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historia

Narodowy Dzień Powstań Śląskich

– To święto ustanawiane jest dla kolej-
nych pokoleń, by zawsze pamiętały jaką 
cenę trzeba zapłacić, by Polska była Pol-
ską – mówił podczas uroczystości Prezy-
dent RP Andrzej Duda.
–  Nie  byłoby  tej  wielkości  i  postępu 

w  II  Rzeczypospolitej,  gdyby  nie  było 
możliwości,  które  dawał  Górny  Śląsk 
i jego zasoby oraz wielcy patrioci, którzy 
dla Polski pracowali – przypomniał Pre-
zydent RP podczas uroczystości.
– Dzisiaj, w dobie, kiedy wojna jest za 

naszą  granicą,  kiedy  obce  mocarstwo 
naszym  sąsiadom  wydziera  ich  ziemie 
i burzy ich domy, nawet my, którzy nigdy 
nie  widzieliśmy  na  własne  oczy  wojny, 
tutaj w Polsce,  rozumiemy  to  z wyrazi-
stością, jakiej nie było nigdy dotąd, co to 
znaczy mieć Ojczyznę,  co  to  znaczy  sa-
memu stanowić o sobie, co to znaczy móc 
budować własne bezpieczeństwo i co  to 
znaczy  móc  zapewnić  bezpieczeństwo 
własnej rodzinie – mówił Andrzej Duda.
2 maja br. ustawę przyjął Sejm; 18 ma-

ja  za  ustanowieniem Narodowego Dnia 
Powstań Śląskich opowiedział się Senat. 

Uroczystość podpisania Ustawy o ustanowieniu  
Narodowego Dnia Powstań Śląskich odbyła się 7 czerwca.

20 czerwca po raz pierwszy będziemy obchodzili ogólnopolskie święto upamiętniające 
uczestników powstań śląskich. Prezydent rP andrzej Duda w siedzibie akademii Muzycznej 
w katowicach, 7 czerwca podpisał ustawę w tej sprawie. to efekt apelu z którym do Prezy-
denta zwrócili się przedstawiciela władz samorządowych ze Śląska i opolszczyzny.

HISTORIA POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Powstania śląskie to trzy zbrojne akordy wielopłaszczyznowego 

konfliktu toczonego w latach 1918–1922 na Górnym Śląsku i o Górny 
Śląsk pomiędzy ludnością propolską a proniemiecką przy inspiracji rzą-
dów w Berlinie i warszawie. ranga regionu sprawiła, że oczy mocarstw 
obradujących na konferencji pokojowej w Paryżu skupiły się na niewiel-
kim, ale strategicznie niezwykle istotnym przemysłowym śląskim pogra-
niczu. ostatecznie los regionu miał rozstrzygnąć się przy urnie wyborczej, 
przy której Ślązacy mieli sami wyrazić swą wolę. Plebiscyt zapowiedziany 
został na dzień 21 marca 1921 roku.

terror niemiecki sprowokował jednak wybuch pierwszego powstania 
śląskiego. wybuchło w sierpniu 1919 roku i zostało szybko stłumione 
przez niemców. Drugie powstanie, w sierpniu 1920 roku, osiągnęło swoje 
cele – rozwiązano niemiecką policję, udało się uzyskać zapewnienie 
o ukaraniu przywódców antypolskich ekscesów, znacznie wyrównano 
szanse obydwu stron przed planowanym głosowaniem.

w głosowaniu dopuszczono udział osób, które wcześniej wyemigrowa-
ły ze Śląska (przed 1904 rokiem). Z niemiec przyjechało 182 tys. emigran-
tów, z Polski – 10 tys. ostatecznie w plebiscycie wzięło udział około 
97 proc. uprawnionych osób, z czego około 19 proc. stanowili emigranci. 
Za przynależnością do Polski zagłosowało 40,3 proc. głosujących. Po ple-
biscycie alianci zaproponowali przyznanie Polsce jedynie powiatów 
pszczyńskiego i rybnickiego.

trzecie powstanie śląskie, trwające od nocy 2/3 maja do 5 lipca 1921 ro-
ku, było odpowiedzią na niekorzystne dla Polski propozycje podziału Gór-
nego Śląska. na czele zrywu, w którym wzięło udział około 60 tys. Pola-
ków, stanął wojciech korfanty. Powstańcy zdołali opanować prawie cały 
obszar, na którym głosy oddano za Polską.

w wyniku tego zrywu rada ambasadorów zdecydowała o korzystniej-
szym dla Polski podziale Śląska. Z obszaru plebiscytowego, czyli ponad 
11 tys. km kw., zamieszkanego przez ponad 2 mln ludzi, do Polski przyłą-
czono 29 proc. terenu i 46 proc. ludności. w Polsce znalazły się m.in. ka-
towice, Świętochłowice, królewska huta (obecny Chorzów), rybnik, Lu-
bliniec, dzisiejszy obszar rudy Śląskiej, tarnowskie Góry i Pszczyna. Po-
dział był korzystny dla Polski również pod względem gospodarczym – na 
przyłączonym terenie znalazły się: 53 z 67 istniejących kopalni, 
22 z 37 wielkich pieców oraz 9 z 14 stalowni. 

Opracował Krzysztof Gołąb 
historyk, dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej
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Prezydent RP Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem Powstań Śląskich.
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– Ustawa  ta ma pomóc skutecznie upa-
miętniać  trzy  zrywy  z  lat  1919-1921 
i czcić pamięć ich bohaterskich uczestni-
ków, którzy wywalczyli przyłączenie czę-
ści Górnego Śląska do odradzającej się 
Rzeczypospolitej. W  zamyśle ma  to  być 
święto,  o  którym będzie  pamiętała  cała 

Polska, święto, które zapisze się na stałe 
nie  tylko  w  państwowym  i  politycznym 
kalendarzu, ale także w świadomości Po-
laków – komentuje Krzysztof Gołąb, dy-
rektor  Muzeum  Miejskiego  w  Rudzie 
Śląskiej.
–  Trzeba  pamiętać,  że  bez  Górnego 

Śląska, jego zasobów i ludzi o wyraźnej 
polskiej tożsamości narodowej i wielkim 
patriotyzmie, co dawało tak duże możli-
wości  rozwoju,  trudno  byłoby  to  osią-
gnąć – dodaje Krzysztof Gołąb.
– Uważam,  że  ustanowienie Narodo-

wego Dnia Powstań Śląskich jako świę-
ta, wpisującego się w kalendarz najważ-
niejszych  uroczystości  jest  podniosłym 
wydarzeniem. Wiele lat słychać było gło-
sy,  by  w  należyty  sposób  upamiętniać 
wydarzenia  z  historii  naszego  regionu. 
Bardzo się cieszę, że nasze śląskie wyda-
rzenia  doczekały  się  takiej  rangi,  ale 
przed nami jest kolejne bardzo ważne za-
danie, by określić sposób, w jaki to upa-
miętnienie będzie utrwalane. Symbolika, 

forma,  ceremoniał  –  to  wszystko  ma 
ogromne  znaczenie,  by  idea  Powstań-
czych Zrywów nie stała się tylko pretek-
stem do cepeliady, wymuszonych działań 
czy nawet sztucznych i nadętych okazjo-
nalnych dyskusji. Wierzę,  że  Ślązacy  są 
na tyle twórczy, że w odpowiedni sposób 
teraz podejdą do kwestii obchodów tego 
nowego święta. Jestem przekonana, że to 
bardzo ważny i potrzebny krok w proce-

sie  kultywowania  pamięci  –  komentuje 
Anna Morajko-Fornal, pełnomocnik Pre-
zydenta Miasta Ruda Śląska ds. Edukacji 
Regionalnej.
Narodowy  Dzień  Powstań  Śląskich 

będzie obchodzony 20 czerwca, w rocz-
nicę  wkroczenia  na  przyznaną  Polsce 
część  Górnego  Śląska  wojsk  polskich. 
Nie będzie to dzień wolny od pracy.

 AP

raDa sEniorów

Seniorzy dyskutowali
Za nami szósta w tej kadencji sesja rudzkiej rady seniorów. Podczas środowych (8.06) obrad 
radni seniorzy rozmawiali między innymi o możliwości kontynuacji realizacji projektu Dzien-
ny Dom opieki Medycznej.

Sesja rudzkiej Rady Seniorów odbyła się po raz szósty w tej kadencji.
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– Przedstawiliśmy radnym  jak do  tej 
pory przebiegała realizacja projektu pod 
nazwą DDOM. W sumie z pomocy sko-
rzystało już 69 osób. To pacjenci, którzy 
wymagali wsparcia w codziennym funk-
cjonowaniu  –  osoby  starsze,  niepełno-
sprawne, które miały problemy z samo-
dzielnym  wykonywaniem  co  najmniej 
jednej  z  podstawowych  czynności  dnia 
codziennego. Nasi podopieczni mieli za-
pewnione  bezpłatne  świadczenia  takie 
jak: konsultacje lekarskie, psychologicz-
ne,  terapeutyczne  i  logopedyczne.  Na 
miejscu była również opieka pielęgniar-

ska.  To  można  powiedzieć  taka  forma 
sanatorium, ale w miejscu zamieszkania. 
Prowadzono zajęcia z fizjoterapeutą, za-
jęcia  ruchowe,  masaże,  krioterapię, 
światłolecznictwo, kinezyterapię, stymu-
lację  procesów  poznawczych  –  podsu-
mował  Mateusz  Góra,  autor  wniosku 
o dotację na utworzenie DDOM.
Rada  Seniorów  rozmawiała  również 

o możliwości udostępnienia opasek bez-
pieczeństwa dla  samotnych osób, które 
ukończyły  65  lat,  w  ramach  programu 
„Korpus Wsparcia  Seniorów” – Dobra 
informacja jest taka, że Wydział Zdrowia 

pozyskał  środki  na  zakup  100  takich 
opasek  dla  naszych  seniorów.  To  koszt 
110 tys. złotych. Staraliśmy się o to 3 la-
ta, ale cieszę się bardzo, że w końcu się 
udało – mówi Józef Osmenda, przewod-
niczący rudzkiej Rady Seniorów.
Podczas sesji  radni seniorzy wybrali 

również swojego delegata do Obywatel-
skiego  Parlamentu  Seniorów.  Został 
nim Jan Krawczyk. Podsumowano pro-
gram Rudzka Karta Seniora. – Od po-
czątku jego trwania wydano 7892 karty 
– mówi przewodniczący Józef Osmen-
da.

Dodajmy,  że  kolejna  sesja  rudzkiej 
Rady Seniorów zaplanowana została po 

wakacyjnej  przerwie  na  14  września 
2022 r.  AP
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Życzenia jubileuszowe złożył wiceprezydent Michał Pierończyk 
wraz z przewodniczącą Komisji Kultury Wiolettą Tkocz.
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REKLAMA

BUDŻET OBYWATELSKI

Zadania do budżetu 
obywatelskiego 

na 2023 zgłoszone
47 projektów zgłosili rudzianie do budżetu obywatelskiego 
na 2023 rok. – Dziękuję ich autorom za czas poświęcony na 
przygotowanie wniosków i zebranie wymaganej liczby pod-
pisów osób popierających projekty – mówi prezydent Graży-
na Dziedzic. Wszystkie wnioski przejdą teraz weryfikację.

Projektodawcy składając wnioski chęt-
niej korzystali z formy elektronicznej niż 
tradycyjnej, papierowej. 31 projektów 
złożonych zostało za pośrednictwem plat-
formy do obsługi budżetu obywatelskie-
go, a 16 w formie papierowej. Wśród pro-
pozycji wnioskodawców zdecydowanie 
dominują inwestycje, a tylko jeden wnio-
sek dotyczy „zadania miękkiego”. Zgło-
szono 10 zadań dużych (koszt realizacji 
powyżej 340 tys. zł) i 37 małych (koszt do 
340 tys. zł). Najwięcej projektów dotyczy 
dzielnicy Bielszowice – 9, a następnie 
dzielnic: Wirek - 8, Bykowina – 7, Ruda 
– 5, Godula, Kochłowice i Nowy Bytom 
– po 4 oraz Czarny Las, Halemba i Orze-
gów – po 2.

Projekty zostaną teraz zweryfikowane 
pod względem zgodności z uchwałą Rady 
Miasta w sprawie wymagań, jakie powi-
nien spełniać projekt budżetu obywatel-
skiego miasta Ruda Śląska. Co istotne, 
jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania 
zgłoszonego jako zadanie małe przekro-
czy limit określony dla tego rodzaju zada-
nia, to zostanie ono automatycznie za-
kwalifikowane do zadań dużych. Lista 
projektów, które poddane zostaną pod 
głosowanie mieszkańców, ogłoszona zo-
stanie do 27 lipca.

W dniach od 5 do 11 września odbę-
dzie się głosowanie, które przeprowadzo-
ne zostanie za pośrednictwem platformy 
elektronicznej oraz w formie tradycyjnej 
– w wyznaczonych punktach. – Do reali-
zacji wybrane zostaną zadania, które uzy-
skają najwyższą liczbę głosów, jednak nie 
mniej niż 30 i będą mieściły się w przewi-
dzianej puli pieniędzy – informuje Graży-
na Janduła-Jonda, sekretarz miasta, prze-

wodnicząca zespołu ds. budżetu obywa-
telskiego na 2023 rok. Wykaz zwycię-
skich projektów zostanie opublikowany 
23 września.

Trwają prace nad realizacją budżetu 
obywatelskiego na 2022 rok. Wyłoniono 
już wykonawców pumptracka na Burloch 
Arenie, strefy odpoczynku przy Szkole 
Podstawowej nr 4 oraz parkingu przy 
Szkole Podstawowej nr 3. Trwają postę-
powania dotyczące doposażenia kom-
pleksu Burloch Arena w nowe atrakcje, 
wybiegu dla psów przy ul. Paderewskie-
go, placu zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu nr 9, placu zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu nr 20, rewitalizacji skweru 
w rejonie ul. Katowickiej i Siekiela, mo-
dernizacji ciągu pieszego pomiędzy 
ul. Górnośląską, Grzegorzka i Zgrzebnio-
ka oraz zagospodarowania terenu przy 
ul. Jankowskiego 6. Przygotowywane jest 
postępowanie w celu wyłonienia wyko-
nawcy placu zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu nr 35 oraz powtórne postępowanie 
dotyczące rozbudowy terenowych tras ro-
werowych w Parku Strzelnica.

Wydzielenie z przyszłorocznego bu-
dżetu miasta specjalnej puli do dyspozy-
cji mieszkańców to dziesiąta tego typu 
inicjatywa realizowana w Rudzie Ślą-
skiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, 
w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 roku 
– 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku 
– 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, 
w 2020 roku – 3,994 mln zł, w 2021 roku 
– 4,122 mln zł, a w 2022 roku 
– 4,222 mln zł. W pierwszym głosowaniu 
wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim 
– ponad 8,1 tys.

 UM
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Sto lat Orkiestry KWK Pokój
Koncert jubileuszowy z okazji 100- lecia istnienia Orkiestry KWK Pokój odbył się w miniony 
piątek (10.06) na deskach Miejskiego Centrum Kultury. W programie zaprezentowano utwo-
ry ukazujące dorobek orkiestry, a ten robi wrażenie. Choć jej historia się zmieniała, miłość 
do muzyki pozostała niezmienna.

Orkiestra powstała w 1922 roku. Od 
początku zespół sam komponował utwo-
ry, z własnych środków pozyskiwał in-
strumenty czy umundurowanie. Ambicje 
orkiestry przerwał wybuch II Wojny 
Światowej lecz już kilka dni po wyzwole-
niu dyrygent wraz z zespołem wznowił 
działalność. Orkiestra koncertowała dla 
załogi kopalni, rodzin górniczych oraz dla 
mieszkańców robotniczych osiedli. 
W 1968 roku połączono kopalnie „Wan-
da-Lech” i „Pokój” w jedno przedsiębior-
stwo państwowe pod nazwą Kopalni Wę-
gla Kamiennego „Pokój”, równocześnie 
połączono orkiestry obu kopalń w jeden 
zespół. Od 1993 roku orkiestrę prowadzi 
Jacek Kampa.

– Pierwsze lata kierowania orkiestrą 
wspominam bardzo dobrze. Kiedy funk-
cjonowały kopalnie, a górnictwo miało 
się dobrze koncertowaliśmy bardzo dużo. 
Ta tradycja była żywa i kultywowana przy 
każdej okazji. Do roku 2008 wszystko się 
fantastycznie układało. Potem musieliśmy 
założyć stowarzyszenie i muszę uczciwie 
przyznać, że jest to trudne żeby się utrzy-
mać. Od stycznia 2023 roku nie będzie już 
ruchu ,,Pokój” i nie wiem, jak to będzie 
wyglądało. Jak nie ma koncertów, nie ma-

my też prób, a żeby ćwiczyć trzeba mieć 
cel jakim jest występ – wyjaśnia Jacek 
Kampa, dyrygent Orkiestry KWK Pokój.

Wydaje się, że przed orkiestrą trudny 
czas kolejnych zmian, a tych już ma sporo 
na swoim koncie. W roku 1996 nastąpiło 
połączenie kopalni „Pokój” z kopalnią 
„Walenty-Wawel”, co znów spowodowa-
ło połączenie się obu zespołów w jeden. 
Orkiestra liczyła wtedy niemal 120 muzy-
ków. Teraz jest ich 50.

– Mamy na swoim koncie wiele  
konkursów w kraju i za granicą. Najwięk-
szy nasz sukces to 1 miejsce na konkursie 
Orkiestr Górniczych w Siemianowicach 
Śląskich. W roku 2003 w Bösel zajęliśmy 
Grand Prix festiwalu. Zdobyliśmy rów-
nież 1 miejsce w kategorii Orkiestry Dęte, 
1 miejsce za przemarsz i 1 miejsce w kate-
gorii Orkiestry Młodzieżowe. Pokonali-
śmy 40 orkiestr z całej Europy. To nasz 
największy sukces – dodaje Jacek Kam-
pa.

Orkiestra uświetniała także festyny, ba-
le i jubileusze, wycieczki oraz zabawy 
integracyjne. Czego im życzyć na kolejne 
lata?

– Życzyłbym sobie  jak najwięcej kon-
certów. To dla muzyków najważniejsze, 
grać dla publiczności. Chcemy przypomi-
nać o naszej górniczej, muzycznej trady-
cji. Wierzę również, że uda się od nowego 
roku przejść pod skrzydła miasta, by stać 
się orkiestrą Miejską. Jest wstępna wola 
Komisji Kultury w tej sprawie. Mama na-
dzieję, że uda się to zrealizować – doda-
je.

APOrkiestrę od 1993 roku prowadzi Jacek Kampa.

Fo
to

: U
M

 R
ud

a 
Śl

ąs
ka



ekologia

www.wiadomoscirudzkie.pl  wokół nas | 15.06.20224

eDUkaCJa

Z wizytą w Pałacu

Małżonka prezydenta RP Agata 
Kornhauser-Duda od kilku lat regular-
nie obejmuje konkurs swoim patrona-
tem. Na spotkanie zaprosiła laureatów 

konkursu, którego finał odbywa się 
w Rudzie Śląskiej.

– Jesteście bardzo utalentowani, 
gratuluję – zapewniała Pierwsza Da-
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zydent Rudy Śląskiej. – Cieszę się 
również, że Pierwsza Dama zapewniła 
nas, że widzimy się za rok, po kolejnym 
finale konkursu – dodała Anna Krzy-
steczko.

Przypomnijmy, że w tym roku odby-
ła się ósma edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego „W kręgu 

 W spotkaniu z Pierwszą Damą uczestniczyła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Laureaci konkursu „w kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek kL Ravensbrück” wraz z wice-
prezydent anną krzysteczko gościli  w Pałacu Prezydenckim w warszawie (6.06.2022). wizyta 
odbyła się na zaproszenie Pierwszej Damy, małżonki prezydenta RP agaty kornhauser-Dudy.

ma, dziękując młodym ludziom za 
wolę podtrzymywania pamięci o ofia-
rach obozu. – Na pewno znacie słynne 
słowa Jana Pawła II, że naród, który 
traci pamięć, traci swoją tożsamość. 
Dlatego tak ważne jest, by znać histo-
rię swojego kraju, też tę bardzo trudną 
historię – podkreślała Małżonka Pre-
zydenta. – To było wyjątkowe spotka-
nie młodych, wrażliwych ludzi, dla 
których historia ma szczególny wy-
miar. Rozmawialiśmy z Pierwszą Da-
mą nie tylko o przygotowaniach i prze-
biegu samego konkursu ale przede 
wszystkim o tym jak ważna jest pamięć 
o tamtych wydarzeniach. Laureaci 
konkursu mówili o motywacji do 
udziału w nim, wspominali opowieści 
swoich dziadków o wojnie, czym kie-
rowali się wybierając teksty – podsu-
mowała spotkanie w Pałacu Prezy-
denckim Anna Krzysteczko, wicepre-

Zielone pracownie 
Dwie szkoły z Rudy Śląskiej – sPs nr 15 oraz sP nr 35 specjalna 
znalazły się w gronie 70 szkół województwa, które otrzymały 
dofinansowanie na stworzenie ekologicznych pracowni w ósmej 
edycji konkursu Zielona Pracownia’2022. Finał wraz z uroczy-
stym wręczeniem symbolicznych dyplomów potwierdzających 
dofinansowanie, odbył się na Zamku w ogrodzieńcu.

– Ten konkurs organizujemy po to, 
aby wzrastała świadomość ekologicz-
na, bo edukacja od najmłodszych lat 
jest bardzo istotna. Im więcej postaw 
ekologicznych nauczymy się w młodo-
ści, tym mniej problemów ze środowi-
skiem będziemy mieli w późniejszych 
latach. To jest cel, który chcemy osią-
gnąć realizując program Zielonych 
Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bedna-
rek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Na tegoroczny konkurs Zielona Pra-
cownia wpłynęło 129 zgłoszeń, z któ-
rych wybranych zostało 70 projektów. 
Wśród wyróżnionych placówek znala-
zły się dwie szkoły z Rudy Śląskiej. 
SPS nr 15 z Oddziałami Integracyjny-
mi stworzyła projekt pracowni „Woda 
źródłem życia”. – Tematem wiodącym 
naszej pracowni jest woda. Wszystkie 

elementy związane z wodą będzie moż-
na w niej znaleźć. Dodatkowo pracow-
nię wyposażymy w 4 stanowiska mikro-
skopowe, a wszystko planujemy wyko-
nać do końca tego roku. W sumie 
w dwóch etapach tego programu pozy-
skaliśmy prawie 50 tys. złotych, z czego 
się bardzo cieszymy. Specjalne podzię-
kowania należą się Agacie Pach i Bo-
żenie Czoik, które były pomysłodaw-
czyniami i koordynatorkami tego pro-
jektu. Chcemy, by pracownia jak najle-
piej służyła naszym uczniom w zakresie 
nauk przyrodniczych, ekologicznych 
i biologicznych – wyjaśnia Piotr Pren-
cel, dyrektor SPS nr 15 z Oddziałami 
Integracyjnymi „Woda źródłem życia”

Zielona Pracownia w SP nr 35 Spe-
cjalnej w Rudzie Śląskiej  to „Leśna 
przystań”. – Chcieliśmy stworzyć wy-
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Wśród 70 wyróżnionych szkół, znalazła się SPS nr 35, 
która odebrała dyplom potwierdzający dofinansowanie.

marzone miejsce dla naszych uczniów 
nie tylko do nauki, ale również dla re-
laksu. W pracowni nauka będzie odby-
wała się poprzez doświadczanie, zaba-
wę, wykorzystamy do tego specjalną 
ścianę sensoryczną. Chcemy u dziecia-
ków uruchomić wszystkie zmysły. Będą 
mogły dotknąć różnych kor drzew, 
kwiatów, a kiedy będą chciały chwilę 
odpocząć – takie miejsce również się 
w sali znajdzie – mówi pomysłodaw-
czyni pracowni Martyna Milik-Klank, 
która opracowała projekt wraz z Klau-
dią Salwiczek.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach przeznaczył na stworzenie Zie-
lonych Pracowni w tym roku blisko 
2,8 mln zł – najwięcej w historii kon-
kursu. Dzięki dofinansowaniu w szko-
łach województwa śląskiego do tej po-
ry powstało 439 pracowni za ponad 
16,5 mln zł.

 AP
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Agata Pach z SPS nr 15  
z certyfikatem.

Spotkanie z laureatami konkursu ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek 
KL Ravensbrück” odbyło się w Pałacu Prezydenckim.
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poezji i prozy lagrowej więźniarek KL 
Ravensbrück”. Laureaci zostali wybra-
ni spośród 28 finalistów, którzy zapre-
zentowali się podczas kwietniowej gali 
w Rudzie Śląskiej. Konkurs jest formą 
oddania hołdu ocalałym byłym więź-
niarkom obozu oraz ofiarom zamordo-
wanym w KL Ravensbrück. AP

sUkCEsY RUDZkICH FIRM

ZPM Kuś wyróżniony
ogromny sukces Zakładu Przetwórstwa Mięsnego kUŚ. Firma 
otrzymała  puchar wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju wsi Henryka kowalczyka w ramach 53 kon-
kursu „Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym” 
wIosna 2020.

Fo
to

: Z
PM

 k
uś

Małgorzata Kuś wraz z synem Sławomirem 
są dumni z otrzymanego wyróżnienia.

– W tym pre-
stiżowym Kon-
kursie Instytutu 
Biotechnologii 
Przemysłu Rol-
no-Spożywczego 
im. prof. Wacła-
wa Dąbrowskie-
go pod patrona-
tem Ministra 
Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, biorą 
udział firmy wę-
dliniarskie z ca-
łej Polski. Pro-
dukty zostają 
poddane weryfi-
kacji zarówno 
smakowej, orga-
noleptycznej jak 
i badaniom labo-
ratoryjnym. Dla-
tego bardzo 
wielkim uzna-
niem jest otrzy-
manie Pucharu Wiceprezesa Rady Mi-
nistrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Henryka Kowalczyka za zwycię-
stwo w konkursie.  Bardzo cenimy 
przyznaną nagrodę, która mobilizuje 
nas jeszcze bardziej do niezmiennego 
utrzymania jakości produkowanych 
wyrobów – mówi Małgorzata Kuś. 
Wśród wymienionych produktów zna-

lazły się krupnioki, żymloki, pasztet 
Bauera, parówkowa, bratwurst, tym-
baliki, krokiety, pierogi, salceson 
ozorkowy ciemny i kiełbasa drobiowa. 
Od początku istnienia firma stawia na 
jakość produktów, wszystko z myślą 
o swoich Klientach. Gratulujemy ko-
lejnego wyróżnienia!

 AP
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EDUkaCJa

W gronie najlepszych

Blanka Wypler oraz Alicja Kalfas najpierw przeszły przez etap zawo-
dów szkolnych, później wzięły udział w okręgowych (w styczniu 2022 r. 
odbyła się część pisemna – rozprawka oraz test językowy, a w lutym część 
ustna – interpretacja wylosowanego wiersza), a następnie zakwalifikowały 
się do etapu centralnego (w kwietniu), również składającego się z części 
pisemnej i ustnej (rozmowa o wybranym przez ucznia temacie). Z woje-
wództwa śląskiego do finałowego etapu centralnego przeszło 11 uczniów, 
wśród nich wspomniane dwie uczennice z SP nr 20 w Kochłowicach – na 
poziomie ogólnopolskim znalazły się one w gronie ponad 100 finalistów 
z całego kraju. –  Jest  to  podwójny  powód  do  dumy  i  radości,  bo  nasi 
uczniowie drugi raz startowali w tej olimpiadzie. W ubiegłym roku zdoby-
li najwyższe miejsca i w tym roku stało się ponownie. Cieszymy się, że mam 
takich  zdolnych  uczniów  i  nauczycieli,  którzy  chcą  podjąć  trud  pracy 
z uczniami, motywują ich i odkrywają talenty. To jest bardzo duży wysiłek, 
ponieważ poziom tej olimpiady wykracza nie tylko poza oczekiwania sta-
wiane przed uczniami szkół podstawowych, ale nawet powiedziałabym, że 
częściowo ponad wymagania  stawiane uczniom szkół  średnich – ocenia 
Katarzyna Szuba, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20.

18 uczniów rudzkich szkół podstawowych zostało w tym roku szkolnym finalistami bądź laureatami olimpiad przedmiotowych. w gronie tym znalazły się 
m.in. uczennice szkoły Podstawowej nr 20 w kochłowicach jako finalistki III olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół Podstawowych na poziomie 
ogólnopolskim.
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Alicja Kalfas (po lewej stronie) oraz Blanka Wypler (po prawej) 
z SP nr 20 w Kochłowicach zostały finalistkami III Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. 
Przygotowywały się pod okiem  

polonistki Karoliny Kokot (na zdjęciu w środku).

W ramach przygotowań uczennice musiały się bowiem zmierzyć z listą 
lektur i wierszy. – Jeżeli chodzi o lirykę, mieliśmy reprezentację właściwie 
wszystkich najważniejszych poetów – począwszy od Jana Kochanowskie-
go, przez praktycznie poetę każdej epoki aż po tych współczesnych. To był 
przegląd całej literatury polskiej, a zakres wiedzy obejmował każdą epokę 
literacką  – podkreśla Karolina Kokot, nauczycielka języka polskiego 
w SP nr 20, która przygotowywała uczennice do olimpiady.

Przygotowania do konkursu polegały właśnie na wspólnych spotka-
niach oraz omawianiu tekstów i zasad olimpiady. Uczennice wzięły także 
udział w warsztatach organizowanych przez profesorów z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach dla osób, które zakwalifikował się do ogólnopol-
skiego etapu. – Uczestnictwo w konkursie dało mi bardzo duży zasób wie-
dzy. Doświadczyłam też czegoś zupełnie nowego w tym konkursie, jak na 
przykład przemawianie przed gronem profesorskim – mówi Alicja Kalfas, 
finalistka III Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawo-
wych. – Zdecydowałam się na udział w olimpiadzie dzięki wsparciu, za-
chęcie oraz pomocy mojej polonistki, choć na początku tematy wydawały 
mi się być bardzo trudne – dodaje Blanka Wypler, druga z finalistek.

Dodajmy, że tytuł finalisty lub laureata olimpiady oznacza dla ucznia 
uzyskanie najwyższego wyniku z egzaminu ósmoklasisty z danego przed-
miotu, co w praktyce zwalnia go z jego zdawania.

Jednak uczennice SP nr 20 nie są jedynymi, które osiągnęły olimpijskie 
sukcesy w edukacji w roku szkolnym 2021/2022. Na liście tej jest także: 
laureat Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego z Chemii z SP nr 4; fi-
nalista Konkursu Przedmiotowego z Chemii z SP nr 6; laureatka Woje-

wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego oraz laureatka 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii z SP nr 7; finalista 
Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki z SPS nr 15; finalistka Ogólnopolskie-
go Konkursu Genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wiel-
ka i Mała Ojczyzna” z SP nr 17, finalista III Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego dla Szkół Podstawowych przy Instytucie Badań Literackich 
PAN z SP nr 18; finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Geografii z SP nr 20; laureatka olimpiady z języka polskiego, finalista 

olimpiady z biologii oraz finalista olimpiady z matematyki z SP nr 24; lau-
reat olimpiady z historii z SP nr 30; laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z j. angielskiego z SP nr 41; laureat Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego dla Szkół Podstawo-
wych i finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla 
Szkół Podstawowych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz finali-
sta VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich z Ze-
społu Szkół nr 2. Joanna Oreł

REkLaMa
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Tydzień Godności osób z niepełnosprawnościami

Tydzień godności za nami
blisko 20 wydarzeń integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych a wszystko w jednym tygodniu. 8 czerwca zakończyły się 
obchody XViii Tygodnia Godności osób z niepełnosprawnościami w rudzie śląskiej. symboliczny klucz do bram miasta został zwrócony 
przez osoby niepełnosprawne podczas finału olimpiady radości w Halembie.
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W rudzkim ZAZie odbyło się spotkanie w dziale szwalniczym, 
pralniczym oraz w sali rehabilitacji. 

Fo
to

: a
p

Fo
to

: U
m

 r
ud

a 
śl

ąs
ka

Symbolicznie znicz olimpijski zapalił najmłodszy zawodnik.
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Spotkanie w dekoratorni rudzkiego ZAZ-u.
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Podczas inauguracji Olimpiady Radości zaprezentowali się zawodnicy  
z 24 placówek z województwa śląskiego.
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Turniej gier i zabaw odbył się na boisku 
przy SPS nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi.
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Gra w kapsle, tory przeszkód i gra w gumę 
to tylko niektóre z konkurencji w SPS nr 15.
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W olimpiadzie radości wzięło udział 260 zawodników.
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piknik ekoloGiczny

Zapachniało chlebem
piknik ekologiczny przy „piekaroku” odbył się w miniony piątek 
(10.06). wydarzenie rozpoczęło się od spaceru historyczno-przy-
rodniczego z przewodnikiem po najstarszej części miasta – od 
kolonii robotniczej staszica, przez dolinę rowu rudzkiego, ruiny 
domu karola Goduli aż do skweru przy zabytkowym piecu. Tam 
można było spróbować chleba wypiekanego na naturalnym zakwa-
sie wraz z piekarnią – cukiernią Jakubiec. przypomnijmy, że tego 
typu piece były budowane na XiX-wiecznych osiedlach familoków.  
z czasem ulegały zniszczeniu lub były wykorzystywane jako maga-
zyny. rudzki „piekarok” to jedyny czynny, zabytkowy piec chlebo-
wy w regionie. podczas pikniku nie zabrakło atrakcji i kreatywnych 
warsztatów dla dzieci. AP
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Chleb z tustym podawali mieszkańcom  
wiceprezydenci Krzysztof Mejer i Michał Pierończyk.
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Imprezę 
przy 

„piekaroku” 
prowadziła 

Inga Papkala 
– aktorka, 

prezenterka 
radiowa 

i konferansjerka.
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Warsztaty dla dzieci cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Fo
to

: U
m

 r
ud

a 
śl

ąs
ka

Mieszkańcy chętnie spotykają się przy „piekaroku”.
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Piknik rozpoczął się od spaceru historyczno -przyrodniczego.

Zawodnikom nagrody wręczał wiceprezydent Michał Pierończyk.

Podczas olimpiady radości zawodnicy otrzymali 
medale i pamiątkowe dyplomy.
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miasto

Święto Herbu Miasta
Światowe przeboje muzyki rozrywkowej i klasycznej zabrzmiały w Rudzie Śląskiej! Z okazji obchodów Święta Herbu miasta na placu Jana Pawła ii w nowym Bytomiu moż-
na było posłuchać muzyków narodowej orkiestry symfonicznej Polskiego Radia oraz solistów opery Śląskiej. wystąpili również artyści z Rudy Śląskiej – chór słowiczek, 
orkiestra rudzkiej szkoły muzycznej oraz zespół z  młodzieżowego Domu kultury w Rudzie.
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Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: 
wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Szpaków 9-11-13 
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 15.06.2022 r. do dnia 
22.06.2022 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415,• 
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,• 
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00•  w pokoju 310

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać fax’em lub e-mail’em zamówienia z podaniem danych 
potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 99,51 PLN /z VAT/.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 

12, w pokoju 213 do dnia: 29.06.2022 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu 29.06.2022 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 100.000,00 PLN/

budynek.
Wadium można wpłacać na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 

5415 do dnia 29.06.2022 r. do godz. 8.30. Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu 
środków na konto zamawiającego.

W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawia-
jącego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez 
podania przyczyny.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Alicja Pawłowska pracownik Działu 
Technicznego pok.310 tel. 32 248-24-11 /15/ wen. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

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

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 kwalifi kacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Termometria skórna • 
Audiometria• 
Spirometria• 

Marcel Podsiadło
syn Pauliny i Rafała

ur. 30.05 (3240g i 53 cm)

Natan Wrona
syn Sary i Damiana

ur. 1.06 (3200 g i 51 cm)

Alan Jerocki
syn Anny i Mariusza

ur. 2.06 (3000g i 52 cm)

Leon Armanowski 
syn Roksany i Patryka

ur. 1.06 (3300 g i 56 cm)

Amelia Szewczyk
córka Agnieszki  i Damiana 
ur. 30.05 (3720 g i 55  cm)

Marcelina Leuto
córka Dominiki i Damiana 
ur. 30.05 (2550 g i 51 cm)

Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl

Zapraszam na sesje:
ciążowe, noworodkowe 
oraz reportaże z chrztów

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Iga Aleksa
córka Marzeny i Łukasza
ur. 8.06 (3342g i 53 cm)

Lena Machulec
córka Pauliny i Arkadiusza
ur. 7.06 (3305 g i 57 cm)

Ignacy Zając 
syn Barbary i Łukasza

ur. 7.06 (3130g i 51 cm)

Maria Klimczak
córka Nikoliny i Pawła

ur. 8.06 (3290g i 54 cm)
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OGŁOSZENIA�DROBNE

UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych.�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,�so-
lidnie.�Tel.�601-292-699.

 POŻYCZKI� –� SZYBKO� Z� KOMORNI-
KIEM,� tel.� 32� 260-00-33,� 516-516-611.�
Pośrednik� CDF� S.C.� firmy� MATPOL� FI-
NANSE�Sp.�z�o.o.

 Hydraulik,�tel.�797-599-031.

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

 Pożyczka� szybka� dojazd.� Tel.� 780-
116-672.

 Dekarz�tanio,�tel.�880-201-358.

 BJ� –� czyszczenie� dywanów,� tapice-
rek,� wykładzin.� Solidnie,� niedrogo.� Tel.�
606-274-056.

NierUchomości

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

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

 Chcesz� sprzedać� mieszkanie?�
Sprawdź� jaka� jest� aktualna� wartość.�
Działamy�22�lata�na�rynku,�www.lokator.
nieruchomosci.pl,�tel.�793-017-323.

 Sprzedaż:� mieszkanie� 3� pokojowe,�
Ruda�1,�ul.�Norwida,�53�m2�–�240�tys�zł.��
Działka�gruntu�–�Wirek,�rejon�autostrady�
603�m2�–�231�tys.�zł.�Nieruchomości�GA-
BRIEL,�tel.�691-523-055.

moToryzacja

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

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

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. 

25 czerwca 2022 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

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

UWAGA! ZMIANA 
TERMINU BIEGU

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!

WYCIĄG�Z�OGŁOSZENIA�O�PRZETARGU

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA
ogłasza�drugi�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�niezabudowanych�

nieruchomości�gruntowych�położonych�w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowicach�w�rejonie�ulicy�
ks.�Stanisława�Bisty,�z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�

planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska.
Przetarg,�który�odbył�się�w�dniu�24.01.2022�r.�zakończył�się�wynikiem�negatywnym�dla�działek�nr�3811/121�

i�3812/121�oraz�3813/121�i�3814/121.�
Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�drugiego�ustnego�przetargu�nieograniczonego�z�przeznaczeniem�pod�zabu-

dowę�zgodną�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska są�nieza-
budowane�nieruchomości�gruntowe�własności�Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położone�w�Rudzie�Śląskiej-Kochłowi-
cach w rejonie ulicy ks. stanisława Bisty,�obejmujące�działki�oznaczone�numerami�geodezyjnymi:
a)�3811/121�i�3812/121�o�łącznej�powierzchni�0,0665�ha�(użytek�„RIIIb”),
b)�3813/121�i�3814/121�o�łącznej�powierzchni�0,0604�ha�(użytek�„RIIIb”),
obręb�Kochłowice,�karta�mapy�1,�zapisane�w�księgach�wieczystych�numer�GL1S/00006099/0�oraz�GL1S/00008003/5.�•�
W�dziale�III�księgi�wieczystej�numer�GL1S/00006099/0�znajdują�się�wpisy:
ograniczone�prawo�rzeczowe�związane�z�inną�nieruchomością�–�służebność�drogi�dla�każdoczesnego�właściciela�nie-•�
ruchomości�Kochłowice�wykaz�20�–�tu�przeniesiono�przy�przepisaniu�księgi�wieczystej�Kochłowice�wykaz�1297,
ograniczone�prawo�rzeczowe�–�prawo�użytkowania�na�rzecz�wskazanych�osób�fizycznych�–�tu�przeniesiono�przy�prze-•�
pisaniu�księgi�wieczystej�Kochłowice�wykaz�1297,
ograniczone�prawo�rzeczowe�–�prawo�drogowe�na�rzecz�wskazanych�osób�fizycznych�–�tu�przeniesiono�przy�przepi-•�
saniu�księgi�wieczystej�Kochłowice�wykaz�1297.
Dział�IV�tej�księgi�wieczystej�jest�wolny�od�wpisów.�Działy�III�i�IV�księgi�wieczystej�numer�GL1S/00008003/5�są�wolne�

od wpisów.
W�celu�zapewnienia�dojazdu�z�drogi�publicznej�każda�z�ww.�nieruchomości�(wskazanych�w�ppkt�a�i�b)�zostanie�sprze-

dana� łącznie� z� udziałem�wynoszącym�1/3� części� działki� numer� 3808/121�o�powierzchni� 0,0683�ha� (użytek� „RIIIb”),�
obręb�Kochłowice,�karta�mapy�1,�zapisanej�w�księdze�wieczystej�numer�GL1S/00008003/5�(działy�III�i�IV�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�Woje-
wództwa�Śląskiego�z�2018�r.,�poz.�2701,�przedmiotowe�działki�oznaczone�są�symbolem:

20mNii – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części działki nr 3808/121 

wynoszą:
dla�działek�nr�3811/121�i�3812/121:�•� 132 000,00 zł
dla�działek�nr�3813/121�•� i 3814/121:�123 000,00 zł
Ceny�nieruchomości�ustalone�na�przetargu�zostaną�powiększone�o należny�podatek�od�towarów�i usług�i są�płatne�

w całości�przed�zawarciem�aktu�notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2022 r. o godz. 11.00 

w sali 213 Urzędu miasta ruda śląska, plac jana Pawła ii 6.
W�przetargu�mogą�uczestniczyć�osoby�fizyczne�i�prawne,�które�zapoznają�się�z�pełną�treścią�ogłoszenia�(zamieszczoną�

na�tablicy�ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska�oraz�na�portalu�miejskim�www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie�do�dnia�07.07.2022�r.�dokonają�wpłaty�wadium�w wysokości:

dla�działek�nr�3811/121�i�3812/121:�•� 6 600,00 zł
dla�działek�nr�3813/121�i�3814/121:�•� 6 200,00 zł

z dopiskiem�„wadium�–�ul.�ks.�Stanisława�Bisty�działki�nr�…”�przelewem�na�rachunek�bankowy�numer�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�pok.�nr�13�
i�14�w�godzinach:�poniedziałek-środa�8.00-16.00,�czwartek�10.00-18.00,�piątek�8-14�oraz�przed�otwarciem�przetargu�
przedłożą�Komisji�Przetargowej�wymagane�dokumenty� i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�
z uzasadnionej przyczyny.

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

Wydawca:� Śląskie� Media� Sp.� z� o.o.�
Anna� Piątek� (prezes).� Redakcja:� Anna�
Piątek� (redaktor� naczelna).� Dziennika-
rze:� Joanna� Oreł� (sekretarz� redakcji),�  
tel.� 512-295-228,� Dawid� Kosmalski�
(sport),�tel.�505-181-720,�dawid.kosmal-
ski@wiadomoscirudzkie.pl.� Redakcja:�  
41-709� Ruda� Śląska,� ul.� Niedurnego� 36.�
Dział�reklamy:�reklama@wiadomoscirudz-
kie.pl.� Redaktor� techniczny:� Aleksandra�
Mazur,�tel.�889-771-365.�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.�Redakcja�nie�
odpowiada�za�treść�ogłoszeń�i�reklam.�Nie�publikujemy�ogłoszeń�

mogących�godzić�w�dobre�obyczaje

 Skup� samochodów� wszystkich� ma-
rek, całych,� uszkodzonych,� skorodowa-
nych. Pomoc�drogowa,�złomowanie�po-
jazdów. Tel.�502-752-634,�502-865-808.

 Skup� wszystkich� samochodów!� Re-
cykling� samochodowy.� Wydawanie� za-
świadczeń.�Cena�1�zł/kg.�Tel.�32�771-61-
31,� 502-097-300.� Ruda� Śląska-Chebzie�
ul.� Kokotek� 44� (niedaleko�Urzędu� Skar-
bowego).

Praca

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

 Zatrudnię�opiekunki�do�pracy�w�Niem-
czech.�Tel.�781-989-873.

 
�Zatrudnię�pracownika�do�prac�ogólno-

budowlanych.�Tel.�603-975-040.

� Zatrudnię� do� pracy� brukarza,� lub� po-
mocnika,� wymagane� doświadczenie.� 
Tel.�504-334-464.

 Praca sezonowa w Niemczech. Tel. 

783-205-021.

różNe

 Antyki,� starocie,� szkło� porcelana,� ze-
garki,� obrazy,� odznaczenia,� zabawki� 
–�kupię.�Tel.�603-280-675.

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

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.
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Wkrótce czeka cię 
sporo pracy, która będzie wy-
magała od ciebie bardzo du-
żego wysiłku.
Byk – Starasz się być dla 
każdego miła i uprzejma. 
Niestety nie zawsze się to 
sprawdza.
Bliźnięta – Za to, co ostatnio 
się dzieje w twoim związku 
odpowiadasz także ty, nie 
zwalaj winy na niego. 
Rak – Życie jest pełne nie-
spodzianek, więc nigdy nie 
mów nie. Przyjmij zaprosze-
nie na imprezę.
Lew – Siedzenie przed tele-
wizorem nikomu na dobre 
nie wyszło. Wybierz się na 
długi spacer.
Panna – Nie uciekaj od pro-
blemów w związku, ale nie 
podejmuj trudnych decyzji. 
Rozmawiajcie.
Waga – Przed tobą trudny 
okres, ale świetnie sobie po-
radzisz. Musisz tylko zacho-
wać spokój.
Skorpion – Twój bojowy na-
strój bardzo się przyda. Bądź 
stanowcza, a wszystko do-
brze się ułoży.
Strzelec – Możesz spełnić 
marzenia. Nie poddawaj się, 
nie patrz na innych. Idź po 
swoje.
Koziorożec –  Pora wyjaśnić 
sobie wszystkie nieporozu-
mienia, inaczej w związku 
może być krucho.
Wodnik – Niedługo wszyst-
ko zacznie się układać po 
twojej myśli. Musisz tylko 
być cierpliwa.
Ryby – Zabierz się za dokoń-
czenie ważnych spraw. To 
będzie dla ciebie wyjątkowy 
dobry czas.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 
tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – fi gowiec, 5 – linia 
równoległa do linii frontu, 8 – jarmuł-
ka, 9 – okazała galera, 11 – walor, 
12 – wyspy u wybrzeży Szkocji, 
15 – czynsz dzierżawny, 17 – wolna 
posada, 20 – ślady, 21 – nie anoda, 
24 – jednostka monetarna Indii, 
25 – ostre zapalenie gardła i migdał-
ków, 28 – diabeł, 29 – różanecznik, 
32 – kochanek, wielbiciel, 33 – we-
randa, ganek, 36 – ptak drapieżny, 
39 – występuje w cyrku, 42 – dopływ 
Dunajca, 43 – może być kupiona, 
45 – metal szlachetny, 46 – pułapka, 
zasadzka, 47 – szałas na puszcie. 

PIONOWO: 1 – ranczo, 2 – odła-
mana tafl a lodu, 3 – średniowieczny, 
wolny rolnik na Rusi, 4 – rosyjska zu-
pa rybna, 5 – cięgi, lanie, 6 – czermień 
błotna, 7 – wewnątrz opony, 10 – okrą-
gły obraz, 13 – wiarus, 14 – rasa zebu, 
16 – nandu, 17 – słowo, 18 – żywica 
z egzotycznych drzew, 19 – weksel 
ciągniony, 21 – wychowanek szkoły 
wojskowej, 22 – guz zapalny, 
23 – śliwka lubaszka, 26 – pokłady 

odchodów ptaków morskich, 27 – li-
ście pietruszki, 30 – dawna moneta 
Iraku, 31 – mitologia grecka – córka 
Kadmosa, 34 – elektroda dodatnia, 
35 – brat Mojżesza, 37 – rodzaj sieci 
myśliwskiej, 38 – umysł, 40 – korozja, 
41 – pierwiastek chemiczny, 44 – mi-
tologia egipska – kraina zmarłych.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śląska-
Orzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nade-
ślą na adres redakcji (Ruda Śląska, 
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biu-
ro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, któ-
re jest rozwiązaniem krzyżówki. Na 
rozwiązania czekamy do 10 dni od da-
ty zamieszczenia konkursu. Po odbiór 
kuponu z krzyżówki „WR 17” zapra-
szamy do redakcji po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym (pod nr 889-
771-365) – pana Mariusza Budziń-
skiego. Prawidłowe hasło brzmi: 
Tchórz boi się cienia.
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| POLECAMY
Katarzyna Puzyńska

Żadanica 

Daniel Podgórski stara się ułożyć życie 
od nowa. Otwiera małą fi rmę agrotury-
styczną i oczekuje pierwszych gości. Ci 
przyjeżdżają z nieoczekiwaną propozy-
cją. Chcą, żeby Daniel wziął udział we 
wspólnym wywoływaniu duchów. Księżyc 
w pełni i szalejąca wichura tworzą dosko-
nałą atmosferę, by spróbować. Podgórski 
podejrzewa, że ta propozycja ma jakiś do-
datkowy, ukryty cel. Wkrótce wychodzi na 
jaw, że się nie mylił. Podczas seansu ginie 
człowiek, a wydarzenia zaczynają wymy-
kać się spod kontroli.

Tymczasem matka Daniela, Maria, ra-
zem z byłą komisarz Klementyną Kopp 
starają się pielęgnować wspomnienia 
młodości i - jak za dawnych lat - rozbijają 
obóz w pobliskim lesie. Nie tylko wichura 
sprawia, że zaczynają się bać. Podejrze-
wają, że ktoś krąży wokół ich namiotu. 
Dlaczego nie ujawnia się i podrzuca szma-
cianą laleczkę?

Beata Sabała-Zielińska
TOPR. Tatrzańska 

przygoda Zosi i Franka 

Zosia i Franek po raz pierwszy przyjeż-
dżają z rodzicami do Zakopanego. Dziew-
czynka ma dopiero siedem lat, ale wie, cze-
go chce i jak postawić na swoim. Jej starszy 
o trzy lata brat jest bardziej nieśmiały. Ferie 
w Tatrach to dla nich wszystkich niezła lek-
cja. Los chce, że wynajmują pokoje w rodzi-
nie ratowników TOPR-u. Gospodarz, pan 
Stanisław Gąsienica, jest już na emery-
turze. Jego syn, Jędrzej, aktywnie działa 
w Pogotowiu. A wnuk, jedenastoletni Jaś, 
pójdzie pewnie kiedyś w ich ślady.

Rodzina z Warszawy niewiele wie o gó-
rach. Jednak jedenaście dni z ratownikami 
dużo zmieni. „Mieszczuchy” nauczą się na 
własnych błędach, jak bezpiecznie zdoby-
wać Tatry, poznają prawdziwe akcje TOPR
-u i historię Pogotowia. Dowiedzą się, co to 
są lawiny, dlaczego zimą, idąc w góry, war-
to mieć ze sobą detektor, sondę i... łopat-
kę. Jak pracują psy lawinowe. Jak chodzić 
po górach, żeby się nie męczyć.

Clare Mackintosh
Zakładnik 

Możesz ocalić setki żyć… albo te, które 
znaczą najwięcej.

Lot Londyn - Sydney. Na pokładzie ste-
wardesa Mina próbuje zapomnieć o pro-
blemach z pięcioletnią córką i rozpada-
jącym się małżeństwie. Krótko po starcie 
otrzymuje jednak bardzo niepokojący list 
od anonimowego pasażera – ktoś infor-
muje ją, że samolot nigdy nie dotrze do 
celu…

Problem w tym, że tajemniczy autor 
notki, żeby doprowadzić do katastrofy, 
potrzebuje pomocy samej Miny. Nieste-
ty wie też, jak ją do tego skłonić. Kobieta 
staje się zakładniczką. Tymczasem samo-
lot ma lądować w Sydney za dwadzieścia 
godzin, podczas których wiele może się 
jeszcze zdarzyć...

Najnowsza powieść Mackintosh to 
klaustrofobiczny thriller, który zabiera 
czytelników na pokład, gdzie emocje się-
gają zenitu…

Lia Middleton
Gdy ją odnajdą 

Pierwszy rozdział jest tak szokujący, że 
podczas lektury nie uwierzysz własnym 
oczom. Ostatni wywoła w tobie takie 
emocje, że nigdy nie zdołasz o nim zapo-
mnieć.

NAOMI ZAWSZE CHCIAŁA BYĆ MATKĄ.
Jednak trzy lata temu opuścił ją mąż, 

zabierając ze sobą ich dziecko. Teraz, gdy 
córka nareszcie ją odwiedza, Naomi ma 
niepowtarzalną szansę, by odbudować 
swoją rodzinę. Problem w tym, że zdarzył 
się wypadek, a ona uciekła się do kłam-
stwa, od którego nie będzie już powrotu.

NAOMI ZGŁASZA ZAGINIĘCIE CÓRKI.
Po kilku godzinach w jej domu zjawia 

się policja, a na podjeździe zaczynają 
tłoczyć się dziennikarze. Funkcjonariusze 
przeszukują pobliski las. Były mąż snuje 
się po korytarzu. A Naomi może tylko pa-
trzeć z przerażeniem, bo od jej kłamstwa 
gorsza jest tylko prawda.

NAOMI NIE PAMIĘTA, CO NAPRAWDĘ 
SIĘ WTEDY WYDARZYŁO…



11www.wiadomoscirudzkie.pl  SPORT | 15.06.2022

12 medali 
na Mistrzostwach Śląska

Pływanie

Zawodniczki i zawodnicy UKS-u 
Manta Kochłowice świetnie zaprezen-
towali się podczas Mistrzostw Śląska 
12-latków. Zawody odbyły się 
w dniach 2.-3.06 w Radlinie. 

Aż cztery medale zdobyła Paulina 
Kozubowska, co dało jej 3. miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej dziew-
cząt. Paulina wygrała na dystansie 
800 m stylem dowolnym, dwukrotnie 
sięgnęła po srebro na 200 i 400 metrów 
stylem dowolnym oraz zajęła 3. miej-
sce na 100 m stylem dowolnym. 

Filip Paprotny natomiast został wi-
cemistrzem Śląska na 400 m stylem 
dowolnym i zajął 3. miejsce na 

200 metrów również stylem dowol-
nym. Dominik Krząkała zdobył dwa 
medale w stylu motylkowym: srebro 
na dystansie 1000 metrów i brąz na 
50 metrów. Ponadto medale wywal-
czyły rudzkie sztafety. Na 4x100 me-
trów stylem dowolnym srebro zdobyły 
dziewczęta  w składzie Kozubowska, 
Lena Ogińska, Laura Ogińska oraz 
Hołowczak, a w wyścigu chłopców 
brąz zdobyła drużyna w składzie Le-
nart, Paprotny, Krząkała i Joszko. 
Obie sztafety w tych samych składach 
wywalczyły po brązowym medalu na 
dystansie 4x100 m stylem zmiennym. 

DK

Zawody 
w Radlinie 
okazały się 
dla Manty 
sukcesem 

pod względem 
indywidualnym 
i drużynowym. Fo
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Paweł Grzywaczewski w kadrze Polski
Futsal
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Paweł Grzywczewski (z prawej) był 
częścią drużyny Gwiazdy, która zdobyła 
brązowy medal Mistrzostw Polski U19. 

akrobatyka sPortowa

KPKS z sukcesami w Rzeszowie

W dniach 2-5.06 w Rzeszowie od-
był się International Acro Cup. W za-
wodach wzięło udział 40 akrobatek 
i akrobatów z KPKS-u ,,Halemba”. 
Nasi reprezentanci wrócili z sześcio-
ma medalami. 

W klasie II wśród trójek kobiet 
zwycięstwo odniosły Martyna Szy-
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W rzeszowskich 
zawodach 

brały 
udział 

zespoły 
z Polski, 
Izraela, 

Kazachstanu, 
Gruzji, 

Bułgarii 
i Ukrainy. 

mik, Agata Kołodziej i Nadia Wróżek. 
W kategorii youth dwójek kobiet sre-
bro zdobyły Zofia Krawieczek i Alicja 
Szal, a brąz przypadł w udziale Julii 
Kuczerze, która wystąpiła z Martyną 
Rzepką z klubu Akr-Gym Mikołów. 
Czwarte i piąte miejsce również przy-
padły w udziale dwójkom z KPKS-u. 

Ponadto w kategorii 11-16 lat dwójek 
kobiet 2. lokatę zajęły Maja Mrozek 
i Zofia Przechrzta, a w dwójkach mie-
szanych brąz wywalczyli Julia Jessel 
i Szymon Jaworek. Poza tym w kate-
gorii wiekowej 13-19 lat również 
3. miejsce zajęły Emilia Biernat, Emi-
lia Wodyk i Emilia Urbańska.  DK

Bieg Dwunastogodzinny 
za nami

biegi

W miniony weekend w naszym 
mieście odbył się XXIV Międzynaro-
dowy Rudzki Bieg Dwunastogodzin-
ny oraz XIII Mistrzostwa Śląska 
w Biegu Dwunastogodzinnym. W za-
wodach wzięło udział 59 zawodniczek 
i zawodników. 

Trasa pętli biegu została wytyczona 
ulicami Nowego Bytomia – Objazdo-
wą, Markową, Damrota oraz Smolenia 
i wynosiła 1305,19 m. Biegacze wy-
startowali w sobotę (11.06) o godz. 21, 
a na metę dotarli o godz. 9 rano w nie-
dzielę (12.06). Zwycięzcą XIII Mi-
strzostw Śląska okazał się Leszek Ma-
łyszek z Siemianowic Śląskich, repre-
zentujący barwy AZS AWF Katowice. 
Małyszek przebiegł 107 okrążeń, czyli 

pokonał dystans 140130,33 m. Drugi 
był Tomasz Jędrzejko (103 okrążenia 
i 134911,57 m) z KS Sprint Bielsko-
Biała, trzeci natomiast Wojciech 
Agiejczyk z krakowskiego Go Aptiv!, 
który dzięki 95 ukończonym okrąże-
niom przebiegł 125251,05 m. 

Wśród kobiet najwięcej okrążeń 
(85) pokonała Agnieszka Struk z Bę-
dzina, która uzyskała szósty wynik 
zawodów. Najlepszym z rudzian  
okazał się Krzysztof Koźlicki 
z KRS TKKF Jastrząb, który w gene-
ralnej klasyfikacji był siódmy.  
84 okrążenia i przebyty dystans 
110750,96 m dał mu również trzecie 
miejsce w kategorii mężczyzn w wie-
ku 40-49. DK

Fo
to

: u
M

 r
ud

a 
Śl

ąs
ka

Zwycięzcy 
poszczególnych 

kategorii 
wiekowych 

odebrali 
nagrody z rąk 

wiceprezydenta 
Krzysztofa 

Mejera, 
który również 

spróbował 
swoich sił 

w biegu. 

Wychowanek SRS Gwiazdy Ruda 
Śląska, Paweł Grzywaczewski, otrzy-
mał powołanie do kadry narodowej 
U19 w futsalu. Grzywaczewski weź-
mie udział w zgrupowaniu w Pozna-
niu, a następnie będzie miał szansę 
pokazać swoje umiejętności podczas 
towarzyskiego turnieju w Chorwacji. 

Paweł Grzywaczewski nie tylko 
występuje regularnie w seniorskiej 
drużynie Gwiazdy, ale także był waż-
nym elementem drużyny do lat 19, 
która pod koniec lutego br. zdobyła 
brązowy medal Mistrzostw Polski. 

Rudzianie mistrzami Polski!
ZaPasy

Świetny rok zaliczają zapaśniczki 
i zapaśnicy z Rudy Śląskiej. Po sukce-
sach na arenie międzynarodowej re-
prezentanci ZKS-u Slavii zdobyli 
dziewięć medali w Mistrzostwach 
Polski. 

Doskonałą formę podczas XXX Mi-
strzostw Polski w zapasach potwier-

dziły medalistki Mistrzostw Europy 
– Natalia Kubaty oraz Natalia Strzał-
ka, które zwyciężyły w swoich kate-
goriach wagowych (odpowiednio  
62 i 72 kg). Kolejny złoty krążek  
dołożyła Paulina Danisz w kategorii 
65 kg. Srebrne medale zdobyli: Patry-
cja Słomska (72 kg), Dominika Kul-

wicka (55 kg) i Grzegorz Łabus (61 
kg). Brąz natomiast przypadł w udzia-
le Angelice Mytkowskiej (57 kg), Pa-
trycji Cuber (76 kg) i Jakubowi Czer-
czakowi (125 kg). W klasyfikacji ko-
biet drużyna ZKS-u zajęła drugą loka-
tę. Mistrzostwa odbyły się w dniach 
2-3.06 w Bydgoszczy.  DK

Kadra pod wodzą Łukasza Żebrow-
skiego najpierw w dniach 16.06-20.06 
odbędzie zgrupowanie w Poznaniu, 
a następnie wyjedzie do Porecia. 
W Chorwacji kadra rozegra trzy me-
cze w fazie grupowej towarzyskiego 
turnieju: 21.06 ze Słowenią, 22.06 
z Hiszpanią oraz 23.06 z Turcją. Po-
wołanie do reprezentacji otrzymali 
również dwaj inni wychowankowie 
Gwiazdy: Marcin Jastrzembski (obec-
nie AZS UŚ Katowice) oraz Maciej 
Mazur (obecnie Piast Gliwice).

DK

Młodziczki SPR-u 7. w Pucharze ZPRP
Drużyna młodziczek SPR Grunwald 

zajęła 7. miejsce w ogólnopolskim Pu-
charze Związku Piłki Ręcznej w Pol-
sce. Finałowy turniej został rozegrany 
w dniach 31.05-2.06. 

Aby dotrzeć do tej fazy, młodziczki 
SPR-u Grunwald musiały przebrnąć 
przez dwa turnieje. W ramach 1/16 
drużyna z Halemby wygrała wszystkie 
trzy spotkania w Łodzi, a w 1/8 w War-
szawie tylko jedno. Jednak to w zupeł-
ności wystarczyło, aby awansować 

dalej. W turnieju finałowym, który zo-
stał rozegrany w Nowej Karczmie 
(woj. pomorskie), Grunwald trafił  
do grupy z Bukowsko-Dopiewskim  
KPR-em, Czarnymi Regimin  
i UKS-em Banino. W pierwszym dniu 
rudzkie młodziczki pokonały drużynę 
z Banina 24:18 (13:6) i przegrały 
z Bukowsko-Dopiewskim KPR-em 
16:26 (9:16). Oznaczało to, że o awan-
sie do pierwszej czwórki zadecyduje 
ostatnie spotkanie. Tu jednak lepsze 

okazały się młode szczypiornistki 
z Regimina, które pokonały Grunwald 
23:20 (11:11). 

Młodym piłkarkom ręcznym z Ha-
lemby pozostała walka o miejsca 5-8. 
Na tym etapie podopieczne Adama 
Wodarskiego najpierw przegrały 
z UKPR-em Agrykola II Warszawa 
17:21 (10:8), a następnie pokonały po-
nownie UKS Banino 22:19 (10:8). Da-
ło to w ostatecznym rozrachunku 
7. miejsce w Pucharze ZPRP.  DK

Piłka ręcZna
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