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POMAGAMY

SZPITAL MIEJSKI

Potrzebna wielka pomoc
dla małego rudzianina

Fundacja Dr Clown
podziękowała pielęgniarkom

Upominki przekazane zostały w czwartek (12.05)
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Foto: arch. prywatne

Kordian urodził się w lipcu ubiegłego
roku. – Pierwsze trzy miesiące jego życia
nie zapowiadały niczego groźnego. Do
czasu... Zaczęło się od niewinnego kaszlu.
Następnie było zapalenie oskrzeli, antybiotyk i wziewne sterydy. Po lekach trochę
się polepszyło, lecz po dziesięciu dniach
dziecko na naszych oczach zaczęło dusić
się tak bardzo, że przestało płakać.
Pobiegłem do pobliskiego szpitala, trzymając w ramionach Kordiana. Lekarz i pielęgniarki biegali w popłochu, starając się
załatwić tlen. Lekarz wypowiedział słowa,
które zmroziły krew w żyłach „Sytuacja
jest dramatyczna!” – opisuje Dorian Bukowski, tata Kordiana.
Okazało się, że maluszek zachorował
na obustronne zapalenie płuc, jednak po
leczeniu sytuacja poprawiła się i chłopiec
wrócił do domu. Na krótko, bo stan Kordiana kolejny raz szybko się pogorszył.
Chłopczyk trafił do szpitala z ogromnymi
problemami z oddychaniem. Sytuacja po
kilku dniach na szczęście się ustabilizowała, ale dla rodziny był to dopiero początek złych wieści. – Pojechaliśmy do
Dąbrowy Górniczej. Synek od razu trafił
do szpitala. Kolejne leki, kolejne wkłucia,
kolejne problemy ze znalezieniem żył na
wenflon. Podczas pobytu pojawiły się nowe problemy, ponieważ synkowi zrobił się
ropień. Powiedziano nam, że jest ryzyko
sepsy. To oznaczało kolejne, bardzo duże
dawki silnych antybiotyków. Jednak dzięki tej terapii nie doszło do rozwoju sepsy.
Oczywiście nerki i wątroba już po takim
czasie miały się nie najlepiej – mówi Dorian Bukowski.
Na tym etapie jedna z lekarek zaczęła
podejrzewać, że problemy Kordianka
mogą mieć swoje źródło w nieprawidłowo funkcjonującym układzie odpornościowym. Chłopiec trafił do szpitala
w Krakowie, gdzie przeprowadzono serię badań. Te wykazały, że Kordian cierpi na SCID, czyli ciężki złożony niedobór odporności. – Oznacza to, że jego
układ odpornościowy tak naprawdę nie
istnieje. Każdy wirus, bakteria, czy grzyb
stanowi dla syna śmiertelne zagrożenie.
Okazało się, że nawet szczepionki, które
dostał po urodzeniu, zagrażają jego życiu, ponieważ dla osób z niedziałającym
układem odpornościowym mogą siać
spustoszenie w organizmie – wyjaśnia
Magdalena Bukowska, mama Kordiana.
– Byliśmy i jesteśmy dalej tym wszystkim
przerażeni. Każdy dzień może być dla
Kordianka tym ostatnim. Synek musi żyć

Po raz piętnasty Fundacja Dr Clown przygotowała wyjątkową akcję
dla personelu medycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych. W tym roku na mapie miejsc odwiedzonych
przez wolontariuszy znalazł się także Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej. Pracującym tam pielęgniarkom przekazano upominki w postaci kartek z dobrym słowem oraz zakładek do książek.

Foto: JO

10-miesięczny rudzianin Kordian Bukowski tylko przez pierwsze trzy miesiące swojego życia mógł
wraz z rodziną cieszyć się beztroską. Później pojawił się z pozoru niewinny kaszel i zapalenie
oskrzeli oraz – niestety – atak duszności. Dalej było tylko gorzej – zapalenie płuc, ropień i ryzyko sepsy. Ostatecznie chłopczyk został wysłany na kompleksowe badania, które potwierdziły, że
Kordianek cierpi na SCID, czyli ciężki złożony niedobór odporności. Szansą na uratowanie jego
zdrowia i życia jest terapia genowa, która może zostać przeprowadzona tylko za granicą, a do
tego czasu konieczne jest regularne przyjmowanie brakującego enzymu. Wstępny koszt leczenia
i terapii to ok. 760 tys. zł. Na portalu siepomaga.pl trwa zbiórka pieniędzy na ten cel.

Malutki Kordianek cierpi na ciężki złożony niedobór odporności.
Aby żyć, potrzebuje naszej pomocy.

w bardzo sterylnych warunkach, w szpitalnej izolatce – dodaje.
U chłopca zastosowano leczenie antybiotykami i lekami przeciwgrzybiczymi,
co poprawiło jego stan. W tej chwili to jedyny sposób, żeby utrzymać Kordianka
przy życiu. To jednak go nie uzdrowi.
W trakcie badań genetycznych wyszło na
jaw, że gen, który jest uszkodzony i który
powoduje ciężki złożony niedobór odporności to ADA (w wyniku niedoboru deaminazy adenozynowej). – Możliwe jest
uratowanie syna za pomocą terapii genowej w Londynie lub w Mediolanie. Do cza-

su terapii musi on jednak otrzymywać
brakujący enzym, aby przeżyć. Jedynym
producentem tego enzymu jest firma
z USA. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje kosztów jego zakupu,
dlatego jesteśmy zmuszeni prosić o pomoc
– podsumowują rodzice Kordianka.
Na portalu siepomaga.pl ruszyła zbiórka
pieniędzy na terapię oraz leczenie chłopca
(www.siepomaga.pl/kordian-bukowski).
Wstępnie potrzebnych jest ok. 760 tys. zł,
na razie udało się zebrać ok. 80 tys. zł. Dodajmy, że chłopiec jest podopiecznym Fundacji Aktywni My.
Joanna Oreł

– Jako Doktorzy Clowni zawsze możemy
liczyć na pomoc personelu. Panie pielęgniarki i panowie pielęgniarze są dla nas
najbliższym kontaktem w szpitalach.
Chcieliśmy im podziękować za ich zaangażowanie, opiekę i wszystkie wymienione
uśmiechy. Razem z wolontariuszami, dziećmi i nauczycielami ze szkół i przedszkoli
oraz organizacji pozarządowych przygotowaliśmy w tym roku kartki z życzeniami
dla personelu – mówi Barbara Smolicha,
pełnomocnik Fundacji Dr Clown
w województwie śląskim.
W czwartek (12.05) wolontariusze śląskiego oddziału Fundacji Dr Clown obdarowali prawie 4000 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych ze szpitali w regionie.
Jeżeli chodzi o szpital w Rudzie Śląskiej,
przekazano upominki dla 348 pracowników. – To miły gest, który jest wyrazem
wsparcia dla naszego personelu. Praca
pielęgniarek i położnych, ich zaangażowanie, doświadczenie, profesjonalizm oraz

empatia są jednymi z filarów funkcjonowania naszego szpitala, za co dziękuję w imieniu swoim, pozostałego personelu oraz
pacjentów – mówi dr Katarzyna Adamek,
prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Upominki trafiły także do szpitali
m.in. w Katowicach, Gliwicach, Chorzowie, Zabrzu, Bielsku-Białej, Żywcu, Jaworznie, Lublińcu, Cieszynie, Rybniku,
Świętochłowicach i Raciborzu. Fundacja
Dr Clown organizuje podobne inicjatywy
z okazji Dnia Pielęgniarki także w innych
miastach w całej Polsce – m.in. w Gdańsku, Lublinie, Bydgoszczy, Kielcach oraz
Krakowie. Dodajmy, że organizacja ta od
1999 r. realizuje program terapii śmiechem
w szpitalach, placówkach specjalnych,
edukacyjnych i opiekuńczych. Co roku
wolontariusze docierają do prawie 60 tys.
podopiecznych w ponad 100 miastach
w całym kraju.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

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: Wireckiej – która zostanie
oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod schron bojowy, Grobli
Kolejowej – która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem
pod nowy ogródek rekreacyjny
(przydomowy), Potokowej, Kalinowej, Porannej, Kochłowickiej,
Kasztanowej – która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod istniejące stacje redukcyjnopomiarowe gazu.
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

OGŁOSZENIA

Drogi numerem jeden

Stan i przepustowość dróg – to właśnie te sprawy były najczęściej poruszane przez rudzian podczas zakończonej
serii wiosennych spotkań władz miasta z mieszkańcami. – Ponad połowa tegorocznego budżetu na inwestycje przeznaczona jest na zadania drogowe. To kwota ponad 140 mln zł. Jak się okazuje, to ciągle za mało. Co gorsza, cały
czas rośnie liczba samochodów. Aktualnie w Rudzie Śląskiej mamy ich już zarejestrowanych ponad 97 tys., co oznacza, że na 1000 mieszkańców przypada już prawie 720 samochodów – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

W przypadku posiadania zaległości za lokal mieszkalny
na dzień 31.12.2021 r.

Złóż wniosek w terminie 30.06.2022 r.
do MPGM TBS Sp. z o.o.
Foto: JO

Problem z płynnym ruchem dotyka najbardziej mieszkańców Goduli i Halemby,
dwóch skrajnie położonych dzielnic Rudy
Śląskiej. Ma to związek m.in. z ruchem
pojazdów z kierunku odpowiednio Bytomia i Mikołowa. Rozwiązaniem tych problemów mają być plany dotyczące budowy
trasy N-S na północ w kierunku Bytomia
oraz poprowadzenia obwodnicy Halemby.
– Oczywiście największą przeszkodą są tu
kwestie finansowe. Samo wykonanie północnego odcinka N-S-ki to koszt rzędu setek milionów złotych. Nie mamy jeszcze
wycenionej inwestycji w Halembie, bo dopiero pracujemy nad wstępną koncepcją,
ale obawiam się, że tutaj również będziemy
musieli operować grubymi milionami
– tłumaczy Grażyna Dziedzic.
Jak się okazuje, przepustowość dróg
dotyczy także tych lokalnych. To związane jest natomiast z ciągłym deficytem
miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych. – Niestety w większości osiedla te projektowane były 40-50 lat temu
i kompletnie nie są one przygotowane na
taką liczbę pojazdów, które aktualnie poruszają się po tych drogach, nie mówiąc
już o pojemności budowanych wtedy parkingów – ocenia wiceprezydent Krzysztof
Mejer.
Kolejna drogowa kwestia poruszana
podczas spotkań tej wiosny dotyczyła
przebudowy dróg gruntowych. W większości przypadków to drogi dojazdowe do
domków jednorodzinnych, a tylko tych
w Rudzie Śląskiej w ostatnich trzech latach oddano do użytku ponad 650. Do tego
dochodzą wieloletnie zaszłości, bo część
takich dróg nie była remontowana od dziesięcioleci. Miasto ma przygotowaną listę
dróg gruntowych i systematycznie je
utwardza. W tym roku taka inwestycja
kompleksowo jest realizowana przy
ul. Podlaskiej w Halembie. Kolejną przebudowywaną drogą gruntową będzie

INFORMACJA O UMORZENIU
ODSETEK OD POSIADANYCH
ZALEGŁOŚCI
NA LOKALU MIESZKALNYM

Ostatnie spotkanie dla mieszkańców w ramach
wiosennej serii odbyło się w SP nr 8 w Wirku.
ul. Bałtycka. Miasto ogłosiło już w tej
sprawie postępowanie przetargowe.
– Chcielibyśmy przeprowadzać więcej takich inwestycji, ale znów na przeszkodzie
stoją pieniądze, bo utwardzenie drogi to nie
tylko wylanie asfaltu, czy położenie kostki
betonowej. To też budowa kanalizacji sanitarnej i deszczówki, a to generuje dodatkowe koszty, na co obecnie, z powodu ograniczonych wpływów podatkowych do budżetu,
szalejących cen usług i materiałów budowlanych oraz wysokiej inflacji, brakuje nam
pieniędzy – wskazuje Krzysztof Mejer.
Temat dróg wybrzmiał także podczas
zamykającego całą serię czwartkowego
(12.05) spotkania w Wirku, które poświęcone było sprawom tej dzielnicy oraz sąsiedniego Czarnego Lasu. Zgłaszane uwagi dotyczyły m.in. objęcia całej ul. Osiedlowej ruchem jednokierunkowym. W tym
przypadku sprawa trafi pod obrady Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
która oceni możliwość zmiany organizacji
ruchu drogowego w tym miejscu.
Ponadto mieszkańcy dopytywali się
o możliwość budowy nowych miejsc parkingowych przy ul. Wysokiej, Szyb Andrzeja oraz w rejonie ul. Czarnoleśnej.
– Budowa parkingów na osiedlach mieszkaniowych leży w gestii spółdzielni oraz
wspólnot mieszkaniowych. Miasto tak na-

prawdę może tworzyć miejsca postojowe
wzdłuż głównych dróg. Tu z kolei rodzi się
problem z dużymi kosztami przy już mocno
ograniczonym w tym roku budżecie na remonty dróg – tłumaczył Krzysztof Mejer.
Inne sprawy poruszane podczas ostatniego spotkania dzielnicowego dotyczyły
m.in. tworzonych dzikich wysypisk oraz
nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów na osiedlach mieszkaniowych. Mieszkańcy dopytywali się również o możliwość
wykupu mieszkania komunalnego z zasobu MPGM na własność. – Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu wykupów. Mamy tu na
uwadze przede wszystkim dbałość o majątek miasta. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której nie będziemy mogli oferować
mieszkań osobom, które się o takie lokum
starają – informował wiceprezydent Michał Pierończyk.
Ogółem w ośmiu spotkaniach, które
zorganizowane zostały w ramach zakończonej wiosennej serii, wzięło udział ponad 300 osób, które zadały łącznie ponad
220 pytań. Przypomnijmy, że dzielnicowe
spotkania z władzami miasta, odbywające
się zawsze wiosną i jesienią, to inicjatywa
prezydent Grażyny Dziedzic, która zapoczątkowana została w 2011 roku. Do tej
pory wzięło w nich udział ponad
7,8 tys. osób.
TK

Zasady umorzenia odsetek:
kwota spłaty zadłużenia nie może być niższa niż
50% całkowitej kwoty zadłużenia,
jednak nie mniejsza niż 2 tysiące złotych
w przypadku spłaty całkowitej kwoty zadłużenia
ustala się poziom umorzenia odsetek
w wysokości 70%
W przypadku spłaty zadłużenia powyżej 50%
ustala się proporcjonalnie umorzenie odsetek
w stosunku do wysokości spłaty zadłużenie,
nie więcej jednak niż 70%
Dokonuj bieżących opłat za lokal mieszkalny
do dnia 31.12.2022 r.

Miasto Ruda Śląska po prawidłowej weryfikacji
dokona umorzenia odsetek w zgodnie
z zasadami programu do dnia 31.03.2023 r.
Szczegółowych informacji udziela: Biuro Windykacji
MPGM TBS Sp. z o.o., tel. 32 242-07-81, wew. 780, 782, 784
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna).
Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Dawid Kosmalski (sport), tel. 505181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36.
Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
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Medovik na wiosenny stół

– Ukraina jest
pierwszym
na
świecie producentem miodu na
mieszkańca. Stąd
też miód jest
składnikiem wielu
potraw w tym
kraju.
Jednym
z tradycyjnych
ukraińskich deserów jest bardzo
popularne ciasto
miodowe – mówi
autor przepisu. – Chcę podzielić
się przepisem na nasz słynny medovik, mam nadzieję, że przypadnie wszystkim do gustu – dodaje.
Andrii Gumiennij niespełna rok
temu przyjechał do Rudy Śląskiej
w ramach projektu Europejskiego
Korpusu Solidarności. Pracuje jako wolontariusz w Rudzkim Stowarzyszeniu Inicjatyw Niebanalnych In-nI. – Uczestniczę w organizacji różnych wydarzeń kulturalnych w Rudzie Śląskiej. Obecnie
pomagam uchodźcom z Ukrainy,
którzy byli zmuszeni opuścić swoje
domy. Uczę się języka polskiego
i śląskiego. Zwiedziłem ciekawe
miejsca i poznałem bogate tradycje
regionalne – opowiada.
Do końca maja można przesyłać do rudzkiego magistratu propozycje na śniadanie dla mamy.
– W maju mamy już mnóstwo sezonowych warzyw, z których można przygotować śniadanie, dające
witaminy i energię na cały dzień,
a na takie właśnie, podane
z uśmiechem i buziakiem, zasługuje każda mama – mówi Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta
Urzędu Miasta.
Propozycje można wysyłać na
adres e-mail: media@ruda-sl.pl
lub pocztą na adres Urzędu Miasta
Ruda Śląska z dopiskiem „Rudzkie
Smaki”. – Zapraszamy do kulinarnej zabawy z rudzkim magistratem
w 2022 roku. Obok głównej nagrody, którą jest publikacja zwycięskiego przepisu w kalendarzu kulinarnym, laureaci poszczególnych
miesięcy otrzymają zestaw materiałów promocyjnych miasta – zachęca Iwona Małyska.
Medovik (Медовик)
Składniki na ciasto: 200 g masła, 180 g miodu, 2 łyżeczki sody,
4 jajka, 200 g cukru, 300 g mąki.
Polewa do ciasta: 60 g cukru,
80 ml wody, 1 łyżka koniaku.

Foto: UM Ruda Śląska

Ciasto miodowe smakiem kwietnia w konkursie „Rudzkie Smaki”.
Przepis na medovik – tradycyjny ukraiński deser – zaproponował
Andrij Gumiennij. Tematem majowej odsłony kulinarnej zabawy
jest śniadanie dla mamy. Przepisy można przesyłać do rudzkiego
magistratu do końca maja. Najciekawszy zostanie opublikowany
w kalendarzu kulinarnym na 2023 rok.

W małym rondelku karmelizujemy cukier, dodajemy wodę i koniak, mieszamy.
Krem: 700 g śmietany 18%,
0,5 litra śmietany 30%, 180 g cukru pudru, 1 łyżeczka ekstraktu
waniliowego, (do smaku można
dodać 200 g suszonych śliwek).
Ubijamy śmietanę, dodając pod
koniec ekstrakt waniliowy i cukier
puder.
Przygotowanie: W rondelku
rozpuszczamy miód na małym
ogniu, dodajemy masło, mieszamy
do jego rozpuszczenia, a następnie
dodajemy sodę oczyszczoną. Jajka
z cukrem ubijamy mikserem na puszystą masę, łączymy z wystudzonym miodem. Mieszamy. Mąkę
przesiewamy przez sito, a następnie dodajemy stopniowo do masy,
dokładnie mieszając.
Ciasto dzielimy na dwie części.
Formę wykładamy papierem do
pieczenia lub smarujemy tłuszczem i obsypujemy mąką. Przekładamy pierwszą część ciasta do formy, wyrównujemy i wkładamy do
nagrzanego do 180°C piekarnika.
Pieczemy około 12-15 minut. Podobnie postępujemy z drugą częścią ciasta.
Po upieczeniu i wystygnięciu
ciasta odcinamy wszystkie krawędzie. Kroimy każdy blat w poprzek
na połowę. Tak powstają cztery kawałki ciasta. Wszystkie smarujemy
polewą. Następnie pierwszy blat
smarujemy kremem, przykrywamy
drugim, smarujmy kremem, przykrywamy trzecim, smarujemy kremem i przykrywamy ostatnim kawałkiem ciasta. Na warstwach
kremu możemy poukładać suszone
śliwki. Na wierzchu ciasta rozsmarowujemy pozostały krem i posypujemy pokruszonym ciastem
z odciętych brzegów. Wstawiamy
do lodówki.
Смачного! (Smacznego!)  IM

SZKOŁA MUZYCZNA

Finał złotego, muzycznego jubileuszu
Uroczysty koncert z udziałem słynnych absolwentów, obecnych pedagogów oraz uczniów Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie
Śląskiej zwieńczył obchody 50-lecia istnienia tej placówki. – Emocje powoli opadają, ale pozostaje satysfakcja, bo udało nam się przygotować wielkie, muzyczne wydarzenie – mówi Mirosław Krause, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.

,,Symfonię industrialną” wykonała orkiestra pod batutą dyrygenta
Filharmonii Śląskiej, Adama Wesołowskiego.

Finałowy koncert jubileuszowy odbył się
12 maja na deskach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty. – Co istotne, udało nam
się ściągnąć na niego naszych najsłynniejszych
absolwentów, którzy w rozmowach w kuluarach
przyznawali, że początek muzycznej edukacji,
właśnie w szkole muzycznej, był w wielu przypadkach najważniejszy – mówi Mirosław Krause.
Jednym z głównych punktów koncertu był
występ orkiestry smyczkowej pod batutą Adama Wesołowskiego – obecnego dyrektora Filharmonii Śląskiej w Katowicach, który swoją
muzyczną edukację rozpoczął w Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej. Muzycy wykonali jego kompozycję pt. „Symfonia
industrialna”. Wystąpił także światowej sławy

Foto: UM Ruda Śląska
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Na scenie zaprezentował się jeden z najlepszych
polskich gitarzystów, absolwent rudzkiej
szkoły muzycznej, Marcin Dylla.

gitarzysta Marcin Dylla (również były uczeń
Państwowej Szkoły Muzycznej w Rudzie Śląskiej). – Dziś jest to prawdziwy „Zimerman gitary” – podkreśla dyrektor Krause. Oprócz gitarowego recitalu i występu 15-osobowej orkiestry smyczkowej mogliśmy usłyszeć chór fletowy oraz oktet wiolonczelowy.
Przypomnijmy, że rudzka szkoła muzyczna
rozpoczęła działalność w latach 1970-1971
(w 1970 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki
przekształciło ówczesne Państwowe Ognisko
Muzyczne w Państwową Szkołę Muzyczną
I stopnia). Kolejnymi kamieniami milowymi
w jej działalności były m.in. przenosiny z siedziby na Czarnym Lesie do Nowego Bytomia
(dotychczasowy budynek był zniszczony z powodu szkód górniczych). Od 1990 roku szkoła
muzyczna znajduje się przy ul. Niedurnego 36.

Z kolei w 2010 roku udało się utworzyć Miejską
Szkołę Muzyczną II stopnia. Dalsze działania doprowadziły do połączenia szkoły I i II stopnia,
czego skutkiem była inauguracja Zespołu Szkół
Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, która nastąpiła w marcu 2011 roku. Mirosław Krause pracuje w placówce od 1990 roku, a od
2007 roku kieruje szkołą.
Obecnie trwa nabór do nauki na I stopniu Zespołu Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej dla
uczniów w wieku 6-16 lat. Podania o przyjęcie
do szkoły można przesyłać na adres rekrutacja@
zsmruda.pl. Każdy kandydat na ucznia szkoły
muzycznej musi przejść przesłuchanie w zakresie oceny predyspozycji i talentu muzycznego.
Na badanie kandydatów można zapisać pod numerem telefonu 32 248-76-28.

Joanna Oreł

ROZRYWKA

Zbliża się czerwcowe ,,Kino dla Kobiet”

Przed nami kolejne „Kino dla Kobiet” w nowobytomskim kinie Patria. Na panie, oprócz tradycyjnego seansu, czekać będzie m.in.
prelekcja pod hasłem „Nie bój się marzyć”, a także dotycząca technik redukcji stresu oraz tego, jak ważną porą dnia jest poranek.
Zwieńczeniem wieczoru będzie projekcja filmu pt. „Poznajmy się jeszcze raz”.
Najbliższe „Kino dla Kobiet” odbędzie się
w piątek, 3 czerwca od godz. 17. Organizatorzy zaplanowali w tym dniu szereg spotkań
z paniami, które mogą stać się inspiracją dla
pozostałych. – Każda z nas jest inna, każda ma
swoje marzenia. Jednak od pomysłu do realizacji tych marzeń często dzieli nas długa droga. O tym, jak pozbyć się strachu z naszego
życia i nie bać się marzyć, opowie Aneta Jokisz, pełniąca w swoim życiu rolę żony, matki,
blogerki i hutniczki – zapowiada Marta Glamb,
organizatorka rudzkiego ,,Kina dla Kobiet”.
Wśród prelegentek pojawi się także Magdalena Cieśla – m.in. certyfikowany trener,
coach, terapeuta Racjonalnej Terapii Zachowania oraz psychodietetyk. Pani Magdalena
ma na swoim koncie szereg książek na temat
rozwoju osobistego oraz zdrowego trybu życia. – Nasza prelegentka obecnie wydaje najnowszą książkę pt. „Oczyść ciało i umysł”,
w której zachęca do świadomego życia, zmiany nawyków żywieniowych i zadbania o siebie
– mówi Marta Glamb. – Będzie również pro-

wadzić warsztaty dla kobiet, aby pomóc im
w tej drodze. Podczas wystąpienia skupi się na
technikach redukcji stresu – zapowiada.
Podczas czerwcowego „Kina dla Kobiet”
wystąpi ponadto Iwona Łatacz – blogerka Lifestylebyiw (blog o tematyce skierowanej do
pań), która opowie o fenomenie poranka jako
najważniejszego punktu dnia.
Tradycyjnie na sali kinowej na panie będą
czekały przekąski przygotowane przez
KarmaMa Bistro i Zioło, TuLisMaNore oraz
kawiarnię Panaceum. Kobiety będą mogły
również skorzystać z usług kosmetyczki,
skonsultować się z dietetykiem oraz zrobić
zakupy na stoisku zielarskim. Partnerem „Kina dla Kobiet” jest także firma KUŚ. Około
godz. 19.30 wyświetlony zostanie film „Poznajmy się jeszcze raz”. Bilety na piątkowe
(3.06) spotkanie dostępne są w cenie 35 zł.
Rezerwacji można dokonywać pod numerem
telefonu 502-651-403.
Zajrzyjcie na fanpage „Wiadomości Rudzkich” na Facebooku! Tam w czwartek (19.05)

będzie szansa na zdobycie podwójnych wejściówek na czerwcowe „Kino dla Kobiet”.
Joanna Oreł
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INTERWENCJE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach w rejonie ulicy Do Gródka,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego
przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości
przyległych, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska, jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2002 m2, stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, położona
w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Do Gródka, oznaczona
numerem geodezyjnym 1302/49 (użytki „PsIV”, „RIVa”),
obręb Kochłowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod numerem GL1S/00029991/0. Działy III
IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem:
58MNI – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zbywana nieruchomość nie posiada bezpośredniego
dostępu do dróg publicznych i przylegado nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. W związku
z powyższym sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego
ograniczonego. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa
w przetargu są właściciele działek nr 1301/49, 1090/47,
765/47, 766/47, 2106/48, 1977/50, 1976/50.

Na dworcach ciągle pod górę…

Brak podjazdów na schodach, podobnie zresztą jak podnośników bądź wind – to problemy, z którymi borykają się podróżni poruszający się na
wózkach inwalidzkich, a wysiąść lub wsiąść do pociągu chcą na stacjach kolejowych w Rudzie Śląskiej. Być może pojawi się szansa na rozwiązanie tego problemu za sprawą zapowiedzianej niedawno inwestycji kolejowej na trasie Gliwice – Katowice.
Sprawa dotyczy schodów na stacjach PKP
w Rudzie oraz w Chebziu. Trzeba je pokonać,
aby dostać się z budynku dworca na peron
i w drugą stronę. – Podróżuję często do Rudy
Śląskiej z moją niepełnosprawną żoną i wyjście
z dworca to nie lada problem – zgłosił mieszkaniec Myszkowa. – W innych miastach nie ma
z tym większego problemu, a w Rudzie Śląskiej
pomimo tego, że są dwa dworce, to w żadnym
z nich nie zamontowano windy lub chociażby
podnośnika przy schodach – dodaje.
Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w odpowiedzi na nasze pytania zapowiedzieli, że być może zmieni się to za sprawą
przygotowywanego zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na
obszarze Śląska na odcinku Katowice – Gliwice
– opracowanie Studium Wykonalności”. – Wśród
założeń studium wykonalności obejmującego linię Katowice – Gliwice (a w tym przystanek Ruda Śląska) jest zwiększenie dostępności transportu kolejowego w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym oraz dostosowanie stacji i przystanków
do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się – informuje Katarzyna Głowacka
z zespołu prasowego PKP PLK S.A.

Foto: DK

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
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Podjazdów dla wózków nie ma m.in. na dworcu w Rudzie.
W ramach prowadzonych konsultacji społecznych na temat tej inwestycji osoby, które
chcą pomóc w lepszym dopasowaniu infrastruktury kolejowej, mogą do 30 maja wypełnić ankietę dostępną w wersji papierowej
w Stacji Biblioteka w Chebziu oraz w rudzkim
Urzędzie Miasta (także w wersji elektronicznej na
stronie www.rudaslaska.pl). – Termin zakończenia

prac studialnych to III kwartał 2023 r. Opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane
mogłyby być realizowane w nowej perspektywie
finansowej – mówi Katarzyna Głowacka, dodając,
że najbliższa stacja kolejowa dostosowana do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, znajduje się w Zabrzu.

Joanna Oreł

Akty wandalizmu zmorą miasta

Prawie 20 aktów dewastacji udokumentowała rudzka Straż Miejska podczas majówki. Zniszczone przez wandali zostały m.in. ławki, ogrodzenia,
elementy placów zabaw oraz kwietniki. Strażnicy pracują nad ustaleniem sprawców tego typu zdarzeń przy pomocy monitoringu oraz reagują
podczas patroli. Ważna jest także rola mieszkańców, jeżeli chodzi o bieżące zgłaszanie zniszczeń oraz pomoc w ustalaniu ich sprawców. Na
szczęście rudzianie coraz częściej reagują.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2022 r.
o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć ww. osoby uprawnione
(właściciele nieruchomości przyległych), 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 4.07.2022 r.:
• dokonają wpłaty wadium w wysokości 17.800,00 zł
z dopiskiem „wadium – ul. Do Gródka” 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 przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą)
pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.0016.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00,
• złożą w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (pok. 217) w godzinach pracy Urzędu zamkniętą kopertę z napisem „zgłoszenie uczestnictwa
w przetargu – ul. Do Gródka działka nr 1302/49”,
• przedłożą Komisji przeprowadzającej przetarg w dniu
11.07.2022 r. wymagane dokumentyi oświadczenia.
Informacji na temat rokowań udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223)
tel. 32 244-90-00 wew. 2230.

W długi
majowy
weekend
odnotowano
ok. 20 aktów
wandalizmu
w mieście.
W trakcie długiego weekendu majowego m.in.
zniszczono ceglane podpory ławek przy piekaroku
w Rudzie, uszkodzono huśtawkę przy Rowie
Rudzkim oraz ogrodzenie na terenie siłowni i strefy street workout na zieleńcu przy ul. Mickiewicza w tej samej dzielnicy. Ponadto zdewastowano
kosz na odpady na skwerze przy ul. Karola Goduli oraz słupek na rynku orzegowskim. Wandale
wykonali także malunki na schodach rynku orzegowskiego. Do tego dochodzą: zniszczona ławka
na placu zabaw przy ul. Katowickiej w Bykowinie
oraz w Parku Gorgol w Rudzie, rozjeżdżone rondo
Powstańców Śląskich w Wirku oraz wyspa przy
ul. Odrodzenia/Sienkiewicza, rozkradzione kwiaty w kilku lokalizacjach, uszkodzona furtka i ogrodzenie w Parku Koksownia Orzegów oraz podest
w zestawie zabawowym przy ul. Tunkla 147
w Kochłowicach, a także urwany łańcuch z tężni
solankowej w Bykowinie, brak panelu ogrodzeniowego placu zabaw przy Górze Antonia w Wirku, uszkodzenie ławek w tym samym miejscu oraz
ławki na plantach im. ks. A. Gutsfelda. – Staramy
się, jak możemy, żeby nasze miasto było ładne, ale

Zniszczone
zostało m.in.
ogrodzenie
placu
zabaw
w orzegowskim
Parku
Koksownia.

czasem mam wrażenie, że po prostu nie warto, że
wyrzucamy pieniądze w błoto, bo ledwo wykonamy jakąś inwestycję, a już są tam bohomazy, graffiti i pourywane części. Oczywiście wiem, że osoby, które dokonują tych zniszczeń, to tylko odsetek
naszego społeczeństwa, ale to właśnie one odpowiedzialne są za to, że wokół nas wygląda po prostu brzydko – komentuje skalę zniszczeń Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.
Marek Partuś, komendant rudzkiej Straży Miejskiej dodaje, że do tego typu aktów wandalizmu
dochodzi niestety codziennie. – Jest to zjawisko
powszechne, z którym trudno walczyć. Często osoby, które dokonały dewastacji i do których udało
nam się dotrzeć, nawet nie potrafią wyjaśnić swojego zachowania – mówi Partuś.
Straż Miejska próbuje zapobiegać tego typu sytuacjom lub łapać sprawców na gorącym uczynku
m.in. za pośrednictwem monitoringu, którego operator informację o tym, że dzieje się coś niepokojącego, przekazuje do patrolu najbliżej znajdującego
się miejsca zdarzenia. – Strażnicy dokonują oględzin mienia, zbierają materiały dowodowe, oświa-

Foto: JO

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie
powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest
płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Foto: UM Ruda Śląska

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi
356.000,00 zł

dzenia świadków i na tej podstawie poszukujemy
sprawców. Często jest to po prostu młodzież i osoby znane z sąsiedztwa, które niestety znane są z tego typu ,,wybryków” – mówi Marek Partuś. – Warto przypomnieć, że dla osoby, która wskaże sprawcę zniszczenia mienia komunalnego, przewidziana
jest nagroda w wysokości 1000 zł, przyznawana na
podstawie uchwały Rady Miasta – dodaje.
Straż Miejska stara się także ustalać sprawców
dewastacji przy pomocy numerów rejestracyjnych uchwyconych na kamerach monitoringu lub
charakterystycznych elementach wyglądu (ubiór).
– Na szczęście wśród mieszkańców rośnie potrzeba dbania o swoje najbliższe otoczenie i coraz
więcej osób informuje nas o przypadkach naruszania mienia – mówi Marek Partuś.
Akty wandalizmu, jeżeli szkoda została wyceniona do 500 zł, obarczone są grzywną do 500 zł
(wykroczenie). Powyżej tej kwoty, jest to przestępstwo na podstawie Kodeksu karnego. W tym
przypadku kary rozpoczynają się od 500 zł
wzwyż.

Joanna Oreł
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Gładzie, malowanie, tapetowanie, kafelkowanie. Tel. 507-055-024.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

672.

Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.
Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, tel. 690-455-538.
Atrakcyjne oferty www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Remonty od A do Z. Szybko, solidnie.
Tel. 601-292-699.

MOTORYZACJA

POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM,
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik
CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

Hydraulik, tel. 797-599-031.
Czyszczenie dywanów (odbieramy, obszywamy), wykładzin, tapicerki. Tel. 602-642294.
Pranie tapicerki meblowej. Solidnie. Tel.
737-593-999.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274056.

PRACA

Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116-

Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
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! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 1 zł/kg. Tel. 32 771-61-31, 502097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów nieruchomości:
• wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę na okres do
3 lat z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rej.
ul. Gabora,
• wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem na okres do 3 lat
z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rej. ul. Gabora.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Janiny Kocańskiej

byłej pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rodzinie i bliskim zmarłej
składa
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Firma budowlana zatrudni pracowników
o specjalizacji ogólnobudowlanej oraz stażystów i praktykantów. Teren Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.
Szukamy do pracy ślusarzy. Firma na terenie Rudy Śląskiej, tel. do kontaktu
697-750-002.
REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o zatrudni
kierowców kat. C. Wymagania: kurs na przewóz
rzeczy, karta kierowcy. Praca w dwuzmianowa,
e-mail: adrian.widera@remondis.pl.
Zatrudnię do pracy brukarza, lub pomocnika, wymagane doświadczenie. Tel. 504-334464.

RÓŻNE
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Badania wstępne
Badania okresowe
Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
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
Termometria skórna
Audiometria
Spirometria

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

TURYSTYKA
Beskidy 6 dni w maju od 600 zł dla emeryt/
rencista, z 40% doﬁnansowaniem Unijnego Programu Spowolnij Starzenie. Możliwość dowozu,
tel. 501-642-492.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości, która
zostanie oddana w użyczenie
na okres do dnia 30.11.2023 r.
w celu korzystania z hangaru na
sprzęt pływający wraz z terenem
niezbędnym do korzystania
z hangaru oraz jako grunt
z przeznaczeniem pod kontener
morski wraz z terenem przyległym
w rej. ul. Kokotek (zwiększenie
powierzchni terenu przyległego).

KAMIENIARSTWO

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza sprzedaż, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
agregatu prądotwórczego 3-fazowego,
wycofanego z użytkowania przez Urząd Miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego jest
agregat prądotwórczy 3-fazowy, który został wycofany z użytkowania przez
Urząd Miasta Ruda Śląska.
Licytacja odbędzie się 27 maja 2022 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 213
(II piętro) Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. Kwota wywoławcza wynosi 8000,00 zł brutto.
Dane agregatu prądotwórczego:
Model
Data produkcji
Fazy
Częstotliwość
Napięcie
Moc wyjściowa

HPW-12 KW
07.2015
3
50 Hz
400/230 V
12 KW

W licytacji mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia (zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl),
w terminie do 27 maja 2022 r., do godz. 9.30 dokonają wpłaty wadium w wysokości 800,00 zł oraz przed otwarciem licytacji przedłożą Komisji Licytacyjnej
wymagane dokumenty, tj. dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty.

Natura jest najpiękniejsza...

RATY
0%
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 paraﬁalny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

w w w. k a m i e n i a r s t wo. s l a s k . p l | t e l . 5 0 1 - 3 0 3 - 6 2 8 , 5 0 7 - 0 9 0 - 2 4 1

Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto nr 71 1050 1214 1000
0010 0109 0628 lub w kasie Urzędu Miasta (pokój nr 13 na parterze budynku
Urzędu przy Placu Jana Pawła II 6). Uczestnikom którzy nie wygrali licytacji,
zwraca się wadium niezwłocznie po jej zakończeniu. Wygrywający licytację
ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Agregat będący przedmiotem sprzedaży można oglądać przy budynku Straży Miejskiej, ul. Gen. Hallera 61, w terminie do 26 maja 2022 r., po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Wydziałem Administracyjnym Urzędu
Miasta Ruda Śląska: 32 244-90-91.
Bliższych informacji udziela pracownik Wydziału Administracyjnego,
tel. 603-581-372.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.
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Foto: Facebook/UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska

39 medali zawodników Manty

W zawodach w Opolu wzięło udział 43 pływaczek i pływaków z Kochłowic.

W sobotę (7.05) na 50-metrowym
basenie w Opolu odbyło się Mini
Grand Prix Opolszczyzny. W zawodach
wzięło udział 43 pływaczek i pływaków z Manty Kochłowice.
Łącznie nasi zawodnicy zdobyli aż
39 medali, co w łącznej klasyfikacji dało
Mancie pierwsze miejsce. Ponadto drużyna z Kochłowic okazała się najliczniejsza spośród wszystkich 30 klubów, które
wzięły udział w opolskich zawodach.
Wśród medalistów znaleźli się:
• Hanna Jędraszak, która zdobyła złoto na dystansach: 50 m stylem
grzbietowym, 100 m stylem motylkowym, 200 m grzbietowym oraz
srebro na dystansie 200 m stylem dowolnym,
• Gabriela Karkocha wygrała na 200 m
stylem dowolnym i 200 m grzbietowym oraz była druga na dystansie
100 m stylem motylkowym,
• Wojciech Karasz sięgnął po dwa złota – na 200 m stylem dowolnym i na
100 m motylkowym oraz zdobył
dwa brązowe krążki – na 50 i 200 m
stylem grzbietowym,
• Jan Golec stanął na każdym stopniu
podium. Wygrał na 200 m stylem
grzbietowym, był drugi na dystansie
50 m, także grzbietem, i trzeci na
100 m stylem klasycznym,

• Paweł Piechaczek wygrał na dystansie 100 i 50 m stylem klasycznym,
• Dominika Procz zdobyła złoto na
200 m stylem grzbietowym i srebro
na 100 m motylkowym,
• Artur Joszko – złoto na 200 m stylem dowolnym i brąz na 200 m grzbietowym,
• Wiktor Wojtal wygrał na 100 m stylem motylkowym i był trzeci na
200 m stylem grzbietowym,
• Alina Piechaczek była druga na dystansach 100 i 50 m stylem klasycznym,
• Zofia Tatarczuk i Maja Niewiadomska również były drugie w wyścigach
w swoich kategoriach wiekowych na
100 i 50 m stylem klasycznym,
• Alicja Wyleżyk była druga na 200 m
stylem dowolnym i trzecia na 100 m
klasycznym.
Po jednym medalu zdobyli: Dominik
Krząkała (złoto na 100 m stylem motylkowym), Sylwia Matyniak (także 1. miejsce na 100 m motylkiem), Filip Paprotny
(srebro na 200 m stylem dowolnym), Zuzanna Walkiewicz (również 2. miejsce na
100 m stylem motylkowym). Brązowe
medale zdobyli: Klara Kowalska (na
50 m stylem grzbietowym), Lena Mośko
(50 m klasycznym), Nikodem Żymła
(100 m klasycznym), Bartłomiej Macha
(100 m klasycznym) oraz Paulina Kozubowska (na 200 m dowolnym).
DK

Rugby

Miedziowi lepsi od rudzian
W ostatnim domowym spotkaniu
drużyna Rugby Ruda Śląska przegrała
z KR Miedziowymi Lubin 33:41
(26:19). Dla naszej drużyny była to piąta porażka w sezonie.
Już od pierwszych minut sobotniego
(14.05) starcia byliśmy świadkami emocjonującego meczu. W 3. minucie pierwsze przyłożenie dla rudzian zdobył Kelly
Protege, a w 8. minucie prowadzenie podwyższył akcją na prawym skrzydle Patryk
Woźniak, który również zdobył przyłożenie. Miedziowi odpowiedzieli przyłożeniem w 11. minucie, ale rudzianie nie pozostali dłużni i już minutę później za sprawą Marcina Greinerta i udanego podwyższenia wynik brzmiał 19:7. W 28. minucie
Miedziowi doprowadzili do wyrównania.
W ostatniej akcji pierwszej połowy błąd
zawodnika z Lubina wykorzystał Mateusz
Zabiegała, dzięki czemu do szatni rudzka
drużyna schodziła z prowadzeniem 26:19.
W drugiej połowie nasza drużyna straciła prowadzenie już po pięciu minutach. Po
kwadransie poprzez skuteczną akcję pra-

Foto: DK

Pływanie
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Kelly Protege (w środku z piłką) zdobył dwa przyłożenia dla KS Rugby Ruda Śląska.

wym skrzydłem Miedziowi wyszli po raz
pierwszym w tym spotkaniu na prowadzenie. Goście nie utrzymali go jednak zbyt
długo, a to z powodu kolejnego przyłożenia, które zaliczył Kelly Protege po bardzo
efektownej akcji z prawej strony boiska

– rudzianie wyprowadzili błyskawiczną
szarżę spod własnej bramki. Po udanym
podwyższeniu okazało się, że były to
ostatnie punkty naszej drużyny. Dwa przyłożenia Miedziowych ustaliły ostateczny
wynik meczu na 33:41.
DK

Piłka ręczna

Porażka szczypiornistek w derbach z Sośnicą
12 bramek Martyny Krzysteczko i prowadzenie do przerwy nie wystarczyło.
Zgoda Ruda Śląska przegrała w derbowym
pojedynku z SPR-em Sośnica Gliwice
29:33 (17:16) w swoim przedostatnim
meczu w ramach I ligi kobiet.
Do wtorkowego (10.05) spotkania szczypiornistki z Bielszowic podchodziły z siedmioma porażkami z rzędu, ale były niezwykle zdeterminowane, aby przerwać tę fatalną passę. Szczególnie imponująco nasza
drużyna zagrała w pierwszym kwadransie,
kiedy to wypracowała sobie pięciobramkową przewagę. Rywalki jednak nie odpuszczały, czego efektem była wyrównana końcowa faza pierwszej połowy, która zakończyła się prowadzeniem Zgody 17:16.
W drugiej połowie do głosu doszły gościnie, które już po dziesięciu minutach

dzięki pięciu bramkom z rzędu
doprowadziły do wyrównania,
a następnie wyszły na prowadzenie. W tym fragmencie
spotkania Zgodę zawiodło finalizowanie ataków. Sprawiło
to, że szczypiornistki z Gliwic
wypracowały sobie kilkubramkową przewagę, którą utrzymały do ostatniej syreny.
W składzie Zgody zagrały:
Gontarek, Boruta – Nawrocka
(4 bramki), Szewczyk, Tukaj,
M. Krzysteczko (12), D. Krzysteczko (2), Korbel (1), Szydełko, Justka, Zawada (3), Zalewska (1), Chruścińska, Cieślik (6).
Zgoda swój ostatni mecz w sezonie rozegra we własnej hali w sobotę, 21.05

Foto: DK

www.wiadomoscirudzkie.pl

Martyna Krzysteczko w obecnym
sezonie 1. ligi zdobyła już 101 bramek.

o godz. 16. Przeciwnikiem bielszowiczanek będzie drużyna ChKS PŁ Łódź.
DK

ogłoszenia

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące
urządzenie reklamowe w celu ekspozycji
reklamy w rej. ul. DTŚ – Zabrzańskiej.

DARMOWE
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!
NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7
oferuje protezy zębowe w ramach umowy
z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.
Telefon: 32 340-70-07
O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym.
ZAPRASZAMY!

SPR Grunwald spada z I ligi
Męska
drużyna
szczypiornistów
SPR Grunwald Ruda Śląska przegrała
w sobotę (14.05) 23:26 (13:11) z AZS-em
UJK Kielce. Porażka oznacza, że SPR zajął
na koniec sezonu ostatnie miejsce w grupie D I ligi mężczyzn i opuści jej szeregi.
Dla rudzkiej drużyny finałowa kolejka
I ligi była jednocześnie meczem ostatniej
szansy na utrzymanie w grupie D. Po porażce 30.04 z ASPR-em Zawadzkie, który w ten
sposób zrównał się punktami z SPR-em
i wyprzedzał go dzięki lepszemu stosunkowi bezpośrednich meczów, sytuacja w tabeli była klarowna. SPR potrzebował co
najmniej jednego punktu, aby się utrzymać. Z kolei dla akademików z Kielc mecz
w Rudzie Śląskiej był okazją do zakończenia sezonu na 3. miejscu w tabeli.

O końcowym rezultacie
spotkania zadecydował kwadrans drugiej połowy. Do
przerwy SPR prowadził dwoma bramki, ale po przerwie
w ciągu 15 minut rywale zdobyli dziewięć bramek (z czego
po cztery Mateusz Bysiak i Jakub Bulski), a SPR jedynie
trzy. Pozwoliło to gościom na
wypracowanie sobie czterobramkowej przewagi. Wyżej
Grunwaldowi nie udało się utrzymać przewagi,
notowany rywal nie pozwolił
którą zawodnicy wypracowali do przerwy.
rudzianom od tego momentu
na skuteczny powrót do gry
Kurzawa (5), Podolski, Kurełek, Cieniek
i ewentualny remis.
(5), Cieślik, Skutela, Horodyński (1), PluW składzie Grunwaldu zagrali: Błaś,
czyk (5).
DK
Pietruszka – Miszka (7 bramek), Pilarz,

Foto: DK

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl
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21 maja 2022 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Terminy
następnych biegów:
18.06.2022 r.
9.07.2022 r.
20.08.2022 r.
17.09.2022 r.
22.10.2022 r.
5.11.2022 r.

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe
zapisy w godz. 9.00–10.45
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.
Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 10 zł, dorośli – od 20 zł.

