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Statuetkę Lidera Aktywizacji Osób Młodych odebrał Michał Rzepka
– zastępca dyrektora PUP w Rudzie Śląskiej (na zdjęciu z lewej strony).
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POWIATOWY URZĄD PRACY

Lider Aktywizacji Osób Młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej otrzymał tytuł Lidera Aktywizacji Osób Młodych. Nagroda 
przyznana została za przedsięwzięcia realizowane w ubiegłym roku. To trzy innowacyjne projekty: 
„Przez komunikację do efektywnej współpracy”, „BONus na rodzinę” oraz przeprowadzenie badań 
wśród młodych bezrobotnych celem poznania ich potrzeb i zaproponowanie odpowiedniego wspar-
cia. – Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w gronie Liderów Aktywizacji Osób Młodych. Przyzna-
ny tytuł, oprócz satysfakcji i wskazania słuszności obranego kierunku działania, stanowi bodziec do 
realizacji kolejnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej – podsumował Michał Rzepka, 
zastępca dyrektora PUP w Rudzie Śląskiej. 

„Przez komunikację do efektywnej 
współpracy” to pierwszy z projektów, 
który dotyczył wsparcia osób bezrobot-
nych i  pracodawców, poprzez powoła-
nie i realizację zadań zespołu ds. prze-
ciwdziałania i rozwiązywania konflik-
tów celem zdobycia doświadczenia za-
wodowego i zwiększenia szansy na za-
trudnienie naszych klientów. 

– Współpracowaliśmy z partnerem 
ponadnarodowym Association of Young 
Psychologists in Bulgaria – Stowarzy-
szeniem Młodych Psychologów z Bułga-
rii. Współpraca ta odbyła się w ramach 
realizowanego projektu grantowego 
„Ścieżki Współpracy” – wsparcia udzie-
lonego przez Fundację Fundusz Współ-
pracy dla podmiotów wdrażających 
współpracę ponadnarodową współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. Była to niesamowita okazja do 
czerpania z doświadczeń międzynarodo-
wych. Psychologiczne spojrzenie na 
tworzone rozwiązanie w połączeniu 
z międzynarodowym doświadczeniem 
umożliwiło wypracowanie nieszablono-
wego produktu, wpisującego się idealnie 
w nowe trendy działań opartych na me-

diacji i komunikacji – wyjaśnia Michał 
Rzepka, zastępca dyrektora PUP w Ru-
dzie Śląskiej. 

W efekcie powołany został zespół  
ds. przeciwdziałania i rozwiązywania 
konfliktów, w skład którego wchodzą 
pracownicy PUP w Rudzie Śląskiej po-
siadający odpowiednią wiedzę, kompe-
tencje i umiejętności. Bogactwem tego 
zespołu jest jego różnorodność, pozwa-
lająca na spojrzenie na każdą sytuację 
konfliktową z różnych perspektyw i zna-
lezienie wielu możliwych propozycji 
dalszego działania. Zespół wykorzystuje 
techniki negocjacji, efektywnej komuni-
kacji oraz mediacji, by skutecznie 
wspierać uczestników i organizatorów 
staży w wypracowaniu wspólnego poro-
zumienia. Kanwą do realizacji projektu 
i stworzenia zespołu były przerwania re-
alizowanych form wsparcia, a zwłaszcza 
staży, które niezwykle często pojawiały 
się wśród osób młodych.

 Celem drugiego projektu było stwo-
rzenie szansy na podjęcie pracy przez 
młodych rodziców. „BONus na rodzi-
nę” miał umożliwić stabilny i bezpiecz-
ny powrót na rynek pracy osób nieak-
tywnych zawodowo z powodu opieki 
nad dzieckiem/dziećmi w wieku od 1. 

r.ż. do momentu rozpoczęcia rocznego 
przygotowania przedszkolnego, czyli 
mogących uczęszczać do przedszkola 
lub żłobka.  

– Poszukiwania skutecznych rozwią-
zań, aby uczynić rynek pracy przyjazny 
młodym rodzicom, były dla nas impul-
sem do złożenia wniosku w ramach 
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodzi-
ny i Polityki Społecznej naboru na pro-
jekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna 
praca – silna rodzina”. Realizowany 
projekt stworzył kompleksowy, innowa-
cyjny system wsparcia dla rodziców ma-
łych dzieci, chcących pogodzić pracę 
zawodową z zapewnieniem odpowied-
niej opieki dla dziecka. Zaproponowane 
rozwiązanie umożliwia stabilne zatrud-
nienie, finansowanie opieki dla dzieci na 
czas przebywania w pracy, jak również 
środki na dojazd do pracy oraz do miej-
sca opieki nad dziećmi – podkreśla Mi-
chał Rzepka.

Istotny element stanowi również po-
moc dla pracodawców, którzy poprzez 
uzyskanie wsparcia mogą zatrudnić 
w swojej firmie rodzica. W ramach reali-
zacji projektu pilotażowego 10 uczestni-
czek znalazło stabilne zatrudnienie 
w różnorodnych branżach.

– Cały projekt daje nam wiele satys-
fakcji, gdyż dzięki niemu możemy reali-
zować pomoc nieustandaryzowaną prze-
pisami prawa, która dała nam szerokie 
możliwości, wzbudziła również pozytyw-
ne reakcje wśród uczestników oraz 
przedsiębiorców. Dodatkowo napełnił 
nas wiarą, że możemy próbować realizo-
wać nasze pomysły z różnych dziedzin, 
rozszerzając wsparcie dla różnych grup 
z najbardziej potrzebujących na rynku 
pracy – dodaje Michał Rzepka, zastępca 
dyrektora PUP w Rudzie Śląskiej.

Pracownicy PUP w Rudzie Śląskiej 
przeprowadzili również badania wśród 
młodych bezrobotnych w wieku od  
18 do 29 lat, celem poznania ich potrzeb 
i zaproponowania odpowiedniego 
wsparcia. Dodatkowo PUP proponuje 
pomoc w rozpoczęciu działalności go-
spodarczej, udział w warsztatach czy 
stażach. – Oferując wsparcie osobom 
młodym, dostosowujemy je do ich indy-
widualnych potrzeb. Organizujemy staże 

umożliwiające im zdobycie cennego do-
świadczenia zawodowego. Podczas kil-
kumiesięcznego zdobywania praktycz-
nych umiejętności, stażyści mają niesa-
mowitą możliwość odpowiedniego za-
prezentowania się pracodawcy, z czego 
chętnie korzystają. Niejednokrotnie jed-
nak osoby młode chcą poszerzyć wiedzę, 
dlatego idealnym rozwiązaniem są dla 
nich indywidualnie skrojone szkolenia. 
Dbamy również o potencjał osób mło-
dych, w ramach powołanej Akademii 
Rynku Pracy, zapraszając do współpra-
cy także nauczycieli i uczniów rudzkich 
szkół, wierząc, że działania przełożą się 
na sukcesy młodego pokolenia. Dla tych, 
którzy wiedzą, czego chcą, oferujemy 
pracę, w różnych formach, w tym: w ra-
mach prac interwencyjnych, wyposaże-
nia/doposażenia stanowiska pracy.  
A dla zupełnie odważnych – wsparcie 
w założeniu własnej firmy – podsumo-
wuje Michał Rzepka.

 AP

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Urszula Koszutska wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Śląskiego
Kolejne zmiany w Sejmiku Województwa Śląskiego. W ubiegłym tygodniu odwołano wiceprzewodniczącą Beatę Kocik z PiS, a nowymi 
wiceprzewodniczącymi zostali Rafał Porc z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz pochodząca z Rudy Śląskiej Urszula Koszutska z Koalicji 
Obywatelskiej. Rozmawiamy z nią o drodze do nowego stanowiska, misji i celach na najbliższy czas.

– Co dla Pani oznacza wybór na sta-
nowisko wiceprzewodniczącej Sejmi-
ku Województwa Śląskiego?

– Jeszcze większą odpowiedzialność 
za województwo i jego mieszkańców, 
więcej pracy i jeszcze więcej zaangażo-
wania w to, abyśmy rozwijali się w spo-
sób optymalny. Czuję ogromną odpo-
wiedzialność, jednak jestem przekona-
na, że dobrze współpracując z całym 
prezydium Sejmiku i radnymi, osiągnie-
my dobre rezultaty dla naszego regionu. 
Wybór na stanowisko wiceprzewodni-
czącej odbieram jako szczególne wyróż-
nienie i zaszczyt, a także obdarzenie 
mnie zaufaniem wynikającym z mojej 
pracy w strukturach samorządowych. 

– Spodziewała się Pani takiej decy-
zji? Uzyskała Pani większość głosów 
ze strony radnych.

– Wybór prezydium Sejmiku jest 
zwykle poprzedzony licznymi rozmo-
wami i mediacjami, mającymi na celu 

wypracowanie najkorzystniejszego sta-
nowiska i zasad współpracy pomiędzy 
radnymi. Z reguły wyłania się osoby, 
mogące zintegrować oczekiwania po-
szczególnych klubów radnych, a także 
mających kwalifikacje w określonych 
zakresach kompetencyjnych. Poza tym 
osoby proponowane na poszczególne 
funkcje muszą wyrazić zgodę na kandy-
dowanie, dlatego posiadamy informacje 
o możliwości kandydowania i reprezen-
towania grupy osób. Ponadto warto za-
wsze zweryfikować otrzymywane pro-
pozycje przed ich przyjęciem oraz 
sprawdzić i odpowiedzieć sobie na pyta-
nia – czy dam radę, czy jestem w stanie 
podołać nowym obowiązkom itp. Taka 
analiza wymaga czasu.

– Jakie będą dla Pani główne cele 
do zrealizowania na nowym stanowi-
sku?

– Samorząd terytorialny bardzo czę-
sto nazywany jest małą Ojczyzną. Two-

rzy go społeczność lokalna, która ma 
prawo i zdolność do kierowania oraz za-
rządzania częścią spraw publicznych. 
Radni każdego szczebla, także woje-
wódzcy, są zobowiązani do służenia 
mieszkańcom i do dbania o ich potrzeby. 
Prezydium Sejmiku odpowiada za orga-
nizację prac tego podmiotu, jest orga-
nem stanowiącym i kontrolnym woje-
wództwa. Przewodniczący organizuje 
pracę Sejmiku i prowadzi jego obrady, 
powołuje stałe bądź doraźne komisje, 
swoje zadania wykonuje poprzez uchwa-
lanie uchwał. W naszym śląskim Sejmi-
ku zasiada 45 radnych i posiadamy 
14 komisji, więc duże zaangażowanie 
będzie niezwykle potrzebne. Na szczę-
ście możemy korzystać z całego Urzędu 
Marszałkowskiego jako aparatu pomoc-
niczego w naszych działaniach. Zadania 
przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
cych są wyznaczone w ustawie o samo-
rządzie i nie mamy tu zbyt wiele możli-

wości. Zadaniem przewodniczącego jest 
reprezentowanie Sejmiku i organizowa-
nie jego pracy oraz prowadzenie obrad. 
Przewodniczący może wyznaczyć do 
wykonywania swoich zadań wiceprze-
wodniczącego. 

Natomiast moje cele merytoryczne 
nie ulegają zmianie. Nadal pragnę słu-
żyć mieszkańcom regionu i mojego ro-
dzinnego miasta, nadal chcę, aby dotarły 
do nas fundusze unijne, niezwykle po-
trzebne każdemu z naszych śląskich 
miast. Zabiegamy o to, aby port lotniczy 
w Pyrzowicach pozostał w rękach woje-
wództwa, a nie Warszawy. Apelujemy 
do pana premiera o podjęcie działań, 
mających na celu zbycie akcji, będących 
w posiadaniu podmiotów zależnych od 
Skarbu Państwa, na rzecz samorządu 
województwa śląskiego. Pragnę również 
poinformować, że dotrzymujemy słowa 
i na ostatniej, nadzwyczajnej sesji Sej-
miku podjęliśmy uchwałę o dofinanso-

waniu leczenia niepłodności metodą  
in vitro dla par pragnących posiadać po-
tomstwo. Życzę, aby każda para marzą-
ca o dzieciach potrafiła zrealizować 
swoje pragnienia.

Przed nami Boże Narodzenie, życzę 
Czytelnikom ,,Wiadomości Rudzkich” 
spokojnych i pełnych życzliwości świąt. 
Niech ten czas przyniesie Państwu uko-
jenie i radość. 

– Dziękuję za rozmowę. JO

Fo
to

: a
rc

h.
 p

ry
w

at
ne



3www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 14.12.2022

PrOgrAM KOlej PluS

Będą nowe połączenia kolejowe
Przedstawiciele sześciu samorządów podpisali ze spółką PKP PLK umowy na realizację projektów dofinansowa-
nych w ramach rządowego programu Kolej Plus. W przypadku naszego miasta inwestycje będą dotyczyć od-
tworzenia ruchu pasażerskiego pomiędzy Gliwicami a centrum Katowic przez południowe dzielnice Zabrza 
i Rudy Śląskiej, z nowym przystankiem w Chorzowie oraz budowy linii kolejowej między Bytomiem a Rudą 
Śląską-Chebziem (przez Orzegów). W sumie w ramach programu Kolej Plus ma zostać zrealizowanych sześć 
projektów w regionie, a ich partnerem jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która zapewniła samorzą-
dom sfinansowanie wkładu własnego do realizowanych inwestycji.

reKlAMA

Zaangażowanie finansowe GZM w pla-
nowane inwestycje to ponad 317 mln zło-
tych. Ich całkowita wartość to prawie 
1,5 mld złotych. Już wcześniej GZM zlecił 
opracowanie dokumentacji przedprojekto-
wych dla tych inwestycji oraz w całości 
sfinansował to zadanie. Projekty te zostały 
ocenione najlepiej w skali całego kraju. 
– Dzięki tym dotacjom w Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii wybudowanych 
i wyremontowanych zostanie łącznie  

ok. 100 km torów – podkreśla Kazimierz 
Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. 
– To poprawi skomunikowanie naszych 
gmin z miastem wojewódzkim i stolicą me-
tropolii – z Katowicami. Rozbudowa infra-
struktury torowej jest kluczowa dla 
usprawnienia funkcjonowania transportu 
szynowego, ponieważ naszym celem jest 
to, aby pociągi Kolei Metropolitalnej 
w godzinach szczytu kursowały co kilkana-
ście minut. Obok twardych inwestycji, jak 

właśnie budowa nowych torów, równie 
istotne jest także podejmowanie przez nas 
szeregu innych działań, dzięki którym po-
prawiamy ofertę komunikacyjną w GZM. 
To finansowanie zwiększonej częstotliwo-
ści kursowania pociągów, na które od  
2019 roku przeznaczyliśmy 33 mln zł oraz 
pogłębianie integracji biletowej, co pozwa-
la pasażerom na bardziej swobodne łącze-
nie różnych środków transportu w swoich 
codziennych podróżach – dodaje.

Kolejnym etapem po podpisaniu umów 
będzie ogłoszenie przez PKP PLK postę-
powań przetargowych na opracowanie 
szczegółowej dokumentacji projektowej, 
która będzie podstawą do przygotowania 
przetargów na prace budowlane. Wyjąt-
kiem jest projekt zakładający utworzenie 
alternatywnego ruchu pasażerskiego po-
między Gliwicami a centrum Katowic, 
gdzie od razu zostanie ogłoszony przetarg 
w formule zaprojektuj i wybuduj.

To jedna z dwóch inwestycji, które do-
tyczą naszego miasta i której liderem jest 
Ruda Śląska. Projekt zakłada przygotowa-
nie alternatywnego połączenia aglomera-

cyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice 
– Katowice. Na trasie tej pociągi będą się 
zatrzymywać na nowych lub odbudowa-
nych stacjach i przystankach kolejowych: 
w rejonie os. Wyzwolenia w Gliwicach, 
w zabrzańskich Makoszowach, w rudzkich 
Bielszowicach, Halembie, Wirku i Ko-
chłowicach oraz na nowym przystanku 
w Chorzowie-Batorym. – Uruchomienie 
tego połączenia kolejowego skomunikuje 
południowe dzielnice Rudy Śląskiej z mia-
stami o dużym potencjale społeczno-go-
spodarczym wchodzącymi w skład Metro-
polii. Wykorzystując potencjał połączeń 
kolejowych, pozwoli też mieszkańcom pra-
cującym poza Rudą Śląską na szybkie do-
tarcie do pracy – mówi Michał Pieroń-
czyk, prezydent Rudy Śląskiej. – Podróże 
między miastami Metropolii pochłaniają 
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6 inwestycji kolejowych
Umowy w ramach programu Kolej Plus dotyczą prac  

na szeregu linii kolejowych. Chodzi o:
budowę drugiego toru w kierunku Rybnika na odcinku Katowice-Ligota • 
– Orzesze-Jaśkowice,
odbudowę połączenia kolejowego z centrum Pyskowic,• 
odtworzenie alternatywnego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami • 
przez katowickie dzielnice Kostuchna i Murcki,
odtworzenie ruchu pasażerskiego pomiędzy Gliwicami a centrum • 
Katowic przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej, z nowym 
przystankiem w Chorzowie,
odtworzenie bezpośredniego połączenia centrum Dąbrowy Górniczej ze • 
Strzemieszycami i Sławkowem,
budowę linii kolejowej między Bytomiem a Rudą Śląską-Chebziem, • 
przez Orzegów.

Umowa ze spółką PKP PLK została podpisana w ubiegłym tygodniu przez 
przedstawicieli sześciu samorządów, w tym prezydenta Rudy Śląskiej.

znaczną część naszego czasu. Wprowadzo-
ne rozwiązania kolejowe w ramach pro-
gramu Kolej Plus w znacznym stopniu po-
zwolą nam ten czas zaoszczędzić, wpłyną 
też na poprawę komfortu naszych podróży 
– dodaje.

W ramach rządowego programu odbu-
dowana zostanie również linia kolejowa 
między Bytomiem i Rudą Śląską. Na trasie 
powstaną dwa nowe przystanki – w Byto-
miu przy ulicy Zabrzańskiej i w rudzkim 
Orzegowie. W Chebziu linia łączyć się bę-
dzie z główną linią kolejową łączącą Kato-
wice z Gliwicami. Co ważne – pociągi bę-
dą mogły tu być kierowane w obu kierun-
kach. Dzięki temu pociągi kursujące z By-
tomia do Gliwic będą mogły jechać przez 
centrum Zabrza i Rudę.

Źródło: GZM, oprac. JO
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SP nr 16 dla rudzkiego schroniska
WOLONTARIAT

Czwartkowa (8.12) sesja była dziesiątą w tym roku.
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W�okresie�przedświątecznym�Szkoła�Podstawowa�nr�16�im.�Janusza�Korczaka�w�Wirku�kolej-
ny�raz�zorganizowała�akcję�wspierającą�chore�i�bezdomne�zwierzaki�z�rudzkiego�schroniska�
TOZ�Fauna.�Uczniowie�zbierali�karmę�dla�zwierząt�oraz�zorganizowano�koncert�w�połączeniu�
z�kiermaszem,�z�którego�dochód�przeznaczony�zostanie�także�na�rzecz�rudzkiego�azylu.

Wylicytowany tort został podarowany uczniom realizującym akcję.
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Inicjatywa wyszła z dwóch klas  
– 7a i 6b, które przez listopadowy ty-
dzień wypiekali ciasta, ciasteczka oraz 
pierniki na kiermasz połączony ze 
zbiórką karmy dla zwierząt. W tym ro-
ku do akcji charytatywnej dołączył 

również szkolny zespół muzyczny Ru-
da Nuta, który zorganizował dla rodzi-
ców koncert piosenki pozytywnej.  
W trakcie mieli oni okazję wesprzeć 
inicjatywę młodzieży podczas kierma-
szu. Ponadto wylicytowali domowej 

roboty tort upieczony przez jedną 
z mam – został on podarowany uczniom 
w podziękowaniu za udział w akcji.

– Jesteśmy dumni z uczniów – wyka-
zali się niezwykłym zaangażowaniem, 
odpowiedzialnością i operatywnością. 
Szkolna akcja zakończyła się nie lada 
sukcesem. Udało zebrać się dużą por-
cję karmy dla kotów i psów oraz  
4000 zł. Zebrane dary zostaną przeka-
zane schronisku Fauna, które 14 grud-
nia odwiedzi mury szkoły wraz z pod-
opiecznymi. Uczniowie całej szkoły 
będą mieli okazję poznać zwierzaki, 
które zainspirowały 7a i 6b do tak 
szlachetnej działalności – podsumo-
wuje Lucyna Brzeziak, nauczyciel  
i wychowawca klasy 7a z SP nr 16.

Tegoroczna akcja była kontynuacją 
wolontariackich działań na rzecz TOZ 
Fauna. Od dwóch lat uczniowie obec-
nej klasy siódmej realizują adopcję Kiermasz cieszył się dużą popularnością.
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wirtualną kilku psów, z których osta-
tecznie niemal wszystkie znalazły 
prawdziwy dom. Uczniowie często 
odwiedzali schronisko, wyprowadzali 
psiaki na spacery, bawili się z kotami 
oraz organizowali przysmaki dla swo-
ich wirtualnych podopiecznych. – Ma-
my nadzieję, że wolontariat na rzecz 
schroniska nadal będzie kontynuowa-

ny, gdyż uczy młodych szacunku do 
każdej istoty żywej, odpowiedzialno-
ści, życzliwości i wrażliwości na 
krzywdę – bycia po prostu dobrym 
człowiekiem. Dobrze, że szkoła jest 
miejscem, w którym mogą tworzyć, re-
alizować się oraz rozwijać przy okazji 
pomagając innym – podsumowuje Lu-
cyna Brzeziak. JO

Kolejny rok pracy za nimi
RADA�SENIORÓW

Ostatnia�w�tym�roku�sesja�Rady�Seniorów�odbyła�się�w�środę�(7.12)�w�sali�
sesyjnej� rudzkiego�magistratu.�Był� to�czas�podsumowań,� tworzenia�planu�
prac�na�przyszły�roku,�a�także�składania�życzeń�z�okazji�zbliżających�się�Świąt�
Bożego�Narodzenia.

– Chciałbym Państwu złożyć najlepsze życze-
nia na święta i wszystkiego dobrego w nowym 
roku. Abyście Państwo dalej aktywnie działali, 
tak jak dotychczas i współtworzyli nasze miasta 
w tym aspekcie społecznej pomocy i wsparcia 
dla grupy seniorów. Wszystkiego dobrego życzę 
– zdrowia, miłości, wsparcia, zrozumienia i tego, 
co najlepsze – przekazał radnym seniorom pre-
zydent miasta Michał Pierończyk.

Podczas sesji głos zabrał także m.in. Andrzej 
Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury 
Fizycznej, który przedstawił seniorom szczegóły 
zbliżającego się jarmarku na rynku. Ponadto za-
prezentowano sprawozdania z pracy zespołów 
tematycznych oraz podsumowano stan Rudzkiej 
Karty Seniora. – Od początku istnienia progra-
mu wydaliśmy 8284 karty, natomiast w tym roku 
było ich 601 – przedstawia Józef Osmenda, prze-
wodniczący rudzkiej Rady Seniorów.

Poza tym radny Jan Krawczyk, który z ramie-
nia rudzkich seniorów zasiada w Obywatelskim 
Parlamencie Seniorów, przedstawił informację 
na temat jego ósmej sesji, jak również o rozpo-
częciu czwartej kadencji OPS.

Środowa sesja była zarazem czwartą w tym 
roku i ostatnią. To dobry moment na podsumo-
wanie tegorocznej pracy rudzkiej Rady Senio-
rów. – Ten rok był szczególny, bo wspólnymi siła-
mi wraz ze współorganizatorami zorganizowali-
śmy „I Rudzkę Senioriadę”. Impreza spodobała 
się seniorom, bo było coś i dla ciała, i dla ducha, 
więc jeżeli uda nam się pozyskać środki finanso-
we i sponsorów, będziemy kontynuować tę ini-
cjatywę – zapowiada Józef Osmenda.

W przyszłym roku pierwsza sesja Rady Senio-
rów odbędzie się 1 marca, a kolejne – 7 czerwca, 
6 września oraz 6 grudnia.

 Joanna Oreł

To była 
ostatnia 

sesja 
w tym 

roku, 
stąd nie 

zabrakło 
życzeń. Fo
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O planach na następne miesiące
MŁODZIEŻOWA�RADA�MIASTA

Za�nami�dziesiąta�sesja�Młodzieżowej�Rady�Miasta.�Była�to�okazja�do�ustale-
nia�planu�działań,�w� tym�organizacji�m.in.� akcji� ,,Korek�Day”,�Debaty�Oks-
fordzkiej�oraz�konkursu�,,O�Rudzki�Mikrofon”.

Z uwagi na przedświąteczny 
czas oraz fakt, że była to ostat-
nia w tym roku sesja MRM, na 
jej początku życzenia młodym 
radnym złożył prezydent mia-
sta Michał Pierończyk. – Z oka-
zji zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia złożyłem rad-
nym Młodzieżowej Rady Miasta 
życzenia świąteczne oraz po-
dziękowałem za dotychczasową 
działalność. Mam nadzieję, że 
przyszły rok będzie dla młodzie-
żowych radnych pełen sukce-
sów i nadal będą tak prężnie 
działać na rzecz młodych miesz-
kańców naszego miasta oraz 
zachęcać ich do współpracy 
i zarażać dobrymi pomysłami 
– podsumował prezydent Pie-
rończyk.

Drugim najważniejszym 
punktem sesji było zapocząt-
kowanie prac nad organizacją 
Debaty Oksfordzkiej oraz wy-
brany został jej przewodniczą-
cy. – Ponadto od przyszłego 
roku chcemy organizować ,,Ko-
rek Day”, czyli akcję, podczas 
której w każdej szkole będą 
zbierane plastikowe korki na 
rzecz osób potrzebujących. 
Pierwszy termin wyznaczyliśmy 
na 13 stycznia. Mam nadzieję, 
że nie będzie to jednorazowa 

akcja i będziemy ją organizo-
wać co miesiąc – zapowiada 
Paweł Małyska, przewodniczą-
cy Młodzieżowej Rady Miasta. 
– Zamierzamy także kontynu-
ować inicjatywę z ubiegłego 
roku, czyli przygotujemy paczki 
świąteczne dla małych pacjen-
tów szpitala w Bielszowicach 
– dodaje. 

Ustalono także komitet osób, 
które będą zajmowały się orga-
nizacją konkursu wokalnego 
,,O Rudzki Mikrofon”. Mło-
dym radnym przedstawiono 
również szczegóły rudzkiego 
finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy.

Obecnie w Młodzieżowej Ra-
dzie Miasta zasiada 40 osób – to 
uczniowie rudzkich szkół. 
W związku z tym, że w tym roku 
części radnym wygasł mandat 
w związku z zakończeniem edu-
kacji w szkole, w szeregach MRM 
pojawiły się nowe osoby. Zmieni-
ło się także prezydium rady. Prze-
wodniczącym MRM został Paweł 
Małyska, a wiceprzewodniczą-
cym Wojciech Miliczek. – Uczy-
my się współpracy na nowo, w no-
wym składzie. Cieszy mnie to, że 
na sesjach jest coraz więcej dys-
kusji i radni wyrażają swoje zda-
nie – podsumowuje Paweł Mały-
ska. Joanna Oreł
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Chętnych do gry na akordeonie nie brakuje
WYWIAD
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W�miniony�weekend�swoje�75-lecie�obchodził�Zespół�Akordeonistów�im.�Edwarda�Huloka.�
Podczas�wydarzenia�spotkało�się�kilka�pokoleń�muzyków�i�sympatyków,�a�o�działalności�ze-
społu�rozmawiamy�z�jego�szefem,�Robertem�Kierem.

Dyrygentem zespołu jest Robert Kier.
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– Zespół akordeonistów obchodzi 
piękny jubileusz. To dobry czas dla 
takich grup?

– Zespół Akordeonistów im. Edwar-
da Huloka to wspaniała grupa. Nie bo-
ję się powiedzieć, że to ewenement na 
skalę światową, bo złożony wyłącznie 
z ludzi z pasją i miłością do gry na 
akordeonie. Do wspólnego spędzania 
czasu i dzielenia się radością z innymi 
zawsze jest dobry czas, bo o to głów-
nie chodzi w naszej grupie. Spotyka-
my się i gramy. Nasz jubileusz jest dla 
nas ważny, ale tak naprawdę to tylko 

kolejna data w bogatej historii zespo-
łu. Ta historia dzieje się na naszych 
oczach, każdego dnia, a my wszyscy 
chcemy w tym uczestniczyć.

– Mieliśmy okazję posłuchać 
w miniony weekend Waszego kon-
certu jubileuszowego. Przypomnij-
my, co przygotowaliście?

– Koncert składał się z dwóch czę-
ści. W pierwszej zaprezentowaliśmy 
utwory, które są dowodem naszych 
podróży po innych krajach, skąd przy-
wieźliśmy grane melodie. W części 
drugiej zaprezentowaliśmy się w na-

szych najbardziej znanych hitach pod 
wspólnym tytułem ,,The best of Hulo-
ki”. Ten tytuł objaśnia wszystko. Za-
prosiliśmy również do współudziału 
najbardziej znane nie tylko w Polsce, 
ale i w innych rejonach świata Trio 
harmonijek ustnych Con Brio z My-
słowic z jego założycielem Zygmun-
tem Zgrają na czele. Myślę, że takie 
obłożenie artystyczne koncertu zado-
woliło nawet najbardziej wymagają-
cych słuchaczy.

– Czy w obecnych czasach nadal 
są chętni, żeby uczyć się gry na 
akordeonie?

– Cieszę się, że mogę to powiedzieć. 
Chętnych nigdy nie brakowało i to jest 
dobra wiadomość, bo akordeon może 
się wydawać mało popularny. Na 
szczęście w naszym regionie to cały 
czas instrument, na którym młodzi lu-
dzie chcą uczyć się grać. Co prawda 
pandemia mocno uszczupliła nasze 
szeregi, ale staramy się działać dalej, 
aby podtrzymywać tradycję grania na 
akordeonie.

– Jak wygląda obecnie zespół? To 
raczej starsi członkowie, czy całe ro-
dziny, a może tylko młodsi?

– Obecnie w zespole występują 
głównie dzieci i młodzież. Jednak kie-

dy przychodzi czas ważnego koncertu, 
szeregi zespołu zasilają niezawodni  
i zawsze przygotowani byli członko-
wie oraz całe rodziny. To jest też siła 
naszego zespołu. Grali u nas dziadko-
wie, potem ich dzieci i wnuki, a często 
razem te kilka pokoleń zasiadało 
obok siebie na scenie. Sporo jest ro-
dzin, które z pokolenia na pokolenie 
grają na akordeonach i dzięki takim 
rodzinom nasza działalność ma sens. 
Chcę podziękować za wsparcie przy 
organizacji jubileuszu Domowi Kul-
tury w Bielszowicach, w którym 
działamy oraz władzom miasta Ruda 
Śląska za wyróżnienie najbardziej 
zasłużonych członków naszego ze-

społu. Dziękuje też wszystkim, któ-
rzy wspierają nas nie tylko finanso-
wo, ale też ciekawymi pomysłami 
i sugestiami.

– Czego życzyłby Pan sobie i akor-
deonistom na kolejne lata?

– Życzyłbym wszystkim osobom 
związanym z zespołem, jak i sobie sa-
memu, ciągu dalszego tej pięknej opo-
wieści i żebyśmy nie musieli się mar-
twić o to, co będzie jutro. Życzyłbym 
sobie też, abyśmy zawsze mieli dla 
kogo i gdzie grać, bo po to wszyscy 
spędzamy długie godziny na próbach, 
żeby cieszyć naszych słuchaczy.

– I tego właśnie życzymy. Dzięku-
ję za rozmowę. AWAkordeoniści obchodzili swoje święto na deskach Domu Kultury w Bielszowicach.
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Pół wieku ,,piętnastki”
Szkoła� Podstawowa� Sportowa� z� Oddziałami� Integracyjnymi� nr� 15� z� Halemby� obchodzi� 
50-lecie�istnienia.�Obchody�jubileuszowe�trwają�wprawdzie�cały�rok,�ale�w�miniony�piątek�
(9.12)�odbyły�się�główne�uroczystości.�Była�to�okazja�do�prezentacji�programu�artystycznego�
w�wykonaniu�uczniów�SPS�nr�15,�a�także�złożenia�podziękowań�i�życzeń�na�kolejne�lata�oraz�
wielu�wzruszeń.�Ponadto�w�trakcie�wydarzenia�otwarta�została�zielona�pracownia�„Woda�
źródłem�życia”.

– Świętujemy tak naprawdę przez 
cały rok. Po głównych uroczysto-
ściach, które odbyły się teraz, w lu-
tym planujemy bal przebierańców 
w stylu lat 70. i 80. oraz walentynki, 
a w następnych miesiącach kolejne 
wydarzenia. Jubileuszowy rok za-

kończymy 1 czerwca przyszłego roku 
podczas festynu z okazji Dnia Dziec-
ka – zapowiada Piotr Prencel, dyrek-
tor  Szkoły Podstawowej Sportowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 
im. Polskich Olimpijczyków w Ha-
lembie.

Tymczasem piątkowe, główne uro-
czystości, rozpoczęły się od mszy 
świętej w kościele pw. Bożego Naro-
dzenia. Następnie w SPS nr 15 odbyła 
się m.in. prezentacja dorobku szkoły, 
można było także zapoznać się z jej 
historią i osiągnięciami, kroniką oraz 
biuletynem „50 wydarzeń na 50-lecie 
szkoły”. W trakcie jubileuszu otwarto 
też zieloną pracownię  „Woda źródłem 
życia”, która powstała ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Z kolei po południu zorganizowano 
dzień otwarty szkoły z występami, 
spotkaniami absolwentów, kawiaren-
kami i „Barem pod bombką”.

Ówczesna Szkoła Podstawowa nr 15 
w Halembie powstała w 1972 roku. 
Pierwszą dyrektorką do 1979 roku by-
ła Gertruda Korach, następnie do  
1998 roku zarządzał nią dyrektor Hen-
ryk Kopeć, a później – i nadal – dyrek-

tor Piotr Prencel. We wrześniu 1985 r. 
placówka zyskała miano sportowej, 
a od 1990 roku przyjęła w swoje mury 
pierwsze dzieci niepełnosprawne. Tym 
samym stała się prekursorem działań 
integracyjnych. Od 2008 roku szkoła 
nosi imię Polskich Olimpijczyków, 
a w 2019 roku formalnie zmieniono jej 
nazwę na: Szkoła Podstawowa Sporto-
wa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 
im. Polskich Olimpijczyków.

– Przez wiele lat wyróżniliśmy się 
jako szkoła sportowa o profilu lekko-

atletycznym. Nasi uczniowie mieli set-
ki osiągnięć na poziomie województwa 
i kraju. W tej chwili stawiamy na inte-
grację. Byliśmy pierwsi w mieście 
i cały czas funkcjonujemy na tym po-
ziomie najwyższym, mamy najwięcej 
uczniów, jeżeli chodzi o klasy integra-
cyjne. Ponadto przy szkole działa 
przedszkole – mówi dyrektor Piotr 
Prencel.

Obecnie w placówce naukę pobiera 
400 uczniów, 52 przedszkolaków, 
a uczy 64 nauczycieli. Joanna Oreł

Uczniowie zaprezentowali bogaty program artystycznych 
podczas jubileuszowych obchodów.
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ZłoTE GoDY

Ponad 50 par małżeńskich obchodziło 1.12 Złote Gody podczas uroczystości w Miejskim Centrum 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

Bronisława i Mirosław Pełkowie. Krystyna i Augustyn Prudłowie. Genowefa i Jan Pyszni.

Przeżyli razem 50 lat

Róża i Bernard Mazurowie. Maria i Józef Nawratowie. Eugenia i Henryk Odrobni.

Małgorzata i Jan Skibowie. Teresa i Jan Skrzypcowie. Irena i Wincenty Smołkowie.

Jadwiga i Henryk Rudowie. Maria i Janusz Rudolfowie. Aniela i Henryk Rupikowie.

Janina i Piotr Solikowie. Anna i Edmund Spendelowie. Urszula i Roman Szałkiewiczowie.
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Muzyka i scena są dla 
nich wszystkim

7

„Kto ukradł ducha świąt?” to piąty spektakl w wykonaniu Stowarzyszenia „MusicALL”.
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W�ubiegłym�tygodniu�na�deskach�Miejskiego�Centrum�Kultu-
ry�odbyła�się�premiera�spektaklu�„Kto�ukradł�ducha�świąt?”�
w�wykonaniu�Stowarzyszenia�„MusicALL”.�Rozmawiamy�z�je-
go� prezesem,� Bartoszem� Banasikiem,� na� temat� przesłania�
nowego�musicalu� oraz� o� kolejnych� planach�młodych� arty-
stów,�a�także�o�ich�doświadczeniu.

KULTURA

– Jesteśmy po premierze Waszego 
piątego spektaklu. Co chcecie w nim 
przekazać?

– Przez przypadek wyszło tak, że to już 
nasz drugi spektakl zimowy i to z rzędu. 
Tym razem jednak w przeciwieństwie do 
„Dziewczynki z Zapałkami” jest on o cha-
rakterze komediowym i ma dużo więcej 
humoru. Wkrada się tam wprawdzie wątek 
kryminalny, ale jego treść jest odpowied-
nia nawet dla najmłodszych. Czy uda nam 
się odpowiedzieć na tytułowe pytanie i do-
wiedzieć, kto tak naprawdę ukradł ducha 
świąt? Po odpowiedź zapraszamy na spek-
takl, ale mogę powiedzieć, że z pewnością 
każdy wyniesie z tego spektaklu jakąś lek-
cję dla siebie.

– Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli 
kryminalnej komedii „Kto ukradł du-

cha świąt?” – czego można się spodzie-
wać?

– Na pewno wiele tańca, piosenek 
i abstrakcyjnego humoru. Ponad 30 arty-
stów na scenie, dekoracje i tym razem, 
w przeciwieństwie do wcześniejszych 
spektakli, w pełni autorska fabuła. Posta-
wiliśmy na mój pomysł, który miałem ja-
kiś czas temu, na zadanie pytania tym 
czynnikom, które możemy podejrzewać 
o to, że odbierają nam ducha świąt. Stąd 
abstrakcyjne postaci w tym spektaklu, ta-
kie jak uosobienie czasu, widmo stresu 
czy zjawy mamony.

– Jak młodzi ludzie podchodzą do 
trudnych tematów, które prezentujecie 
na scenie? Jakimi metodami pracujecie 
z nimi, aby zrozumieli przekaz i potra-
fili „podać” go dalej publiczności?

– Od początku naszej działalności 
zawsze staramy się traktować widzów 
i aktorów, którzy występują w naszym 
stowarzyszeniu, po prostu jako małych 
ludzi, którzy inteligencją nie odbiegają 
od dorosłych ludzi i staramy się treści 
przekazywać zupełnie tak, jakbyśmy to 
przekazywali dorosłej osobie. Być mo-
że właśnie stąd rodzice, którzy przy-
chodzą na nasze spektakle, sami dobrze 
się bawią podczas nich. Przecież wia-
domo nie od dziś, że humor dla starszej 
widowni nie raz przelatuje dzieciom 
nad głowami.

– Skoro już mowa o aktorach... Ja-
kie są kryteria, aby dołączyć do Wa-

Spełnili marzenie Olafa!
BIEG�MIKOŁAJÓW

Rudzianie�po�raz�kolejny�postanowili�pomóc�w�spełnieniu�marzenia�i�to�im�się�udało.�Na�rudz-
kim�rynku�6�grudnia�odbył�się�charytatywny�„Bieg�Mikołajów”,�z�którego�dochód�przeznaczony�
zostanie�na�zakup�autka�akumulatorowego�dla�Olafa,�chorującego�na�ostrą�białaczkę�szpiko-
wą.�Na�tym�etapie,�oprócz�zdrowia,�jako�dziecka�jest�to�jego�największe�marzenie.

Olaf Oprządek ma 5 lat, ale życie zdą-
żyło go już doświadczyć. Chłopczyk cho-
ruje na ostrą białaczkę szpikową, a ostatnie 
kilka miesięcy spędził w szpitalu. Trudno 
więc nie było zainteresować się jego ma-
rzeniem, o co zadbała Fundacja Mam Ma-
rzenie, a do czego przyłączył się Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej. Okazało się, że Olaf uwielbia samo-
chody, a jego największe marzenie to duże 

W tegorocznym biegu wystartowało ok. 400 osób.
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auto na akumulator, w którym mógłby jeź-
dzić wraz ze swoją starszą siostrą. – Olaf 
od małego interesował się autami, maj-
sterkował przy nich, uwielbia samochodo-
we gry komputerowe oraz zna marki więk-
szości pojazdów – mówi Monika Oprzą-
dek, mama Olafa.

I to właśnie stało się celem organizacji 
przez MOSiR tegorocznego ,,Biegu Miko-
łajów”, z którego dochód przeznaczony 

REKLAMA

zostanie na zakup autka akumulatorowego 
dla Olafa. 6 grudnia z rudzkiego rynku wy-
ruszyło ok. 400 osób, głównie dzieci i mło-
dzieży, którzy chętni byli wspomóc marze-
nie 5-latka. W trakcie udało się uzbierać 
3687 zł – dzięki tej kwocie Olaf otrzyma 
swój upragniony prezent. – Dziękujemy 
wszystkim osobom za udział w akcji. Jak 
zwykle nie zawiedliście i udowodniliście, 
że dobro drugiego człowieka leży Wam na 

sercu. Dzięki temu uda nam się spełnić ma-
rzenie kolejnego dziecka – podsumowuje 

Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Joanna Oreł

szych szeregów i przede wszystkim, 
w jaki sposób można to zrobić?

– Oczywiście, co roku organizowany 
jest przynajmniej jeden casting, zazwyczaj 
na początku sezonu artystycznego, czyli 
wtedy, gdy zaczyna się rok szkolny. 
Przyjść może każdy, kto marzy o tym, że-
by stanąć na scenie. Przedział wiekowy to 
z założenia od 8 do 20 lat, ale grają też 
z nami osoby starsze, które często wcielają 
się po prostu w dojrzalsze postaci. Castingi 
odbywają się różnie, ostatnie dwa lata były 
w formie zajęć próbnych, wcześniej 
uczestnicy musieli sami coś przygotować. 
Jak będzie przy kolejnym spektaklu? Naj-
lepiej śledzić nasze media społecznościo-
we.

– Proszę powiedzieć trochę więcej 
o kadrze, która prowadzi stowarzysze-
nie, w tym o Pańskim doświadczeniu.

– Jeżeli chodzi o kadrę, to zaczynaliśmy 
sami prawie jako dzieci, gdyż, kiedy za-
kładaliśmy stowarzyszenie, mieliśmy po 
18-19 lat. Z Darią Resztak, która do dziś 
odpowiedzialna jest za choreografię, mie-
liśmy już kilka lat doświadczenia scenicz-
nego, ale po raz pierwszy stawaliśmy po 
tej drugiej stronie, realizując nasz pierw-
szy w życiu musical – „Kopciuszek – za-
mienił się sen w rzeczywistość”. I jak to 
mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampa-
na i tak się stało. Do kadry od dwóch lat 
należy również Klaudia Kaczmarczyk, 
która prowadzi zajęcia i wspiera Darię 
Resztak w tworzeniu układów tanecznych. 
Klaudia jest naszą pierwszą, można by 
rzec, gwiazdą. To właśnie ona, te 6 lat te-
mu, w wieku 13 lat, wcieliła się w rolę ty-
tułowego Kopciuszka. Więc historia tego 

Kopciuszka również zakończyła się happy 
endem (śmiech).

– Jakie są Wasze kolejne plany?
– Od zeszłego sezonu działa również 

Fundacja Sztuk Scenicznych „Teatr z Od-
zysku”, która swoją premierę wprawdzie 
przeniosła na kolejny rok kulturalny, ale 
jesteśmy pewni, że wtedy już się odbędzie. 
I będzie to właśnie „Człowiek z Odzysku”, 
o którym może więcej powiemy bliżej pre-
miery. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to 
planujemy kolejne działania, ale też nie 
wiemy, co dokładnie z nimi będzie ze 
względu na przekształcenia Miejskiego 
Centrum Kultury. Dlatego dopóki nie po-
twierdzimy, gdzie i kiedy zagramy, nie 
chcielibyśmy zdradzać szczegółów.

– Mamy za sobą pandemię, która 
z pewnością spowolniła rozwój Waszej 
działalności, ale był też moment kryzy-
sowy, kiedy mówiliście o zakończeniu 
działalności. Tak się jednak nie stało. Co 
o tym zadecydowało?

– Z pewnością wiele możemy zawdzię-
czać miastu, które wsparło nasze działania 
i pomogło nam do nich wrócić, właśnie 
w MCK-u, w którym zaczynaliśmy swoją 
przygodę. Też wiele możemy zawdzięczać 
rodzicom naszych podopiecznych, którzy 
poruszyli niebo i ziemię, żebyśmy jednak 
dalej istnieli. Dla niektórych, którzy 
uczęszczają do nas od kilku lat, nasze zaję-
cia stały się drugim domem. Ja wprawdzie 
w tym domu już za długo nie zabawię, bo 
to mój ostatni rok w stowarzyszeniu, ale 
mam nadzieję, że ktoś przejmie pałeczkę 
i przy kolejnych produkcjach będę mógł 
po prostu zasiąść na widowni.

– Dziękuję za rozmowę. JO
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Dekada z Aquadromem
JUBILEUSZ
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Rudzki�Aquadrom�ma�w�tym�roku�10�lat!�W�sobotę�(10.12)�z�okazji�ofi-
cjalnych� obchodów�okrągłych� urodzin�w�parku�wodnym� zaplanowano�
wiele�atrakcji,�w�tym�szereg�konkursów�z�nagrodami�oraz�animacje�dla�
dzieci.�Był�także�m.in.�wyjątkowy�pokaz�baniek�mydlanych,�występ�w�wy-
konaniu� artystów� ze� Stowarzyszenia� „Music� All”� oraz� po� raz� pierwszy� 
w�historii�parku�–�dmuchany�tor�przeszkód�w�basenie�sportowym.�Po-
nadto�nie�zabrakło�urodzinowego�tortu.�8�grudnia,�czyli�dokładnie�10�lat�
po�otwarciu�Aquadromu,�klienci�mogli�skorzystać�z�promocyjnego�biletu�
do�Strefy�Rekreacji�i�Sportu.� JO, Foto: AW

Cuda są możliwe. To zasługa ludzi
SZLACHETNA�PACZKA

Za�nami�weekend�cudów,�czyli�finał�kolejnej�edycji�akcji�charytatywnej�„Szlachetna�Paczka”.�W�ramach�niej�w�Ru-
dzie�Śląskiej�obdarowane�zostały�42�rodziny,�dla�których�paczki�przygotowali�chętni�darczyńcy,�a�odebrali�w�ma-
gazynie,�zlokalizowanym�w�II�Liceum�Ogólnokształcącym�w�Wirku,�wolontariusze,�którzy�następnie�dostarczyli�
prezenty�potrzebującym.�– Rodziny najczęściej zgłaszały, że potrzebują żywności, środków czystości i odzieży. 
Dla mnie, jako wieloletniego darczyńcy, ważne jest to, że ta pomoc jest dedykowana. Odpowiadamy na realne 
potrzeby rodzin –�podsumowuje�Kamila�Hergesel,�lider�„Szlachetnej�Paczki”�w�Rudzie�Śląskiej.�W�tym�roku�do�
akcji�w�naszym�mieście�–�w�ramach�której�powstała�baza�rodzin,�zweryfikowano�je,�znaleziono�darczyńców�
oraz�rozwieziono�paczki�–�przyłączyło�się�23�wolontariuszy,�a�wszystko�to�dlatego,�że�oni�„lubią�ludzi”,�bo�tak�
właśnie�brzmi�hasło�„Szlachetnej�Paczki”.� Tekst�i�foto:�JO
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Zwycięską makietę przygotowali uczniowie klasy 2c z SP nr 2.
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Obrali kierunek na bezpieczeństwo
KONKURS

Klasa�2c�ze�Szkoły�Podstawowej�nr�2�im.�Jana�Wyplera�z�Bykowiny�zwyciężyła�w�konkursie�„Kierunek� 
–�Bezpieczeństwo”� zorganizowanym�w� ramach�Kampanii�Kolejowe�ABC� II� realizowanej�przez�Urząd�
Transportu�Kolejowego.�Uczniowie�rudzkiej�placówki�przygotowali�najlepszą�makietę�spośród�ponad� 
4�tys.�nadesłanych�prac�z�całej�Polski.�Dzięki�temu�przy�SP�nr�2�powstanie�nowoczesny�plac�do�ćwiczeń�
i�zabaw,�a�dla�młodych�twórców�zorganizowany�zostanie�wyjazd�na�zieloną�szkołę.

Konkurs był skierowany do uczniów 
klas I-VI szkół podstawowych z całej Pol-
ski. Zadaniem było wykonanie przez ze-
spół pracy plastycznej przedstawiającej 
Peronowo, czyli miasteczko, w którym 
mieszka nosorożec Rogatek, bohater Kam-
panii Kolejowe ABC, wraz ze swoimi 
przyjaciółmi. Swoich sił w tym wyzwaniu 
postanowiła spróbować m.in. klasa 2c  
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudzie Ślą-
skiej-Bykowinie. – Zaciekawiła mnie kwe-
stia bezpieczeństwa, a hasło makieta bar-
dzo przykuło moją uwagę. Największym 
wyzwaniem było to, jak ją wykonać, żeby 
zaciekawić innych. Długo zastanawialiśmy 
się nad materiałami, z jakich zrobić makie-
tę. Ostatecznie zdecydowaliśmy, że będzie 
to styropian, który jest łatwo dostępny  
i z którego można zrobić dobrą makietę, na 
której mogliśmy wprowadzać swoje pomy-
sły – mówi Sabina Ogierman, wychowaw-
ca klasy oraz nauczyciel plastyki  
w SP nr 2. – Nie bez znaczenia był fakt, że 
nagrodą było ufundowanie placu zabaw 
– dodaje.

Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, 
bo do konkursu zgłoszono ponad 4114 
prac. Projekty przygotowało łącznie aż  
40 454 uczniów z klas I-VI z 2364 szkół 
podstawowych z całej Polski. Ostatecznie 
komisja konkursowa najwyżej oceniła ma-
kietę, która wyróżniała się pod względem 
estetyki wykonania, miała walory eduka-
cyjne, była oryginalna i pokazała niesamo-
witą pomysłowość autorów. W ramach 

Magia świąt w Rudzie
JARMARK�BOŻONARODZENIOWY

Atmosferę� świąt� będzie� można� poczuć� w� naszym�
mieście�m.in.�podczas�IV�Jarmarku�Bożonarodzenio-
wego�w�Rudzie.�Odbędzie�się�on�w�sobotę,�17�grud-
nia� przy� Parafii� Matki� Bożej� Różańcowej.� Obecnie�
trwa�zbiórka�funduszy�na�organizację�imprezy.

– Jak co roku odbędą się warsztaty zdobienia pierników oraz kartek 
świątecznych dla najmłodszych, jak i dla tych starszych. Nie zabraknie 
świątecznej muzyki, lokalnych wystawców na straganach oraz wiele 
innych, ciekawych atrakcji dla mieszkańców, aby w tym magicznym 
okresie spędzić czas w miłej atmosferze – zachęca do udziału w jarmar-
ku Marek Szymański, jeden z organizatorów oraz rudzki radny.

Znany jest już także program IV Jarmarku Bożonarodzeniowego 
w Rudzie. 17 grudnia (sobota) od godz. 9 czynne będą budki wystaw-
ców, od godz. 10 do godz. 13 zaplanowano występy dzieci, młodzieży 
i grup z domów kultury, a o godz. 14 ma rozpocząć się prezentacja 
TURUDA (lokalny przewodnik) pt. „Rudzka aleja gwiazd i mete-
orów”. Następnie, o godz. 15 odbędzie się czytanie „Opowieści wigi-
lijnej” po śląsku z prezydentem miasta, w godzinach 15.30-18 – wystę-
py solistów i zespołów, a po godz. 19 występ chóru. Jarmark ma po-
trwać do godz. 20. – Nasz jarmark z roku na rok cieszy się coraz więk-
szą popularnością, stąd kontynuujemy jego organizację – podsumowu-
je Marek Szymański. By jednak była taka możliwość, potrzebne są 
fundusze. Obecnie trwa zbiórka – pod adresem zrzutka.pl/27xnfy moż-
na dorzucić swoją cegiełkę. JO

wygranej w konkursie SP nr 2 otrzyma 
plac do zabaw i ćwiczeń o wartości  
20 tys. zł oraz wyjazd na zieloną szkołę. 
Wygrała ona także prezentację makiety 
podczas wideomappingu 3D, który wy-
świetlony został na początku grudnia na 

budynku dworca Wrocław Główny podczas 
wydarzenia edukacyjno-informacyjnego  
w ramach Kampanii Kolejowe ABC II. 
– Od początku pracuję z moją klasą meto-
dą projektu. Dużo rzeczy robimy razem, 
twórczo. To są naprawdę wyjątkowe dzie-

ciaki. Staram się ich wprowadzić w świat, 
w którym oni o pewnych rzeczach decydu-
ją, projektują, myślą, tworzą, są bardziej 

zaradni. Nie pracujemy według schematu 
– podsumowuje Sabina Ogierman.  

 Joanna Oreł

Dobro prosto z serca
KULTURA

Halembski�Ośrodek�dla�Niepełnosprawnych�Najświętsze�Serce�Jezusa�
po� raz� kolejny� zorganizował�w�Miejskim�Centrum�Kultury� spotkanie�
adwentowe�„Serce�pełne�dobra”,�podczas�którego�w�sobotę� (10.12)�
m.in.�podopieczni�ośrodka�zaprezentowali�najnowszy�spektakl,�świę-
towano�25-lecie�zespołu�„Od�serca”,�odbyła�się�prezentacja�filmowa,�
wystawy�oraz�spotkanie�z�Mikołajem.

– Gratuluję kolejnego pięknego widowiska. Jak zawsze festiwal, którego 
organizatorem jest Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezu-
sa, wprowadził wszystkich zebranych w klimat nadchodzących świąt. Był to 
wieczór pełen ciepła i wzruszeń. Cieszę się, że mogłem tam być razem z Wami, 
waszymi rodzinami, opiekunami i przyjaciółmi. Dziękuję za zaproszenie mnie 
do tego grona – podsumował prezydent miasta Michał Pierończyk. JO

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIA DROBNE

Wiktoria 
Skornia
córka 
Macieja 
i Karoliny 
ur. 5.12
(3508 g 
i 53 cm)

Franciszek 
Wronka
syn 
Przemysława 
i Iwony 
ur. 4.12
(3250 g 
i 53 cm)

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.

 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.

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 nett o/godz, tel. 604-
630-556.

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

 Zatrudnię pracownika fi zycznego – 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.

 Zatrudnimy sprzedawcę w sklepie 
mięsnym w Rudzie Śląskiej, ul Karola Go-
duli 45 (Nett o) oraz ul. Katowicka 20 (Kau-
fl and ). Tel. 517-752-095.

 Pracownik utrzymania terenu ze-
wnętrznego, z prawem jazdy kat. B lub T, 
3500-4000 brutt o/mc, Ruda Śląska, tel. 
604-630-556.

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.

MATRYMONIALNE

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

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Grzegorza Tompy
byłego pracownika Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

rodzinie i bliskim zmarłego

składa 
Zarząd i pracownicy 

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 najem na okres do 3 lat  

z przeznaczeniem pod wycinkę 
drzewa w rejonie ulicy 

Odrodzenia.

W dniu 24.12.2022 r. 
Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przy ulicy Noworudzkiej 8 będzie 
nieczynny, natomiast w dniu 31.12.2022 r. będzie 
czynny w zmienionych godzinach tj. od godz. 8.00 

do godz. 12.00.
Ponadto w okresie przedświątecznym, 

tj. w dniu 20.12.2022 r. zostaną wydłużone godziny 
pracy PSZOK tj. od godz. 8.00 do godz. 18.00.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 215 wykazów nieruchomości 
gruntowych, znajdujących się w rejonie ulic: Zajęczej, Poligonowej, 

Sportowców, Powstańców Śląskich, Rycerskiej, – które zostaną 
oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 

rekreacyjne (przydomowe), Piernikarczyka – która zostanie oddana 
w najem z przeznaczeniem pod wycinkę drzew, Kolberga – która 

zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod schron bojowy, 
Cegielnianej, Porannej – która zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne, Grzybowej 

– które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekreacyjne (przydomowe) na okres 25 lat.

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, które zostaną oddane w najem 

na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem 
pod nasadzenia zastępcze w rejonie ulicy Jesionowej, Drogowej 

Trasy Średnicowej/Łącznica Chebzie.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości, które 
zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek 

rekreacyjny w rej. ul. Orzegowskiej. 

Aleksander 
Wilczek 
syn 
Darii 
i Arkadiusza 
ur. 29.11
(3610 g  
i 53cm)

Julia 
Lipik 
córka 
Pauliny 
i Rafała
ur. 26.11
(3650 g 
i 58 cm)

Kacper 
Budak
syn 
Agnieszki 
i Michała
ur. 8.12
(3145 g 
i 55 cm)

Oliwia 
Czaja
córka 
Justyny 
i Arkadiusza
ur. 8.12
(3800 g 
i 56 cm)

Maksymilian 
Wilde
syn 
Soni 
i Łukasza
ur. 8.12
(2560 g 
i 51 cm)

Maksymilian 
Zadrosz
syn
Justyny 
i Arkadiusza
ur. 3.12
(3148 g
i 53 cm)

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 oraz 
na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty 

wykazu lokalu użytkowego, mieszczącego się w Rudzie Śląskiej, 
przy ul. Piotra Niedurnego 69, który przydzielony zostanie w trybie 
bezprzetargowym, na podstawie umowy najmu, zawartej na okres 

do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie biura okręgowego.
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Powołanie za sukcesy

WYWIAD

Dla takich chwil warto żyć
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Łucznictwo

Bez medali 
w Mistrzostwach Polski

PŁywanie

Rudzcy pływacy wzięli udział w Zimo-
wych Mistrzostwach Polski w dwóch kate-
goriach wiekowych. Tym razem żadnej 
z naszych zawodniczek nie udało się zdo-
być medalu. 

Sylwia Matyniak, Zofia Jędraszak i Zo-
fia Jaruga z UKS Manta Kochłowice wy-
startowały w Zimowych MP Juniorów  
14-latków, które odbyły się w dniach 
w 9-11.12 w Olsztynie. Każda z zawodni-
czek rywalizowała na pięciu różnych dy-
stansach. Do finałów zakwalifikowała się 

tylko Sylwia Matyniak, która finalne zaję-
ła 11. miejsce na 50 metrów i 13. miejsce 
na 100 m stylem motylkowym. Ponadto 
Matyniak zajęła 14. miejsce na 800 m sty-
lem dowolnym i 18. na 100 m w tym sa-
mym stylu.

Michalina Bukowska z UKP Ruda Ślą-
ska natomiast wystąpiła podczas Zimo-
wych MP Juniorów 15-latków, które odby-
ły się w dniach 9-11.12 w Gliwicach. Bu-
kowska zajęła 18. miejsce w rywalizacji na 
800 metrów stylem dowolnym. DK

z Joanną Kołodziej, zawodniczką nordic walking i członkinią grupy Malinowe Gwiazdy, roz-
mawiamy o niedawnych sukcesach i motywacji do uprawiania sportu.

– Proszę powiedzieć, jak zaczęła się 
Pani przygoda z nordic walking?

– Moja przygoda z nordic walking, a ra-
czej „spacerowanie z kijami’’, rozpoczęła 
się wiele lat temu, kiedy ta forma aktyw-
ności pojawiła się w naszym kraju. Zainte-
resowałam się tym, gdyż bardzo lubię 
sport i chętnie uprawiam amatorsko różne 
dyscypliny. Wtedy jednak wolałam biegać, 
a nordic walking traktowałam tylko towa-
rzysko. Poza tym z początku ta forma cho-
dzenia nie miała zbyt dużo wspólnego  
z właściwą techniką.

– W którym momencie uznała Pani, 
że warto startować w zawodach? Co by-
ło tym pierwszym impulsem?

– Przełom nastąpił około 10 lat temu, 
kiedy ze względów zdrowotnych nie mo-
głam już biegać, jeździć na nartach i na 
rowerze. Wtedy cała moja uwaga i aktyw-
ność fizyczna skupiła się na nordic wal-
king. Przypadkowo natknęłam się na za-

Joanna Kołodziej zdobyła w tym roku mistrzostwo Polski 
w ultramaratonie, pokonując dystans 57 km. 

wody organizowane w tej dyscyplinie 
i z ciekawości zapisałam się na nie. Był to 
,,Bieg o Złotą Kaczkę“ na zamku w Tosz-
ku. Okazało się, że to super zabawa, pod-
czas której można spotkać fajnych ludzi, 
a ponadto zajęłam miejsce na podium, 
więc się rozochociłam i mnie wciągnęło. 
Wyszukiwałam kolejne zawody, pojawiły 
się następne sukcesy i dalsza motywacja. 

– Który z sukcesów z minionych lat 
wspomina Pani najbardziej?

– Mijający rok obfitował w wiele zawo-
dów rangi międzynarodowej. Do najważ-
niejszych zaliczam udział w Mistrzostwach 
Świata, niesamowitym przeżyciem jest 
stanąć na podium i usłyszeć „Mazurka Dą-
browskiego”, aż łza kręci się w oku. Dla 
takich chwil warto dać z siebie wszystko.

– Co w tym sporcie jest dla Pani naj-
bardziej wartościowe? 

– Dzięki nordic walking poznawałam 
nowych ludzi i dostawałam propozycje 

wstąpienia do klubów i startów w pucha-
rze Polski i innych zawodach rangi ogól-
nopolskiej. W tym czasie ukończyłam 
kurs instruktora, aby doskonalić technikę 
i wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności 
w tej dyscyplinie. Ponadto dwa lata temu 
założyliśmy na terenie Rudy Śląskiej 
Klub Nordic Walking Malinowe Gwiaz-
dy.

– W tym roku wygrała Pani ultrama-
raton podczas Mistrzostw Polski w Lu-
blińcu i Leśną Drogę w Róży. Czego po-
trzeba, aby w ogóle ukończyć takie dy-
stanse (57 km i 155 km – przyp. red.)?

– W tego typu dystansach najważniejsze 
jest oczywiście przygotowanie, ale przede 
wszystkim nastawienie i poukładanie so-
bie tego w głowie. Kiedyś wydawało mi 
się, że samo przejście maratonu to jest me-
ga sukces. Ultramaraton również ukończy-
łam, a satysfakcja jest z tego faktu ogrom-
na, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. 
Stwierdziłam, że mogę spróbować swoich 
sił na zawodach 24-godzinnych. To zupeł-
nie inne przeżycie – zmaganie się ze zmę-
czeniem, snem, ciemnością, strachem 

i własnymi słabościami. Okazało się, że 
radzę sobie z tymi przeciwnościami. To 
było wspaniałe doświadczenie podjąć się 
takiego wyzwania oraz ogromna satysfak-
cja z ukończenia ,,Leśnej Doby” z wyni-
kiem 155 km i najwyższego stopnia po-
dium (zawody te miały miejsce w połowie 
października br. – przyp. red.). Dla takich 
chwil warto żyć.

Polski Związek Łuczniczy ogłosił skład 
kadry narodowej na pierwsze półrocze 
2023 r. Nie zabrakło miejsca dla siedmioro 
przedstawicieli UKS Grot. 

Wśród juniorów powołanie otrzymali: 
Natalia Lepa, Jakub Sroka oraz Adrian 
Szłapak. W przypadku juniorów młod-
szych powołanie dostali: Małgorzata Ge-
bauer, Szymon Czarnik i Sambor Muraw-
ski. Jedynym seniorem z UKS-u, który 
został dostrzeżony w kontekście powołań, 
był Rafał Czapaj. 

Obecność rudzkich zawodników to nie 
przypadek. W ostatnich zawodach przed-
stawicielki i przedstawiciele UKS-u zaj-
mowali wysokie lokaty w turniejach łucz-
niczych. Na początku grudnia drużyna 
Grotu wystąpiła podczas turnieju mikołaj-
kowego w Legnicy. Wówczas w kategorii 
open Małgorzata Gebauer i Adrian Szła-
pak zdobyli po srebrnym medalu, a Szy-
mon Czarnik był szósty. Rywalizacja od-
była się także w kategorii młodzików, 
w której Bartosz Podżorski zajął 1. miej-
sce, a Dawid Hadryś był czwarty, nato-
miast piąta w rywalizacji młodziczek była 
Agnieszka Ficek. Ponadto w Legnicy tre-

ner Rafał Lepa otrzymał medal okoliczno-
ściowy z okazji 95-lecia Polskiego Związ-
ku Łuczniczego. Przypomnijmy, iż trener 
Lepa otrzymał także niedawno wyróżnie-
nie z rąk prezydenta Michała Pierończyka 
podczas rudzkiej Gali Sportu. 

Pod koniec listopada natomiast odbył 
się w Radomiu Memoriał Trenerów: Józe-
fa i Iwony Trześniewskich, gdzie zawodni-
cy UKS Grot rywalizowali w kilku katego-
riach wiekowych. W kadetkach Małgorza-
ta Gebauer była trzecia, a Magdalena Gór-
ska czwarta. W przypadku kadetów Sam-
bor Murawski zdobył brąz, a Szymon 
Czarnik zajął czwartą lokatę. W juniorach 
natomiast piąty był Jakub Sroka, który 
w listopadzie otrzymał wyróżnianie w ra-
mach Gali Sportu za II miejsce drużynowo 
w Mistrzostwach Polski Juniorów Młod-
szych. Ponadto w Radomiu startował Ra-
fał Czapaj, który był siódmy. Drużyna 
Grotu startowała także w rywalizacji mło-
dziczek. Tu Małgorzata Gebauer zdobyła 
złoto, Olga Krok była czwarta, a Agniesz-
ka Ficek piąta. W młodzikach natomiast 
Bartosz Podżorski był pierwszy, a Dawid 
Hadryś trzeci.  DK

Ostatnie zawody w roku
zaPasy

W miniony weekend rywalizację zakoń-
czyły rudzkie kluby zapaśnicze. Zawod-
niczki i zawodnicy ZKS-u Slavii wzięli 
udział w Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Województwa Świętokrzyskiego, 
które odbyły się  9 grudnia w Chęcinach 
(woj. świętokrzyskie). 

Wśród kadetek w kategorii 46 kg złoto 
zdobyła Emilia Szewczyk, natomiast 
w kat. wagowej 53 kg brąz wywalczyła 
Agnieszka Jastrzembska. Brąz zdobyła 
również Olivia Garmulewicz (kat. wag.  
81 kg), a w kategorii wagowej 39 kg Zu-
zanna Ptak stanęła na najwyższym stopniu 
podium. W tej samej rywalizacji Julia Pal-
ka była druga. 

W przypadku kadetów w kategorii wa-
gowej 38 kg po srebro sięgnął Przemysław 

Mrozek, a w kategorii 41 kg złoto wywal-
czył Jakub Halama. Kolejne złoto wywal-
czył w kat. wag. 44 kg Maciej Sadowik, 
a po srebro w tej samej rywalizacji sięgnął 
Kajetan Szewczyk. Złoto również przypa-
dło w udziale Kacprowi Kusiowi (48 kg), 
Jakubowi Bińkowskiemu (68 kg) i Barto-
szowi Olesiowi (85 kg).  

Innymi zawodami, w których wzięli 
udział przedstawiciele Pogoni Ruda Ślą-
ska, był Memoriał im. W. Ruska, M. Hora-
bika, G. Gomulaka, który odbył się  
10 grudnia w Myślenicach. W wojewódz-
twie małopolskim po brąz sięgnął Dawid 
Bonczuk (kat. wagowa 68 kg), ponadto 
Igor Machura i Michał Guszczyński zajęli 
piąte lokaty w kategorii wagowej 52 kg. 

 DK

– Jakie cele stawia sobie Pani na nad-
chodzący, 2023 rok?

– Co do planów na rok 2023, to nie-
śmiało planuję zacząć od półmaratonu 
w Lublińcu w lutym, a następnie chcę 
wziąć udział w Mistrzostwach Polski 
w Półmaratonie  Górskim w Prudniku. To 
tak na początek sezonu, do którego przy-
gotowuję się w tej chwili.  DK

Walczyli w Libiążu
Karate

Przedstawiciele Rudzkiego Klubu Ky-
okushin Karate wzięli udział w Ogólno-
polskim Turnieju Karate Kyokushin 
„Gwarek Cup”, który odbył się 3 grudnia 
w Libiążu. W VII już edycji turnieju wzię-
ła udział rekordowa liczba uczestników  
– aż 280.  

Indywidualnie zawodniczki i zawodni-
cy zdobyli 11 medali. Daniel Dutkiewicz 

zajął pierwsze (kumite) i drugie miejsce 
(kata), Oliwia Sereda pierwsze (kumite) 
i trzecie (kata), Paulina Kostka-Lysek dru-
gie (kumite) i trzecie (kata). Ponadto Laura 
Pawleta, Marcel Wrona i Dominik Pasek 
zdobyli złoto (kumite), a Laura Pakula 
i Bartosz Dutkiewicz srebro (oboje kumi-
te). Drużynowo rudzki klub uplasował się 
na trzecim miejscu.  DK

wyniKi rudzKich 
drużyn
Koszykówka

III liga mężczyzn 
Pogoń Ruda Śląska  

– KTK JS Invest 
74:84 (33:19, 16:17, 16:21, 9:27)

Pogoń: Respondek (19 punktów), Py-
plok (8), Błaszczyk (15), Chorążak 
(19), Gancarz (13), Żyłka, Preficz, Se-
brała. 

Piłka ręczna
II liga mężczyzn 

SPR Grunwald Ruda Śląska  
– Hutnik Kraków

30:19 (15:11)
SPR:  Sekuła, Szczelaszczyk – Pilarz 
(8 goli), Mauer (5), Kurełek (4), Sku-
tela (4), Hadam (2), Kurzawa (2), Ta-
laga (2), Matuszewski (1), Podolski 
(1), Wolnic (1), Macha, Misiak, Niedź-
wiedzki.

Siatkówka
I liga śląska kobiet 10.12 

KPKS Halemba 
– GS UKS Krzanowice 2:3 

(28:26, 21:25, 17:25, 25:19, 9:15), 
I liga śląska kobiet 12.12

 KPKS Halemba 
– TS Stal Śrubiarnia/SMS  

ŻAPN Żywiec 3:1  
(25:19, 20:25, 25:21, 25:23)

Futsal
I liga 

PLF Luxiona AZS UMCS Lublin 
– Gwiazda Ruda Śląska 

2:6 (1:2)
Gole dla Gwiazdy: Pleszak (dwie), 
Powala (dwie), Brysz, Małek. 
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