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Inicjatywa szczytna, 
wykonanie 

nieco gorsze

Więcej na str. 3

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

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

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

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

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

Za tydzień nowy 
harmonogram 

wywozu śmieci

Więcej na str. 5

Piknik zdrowotny za nami. 
Cel – szczepienia
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Z pamięcią o powstańcach śląskich
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Uroczystość oznaczenia grobu powstańca śląskiego 
odbyła się na kochłowickim cmentarzu.

HISTORIA

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 kwalifi kacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół • 
ponadgimnazjalnych i studentów

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Do końca września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który jest najważniejszym 

badaniem statystycznym na terenie całego kraju, realizowanym raz na 10 lat. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, którzy wzięli już udział w ankiecie spisowej i proszę tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, 
by nie odkładali badania na ostatni moment. Państwa udział w NSP jest niezwykle ważny, bowiem jego 
wyniki posłużą do planowania krajowych i lokalnych działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, 
takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. 

Do udziału w badaniu zobowiązana jest każda osoba mieszkająca w Polsce, niezależnie od posiadanego 
obywatelstwa czy wieku. Wynika to z zapisów dwóch ustaw – o statystyce publicznej oraz narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań. Umocowanie to oznacza, że obowiązku tego nie możemy zlekceważyć, 
bo może to skutkować niepotrzebnymi problemami, a nawet karą grzywny. Proszę jednak, by udziału w spisie 
nie traktować jako przykrego obowiązku, bo przeprowadzenie tego badania leży w interesie nas wszystkich. 
Wypełniając formularz spisowy kierujmy się zatem nie przymusem, lecz poczuciem odpowiedzialności 
za nas wszystkich i dobrem kraju. Wspólnie liczmy się dla Polski!

Podstawową i obowiązkową formą przekazania danych w NSP 2021 jest samospis internetowy, 
którego można dokonać poprzez stronę htt ps://spis.gov.pl/. Metoda ta jest nie tylko najwygodniejsza, 
ale również najbezpieczniejsza i zajmuje niewiele czasu. Jeżeli jednak nie posiadają Państwo dostępu do 
Internetu, to w takim przypadku można odwiedzić urząd miasta, gdzie przygotowane zostały specjalne 
stanowiska komputerowe. Kolejnym rozwiązaniem jest zadzwonienie na infolinię pod nr 22 279-99-99 
i spisanie się przez telefon. Jeżeli z ważnych powodów nie spiszą się Państwo w jednej z powyższych form, 
to będą Państwo musieli spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli już do tego dojdzie, 
to nie będą Państwo mogli odmówić mu udzielenia odpowiedzi. 

Jednocześnie zapewniam, że wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne, 
a osoby wykonujące prace spisowe – rachmistrzowie i pracownicy statystyki publicznej – zobowiązane 
są do przestrzegania tajemnicy. Dlatego też mogą być Państwo pewni, że Wasze dane nie będą ujawnione 
ani przekazane innym podmiotom. 

Pragnę też zwrócić Państwa uwagę na ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny konkurs na najbardziej 
cyfrową gminę, w którym będzie się liczył odsetek mieszkańców gminy spisanych przez Internet. 
Do wygrania jest cenny sprzęt IT, który może posłużyć m.in. jako wyposażenie pracowni komputerowych 
w szkołach naszej gminy. Jest zatem o co walczyć, dlatego podejmijmy tę rywalizację! Zawalczmy z innymi 
samorządami i wygrajmy konkurs na najbardziej cyfrową gminę.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

OGŁOSZENIA

Z okazji zbliżającego się święta Straży Miejskiej 
składam serdeczne życzenia 
wszystkim funkcjonariuszom 

i pracownikom administracyjnym 
rudzkiej jednostki: 

zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

Państwa oddanie służbie,
gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom Rudy 

Śląskiej, a także zaangażowanie w walkę z COVID-19
zasługują na wyrazy głębokiego szacunku 

i serdecznych podziękowań.

Życzę, by realizacja obowiązków zawodowych
przynosiła Państwu satysfakcję i poczucie spełnienia,

a sukcesom w pracy towarzyszyło 
powodzenie w życiu prywatnym.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Augustyn Wieszołek (1897-1986) 
był związany przez całe życie z mia-
stem Ruda Śląska. Wiosną 1919 roku 
został zaprzysiężony jako członek 
Polskiej Organizacji Wojskowej Gór-
nego Śląska. Brał udział we wszyst-
kich trzech powstaniach śląskich. Po 
zakończeniu II Powstania Śląskiego 
na polecenie kierownictwa Polskiej 
Organizacji Wojskowej Górnego Ślą-
ska jesienią 1920 roku wstąpił ochot-
niczo do Policji Górnego Śląska, czyli 
Policji Plebiscytowej.

Za udział w walkach III Powstania 
Śląskiego został odznaczony Meda-
lem Niepodległości, Śląską Wstęgą 
Waleczności i Zasługi kl. I oraz 
Gwiazdą Górnośląską. Po powrocie 
części Górnego Śląska do Polski wstą-
pił do Policji Województwa Śląskiego 
i służył jako funkcjonariusz służby 
mundurowej (obecnie prewencji) 
w Chebziu, Kochłowicach oraz No-
wym Bytomiu. W sierpniu 1939 roku 

W poniedziałek (23.08) na cmentarzu w Kochłowicach odbyła się uroczystość oznaczenia grobu 
powstańca śląskiego Augustyna Wieszołka znakiem pamięci „Tobie Polsko”. Została ona zorga-
nizowana w ramach akcji prowadzonej przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeń-
stwa Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach z okazji 100. rocznicy Powstań Śląskich.

współorganizował na terenie obecnej 
Rudy Śląskiej oddziały samoobrony 
powstańczej m.in. nadzorując je z ra-
mienia Policji Województwa Śląskie-
go. Po 17 września 1939 roku został 
internowany na terenie Rumunii, a na-
stępnie przekazany Niemcom i osa-

dzony w Stalagu na terenie III Rzeszy 
Niemieckiej. Po wojnie był represjo-
nowany przez funkcjonariuszy UB 
za służbę w Policji Województwa Ślą-
skiego II RP. Zmarł w 1986 r. i został 
pochowany na cmentarzu w Kochło-
wicach. KP

OGŁOSZENIE
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” to dwa programy skiero-
wane do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów, które będzie realizował Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Na ten cel placówka pozyskała przeszło 334 tys. zł  
z tzw. Funduszu Solidarnościowego. Usługi świadczone w ramach programów są bezpłatne.

– Dzięki tym projektom niepełnospraw-
ni mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mogli 
skorzystać m.in. z usług asystenta, który 
pomoże im w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz ułatwi funkcjonowanie  
w życiu społecznym – podkreśla Anna 
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej. – Asystent pomoże na przykład 
w dotarciu do pracy, szkoły, sklepu, przy-
chodni lekarskiej, instytucji kultury, 
a także przy załatwianiu różnego rodzaju 
ważnych spraw. Natomiast członkowie 
rodzin osób z niepełnosprawnościami lub 
ich opiekunowie zyskają możliwość do-
raźnej albo czasowej pomocy w formie 
tzw. opieki wytchnieniowej – dodaje.

Na realizację programu „Asystent oso-
by niepełnosprawnej” Ruda Śląska otrzy-
mała ponad 202 tys. zł. Skierowany jest 
on do dzieci do 16. roku życia z orzecze-
niem o niepełnosprawności, które muszą 
korzystać ze stałej lub długotrwałej opie-
ki czy pomocy innej osoby, ponieważ ich 
samodzielna egzystencja jest ograniczo-
na, a także konieczny jest stały współ-
udział opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. Z pomo-
cy asystenta mogą również skorzystać 
osoby niepełnosprawne, które posiadają 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności (rów-
nież orzeczenia równoważne).

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 

czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod tablice pamiątkowe 
w rejonie ulicy Pordzika, tunkla.

PREZYDENt MIAStA  
RUDA ŚląSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokali mieszkalnych 
usytuowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ruda Śląska:

– ul. Podlas 30/49
– ul. Solidarności 17/3

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

OGŁOSZENIA

Z kolei program „Opieka wytchnie-
niowa”, na realizację którego rudzki 
MOPS pozyskał przeszło 132 tys. zł, ma 
na celu wsparcie członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, a także osobami  
ze znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści oraz orzeczeniami równoważnymi.

– W ramach programu możliwe jest 
uzyskanie wsparcia w codziennych obo-
wiązkach lub zapewnienie im czasowe-
go zastępstwa. Dzięki temu osoby zaan-
gażowane w sprawowanie opieki nad 
niepełnosprawnym będą mogły odpo-
cząć i zregenerować siły, jak również 
załatwić niezbędne sprawy. Usługa 
opieki wytchnieniowej może służyć rów-
nież okresowemu zabezpieczeniu po-
trzeb osoby niepełnosprawnej w sytu-
acji, gdy opiekunowie z różnych powo-
dów nie będą mogli wykonywać swoich 
obowiązków – zaznacza Krystian Mo-
rys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Aby uzyskać wsparcie asystenta osoby 
niepełnosprawnej oraz ubiegać się o przy-
znanie opieki wytchnieniowej, należy 
złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do 
wybranego programu wraz z wymaganym 
załącznikiem w postaci kopii aktualnego 
orzeczenia o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności. Do karty 
o przyznanie opieki wytchnieniowej moż-
na załączyć również kartę oceny stanu 
dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmo-
dyfikowanej skali FIM (załącznik nie jest 
obowiązkowy, lecz w przypadku dużej 
liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający 
taką kartę będą mieć zapewniony dostęp 
do usług opieki wytchnieniowej w pierw-
szej kolejności). Poprawnie wypełniony 
dokument należy dostarczyć do Działu 
Wsparcia Osób Starszych i Niepełno-
sprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej, znajdują-
cego się przy ul. Markowej 20, 41-709 
Ruda Śląska. Istnieje również możliwość 
przesłania dokumentu drogą elektronicz-
ną na adres: doosn@mops.rsl.pl.

Szczegółowe informacje na temat 
realizacji obu programów można uzy-
skać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej w po-
koju 9 lub pod numerem telefonu  
32 344-03-23, wew. 310, a także na 
stronie internetowej Biura Pełnomoc-
nika Rządu do spraw Osób Niepełno-
sprawnych: http://niepelnosprawni.
gov.pl/. Karty zgłoszenia można po-
brać ze strony Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rudzie Ślą-
skiej.

 AL

INtERWENCJA

Kosze do poprawki?
11 koszów na nakrętki zbierane w celach charytatywnych zo-
stało ustawionych w ostatnich tygodniach we wszystkich dziel-
nicach miasta w ramach tegorocznego budżetu obywatelskie-
go. Niestety problemem jest to, że kosze przechylają się pod 
wpływem ciężaru oraz utrudnione jest wydobycie nakrętek. Czy 
poprawiona zostanie ich konstrukcja?

Pojemniki ustawione zostały w cen-
tralnych punktach każdej dzielnicy Ru-
dy Śląskiej. Przedsięwzięcie zrealizo-
wano z inicjatywy mieszkańców, a jego 
koszt to ok. 50 tys. zł. Zebrane nakrętki 
trafiają do Fundacji Aktywni My, a ta 
dochód ze sprzedaży plastiku przezna-
cza na rzecz Julii Strączek. 3-letnia mała 
rudzianka potrzebuje ponad 250 tys. zł 
na operację rekonstrukcji kciuka w le-
wej rączce.

Cel jest szczytny, ale nie brakuje gło-
sów, że konstrukcja koszy pozostawia 
wiele do życzenia. – Jedno, co zawodzi 
w tej akcji, na co zwracają też uwagę 
w innych dzielnicach, to konstrukcja ko-
sza na nakrętki. Po jego otwarciu na-
krętki rozsypują się na wszystkie strony 
i trzeba je zbierać z ziemi. Również wy-
dostanie ostatnich nakrętek z kosza jest 
utrudnione. Problem rozwiązałoby usta-
wienie koszy na stojakach lub na jakim-
kolwiek podeście tak, by możliwe było 
bezpośrednie wysypywanie ich zawarto-
ści do worków lub innych pojemników 
– podzieliła się swoją uwagą na Facebo-
oku radna Ewa Chmielewska.

Na razie jednak Urząd Miasta nie pla-
nuje zmieniać sposobu ustawienia po-
jemników. – Konstrukcja kosza i sposób 

jego montażu jest swego rodzaju kom-
promisem pomiędzy jego wielkością,  
a co za tym idzie pojemnością i wysoko-
ścią otworu wrzutowego. Biorąc pod 
uwagę fakt, że w akcję zbierania plasti-
ku zaangażowane są również dzieci, wy-
konanie podwyższenia mogłoby znacz-
nie utrudnić im dostęp do otworu – wy-
jaśnia Piotr Janik, naczelnik Wydziału 
Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Drugi problem dotyczy tego, że ko-
sze pod wpływem ciężaru wsypanych 
nakrętek przechylają się. Dodatkowo  
z racji tego, iż pojemniki są niewielkich 
rozmiarów, mogą zostać przeniesione. 
– Nieznane nam są przypadki przenie-
sienia kosza w inne miejsce. Wszystkie 
realizowane w ramach zadania z budże-
tu obywatelskiego kosze mają własne 
fundamentowanie wylewane w trakcie 
montażu „na gotowo”, więc jeżeli taki 
przypadek stwierdzono to ma on cha-
rakter wandalizmu – mówi Piotr Janik. 
– Na wniosek autora przedsięwzięcia, 
który analizuje częstotliwość opróżnia-
nia koszy w różnych lokalizacjach, roz-
ważamy możliwość przeniesienia dwóch 
koszy w inne miejsca w dzielnicach Wi-
rek i Bielszowice, ale decyzja jeszcze nie 
zapadła – dodaje. Joanna Oreł
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Piotr Borlik 
Tajemnica Wzgórza Trzech Dębów 
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WRÓŻKA 
JADZIA

KRZYŻÓWKA

Tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – surowy befsztyk, 
5 – nie anoda, 8 – ludzie uprzywilejo-
wani, 9 – gorący i suchy wiatr na Saha-
rze, 11 – przecinak do blachy, 
12 – zwrotka, 15 – pasmo górskie mię-
dzy Morzem Czarnym i Kaspijskim, 
17 – składnik czekolady, 20 – mit. gr. 
tarcza Zeusa, 21 – rel. prorok, 
24 – ozdoby herbowe hełmu i tarczy, 
25 – zakład drzewny, 28 – nabiał, 
29 – kaprys, 32 – przelanie praw, 
33 – likier kminkowy, 36 – poeta perski 
(1141-1203 r.), 39 – szwindel, krętac-
two, 42 – fi gura zabrana w grze w sza-
chy i warcaby, 43 – tkanina na wsypy, 
45 – norma, zasada, 46 – okres godowy 
zajęcy, 47 – tkanina czesankowa. 

PIONOWO: 1 – siekierka kuchen-
na, 2 – kościół katedralny, 3 – socjalna 
lub rodzinna, 4 – tam posąg Wenus, 
5 – kapłanka z Faraona, 6 – zając mor-
ski, 7 – w starożytności – grecki okręt 
wojenny, 10 – przesunięcie się warstw 
skalnych, 13 – kapusta polna, 14 – ro-
mans, miłostka, 16 – jedn. powierzchni 
ziemi, 17 – do kopiowania pisma, 
18 – mit. gr. bóstwo płodności, 
19 – odm. agatu, 21 – stepowa równina 

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 

tel. 607-468-787

Ameryki Południowej, 22 – rodzaj 
małży, 23 – głaz wygładzony przez wo-
dę, 26 – kraj ze stolicą Moskwa, 
27 – ozdoba architektoniczna, 
30 – instr. muzyczny, 31 – ignam, 
34 – roślina zielna, 35 – świerk podha-
lański, 37 – gat. wierzby, 38 – wermut 
jugosłowiański, 40 – umiar, 41 – pierw. 
chem., 44 – przed euro we Włoszech. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., 
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna oso-
ba spośród tych, które nadeślą na adres 
redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) 
lub e-mailem (biuro@wiadomosci-
rudzkie.pl) hasło, które jest rozwiąza-
niem krzyżówki. Na rozwiązania cze-
kamy do 10 dni od daty zamieszczenia 
konkursu. Po odbiór kuponu z krzy-
żówki „WR 29” zapraszamy do redak-
cji po wcześniejszym umówieniu tele-
fonicznym (pod nr 512-295-228) – pa-
nią Joannę Bartosik. Prawidłowe hasło 
brzmi: „Cały świat gra komedię”. Za 
poprawną odpowiedź zwycięzca otrzy-
ma również książkę z wydawnictwa 
Prószyński i S-ka.

HOROSKOP

| POLECAMY

Tajemnicze wzgórze, na którym trzy wiekowe dęby nie po-
zwalają rosnąć innym drzewom. Tajemnicza rodzina, w której 
w każdym pokoleniu tylko najstarsi synowie płodzą męskich 
potomków, zawsze trzech.

Tajemnicze morderstwo, o którym nikt nie chce mówić.
Prywatny detektyw Hubert Czarny dostaje zlecenie wyja-

śnienia zbrodni, do której doszło w rezydencji rodziny Potoc-
kich. Już po pierwszych rozmowach z mieszkańcami dochodzi 
do wniosku, że nikomu nie zależy na znalezieniu mordercy, 
w dodatku każdy miał motyw i sposobność, by zabić. Pozo-
stawiony sam sobie, Czarny bada skomplikowane relacje w 
ekscentrycznej rodzinie, prowadzące go w stronę sięgającej 
dziesięć pokoleń wstecz klątwy.

Piotr Borlik, rocznik 1986, inżynier po Uniwersytecie Tech-
nologiczno-Przyrodniczym. Mistrz Holandii, a także laureat 
trzeciego miejsca w otwartych mistrzostwach Czech w grach 
logicznych. Otrzymał stypendium prezydenta Bydgoszczy 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upo-
wszechnianiem kultury. 

REKLAMA

Baran – Z dużymi trudami, ale 
wreszcie uzyskasz pieniądze, 
które spędzają Ci sen z po-
wiek.
Byk – Będzie to dla Ciebie do-
syć nerwowy czas. Powinieneś 
pamiętać o relaksie po pracy. 
Spacer dobrze Ci zrobi.
Bliźnięta – Miej oczy szeroko 
otwarte, bo przed Tobą wielka 
szansa, której nie możesz 
przegapić.
Rak – Dopisze Ci dobre sa-
mopoczucie, a intuicja pomo-
że wybrać to, co dla Ciebie 
najlepsze.
Lew – Będzie to wspaniały 
czas bliskości i miłości. Uczu-
cia, jakie teraz się rodzą, będą 
szczere.
Panna – Unikaj pracoholi-
zmu, daj sobie porządnie od-
począć i staraj się nie wdawać 
w konfl ikty.
Waga – Okazja do zarobku 
może przyjść dzięki znajo-
mym albo po prostu pojawi się 
sama.
Skorpion – Może to być bar-
dzo obiecujący czas, jeśli cho-
dzi o fi nanse. Wiele zależy od 
Ciebie.
Strzelec – Pojawią się możli-
wości poznania nietypowych 
osób. Bądź bardziej otwarty 
na nowości.
Koziorożec – Jeśli dobrze ro-
zegrasz sytuację, będziesz 
umiał wykorzystać wielką 
okazję. Zaryzykuj.
Wodnik – Ten tydzień powi-
nien być udany pod względem 
samopoczucia. Czeka Cię 
przypływ dobrej energii.
Ryby – Na pewno odczujesz 
ogromną potrzebę zmian i za-
pragniesz się wyzwolić. Bądź 
twórcza!
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Wiolett a Sawicka   
Anna. Gorzki smak miodu

Skończyła się wojna. Anna ma prawie 13 lat. Mieszka w Tilsti  
z rodziną biologicznego ojca, która nadała jej imię Elise. Jest do-
brze traktowana. Mimo prób całkowitego zniemczenia i przeko-
nania, że matka nie żyje, Hoff enbergom nie udało się do końca 
wyprzeć z pamięci dziecka polskiej przeszłości.

Zimą 1945 roku do Prus wchodzi Armia Czerwona. Hoff enber-
gowie nie zdążyli uciec. Giną. Umiera zgwałcona przez Sowietów 
żona Klausa, a rodzeństwo nie wraca z wyprawy po żywność.

Anna szybko pojmuje, że w zdobytym przez wroga, obróco-
nym w gruzy i głodnym mieście, w którym szerzy się terror So-
wietów, przeżyje tylko ten, kto jest sprytniejszy. Nie dać się zabić, 
znaleźć bezpieczne schronienie i zdobyć cokolwiek do jedzenia 
– to najważniejsze cele zaradnej trzynastolatki.

Tuż po wojnie, w sowieckich już Prusach Wschodnich ukry-
wały się w lasach tysiące niemieckich sierot. Później nazwano 
je „wilczymi dziećmi”. W poszukiwaniu chleba, ryzykując, że zo-
staną zastrzelone przez sowieckich żołnierzy, przekradały się na 
Litwę, by szukać pracy u tamtejszych chłopów. 

Robyn Harding 
Zamiana 

Przyjaźń, zauroczenie, pożądanie czy… obsesja?
Low Morrison nie jest typową nastolatką. Może to wina rodzi-

ców hipisów, wysokiego wzrostu albo wychowania w prowincjo-
nalnym miasteczku na odciętej od świata wyspie. Tak czy inaczej 
nie może znaleźć sobie miejsca – podobnie jak Freya, olśniewają-
ca piękność, wcześniej popularna infl uencerka, a obecnie właści-
cielka pracowni ceramiki.

Kiedy dziewczyna zapisuje się na warsztaty artystyczne, szyb-
ko ulega urokowi zjawiskowej nauczycielki, a Freya wyjawia 
Low swoje mroczne sekrety i głęboko skrywane pragnienia. Ich 
znajomość kwitnie, dopóki na horyzoncie nie pojawia się Jamie, 
nieszczęśliwa z powodu braku dziecka mężatka, która niedawno 
przeprowadziła się na wyspę, żeby zacząć wszystko od nowa. 
Bardzo szybko zaprzyjaźnia się z Freyą i jej partnerem, powoli 
przejmując rolę najważniejszej kobiety w jej życiu… A Low po raz 
kolejny zostaje sama.

Pewnego wieczoru, po upojnej podwójnej randce, Freya pro-
ponuje zamianę partnerów na jedną noc. Szybko się jednak oka-
że, że to, co miało być nieszkodliwą erotyczną przygodą, wywróci 
życie Jamie i jej męża do góry nogami. 
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Piknik zdrowotny w śląskich rytmach
Za nami „Piknik zdrowotny z Radiem Silesia”! W niedzielę (22.08) w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury zaśpiewały gwiaz-
dy śląskiej sceny muzycznej. Przed rudzką publicznością wystąpili: Teresa Walerjańska, Bogusława Piechura, Mateusz Troll 
i Przyjaciele oraz zespół Arkadia Band. Podczas imprezy można było zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson  
& Johnson lub pierwszą dawką Pfizera. Zdecydowało się na to ponad 120 osób. Obecnie w Rudzie Śląskiej z możliwości peł-
nego zaszczepienia się skorzystało 52 proc. mieszkańców. Plasuje to nasze miasto na 181 miejscu w kraju na 2477 gmin.

RUDA ŚLĄSKA SIĘ SZCZEPI
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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, położonej w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 51, oznaczonej geodezyjnie numerem 

11.1-1902/8 o powierzchni 0.2326 ha, przeznaczonej do zbycia 
w drodze bezprzetargowej.

OGŁOSZENIE



Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

AdAmA Podgórskiego
odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi,

Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego,
tytułem Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska oraz Kamratem 

Rudzkim, autora wielu publikacji o szerokiej tematyce,
cenionego dziennikarza obywatelskiego.

Żonie Barbarze i Najbliższym Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Aleksandra Skowronek 
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 

wraz z Radnymi
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PrACA

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycz-
nej. informacji udzielam pod nr tel. 691-
911-683.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych, tel. 603-975-040.

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.

 Kupię stare medale, odznaki, odzna-
czenia, orzełki, dokumenty. Tel. 518-507-
460.

OgłOSZeNiA DROBNe

UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 ReM-MAX – kompleksowe remonty 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

 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, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Hydraulik, tel. 797-599-031

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną, blachodachówka, ściąganie 
azbestu. Tel. 512-549-097.

 POŻYCZKi, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL Fi-
NANSe Sp. z o.o.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-
274-056.

 Pranie tapicerki meblowej. Solidnie. 
Tel. 737-593-999.

nieRUchomości

 KUPiĘ MieSZKANie W RUDZie ŚLĄ-
SKA, gOTÓWKA TeL. 501-239-405.

 Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 
797-299-422.

 
 Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-

skiej gotówka, tel. 730-770-900.
 

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nieru-
chomosci.pl, tel. 793-017-323.

 
 Poszukuję do wynajmu mieszkania lub 

pokoju. Tel. 731-639-094.

motoryzACjA

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

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

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

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

„Ludzie których kochamy, 
zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Pani Barbarze Podgórskiej

Wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia po stracie

męża
składa

Dyrektor Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka  
w Rudzie Śląskiej wraz z pracownikami

Jesteśmy głęboko zasmuceni odejściem 

AdAmA Podgórskiego
wielkiego przyjaciela Biblioteki

łączymy się w bólu z Tobą Basiu oraz Bliskimi.
Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

z powodu śmierci męża,  
ojca i dziadka Adama

składają Dyrektor 
oraz wszyscy pracownicy  

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

OSTATNie POŻegNANie

Zmarł Adam Podgórski
Rudzianin z wyboru, pasjonat Rudy Śląskiej, autor blisko stu książek i opracowań, członek kilku-
dziesięciu stowarzyszeń, dziennikarz i fotoreporter – Adama Podgórskiego nikomu nie trzeba było 
przedstawiać, bo był zawsze tam, gdzie działo się coś ważnego w naszym mieście. W wieku 70 lat 
jeden z najbardziej zasłużonych społeczników Rudy Śląskiej odszedł na wieczny odpoczynek.

Adam Podgórski urodził się w 1951 
roku w Łowiczu. Po studiach na Wydzia-
le Leśnym Akademii Rolniczej w Krako-
wie, którą ukończył w 1975 roku, za-
mieszkał na Górnym Śląsku. – Ruda Ślą-
ska była dla niego nie tylko Małą Ojczy-
zną, ale wręcz pasją jego życia – wspo-
mina prezydent Grażyna Dziedzic.  
– Przez lata dokładał starań, by dbać  
o nasze dziedzictwo, ocalić je od zapo-
mnienia, należycie uhonorować. Jego 
inicjatywy były bezcenne – podkreśla.

Adam Podgórski wraz z żoną Barbarą 
był autorem prawie 100 opracowań, 
których tematyka była bardzo szeroka. 
Do pozycji, które zajmują szczególne 
miejsce w bibliografii małżonków, 
z pewnością należy „Mitologia śląska”, 
„Słownik gwar śląskich”, „Księga bie-

siadna”, „Synagoga w Wirku. 1891-
1939. Ocalona pamięć”, „Nazwy tere-
nowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej”, 
antologia kolęd „Rudzkie Betlejem” czy 
publikacje z cyklu „Drzewa w pomniki 
zaklęte”. Zmarły był również zaangażo-
wanym dziennikarzem obywatelskim. 
Spod jego pióra wyszło kilka tysięcy ar-
tykułów. Jego praca została doceniona 
m.in. przez Helsińską Fundację Praw 
Człowieka, z którą współpracował przy 
realizacji ogólnopolskiego projektu 
„Monitoring zagrożeń dla wolnych me-
diów w Polsce i wzmacnianie funkcji 
kontrolnej mediów lokalnych”.

Ważnym aspektem aktywności Ada-
ma Podgórskiego była działalność 
w stowarzyszeniach pozarządowych. 
Był założycielem i prezesem Rudzkiego 

Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Prze-
stępstw oraz Rudzkiego Towarzystwa 
Przyjaciół Drzew, a także członkiem 
wielu innych. Należał m.in. do Górno-
śląskiego Towarzystwa Literackiego. 
Zainicjował też wiele akcji edukacyjno-
ekologicznych, np. „Zielona Ruda Ślą-
ska”.

Wieloletnie zaangażowanie i wkład 
w rozwój Rudy Śląskiej zaowocowało 
wieloma nagrodami. Adam Podgórski 
był laureatem m.in. i Nagrody Bonum 
Publicum im. Aleksandra Patkowskiego 
przyznawanej za szczególne osiągnięcia 
na rzecz własnego regionu, a także  
2. miejsca w konkursie na Dziennikarza 
Obywatelskiego 2008 roku, nad którym 
patronat sprawował Rzecznik Praw 
Obywatelskich. JO

„Nie żyjemy, aby umierać, 
ale umieramy, aby żyć wiecznie”.

Michael Buchberger

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

ś.P. Jana Pawłowskiego
pracownika Wydziału Administracyjnego

Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rodzinie i Bliskim 
składam wyrazy współczucia 

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami urzędu

„Śmierć jest bramą do dalszego świata – lepszego świata”.
ks. Jan Twardowski

Z ogromnym żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci

ś.P. Jana Pawłowskiego
Rodzinie i Najbliższym

składamy kondolencje i wyrazy głębokiego żalu.
Niech trudnym chwilom towarzyszy wiara i nadzieja,

że to bolesne rozstanie nie jest końcem, ale początkiem…
Koleżanki i koledzy z Wydziału Administracyjnego

Urzędu Miasta Ruda Śląska

„Tu Ciebie nie ma, lecz jesteś przecież…
I pozostaniesz w jasnym świecie,

Jest coś, co mrokom się opiera,
Jest pamięć. A ona nie umiera…”.

Maria Czerkawska

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

ś.P. adama PodgóRskiego
Zasłużonego dla Miasta Ruda Śląska,

odznaczonego Srebrnym Krzyżem Zasługi
oraz Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci
Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Sukces ratowników
RaTOwnicTwO wOdne

Aż szesnaście medali mistrzowskich  
i dwie statuetki w klasyfikacji generalnej 
wywalczyli ratownicy rudzkiego WOPR-u. 
Niedawne Mistrzostwa Polski w Ratow-
nictwie Morskim Garmin Rescue Hero-
es 2021 można więc zaliczyć do uda-
nych.

Korneliusz Zapert, Jakub Szyniec, 
Kamil Kurzak i Natalia Pasek godnie 
reprezentowali WOPR Ruda Śląska. 
W konkurencjach indywidualnych Na-
talii Pasek udało się wywalczyć 2. miej-
sce w wyścig pływackim, 2. miejsce  
w wyścig z deską, 2. miejsce bieg-pły-
wanie-bieg, 3. miejsce sprint po plaży 
oraz 3. miejsce flagi plażowo. Sumując 
punkty za poszczególne konkurencje, 
Natalia uplasowała się na 2. miejscu  
w klasyfikacji generalnej kobiet.

Z kolei Jakub indywidualnie wywal-
czył 2. miejsce w wyścigu na desce. Na-
tomiast Korneliuszowi Zapertowi po 

Rudzcy ratownicy wodni popisali się dobrą formą.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (re-
daktor 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: Aleksan-
dra Mazur, tel. 889-771-365. 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 pu-
blikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń 

mogących godzić w dobre obyczaje

dostaniu się do rundy finałowej w sprin-
cie po plaży udało się zająć 4. miejsce.

W konkurencjach drużynowych Kor-
neliusz wraz z Jakubem w akcji ratunko-
wej na desce zdobyli mistrzostwo Polski. 
Rudzka drużyna wywalczyła również  
2. miejsce w konkurencji Surf Dash (Na-

talia, Kamil, Korneliusz, Jakub) oraz  
3. miejsce w akcji ratunkowej z zasobni-
kiem (Natalia, Kamil, Korneliusz, Ja-
kub). Warto dodać, żeby zliczając punkty 
za wszystkie konkurencje, drużyna 
WOPR zajęła 3. miejsce w klasyfikacji 
generalnej. AL
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSkA 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-

Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudo-
wana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona 
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, obejmująca stanowiące całość 
gospodarczą działki o łącznej powierzchni 2721 m2, oznaczone numerami 
geodezyjnymi:

– 1445/24 o powierzchni 1462 m2 (użytki „LzIII”, „RIIIa”, „RIIIb”),
– 1446/24 o powierzchni 1259 m2 (użytki „RIIIa”, „RIIIb”),
zapisane na karcie mapy 2, obręb Orzegów oraz w księdze wieczystej pro-

wadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW GL1S/00007869/6. 
W dziale III ww. księgi wieczystej znajdują się następujące wpisy: 

– Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem praw-
nym wpisu polegającej na nieujawnieniu prawa własności odnośnie działki 
nr 1089/14 powstałej w wyniku podziału działki nr 578/14 – na rzecz Woje-
wództwa Śląskiego. 

– Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością – ograniczenie sposobu 
korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki: 1088/14, 1090/14 
na potrzeby konserwacji i usuwania awarii sieci uzbrojenia terenu na rzecz 
każdoczesnego właściciela sieci.

Powyższe wpisy nie dotyczą działek będących przedmiotem sprzedaży i nie 
mają wpływu na proces ich zbycia. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od 
wpisów.

Przetargi, które odbyły się w dniach 21.04.2021 r. i 28.06.2021 r. zakończy-
ły się wynikami negatywnymi.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady 
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., przedmiotowe 
działki oznaczone są symbolem:

MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym 
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieznaczna część działki nr 1445/24 oznaczona jest symbolem:
ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznacze-

niem gruntów pod tereny łąk, pastwisk, związanych w szczególności z doli-
nami cieków wodnych i stanowiące naturalne korytarze ekologiczne.

Cena wywoławcza (netto) do trzeciego przetargu wynosi 355.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należ-

ny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2021 r. o godz. 10  

w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 20.09.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wy-
sokości 17.800,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa” przelewem na 
rachunek bankowy nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmu-
je się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda 
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (powyższe nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą) pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 
8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem 
przetargu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświad-
czenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

Walczyli o puchar prezydenta
STRZELECTWO

Turniej Strzelecki Służb Munduro-
wych i Organizacji o Puchar Prezydenta 
Miasta Ruda Śląska odbył się w minioną 
sobotę (14.08). Podczas zawodów swoje 
siły sprawdziły m.in. rudzkie służby 
mundurowe. Wydarzenie zorganizowała 
strzelnica „Strzelaj” we współpracy 
z Klubem Strzelectwa Sportowego  
LOK Grupa Wawelsberg.

Bezkonkurencyjni w zawodach oka-
zali się funkcjonariusze Straży Granicz-
nej, którzy wywalczyli puchar prezydent, 
a zaraz za nimi uplasował się zespół or-
ganizatorów, czyli Klub Strzelectwa 
Sportowego LOK Grupa Wawelberg. 
Z kolei na trzecim miejscu znalazła się 
ekipa Combat Alert Ruda Śląska 1203. 
Rudzka Ochotnicza Straż Pożarna, która 
w zawodach wystawiła dwa zespoły, za-
jęła wysokie piąte i siódme miejsce.

Członkowie OSP zajęli 5. i 7. miejsce.

W zawodach rywalizowało ogółem 
11 zespołów. Oprócz wspomnianej Stra-
ży Granicznej, LOK-u, Combatu 
i Ochotniczej Straży Pożarnej, w turnie-
ju strzeleckim wzięły także udział dru-

żyny Straży Miejskiej, policji, Rudzkie-
go Klubu Płetwonurków Orka, KS Rug-
by Ruda Śląska (Diablice) i Bractwa 
Kurkowego. 
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Po raz siódmy dla zdrowia psychicznego
BIEGI, NORDIC WALkING

Ekipa rudzkiego szpitala, która zaangażowała 
się w organizację ubiegłorocznego biegu.
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Przed nami kolejna edycja biegu oraz 
marszu po zdrowiu psychiczne.  
Z inicjatywy Szpitala Miejskiego  
w Rudzie Śląskiej oraz rudzkiego  
MOSiR-u 11 września na stadionie lek-
koatletycznym w Nowym Bytomiu spo-

tkają się osoby, które poprzez ruch sta-
rają się dbać nie tylko o formę fizyczną, 
ale także o zdrowie psychiczne.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicz-
nego obchodzony jest 10 października. 
Jest to czas, gdy organizowanych jest 
wiele uroczystości oraz akcji promują-
cych i edukacyjnych. Nie zabraknie te-
go w Rudzie Śląskiej już miesiąc wcze-
śniej, bo 11 września. – Naszym celem, 
jako głównych organizatorów imprezy 
jest zwrócenie uwagi na dwie ważne 
społeczne kwestie – integrację z osoba-
mi chorującymi psychicznie oraz wpływ 
zdrowia fizycznego na dobry stan psy-
chiczny. Naszą intencją jest przeciw-
działanie stygmatyzacji osób chorują-
cych psychicznie oraz popularyzacja 
idei higieny psychicznej poprzez ak-

tywność fizyczną – podkreśla Natalia 
Lonser, terapeuta zajęciowy na Od-
dziale Psychiatrii Dziennej Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej, który 
organizuje bieg.

W rudzkim marszu i biegu dla zdro-
wia psychicznego weźmie udział  
150 osób, które będą mogły zmierzyć 
się na dystansie 5200 m (bieg główny 
oraz rywalizacja nordic walking). Przy 
czym impreza nie ma na celu rywaliza-
cji, lecz jest formą rekreacji, w związ-
ku z czym nie będzie mierzony czas 
poszczególnych uczestników. Każdy 
z nich otrzyma dyplom i pamiątkowy 
medal. Bieg i marsz odbędą się po raz 
siódmy. Zapisy ze względu na limit 
uczestników zostały już zakończone.
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