Jak chronić się
przed kleszczami
i komarami?
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– Ruda 1, ul. Wolności 6,
p. I, sala nr 1 – 9.06
– MCK im. H. Bisty
Nowy Bytom – 14.06
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Kolejne pieniądze
na budowę trasy N-S!
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DOFINANSOWANIE

Kolejne rządowe środki dla Rudy Śląskiej
Ruda Śląska otrzyma 65 mln zł w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To maksymalna kwota jednego z wniosków zgłoszonego przez nasze miasto. Pieniądze z doﬁnansowania zostaną przeznaczone na budowę odcinka trasy N-S od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej w Rudzie oraz częściową przebudowę tej ulicy. Miasto formalnie jest gotowe do realizacji zadania.
– Budowa trasy N-S to kluczowa inwestycja miasta. Wierzę, że pieniądze,
które zostały na nią przyznane, pozwolą
nam w końcu ruszyć z budową tej drogi
w kierunku północnym. To pierwszy odcinek tej części trasy, która docelowo
ma połączyć DTŚ z ul. Karola Goduli
przy granicy z Bytomiem – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Wyniki II naboru Programu Inwestycji Strategicznych ogłoszone zostały
30 maja, a poinformowano o nich podczas wtorkowej (31.05) konferencji
w rudzkim Urzędzie Miasta. Doﬁnansowana kwotą 65 mln zł zostanie budowa ok. 600-metrowego odcinka trasy
N-S od DTŚ do ul. Magazynowej wraz
z przebudową ulicy Magazynowej na
odcinku kolejnych około 400 metrów.
Szacunkowy koszt tej inwestycji to ponad 75 mln zł. – Jej zakres obejmuje
budowę jezdni w dwóch kierunkach
oraz ronda turbinowego przy ulicy
Magazynowej – to będzie kolejne takie
rondo w Rudzie Śląskiej. Oczywiście do
tego planujemy budowę chodników,

ścieżki rowerowej, przebudowę i budowę kanalizacji oraz budowę oświetlenia. Zakres planowanych prac jest
ogromny, a ich realizacja obliczona jest
na nieco ponad rok – zapowiada wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.
– Mamy gotową dokumentację oraz pozwolenie na budowę. Po decyzji premiera Mateusza Morawieckiego przystępujemy do postępowania przetargowego – dodaje.
Odcinek, na który udało się uzyskać
środki, jest jednym z czterech planowanych, jeżeli chodzi o trasę N-S w północnej części miasta. – Chcemy przenieść cały ruch tranzytowy z Goduli
i Rudy właśnie w kierunku trasy N-S. To
powinno ułatwić życie mieszkańcom
naszych dzielnic. Odcinek północny
trasy N-S w sumie będzie liczył ponad
cztery kilometry. Szacunkowy koszt realizacji to, według kosztorysu z ubiegłego roku, ponad 320 mln zł. Na wszystkie
cztery odcinki północne mamy przygotowaną dokumentację oraz pozwolenia
na budowę i będziemy szukali doﬁnan-

sowania, aby móc je realizować – mówi Krzysztof Mejer.
Pozyskanie wspomnianych 65 mln zł
z Programu Inwestycji Strategicznych
na budowę odcinka trasy N-S od DTŚ
do ul. Magazynowej możliwe było
dzięki współpracy władz Rudy Śląskiej
z parlamentarzystami pochodzącymi
z naszego miasta oraz ich zaangażowaniu. – Przypomnę, że w ramach pierwszej i drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Ruda Śląska otrzymała
w sumie prawie 85 mln zł. To bardzo
duża kwota, jeżeli chodzi o mój senatorski rejon – 27 procent środków, ale
równocześnie to największe miasto,
więc kwota ta jest proporcjonalna
– mówi senator Dorota Tobiszowska.
W sumie w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Ruda Śląska złożyła trzy wnioski (maksymalna liczba). Dla każdego z wniosków określona
była górna granica doﬁnansowania – odpowiednio 5, 30 i 65 mln zł. Dodatkowo regulamin naboru przewidywał, że aby złożyć
wniosek na maksymalną kwotę 65 mln zł,

obligatoryjnie należało zgłosić „mały” projekt z doﬁnansowaniem do kwoty 5 mln zł.
– Ogólnie w tym rozdaniu wnioskowaliśmy
o 110 mln zł. Niestety nie udało nam się
otrzymać dotacji na wszystkie zadania, które chcieliśmy zrealizować, ale to i tak duże
wsparcie – mówi wiceprezydent Mejer.
Oprócz Rudy Śląskiej, maksymalną
kwotę doﬁnansowania wniosku z limitem do 65 mln zł, przyznano w województwie śląskim samorządowi województwa oraz Rybnikowi. – W trakcie
rozpatrywania konkursu została przyjęta zasada, że maksymalną kwotę
65 mln zł otrzymają województwa. Jest
jednak kilka wyjątkowych przypadków
w Polsce, gdzie udało się pozyskać te
65 mln zł dla miasta. Takim przypadkiem jest właśnie Ruda Śląska, ponieważ jest to jedna z większych inwestycji,
jeżeli chodzi o województwo śląskie
i Ruda Śląska nie jest w stanie z własnych środków wybudować tej trasy, nie
blokując przy tym innych rozwojowych
spraw dla mieszkańców Rudy Śląskiej
– podkreśla poseł Marek Wesoły.

Przypomnijmy, że obecnie trwa budowa kolejnego etapu trasy N-S w kierunku południowym, obejmująca odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej
wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do
ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych
dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od
ul. Bielszowickiej do ul. Gabora. Kolejny będzie obejmować budowę trasy do
łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. Na realizowaną inwestycję miasto
pozyskało pieniądze ze środków Unii
Europejskiej. – Doﬁnansowanie ma wynieść 85 procent kosztów kwaliﬁkowanych – mówi wiceprezydent Michał
Pierończyk. – Unijne środki pozyskaliśmy również na budowę wszystkich zrealizowanych już odcinków. Pierwszy
etap został doﬁnansowany kwotą ponad
36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą
około 82 mln zł – dodaje.
JO, UM

Z RUDZKICH DRÓG

Trudna środa dla kierowców
Chwilami opady były nasilone, co sprawiło, że studzienki kanalizacyjne przy niektórych ulicach nie nadążały z odprowadzaniem wody i w kilku miejscach zrobiły
się zalewiska. Kierowcy musieli uważać
w Chebziu pod wiaduktem oraz przy
ul. Nowary/Czajkowskiego. Ponadto woda
utrzymywała się dłużej przy ul. Klary,
ul. Magdziorza oraz ul. Przyjaznej. Tam
też pojawili się pracownicy rudzkich wodociągów. – Interwencje prowadzone były
od godzin porannych do godzin popołudniowych – mówi Małgorzata KowalczykSkrzypek z Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. – Zalewiska powstają m.in. przez ponadnormatywne opady deszczu oraz szkody górnicze.
Mogą także pojawiać się w miejscach,
gdzie wpusty uliczne zatkane zostały przez
naniesione przez ulewny deszcz liście, ziemię czy nieczystości – tłumaczy. Z kolei
rudzcy strażacy po porannych opadach

deszczu zostali wezwani do podtopionych
piwnic. – Do godziny 12 otrzymaliśmy trzy
zgłoszenia dotyczące zalania piwnic
– głównie w budynkach użyteczności publicznej. Nasze działania polegały na odpompowaniu wody. W żadnym z przypadków nie była konieczna ewakuacja – mówi
kapitan Paweł Klozy z Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie
Śląskiej.
W akcjach tych uczestniczyło w sumie
11 strażaków w trzech zastępach. Rudzka
PSP nie otrzymała żadnych zgłoszeń o pomoc przy zalanych drogach, czy spadających gałęziach drzew. Z kolei według danych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w środę w regionie PSP
odnotowała 51 interwencji – 17 dotyczyło
połamanych konarów drzew, 31 przyborów wód lub pompowań wody z budynków oraz trzy innych zdarzeń.
Joanna Oreł

Foto: AP

Środowy poranek (25.05) przyniósł intensywne opady deszczu. To wystarczyło, by zrobiły się zalewiska m.in. w stałym już
miejscu, czyli pod wiaduktem w Chebziu oraz przy ulicy Nowary. Konieczne były interwencje Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji oraz rudzkich strażaków.

Zalewisko utworzyło się m.in. przy ul. Nowary w Wirku. Część
kierowców zdecydowała się zawrócić w tym miejscu i pojechać inną drogą.

OGŁOSZENIE

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 Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym
Gminy Ruda Śląska
o oznaczeniu geodezyjnym
nr 1558/85 o powierzchni
263 m2, zapisanej na karcie
mapy 7 w obrębie Ruda,
położonej w Rudzie Śląskiej
przy ul. Kokotek, które to
użytkowanie wieczyste
zostanie zbyte w drodze
bezprzetargowej na poprawę
warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej
o oznaczeniu geodezyjnym
1373/85 o pow. 423 m2,
zapisanej na karcie mapy 7,
w obrębie Ruda.

Z G Ł O Ś I N T E R W E N C J Ę!
Masz problem, który warto poruszyć na łamach naszej gazety?
Chcesz zgłosić interwencję?

A może znasz osoby o ciekawych pasjach, o których powinna usłyszeć cała Ruda Śląska?
Skontaktuj się z naszą redakcją pod nr

tel. 32 248-60-97, 512-295-228 lub e-mailowo: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Zbliża się sezon kleszczy i komarów
Obecnie ze względu na zimniejszą wiosnę jeszcze nie, ale już wkrótce wraz ze wzrostem temperatury rozpocznie się szczyt aktywności kleszczy i komarów. Trudno zamknąć się w domu
i w ten sposób unikać tego typu pasożytów. Dlatego przypominamy, jak możemy ochronić
się przed nimi oraz co zrobić, gdy mimo wszystko dojdzie do ukąszenia.
Szczyt aktywności komarów w naszym
kraju przypada na przełom czerwca i lipca
– wówczas wykluwa się ich najwięcej. Te
niepozorne pasożyty są szczególnie uciążliwe właśnie w wakacyjne miesiące, gdzie
chcemy jak najwięcej korzystać z dobrej
pogody za oknem. Najlepiej wówczas wybierać jasne i przewiewne ubrania (pot
przyciąga komary), które osłaniają nogi
i ręce. Natomiast w zamkniętych pomieszczeniach warto zamontować siatki na
oknach. Dobrym sposobem jest też odstraszanie komarów olejkami eterycznymi
(zapach wanilii, kocimiętki) np. podczas
grilla. Co jednak zrobić w momencie, gdy
nie udało nam się uniknąć ukąszenia i na
skórze pojawia się zaczerwienie? – W zależności od naszej wrażliwości i stanu
układu immunologicznego reagujemy odmiennie na ukąszenia komarów. Niektóre
osoby często nie zauważają ukąszenia,
u innych rozwija się silny stan zapalny
z „bąblem”. Bardzo rzadko dochodzi do
silnej reakcji immunologicznej, która też
– w przeciwieństwie do niektórych przypadków ukąszeń przez osy – nie stanowi
zagrożenia dla życia – mówi dr n. med.
Ada Rozewicz, dyrektor ds. medycznych
Grupy Szpakmed w Rudzie Śląskiej. – Na
szczęście w Polsce komary nie przenoszą
groźnych chorób. Jednak musimy o nich
pamiętać, gdy w okresie urlopowym wyjeżdżamy do ciepłych, egzotycznych krajów.
W łagodnych przypadkach nie musimy reagować – gdy jest obrzęk, stan zapalny,
można przyłożyć lód. W aptekach dostępne
są także bez recepty maści przeciwalergiczne, przeciwświądowe, a nawet tabletki
antyalergiczne – dodaje.
O wiele bardziej obawiamy się kleszcza,
dlatego też, gdy zauważymy go na ciele,
nie wiemy, jak się zachować, aby sobie nie
zaszkodzić. – Niemal zawsze po powrocie
do domu z terenów zielonych – lasów, parków, czy łąk – powinniśmy oglądać swoje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ciało pod kątem kleszcza. Im szybciej wyciągniemy kleszcza od chwili jego wkłucia,
tym mniejsze mamy ryzyko zakażenia boreliozą. Można pęsetą, są też dostępne „długopisy z pętelką” – chwytamy główkę delikatnie, nie wolno jej zgniatać – i jednym
ruchem wyciągamy. Odkażamy środkiem
dezynfekującym miejsce ukąszenia. Jeśli
obawiamy się, że część kleszcza została
w skórze, powinniśmy się udać do lekarza
– zaleca dr Ada Rozewicz.
Jest to o tyle ważne, że w przypadku
ukąszenia kleszcza istnieje ryzyko przeniesienia m.in. kleszczowego zapalenia
mózgu oraz boreliozy. – Pacjentom, którzy
często przebywają na terenach zielonych,
zalecam szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Osoby ukąszone przez kleszcza powinny obserwować,
czy po paru tygodniach na skórze nie poja-

wi się rumień, niekoniecznie w miejscu
ukąszenia. Jeśli się pojawi – to z reguły
mamy do czynienia z boreliozą, która wymaga leczenia, więc należy zgłosić się do
lekarza – wyjaśnia dr Rozewicz. – Niestety
istnieje ryzyko – tym większe im dłużej
kleszcz był wczepiony w skórę – zachorowania na boreliozę, nawet jeśli nie wytworzy się rumień. Dlatego po 6-8 tygodniach
warto zrobić badanie przesiewowe w kierunku boreliozy (przeciwciała IgG i IgM
metodą Ellisa). W przypadku dodatniego
wyniku warto zgłosić się do lekarza. Konieczny jest test potwierdzenia (przeciwciała IgG i IgM metodą Wetern-Blott).
Boreliozy nie wolno lekceważyć – z tą chorobą związanych jest wiele ogólnoustrojowych powikłań, zwłaszcza reumatologicznych i neurologicznych – przestrzega.

Joanna Oreł

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

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 01.06.2022 r. do dnia
22.06.2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej wykazu niezabudowanej nieruchomości
gruntowej o powierzchni 1142 m2, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła, obejmującej
działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 751/21 (użytek „Bp”),
obręb Orzegów, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej
numer GL1S/00015130/6, która zostanie zbyta w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska (symbol planu MWU1).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu
będzie wynosić 220.000,00 zł.
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DYŻYRY W PRZEDSZKOLACH

Wielki test wiedzy
Egzaminacyjny maraton wystartował
we wtorek (24.05). Wówczas 1638
uczniów z Rudy Śląskiej sprawdziło swoją
wiedzę z języka polskiego. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 120 minut (do
180 minut w szczególnych przypadkach).
W arkuszu znajdowały się m.in. pytania
dotyczące „Zemsty” Aleksandra Fredry,
a najważniejszym, bo najwyżej punktowanym zadaniem (20 punktów na 45 za cały
egzamin), było wypracowanie. Miała to
być rozprawka inspirowana hasłem
„Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności” lub opowiadanie dotyczące spotkania z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. – Uczniowie mieli mieszane relacje po napisaniu egzaminu. Niektórzy spodziewali się, że będzie wyższy
poziom, a inni byli rozczarowani trudnymi
według nich pytaniami otwartymi – mówi
Iwona Skrzypczyk-Sikora, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 w Rudzie Śląskiej.
Drugiego dnia egzaminów ósmoklasiści
zmierzyli się z królową nauk, czyli matematyką. Mieli na to 100 minut. – Najwięcej zadań w tym roku dotyczyło potęgowania i pierwiastków – podsumowuje Kamil
Dropała, nauczyciel matematyki w Szkole

Foto: arch. prywatne

Uczniowie 29 szkół z Rudy Śląskiej zmierzyli się w minionym tygodniu z egzaminem ósmoklasisty. Od ich wyników będzie zależało to, czy absolwenci rudzkich podstawówek dostaną
się do wymarzonych szkół średnich.

Do egzaminu przystąpili m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 36.
Podstawowej nr 7. – Wydaje nam się, że
w tym roku zadania były nieco łatwiejsze
niż w ubiegłym roku i egzamin oceniamy
na średnim poziomie. Niemniej jednak najwięcej trudności uczniom sprawiło ostatnie zadanie, dotyczące obliczenia objętości
graniastosłupa – ocenia Barbara Guziel,
nauczycielka matematyki w SP nr 7.
Trzeciego dnia egzaminów, w czwartek,
uczniowie sprawdzali swoją znajomość
języka angielskiego (test trwał 90 minut).
W tym roku 97,5 proc. uczniów zadeklaro-

wało przystąpienie do egzaminu właśnie
z tego języka. Drugim najczęściej wybieranym był niemiecki.
W Rudzie Śląskiej tegoroczny egzamin ósmoklasisty zdawało 1638
uczniów (w tym 9 ze szkoły dla dorosłych) z 29 szkół (w tym jednej dla osób
dorosłych). Centralna Komisja Egzaminacyjna wyniki egzaminów poda 1 lipca. Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie otrzymają z kolei 8 lipca.

Joanna Oreł

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

Od 1 do 15 czerwca będzie można zapisywać dzieci na dyżury przedszkolne w okresie wakacji. Możliwość takiej opieki
przewidziana została dla przedszkolaków uczęszczających na
co dzień do miejskich placówek. Na tych samych zasadach
będzie można wpisywać na listę dzieci przybyłe do Polski
z powodu wojny na Ukrainie. O kolejności przyjęcia będzie
decydowała kolejność zgłoszeń.
– Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom rodziców, dlatego tak układamy
grafik, by w każdej dzielnicy w okresie wakacji było czynne przynajmniej jedno
przedszkole lub oddział przedszkolny
w szkole podstawowej – mówi wiceprezydent ds. społecznych Anna Krzysteczko.
– Rodzic lub opiekun prawny dokonuje
zgłoszenia dziecka, składając wypełnioną
deklarację w przedszkolu dyżurującym
w terminie od 1 do 15 czerwca br. lub do
wyczerpania miejsc – wyjaśnia Aleksandra
Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska. – Zasady zapisów

•
•
•
•
•
•

O sprawach młodych
Za nami kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Jej członkowie omówili inicjatywy na kolejne miesiące, nie zabrakło również nowych pomysłów na działanie. Młodociani radni mogli
także zainspirować się wystąpieniem swoich kolegów, którzy poszli o krok dalej i obecnie
zasiadają w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

określa deklaracja, która stanowi załącznik nr 1 do obowiązującego w danym
przedszkolu regulaminu w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz opłat za korzystanie
z wyżywienia – dodaje.
W Rudzie Śląskiej w bieżącym roku
szkolnym opieką przedszkolną objętych
jest 3968 dzieci w przedszkolach publicznych oraz 485 dzieci w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, co daje łącznie liczbę 4453 rudzkich przedszkolaków.

UM

W tym roku dyżur wakacyjny będzie odbywał się w następujących
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych w Rudzie Śląskiej:
Lipiec 2022:
Miejskie Przedszkole nr 8 – Ruda,
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 35 Specjalnej – Ruda,
Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka – Nowy Bytom/Czarny Las,
Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki w Rudzie Śląskiej
– Orzegów/Godula,
Miejskie Przedszkole nr 21 – Wirek,
Miejskie Przedszkole nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3
– Bielszowice,
Miejskie Przedszkole nr 31 – Bykowina,
Miejskie Przedszkole nr 42 – Kochłowice,
Miejskie Przedszkole nr 24 – Halemba.
Sierpień 2022:
Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1 (MP 7 i MP 38) – Ruda,
Miejskie Przedszkole nr 18 – Nowy Bytom/Czarny Las,
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 6
im. Marii Skłodowskiej-Curie – Orzegów/Godula,
Miejskie Przedszkole nr 19 – Wirek,
Miejskie Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy – Bielszowice,
Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi – Bykowina,
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 20 im. Marii
Konopnickiej – Kochłowice,
Miejskie Przedszkole nr 35 – Halemba,
Miejskie Przedszkole nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym – Halemba.
OGŁOSZENIE

Foto: JO

Na początku sesji radni mogli dowiedzieć się więcej na temat organizowanej
m.in. w naszym mieście Industriady.
W tym roku odbędzie się ona 3 września
pod hasłem „Po szychcie. Czas na fajrant!”. – Zachęcamy i zapraszamy młodzież do udziału w tym wydarzeniu w roli
wolontariuszy. Zainteresowane osoby proszę o kontakt z naszym wydziałem – przekazała Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta, która koordynuje organizację Industriady
w naszym mieście.
Młodzież mogła wysłuchać także radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, którzy pochodzą z okręgu
obejmującego m.in. nasze miasto. – Radni
Stanisław Kondera i Kamil Kaniuk zachęcili nas do zgłaszania swoich pomysłów
oraz propozycji uchwał do Sejmiku oraz
padła propozycja, aby razem z innymi miastami organizować debaty oksfordzkie
– mówi Sylwia Pieter, przewodnicząca
rudzkiej Młodzieżowej Rady Miasta oraz
uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Herberta Clarka Hoovera. – Rozmawialiśmy także na temat włączenia się
w organizację Ogrodów Śniadaniowych
przy Miejskim Centrum Kultury – dodaje.

Przedszkola
w wakacyjnych miesiącach

Członkowie MRM mogli wysłuchać m.in. swoich kolegów zasiadających
w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego.
Młodociani radni omówili ponadto
przeprowadzenie konkursu „O Rudzki Mikrofon”, który ze względu na pandemię
przeniesiony zostanie na jesień. – Do tego
czasu musimy ustalić m.in. regulamin oraz
przebieg tego wydarzenia – wyjaśnia Sylwia Pieter. Rudzka Młodzieżowa Rada
Miasta ma też w planach organizację tzw.
pchlego targu.
Podczas środowej (25.05) sesji przed
radnymi wystąpili najmłodsi uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 28, którzy chcą

rozpropagować akcję sprzątania po czworonogach. – Mamy zamiar podchwycić ten
temat i nagłośnić skalę problemu oraz zachęcić mieszkańców do zmiany nawyków
– mówi Sylwia Pieter.
Kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta ma odbyć się 22 czerwca. Wówczas też
w związku z zakończeniem edukacji
w obecnych szkołach będzie się musiało
odbyć głosowanie nad wyborem m.in. nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
Joanna Oreł

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 1.06.2022 r.
do dnia 22.06.2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu
niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 385 m2,
własności Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy
ulicy Wincentego Pola, oznaczonej numerem geodezyjnym 3700/40,
obręb Nowa Wieś, k.m.1, użytek: „Bz”, KW nr GL1S/00043907/9,
która zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 68.000,00 zł.
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HUFIEC ZHP

KULTURA

Festiwal na harcerską nutę

Festiwal Piosenki Turystycznej i Harcerskiej „Cmok Song” powrócił! W jednym z największych wydarzeń realizowanych przez Hufiec ZHP w Rudzie Śląskiej wzięło udział około 240 uczestników, którzy
w miniony weekend zaprezentowali swoje muzyczne talenty na deskach bielszowickiego Domu Kultury oraz wzięli udział w szeregu warsztatów i pokazów. Była to już 28. edycja ,,Cmoku Songu”.

,,Słowiczek” to jeden z najstarszych chórów w Polsce, a jego
historia liczy sobie już ponad sto lat. To jednak nie oznacza,
że obecni chórzyści osiadają na laurach. W ostatnim czasie
wystąpili oni w Senacie RP oraz podczas koncertu będącego wyrazem solidarności z Ukraińcami. Natomiast obecnie
śpiewacy „Słowiczka” przygotowują się do dwóch koncertów
– z okazji Święta Herbu oraz 100-lecia poświęcenia sztandaru chóru.

Kwietniowy
koncert
,,Solidarni
z Ukrainą”
swoją
obecnością
uświetniła
m.in. senator
Dorota
Tobiszowska.

Foto: Biuro Senator Doroty Tobiszowskiej

Foto: UM Ruda Śląska

W niedzielę podczas koncertu lauretów w bielszowickim Domu Kultury
z harcerzami spotkał się wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.

wej. Zuchy i harcerze przez trzy dni przebywali ze sobą bez przerwy – łącznie
z noclegiem, który został zapewniony im
przez Szkołę Podstawową nr 11 Specjalną
w Wirku. Tam też stworzone zostało festiwalowe miasteczko. – Niezmiennie organizujemy wydarzenia towarzyszące,
w szczególności warsztaty artystyczne
– inne niż muzyczne – a także dajemy możliwość zapoznania się z pracą służb mundurowych i instytucji społecznych. Misją
ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym
rozwoju i kształtowaniu charakteru przez
stawianie wyzwań. Proponujemy więc

W ramach
„Cmok Songu”,
oprócz
muzycznej,
odbyła się
także
część
warsztatowa.

LAUREACI:
Soliści i duety: wyróżnienie – Agata i Karolina Jakubasik.
Soliści i duety junior: I miejsce – Maria Radecka, II miejsce – Hanna Gliszczyńska.
Gromady zuchowe: I miejsce – 55 RGZ Pracowite Pszczółki, II miejsce – RAPSiątka,
III miejsce – Próbna Gromada Zuchowa przy SP nr 40,
wyróżnienie – 11 RGZ Strażnicy Żywiołów.
Harcerze: I miejsce – 11 RDH Catrinos,
II miejsce – 111 RGDH Signum Temporis, III miejsce – Twierdza.
Harcerze Starsi i Wędrownicy: I miejsce – 55 RDH Rara Avis,
II miejsce – 7 RDH Albatrosy, III miejsce – RAPS, wyróżnienie – 1 RŚDW ZWIW.
Wyróżnienie open: Muzycy (be)z wyboru.

Foto: Hufiec ZHP w Rudzie Śląskiej

– Głównym założeniem festiwalowych
zmagań było oczywiście danie możliwości
sprawdzenia się młodym ludziom na deskach profesjonalnej sceny, z profesjonalnym nagłośnieniem i poddanie się ocenie
jury składającego się z muzyków zawodowych lub absolwentów szkół muzycznych
i Akademii Muzycznej – mówi Krystian
Niegel, rzecznik prasowy Hufca ZHP
w Rudzie Śląskiej.
Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentowanie – najpierw podczas sobotnich przesłuchań, a następnie podczas niedzielnego konkursu laureatów – do dwóch utworów w kategoriach: piosenka harcerska (zuchowa),
piosenka turystyczna, poezja śpiewana oraz
piosenka artystyczna/studencka. – Co roku
staramy się, aby był temat przewodni festiwalu i w tym roku padło na piosenkę turystyczną. Każdy uczestnik musiał więc wykonać jeden utwór utrzymany w takim klimacie
– wyjaśnia podharcmistrz Marianna Strzeja,
komendant junior 28. Festiwalu Piosenki
Turystycznej i Harcerskiej „Cmok Song”.
Festiwal ten był jednak nie tylko okazją
do wspólnego muzykowania, ale również
integracji harcerzy oraz rozwijania nowych pasji. Dlatego też jego uczestnicy
spotkali się już w piątek (27.05), by wieczorem wziąć udział w części warsztato-

Foto: UM Ruda Śląska

W kategorii
„Harcerze”
pierwsze
miejsce
zdobyła
drużyna
11 RDH
Catrinos.

Od koncertu do koncertu

Foto: Biuro Senator Doroty Tobiszowskiej

www.wiadomoscirudzkie.pl

również takie zajęcia, aby harcerze mogli
spróbować nowych, nieznanych sobie aktywności – podkreśla Krystian Niegel.
W przeprowadzeniu warsztatów rudzkich harcerzy wsparli w tym roku: Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej
oraz Wojewódzka Służba Więzienna (pokaz sprzętu i symulacji), Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach (pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy) oraz
Straż Miejska w Rudzie Śląskiej (działania
prewencyjne i profilaktyczne, w tym przekazanie informacji na temat bezpiecznego
korzystania z hulajnóg elektrycznych).
Harcerzy odwiedzili także przedstawiciele
stowarzyszenia Combat Alert z Rudy Śląskiej (pokaz militariów i przewoźnej
strzelnicy ASG).
Podczas tegorocznego ,,Cmok Songu”
nie zabrakło akcentów związanych z wydarzeniami na Ukrainie. Sobotni wieczór
został zakończony wspólnym ogniskiem
z gościem specjalnym z Ukrainy
– 12-letnim Valentinem, który gra na bandurze (tradycyjny instrument ukraiński).
– Tegoroczny festiwal były przede
wszystkim okazją do tego, aby spotkać się
po długim czasie izolacji, a także zintegrować bez barier wiekowych i podziału na
młodszych oraz starszych. Staramy się ponadto, aby w tym czasie nasi harcerze odpoczęli od elektroniki i skupili się na budowaniu relacji. Ponadto wierzymy, że organizowane przez nas warsztaty i aktywności
mogą stać się dla kogoś początkiem życiowej pasji – podsumowuje podharcmistrz
Marianna Strzeja.
Joanna Oreł

Chórzyści ,,Słowiczka” w marcu wystąpili z koncertem w Senacie RP.

W marcu Stowarzyszenie Chór Mieszany „Słowiczek” z Rudy Śląskiej zaproszone zostało przez senator Dorotę Tobiszowską do uczestnictwa w koncercie w Senacie RP, podczas którego chórzyści zaprezentowali utwory patriotyczne i operetkowe. Nie zabrakło symboli związanych
z tym, co dzieje się obecnie na Ukrainie.
– Hymn Ukrainy wykonała solo dyrygent
Barbara Orlińska, a chórowi akompaniowali Marcin Pięta na gitarze oraz ja na
pianinie. Koncertem symbolicznie wyraziliśmy wsparcie dla walczących za naszą
wschodnią granicą – mówi Teresa Pięta,
skarbnik chóru ,,Słowiczek” oraz jego
akompaniatorka.
Kolejnym ważnym wydarzeniem z życia chórzystów był kwietniowy koncert
„Solidarni z Ukrainą” w Domu Śpiewaczym „Słowiczek” (restauracja Violinowa
Gospoda). Wystąpili w nim uczniowie

ze Stowarzyszenia Ognisk EdukacyjnoArtystycznych Amadeusz wraz ze swoimi
przyjaciółmi z Ukrainy, chór Jubilate Deo,
który wykonał muzykę cerkiewną, a do
chóru należą również uchodźcy wojenni
z Ukrainy oraz chór „Słowiczek”. – Koncert ten był wyjątkowy, również pod względem ekumenicznym, ponieważ wystąpili
katolicy, protestanci oraz prawosławni.
Jest to dowodem na to, że muzyka nie zna
granic – podkreśla Teresa Pięta.
Obecnie chórzyści „Słowiczka” przygotowują się do zbliżającego się koncertu
z okazji Święta Herbu. Ten odbędzie się
11 czerwca na Placu Jana Pawła II. Chór
wykona wówczas utwory operetkowe, śląskie oraz rozrywkowe. Z kolei 19 czerwca
o godz. 17 w Domu Śpiewaczym ,,Słowiczek” w Wirku odbędzie się koncert z okazji 100-lecia poświęcenia sztandaru chóru.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT
W dniach od 6 do 11 czerwca 2022 r. będzie prowadzona wymiana
nawierzchni ul. 1 Maja od ronda im. Marii i Lecha Kaczyńskich
do ul. Miodowej. W godzinach od 19.00 do 7.00 będą występowały
utrudnienia i czasowe wstrzymywanie ruchu.
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Zespół Szkół nr 5

Geodeci z pasją

Foto: ZS nr 5

Z uczestnikami konkursu
spotkała się m.in.
wiceprezydent Anna Krzysteczko.

W konkursie „Geodezja z pasją” uczestniczyli przedstawiciele siedmiu szkół
technicznych z województwa śląskiego,
w których kształcą się przyszli geodeci.
Rudzki Zespół Szkół nr 5 był organizatorem tego wydarzenia jako zwycięzca
ostatniej edycji. – Pierwsza edycja odbyła
się 29 maja 2015 roku w Żywcu i w zamierzeniach jego twórców co roku miały spotykać się najlepsze szkolne zespoły geodezyjne, aby na gruncie szlachetnej rywalizacji sprawdzać swoje umiejętności – mówi Anna Burczyk, wicedyrektor Zespołu
Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Ru-

dzie Śląskiej. – Idea konkursu od początku
jego istnienia była niezmienna – ma on
wyzwolić w uczniach działania, które
umożliwiają rozwój, umiejętność pracy
w zespole oraz podnoszenie kwalifikacji
zawodowych – dodaje.
Wtorkowy (24.05) konkurs był okazją
dla uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania ich
w praktyce. Ostatecznie zwyciężyła reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych
w Bytomiu, więc zgodnie z tradycją kolejna VII edycja „Geodezji z pasją” odbędzie
się właśnie w tym mieście. Dzięki sponso-

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Uczniowie mieli możliwość praktycznego sprawdzenia swojej wiedzy.
rom uczniowie, którzy zajęli czołowe lokaty i zwyciężyli w konkursie oraz każdy

z uczestników i ich opiekunowie otrzymali upominki i nagrody.
Joanna Oreł

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 SPECJALNA

Podróż po doświadczenie

Foto: ZS nr 2

Już po raz czternasty uczniowie Zespołu Szkół nr 2 z Czarnego Lasu mieli możliwość zdobywania cennego doświadczenia zawodowego dzięki uczestnictwu w zagranicznym stażu. Do
Hiszpanii wyjechali uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki. Następna grupa stażystów
uda się do tego już kraju w sierpniu.

Pierogi z kapustą w wykonaniu uczennic ZS nr 2
zachwyciły szefa hiszpańskiej restauracji.

Bohaterska postawa uczniów

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 Specjalnej z Bielszowic
pokazali swoim zachowaniem, że nie tylko w teorii, ale także
w praktyce wiedzą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia
życia oraz że empatia nie jest im obca. W minionym tygodniu
czworo uczniów tej placówki udzieliło pomocy mężczyźnie,
który wypadł lub wyskoczył z budynku w pobliżu szkoły.
Uczniowie wracali właśnie z drugiego
dnia egzaminu ósmoklasisty. Mimo stresujących chwili zachowali zimną krew
i gdy zobaczyli, co dzieje się w jednym
z budynków na ich trasie ze szkoły do
przystanku, bez wahania ruszyli z pomocą. – Jeden z uczniów pobiegł do szkoły,
by poprosić o pomoc naszą szkolną higienistkę, a inni w tym czasie wezwali na
miejsce pogotowie i policję – mówi Anna
Dąbrowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Specjalnej w Bielszowicach.
– Uczniowie okryli także mężczyznę,
sprawdzili jego funkcje życiowe oraz

rozmawiali z nim, próbując go uspokoić
– dodaje.
Ponadto szkolna higienistka wstępnie
opatrzyła rany głowy mężczyzny i wspólnie z uczniami czekała na przyjazd służb.
– Uczniowie poprzez swoje zachowanie
wykazali się wiedzą przekazywaną przez
nas na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzieli, jak pomóc. Dziękuję im za to, a okazją ku temu będzie zbliżające się wydarzenie organizowane
przez nas w ramach Tygodnia Godności
Osób z Niepełnosprawnościami – podsumowuje Anna Dąbrowska.
JO
OGŁOSZENIE

– wylicza Wiesława Cyganek, kierownik
kształcenia praktycznego w ZS nr 2.
Poza tym, że stażyści uczyli się zawodu,
zwiedzali Hiszpanię i poznawali tajniki
tamtejszej kuchni, mieli także możliwość

Foto: ZS nr 2

Kolejne zagraniczne staże dla uczniów
szkoła z Czarnego Lasu zorganizowała
w ramach projektu współfinansowanego
ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Z Walencji wróciło
właśnie 16 uczniów, którzy pod opieką koordynatorki projektu Wiesławy Cyganek
oraz nauczycielki języka angielskiego Joanny Szczygieł spędzili za granicą cztery
tygodnie. – Zgodnie z założeniem projektu
„Europejskie staże zawodowe” uczestnicy
stażu, uczący się zawodów technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki, pracowali w hiszpańskich hotelach, restauracjach i firmach z branży rachunkowej. Doskonalili swoje umiejętności językowe, posługując się na co dzień angielskim i hiszpańskim. Poznali zabytki Walencji, współczesne budowle, zwyczaje życia
codziennego mieszkańców tego pięknego
miasta oraz przysmaki kuchni walenckiej

Foto: ZS nr 5

VI edycja Wojewódzkiego Konkursu „Geodezja z pasją” odbyła się we wtorek (24.05) w Zespole Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej w Nowym Bytomiu. Wzięli w nim udział uczniowie
z Bielska-Białej, Bytomia, Częstochowy, Katowic, Pszczyny, Rybnika i Żywca. Najlepsza w konkursie była reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych z Bytomia.

Podczas zagranicznego stażu uczniowie m.in. wzięli udział w lekcji
przygotowania paelli – hiszpańskiej potrawy pochodzącej z Walencji.

ugotowania polskich dań. – Oliwia Dąmbek i Marcelina Mrowicka przygotowały
pierogi z kapustą, które zachwyciły szefa
kuchni restauracji La Barraca de Toni
Montoliu. Tego dnia potrawa ta trafiła do
karty dań i każdy klient restauracji mógł
się nią cieszyć. Dla wszystkich stażystów
był to wspaniały czas rozwijania umiejętności zawodowych, nauki samodzielności
oraz doświadczania poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej – podsumowuje Wiesława Cyganek.
Była to już druga grupa, która zrealizowała staż zawodowy w Walencji, a kolejna ekipa uczniów Zespołu Szkół nr 2
w sierpniu odbędzie staż w Barcelonie.
Uczestnicy po odbyciu staży otrzymują
certyfikat Europass Mobility, czyli dokument potwierdzający odbycie zagranicznego stażu lub semestru studiów na zagranicznej uczelni, co może być przydatne
podczas poszukiwań pracy w kolejnych
latach.
Joanna Orel

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 na cele magazynowoskładowe i drogi, dojścia w rejonie ulicy Królowej Jadwigi.

•

Wykazu nieruchomości, które zostaną oddane w najem na
czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy
w rejonie ulicy H. Modrzejewskiej.

•

Wykazu nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę na
czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki
rekreacyjne w rejonie ulicy Sikorek, Olchowej.

•

Wykazu nieruchomości, które zostaną oddane w najem na
czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod garaże oraz drogę
dojazdową w rejonie ulicy Sikorek, Orzegowskiej.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na najem terenów pod automaty przesyłkowe
Dostępna
pow. m2

Adres

Nr
działki

Ruda Śl. 3 Godula,
ul. Przedszkolna 1b

10,00

719/51

Ruda Śl. 3 Godula, ul. Joanny 28

6,00

2475/315

Ruda Śl. 3 Godula, ul. K. Goduli 25

10,00

541/22

Ruda Śl. 9 Nowy Bytom,
ul. Objazdowa 17

7,00

1856/88

Ruda Śl. 9 Nowy Bytom,
ul. P. Niedurnego 38C

9,00

3352/146

Ruda Śl. 9 Nowy Bytom,
ul. Ks. J. Szymały 10

7,00

1547/18

Ruda Śl. 9 Nowy Bytom, ul. Kolista 7

7,00

3360/218

Ruda Śl. 9 Nowy Bytom,
ul. J. S. Dworaka 9

7,00

3344/54

Ruda Śl. 9 Nowy Bytom,
ul. Obr. Westerplatte 11

9,00

2496/164

Ruda Śl. 1 Ruda,
ul. C. Norwida 26 (lok. 1)

8,00

944/54

Ruda Śl. 1 Ruda,
ul. C. Norwida 26 (lok. 2)

8,00

944/54

Ruda Śl. 1 Ruda, ul. C. Norwida 8

6,00

1997/28

Ruda Śl. 1 Ruda, ul. Szyb Powietrzny 1

7,00

861/28

Ruda Śl. 1 Ruda, ul. Fiołków 2

8,00

1540/212

Ruda Śl. 1 Ruda, ul. Fiołków 4

10,00

1538/212

Ruda Śl. 1 Ruda, ul. Fiołków 6

10,00

1535/212

Ruda Śl. 1 Ruda, ul. Wolności 20

6,00

2406/5

Ruda Śl. 10 Wirek,
ul. I. Paderewskiego 4

8,00

3452/226

Ruda Śl. 10 Wirek, ul. G. Fitelberga 11

10,00

4036/207

Ruda Śl. 5 Bykowina,
ADM-2, ul. P. Poloczka 2

9,00

1865,
1866

Ruda Śl. 5 Bykowina, ul. Gwarecka 25

10,00

1807/142

Ruda Śl. 5 Bykowina,
ul. Kombajnistów 2b

10,00

1337/92

Ruda Śl. 5 Bykowina, ul. W. Pośpiecha 2

10,00

1890

Ruda Śl. 5 Bykowina,
ul. A. Zgrzebnioka 14

10,00

1677/142

Ruda Śl. 5 Bykowina,
ul. Szpaków 35

10,00

569/507
672/508

Ruda Śl. 5 Bykowina,
ul. Ks. A. Potyki 18a

10,00

639/304

Ruda Śl. 5 Bykowina, ul. Sztygarska 9

15,00

1272/99

Ruda Śl. 5 Bykowina, ul. P. Poloczka 6

10,00

1869

Ruda Śl. 4 Orzegów, ul. W. Fojkisa 16

10,00

870/48

Ruda Śl. 4 Orzegów, ul. K. Latki 2
10,00
1242/69
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki
czynszu najmu na podane wyżej tereny.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin terenu, które wyznacza się na dzień 07.06.2022 r. po
ustaleniu godziny oględzin w Administracji oraz zapoznać się
ze wzorem umowy najmu i regulaminem przeprowadzania
przetargów.
ADM-1 Ruda Śl. – Godula
tel. 32 248-22-32
ADM-2 Ruda Śl. – Nowy Bytom
tel. 32 248-61-94
ADM-3 Ruda Śl. – Ruda
tel. 32 248-44-10
ADM-4 Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 242-65-93
ADM-5 Ruda Śl. – Wirek
tel. 32 242-09-35
ADM-6 Ruda Śl. – Bykowina
tel. 32 242-70-75
ADM-7 Ruda Śl. – Orzegów
tel. 32 248-18-11
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium w wysokości
1000,00 zł oraz 123,00 zł w tym 23% VAT tytułem opłaty

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl
ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na najem nw. lokali użytkowych:
Adres lokalu
Ruda Śl. 1 Ruda
ul. C. Norwida 26
Ruda Śl. 10 Wirek
ul. L. Różyckiego 30
Ruda Śl. 5 Bykowina
ul. W. Pośpiecha 2b
Ruda Śl. 5 Bykowina
ul. J. Grzegorzka 10b

Stawka ekspl.
wywoł.
zł/m2/m-c netto

Pow. Wysokość wadium
m2 + koszty przetargu

13,29

12,19

13,29

17,17

16,88

30,74

16,88

14,00

503 zł
+ 123,00 zł
746,00 zł
+ 123,00 zł
1.566 zł
+ 123,00 zł
752 zł
+ 123,00 zł

Uwagi
I piętro w budynku
wolnostojącym z c.o.
I piętro w budynku
wolnostojącym, z c.o.
parter w budynku
mieszkalnym z c.o. i c.w.u.
parter w budynku
mieszkalnym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane wyżej
lokale.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na
dzień 06.06.2022 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się ze wzorem
umowy najmu i regulaminem przeprowadzania przetargów.
2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr
43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi
wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.

przetargowej na każdą lokalizację na konto Wynajmującego PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039
3751, a kserokopie wpłat dołączyć do oferty.
3. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie
kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
4. Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni (pokój
213) pisemną ofertę na druku dostępnym w Dziale Członkowsko-Lokalowym, Biurze Informacji lub na stronie internetowej,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Przetarg na najem terenu położonego na działce
nr ……...……... przy ul. ................…………..……..
w Rudzie Śląskiej. Nie otwierać. ”
terminie do dnia 14.06.2022 r. do godz. 9.00
5. Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 82,50 zł/m2/m-c
netto.
6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dyrekcji
Spółdzielni przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śl. w dniu
14.06.2022 r. o godz. 10.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa, a o wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani
pisemnie.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka
czynszu najmu.
8. Oferent składa odrębną ofertę przetargową na każdą lokalizację.
9. Oferta winna zawierać:
a)
szczegółowe określenie oferenta,
b)
szczegółowe określenie przedmiotu najmu,
c)
propozycję stawki eksploatacyjnej,
d)
potwierdzenia wpłat wadium i kosztów przetargu.
10. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane,
zostanie zwrócone do 14 dni od powiadomienia o wyniku
przetargu na rachunek bankowy podany w ofercie.
11. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie
zaliczone na poczet kaucji stanowiącej trzykrotność zaproponowanego w ofercie miesięcznego czynszu najmu.
12. Przed przejęciem terenu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
13. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta
zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie
do 14 dni od daty powiadomienia o wygranym przetargu.
14. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
15. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela
Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118,
telefon 32 248-24-11, wew. 311, 267.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na ww.
konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości (pok. 318) w celu odbioru faktury VAT.
4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów przetargu nie podlega zwrotowi.
5. Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną ofertę na druku dostępnym w Dziale Członkowsko-Lokalowym lub na stronie internetowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu użytkowego …….……….. przy ul. ………….. o pow. …….. m2” w terminie
do dnia 13.06.2022 r. do godz. 9.00.
6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śl.
w dniu 13.06.2022 r. o godz. 10.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa, a o wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani
pisemnie.
7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
a)
szczegółowe określenie oferenta,
b)
propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności,
c)
potwierdzenie wpłat wadium i kosztów przetargu.
8. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez Zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet kaucji za
ww. lokal.
11. Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu.
12. Wadium przepada na rzecz RSM, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od
zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię w powiadomieniu o wygranym
przetargu.
13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy,
pokój 118, telefon 32 248-24-11, wew. 311.
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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.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-292-699.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611.
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pranie tapicerki meblowej. Solidnie.
Tel. 737-593-999.
Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780116-672.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

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

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

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.
504-334-464.
Praca sezonowa w Niemczech. Tel.
783-205-021.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239405.

Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

Chcesz
sprzedać
mieszkanie?
Sprawdź jaka jest aktualna wartość.
Działamy 22 lata na rynku, www.lokator.
nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.
Mieszkanie 3 pokojowe , Ruda 1,
ul. Norwida, 53m2, 240 tys zł. Działka
gruntu Wirek, rejon autostrady 603 m2,
231 tys. zł. GABRIEL, tel. 691-523-055.

Motoryzacja
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.

Rada Seniorów informuje o bieżących imprezach, zajęciach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia,
kluby i związki działające na rzecz seniorów w czerwcu 2022 r.

ORGANIZACJA

Stowarzyszenie
Rudzki
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

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

Nieruchomości

Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-538.

CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 1 zł/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

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.
Ogłoszenie przetargu na budowę biura
całorocznego (kontener, 35 m2), ROD Tysiąclecia PP, ul. Solidarności, tel. 696-175811.

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

Klub Seniora
przy MCK

„Kłodnica
na Pyndzyji”

MIEJSCE

Wykład: „O sobie w trzeciej osobie” – Marek Kania

9.06.2022 r., godz. 15.00

Seminaria: Psychologia: spotkanie z Urszulą Koszutską

2.06.2022 r., godz. 15.00

Koła artystyczne: 1. Rękodzieło

środy, godz. 11.00

2. Klubo-Kawiarenka „Bądźmy razem”

piątki, godz. 10.30-13.00

3. Plastyczne

poniedziałek,
godz. 10.00-12.00

4. Chór

środa, godz. 14.30-16.30

5. Koło Teatralne

czwartek, godz. 13.00-15.00

Organizacja wycieczki do Zamku Książ:
Karpacz, Kowary, Osówka i Ząbkowice Śl.

20-22.06.2022 r. (informacja
w sekretariacie UTW)

Akademia filmowa dla seniora:
„Poznajmy się jeszcze raz” – melodramat + prelekcja

10.06.2022 r.,
godz. 16.30 i 17.00

Śpiewające spotkanie z Katarzyną Sroką

30.05.2022 r., godz. 10.00

Opowieści gołębiarza – Zdzisław Augustyniak

6.06.2022 r., godz. 10.00

Spotkanie zamykające sezon 2021/2022
z wokalistką Sylwią Bocian-Szody

13.06.2022, godz. 16.00

Urodziny uczestników – Garden Party

6.06.2022 r., godz. 11.00

p. Mirosława
Żmij, tel.
662-283-378

czwartki, godz. 9.00-11.00

Ruda,
ul. Piastowska 25

piątki, godz. 9.00-11.00

Halemba,
ul. Solidarności 21

Nowy Bytom,
ul. Tołstoja 13,
tel. 32 244-20-80

Kino Patria
Nowy Bytom

MCK
Nowy Bytom

Fundacja
Aktywne
Seniorki „As”
– Prezes Ewa
Chmielewska,
tel. 602-359-572

Osiedlowy Klub Seniora „Country”. Spotkania
prowadzą: K. Pospieszczyk, K. Kachel
– tel. 503-954-266
Tylko dla mieszkańców Bykowiny

każda druga środa miesiąca
Tereny zielone
(8.06.2022 r.),
– Strefa
godz. 11.00-14.00,
Aktywności
zakończenie roku w plenerze
w Bykowinie
dla klubowiczów

„Gimnastyka dla seniorów i nie tylko”, opłata:
40 zł – członkowie RSM, 70 zł – pozostali

każdy wtorek i czwartek,
godz. 17.30-18.30

Osiedlowy
Dom Kultury
RSM
„Country”,
ul. Sztygarska 9

informacje dotyczące:
– terminu spotkań w poszczególnych kołach,

od poniedziałku do czwartku
w godz. od 9.00 do 12.00
pod nr tel. 530-673-670

– uzyskania legitymacji na przejazdy koleją

wtorki i czwartki w godz.
9.00-12.00
pod nr tel. 530-673-670

Osiedlowy
Dom Kultury
RSM „Country”,
kierownik,
tel. 602-175-710
Polski Związek
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów,
oddział
rejonowy

Ruda Śląska 9,
ul. J. Markowej 22

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW!
Kochani Seniorzy! W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym
życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do dalszej współpracy od września.
Dyżury radnych seniorów odbywają się zgodnie z harmonogramem, czyli w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godz. 11.00-12.00 w Urzędzie Miasta w sali 211, II piętro.
Wszystkie organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert na wrzesień do 19.08.2022 r.

przekazują
Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

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

TERMIN

Spotkania w kawiarence dla Seniorów

ADAMA SYKUŁY

www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

FORMA DZIAŁALNOŚCI

Stowarzyszenie
św. Filipa
Nereusza
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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 na istniejący parking w rejonie ulicy Polnej.

•

Wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat
z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy Polnej.
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TGON

SZACHY

Tydzień godności, równości i radości

Z okazji „osiemnastki” TGON przygotowano
symboliczny tort z piernikami.

Foto: JO

XVIII Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami
rozpoczął się od mszy świętej w kochłowickim Sanktuarium.

Foto: JO

XVIII Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami wystartował! W poniedziałek (30.05) po mszy świętej
w kochłowickim Sanktuarium oraz przemarszu ulicami tej dzielnicy do DPS „Św. Józef” osoby niepełnosprawne
otrzymały od władz Rudy Śląskiej symboliczny klucz do bram miasta, którym będą „rządzić” przez kolejne dni.
W sumie w ramach TGON zorganizowanych zostanie ok. 20 wydarzeń, które potrwają do 8 czerwca.

Rudzianka ustanowiła
rekord Polski w symultanie
Katarzyna Krajewska, rudzianka na
co dzień trenująca w zabrzańskim klubie
Szach Mat, ustanowiła rekord Polski
w największym symultanicznym pojedynku szachowym. Wydarzenie miało
miejsce 25.05 w Arenie Zabrze i było
częścią obchodów stulecia miasta.
Aby wynik został zaliczony przez
Biuro Rekordów, Katarzyna Krajewska musiała wygrać co najmniej
60 procent pojedynków. Oznaczało to,
że powinna rozegrać po jednej partii
z 201 przeciwnikami, wśród których
najmłodszy uczestnik miał 3,5 roku.
Ostatecznie, po 11 godzinach, 24 mi-

nutach i 12 sekundach, Krajewska odniosła 174 wygrane, 18 remisów,
a 9 partii przegrała. Dało to skuteczność na poziomie 91,04 procent.
To pierwszy oﬁcjalny rekord kraju
w tego typu zmaganiach. Wcześniejsze symultany nie były mierzone ani
weryﬁkowane, dlatego rudzianka
przeszła już do historii jako pierwsza
osoba w Polsce z tak okazałym rekordem. Osiągnięcie to nie przeszło bez
echa – Polski Związek Szachowy zdecydował o uhonorowaniu Katarzyny
Krajewskiej Honorową Złotą Odznaką
PZSzach.
DK

LEKKOATLETYKA

Foto: JO

Foto: JO

Pogoń prowadzi
w Śląskiej Lidze Młodzików

Uczestnicy święta przemaszerowali ulicami Kochłowic do DPS „Św. Józef”.

– Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnościami to zawsze czas pełen radości, ciepła, uśmiechu, zabawy, wspaniałych
spotkań, ale przede wszystkim to czas integracji. Bardzo chciałabym, żeby święto to
pomogło nam zrozumieć się wzajemnie i lepiej poznać świat rudzian, którzy każdego
dnia borykają się z różnymi ograniczeniami i przeciwnościami losu – podkreśla wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko.
W ramach inauguracji TGON odbyło
się symboliczne przekazanie klucza do

bram Rudy Śląskiej osobom niepełnosprawnym. To oznacza, że przez kolejne
dni w mieście organizowane będą liczne
imprezy, których celem ma być integracja
poprzez wspólną zabawę. Szykują się wydarzenia m.in. muzyczne, sportowe, dni
otwarte instytucji oraz warsztaty. – Życzę
Państwu zdrowia, pogody ducha, wytrwałości, siły i konsekwencji w pokonywaniu
przeciwności. Niech nie opuszcza Państwa
przekonanie, że niepełnosprawność nie
powinna stać na przeszkodzie w dążeniu

do realizacji pragnień i marzeń oraz abyście nie tracili wiary we własne możliwości. Niech każdy dzień dostarcza Państwu
niezapomnianych wrażeń i pozwoli zapomnieć o codziennych troskach – przekazała podczas rozpoczęcia TGON senator
Dorota Tobiszowska. – Wszystkim osobom
zaangażowanym w działania na rzecz osób
z niepełnosprawnościami dziękuję za pomoc i troskę. Niech dobro, którym dzielicie
się z innymi, powraca do Was zwielokrotnione. Życzę Państwu, aby praca była powodem do dumy i satysfakcji, a w życiu
osobistym nigdy nie zabrakło zdrowia,
spokoju i radości – dodała. Joanna Oreł

Zawodnicy i zawodniczki Pogoni
Ruda Śląska wygrali swoją grupę
w obu rzutach Drużynowych Mistrzostw Śląska. W zawodach zorganizowanych przez Śląski Związek Lekkiej Atletyki startuje młodzież z roczników 2007, 08 i 09.
Pierwszy rzut odbył się 7.05 w naszym mieście, gdzie drużyna Pogoni
zdobyła łącznie 1938 punktów i zdecydowanie pokonała drugi KS Sprint
Bielsko-Biała (1777 punktów) i MKS
Czechowice-Dziedzice (1710 punktów). Najwięcej punktów w pojedynczym starcie dla Pogoni zdobyła
Maria Puławska, która w biegu na
100 metrów uzyskała czas 12,57 sekundy, co dało jej 163 punkty. Świetnie
spisały się również sztafety 4x100 m
mężczyzn i kobiet, które zdobyły odpowiednio punktów 158 i 152.
Drugi rzut natomiast odbył się
22.05 w Bielsku-Białej, gdzie druży-

na Pogoni poprawiła swój wynik
i zdobyła 2052 punkty. Kolejne miejsca zajęli zawodnicy i zawodnicy
z Bielska. Drugą lokatę z 1858 punktami wywalczył KS Sprint BielskoBiała, a trzeci okazał się SLiS JUST
TEAM Bielsko-Biała (1735 punktów). Jeszcze lepszy wynik uzyskała
Maria Puławska, która dystans
100 metrów pokonała w czasie 12.10,
co dało drużynie Pogoni 184 punkty
(najlepszy wynik zawodów). Ponadto
reprezentanci naszego miasta zwyciężyli w rzucie młotem mężczyzn (Artur Szafranek) i kobiet (Amelia Marona), rzucie oszczepem mężczyzn (Jakub Skiba), skoku wzwyż kobiet
(Fryel Baher), sztafecie 4x100 m kobiet (Kaczmarek, Florczyk, Podgórska, Puławska), czy 4x100 metrów
mężczyzn (Bruner. Adamczyk, Pietrzyk, Cichoń).
DK
REKLAMA

KAMIENIARSTWO
Foto: JO

Natura jest najpiękniejsza...

RATY
0%

Foto: JO

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE
RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY

Podczas inauguracji TGON odbyło się przekazanie
kluczy do bram miasta osobom niepełnosprawnym.

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
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Rugby 7

Pływanie

nie zwolniły tempa i pokonały 51:0
Venol Atomówki Łódź, aby zakończyć
zmagania wygraną 25:12 z drużyną
AZS AWF Warszawa.
Diablice zagrały w składzie: Bezrączko (5 punktów), Cebula, Danilevich (10), Dutka (35), Piekorz (25),
Muryjas, Greinert (10), Starowicz,
Gliwińska (22), Stawicka (10), Hojeńska (10) oraz Szampera (10).

DK

Piłka nożna

Jastrząb w tarapatach,
Grunwald zwycięski
Ze zmiennym szczęściem w miniony weekend grały nasze drużyny
w A klasie i okręgówce. Swój mecz
wygrał Grunwald, natomiast Jastrząb
zanotował kolejną porażkę.
Sytuacja zespołu z Bielszowic z kolejki na kolejkę wygląda coraz gorzej.
Podopieczni Bogdana Dybały dopiero
co ponieśli sromotną klęskę 0:8 w derbach z Uranią w zeszłym tygodniu,
a w sobotę (28:05) ulegli na wyjeździe
Hetmanowi Katowice 2:6 (0:1). Dla
Jastrzębia był to dziesiąty mecz z rzędu bez zwycięstwa. Fatalna passa
sprawiła, że zespół z ul. Sportowców
jest trzeci od końca w tabeli A klasy
z dwoma punktami przewagi nad
przedostatnią Gwiazdą Ruda Śląska,
która w niedzielę przegrała ze Stadionem Śląskim aż 1:9 (honorowego gola
zdobył Karol Byrski).
Zdecydowanie lepiej w ligowych
zmaganiach radzi sobie Urania, która
po 24. kolejce jest piąta w tabeli z 40
punktami na koncie. Zespół Artura
Opeldusa w sobotę zremisował u siebie z UKS-em Szopienice 2:2 (1:0)
– bramki dla GKS-u zdobyli Daniel
Nowak i Paweł Kulisz. Remis zanotował również Wawel Wirek. Drużyna
Kamila Gabrysia po emocjonującej
końcówce wyrwała jeden punkt Naprzodowi Lipiny dzięki bramce Grze-

gorza Kokoszki. Do końca sezonu
A klasy pozostały tylko dwie kolejki.
Grunwald Ruda Śląska natomiast
po zeszłotygodniowym zwycięstwie
w derbach miasta ze Slavią tym razem
pokonał u siebie (28:05) w ramach
29. kolejki Zina klasy okręgowej Tęczę Błędów 4:1. Wszystkie bramki
w tym spotkaniu padły w pierwszej
połowie, a w rolach głównych w barwach Zielonych pokazali się Koki Togitani, Michał Tałady, Dawid Ogłoza
i Dawid Skorupa. Pierwszą bramkę
dla Grunwaldu zdobył Togitani po podaniu Taładego, drugą Tałady po podaniu Skorupy, trzecią Ogłoza po podaniu Togitaniego, a czwartą z rzutu
karnego strzelił wspomniany Skorupa.
Szansę na punkty w końcówce meczu straciła Slavia. Do 80. minuty meczu wyjazdowego ze Spartą Katowice
rudzianie remisowali 2:2 (gole dla
Slavii zdobyli Radosław Kowynia
i Mateusz Dragon), ale gospodarze
ostatecznie po bramkach w 81. i 90.
minucie zwyciężyli 4:2. Do końca
trwającego sezonu klasy okręgowej
pozostało jeszcze pięć kolejek. Slavia
z 27 punktami jest 14 (na 18 zespołów), a Grunwald, który zgromadził
21 punktów, jest szesnasty.

DK

Zawody w Kędzierzynie-Koźlu były ogromnym
sukcesem dla pływaczek i pływaków UKS Manta.

•

•

•

•

•
•

•

100 m i 50 m stylem grzbietowym
oraz 100 m stylem dowolnym;
Paulina Kozubowska wygrała srebro na dystansie 100 m stylem dowolnym oraz brązy na dystansie
200 m stylem motylkowym i 200 m
stylem zmiennym;
Maja Niewiadomska – złoto na dystansie 200 m stylem zmiennym,
srebra na dystansie 100 m stylem
grzbietowym i 100 m klasycznym.
Po dwa medale sięgnęli:
Alicja Wyleżyk – srebro na dystansie 25 m stylem klasycznym, brąz
na dystansie 25 motylkowym;
Zuzanna Walkiewicz – złoto na dystansie 200 m stylem motylkowym,
brąz na dystansie 100 m klasycznym;
Zofia Tatarczuk – dwa złota na 50 m
i 100 m stylem klasycznym,
Bartłomiej Macha – złoto na dystansie 50 m stylem motylkowym i srebro na 200 m stylem zmiennym;
Filip Paprotny – złoto na dystansie
100 m stylem dowolnym, srebro na
50 m dowolnym;

• Julia Faruga – srebro na dystansie
50 m stylem dowolnym, brąz na
100 m dowolnym,
• Wojciech Karasz, który sięgnął po
dwa srebra – na 200 m stylem motylkowym i na 50 m stylem grzbietowym.
Po jednym medalu zdobyli:
Bartosz Wójcicki (srebro na dystansie 100 m stylem grzbietowym), Tomasz Poloczek (srebro na dystansie
100 m stylem klasycznym), Natalia
Wyleżyk (brąz na dystansie 50 m stylem motylkowym) i Oliwier Miśkowiec, który również zdobył brąz na
dystansie 100 m stylem klasycznym.
Liczne medale przełożył się na wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej. Wśród 10-latków zwyciężył Jan
Golec, a Martyna Adamiok zajęła
2. miejsce. W klasyfikacji 9-latków
3. miejsce zajęła Klara Kowalska,
a wśród 12-latków Filip Paprotny był
trzeci, natomiast Gabriela Karkocha
wśród 13-latków zajęła 2. lokatę. 

DK

Podnoszenie ciężarów

Młodzi zawodnicy CKS-u Slavii
z medalami
W sobotę (28.05) na podestach
w Piekarach Śląskich odbyły się Mistrzostwa Śląska U20 i U23 w podnoszeniu ciężarów. Wśród zawodników
nie zabrakło przedstawicieli CKS-u
Slavia Ruda Śląska.
Rudzcy ciężarowcy wywalczyli cztery złote medale: Vadim Dranos z wynikiem 230 kg w kategorii wagowej
81 kg; Oleszko Maksymilian, który
osiągnął 155 kg w kategorii 89 kg; Patryk Tomasko z wynikiem 87 kg w kategorii 49 kg oraz Fabian Wrona, który
uzyskał 100 kg w kategorii 67 kg.
Srebro wywalczył z kolei Bartosz
Tomasko z wynikiem 87 kg w kategorii 49 kg. Po brązowe krążki sięgnął
Kyryl Dranos z wynikiem 73 kg w kategorii 61 kg oraz Daniel Pilich z wynikiem 63 kg w kategorii 49 kg. Co
warte odnotowania, najlepszym zawodnikiem w kategorii open został

Foto: CKS Slavia

Foto: Facebook/Diablice Ruda Śląska

W czterech spotkaniach Diablice zdobyły 137 punktów, a straciły zaledwie 22.

Drużyna UKS-u Manta Kochłowice
przywiozła z Międzynarodowych Koziołków Pływackich niemal 50 medali. Zawody odbyły się 21.05 w Kędzierzynie-Koźlu. Poza licznymi rekordami życiowymi pływaczki i pływacy Manty wielokrotnie stawali na
każdym stopniu podium.
Po cztery medale zdobyli:
• Jan Golec, który sięgnął po złoto na
dystansie 25 i 50 m stylem dowolnym, 25 m stylem grzbietowym
oraz zdobył srebro na dystansie
25 m stylem motylkowym;
• Gabriela Karkocha wywalczyła aż
trzy złote medale na dystansie
200 m stylem motylkowym oraz na
100 m i 50 m stylem dowolnym,
a także srebro na dystansie 50 m
stylem motylkowym;
• Martyna Adamiok wygrała na dystansie 25 m stylem grzbietowym
oraz trzykrotnie stanęła na drugim
stopniu podium na dystansach
– 25 m i 50 m stylem dowolnym i na
25 m stylem motylkowym.
Po trzy krążki zdobyli:
• Klara Kowalska – srebro na dystansie 25 m stylem grzbietowym oraz
brąz na dystansie 25 i 50 m stylem
dowolnym;
• Wiktor Wojtal – złoto na dystansie
200 m stylem motylkowym, srebro
na dystansie 50 m stylem motylkowym, brąz na dystansie 200 m
zmiennym;
• Dominik Krząkała wywalczyła złota na dystansach 50 m i 200 m stylem motylkowym oraz brąz na dystansie 50 m dowolnym;
• Artur Joszko trzykrotnie sięgnął po
brązowy medal na dystansach

Foto: Facebook/UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska

Pływacy Manty zdobyli 48 medali!

Diablice kończą
Mistrzostwa Polski na fali

Rudzkie rugbystki zwyciężyły
w rundzie finałowej Mistrzostw Polski
Rugby 7 Kobiet. Zawody odbyły się
28.05 w Gdańsku.
Diablice, po zajęciu 4. miejsca
w Ekstralidze podczas turnieju w Łodzi, tym razem rozpoczęły zmagania
w ramach 1 ligi. W pierwszych dwóch
spotkaniach pokonały Legię II Warszawa 29:5 oraz Alfę Bydgoszcz 32:5.
W kolejnych spotkaniach rudzianki
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Swoje pierwsze sukcesy w barwach CKS-u
osiągnęli bracia Vadim i Kyryl Dranos z Ukrainy.

Vadim Dranos, a bardzo dobry występ
wszystkich zawodników dał drużynie

CKS-u 2. miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
DK
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