostałe 
1,5 roku kadencji?

– W Sejmiku odpowiedzialność przyjęła 
szeroka, choć wyjątkowo wymagająca ko-
alicja, w  ramach której współpracujemy 
z Lewicą, PSL-em i radnymi, którzy opu-
ścili grupę radnych PiS. Przed nami 
1,5 roku współpracy mającej na celu po-
prawę funkcjonowania wielu jednostek 
podlegających marszałkowi, ale także wy-
jaśnienie różnych nieprawidłowości, o któ-
rych już wcześniej, jako radni Koalicji 
Obywatelskiej, mówiliśmy i próbowaliśmy 

je rozwiązywać. Takim koronnym przykła-
dem jest Fundusz Górnośląski, gdzie od 
pewnego czasu jest prowadzona kontrola 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
a my, radni KO, w związku z tym wniosko-
waliśmy o nadzwyczajną sesję Sejmiku 
– jeszcze w poprzednim układzie politycz-
nym. Na tej sesji nie uzyskaliśmy potrzeb-
nych wyjaśnień i teraz ponownie wyraża-
my zainteresowanie weryfi kacją działań 
naszej marszałkowskiej spółki. Jesteśmy 
bardzo zdeterminowani, by wyjaśnić 
wszystkie nieprawidłowości. Funkcjona-
riusze CBA twierdzą,  że  zakupiono sprzęt 
dla szpitali po zawyżonych cenach. 
W sumie na ten cel przeznaczono 108 mi-
lionów złotych, w tym 86 milionów złotych 
z Unii Europejskiej. Chcemy także ulżyć 
mieszkańcom regionu i podjąć działania 
zmierzające do wycofania zaplanowanych 
przez Górnośląskie  Przedsiębiorstwo 
Wodociągowe 32-procentowych podwyżek 
cen wody. Teraz, przy prawie 
20-procentowej infl acji, liczy się każda 
złotówka w naszych rodzinnych budżetach. 
Wnioskujemy także o powołanie doraźnej 
komisji ds. planowanego przebiegu tras ko-
lei dużych prędkości na terenie wojewódz-
twa śląskiego. Uważamy, że plany związa-
ne z realizacją Centralnym Portem Komu-
nikacyjnym winny uwzględniać założenia 
przyjęte w Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa  Śląskiego „Śląskie 2030”, a szczegól-

ne te, które dotyczą zagadnień transforma-
cji regionu, uwzględniając jednocześnie 
poszanowanie środowiska naturalnego,  
aktualnej przestrzeni miejskiej i własności 
prywatnej. I oczywiście będziemy inten-
sywnie przeciwstawiać się wchłonięciu 
naszego lotniska w Pyrzowicach w struktu-
ry CPK. Nasze lotnisko ma być śląskim, 
a nie narodowym. Po raz kolejny wprowa-
dzamy pod głosowanie refundację leczenia 
niepłodności metodą in vitro, dając w ten 
sposób szanse dużej liczbie osób pragną-
cych mieć dziecko. Pozwólmy im na szczę-
ście, a nam, mieszkańcom województwa 
śląskiego, na poprawę dzietności w regio-
nie, która prezentuje się dramatycznie. 

– Podczas sesji Sejmiku porusza Pani 
temat m.in. Krajowego Programu Od-
budowy. Jakie Śląsk, a w szczególności 
Ruda Śląska, ma możliwości i szanse, 
aby skorzystać z funduszy unijnych 
w ramach KPO?

– W nowej perspektywie fi nansowej do 
śląskich samorządów ma wpłynąć ponad 
23 mld złotych, które są nam potrzebne do 
rozwoju naszego regionu. To kolejny po-
ważny powód troski o nasze miasto i re-
gion. Województwo śląskie i Ruda Śląska 
mają otrzymać potężne środki z KPO, ale 
tylko wtedy, kiedy spełnimy obowiązujące 
i uzgodnione z rządem PiS kamienie milo-
we, czyli wdrożymy nowe rozwiązania 
prawne, m.in. zlikwidujemy izbę dyscypli-

narną. To z powodu nieprzestrzegania pra-
worządności w Polsce tracimy dziennie 
milion euro z Unii Europejskiej. Proszę so-
bie wyobrazić, że już nam potrącano 
33 mln euro. Ile dobrego moglibyśmy wy-
konać w naszym mieście, województwie 
i państwie, gdybyśmy mieli te pieniądze? 
Nie rozumiem tego niszczącego nas uporu 
ze strony rządowej…

– Na koniec mam pytanie o Pani dal-
sze plany. Czy będzie Pani kandydowała 
w kolejnych wyborach – czy to samorzą-
dowych, czy parlamentarnych? W której 
roli widzi się Pani najbardziej?

– Moją rolą jest wspieranie mojego ro-
dzinnego miasta i dbanie o jego rozwój, jak 
najbardziej to możliwe. Pragnę, aby Ruda  
Śląska była miastem rozwijającym się dyna-
micznie i odważnie wykorzystującym w peł-
ni potencjał swoich mieszkańców. Przycią-
gała inwestorów, korzystała z funduszy 
unijnych, dbała o dziedzictwo, rozwój no-
woczesnej infrastruktury, chroniła i regene-
rowała obszary zielone... i wiele innych 
ważnych dla jakości życia rudzian spraw. 

– Dziękuję za rozmowę. 
 Joanna Oreł

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 
IM. H. BISTY

ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
www.mckrudasl.pl

11 grudnia, godz. 18.00 
„Zaśpiewajmy kolędę” 
z zespołem Universe

Koncert kolędowo-świąteczny – w ramach 
Programu Profi laktycznego „Kulturalna 
Ruda – bez używek II”.

UWAGA! Brak wejściówek!

12 grudnia, godz. 18.00,  
,,Heksy z hołdy” 

Scenariusz i reżyseria: Zbigniew Stryj. Wy-
stępują: Anna Białoń, Magdalena Chrostek, 
Jolanta Niestrój-Malisz, Nina Siwy, Jakub 
Podgórski, Zbigniew Stryj, Krzysztof Wierz-
chowski, Jan Woldan.

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

Seniora i Kartą Rodziny 3+ oraz na bilety 
grupowe) Uwaga! Promocje nie łączą się 

14 grudnia, 11.00 i 18.00
„Kto ukradł ducha świąt?” 

Musical Stowarzyszenia 

Na Rzecz Wspierania Osób 

Uzdolnionych  Artystycznie 

„MusicALL” 

Kryminalna komedia dla całych rodzin, peł-
na abstrakcyjnych postaci, nieoczywistych 
zwrotów akcji i dobrego humoru. Magiczna 
policja postara się poszukać odpowiedzi na 
tytułowe pytanie. Czy uda im się odnaleźć 
sprawcę całego zamieszania?

Bilety w cenie:  spektakl o godz. 10.00 
– 20 zł; spektakl o godz. 17.00 – 30 i 25 zł; 
Rudzka Karta Rodziny 3+: rabat 50 procent 

(sprzedaż wyłącznie w kasie MCK)

15 grudnia, godz. 18.00

Kawiarenka Artystyczna 

– gość spotkania Bogdan Kalus

Prowadzenie: Hanna Grabowska-Macioszek. 
Liczba jego ról fi lmowych, serialowych pora-
ża. Trudno bowiem o tytuł, w którym by nie 
zagrał, choć jak sam twierdzi i takie są. Rozpo-
znawalność, popularność przyniosło mu kulto-
we już „Ranczo” i kreacja słynnego Hadziuka.

Bilety w cenie: 20 zł

17 grudnia, godz. 18.00 
„Z choinką w tle” 

– koncert świąteczny Trio Appassionata
Zapraszamy na koncert wykonywany 
z towarzyszeniem instrumentów perku-
syjnych, nadających dźwiękami dzwon-
ków, chimesów oraz całą gamą ciekawych 
brzmień jeszcze cieplejszego klimatu. Kon-
cert przeznaczony dla słuchaczy w każdym 
wieku stanowi doskonałą propozycję dla 
rodzinnego spędzenia czasu. Dlaczego naj-
słynniejsza melodia bożonarodzeniowa po-
wstała latem? Co rękawiczki mają wspólne-
go z „Cichą Nocą”? Prowadzenie koncertu 
pełne ciekawostek i anegdot nadaje temu 
wieczorowi szczególny charakter.

Bilety w cenie: 35 zł 
Rudzka Karta Seniora: rabat 20 procent 

(sprzedaż wyłącznie w kasie MCK)

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
-BIELSZOWICACH
ul. E. Kokota 170
tel. 32 240-21-25 

www.domkulturyrsl.pl

 10 grudnia, godz. 16.00 i 18.00
Jubileuszowy Koncert z okazji 75-lecia 
Zespołu Akordeonistów im. E. Huloka

,,Podróż przez świat”: Zespół Akordeoni-
stów im. E. Huloka, gość specjalny: Trio 
harmonijek ustnych „Con Brio”. Podzięko-
wania i gratulacje, THE BEST OF „Huloki”.

Bilety w cenie 20 zł 

11 grudnia, godz. 18.00
Raz, Dwa, Trzy  

– „30 lat jak jeden koncert…”
Bilety na www.scenakonesera.pl.

 
16 grudnia, godz. 17.30

Kabaret Młodych Panów – „Co się stało?”
Najnowszy program Kabaretu Młodych Pa-
nów – „Co się stało?” jest sceniczną i oczy-
wiście ironiczną odpowiedzią na pytanie, 
na które większość z nas odpowiada – nic. 
Czasami lekko rozwijamy odpowiedź, która 
automatycznie przechodzi w pytanie – nic, 
dlaczego pytasz?

Bilety w cenie 90 zł, 80 zł 
na: kupbilecik.pl

17 grudnia, godz. 16.00 
Opowieść Wigilijna

Teatr Pana O. przedstawia słynną Dic-
kensowską opowieść o upartym skąpcu, 
którego w noc Bożego Narodzenia nawie-
dzają trzy duchy, powodując jego moralną 
przemianę. Spektakl rozegrany jest w kon-
wencji łączącej żywy plan aktorski z wyko-
rzystaniem kosti umów UV, dekoracji ledo-
wych oraz efektów laserowych. Spektakl 
dla dzieci od 7. roku.

Bilety w cenie 49 zł

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Rudzie Śląskiej
ul. Dworcowa 33

www.biblioteka.r-sl.pl 
Filia nr 18 MBP

15 grudnia, godz. 17.00
„XI Dzieciontko u Donnersmarcków” 

Przedświąteczne spotkanie  
dla czytelników. 
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KULTURA

Pieśnią rozgrzali serca
,,Rozgrzejmy� pieśnią� nasze� serca”� to� hasło� koncertu,� który� 27� listopada�
w�kościele�pod�wezwaniem�św.�Pawła�Apostoła�w�Nowym�Bytomiu�wykonali�
śpiewacy�z�Chóru�Mieszanego�,,Słowiczek”.
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Artyści jak zawsze wystąpili pod dyrekcją Bar-
bary Orlińskiej, pod batutą której wykonali pieśni 
o tematyce religijnej. Solowe partie z epoki baro-
ku zaprezentowała wspomniana Barbara Orlińska 
oraz Teresa Pięta. Poza tym historię ponad 
103-letniego chóru oraz 84-letniego Domu Śpie-
waczego ,,Słowiczek” przedstawił członek Sto-
warzyszenia Chóru Mieszanego ,,Słowiczek” 
– Sebastian Pustelnik. – Jestem dumny, że mamy 

w naszym mieście chór, który działa już od 103 lat 
i należy do najstarszych chórów w Europie i Pol-
sce. Mimo że pandemia spowodowała zamknięcie 
wielu amatorskich chórów, wireccy artyści wciąż 
koncertują i ćwiczą pod okiem dyrygent Barbary 
Orlińskiej.  Gratuluję  i  życzę  wielu  sukcesów 
– podsumował prezydent miasta Michał Pieroń-
czyk. Ponadto patronat honorowy nad koncertem 
objęła senator RP Dorota Tobiszowska. JO

Przed publicznością zaprezentował się chór z ponad stuletnią tradycją.

W poszukiwaniu ducha świąt
„Kto�ukradł�ducha�świąt?”�–�to�tytuł�piątego�już�musicalu�przygotowanego�
przez�Stowarzyszenie�„MusicALL”.�Premiera�spektaklu�odbyła�się�6�grudnia�
na�deskach�Miejskiego�Centrum�Kultury�w�Nowym�Bytomiu,�a�w�trakcie�ar-
tyści�starali�się�poszukać�odpowiedzi�na�tytułowe�pytanie.�Kolejne�spektakle�
już�wkrótce.
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– Staraliśmy się spersonifikować takie warto-
ści, jak m.in. czas, stres i pieniądze. Szukamy od-
powiedzi na pytanie o to, kto ukradł ducha świąt, 
a wszystko przedstawiamy w formie muzycznego 
spektaklu – mówi Bartosz Banasik, prezes stowa-
rzyszenia ,,MusicALL”. – Naszym celem jest to, 
aby skupić się na istocie świąt, a nie na towarzy-
szącej temu otoczce – dodaje. W spektaklu bierze 
udział ok. 30 osób, które czynnie uczestniczą  
w spektaklach stowarzyszenia. – Osoby,  które 

nas znają, wiedzą, że przygotowujemy spektakle 
bogate w dekoracje,  kostiumy  itd. To muzyczna 
podróż, która jest ciekawa nawet dla małych wi-
dzów – zachęca Bartosz Banasik.

Musical „Kto ukradł ducha świąt?” dwukrot-
nie wystawiony został w MCK-u 6 grudnia. Zo-
baczyć go będzie można także 11 grudnia  
w Chorzowskim Centrum Kultury oraz dwukrot-
nie 14 grudnia w Miejskim Centrum Kultury  
im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.  JO

Premiera spektaklu ,,Kto ukradł ducha świąt?” odbyła się 6 grudnia na deskach MCK-u.

TWÓRCzy�CzWARTeK�NA�FiCiNUSie

Dobra rada złota warta
8� grudnia� (czwartek)� o� godz.� 17�w� zabytkowym�budynku�Biblioteki� Ficinus� przy� ul.� Pawła�Kubiny� 24�w�Wirku� rozpocznie� się� spotkanie� z� prof.�Dorotą� 
Świtałą-Trybek�połączone�z�prezentacją�jej�najnowszej�książki�pt.�„Dobra�rada�złota�warta,�czyli�porady�dla�śląskiej�gospodyni”.�Autorka�zawarła�w�książce�
ponad�600�różnych�porad�dotyczących�prowadzenia�gospodarstwa�domowego.�Wskazówki�te�oparte�są�na�materiałach�z�XiX�i�pierwszej�połowy�XX�wieku.

Książka pt. „Dobra rada złota warta, 
czyli porady dla śląskiej gospodyni 
jest opracowaniem poświęconym 
dawnym tekstom o charakterze porad 
i receptur, które autorka odnajdywała 
w trakcie ostatnich prac redakcyjnych 

nad poprzednią jej publikacją – Lek-
sykonem dziedzictwa kulinarnego 
Śląska. – Moim zamierzeniem, oprócz 
wymiaru  praktycznego,  było  pokaza-
nie, że znajdujące się w książce rozma-
ite  rady  mogą  stanowić  interesujące 

źródło informacji o życiu codziennym 
niegdysiejszych  mieszkańców  Śląska, 
przemianach w zakresie funkcjonowa-
nia  gospodarstw  domowych  na  prze-
strzeni ostatnich 150 lat. Współcześnie 
wszelkiego  rodzaju  rady  (dotyczące 
zdrowia, urody, gotowania i  wypieku 
ciast,  spędzania  czasu  wolnego  itp.) 
cieszą się nieustannie dużym zaintere-
sowaniem wśród  przedstawicieli  róż-
nych grup wiekowych, którzy  szukają  
instrukcji (dziś głównie w Internecie), 
jak poradzić  sobie w    różnych  życio-
wych sytuacjach – mówi prof. Dorota 
Świtała-Trybek.

W książce znajduje się ponad 600 
różnych porad dotyczących m.in. kon-
serwowania żywności i przechowy-
wania zapasów na zimę, prac porząd-
kowych w domu i utrzymywania czy-
stości za pomocą naturalnych środków 
czyszczących, walki ze szkodnikami, 

sposobów leczenia, jak również pielę-
gnacji urody.

Książkę wzbogacają fotografie wy-
konane przez autorkę w 12 instytu-
cjach muzealnych i paramuzealnych, 
znajdujących się w województwie ślą-
skim i opolskim. Na okładkę książki 
trafił byfyj, znajdujący się na ekspozy-
cji w Bibliotece Ficinus.

Książka została wydana przez Mu-
zeum „Górnośląski Park Etnograficz-
ny w Chorzowie”. 

Cykl „Twórczy czwartek na Ficinu-
sie” to inicjatywa miasta oraz bibliote-
ki miejskiej. Ma ona na celu promocję 
kolonii robotniczej przy ul. Kubiny, 
która jest obiektem na Szlaku Zabyt-
ków Techniki. W każdy ostatni czwar-
tek miesiąca o godz. 17 w budynku 
Biblioteki Ficinus organizowane są 
spotkania autorskie, warsztaty i pre-
lekcje. Są one też okazją do zwiedze-

nia najstarszej kolonii robotniczej 
w regionie oraz obejrzenia wystawy 
muzealnej pt. „W dawnej śląskiej 
kuchni”. UM

Wydawca:�Śląskie�Media�Sp.�z�o.o.�Anna�Piątek�(prezes).�Redakcja:�Anna�Piątek�(redaktor�naczelna).�Dziennikarze:�Joanna�Oreł�(sekretarz�redakcji),�tel.�512-295-228,�Arkadiusz�Wieczorek�
(dziennikarz),�Dawid�Kosmalski�(sport),�tel.�505-181-720,�dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl.�Redakcja:�41-709�Ruda�Śląska,�ul.�Niedurnego�36.�Dział�reklamy:�reklama@wiadomosci-
rudzkie.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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ZłoTE GoDY

Ponad 50 par małżeńskich obchodziło w czwartek (1.12) Złote Gody podczas uroczystości w Miejskim Cen-
trum kultury. w tym wydaniu publikujemy część zdjęć z tego szczególnego dnia. w następnych wydaniach 
ukażą się kolejne. Jubilatom życzymy kolejnych lat w szczęściu, zdrowiu i pomyślności!
 Foto: JO, UM Ruda Śląska

Helena i Jan Badurowie. Krystyna i Józef Bakhausowie. Zofia i Jerzy Bogdańscy.

Natalia i Benedykt Borowscy. Józef Cyl – na zdjęciu z córką.
Stefan Czerny z kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego Joanną Michalską-Mol.

Anna i Henryk Czerwikowie. Róża i Jan Dymkowie. Jadwiga i Alojzy Grabińscy.

Maria i Jan Grojowie. Krystyna i Jan Gruchelowie.
Jan Jakóbik z kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego Joanną Michalską-Mol.

Przeżyli razem 50 lat



Joanna i Ludwik Korzekwowie.

Michalina i Czesław Koziarczykowie. Aurelia i Jan Krawczykowie.

Eleonora i Jan Kubiakowie.Janina i Antoni Kołodziejowie.

Sylwester Kal z kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Joanną Michalską-Mol. Monika i Józef Klehrowie. Jolanta i Józef Koczarowie.
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Maria i Andrzej Kubińscy.

Irena i Jerzy Kuchtowie.

Lucyna i Jerzy Łaneccy.
Jan Mackowicz z kierownik Urzędu Stanu  

Cywilnego Joanną Michalską-Mol.

Stefan Laskowiecki z kierownik Urzędu Stanu  
Cywilnego Joanną Michalską-Mol. Irena i Stanisław Losowie.

Krystyna Makosz wraz 
z prezydentem miasta Michałem Pierończykiem.



NAJMŁODSI RUDZIANIE
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POZIOMO: 1 – jezioro w Afryce, 
5 – trud, 8 – rodzaj zamka do drzwi, 
9 – kapusta polna, 11 – mitologia grec-
ka: muza astronomii, 12 – dowódca 
Kozaków, 15 – miła woń, 17 – duże 
auto, 20 – klasztor prawosławny, 
21 – turecki tasak bojowy, 24 – pań-
stwo w Azji Południowej, nad Morzem 
Śródziemnym, 25 – muzyka, munsz-
tuk, 28 – kamień szlachetny, 29 – wy-
bitne zdolności, 32 – lęk, 33 – statek 
powietrzny, 36 – piłkarz japoński, 
39 – ptak z rodziny nektarników, 
42 – poręczenie, 43 – środek cyrku, 
45 – bies, czart, 46 – jap. pianistka, 
47 – stopień, podziałka. 

PIONOWO: 1 – foka obrączkowa-
na, 2 – mocne piwo angielskie, 3 – imię 
żeńskie, 4 – pierw. chem., 5 – mit. 
rzym. bóg lasów i gór, 6 – weksel cią-
gniony, 7 – osadowa skała ilasta, 
10 – stepowa równina płd. Ameryki, 
13 – tkanina jedwabna, 14 – część ob-
szaru wodnego, 16 – zoologia: Nandu, 
17 – papier do kopiowania pisma, 
18 – sprzęty mieszkalne lub biurowe, 
19 – przeciwny nadirowi, 21 – turecka 
pieczeń z jagnięcia, 22 – stop glinu, 
23 – zwitek, 26 – schody za kulisami, 
27 – ojczyzna Odyseusza, 31 – faza 
księżyca, 34 – półwędrowna ryba śle-
dziowata, 35 – bosak, 37 – mit. gr.: 
król Salaminy, 38 – ozdoba tałesu, 
40 – gryzoń z Ameryki Pd., 41 – przed-
porcie, 44 – jadowity wąż. 

Książkę pt. ,,One Last Stop” Casey 
McQuiston, otrzyma jedna osoba spo-
śród tych, które nadeślą na adres re-
dakcji (Ruda Śląska, ul. Niedurne-
go 36) lub e-mailem (biuro@wiado-
moscirudzkie.pl) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamiesz-

KRZYŻÓWKA

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Nie szastaj pie-
niędzmi na prawo i lewo, bo 
możesz wpaść w kłopoty fi -
nansowe.
Byk – W pracy zadbaj o re-
lacje ze współpracownika-
mi, zapomnij o swoich am-
bicjach.
Bliźnięta – Podejmiesz wła-
ściwą decyzję w sprawie, 
która ciągnie się za Tobą od 
dawna.
Rak – Ktoś o kim myślisz, 
wcale nie jest taki niedo-
stępny. Masz bardzo duże 
szanse.
Lew – Musisz pilnować się, 
aby nie wziąć na siebie zbyt 
wiele zobowiązań na raz.
Panna – Nie powtarzaj plo-
tek, gdyż możesz popaść 
w konfl ikt z osobami, na 
których Ci zależy.
Waga – Zapowiada się in-
tensywny tydzień. Będziesz 
musiała dostosować się do 
zmiennych sytuacji.
Skorpion – Nie oglądaj się 
już za siebie, przed Tobą 
świetlana przyszłość. Myśl 
pozytywnie.
Strzelec – Zdobądź to, cze-
go pragniesz. Nie bój się 
działać i wziąć sprawy 
w swoje ręce.
Koziorożec – Nie angażuj 
się w działania, do których 
nie jesteś przekonany. Dbaj 
o swoje.
Wodnik – Poczujesz się ko-
chany i potrzebny. W miło-
ści pełnia szczęścia i rado-
ści.
Ryby – W najbliższych 
dniach spodziewaj się do-
brych wiadomości. To po-
prawi Ci nastrój.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Kochłowice

ul. Łowiecka 12/1a

tel. 607-468-787

Natalia 
Nowecka
córka 
Marcina 
i Doroty 
ur. 27.11
(3550 g 
i 56 cm)

Julia 
Grzywocz
córka 
Mateusza
i Wiktorii
ur. 27.11
(3538 g 
i 55 cm)

czenia krzyżówki. Po odbiór książki 
,,Orzechy i pestki” Lary Gessler 
z krzyżówki „WR 45” zapraszamy do 
redakcji (do dwóch tygodni od daty 
ukazania się rozwiązania, po wcze-
śniejszym umówieniu telefonicznym 
pod nr tel. 32 248-60-97) pana Łuka-
sza Białka. Prawidłowe hasło brzmi: 
,,Poezja robi z łez perły”. 

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz reportaże 

z chrztów

Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
„Nasze szczęście nie zależy od  

posiadania rzeczy, lecz od  
posiadania radości”.

Michel de Montaigne

Przesunięte Walne Zgromadzenie Członków RSM od-
będzie się w dniach 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 stycznia 2023 r. 
Szczegółowe zawiadomienie zawierające czas, miejsce 
i porządek obrad zostanie wywieszone w statutowym ter-
minie na klatkach w budynkach RSM, w siedzibie Spół-
dzielni i wszystkich administracjach oraz w Internecie. 
Umieszczamy je również w dzisiejszym wydaniu „Wiado-
mości Rudzkich”. Wszystkie sprawozdania dotyczące Wal-
nego Zgromadzenia Członków są do wglądu Członków 
w Administracjach, siedzibie Spółdzielni oraz na stronie 
internetowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z powyższym uruchamiamy procedurę 
zwołania Walnego Zgromadzenia Członków RSM 

w styczniu 2023 r.

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW RUDZKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

O USTALONYCH TERMINACH WALNEGO 
ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W SIEDMIU 

CZĘŚCIACH W DNIACH  
3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 STYCZNIA 2023 r., MIEJSCACH 

ICH PRZEPROWADZENIA ORAZ PORZĄDKU 
OBRAD. 

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie  
Śląskiej uprzejmie informuje, że na podstawie art. 83 ust. 2 usta-
wy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 
w związku z § 16 ust. 6 Statutu RSM oraz uchwałą Zarządu 
RSM nr 30/2022 z dnia 1.12.2022 r. przeprowadzi Walne 
Zgromadzenie Członków RSM /WZCz/ podzielone na  
7 części, których obrady odbędą się w dniach: 3, 4, 5, 9, 
10, 11, 12 stycznia 2023 r. 

Niniejsze Walne Zgromadzenie Członków zostaje 
zwołane w celu załatwienia wszystkich spraw zaległych 
z powodu pandemii koronawirusa.

W czerwcu br. zostało przeprowadzone WZCz  
za 2019 r. teraz przeprowadzone zostanie za lata 2020 
i 2021 r.

Niniejsze zawiadomienie jest pismem spełniającym wy-
mogi Statutu RSM § 16 ust. 11 i 12 o obowiązku zawiada-
miania wszystkich członków RSM o czasie, miejscu i po-
rządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków RSM.

Uprzejmie informujemy, że w obradach Walnego Zgro-
madzenia mogą uczestniczyć tylko członkowie RSM oso-
biście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości albo 
przez pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż 
jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone 
na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do proto-
kołu Walnego Zgromadzenia Członków. W celu sprawnego 
przeprowadzenia zebrania prosimy Członków, którzy wy-
rażą chęć wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Człon-
ków o zapoznanie się z przygotowanymi sprawozdaniami 
i projektami uchwał.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO 
ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RUDZKIEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STYCZNIU 
2023 r. 

Otwarcie obrad.1. 
Wybór Prezydium – Przewodniczącego i Sekretarza.2. 
Wybory Komisji Skrutacyjnej.3. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku ob-4. 
rad oraz odczytanie listy pełnomocników.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-5. 
dania Rady Nadzorczej RSM z działalności za 
2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-6. 
dania Rady Nadzorczej RSM z działalności za 
2021 r.

TERMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW RSM ZOSTAJE PRZESUNIĘTY!
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że z uwagi na niejednoznaczną linię orzecznictwa Sądu Najwyższego, ale także ze względu 

na liczne głosy członków dotyczące niedogodności terminu ogłoszonego Walnego Zgromadzenia Członków, 

przesunął Walne Zgromadzenie Członków RSM z grudnia 2022 r. na styczeń 2023 r. 
Informacja z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny 7. 
sprawozdania finansowego RSM za 2020 r. i podjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego za 2020 r.
Informacja z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny 8. 
sprawozdania finansowego RSM za 2021 r. i podjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego za 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-9. 
dania z działalności Rudzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w tym sprawozdania Zarządu z działalności 
RSM za 2020 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-10. 
dania z działalności Rudzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w tym sprawozdania Zarządu z działalności 
RSM za 2021 r.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium 11. 
członkom Zarządu za 2020 r. 
Podjecie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium 12. 
członkom Zarządu za 2021 r.
Przedstawienie wyników z przeprowadzonej lustracji 13. 
RSM za lata 2019-2021 i podjęcie uchwały w tym 
względzie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Rudz-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

14a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Rudz-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej złożone przez człon-
ków RSM.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu 
Rady Nadzorczej Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej.

16. Podjęcie uchwał w sprawach terenowo-prawnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bi-

lansowej za 2020 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bi-

lansowej za 2021 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy do bada-

nia sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r.
20. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Człon-

ków.
Jednocześnie Zarząd RSM informuje, że:
Materiały na Walne Zgromadzenie Członków RSM 1. 
– sprawozdania z działalności RSM za lata 2020 i 2021 r. 
oraz roczne sprawozdania finansowe RSM za lata 2020 
i 2021 r. wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego 
rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych 
RSM za 2020 i 2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzor-
czej z oceny sprawozdania finansowego RSM za lata 
2020 i 2021 r. – zostaną wyłożone w dyrekcji RSM w Ru-
dzie Śląskiej 1, ul. Magazynowa 12 w Dziale Organiza-
cji i Samorządu – pokój 214 oraz w każdej Administracji 
i w internecie w dniu wywieszenia niniejszego zawiado-
mienia, tj. co najmniej 21 dni przed terminem pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia. Każdy członek Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo do zapoznania się 
z tymi dokumentami.
Materiały na Walne Zgromadzenie Członków RSM 2. 
– projekty uchwał – zostaną wyłożone w dyrekcji RSM 
w Rudzie Śląskiej 1, ul. Magazynowa 12 w Dziale Orga-
nizacji i Samorządu – pokój 214 oraz w każdej Admini-
stracji i w internecie 14 dni przed terminem pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia. Każdy członek Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej ma prawo do zapoznania się 
z tymi dokumentami.
Ponadto3.  członkowie RSM mają prawo zgłaszać projek-
ty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw 
w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgroma-
dzenia w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia 
pierwszej części Walnego Zgromadzenia w siedzibie 
Zarządu RSM. Projekt uchwały musi być poparty przez 
co najmniej 10 członków RSM. Do projektu uchwały 
wnioskodawcy dołączają listę osób wniosek popierają-
cych zawierającą imię, nazwisko, adres oraz podpis.

Członek RSM ma prawo zgłaszania poprawek do pro-4. 
jektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedze-
niem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad może zostać poszerzony o wnioski, 5. 
o których mowa w punkcie 3.
Ponadto na podstawie uchwały Rady Nadzorczej RSM 

podaje się poniższe zasady zaliczania członków RSM do 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków 
RSM:
1. ustala się, że jedna część Walnego Zgromadzenia 

Członków obejmuje zasoby jednej Administracji,
2. jedna część Walnego Zgromadzenia Członków RSM 

obejmuje
a) członków Spółdzielni zamieszkałych w lokalu, do któ-

rego przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego położonego na terenie objętym działa-
niem części Walnego Zgromadzenia Członków tj. 
w obrębie jednej Administracji lub posiadających na 
tym terenie spółdzielcze własnościowe prawo do loka-
lu o innym przeznaczeniu /użytkowego, garażu/ lub 
prawo odrębnej własności tego lokalu.

b) Jeżeli członkowi przysługuje równocześnie prawo do 
lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu podstawę do 
zaliczenia do określonej części Walnego Zgromadzenia 
Członków stanowi miejsce położenia lokalu mieszkal-
nego.

c) W przypadku przysługiwania równocześnie prawa do 
dwóch lub więcej lokali mieszkalnych podstawę zali-
czenia do określonej części Walnego Zgromadzenia 
Członków stanowi miejsce położenia lokalu, w którym 
aktualnie zamieszkuje. W przypadku gdy członek po-
siada prawa tylko do lokali użytkowych lub nie za-
mieszkuje w lokalu wchodzącym w skład zasobów 
spółdzielni podstawą zaliczenia do danej części Walne-
go Zgromadzenia stanowi prawo, które zostało nabyte 
wcześniej.

d) Jeżeli członek Spółdzielni uczestniczy w Walnym 
Zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik nie 
może zastępować więcej niż jednego członka i uczest-
niczy w części, do której zaliczony został reprezento-
wany przez niego członek.

3. Części Walnego Zgromadzenia Członków ustala się 
w poniższym układzie:

1) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Ad-
ministracji Nr 1: 

–  dzielnica Orzegów – os. przy ul. Wysockiej, Bogusław-
skiego, Kard. Hlonda, Huloka, Kr. Jadwigi, Joanny, 
Modrzejewskiej, 

– dzielnica Godula – os. przy ul. Podlas, Bytomskiej, 
Tiałowskiego, Czereśniowej, Przedszkolnej, Fabrycz-
nej, Starej, K. Goduli,

2) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Ad-
ministracji Nr 2:

–  dzielnica Nowy Bytom, 
–  osiedle przy ul. Obr. Westerplatte w Wirku,
–  budynki przy ul. Poloczka 2 i 4 w Rudzie Śląskiej 5 

– Bykowinie.
3) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Ad-

ministracji Nr 3:
– dzielnica Ruda Śląska 1.
4) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Ad-

ministracji Nr 4:
– dzielnica Halemba,
– dzielnica Kochłowice.  
5) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Ad-

ministracji Nr 5:
–  dzielnica Wirek,
– dzielnica Bielszowice.
6) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Ad-

ministracji Nr 6:
–  dzielnica Bykowina, łącznie z jej „starą” częścią, z wy-

łączeniem budynków przy ul. Poloczka 2 i 4.
7) Walne Zgromadzenie Członków – część w obrębie Ad-

ministracji Nr 7:
– dzielnica Orzegów – os. Powstańców Śl.,
– dzielnica Godula – os. Lipa – Lipińska.

HARMONOGRAM WAlNeGO ZGROMAdZeNiA CZłONkóW RSM  
pOdZielONeGO NA 7 CZęśCi W StyCZNiu 2023 R.

lp
Części Walnego 
Zgromadzenia, 
Administracja

dzielnica
termin i godzina 

zebrania
Miejsce zebrania

1 ADM-1 Ruda Śl. 3, 4 Godula, 
Orzegów

3.01.2023 r. godz. 
16.00, wtorek

ODK RSM „Jowisz” ul. Joanny 12 
Ruda Śląska 3 – Godula

2 ADM-2

Ruda Śl. 9 Nowy 
Bytom, Wirek – os. Obr. 
Westerplatte Bykowina  

– budynki ul. Poloczka 2, 4

4.01.2023 r.  
godz. 16.00 

środa

Pustostan – pawilon ul. Pokoju 14 
Ruda Śl. 9 – Nowy Bytom

3 ADM -3 Ruda Śl.1 
5.01.2023 r.  
godz. 16.00 

czwartek

ODK RSM „Matecznik”  
ul. C. Norwida 26 – Ruda Śl. 1

4 ADM-4 Ruda Śl. 6 i 7 Halemba, 
Kochłowice

9.01.2023 r. godz. 
16.00 poniedziałek

ODK RSM „Muza” ul. Energetyków 
25 Ruda Śląska 6 – Halemba

5 ADM-5 Ruda Śl. 10 Wirek, 
Bielszowice

10.01.2023 r. 
godz.16.00 

wtorek

ODK RSM „Pulsar”  
ul. Różyckiego 30 Ruda Śląska 10 

– Wirek

6 ADM-6 Ruda Śl. 5 Bykowina, bez 
budynków ul. Poloczka 2, 4

11.01.2023 r.  
godz. 16.00 

środa

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana 
Wyplera ul. Gwarecka 2 
 Ruda Śl. 5 – Bykowina

7 ADM-7 Ruda Śl. 4, 3 Orzegów, 
Godula

12.01.2023 r.  
godz. 16.00 

czwartek

Szkoła Podstawowa nr 6  
ul. Bytomska 8  

Ruda Śl. 4  
– Orzegów

Termin ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków RSM jest zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 
 Z poważaniem Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSkA�
wykonujący�zadania�z�zakresu�administracji�rządowej�ogłasza�trzeci�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.
Przetargi ustne nieograniczone – przeprowadzone: pierwszy w dniu 12.09.2022 r. i drugi w dniu 9.11.2022 r.  

– zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�trzeciego�przetargu�ustnego�nieograniczonego�z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�
zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska�będzie�część�niezabu-
dowanej�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�zapisa-
nej�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�przetar-
gach�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�Woje-
wództwa� 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 16.01.2023 r. o godz. 11.00 

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�(zamieszczo-
ną�na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�oraz�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl)�
i�w�terminie�do�dnia�9.01.2023 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�Urzę-
du�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�(tj.�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 sekreta-
riacie�Wydziału�Gospodarki�Nieruchomościami,�41-709�Ruda�Śląska,�pl.�Jana�Pawła�II�6,�w terminie do dnia 9.01.2023 
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 niezabu-
dowanej 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 pozostawio-• 
nych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się  od zawar-• 
cia umowy.

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

Wyciąg�z�ogłoszenia�o�przetargu

PREZYdENT�MIASTA 
RUdA�ŚlĄSkA

ogłasza�pierwszy�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�
samodzielnego�lokalu�mieszkalnego�nr�2�usytuowanego�w�budynku�

przy�ulicy�Xawerego�dunikowskiego�3C� 
w�Rudzie�Śląskiej-kochłowicach.�

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�ustnego�przetargu�nieograniczonego�jest�
samodzielny� lokal�mieszkalny�nr�2�o�powierzchni�użytkowej�42,45�m2�wraz 
z�pomieszczeniem�przynależnym�(piwnica)�o�powierzchni�3,00�m2 oraz udzia-
łem�w�nieruchomości�wspólnej�wynoszącym�65/10000� części,� dla� którego�
urządzono� księgę� wieczystą� kW� Gl1S/00045079/9,� usytuowany� w� budyn-
ku�położonym�w�Rudzie�Śląskiej-kochłowicach�przy�ul.�Xawerego�dunikow-
skiego�3C,�na�nieruchomości�stanowiącej�współwłasność�Międzyzakładowej�
Górniczej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�„Perspektywa”�i�osób�fizycznych,�obej-
mującej� działkę� o� numerze� geodezyjnym:� 553/24� o� powierzchni� 2587�m2,�
zapisanej�na�karcie�mapy�5�w�obrębie�kochłowice�oraz�w�księdze�wieczystej�
kW�Gl1S/00022866/6�prowadzonej�przez�Sąd�Rejonowy�w�Rudzie�Śląskiej.�

W�dziale�III�księgi�wieczystej�kW�Gl1S/00045079/9�widnieje�następujący�
wpis:�
„Roszczenie� dotychczasowego� właściciela� gruntu� o� roczną� opłatę� prze-

kształceniową�w� odniesieniu� do� każdoczesnego� właściciela� nieruchomości�
na�podstawie�ustawy�z�dnia�20�lipca�2018�r.�o�przekształceniu�prawa�użytko-
wania�wieczystego�gruntów�zabudowanych�na�cele�mieszkaniowe�w�prawo�
własności�tych�gruntów.”�
dział�IV�księgi�wieczystej�kW�Gl1S/00045079/9�jest�wolny�od�wpisów.

Zbywany�lokal�o�powierzchni�użytkowej�42,45�m2�składa�się�z�2�pokoi,�kuch-
ni,�łazienki�z�wc�i�hallu,�usytuowany�jest�na�parterze�budynku�mieszkalnego�
wielorodzinnego,� dwunastokondygnacyjnego� (11� kondygnacji� naziemnych�
oraz�piwnica).�lokal�wyposażony�jest�w�instalacje:�elektryczną,�wodno-kana-
lizacyjną,�gazową,�centralnego�ogrzewania�(co.�–�sieciowe).�Z�uwagi�na�stan�
techniczny�wymagane�jest�przeprowadzenie�remontu�lokalu.�

Cena�wywoławcza�do�przetargu�wynosi�172.000,00 zł.
Cena�sprzedaży�samodzielnego�lokalu�mieszkalnego�ustalona�w�przetargu�

powinna� być�wpłacona� na� rachunek� bankowy� sprzedającego� przed� zawar-
ciem�aktu�notarialnego.�

Przetarg  odbędzie  się  w dniu 10.01.2023 r. o godz. 10.00  w sali 213 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu�mogą�uczest-
niczyć�osoby�fizyczne� i prawne,�które�zapoznają�się�z pełną�treścią�ogłosze-
nia� zamieszczoną� na� tablicy� ogłoszeń� oraz� na� stronie� internetowej�miasta�
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w� terminie�do dnia 
3.01.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 8.600,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. Xawerego Dunikowskiego 3C/2” przelewem�na�konto:�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�środ-
ków�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� przedłożą� przed� otwarciem� przetargu�
wymagane�dokumenty�i�oświadczenia.�

Cena�samodzielnego�lokalu�mieszkalnego�powinna�być�wpłacona�na�rachu-
nek� bankowy� sprzedającego� przed� zawarciem� aktu� notarialnego.� Zawarcie�
aktu�notarialnego�nastąpi�w�terminie�do�30�dni�od�dnia�przetargu.�Wygrywa-
jący�przetarg�ponosić�będzie�wszelkie�opłaty�i�podatki�związane�z�zawarciem�
aktu�notarialnego.

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 19.12.2022 r. od godz. 12.00 do 
13.00. 

Zastrzega�się�prawo�odwołania�przetargu�z�uzasadnionych�przyczyn.�

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

PREZYdENT�MIASTA 
RUdA�ŚlĄSkA�

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazu�garaży�
usytuowanych�na�terenie�Miasta�Ruda�Śląska:

–�garaż�nr�183,�ul.�Stara-Tylna,
–�garaż�nr�100,�ul.�katowicka�–�Otylii

stanowiących�własność�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska�a�przeznaczonych�do�
sprzedaży�w�drodze�bezprzetargowej�na�rzecz�ich�najemców.

PREZYdENT�MIASTA�RUdA�ŚlĄSkA�
informuje 

o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)� 
wykazu�nieruchomości�gruntowej,�która�zostanie�oddana�w�najem,�znajdująca�się�w�rejonie�ulicy:� 
1�Maja�z�przeznaczeniem�pod�drogę�dojazdową,�parking�oraz�działalność�składowo�magazynową.
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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, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

 Hydraulik,�tel.�797-599-031.

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

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

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

 Kompleksowe�remonty�mieszkań,�
łazienek.� Gładź,� malowanie,� tapeto-
wanie,�kafelkowanie�instalacje�wodne,�
elektryczne.� Długoletnie� doświadcze-
nie.�Tel.�509-486-250.

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

NierUchomości

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

 Pilnie�kupię�mieszkanie�w�Rudzie�Ślą-
skiej,�gotówka,�tel.�690-455-538.

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

 Poszukuję� mieszkania� (kawalerki)�
w�Bykowinie,�Wirku.�Tel.�795-988-331.

moToryzacja

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

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

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

 Skup� wszystkich� samochodów!� Recy-
kling� samochodowy.�Wydawanie� zaświad-
czeń.�Cena�0,70-0,80/kg.�Tel.�32�771-61-31,�
502-097-300.� Ruda� Śląska-Chebzie� ul.� Ko-
kotek�44�(niedaleko�Urzędu�Skarbowego).

Praca

 Pracownik utrzymania terenu ze-
wnętrznego ruda śl. z kat. B, tel. 668-
085-925.

 Firma�budowlana�zatrudni�pracow-
ników�o�specjalizacji�ogólnobudowlanej�
oraz� stażystów� i� praktykantów.� Teren�
Ruda�Śląska-Katowice.�Zatrudnię�bryga-
dę� do� pokrycia� dachu� dachówką� cera-
miczną. Tel.�601-504-030.

 Prace interwencyjne/odśnieżanie 
ruda śl., 20-25 zł netto/godz, tel. 604-
630-556.

 Zatrudnię� opiekunki� do� pracy�
w�Niemczech.�Tel.�781-989-873.

 Zatrudnię�pracownika�fizycznego�–�bru-
karsko,�roboty�ziemne.�Tel.�504-334-464.

 Zatrudnimy�mechaników�górniczych,�
mechaników� samochodowych,� ślusarzy,�
tokarzy.� Firma� znajduje� się� � na� terenie�
Rudy� Śląskiej� kontakt� Dawid� Hanusiak,�
tel.�697-750-002.

różNe

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

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

TUrysTyKa

 Beskidy,� tradycyjne� święta� Bożego�
Narodzenia�–�turnus�5�dni,�możliwość�do-
wozu.�Tel.�501-642-492.

maTrymoNiaLNe

 Wdowa� 62� lat� szuka� towarzysza� na�
dobre�i�złe�chwile...�Tel.�514-046-502.

„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 grudniu 2022 r.

orgaNizacja Forma DziałaLNości TermiN miejsce

stowarzyszenie 
rudzki 

Uniwersytet 
Trzeciego  

Wieku

Wykład�„Przedświąteczne�
refleksje”� 

–�ks.�Prałat�Stanisław�Puchała
8.12.2022�r.,�godz.�15.00

�Nowy�Bytom� 
ul.�Tołstoja�13� 

siedziba�ZSZ�nr�4� 
tel.�32�244-20-80

Seminarium:�Lapońska�Przygoda� 
–�Damian�Szołtysik 15.12.2022�r.,�godz.�15.00

Sekcje:�1.�Rękodzieło� poniedziałek,�godz.�10.30�
2.�Kawiarenka�UTW środa,�godz.�10.30
3.�Trening�pamięci poniedziałek�i�piątek,�godz.�8.00

Koła�artystyczne:�1.�Plastyczne poniedziałek,�godz.�10.00-12.00
2.�Chór poniedziałek,�godz.�16.00-18.00

3.�Teatralne czwartek,�godz.�13.00-15.00
4.�„Tango�solo” wtorek,�godz.�10.30

spotkanie opłatkowe 17.12.2022 r., godz. 16.00, Dom Kultury Bielszowice
Fundacja 
„aktywne 

seniorki as”  
dla mieszkańców 

Bykowiny

Spotkania�w�osiedlowym� 
Klubie�Seniora

każda�druga�środa�miesiąca,� 
godz.�16.00-18.00

Osiedlowy�Dom�Kultury�RSM�
„Country”� 

ul.�Sztygarska�9� 
tel.�503-954-266,� 

32�240-70-90�po�godz.�14.00

rudzka 
spółdzielnia 

mieszkaniowa

Gimnastyka�dla�Seniorów� 
i nie tylko

każdy�wtorek�i�czwartek,� 
godz.�17.30-18.30

Osiedlowy�Dom�Kultury� 
RSM�„Country”� 
ul.�Sztygarska�9� 
tel.�602-175-710

Dyskusyjny Klub 
seniora przy 

mcK

Spotkanie�z�Jackiem�D.�Knapikiem�
–�fotografem�współpracującym�

z rudzkimi mediami
12.12.2022�r.,�godz�10.00 MCK� 

Nowy�Bytom�
Klubowa�Wigilia 12.12.2022�r.,�godz.�16.00

rudzkie 
stowarzyszenie 

inicjatyw 
Niebanalnych 

in-ny 

Spotkanie�Klubu�Aktywnego�Seniora 
–�odwiedziny�dzieci�z�oddziału�
przedszkolnego�w�SP�nr�20

8.12.2022�r.,�godz.�9.30 Kochłowice� 
ul.�Oświęcimska�87

Weekend�„Świąteczne�Kochłowice”�
warsztaty�z�rękodzieła�dla�małych�
i�dużych�oraz�strojenie�choinki,�
Jarmark�Bożonarodzeniowy,�
występy�sekcji�działających� 
w�In-nYm�Domu�Kultury

16.12.2022�r.� 
–�18.12.2022�r.�

Kochłowickie�Planty� 
w�III�LO�

Wszelkich informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-19.00 telefonicznie 
pod numerem telefonu 519-659-277 bądź osobiście w biurze in-nego Domu Kultury.

związek 
emerytów  

i rencistów

Koło�nr�9�(N.�Bytom)� 
–�Jarmark�Świąteczny�Kraków 7.12.2022�r.�  

Koło�nr�4�(Orzegów)� 
–�spotkanie�wigilijne 15.12.2022�r.� Restauracja�Metaxa

Koło�nr�10�(Wirek)� 
–�spotkanie�wigilijne 20.12.2022�r. Violinowa Gospoda

Dyżury radnych seniorów odbywają się zgodnie z harmonogramem,  
czyli w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w Urzędzie miasta w sali 211 ii piętro.
Wszystkie organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na sTyczeŃ do 23.12.2022 r. 

GÓRNICZA�SPÓŁDZIELNIA�
MIESZKANIOWA�LUIZA�

z�siedzibą�w�Zabrzu�przy�ul.�Wolności�412�

ogłasza, że w dniu 15.12.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
spółdzielni odbędzie się przetarg nieograniczony na najem oraz 

odrębną własność lokali mieszkalnych położonych na terenie 
miasta zabrza oraz ruda śląska, a także na sprzedaż prawa 

użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w zabrzu.

Szczegółowe�informacje�dostępne�są�w�siedzibie�spółdzielni,� 
pod nr tel. 32 278-67-13 wew. 32, 47, 48, a�także�na�stronie�internetowej�

pod adresem www.gsmluiza.com.pl/przetargi.
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ZG Ł O Ś 
I N T E RW E N C J Ę! 

Masz problem, który warto poruszyć 
na łamach naszej gazety? 

Chcesz zgłosić interwencję? 
A może znasz osoby o ciekawych pasjach, 

o których powinna usłyszeć cała Ruda Śląska? 
Skontaktuj się z naszą redakcją: 
tel. 32 248-60-97, 512-295-228, 

e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl  SPORT | 7.12.2022
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FUTSAL

Remis na koniec roku

Dwie 
bramki 

dla 
Gwiazdy 

zdobył 
Daniel 

Jagodziński.

Gwiazda Ruda Śląska zremisowała 
z Górnikiem Polkowice 3:3 (1:1) 
w ostatnim domowym spotkaniu 
w tym roku. Drużyna Wiktora Grzy-
waczewskiego zakończyła 2022 rok 
na 7. miejscu w tabeli I ligi futsalu. 

Od początku spotkania Gwiazda, 
która wygrała dwa ostatnie ligowe 
spotkania, starała się narzucić swój 
rytm gry. Wynikły z tego dwie sytu-
acje Powali oraz Pleszaka, które jed-
nak nie przyniosły bramek. Przez 
większość pierwszych 20 minut byli-
śmy świadkami wyrównanej gry.

W 15. minucie Gwiazda wyszła na 
prowadzenie dzięki Danielowi Jago-
dzińskiemu. Zawodnik ten został sfau-
lowany na połowie rywali i sam per-
fekcyjnie wykorzystał rzut wolny. Sil-
ne, płaskie uderzenie nie dało szans 
bramkarzowi gości. Polkowice ruszy-
ły do odrabiania strat, kilkukrotnie an-
gażując Bogdziewicza. Swoje szanse 
miała również Gwiazda, ale dwóch 
dogodnych okazji nie wykorzystał 
Mateusz Dynek.

Drugie 20 minut goście rozpoczęli 
od szybkiego uderzenia. Po akcji pra-
wym skrzydłem Skrzypiński skiero-
wał piłkę do własnej bramki. W kolej-
nych minutach w grę obu zespołów 

wdało się sporo niedokładności, co 
skutkowało rwanymi akcjami. 

Mecz rozstrzygnął się w ostatnich 
sześciu minutach. Najpierw na prowa-
dzenie wyszli goście, którzy wykorzy-
stali stratę w środku pola Gwiazdy 
i przeprowadzili szybką akcję kombi-
nacyjną, którą wykończył Kamil Ol-
szewski. Następnie wyrównali gospo-
darze po drugim golu Jagodzińskiego. 
Chwilę później było już 3:2 – strzałem 
z dystansu popisał się Ariel Piasecki. 
Goście nie mieli wyjścia i musieli zde-
cydować o wycofaniu bramkarza, co 
szybko się opłaciło. Kolejna kombina-
cyjna akcja dała gościom zasłużony 
remis – akcję płaskim strzałem wyko-
rzystał Nahaitsev. 

Gwiazda Ruda Śląska 
– Górnik Polkowice 3:3 (1:0)

Jagodziński 15’, Piasecki 36’ 
– Skrzypiński 20’ (sam.)’, Olszewski 
34’, Nahaitsev 38

Gwiazda (pierwsza piątka): Bog-
dziewicz – Dynek, Grzybowski, Grzy-
waczewski, Małek. 

Trener: Wiktor Grzywaczewski.
Górnik (pierwsza piątka): Izbiań-

ski – Biały, Karpiński, Olszewski, To-
maszewski. Trener: Grzegorz Nowak.

Żółte kartki: Wyżga, Biały. DK

JU-JITSU

Bartosz Staniszewski 
wicemistrzem Polski

PŁYWANIE

Trenujący na co dzień w UKP Ruda 
Śląska Bartosz Staniszewski zdobył 
trzy medale podczas Zimowych Mi-
strzostw Polski Juniorów, które 
w dniach 30.11-4.12 odbyły się 
w Bydgoszczy.  

Dla Bartosza Staniszewskiego to 
nie pierwszy sukces tej rangi. W lipcu 
tego roku rudzki pływak zdobył cztery 
medale w trakcie mistrzostw Polski 

juniorów, które odbyły się w Oświęci-
miu. W Bydgoszczy natomiast Stani-
szewski pierwszy medal zdobył na 
dystansie 1500 m stylem dowolnym, 
w którym zajął trzecie miejsce. Co 
istotne, rywalizacja odbywała się w 
kategorii open, co oznaczało, że Stani-
szewski otrzymał brązowy medal MP 
seniorów oraz srebrny medal MP ju-
niorów. Wyścig o 3. miejsce był wy-

jątkowo zacięty – rudzki zawodnik 
wyprzedził Adama Mroza z KU AZS 
UMCS Lublin o zaledwie 17 setnych 
sekundy. Drugi medal, brązowy, w ka-
tegorii juniorskiej, przypadł Stani-
szewskiemu w rywalizacji na 400 m 
stylem dowolnym. Ostatni medal padł 
łupem Staniszewskiego na dystansie 
400 m stylem dowolnym i ponownie 
było to srebro. DK

Rudzianie wśród mistrzów Polski
Przedstawiciele rudzkich klubów 

wystąpili podczas Mistrzostw Polski 
w Ju-Jitsu Sportowym, które odbyły 
się 26 listopada w Katowicach. W za-
wodach wzięły udział 783 osoby 
z 72 klubów. 

Dla klubu Ju-Jitsu Ruda Śląska wi-
cemistrzostwo Polski wywalczyli Pa-

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

REKLAMY

weł Siedlaczek i Piotr Maligłówka, 
a po brąz sięgnęli Krzysztof Schenk 
i Maciej Maligłówka. W przypadku 
klubu Grizzly Martial Arts Dawid 
Czerczak zdobył brązowy medal. 
Najwięcej krążków przypadło 
w udziale zawodniczkom i zawodni-
kom Academii Gorila: złoto zdobyli 

Laura Stankiewicz i Wojciech Partuś, 
na drugim stopniu podium stanęli Na-
talia Panek, Piotr Skorupa i Wojciech 
Woczka, a brąz zdobył Aleksander 
Woczka. Ponadto po złoto i srebro 
sięgnęła Małgorzata Baucz z Nelson 
Clubu. 

 DK
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Rudzkie 
siatkarki 

przegrały 
wprawdzie 

podczas 
sobotniego 
spotkania, 

ale 
w niedzielę 

udało im się 
pokonać 
rywalki. 
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Zwycięstwo i porażka KPKS-u

KPKS Halemba przegrał z MKS-em 
Czechowice-Dziedzice 1:3 (25:23, 
13:25, 20:25, 18:25) w dziewiątym 
meczu I ligi śląskiej kobiet. Drużyna 
Aleksandry Olszowiec w tym sezonie 
zdołała jednak odnieść zwycięstwo 
w drugim weekendowym spotkaniu. 

KPKS świetnie rozpoczął pierwsze-
go seta, gdy na zagrywce pojawiła się 
Ewelina Król. MKS nie radził sobie 
z odbiorem i atakami, co przełożyło się 
na prowadzenie halembianek 6:1.  
W dalszej fazie seta przewaga gospo-
dyń wynosiła już ponad siedem punk-
tów, ale MKS wrócił do gry i doprowa-
dził do remisu 18:18. Set ostatecznie 
padł łupem halembianek 25:23, które 
wytrzymały ciśnienie w końcówce. 

Drugi set przebiegł zgoła inaczej. 
Od początku prowadziły siatkarki 

z Czechowic-Dziedzic. Między swo-
im 13 a 21 punktem pozwoliły  
KPKS-owi na zdobycie zaledwie 
trzech. W tym momencie na boisko 
weszła Aleksandra Olszowiec, trener-
ka KPKS-u, aby pomóc podopiecz-
nym zatrzymać nawałnicę rywalek. 
Nie zdało się to jednak na wiele – set 
zakończył się wynikiem 13:25. 

Zawodniczki z Czechowic-Dzie-
dzic dobrze rozpoczęły kolejnego se-
ta. W szeregach KPKS-u były wów-
czas widoczne problemy z przyjęciem 
i finalizowaniem akcji. Przy stanie 
4:14 Aleksandra Olszowiec wzięła 
czas, a jej zawodniczki w końcu za-
częły seryjnie punktować i odrabiać 
straty. Nie doprowadziły jednak do 
wyrównania, a MKS wygrał pewnie 
seta do 20. 

AkRObATykA SPORTOwA

Turniej Mikołajkowy KPKS „Halemba”
W sobotę 3.12 odbył się tradycyjny 

Turniej Mikołajkowy w akrobatyce 
sportowej i skokach na ścieżce, orga-
nizowany przez KPKS ,,Halemba”. 
W zawodach wystąpiło 248 zawodni-
ków z 12 klubów z południowej Pol-
ski, którzy rywalizowali w 25 konku-
rencjach. 

Wśród zawodniczek i zawodników 
KPKS-u nie zabrakło najwyższych 
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W zawodach wystąpiło 248 akrobatek i akrobatów z 12 klubów. 

laurów. W klasie młodzieżowej 
w dwójkach dziewcząt 2. miejsce za-
jęła Ewa Szykowska i Liliana Bubik, 
a trzecie były Hanna i Maja Wolnie-
wicz. W trójkach dziewcząt wszyst-
kie miejsca na podium przypadły  
w udziale zespołom KPKS-u. Pierw-
sze miejsce zajęły Kornelia Nocoń, 
Pola Sendor i Maja Lis, drugie Alicja 
Zalewska, Kamila Kot i Sandra Dyr-

busz, a trzecie Liliana Bubik, Małgo-
rzata Hajduga i Ewa Szykowska. 
W dwójkach mieszanych pierwsze 
miejsce przypadło w udziale Rubeno-
wi Tomaszewskiemu i Zofii Miesz-
czak, a drugie Szymonowi Drozdowi 
i Ninie Wardzie. 

Ponadto akrobaci rywalizowali 
w klasie trzeciej. W dwójkach dziew-
cząt pierwsze miejsce przypadło 

SiATkówkA

Rudzianie z medalami 
Mistrzostw Śląska

Pływanie

W dniach 2-3.12 w Dąbrowie Gór-
niczej odbyły się Mistrzostw Śląska 
U12, w których nie zabrakło medali 
dla rudzkich zawodników. 

Rywalizację na dystansach 100, 
200, 400 i 800 metrów w stylu dowol-
nym zdominowała Paulina Kozubow-
ska, pływaczka UKS Manta Kochło-
wice. Paulina wywalczyła złoto we 
wszystkich czterech wyścigach, 
a dzięki tym wynikom uplasowała się 

na 2. miejscu wśród najlepszych za-
wodniczek na Śląsku. 

Ponadto podwójnym wicemistrzem 
Śląska został Artur Joszko, dzięki 
swoim występom w konkurencjach na 
100 i 200 metrów grzbietem. Poza tym 
brązowy medal wywalczyła zawod-
niczka UKP Ruda Śląska, Antonina 
Kuśnierz, która rywalizowała na 
200 m stylem zmiennym.

  DK
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W czwartym secie szybko na kilku-
punktowe prowadzenie wyszły gości-
nie, ale tym razem udało się halem-
biankom wyrównać stan seta na 14:14. 
Przez kilka wymian żadna z drużyn 
nie zbudowała sobie przewagi, aż 
MKS rozpoczął seryjnie zdobywać 
punkty, dzięki czemu wygrał decydu-
jącego seta 25:18. 

Nie było to jedyne spotkanie, które 
siatkarki rozegrały w miniony week-
end. W niedzielę do Rudy Śląskiej 
przyjechała drużyna AZS-u Często-
chowa. Tym razem halembianki zde-
cydowanie wygrały 3:1 (25:10, 23:25, 
25:15, 25:10). W tym roku KPKS ro-
zegra jeszcze jedno spotkanie  
– 10 grudnia na własnej hali  
z UKS-em Krzyżanowice. 

 DK

w udziale Alicji Szal i Zofii Krawie-
czek, drugie Zuzannie Krawieczek 
i Laurze Wilczek, a trzecie Hannie 
Błaszczyk i Nadii Zajger. W trójkach 
natomiast zwyciężyły Laura Wilczek, 
Zuzanna Krawieczek i Lena Bury 
przed Polą i Nadią Rogalskimi oraz 
Katarzyną Korpulą. Trzecie miejsce 
zajęły Emilia Kucharska, Emilia 
Kaczmarczyk i Paulina Skiba. 

W dwójkach mieszanych para Miko-
łaj Czornik, Lena Nowara zajęła 
pierwsze, a Artur Krzysteczko i Nela 
Dyrkol drugie miejsce. Ponadto 
w układzie indywidualnym (kat. 
pierwszy krok) Pierwsza była Zofia 
Jezuit, a w skrzatach, drugie miejsce 
zajęła Klara Wodarska, natomiast 
trzecia była Amelia Kortyczko. 

DK

Drużynę Manty reprezentowało ośmioro pływaków.  
Na zdjęciu żeńska część drużyny (od lewej):  

Laura Ogińska, Paulina Kozubowska, Lena Ogińska oraz Maja Fyda.
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Podczas zawodów nie zabrakło mikołajkowych akcentów.
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