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RAPORT O STANIE MIASTA

– To już trzeci raz, kiedy przygotowujemy taki raport. Choć w samej
konstrukcji nie różni się bardzo od
tych wcześniejszych, to jednak tegoroczny dokument w swojej zawartości
jest zupełnie inny z jednego powodu
– pandemii koronawirusa. Praktycznie
w każdej dziedzinie życia w mieście
odcisnęła ona swoje piętno. Co gorsza, w wielu przypadkach nie mieliśmy
praktycznie żadnego wpływu na to,
aby tych skutków uniknąć – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Raport składa się z czterech części
(280 stron) oraz trzech załączników
(273 strony). W pierwszej części raportu zawarte zostały dane dotyczące
pracy prezydent miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych
i spółek z większościowym udziałem
miasta. W ubiegłym roku prezydent
miasta kontynuowała cykl spotkań
z mieszkańcami w dzielnicach Rudy
Śląskiej. Z uwagi na wybuch pandemii
odbyły się tylko trzy takie spotkania,
w których udział wzięło ok. 160 osób.
Prezydent wraz ze swoimi zastępcami
przyjmowała jednak mieszkańców indywidualnie, z zachowaniem reżimu
sanitarnego w siedzibie Urzędu Miasta. Grażyna Dziedzic przyjęła
105 osób, Zastępca prezydent miasta
ds. społecznych spotkała się z 97 osobami, zastępca prezydent miasta ds.
zagospodarowania
przestrzennego
przyjął 163 osoby, natomiast zastępca

Rok 2020 w raporcie. Czy będzie wotum zaufania?

Foto: AP

Władze Rudy Śląskiej
opracowały „Raport
o stanie miasta za 2020
rok”. Na ponad 550
stronach znalazły się
najważniejsze dane
dotyczące sytuacji
rudzkiego samorządu
oraz informacje
o realizacji miejskich
polityk, programów
i strategii miasta.
Raport traﬁł już do Rady
Miasta, a dyskusja nad
dokumentem odbędzie
się podczas sesji
24 czerwca. Będzie ona
zakończona głosowaniem
nad udzieleniem lub
nieudzieleniem prezydent
miasta wotum zaufania.
Podczas tego samego
posiedzenia radni
podejmować będą także
uchwałę w sprawie
absolutorium.

prezydent miasta ds. gospodarki komunalnej – 228 osób.
W tej części opracowania przedstawiona została także współpraca z Radą Miasta. W omawianym okresie radni złożyli 165 interpelacji i zapytań,
z których 110 załatwiono pozytywnie,
a na 58 odpisano negatywnie. W tym
zakresie podjęto 89 działań. Kolejnym
zagadnieniem opisanym w tej części
raportu była współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i klubami sportowymi. W 2020 r.
zadania publiczne realizowało 57 takich organizacji. Z powodu pandemii
COVID-19 część zadań publicznych
musiała ulec znaczącym korektom,
a niektóre z nich mimo zawartych
umów nie mogły być wykonane. Miasto ze swojego budżetu na ten cel
przeznaczyło ponad 8 mln zł.
Druga część raportu dotyczy realizacji polityk, programów i strategii
miasta. Omówiona została tam m.in.
realizacja programów dotyczących:
ochrony środowiska, opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony
przed hałasem, usuwania azbestu,
ograniczenia niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, a także planu adaptacji miasta Ruda Śląska do zmian
klimatu do roku 2030.
Istotną pozycją tego fragmentu raportu są dane demograﬁczne. Według
stanu na 31 grudnia 2020 r. Ruda Śląska liczyła 136 423 mieszkańców.
Niestety, ubiegły rok Ruda Śląska zakończyła ujemnym przyrostem naturalnym. W 2020 r. na świat przyszło
1129 mieszkańców, natomiast zmarło
1831 osób. W ten sposób bilans wyniósł – 702. Dla porównania w 2019 r.
różnica ta wyniosła – 255. – Jest to
wzrost zarejestrowanych zgonów o ponad 60 procent w stosunku do 2019 r.
Większą śmiertelność w ubiegłym roku
zaobserwowaliśmy także w całym województwie śląskim. Była ona najwyż-

sza od 5 lat – wskazuje prezydent miasta.
Ponadto w drugiej części raportu
znalazły się dane dotyczące oświaty.
W roku szkolnym 2019/2020
w 81 rudzkich publicznych szkołach
i przedszkolach w 955 oddziałach
uczyło się łącznie 19 441 wychowanków, uczniów i słuchaczy. Zatrudnionych było 2596 nauczycieli. 63 procent z nich to nauczyciele dyplomowani.
W innym rozdziale przedstawione
zostały natomiast kwestie związane
z pomocą społeczną. W 2020 r. objętych pomocą było 2968 rodzin. To
mniej niż w 2019 r., kiedy ich liczba
przekraczała 3100. O ponad 100 w ciągu roku zmniejszyła się natomiast
liczba rodzin dotkniętych ubóstwem.
W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej
było 1268 takich rodzin. Pracownicy
socjalni przeprowadzili z kolei
w 2020 r. 6241 wywiadów środowiskowych. Z lektury tego rozdziału
można się także dowiedzieć, że w mieście w 234 rodzinach zastępczych
opieką objętych było 409 dzieci.
Sporo uwagi poświęcono również
sprawom związanym z miejskim zasobem mieszkaniowym. W 2020 r. w ramach planu remontów i napraw głównych zrealizowano roboty na kwotę
ponad 0,5 mln zł. Z kolei na utrzymanie techniczne nieruchomości wydatkowano kwotę blisko 2,9 mln zł. Zrealizowano 10 zadań inwestycyjnych,
dla których miasto uzyskało doﬁnansowanie ze środków unijnych w kwocie ponad 4 mln zł. Na koniec ubiegłego roku na przydział mieszkania oczekiwało 621 osób. Dla porównania
w 2019 r. liczba ta wyniosła 887,
a w 2018 r. 1164. W 2020 r. z 722 do
534 zmniejszyła się liczba wyroków
dotyczących przydziału mieszkania
socjalnego.
W drugiej części raportu przedstawione zostały także kwestie związane

m.in. z kulturą i sportem, a także z zakresu bezpieczeństwa publicznego
i ochrony przeciwpożarowej. W zakres tej części raportu weszła jeszcze
informacja o stanie mienia komunalnego gminy. W szczegółach zaś punkt
ten został omówiony w jednym z załączników.
I tak, w Rudzie Śląskiej gospodarowanie majątkiem odbywa się poprzez:
93 jednostki budżetowe, 10 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeden samorządowy
zakład budżetowy, cztery samorządowe instytucje kultury i jeden Powiatowy Urząd Pracy. Wartość majątku
trwałego miasta wynosi blisko
1,4 mld zł. Miasto Ruda Śląska posiada udziały i akcje w 13 spółkach prawa handlowego. Wartość nominalna
udziałów i akcji miasta w spółkach na
koniec 2020 r. wyniosła 214,7 mln zł
i była wyższa o 5,4 mln zł niż rok
wcześniej. Z tytułu gospodarki nieruchomościami w ubiegłym roku miasto
odnotowało ponad 50,6 mln zł wpływów, z czego prawie 9 mln zł ze sprzedaży nieruchomości.
Z lektury załącznika poświęconego
majątkowi miasta można się w szczegółach dowiedzieć, ile w mieście jest
dróg, mostów, cmentarzy, pomników,
czy ile kilometrów ma miejska sieć kanalizacyjna. Interesujące dane dotyczą
także miejskiej zieleni. Okazuje się, że
w Rudzie Śląskiej jest 58 ha zieleńców,
skwerów i plant oraz blisko 40 ha terenów o charakterze parkowym.

W dalszej części opracowania
(część III) zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego oraz realizacji uchwał Rady
Miasta Ruda Śląska (część IV). Od
1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. radni podjęli 177 uchwał, z których 170
zostało przekazanych do wykonania
prezydent miasta. – W odróżnieniu
od dwóch poprzednich raportów,
w tegorocznym podsumowaniu nie
ma części dotyczącej ﬁnansów miasta. Zgodnie z wcześniej podjętą
uchwałą określającą, jakie dane powinien zawierać raport miasta, część
dotycząca ﬁnansów nie została ujęta.
Wszystkie te informacje znajdują się
jednak w sprawozdaniu rocznym
z wykonania budżetu miasta za ubiegły rok i szczegółowo omawiane będą podczas dyskusji nad uchwałą
absolutoryjną podczas tej samej sesji
Rady Miasta – tłumaczy Grażyna
Dziedzic. Warto dodać, że wykonanie budżetu Rudy Śląskiej uzyskało
już pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
Do raportu natomiast dołączone zostało obszerne sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda
Śląska do 2030, a także sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Cały dokument dostępny
jest w Biuletynie Informacji Publicznej: https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=62325&idmp=2762&r=o
TK
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USŁUGI
DENTYSTYCZNE
•
•
•
•
•

Dla dorosłych i dzieci od 7 lat
DARMOWE PROTEZY BEZ KOLEJKI
LECZENIE PRÓCHNICY
USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO
LECZENIE KANAŁOWE
USUWANIE ZĘBÓW+ZNIECZULENIE

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH
KONTRAKTU Z NFZ
Przychodnia Rejonowa SPZOZ
ul. Pokoju, Ruda Śląska 9 (Nowy Bytom)
Godziny otwarcia:
Kontakt:
• wtorek 12.00-17.00
32 706-98-38 wew. 38
• środa 12.00-17.00
32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00
32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00
32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00
32 248-74-52 wew. 38
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BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

– Temat złego stanu ulicy Wyzwolenia pojawiał się często podczas spotkań z mieszkańcami, zwłaszcza
w dzielnicy Kochłowice. Modernizacji
wymaga tam nie tylko nawierzchnia,
ale także odwodnienie. Pierwszy odcinek mamy już gotowy – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Inwestycja obejmowała odcinek
ul. Wyzwolenia od budynku nr 142 do
budynku nr 86, gdzie wybudowana
została kanalizacja deszczowa, a także

Pierwsza część ul. Wyzwolenia wyremontowana

W ramach prac m.in. zbudowano zbiornik retencyjny i rów odwadniający.

przyległa część ul. Wireckiej, w której
kanalizacja została przebudowana.
– Zadanie obejmowało również budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w rejonie ul. Wireckiej, rowu odwadniającego z wylotem służącym do
odprowadzania wód opadowych do
zbiornika, regulację i czyszczenie istniejących rowów za zbiornikiem oraz
przebudowę istniejących wylotów
z wpustów deszczowych w ul. Wirecką
– wylicza wiceprezydent Krzysztof
Mejer. Zbiornik retencyjny powstał
w miejscu, w którym wcześniej utworzyło się zalewisko. Po wykonaniu

prac związanych z budową kanalizacji
odtworzone zostały nawierzchnie dróg
i chodniki.
Zrealizowana inwestycja jest jednym z 11 zadań pierwszego etapu projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska
– Chronimy Krople Deszczu”, którego
planowana wartość to ponad 18 mln zł.
Na jego realizację Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przyznał miastu dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infra-

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

Ponad 2,8 mln zł kosztowało
wykonanie kanalizacji
deszczowej w rejonie ulic
Wyzwolenia i Wireckiej
w Rudzie Śląskiej.
Na objętych zadaniem
odcinkach powstała też
nowa nawierzchnia.
Do realizacji tej inwestycji
władze miasta pozyskały
unijne dofinansowanie
w wysokości prawie
2 mln zł.
Kolejne roboty w ciągu
ul. Wyzwolenia planuje
rudzkie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji.

Inwestycja obejmowała także wykonanie nowej nawierzchni drogi.

struktura i Środowisko 2014-2020.
W przypadku tego zadania dofinansowanie wyniesie prawie 2 mln zł.
Kolejną inwestycję na tej ulicy
przygotowuje rudzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przedsięwzięcie składać
się będzie z czterech zadań: budowy
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
w rejonie ulicy Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do nr 195, naprawy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego, budowy kanału sanitarnego
w ul. Spokojnej oraz budowy kanału

deszczowego wraz z odtworzeniem
drogi w ul. Spokojnej. Obecnie PWiK
jest na etapie przygotowywania dokumentacji dotyczącej postępowania
przetargowego. Jeżeli zostanie wyłoniony wykonawca, to zakończenie robót przewidywane jest w drugim
kwartale 2023 r.
W latach 2019-2020 w Rudzie Śląskiej wybudowano 5,7 km kanalizacji
deszczowej i 5 zbiorników retencyjnych. Łączna długość kanalizacji
deszczowej na koniec 2020 r. wynosiła ponad 100 km, a liczba kratek wodnościekowych prawie 6,4 tys. WG
REKLAMA

4

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 16.06.2021

PRZYSTAŃ W KOCHŁOWICACH

Pomimo tego, że ,,Przystań” ma potencjał i wielu mieszkańców darzy to
miejsce sentymentem, nie ma ono
szczęścia w ostatnich latach. Najpierw
osoba, która wygrała przetarg na reak-

„Przystań” w końcu dostanie szansę?
tywację ośrodka, wycofała się ze swoich planów. Równocześnie miasto wypowiedziało umowę dzierżawy terenu,
na którym stoi ,,Przystań” Lasom Państwowym po to, aby umożliwić przyszłemu nabywcy rozmowy z LP. Z kolei Nadleśnictwo Katowice wezwało
miasto do uporządkowania gruntów
przy ul. Księżycowej 7 w Kochłowicach, a co za tym idzie – likwidacji
obiektu. W końcu w marcu tego roku
udało się przełamać impas i zawarto
porozumienie w sprawie przekazania
budynków ,,Przystani” Lasom Państwowym. Teraz przyszedł czas na kolejny krok w tej sprawie. – Nadleśnictwo Katowice zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ogłosiło przetarg na
dzierżawę ,,Przystani” w Kochłowicach. Było to możliwe dzięki podpisa-

niu z miastem umowy o przekazaniu
tzw. nakładów Lasom Państwowym
–
poinformował
wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
18 maja Nadleśnictwo Katowice
ogłosiło konkurs na prowadzenie
,,Przystani”, a dokładnie – na dzierżawę zespołu obiektów gastronomicznych wraz z gruntem i infrastrukturą
towarzyszącą pod prowadzenie działalność gastronomicznej. Zgłosiły się
trzy firmy – ART IN Spółka Cywilna
Krzysztof Kasprzyk, Tomasz Bartniczak; ALARMA GROUP Sp. z o.o.
oraz Rental Factory Sp. z o.o., AKUKU Sp. z o.o., Fundacja Integracji
i Kreatywności AKUKU (jako jeden
podmiot). Na początku czerwca rozstrzygnięto konkurs – nowym dzierżawcą ,,Przystani” będzie firma

Foto: arch.

Nadleśnictwo Katowice
rozstrzygnęło przetarg
na dzierżawę ośrodka
,,Przystań” w Kochłowicach.
Nowy zarządca będzie
tam prowadził działalność
gastronomiczną, a to
oznacza, że jeżeli wszystko
pójdzie zgodnie z planem,
obiekt ten odzyska dawny
blask i znów będzie tętnił
życiem!

Po uporządkowaniu spraw własności „Przystani”
przyszedł czas na działania nowego dzierżawcy.
ALARMA GROUP z Rudy Śląskiej.
Komisja konkursowa uznała tę ofertę
za najlepszą ze względu na najwyższą

cenę (ok. 8 tys. zł). Czy to się przełoży
na reaktywację ośrodka? Czas pokaże.

Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH

2 tys. przedszkolaków pod opieką
18 przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w lipcu
oraz w sierpniu będzie
pełniło dyżury wakacyjne
(w sumie). Dla dzieci
w wieku od 3 do 6 lat
w okresie wakacyjnym
przygotowano ponad
2 tys. miejsc. Właśnie
zakończyły się zapisy.
W lipcu w rudzkich przedszkolach
przygotowano miejsca dla 1182 dzieci. Natomiast w sierpniu opiekę będzie
miało zapewnioną 948 przedszkolaków. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone były do 15 czerwca. Zainteresowani rodzice mogą się jednak
skontaktować z wybranym przedszkolem, gdzie być może są jeszcze wolne
miejsca.

Dyżury w lipcu
będą pełniły placówki:
• Ruda – Zespół Miejskich Przedszkoli
nr 1 (MP nr 7 i MP nr 38),
(240 miejsc),
• Chebzie – MP nr 14 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1
(75 miejsc),
• Nowy Bytom/Czarny Las – MP nr 17
(150 miejsc),
• Wirek – MP nr 37 (139 miejsc),
• Bielszowice – MP nr 30 (100 miejsc),
• Bykowina – MP nr 45 (160 miejsc),
• Kochłowice – MP nr 32 (100 miejsc),
• Halemba – MP nr 25 (93 miejsca) i MP
nr 35 (125 miejsc).

Poza przedszkolami co roku szkoły
organizowały w okresie wakacyjnym
półkolonie dla swoich podopiecznych, więc także rodzice starszych
dzieci mogli liczyć na częściową
opiekę nad swoimi pociechami. Jednak w tym roku nie będzie takiej
możliwości. – Przepisy prawa oświatowego nie zawierają pojęcia specjal-

Dyżury w sierpniu
będą pełniły placówki:
• Ruda – MP nr 40 (145 miejsc),
• Orzegów/Godula – MP nr 12
z oddziałami integracyjnymi
(120 miejsc),
• Nowy Bytom/Czarny Las – Oddział
przedszkolny w Szkole Podstawowej
nr 4 (22 miejsca),
• Wirek – MP nr 20 (141 miejsc)
i oddziały przedszkolne w Szkole
Podstawowej nr 12 Specjalnej
(21 miejsc),
• Bielszowice – MP nr 28 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 3
(125 miejsc),
• Bykowina – MP nr 43 (149 miejsc),
• Kochłowice – MP nr 34 (100 miejsc),
• Halemba – MP nr 39 (125 miejsc).

nych dyżurów dla dzieci w szkole.
Istnieje tylko możliwość organizacji
półkolonii oraz innych form wypoczynku. Jednak w nadchodzącym
okresie wakacyjnym nie przewiduje
się tego typu działań – mówi Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej.
Joanna Oreł

•
•
•
•
•
•

Badania wstępne
Badania okresowe
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)
Badania dla pracowników pracujących na wysokości
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)
Badania dla osób ubiegających się o prawo
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
• Świadectwa kwalifikacyjne kierowców
• Badania sanitarno-epidemiologiczne
• Badania uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 16.06.2021 r. do dnia 7.07.2021 r.,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro)
oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu niezabudowanych nieruchomości
gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bykowinie
w rejonie ulicy Wojciecha Korfantego, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
• 1725/72 o powierzchni 1982 m2 (użytek „Lzr-PsIV”), karta mapy 1, obręb Bykowina, księga wieczysta
nr GL1S/00021335/8,
• 1728/72 o powierzchni 8613 m2 (użytki „Lzr-PsIV”, „PsIV”, „RIVa”), karta mapy 1, obręb Bykowina,
księga wieczysta nr GL1S/00042271/4,
które w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostaną sprzedane z przeznaczeniem na
zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska (symbol planu 25ZP, 26ZP oraz fragmentarycznie na działce nr 1728/72 symbol 1MU).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 108 000,00 zł.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym nr 986/48 o powierzchni 61 m2, zapisanej na karcie
mapy 3 w obrębie Orzegów, położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. Starej, która zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
o oznaczeniu geodezyjnym 500/48 o pow. 7742 m2, zapisanej na
karcie mapy 3, w obrębie Orzegów.
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Ruda śląska

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu
Od 15 czerwca br. w Rudzie Śląskiej zacznie obowiązywać zakaz nocnej sprzedaży alkoholu.
Ograniczenia będą funkcjonowały od godz. 23:00 do 6:00 i obejmą placówki handlu detalicznego, w tym stacje benzynowe (nie dotyczą lokali gastronomicznych). Uchwała w tej sprawie
została podjęta podczas majowej sesji Rady Miasta.
– Docierają do nas liczne interwencje
i skargi mieszkańców dotyczące zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej,
szczególnie w okolicy osiedlowych sklepów nocnych. Tylko w ubiegłym roku
Straż Miejska interweniowała w tej sprawie kilkadziesiąt razy – tłumaczy Marek
Partuś, komendant Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej. – Problem jest poważny. Na każdym spotkaniu z mieszkańcami zgłaszane są skargi związane z tym
tematem, który nasila się w okresie wiosenno-letnim i dotyczy często tych samych miejsc – wyjaśnia Krzysztof Mejer,

wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Nie możemy jednak ograniczyć sprzedaży alkoholu w poszczególnych punktach, zakazem musimy objąć całe miasto – dodaje.
Możliwość wprowadzenia zakazu
sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych daje samorządom ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Ograniczenia takie mogą funkcjonować od godz. 22:00 do 6:00,
jednak w Rudzie Śląskiej zdecydowano
się skrócić ten czas o godzinę, w związku z czym zakaz będzie obowiązywał od
23:00 do 6:00.

Warto dodać, że poparcie dla projektu
uchwały wyraziła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
która pozytywnie zaopiniowała dokument. Podobne ograniczenia funkcjonują
już w miastach ościennych – Chorzowie,
Bytomiu, Świętochłowicach, Mikołowie, a także w innych gminach w Polsce.
W Rudzie Śląskiej działa obecnie
13 sklepów nocnych i 15 stacji benzynowych, gdzie sprzedaż alkoholu prowadzona jest całodobowo.

IM

EDUKACJA

Razem dla klimatu z SP nr 2
Uczniowie klasy 8A Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli w projekcie Centrum Edukacji
Obywatelskiej 1Planet4All – Razem dla klimatu. Na cele projektu stworzyli grupę pod nazwą
„Fotowoltaiczny gang”. Jak mówią to dla nich cenne doświadczenie i możliwość poszerzenia
wiedzy o kolejne tematy dotyczące klimatu i ochrony środowiska.
Klaudia Brzozowicz, Julia Chleboś,
Paulina Kulesza, Oliwia Pasek, Magdalena Skiba i Oskar Nowok to uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2, którzy zaangażowali się w realizację projektu.
– Podczas wspólnej pracy nad projektem pogłębiłam swoją wiedzę na temat
zmian klimatycznych. Projekt był dla
mnie kontynuacją tego zagadnienia, gdyż
w ubiegłym roku w ramach projektu Klimat to temat przeprowadziliśmy w szkole
debatę oksfordzką. Wiedza, którą zdobyłam coraz bardziej uświadamia mi, że
skutki zmian klimatycznych stanowią realne zagrożenie dla całej planety i dla
nas, jej mieszkańców – podsumowuje
Klaudia Brzozowicz, uczennica SP nr 2
– Udział w projekcie był dla mnie cennym doświadczeniem. Dzięki pomocy

nauczycieli i naszym działaniom mam świadomość,
w jaki sposób zadbać o środowisko, by nam i przyszłym pokoleniom żyło się
lepiej – dodała Oliwia Pasek, uczennica z SP nr 2
W ramach projektu
uczniowie przeprowadzili
wywiady z przedstawicielami Wydziału Ochrony Środowiska
i Górnictwa Urzędu Miasta w Rudzie
Śląskiej oraz ze specjalistami ds. energetycznych w  firmie Ekoscan Innowacja i Rozwój zajmującej się realizacją
Programów Ograniczenia Niskiej Emisji. Wszystkie poruszane zagadnienia
dotyczyły działań proklimatycznych m.
in. dofinansowań do wymiany starych,

WOKÓŁ NAS | 16.06.2021

debata

„Zgoda – jaka pamięć?”

18 czerwca br. (piątek) o godz. 17:30 w Miejskim Centrum
Kultury im. Henryka Bisty rozpocznie się debata z udziałem
publiczności pod hasłem „Zgoda – jaka pamięć?”. O upamiętnieniu ofiar obozu w Świętochłowicach rozmawiać będą przedstawiciele śląskich organizacji oraz eksperci.
Wśród panelistów znaleźli się: Bernard Gaida – Przewodniczący Związku
Niemieckich Stowarzyszeń SpołecznoKulturalnych w Polsce, dr Jerzy Gorzelik – Przewodniczący Ruchu Autonomii
Śląska oraz dr inż. arch. Henryk Mercik

– Przewodniczący Śląskiej Partii Regionalnej. Do dyskusji zostali również zaproszeni eksperci: Leszek Jodliński, dr
Anna Malinowska oraz prof. Ewa Michna. Debatę poprowadzi dr Tomasz Słupik.
IM
OGŁOSZENIA

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

Pani Ewelinie Tomaszewskiej
pracownikowi Wydziału Komunikacji
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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

Pani Ewelinie Tomaszewskiej
pracownikowi Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA

węglowych pieców, pozyskiwania środków unijnych na montaż Odnawialnych
Źródeł Energii oraz informacji na temat
przyczyn i skutków zmian klimatu,
a także pozytywnego wpływu fotowoltaiki na te zmiany.
Cotygodniowe spotkania młodzieży
koordynowały Justyna Wyrwas oraz Anna Seiler – nauczycielki z SP nr 2. AP

składają
koleżanki i koledzy z wydziału

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6
(II piętro, naprzeciw pokoju 215):
– wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
na czas oznaczony 25 lat z przeznaczeniem
pod ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy Otylii.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215):
– wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę
na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny
(przydomowy) w rejonie ulicy Alojzego Jankowskiego.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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KRZYŻÓWKA

HOROSKOP

ROZRYWKA | 16.06.2021
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WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Jesteś panią swojego losu. Realizuj postanowienia, bo kiedy jak nie teraz. Rób to, co jest najlepsze
dla ciebie.
Byk – Tak bardzo zaangażowałaś się w nowy projekt, że
nie dostrzegasz tego, co się
wokół ciebie dzieje.
Bliźnięta – W twoim związku źle się dzieje i nie zanosi
się na to, by było lepiej. Zastanów się czy warto to ciągnąć.
Rak – Od jakiegoś czasu
rozpiera cię energia i masz
ogromny zapał do pracy.
Twój szef to bardzo doceni.
Lew – Pamiętaj, że kłamstwo ma krótkie nogi. Dlatego nie rób nic za plecami
partnera i wbrew jego woli.
Panna – Zaległości towarzyskie powinny cię zmobilizować do zaproszenia gości. Poeksperymentuj
w kuchni.
Waga – Zaczyna się świetny czas dla ciebie. Planuj,
działaj, korzystaj, bo wszystko będzie ci się udawało.
Skorpion – Lekką ręką wydajesz pieniądze, nie zastanawiając się nad tym, czy
możesz pozwolić sobie na
wydatki.
Strzelec – Dużo ostatnio
przeszłaś, nic więc dziwnego, że czujesz się zmęczona
i osłabiona, brakuje ci energii.
Koziorożec – W życiu uczuciowym czeka cię lekkie zawirowanie i tylko od ciebie
zależy, jak sytuacja się potoczy.
Wodnik – To tydzień miłych spotkań. Wrażenie, że
jesteś sama i nie masz nikogo bliskiego szybko minie.
Ryby – Jeśli do tej pory byłaś singlem, wkrótce może
się to zmienić. Poddaj się
temu uczuciu, będzie dobrze.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787
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KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE

5
9

POZIOMO: 1 – krótkie wiosło,
5 – szelma, 8 – grekokatolik, 9 – chwat,
11 – imię żeńskie, 12 – państwo w Europie, 15 – szabla japońska, 17 – wyodrębniona grupa w społeczeństwie,
20 – miasto w Bułgarii, 21 – roślinny
pas odnowy, 24 – pot. podróż, 25 – kamień ałunowy, 28 – okręt, 29 – staroż.
stolica Kuszytów, 32 – potraw,
33 – mit. irań. uosobienie nieba,
36 – rudzik, 39 – drzewo powalone,
długoleżące, 42 – jucha, 43 – 8-osobowy zesp. muz., 45 – rzeka w Francji, 46 – katar, 47 – imię żeńskie.
PIONOWO: 1 – artystyczny
świecznik wiszący, 2 – jedn. dziedziczenia, 3 – rzeka w Kanadzie i USA,
4 – ogon cietrzewia, 5 – pora roku,
6 – drobna cebula, 7 – ustrój w Rosji,
10 – rodzina włoskich lutników,
13 – natłok, 14 – święta księga Mahometan, 16 – atut, 17 – niejedna w talii,
18 – ptak leśny z rodz. krukowatych,
19 – miasto w Turcji, 21 – manekin,
22 – wrzawa, 23 – roślina malajska,
26 – ostrzeżenie, 27 – jez. w Finlandii,

30 – mazak, 31 – drewno do budowy
statków, 34 – nogi zająca i królika,
35 – wkładka w książce, 37 – drzewo
zwrotnikowe, 38 – dychawica,
40 – dowcip, kawał, 41 – rzeka w Polsce, 44 – uniwersalny rozpuszczalnik.
Kupon z tej krzyżówki o wartości
50 zł, który jest do realizacji w ﬁrmie
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl.,
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór kuponu
z krzyżówki „WR 15” zapraszamy do
redakcji po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (pod nr 889-771365) – Urszulę Pilny. Prawidłowe hasło: „Wiek to suma chwil”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca otrzyma
również książkę z wydawnictwa Prószyński i S-ka.
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| POLECAMY
Danuta Awolusi Zgodnie

z prawdą

Kiedy Patrycja dowiaduje się, że jest
w ciąży, ma powód do zmartwień. Wie doskonale, że jej mąż nie jest ojcem dziecka,
ale nie ma zamiaru go o tym informować.
W obawie przed konsekwencjami pozwala, by Miłosz wychowywał nie swoją córkę,
pozostając w niewiedzy. Nie ma jednak pojęcia, że mąż również ma swój mały sekret.
Czy prawda wyjdzie na jaw? I kto w tym
związku ma najwięcej do ukrycia?
„Zgodnie z prawdą” to opowieść o wielkim poczuciu winy i o budowaniu relacji
na kłamstwie. To także historia o tym, jak
późno dojrzewamy i jak wiele musimy się
w życiu nauczyć, zanim zyskamy pewność
siebie.
To jednak przede wszystkim piękne ukazanie miłości ojca do dziecka, która jest
w stanie znieść niemal wszystko i której nic
nie jest w stanie zatrzymać.
Ciepła, wzruszająca, zabawna książka,
w której każdy znajdzie małą cząstkę siebie.
– To bardzo prawdziwa i życiowa historia
związku od początku budowanego na niedomówieniach i kłamstwach. Pokazuje, jak ważna jest szczera rozmowa między partnerami;
jak tajemnice potraﬁą zniszczyć to co piękne; jak człowiek gaśnie przytłoczony własnymi sekretami. Danuta Awolusi jest doskonałą obserwatorką. Nikogo nie ocenia, pozwala bohaterom podejmować własne decyzje, popełniać błędy, sięgać po swoje marzenia i odczuwać
wiele emocji - od szczęścia i radości po smutek, złość i strach. Gorąco polecam! – Magda
Zimna, „Czytamy bo kochamy”.
– Po raz kolejny autorka udowadnia, że jest mistrzynią powieści. Polecam tę przepiękną
książkę o miłości, więzach rodzinnych, relacjach międzyludzkich. Zarezerwuj sobie od razu
czas na czytanie, bo fabuła przyciąga do siebie jak magnes. Może nawet odnajdziesz cząstkę
siebie w tej historii?... Kto wie? – Katarzyna Czarnecka–Kuc, „Matka Książkoholiczka”.
Danuta Awolusi – rocznik ’86, Ślązaczka obecnie mieszkająca w Warszawie. Pisarka, autorka tekstów, od kilku lat prowadzi blog recenzencki „Książki Zbójeckie”. Absolwentka ﬁlologii
polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Więcej na stronie www.autorka.danutaawolusi.com

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor
naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka
Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek
(reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771365. 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

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II
piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych
które zostaną oddane w dzierżawę, znajdujących się w rejonie ulic:
Kokota, Partyzantów, Kaszubskiej, Piłsudskiego, Wysokiej
– z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne.

9

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-292-699.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów.
Solidnie. Tel. 737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie
azbestu. Tel. 512-549-097.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Sprzedam: Nowy Bytom, kawalerka
– 37,50 m2. Tel. 695-655-916.
Sprzedam kawalerkę w Rudzie Śl. 1.
Tel. 573-935-558.

Motoryzacja

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

Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14

15,00

294,13

parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o. (stawka na
okres 6 m-cy po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14b

15,00

92,90

parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o. (stawka na
okres 6 m-cy po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Godula, ul. Joanny 14

20,46

81,55

parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.

Ruda Śl.-Nowy Bytom, ul. Pokoju 14

8,18

92,17

poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.

Kupię kamienice całość lub udziały. Tel.
797-299-422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej – gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam Kochłowice, 36 m2, M-2, Solidarności 45 m2, M-3, Godula, 84 m2, M-4,
inne atrakcyjne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Pow.

Usytuowanie i instalacjew lokalu

Ruda Śl.-N. Bytom, ul. Pokoju 14

6,86

358,00

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul.
Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o.
(stawka obniżona na 6 m-cy po tym okresie stawka
9,00 zł/m2 – zmiana coroczna o % inflacji)
* możliwość nabycia lokalu (wg operatu
szacunkowego cena wynosi 319.370,00 zł )

Ruda Śl.-Ruda, ul. Cypriana Norwida 8

9,44

48,10

parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. pow. lokalu
36,13 m2 + udział w korytarzu (stawka obniżona na
okres 6 m-cy po tym terminie stawka z cennika)

PRACA

Ruda Śl.-Ruda, ul. Cypriana Norwida 26

10,50

271,00

parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. gazowe
(stawka na okres 6 m-cy po tym terminie
stawka z cennika)

Ruda Śl. 1, ul. Cypriana Norwida 26

10,50

269,76

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(możliwość podziału lokalu) stawka obniżona na 1 rok,
po tym okresie stawka z cennika

Ruda Śl.-Ruda, ul. Magazynowa 12

8,00

104,85

poniżej parteru w Dyrekcji RSM, (stawka obniżona na
1 rok, po tym okresie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Kochłowice, ul. Oświęcimska 87

16,37

144,25

parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

8,00

140,76

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o., (stawka
obniżona na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

12,89

328,65

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

12,89

55,24

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 43,38 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

12,89

31,98

I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 25,48 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Grzegorza Fitelberga 11

16,37

92,00

parter w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl.-Orzegów
ul. Walentego Fojkisa 7

16,37

34,63

parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.-Godula
ul. Konstantego Latki 2

16,37

31,00

parter w budynku mieszkalnym z c.o.

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

Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – tel. 603-975-040.
Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej z doświadczeniem ogrodniczym lub budowlanym. Informacji udzielam pod nr tel.
691-911-683 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Firma budowlana zatrudni pracowników teren Ruda Śląska-Katowice. Tel.
601-504-030.

Halemba, 2-pok, 42 m , 172 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

posiada do wynajęcia lub nabycia* od zaraz nw. lokale użytkowe + boksy handlowe
Adres lokalu

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

2

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

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

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

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stawka
eksploat.
zł/m2
/mc netto

PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW. TEL. 519-639121.

Nieruchomości

ogłoszeniA | 16.06.2021

Zatrudnię emeryta z prawem jazdy do
Firmy Pogrzebowej Hofman. Tel. 607-143320.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu
oraz sanitariusza-noszowego, praca
w pełnym wymiarze lub jako dodatkowa.
NZOZ Paktor, zgłoszenia tel. 691-799-707
w godz. 7-15 lub praca@paktor.com.pl.

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ul. Szczęść Boże
oraz wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny
oraz w najem z przeznaczeniem pod wybieg dla psów
w rej. ul. Piastowskiej – Potokowej.

– do wynajęcia od zaraz n. w. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. Goduli:
Boks handlowy nr 2 II etap o pow. 6,20 m2
Boks handlowy nr 2 III etap o pow. 7,48 m2
Boks handlowy nr 3 III etap o pow. 11,47 m2

stawka eksploatacyjna 42,24 zł/m2/m-c + VAT i media

Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 11,50 m2

stawka eksploatacyjna 21,12 zł/m2/mc + VAT (na okres 6 m-cy po tym
terminie stawka z cennika, tj. 42,24 zł/m2/mc + VAT ) i media

– do wynajęcia od zaraz n. w. boksy handlowe przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9:
Boks handlowy nr 5
Boks handlowy nr 10
Boks handlowy nr 11
Boks handlowy nr 17
Boks handlowy nr 20

o pow. 11,13 m2
o pow. 6,25 m2
o pow. 6,10 m2
o pow. 12,50 m2
o pow. 5,50 m2

stawka eksploatacyjna 25,32 zł/m2/mc + VAT
(na okres 6 miesięcy po tym terminie stawka z cennika, tj. 50,64 zł/m2/mc + VAT) i media
Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności
czynszowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub
w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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RUGBY

BIEGI

Gryfy i Diablice na plusie

Foto: K.S. RUGBY Ruda Śląska

Rudzcy rugbyści zaciekle walczyli
o zwycięstwo podczas spotkania w Lubinie
Także młode Diablice z Rudy Śląskiej
mogą być z siebie zadowolone. W fazie
grupowej Mistrzostw Polski U16 w Krakowie odprawiły po bardzo dobrej grze
Amazonki KS Budowlani Lublin i faworytki turnieju, Juvenię Kraków. Niestety
w półfinale rudzkie kadetki po wyrównanym meczu przegrały jednym przyłożeniem z Venol Atomówkami Łódź. Natomiast w meczu o turniejowy brąz krakowianki z Juvenii zrewanżowały się rudziankom za porażkę w grupie i zwyciężyły. W ostatnim turnieju cyklu Diablice
zajęły więc 4 miejsce. Ostatecznie Mistrzostwa Polski Kadetek U16 rudzianki
mogą zapisać na swoim koncie jako udane. W klasyfikacji generalnej sezonu
2020/21 K.S. Diablice Rugby Ruda Śląska zajęły bardzo dobre 5. miejsce. AL

Foto: arch.

Rudzkie Gryfy rozegrały w Lubinie
mecz VIII kolejki II ligi rugby z tamtejszymi Miedziowymi. W tym samym
dniu młode Diablice zagrały w czwartym
i zarazem ostatnim turnieju Mistrzostw
Polski U16 w Krakowie. Obydwa spotkania zakończyły się sukcesem.
W spotkaniu KR Miedziowi Lubin
– KS Rugby Ruda Śląska gospodarze już
w pierwszej akcji zdobyli przyłożenie.
Jednak ostatecznie lepszą formą wykazali
się rudzianie, czego efektem jest wysoki
wynik. W pierwszej połowie dwukrotnie
przyłożył Mykeltie Imani (zwłaszcza
pierwsza akcja zasługuje na uwagę, bo
punkty padły po niesamowitym przekopie
Patryka Kołodzieja), a trzecie przyłożenie
dla Gryfów w tej części gry padło po
przechwycie piłki przez Dawida Dróżdża.
W drugiej połowie przewaga Gryfów była jeszcze bardziej widoczna. Punkty za
przyłożenia zdobywali Muc, ponownie
dwukrotnie Mykeltie Imani oraz dwukrotnie Greinert. Całe spotkanie zakończyło się wynikiem 50:17 dla rudzian.
Cieszy dobra gra zespołu, jednak mecz
kolejnej kolejki na Burloch Arenie z Mazovią Mińsk Mazowiecki nie odbędzie
się, bowiem rywale wycofali się z ligi.
Przed Gryfami jeszcze dwa ważne terminy w tym sezonie. 19 czerwca w Mysłowicach rudzianie wezmą udział w Turnieju Polskiej Ligi Rugby 7, a w ostatni
weekend czerwca rozegrają ostatnią kolejkę II Ligi w Krakowie z drugim zespołem Juvenii.

Biegowy czerwiec
w Rudzie Śląskiej

Dobry
występ
biegaczki

Rudzianka przy okazji biegu
promowała Rudę Śląską.
Anna Skupień z Rudy Śląskiej może
pochwalić się kolejnym biegowym sukcesem. W weekend (5-6.06) zawodniczka wystartowała w biegu 24-godzinnym,
który odbył się w Suwałkach. Tym sposobem ultramaratonka uzyskała kwalifikację na Mistrzostwa Świata w biegu
24-godzinnym w Rumunii.
– Ogromnie się cieszę, bo jestem w ścisłej kadrze narodowej Polski w biegu
24-godzinnym w Rumunii. Walczymy
o drużynowy medal Mistrzostw Świata
– zapowiada Anna Skupień.
Wynik, jaki uzyskała rudzianka, to
219,190 km.
AL

Ju-jitsu

Aż osiem medali zdobyli zawodnicy
klubu Grizzly Martial Arts Ruda Śląska.
W sobotę (5.06) podczas prestiżowego
Pucharu Polski w brazylijskim jiu-jitsu
rudzianie popisali się dobrą formą.
Turniej odbył się w hali widowiskowo-sportowej LOSiR-u w Luboniu, a organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki ALLIANCE. Denis Sekura i Daniel Obrzut, Marek
Zaenger z Grizzly Martial Arts Ruda Śląska wywalczyli złote medale. Srebro trafiło do Marcina Maciulewicza, a na brąz
zapracowali Sebastian Kolańczyk, Rafał
Czernik, Kinga Spyra oraz Dawid Czerczak.
AL

Foto: Grizzly Martial Arts

Zdobyli 8 medali

Zawodnicy rudzkiego klubu mogą być z siebie zadowoleni.

Łucznictwo

Kolejne sukcesy łuczników
Łucznicy UKS-u Grot Ruda Śląska
wystartowali w II rundzie Pucharu
Polski Kadetów w Łucznictwie. Do rywalizacji na torach kieleckiej Stelli stanęło ponad 200 zawodników i zawodniczek z całego kraju. Stawką były
punkty do Pucharu Polski oraz kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży.

Najlepiej z rudzkich zawodników zaprezentował się Jakub Sroka, zajmując
drugie miejsce na podium z nowym rekordem życiowym 634 pkt. Tuż za nagradzaną najlepszą ósemką, bo na miejscu
dziesiątym, znalazł się Adrian Szłapak.
Udany start zaliczyli również Szymon
Czarnik, Stanisław Sypion oraz Paweł
Korzonek i choć zajęli oni dalsze miej-

sca, to wystrzelony wynik daje im miejsce w OOM.
Wśród kadetek również bardzo dobre
piąte miejsce zajęła Natalia Lepa. Druga
z dziewcząt, Ola Antoniak, musi walczyć, podobnie jak jeszcze pozostała trójka zawodników o kwalifikację podczas
zawodów, które odbędą się już wkrótce
w Warszawie.
AL

Bieg Wiewiórki powraca po
rocznej przerwie. Już 26 czerwca
miłośnicy zdrowego stylu życia
będą mogli sprawdzić swoje możliwości w halembskim lesie. Z kolei tydzień wcześniej (19 czerwca)
na Burloch Arenie biegacze po
raz 17. upamiętnią Jana Koniecznego, zmarłego w 2005 roku radnego Rudy Śląskiej. W tym roku
memoriał odbędzie się pod hasłem
„Bieg po zdrowie”.
– W ubiegłym roku z powodu
pandemii musieliśmy zrezygnować
z organizacji wielu imprez sportowych – podkreśla Aleksandra Poloczek,
dyrektor
Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. – Wśród nich znalazł
się między innymi bardzo popularny i lubiany przez dorosłych i dzieci Bieg Wiewiórki. Jednak już
w najbliższych dniach to się zmieni i zapaleni biegacze oraz miłośnicy nordic walking będą mieli
okazję wystartować w sportowej
rywalizacji, za którą z pewnością
już się stęsknili – dodaje.
Pierwszy z biegów – XVII Memoriał Radnego Jana Koniecznego rozpocznie się w sobotę (19.06)
o godz. 11 na Burloch Arenie
w Orzegowie. Biegowa rywalizacja tradycyjnie odbędzie się na dystansie 5 km, a trasa biegu wynosi
cztery crossowe pętle o długości
1250 m. – Radny Jan Konieczny
był człowiekiem bardzo aktywnym.
Promował zdrowy styl życia, organizował wiele imprez, dlatego
właśnie tym biegiem chcemy zachować pamięć o nim – podkreśla
August Jakubik, organizator memoriału.
Dorośli wystartują o godz. 11,
a wcześniej o godz. 10 odbędzie
się bieg dzieci na dystansach 200800 m na bieżni Burloch Areny.
Dorośli uczestnicy biegu będą
konkurować w siedmiu kategoriach wiekowych, a dzieci w czterech wiekowych i na różnych dystansach.
Trzy pierwsze osoby w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn
otrzymają puchary i drobne nagrody rzeczowe. Natomiast w kategoriach wiekowych, bez uwzględniania osób nagrodzonych w klasyfikacji open, trzej pierwsi zawodnicy otrzymają puchary i także
drobne nagrody rzeczowe. Co
więcej, wszyscy uczestnicy na
mecie dostaną pamiątkowe medale. Statuetki, upominki i medale
otrzymają także dzieci, które wezmą udział w zawodach.
Z kolei pierwszy w tym roku
Bieg Wiewiórki odbędzie się w so-

botę (26.06) i rozpocznie piąty już
cykl tego popularnego biegu. Start
rywalizacji dzieci zaplanowany
został na godz. 11.00, a biegu
głównego 11.15. – Ten bieg to
świetna okazja, żeby wyjść z domu
i spędzić sobotę aktywnie, w towarzystwie zapalonych biegaczy
i miłośników nordic walking. Serdecznie zachęcam do udziału
– mówi Aleksandra Poloczek.
Warto dodać, że impreza ta
skierowana jest do dzieci, osób
uprawiających nordic walking,
a także biegaczy amatorów i sportowców zrzeszonych w klubach
sportowych. Ci ostatni, podobnie
jak w ostatnich latach, będą mogli pokonać maksymalnie dystans
półmaratoński.
Tak jak każdego roku bieg rozpoczynał się będzie i kończył na
bieżni Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15, a w jego trakcie
uczestnicy pokonają pętlę o długości 4,2 km, która przebiega
przez halembski las. Z kolei dzieci, które nie przekroczyły jeszcze
piętnastego roku życia, mogą
sprawdzić swoje siły na dystansie
1000 m. Każdy z biegaczy oraz
uczestników marszu nordic walking sam zdecyduje, ile okrążeń
chce pokonać. Maksymalnie biegacze mogą pokonać tę pętlę pięć
razy, czyli w sumie 21 km, a osoby, które wezmą udział w rywalizacji nordic walking, trzy razy
i w sumie 12,6 km.
Zgłoszenia do biegu prowadzone są internetowo przez specjalny
formularz znajdujący się na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.
Wysokość wpisowego na bieg
i nordic walking wynosi 15 zł dla
dorosłych i 5 zł dla dzieci.
W przypadku zapisów w biurze
zawodów w dniu biegu opłata
wyniesie 25 zł (osoby dorosłe)
i 10 zł (dzieci).
Podczas każdego biegu będzie
prowadzona klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn z ręcznym
pomiarem czasu w konkurencji
biegu, jak również w konkurencji
nordic walking. Pod koniec cyklu
wręczone zostaną medale dla najaktywniejszych uczestników, którzy wystartują w co najmniej
czterech biegach, w tym koniecznie w ostatnim, na dowolnym dystansie i w dowolnej konkurencji,
dotyczy również biegu dzieci na
dystansie 1000 m.
Więcej informacji o obydwu
imprezach biegowych można
znaleźć na stronie internetowej
rudzkiego MOSiR-u.
AL
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Piłka ręczna

- W ostatnim czasie Zgoda odnosi
wiele sukcesów. Czujecie dumę?
– Rzeczywiście, każdy kolejny sukces bardzo nas cieszy i dodaje energii
do działania, zarówno zawodniczkom,
jak i nam, trenerom. Nasze juniorki
młodsze zresztą już od kilku sezonów
plasują się w czołówce zespołów Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w tej
kategorii wiekowej. A zespół, który
w tym sezonie reprezentuje nasz klub,
zdobył wicemistrzostwo Polski w kategorii młodziczek już w sezonie
2018/2019. Warto dodać, że w sezonie

2019/2020 dziewczęta wygrały także
mistrzostwo Śląska, jednak ze względu na pandemię rozgrywki centralne
zostały odwołane.
– Z pewnością długo pracowaliście na te sukcesy.
– Tak, bo treningi w zespołach młodziczek i dziewcząt odbywają się codziennie w godzinach popołudniowych. Zajęcia różnią się w poszczególnych grupach wiekowych i dostosowane są do umiejętności w każdej
grupie. Na treningach uczymy się gry
w piłkę ręczną oraz doskonalimy
sprawność ogólną w formie zabawowej i ścisłej. Sprawdzianem tego są
cotygodniowe mecze w kategorii młodziczek i dziewcząt. Podkreślić należy
też duże zaangażowanie i frekwencję
dziewcząt na zajęciach. Co więcej,
możemy też liczyć na wsparcie i pomoc rodziców, za co bardzo dziękujemy i co jest dla nas bardzo ważne.
Warto dodać, że do obecnych rozgrywek zespół przygotowywał się na obozach sportowych oraz licznych turniejach, a spora grupa zawodniczek, która
była objęta szkoleniem kadry wojewódzkiej
ŚLZPR,
uczestniczyła
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, zajmując pierwsze miejsca.
– Aby tak wiele osiągnąć, zawodniczki musiały przejść długą drogę.

– Zespół juniorek młodszych
w obecnym sezonie zajął w tabeli drugie miejsce (jedna porażka w rozgrywkach). W rozgrywkach centralnych
dziewczęta pokonały wszystkie szczeble bez porażki. Ponadto Oliwia Szewczyk – reprezentantka Polski w kategorii juniorek – została najskuteczniejszą zawodniczką rozgrywek.
Optymizmem napawa też fakt, że coraz większa grupa zespołu dostaje nominacje do kadr wojewódzkich oraz
do kadry narodowej. Na przykład Oliwia Szewczyk gra w kadrze narodowej juniorek, a Natalia Gardian w kadrze narodowej juniorek młodszych.
Z kolei Justyna Gontarek i Natalia
Szydełko w OOM w piłce ręcznej plażowej, a Magdalena Mynarek i Natalia
Gardian OOM w piłce ręcznej halowej.
– Można z tego wnioskować, że z roku na rok forma zawodniczek jest
coraz lepsza?
– Zdecydowanie. Zaangażowany i solidny trening wpływa na poprawę
umiejętności, czego dowodem są wyniki oraz powołania do kadry Śląska
w piłce ręcznej plażowej i halowej.
Doskonalenie umiejętności pozwala
zawodniczkom na zdobywanie kolejnych szczebli w swoich kategoriach
wiekowych.

Akrobatyka

Zawodniczki Zgody uczciły sukcesy
wraz z trenerami oraz władzami miasta.
– Jakie macie plany na najbliższy
czas?
– Znaczna grupa od następnego sezonu zostanie włączona do pierwszego
zespołu piłki ręcznej kobiet. A z tych
najbliższych planów, to w dniach 1819 czerwca w Gnieźnie odbędzie się
finał Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych, gdzie w zawodach oprócz naszego zespołu wezmą udział UKS
Dziewiątka Legnica, UKS Varsovia
Warszawa oraz MKS PR Gniezno. Natomiast kilka dni później (20-24 czerwca) zawodniczki objęte szkoleniem kadry wojewódzkiej wezmą udział

w konsultacji szkoleniowej w Kroczycach. Na przełomie czerwca i lipca
(28.06-2.07) odbędzie się OOM w piłce ręcznej dziewcząt w Wieluniu. Warto też wspomnieć, że od 28 lipca rozpoczynamy obóz szkoleniowy kadry wojewódzkiej w Kroczycach, a w sierpniu
dziewczyny wystąpią na OOM w piłce
ręcznej plażowej w Darłowie oraz pojadą na obóz szkoleniowy do Węgierskiej Górki. Z kolei grupy młodzieżowe mężczyzn i kobiet w kategorii młodziczki i dzieci wyjadą na obóz przygotowawczy do ośrodka ZHP w Kuźnicy.
AL
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Foto: KPKS Halemba Ruda Śląska

Akrobaci na medal
Rudzcy akrobaci wzięli udział
w dwóch wielkich imprezach sportowych. Rywalizacja rozpoczęła się w piątek (4.06) od Mistrzostw Polski Juniora
Młodszego. Zawody rozgrywane były
na hali MOSiR w Chorzowie, gdzie już
w tym dniu odbywały się eliminacje.
Sobota z kolei była kontynuacją dalszych występów. W niedzielę odbyły się
finały w poszczególnych kategoriach,
a także Indywidualne Mistrzostwa Śląska w Akrobatyce Sportowej i Skokach
na Ścieżce w Bielsku-Białej, gdzie wystartowali zawodnicy klasy młodzieżowej i trzeciej sportowej.
Akrobaci z Rudy Śląskiej w obu imprezach spisali się rewelacyjnie, zdobywając czołowe miejsca. Przed akrobatami jeszcze Mistrzostwa Świata
grup wiekowych 11-16 lat. Polskę reprezentować będą Emilia Wodyk,
Emilia Biernat i Emilia Urbańska.
WYNIKI:
Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego. Trójki kobiet, kategoria 11-16
lat: 1. miejsce – Emilia Biernat, Emilia
Urbańska, Emilia Wodyk. Dwójki kobiet, klasa II: 1. miejsce – Maja Mrozek, Laura Tronina. Dwójki mieszane,
klasa II: 2. miejsce – Julia Jessel, Szymon Jaworek, 3. miejsce – Natalia
Dziób, David Biliaiev.

Foto: UM Ruda Śląska

Złoty czas młodych szczypiornistek

Foto: Academia Gorilla Ruda Śląska

Juniorki młodsze oraz
młodziczki Zgody
Bielszowice znalazły się
w pierwszej czwórce
najlepszych drużyn w Polsce.
Kolejne starcia przed nimi,
które z pewnością
udowodnią, że rudzianki
stać na wiele. O sukcesach
piłkarek ręcznych
bielszowickiej Zgody
rozmawiamy z trenerami
juniorek młodszych,
młodziczek i dziewcząt
– Józefem Szmatłochem
i Adamem Michalskim.

Rudzcy akrobaci odnieśli kolejne sukcesy.
W punktacji drużynowej KPKS zajął 3. miejsce na 20 klubów, natomiast
w klasyfikacji województw 2. miejsce
na siedem klubów.
Indywidualne Mistrzostwa Śląska.
Dwójki kobiet: 1. miejsce – Paulina
Skiba, Ewa Szykowska, 2. miejsce
– Zofia Warmuht, Maja Wolniewicz, 3.
miejsce – Jasmin Tomaszewska, Iga
Patyńska. Trójki kobiet, klasa młodzieżowa: 1. miejsce - Ewa Szykowska, Paulina Skiba, Zofia Wormuht, 2.
miejsce - Maja Wolniewicz, Hanna
Wolniewicz, Lilianna Bubik. Dwójki
mieszane, klasa młodzieżowa: 1. miej-

sce – Zofia Mieszczak, Ruben Tomaszewski, 2. miejsce – Pola Strejczyk,
Antoni Lubojański, 3. miejsce – Nina
Warda, Szymon Drozd. Skoki na
ścieżce, klasa młodzieżowa: 3. miejsce – Jasmin Tomaszewska.
Klasa trzecia sportowa. Dwójki kobiet: 1. miejsce – Weronika Szczyrba,
Emilia Żukrowska, 2. miejsce – Marta
Wodok, Milena Kowalska. Trójki kobiet: 2. miejsce – Alicja Szal, Emilia
Żurakowska, Zuzanna Krawieczek.
Dwójki mieszane:1. miejsce – Zuzanna Litwińska, Mikołaj Czornik.

AL

Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka dla małego Fabianka.
Około 200 zawodników ze śląskich
klubów wzięło udział w trzecim już
„Kulaniu na lufcie”. Charytatywną
imprezę na Burloch Arenie w Orzegowie zorganizowały wspólnie dwa
rudzkie kluby - Academia Gorila Ruda Śląska oraz Nelson Club.
Podczas trzeciej edycji wydarzenia,
które cieszyło się dużym zainteresowaniem, zbierano fundusze na rzecz
małego Fabianka. Chłopiec cierpi na

wadę serca i zespół Alagille’a (wielonarządową chorobę genetyczną, której
efektem jest m.in. uszkodzenie wątroby). Podczas zawodów udało się zebrać 2769,57 zł. Organizatorzy podjęli
już decyzję o przygotowaniu czwartej
edycji wydarzenia, które prawdopodobnie odbędzie się pod koniec wakacji. Wtedy wolontariusze także będą
zbierać na leczenie małego Fabianka.
AL

www.wiadomoscirudzkie.pl
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