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Komisarz miasta wybrany

1 lipca powołany został komisarz Rudy Śląskiej, który do czasu rozstrzygnięcia wyborów na prezydenta, będzie rządził miastem. Obowiązki prezydenta Rudy
Śląskiej pełni Jacek Morek – w pierwszej kadencji prezydent Grażyny Dziedzic był on wiceprezydentem miasta, a następnie prezesem Aquadromu.
mieszkańcy, nie zobaczycie mnie na
listach wyborczych.
Jacek Morek najpierw (od 1997 roku) pracował w rudzkim Urzędzie
Miasta, później został zastępcą prezydent Grażyny Dziedzic podczas jej
pierwszej kadencji. Zajmował się
sprawami infrastruktury, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
Natomiast w 2014 roku został prezesem rudzkiego Aquadromu. Pełnił tę
funkcję do 2016 roku, a do 2018 roku
pracował w rudzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Komisarz Rudy Śląskiej jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Jacek Morek jako komisarz miasta
będzie pełnił obowiązki prezydenta

PROGRAM ,,DOBRY START”

Można się starać
o ,,300 plus”

Od początku lipca przyjmowane są wnioski o świadczenie
z programu „Dobry Start” na wyprawkę szkolną. Można je
składać wyłącznie elektronicznie, a wypłata świadczenia
„300 plus” odbywa się bezgotówkowo na wskazany rachunek bankowy. W ubiegłym roku w województwie śląskim
wyprawkę przyznano 489 tys. uczniów, a kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 144 mln zł.
Przyjmowaniem wniosków o świadczenie, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem, a także wypłatą ,,300 plus”
zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. – Zaczęły się wakacje. Dla
dzieci to czas odpoczynku, ale rodzice
już planują wydatki na kolejny rok nauki. „300 plus” może im w tym pomóc.
Podobnie jak w ubiegłych latach, na
każde uczące się dziecko do 20. roku
życia lub dla ucznia do 24. roku życia
z orzeczeniem o niepełnosprawności,
przysługuje 300 zł – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa śląskiego.
Wsparcie finansowe przyznawane
jest raz w roku, niezależne od dochodów rodziców. Przysługuje na uczniów
szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i innych placówek edukacyjnych. W sytuacji, gdy
uczeń ukończył 18 lat, wniosek
o ,,300 plus” może złożyć sam za siebie. Świadczenie nie przysługuje na
dzieci uczęszczające do przedszkola
oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce
w przedszkolu lub szkole. Rządowy
program ,,Dobry Start” nie obejmuje
również studentów.
Rodzic ma trzy możliwości przesłania elektronicznego wniosku. Może to

zrobić za pośrednictwem Platformy
Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu
Emp@tia. Na profilu PUE ZUS znajdować się będzie wszelka korespondencja dotycząca rozpatrywanego
wniosku, nawet jeśli rodzic składał go
poprzez bankowość elektroniczną czy
portal Emp@tia.
Rodzice, którzy potrzebują pomocy
przy złożeniu wniosku przez internet
czy założeniu konta na PUE ZUS, mogą skorzystać z pomocy pracowników
ZUS. Wsparcie można otrzymać w każdej placówce, można umówić się także na e-wizytę w ZUS.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia
nie później niż do 30 września. Gdy
wniosek zostanie złożony w kolejnych
miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi
do rodziny w ciągu dwóch miesięcy
od złożenia wniosku. Jeżeli więc złożymy dokumenty w listopadzie, to
pieniędzy na koncie możemy spodziewać się nawet w styczniu przyszłego
roku. Wypłata świadczenia ma odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku
konto bankowe.
MRPiS, ZUS, oprac. JO

Decyzję
o wyborze
komisarza
(po prawej
stronie)
podjął
premier
Mateusz
Morawiecki
na wniosek
wojewody
śląskiego
(po lewej).
Rudy Śląskiej do momentu przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Ich datę wstępnie wyznaczono na
11 września. Decyzję o wyborze komisarza podjął premier Mateusz Morawiecki na wniosek wojewody. – Pan
premier podjął decyzję zgodnie ze
swoimi prerogatywami, więc trzeba ją
zaakceptować. Jest to ciekawy wybór.

Foto: Facebook/Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski

– Obejmuję urząd, który znam.
Miasto i potrzeby mieszkańców także
znam, a urzędnicy znają mnie osobiście. Najważniejsze sprawy to objąć
to, co w tej chwili zastaliśmy i przygotować miasto do wyborów – powiedział w poniedziałek (4.07) podczas swojej pierwszej konferencji
prasowej komisarz Jacek Morek.
– (...) Nie spodziewam się, żeby zapadły jakieś kluczowe decyzje kadrowe.
Oczywiście zapoznam się z dokumentami, które znajdują się w magistracie. Na pewno poprzeglądam wszystkie audyty, które są najbardziej bieżące – zapowiedział. Na pytanie
dziennikarzy o to, czy sam będzie
kandydował w wyborach na prezydenta miasta, stwierdził: – Szanowni

Mieliśmy okazję z panem Jackiem
Morkiem kilka lat temu współpracować. Bardzo miło wspominam tamten
czas, więc mam nadzieję, że pan komisarz sprawnie przeprowadzi miasto
przez ten okres przejściowy do wyborów, które wyłonią nowego prezydenta
– komentuje wybór komisarza Krzysztof Mejer, pierwszy zastępca podczas

prezydentury Grażyny Dziedzic. – Jesteśmy po pierwszych spotkaniach,
gdzie przekazałem panu komisarzowi
podstawowe informacje na temat tego,
co dzieje się w mieście. Tak, żeby mógł
w sposób naturalny wdrożyć się w tematy, które stoją przed nim, a tych jest
sporo – dodaje.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE
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INWESTYCJE

OGŁOSZENIA

Bykowina z kolejną inwestycją
poprawiającą przestrzeń

Temat przebudowy tej przestrzeni przewijał się już od kilku lat. Zgłaszali go m.in.
mieszkańcy podczas spotkań z dotychczasowymi władzami miasta. Teraz inwestycja ta
doczeka się w końcu realizacji. – Aktualnie
przestrzeń ta nie jest zbyt komfortowa dla
pieszych. Problem stanowi różnorodność
nawierzchni, z których wykonany jest ten
ciąg pieszy, a także sam jego stan. Dodatkowo infrastruktura w domyśle przeznaczona
dla pieszych wykorzystywana jest także przez
samochody – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.
Rewitalizacja tego miejsca zakłada budowę na odcinku 400 m nowej ścieżki rowerowej, która wykonana zostanie z asfaltu. Równolegle do niej wybudowany zostanie chodnik. W części wykonany zostanie on z różnobarwnej trylinki. W centralnej części łącznika przebudowany zostanie
znajdujący się tu skwer. Oprócz nasadzeń
nowej zieleni w postaci drzew i krzewów
zainstalowane zostaną także ławki, leżaki
oraz donice z roślinami. – Dla rowerzystów przygotowane zostaną stojaki rowerowe oraz zainstalowany zostanie zestaw
naprawczy do rowerów. Z kolei dla dzieci
atrakcją będzie linowa konstrukcja do
wspinaczki. Ponadto w części zagospodarowywanego skweru wykorzystana zosta-

Foto: UM Ruda Śląska

Dotychczasowe piesze połączenie ul. Korfantego i Kopalnianej w Bykowinie doczeka się metamorfozy. Na odcinku
400 m powstanie ścieżka rowerowa oraz chodnik. Zlikwidowane zostaną też dzikie miejsca parkingowe, a przebudowana infrastruktura preferować będzie ruch pieszy i rowerowy. Jedną z atrakcji będzie przebudowany skwer,
gdzie utworzone zostanie miejsce wypoczynku otoczone zielenią. Wykonawca tej inwestycji został już wyłoniony.

Przebudowa łącznika ma potrwać cztery miesiące.

nie także tzw. nawierzchnia biologicznie
czynna. Będą to różne rodzaje żwiru – wylicza Piotr Janik.
Kolejna zmiana, która związana będzie
z realizacją inwestycji, dotyczyć ma zamknięcia zmodernizowanej przestrzeni dla
ruchu samochodowego. W tym celu zainstalowane zostaną słupki ograniczające
wjazd z możliwością ich złożenia.
Koszt inwestycji wyniesie ok. 1,3 mln zł.
Czas realizacji inwestycji wynieść ma nie-

spełna cztery miesiące. W postępowaniu
przetargowym wyłoniony już został wykonawca, z którym powinna zostać podpisana umowa.
W tym roku wydatki inwestycyjne miasta wynieść mają ponad 249 mln zł. Najwięcej, bo ponad 135 mln zł, ma być przeznaczonych na inwestycje drogowe. Na
działania z zakresu rewitalizacji przeznaczono z kolei ponad 15 mln zł.

UM

KOMUNIKAT
Od wtorku 12 lipca rozpoczną się prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej przy
ul. Miodowej w Halembie. W czasie prowadzonych robót droga będzie cały czas przejezdna,
jednak z uwagi na jej zawężenie, nie będzie możliwości parkowania wzdłuż tej ulicy.

SPROSTOWANIE

Redakcja „Wiadomości Rudzkich” przeprasza za błąd w tytule na 1 stronie ostatniego wydania gazety.
Oczywiście miał on brzmieć „Ruda Śląska pożegnała śp. Prezydent Dziedzic”. Pomyłka ta nie była zamierzona.

Redakcja „Wiadomości Rudzkich”

Miasto Ruda Śląska przystąpiło do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II, mającego na celu
poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych, przez dostęp do tzw. opieki na odległość.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19, utworzonego na podstawie przepisu art. 65 ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw.
Celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości
samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez
dostęp do tzw. opieki na odległość.
Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej – mieszkańcy miasta
Ruda Śląska, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu
na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub
mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego
wsparcia.
W ramach programu stu seniorom w wieku 65 lat i powyżej zostanie
zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa, wyposażonych w co najmniej
trzy z następujących funkcji:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy.
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika
alarmowego opaski umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji
centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun
medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy
seniorowi. Dyspozytor może wezwać dyżurujące służby ratunkowe, zapewnić
wsparcie emocjonalne przez telefon, zwrócić się o interwencję do osoby
z najbliższego otoczenia seniora (rodziny, sąsiadów, opiekunów), poinformować
pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zaistniałej sytuacji.
Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu
jest bezpłatna.
Udział w programie następuje na podstawie umowy o świadczenie usług
teleopieki pomiędzy seniorem a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej. Realizacja programu nastąpi po wyłonieniu przez miasto
realizatora usługi teleopieki. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.
Kwota finansowania: 228 046 zł.
Mieszkańcy Miasta Ruda Śląska zainteresowani udziałem w Programie
i uzyskaniem tzw. opaski bezpieczeństwa proszeni są o kontakt z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 20, pok. 6
lub kontakt telefoniczny 32 344-03-24 wew. 333/780-590-255.
Ważne!
Program ma charakter pilotażowy. Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne
z objęciem omawianym wsparciem. O przyjęciu do programu decyduje kolejność
zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
www.mops.rsl.pl.
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AQUADROM

Lato z parkiem wodnym

Plaża na powietrzu przed budynkiem
Aquadromu otwarta została w niedzielę
(26.06). Wydarzenie to zostało połączone
z uruchomieniem toru skimboardowego
(obecnie jest on czynny dla gości w strefie
płatnej przy basenie zewnętrznym) i pokazem mistrzów Europy w ślizgu na desce,
Charytatywnym Turniejem Siatkówki Plażowej dla schroniska TOZ Fauna, występami tancerzy Studia Tańca i Ruchu Progress,
jogą na plaży oraz innymi atrakcjami.

Z plaży mieszkańcy nadal mogą korzystać codziennie od godz. 9 do 21. – Można
się u nas poczuć jak na prawdziwej plaży
– są leżaki, palmy, można skorzystać z oferty naszego Aqua Bistro lub zamówić sobie
lemoniadę na plażę – zachęca Agnieszka
Piekorz-Hałczyńska z rudzkiego Aquadromu. – Jest także możliwość dokonania
w Biurze Obsługi Klienta rezerwacji boiska do siatkówki, które udostępniamy bezpłatnie maksymalnie na dwie godziny (na-

leży mieć własną piłkę do gry – przyp. red.)
– zachęca Piekorz-Hałczyńska.
Ponadto przy plaży ustawiona została
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji kurtyna wodna dla ochłody (podobnie zresztą jak na Placu Jana Pawła II
w Nowym Bytomiu).

Foto: Aquadrom

Wakacje w mieście nie muszą być nudne! Nawet mieszkając w środku Metropolii, można
poczuć się jak nad morzem. Wszystko to za sprawą plaży, która otwarta została przy Aquadromie. Obecnie w rudzkim parku wodnym trwają także zajęcia wakacyjne pod hasłem
„Figle-migle – półkolonie pływackie”.

W ramach półkolonii w rudzkim parku wodnym najmłodsi mogą
m.in. podszkolić swoje umiejętności poruszania się w wodzie.

Na czas wakacji rudzki park wodny
przygotował także ofertę dla najmłodszych, którzy spędzają wakacje w domu.
Dzieci mogą uczestniczyć w czterech turnusach półkolonii pływackich, podczas
których nie tylko szkolą swoje umiejętno-

ści poruszania się w wodzie. Uczestnicy
półkolonii biorą udział również m.in.
w zwiedzaniu podbasenia, zajęciach w saunarium, zabawach tematycznych oraz pokazach z zakresu ratownictwa.

Joanna Oreł

Z plaży przy Aquadromie można
korzystać codziennie od godz. 9 do 21.

bezpieczeństwo

Woda to żywioł. Trzeba o tym pamiętać

– Wiele osób właśnie teraz rozpoczyna urlop, a chętnie wybierane miejsca
na wakacyjny wypoczynek to właśnie te
nad wodą. O czym powinniśmy pamiętać przed wyjściem?
– Kiedy wybieramy się nad wodę, czy
to jest jezioro, czy morze, to pamiętajmy
o jednej, ważnej zasadzie – woda jest przyjemna i miła, ale tylko wtedy, gdy znamy
jej siłę. Wybierajmy zatem miejsca strzeżone przez ratowników, bo jedynie tam
możemy czuć się bezpiecznie. I jeszcze
jedna bardzo istotna rzecz – ratownik to
też człowiek. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo sami, ponieważ ratownik może nie
zdążyć udzielić nam pomocy.
– Ile lat pracuje Pan jako ratownik?
Jak w tym czasie zmieniła się świadomość mieszkańców, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zachowań nad wodą?
– Z ratownictwem jestem związany od
1994 roku, a od 10 lat jestem instruktorem
ratownictwa wodnego. Ludzie na przestrzeni lat się zmieniają, lecz niestety nie
odnoszę wrażenia, że jest lepiej. Można
nawet powiedzieć, że jest gorzej. W samym czerwcu liczba utonięć jest nie mała,
gdyż utonęło aż 78 osób. Kiedyś w naszym
mieście basen był w każdej dzielnicy. Teraz został nam tylko basen otwarty
MOSiR-u w dzielnicy Nowy Bytom przy
ul. Ratowników 2, który w upalne dni pęka

w szwach. Niestety mieszkańcy naszego
miasta nadal kąpią się w miejscach, w których kąpiel jest zabroniona. W większości
przypadków przyczyną utonięć jest spożycie alkoholu, brawura i dzieci pozostawione bez opieki. Bardzo proszę, pilnujmy
naszych pociech, bo zdarza się, że jest za
późno.
– Jakie sygnały może „dawać” nam
czy to woda, czy pogoda, że nie jest to
dobry moment na kąpiel? Mam tutaj na
myśli na przykład zjawisko prądu
wstecznego.
– Zjawisko prądu wstecznego to przypadłość morza. Prąd może być tak silny, że
nawet wytrawny pływak może mieć problem z dopłynięciem do brzegu. Ratownicy pracujący na plaży, wywieszając czerwoną flagę na kąpielisku, nie chcą utrudniać wczasowiczom wypoczynku, dbają
tylko o ich bezpieczeństwo. Dlatego warto
stosować zasadę zaufania – ratownicy, zakazując pływania, wiedzą, co robią.
– Na plaży, czy na basenie nie jesteśmy sami. Po czym możemy poznać, że
dana osoba ma problem z utrzymaniem
się na wodzie lub porywa ją prąd?
– Patrząc na ludzi kąpiących się, można
zauważyć kogoś, kto potrzebuje pomocy.
Taki człowiek wykonuje ruchy nieskoordynowane. To po prostu widać. Tonie się
bez dźwięku! Nasz narząd mowy potrze-

Foto: arch. prywatne

Alkohol, brawura i dzieci pozostawione bez opieki to najczęstsze przyczyny utonięć. O tym,
jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych podczas wypoczynku nad wodą
oraz po czym poznać, że ktoś pilnie potrzebuje pomocy, rozmawiamy z Mariuszem Komenderą, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej.

buje powietrza, a osoba, która tonie walczy o to, żeby oddychać. Więc trudno jeszcze wołać o pomoc. Udzielając pomocy
osobie w wodzie, należy pamiętać, że tonący brzytwy się złapie, aby się uratować.
Dlatego ratownicy idący z pomocą, działają ze sprzętem ratowniczym pływającym,
by sobie pomóc. Ratownik musi pamiętać
o jeszcze jednej zasadzie – nawet błaha sytuacja może skończyć się tragedią. Wychodząc za osobą potrzebującą pomocy w wodzie, sam może być ofiarą. Woda to żywioł
i trzeba mieć przed nim respekt, zawsze!
– Dziękuję za rozmowę.
– Mimo wszystko życzę miłych i spokojnych, a przede wszystkim bezpiecznych
wakacji.
Joanna Oreł

„Mandat zaufania”
dla bezpieczeństwa

Rudzka Straż Miejska już po raz 17. rozpoczęła prewencyjną
akcję „Mandat zaufania”. W ramach niej strażnicy kontrolują
nielegalne akweny i wręczają ,,mandaty” zachęcające do
skorzystania ze strzeżonego kąpieliska miejskiego przy
ul. Ratowników. Dotychczas rozdano ich kilkanaście.
Lejący się z nieba żar sprawia, że szukamy ochłody na różne sposoby i w różnych
miejscach. Jednak wysoka temperatura za
oknem nie zwalnia nas z odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje oraz swoich
bliskich. Niestety, nie wszyscy o tym pamiętają. W ubiegłym tygodniu widok osób
kąpiących się m.in. w stawach przy ul. Goduli był codziennością. – Znajduje się tam
mała plaża, co naturalnie przyciąga. Rozdaliśmy w tym miejscu już pierwsze
„mandaty zaufania”. Warto jednak zaznaczyć, że wśród osób, które tam przebywają,
dominują mieszkańcy pobliskich Lipin
– mówi Marek Partuś, komendant rudzkiej
Straży Miejskiej.
W ramach cyklicznej akcji strażnicy odwiedzają dzikie i niestrzeżone stawy, by
ustrzec mieszkańców przed tragedią.
– Przede wszystkim nie ma tam ratownika,
który mógłby nam pomóc w sytuacji zagrożenia. Poza tym nielegalne kąpieliska są
obarczone dużą niepewnością, jeżeli chodzi o stan bezpieczeństwa. Jednego dnia
kąpiel w tym miejscu może być bezpieczna,
a drugiego z powodu na przykład potłuczonych butelek po libacji alkoholowej,
może skutkować obrażeniami. Ponadto jakość wody w tego typu miejscach pozostawia wiele do życzenia. Często funkcjonował tam ciężki przemysł i zawartość substancji chemicznych, które wpływają negatywnie na nasz organizm, jest spora – wylicza Marek Partuś.
Aby uświadamiać mieszkańców, że mogą skorzystać z bezpieczniejszego miejsca,
strażnicy wręczają amatorom plażowania
na dziko „mandaty”, które są biletami
uprawniającymi do jednorazowego, bez-

Foto: JO

Podczas niedzielnego (26.06) otwarcia plaży odbyły się
pokazy na torze skimboardowym.

Foto: Aquadrom

Foto: Aquadrom

BEZPIECZEŃSTWO

Komendant Straży Miejskiej przypomina,
dlaczego kąpiel w niestrzeżonych
miejscach, jest niezbezpieczna.

płatnego wstępu na teren miejskiego kąpieliska przy ul. Ratowników 2 w Nowym
Bytomiu. Jednak kolejne takie spotkanie
może zakończyć się wypisaniem prawdziwego mandatu w wysokości do 250 zł lub
wniosku do sądu o ukaranie. – Najczęściej
kontrolujemy wspomniane stawy przy
ul. Goduli, a także Przystań i Rybaczówkę
w Kochłowicach. W tym roku nasz nakład
pracy w zakresie tej akcji jest większy, bo
spotykamy sporo obywateli z Ukrainy
i Białorusi, więc mierzymy się z barierą
komunikacyjną – mówi komendant rudzkich strażników.
Akcja „Mandat zaufania” trwa od
25 czerwca. Dotychczas mundurowi wręczyli ich kilkanaście. Rudzka Straż Miejska rozpoczęła akcję „Mandat zaufania”
w 2005 roku po tragicznym 2004 roku,
kiedy to podczas kąpieli w niestrzeżonych
akwenach utonęło pięć osób.Joanna Oreł
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OSIEDLOWE DOMY KULTURY

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają na AKCJĘ LATO
ODK RSM „COUNTRY” W BYKOWINIE
ODK „Country”
będzie czynny w lipcu
i sierpniu w godzinach
11.00-17.00.
W tym czasie będzie czynna świetlica,
gdzie do dyspozycji wszystkich chętnych są
piłkarzyki, bilard, stół do tenisa stołowego,
dart oraz gry świetlicowe.

ODK RSM „MUZA” W HALEMBIE
Zapraszamy na zajęcia wakacyjne w terminie:

Planujemy
zorganizować
cykl
turniejów
dla dzieci.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 240-70-90,
e-mailowo: country@rsm.com.pl, FB: ODK RSM Country
lub w ODK „COUNTRY” Ruda Śląska 5, ul. Sztygarska 9.

ODK RSM „JOWISZ” W GODULI
•
•
•
•

Propozycja w ramach Akcji Lato 2022 r.
dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
Letnie warsztaty jogi: lipiec – zajęcia poniedziałki – godz. 18.00, środy – godz. 17.30.
Letnie warsztaty pilates: lipiec – zajęcia
wtorki\czwartki – godz. 18.00.
Letnie spotkanie Klubu Przedsiębiorczych
Mam – 14.07.2022 r., godz. 17.00.
Letnie warsztaty tańca – Studio tańca Endorﬁna – od 25 do 29 lipca.

1 TYDZIEŃ (11-15.07 codziennie w godz.
9.00-14.00) będziemy się bawić na sportowo,
działać artystycznie i kreatywnie oraz
poznawać otoczenie. Wybierzemy się do
ZOO i do sali zabaw.
2 TYDZIEŃ (18-22.07 codziennie w godz.
9.00-14.00) będziemy kontynuować zabawy
sportowe, artystyczne i kreatywne z nową
grupą uczestników. Wybierzemy się do
planetarium i do kina.
Zapraszamy! Koszt za jeden tydzień to 350 zł

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 242-66-81,
e-mailowo: muza@rsm.com.pl lub w ODK „Muza”
Ruda Śląska 6, ul. Energetyków 25

ODK RSM „PULSAR” W WIRKU
„Wakacje z ODK Pulsar”
planujemy następująco:
• W dniach 27.06-29.08 w godzinach
9.00-16.00 przewidziane są zajęcia
świetlicowe: tj. sportowe, plastyczne,
zabawy i gry zespołowe, gry planszowe.
• W terminie od 22.08 do 31.08
zaplanowane są codzienne, plenerowe
zbiórki 27. Rudzkiej Drużyny
Harcerskiej, mającej swą siedzibę
w ODK Pulsar. Do udziału w tych
spotkaniach będziemy zapraszać dzieci
z naszego osiedla oraz prowadzić przy
okazji nabór do 27. RDH.
• W razie niepogody zajęcia odbędą się
w pomieszczeniach ODK „Pulsar”.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 340-11-02,
e-mailowo: jowisz@rsm.com.pl, FB: ODK RSM Jowisz lub
w ODK „Jowisz” Ruda Śląska 3, ul. Joanny 12.

ODK RSM ,,NEPTUN” W ORZEGOWIE
„Lato
z Neptunem”
16.08-19.08 w godz. 8.00-14.00
22.08-26.08 w godz. 8.00-14.00
29.08-31.08 w godz. 8.00-14.00
Podczas zajęć planowane jest wiele atrakcji,
m.in.:
• warsztaty plastyczne,

• zajęcia sportowe,
• animacje
z „Krejzolką Karolką”,
• pokaz ﬁlmowy,
• robotyka,
• gry i zabawy
świetlicowe,
• konkursy
z nagrodami.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 340-13-69,
e-mailowo: neptun@rsm.com.pl, FB: ODK RSM Neptun
lub w ODK „Neptun” Ruda Śląska 4, ul. Zielińskiego 8.

ODK RSM „MATECZNIK” W RUDZIE
Wakacje letnie 2022
W okresie wakacji letnich
w ODK „Matecznik” odbędą się:
• warsztaty taneczne, plastyczne oraz ju-jitsu
(zajęcia odpłatne),
• ponadto będzie możliwość bezpłatnej gry
w tenisa stołowego, piłkarzyki stołowe oraz
gry planszowe.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 248-30-20,
e-mailowo: matecznik@rsm.com.pl, FB: ODK Matecznik
lub w ODK „Matecznik” Ruda Śląska 1, ul. Norwida 26.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 242-09-34,
e-mailowo: pulsar@rsm.com.pl, FB: www.facebook.com/odkpulsar
lub w ODK „Pulsar” Ruda Śląska 10, ul. Różyckiego 30

ODK RSM ,,METEOR” W NOWYM BYTOMIU
Placówka w czasie
wakacji otwarta
będzie
w godzinach
9-15
• Zajęcia świetlicowe od 20.07 do 31.08.
• Akcja Lato będzie trwać od 22.08 do 31.08
w godzinach 9.00-15.00.
• W sierpniu zajęcia ﬁtness godz. 10.00-11.00.
W ramach „Akcji Lato z ODK Meteor”
organizowane będą:
• warsztaty taneczne,
• konkurs plastyczny,

• gry i zabawy sportowe – projekcja bajki,
• turniej tenisa stołowego,
• dyskoteka,
• turniej gier fabularnych,
• mini karaoke.
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie i są
bezpłatne.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 342-20-05,
e-mailowo: meteor@rsm.com.pl, FB: ODK RSM Meteor lub
w ODK „Meteor” Ruda Śląska 9, ul. Dworaka 9

www.wiadomoscirudzkie.pl
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MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Sobota w „Ogrodzie Śniadaniowym” MCK-u

Za nami pierwsze w tym sezonie spotkanie w ramach ,,Ogrodu Śniadaniowego” – inicjatywy
Miejskiego Centrum Kultury. W sobotę (2.07) w ogrodzie przy MCK-u dla gości przygotowano m.in. animacje, gry i zabawy z językiem angielskim, porady kosmetyczne oraz warsztaty
plastyczne, a także menu śniadaniowe przygotowane przez pub Druid. Ponadto dzieci mogły
skorzystać z malowania buzi oraz „Czytelni pod chmurką”. Kolejne spotkanie odbędzie się
w sobotę, 9 lipca w godzinach od 11 do 13. „Ogród Śniadaniowy” będzie organizowany
w każdą sobotę aż do końca miesiąca.
JO, Foto: MCK Ruda Śląska

Muzeum Miejskie

Ruda Śląska świętowała 5-lecie GZM-u

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia obchodziła swoje piąte urodziny. Z tej okazji w regionie zorganizowano festiwal metropolitalnych mikrowypraw
– mieszkańcy mogli wziąć udział w ponad 100 różnych wydarzeniach zorganizowanych pod hasłem „Kierunek GZM: Poznajmy się w Metropolii”. Na mapie
atrakcji nie zabrakło Rudy Śląskiej – jednego z centralnych miast GZM-u. Rudzkie Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka zaplanowało z tej okazji
autokarowo-pieszą wycieczkę pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią”. Jej uczestnicy zwiedzili m.in. dworzec kolejowy w Chebziu, kościół
pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, teren dawnej koksowni oraz stary cmentarz i zrewitalizowany rynek w Orzegowie, a także sanktuarium św. Józefa
w Rudzie. Wyprawa zakończyła się tam, skąd wystartowała, czyli w Muzeum Miejskim. Głównym celem wizyty w tym miejscu było zwiedzanie wystawy
stałej pt. „Czas to pieniądz.
JO, Foto: Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
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MUZEUM MIEJSKIE

INDUSTRIADA 2022

W afrykańskich klimatach

Industriada
ze Stacją Biblioteka

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
w Rudzie Śląskiej organizuje wystawę pt. „Sztuka afrykańska – forma i kolor”, która wypożyczona została ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żorach i ma charakter historyczno-artystyczny. Jej
otwarcie odbędzie się w najbliższy piątek, 8 lipca. Wernisaż połączony zostanie z koncertem
bębniarskim.

– Całość skupia się na wytworach
afrykańskich widzianych oczyma Europejczyka starającego się opisać
przedmioty w kategoriach myślenia
o tradycyjnej sztuce. Na wystawie
prezentowane są zarówno rzeźby,
odlewy z metalu, tkaniny artystyczne,
ceramika, maski, jak i biżuteria.
Liczba oraz rodzaj prezentowanych
obiektów sprawi, że każdy znajdzie
coś dla siebie – zapowiada Andrzej
Godoj z Działu Naukowo-Oświatowego rudzkiego Muzeum Miejskiego.
Otwarcie wystawy zaplanowano na
8 lipca na godz. 17, a uświetni je koncert na bębnach djembe w wykonaniu
Andrzeja Żydka – muzyka i instruktora grup bębniarskich. Ekspozycja
czynna będzie do 11 września w go-

dzinach pracy muzeum (od wtorku do
niedzieli).
Na tym jednak nie
koniec afrykańskich
akcentów w rudzkim
muzeum. 21 i 22 lipca,
4 i 5 oraz 18 i 19 sierpnia (od godz. 16) odbędą się tam wakacyjne
warsztaty, połączone
ze zwiedzaniem wystawy afrykańskiej. Z kolei 25 sierpnia zorganizowane zostaną warsztaty gry na bębnach
djembe, które także poprowadzi Andrzej Żydek. Zajęcia odbędą się
w dwóch grupach wiekowych: o godz.
16 – dzieci, a o godz. 17.30 – młodzież

Zrewitalizowana filia MBP w Chebziu, czyli Stacja Biblioteka
została obiektem zaprzyjaźnionym Industriady – święta Szlaku Zabytków Techniki. W tym roku impreza odbędzie się
3 września.
Stacja Biblioteka już po raz czwarty
została wybrana obiektem zaprzyjaźnionym Industriady. Oprócz niej
na liście znalazły się również:
Łaźnia Moszczenica w JastrzębiuZdroju, Maszynownia Szybu Chrobry I w Pszowie, Muzeum Hutnictwa
w Chorzowie, Marina na Kanale Gliwickim oraz wieża wyciągowa w Porębie.
Oprócz tego, że część atrakcji związanych z Industriadą odbędzie się

w Stacji Biblioteka, centralnym punktem święta Szlaku Zabytków Techniki
w Rudzie Śląskiej tradycyjnie będzie
zabytkowe osiedle robotnicze Ficinus
przy ul. Kubiny w Wirku, które znajduje się na szlaku od początku jego
istnienia.
Przypomnijmy, że tegoroczna Industriada odbędzie się 3 września (sobota) pod hasłem „Po szychcie. Czas na
fajrant!”.

JO

FILATELISTYKA

i dorośli. Koszt to 10 zł od osoby. Zapisy pod numerem telefonu 32 248-44-57
lub osobiście w sekretariacie Muzeum
Miejskiego.
JO

ODZNACZENIA

Złoty Krzyż Zasługi dla Jakuba Wyciślika

Znaczek uczy,
bawi i wychowuje

Ewa Szczurek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 41 w Rudzie
Śląskiej wzięła udział w finale 60. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Iława w krainie Warmii i Mazur”. Ewa reprezentowała rudzki oddział Polskiego
Związku Filatelistów.

– To w pewnym sensie podsumowanie mojego życia na płaszczyźnie rzemieślniczej, która stanowi główne
pole mojej aktywności. Działałem też
prężnie w samorządzie, będąc wybierany do Rady Miasta Rudy Śląskiej aż
sześć kadencji z rzędu. Cenię sobie
również działania charytatywne oraz

kulturalno-publiczne w Związku Górnośląskim. To wszystko składa się na
to wyróżnienie. Cieszę się z niego niezmiernie. Jest to dla mnie bardzo
ważna nagroda – mówi Jakub Wyciślik, podstarszy Cechu Rzemiosł
i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej.

Jakub Wyciślik nagrodę odebrał
w Białymstoku. Miejsce to zostało
wybrane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, gdyż właśnie tam odbył się
III Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy, który uchwałą sejmu RP z 2016 r.
został ustanowiony na dzień 21 czerwca.
AP
REKLAMA

Finalistka
Ewa
Szczurek
wraz
z jedną
z organizatorek
zmagań
w Iławie.

W trakcie konkursu biorący w nim
udział uczestnicy z całej Polski w części teoretycznej musieli się wykazać
wszechstronną znajomością regionu,
w którym konkurs został zorganizowany. Finaliści odpowiadali na pytania dotyczące przyrody oraz historii
Warmii i Mazur, a także samej Iławy.
Ponadto zmierzyli się z pytaniami
z wiedzy filatelistycznej oraz zaprezentowali swoje umiejętności posługiwania się katalogiem znaczków pocztowych. – Ewa Szczurek wykazała się
dużą wiedzą, zajmując ex aequo szóste
miejsce w grupie wiekowej klas I-IV.
Gratulujemy serdecznie tego osiągnięcia w swoim debiutanckim udziale na
tym najwyższym szczeblu konkursu
– mówi Janusz Ruda, wiceprezes Polskiego Związku Filatelistycznego oddział Ruda Śląska.

Foto: arch. prywatne

Podstarszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej Jakub Wyciślik odebrał
w Białymstoku Złoty Krzyż Zasługi. Jako jedyny spośród 19 uhonorowanych osób reprezentował Śląsk. O jego odznaczenie wnioskowała Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach z prezesem prof. dr hab. Janem Klimkiem.

Ponadto w konkursie na projekt
znaczka pocztowego związanego z tematyką konkursu Ewa zajęła pierwsze
miejsce, dzięki czemu w nagrodę
otrzymała spersonalizowany znaczek
opłaty pocztowej ,,Mój Znaczek” tego
projektu oraz dodatkowe, cenne punkty w konkursie.
Ewa, aby dostać się do ogólnopolskiego finału, najpierw wzięła udział
w półfinale tegorocznej edycji konkursu, który w kwietniu odbył się w Zabrzu. Zajęła w nim I miejsce w kategorii klas IV-VI. Uczennica SP nr 41
należy do młodzieżowego koła filatelistycznego działającego w tej szkole
od 1975 roku. Jego opiekunem jest
Katarzyna Porębska, która towarzyszyła uczennicy Ewie Szczurek podczas czerwcowego finału w Iławie.
JO
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KRZYŻÓWKA

1

Tel. 607-468-787
Baran – Nawet jeśli wydajesz trochę za dużo, nie
martw się. Czeka na Ciebie
przypływ gotówki.
Byk – Unikaj osób, które
mają negatywne nastawienie do świata. Myśl pozytywnie.
Bliźnięta – Jeśli coś obiecujesz, dotrzymuj słowa. Po
raz kolejny zawiodłaś czyjeś
zaufanie.
Rak – Masz szansę zdobyć
nowe umiejętności i poszerzyć zakres swojej wiedzy.
Wykorzystaj to.
Lew – Poświęć więcej uwagi pracy. Masz szansę chwycić wiatr w żagle i osiągnąć
sukces.
Panna – Zatroszcz się
o kręgosłup. Warto rozważyć leczniczy masaż lub wizytę u specjalisty.
Waga – Przygotuj się na
wielkie zmiany, zarówno na
polu zawodowym, jak i prywatnym.
Skorpion – Jesteś zamknięty w sobie i nikomu nie mówisz o swoich problemach.
To błąd.
Strzelec – Wsłuchaj się
w głos serca, a odnajdziesz
sens miłości, który gdzieś
uciekł.
Koziorożec – Możliwe, że
w końcu zostaniesz doceniony w pracy. Może czeka
Cię awans.
Wodnik – Powodzenie
w pracy i miłości sprawi, że
poczujesz się naprawdę
szczęśliwy.
Ryby – Jesteś zmęczona
piętrzącymi się problemami,
ale głowa do góry, wszystko
się ułoży.

WRÓŻKA
JADZIA
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POZIOMO: 1 – słowiański hades,
5 – jezioro w Rosji, 8 – choroba wirusowa,
9 – szwajcarskie frytki, 11 – anyż gwiazdkowy, 12 – odwaga, 15 – gagatek, 17 – ranga wojskowa, 20 – buta, 21 – pułapka,
24 – mielizna na rzece, 25 – wódz husycki,
28 – czarny wełniany kapelusz biskupi,
29 – bajarz podhalański, 32 – ssak należący
do antylop, 33 – norma, reguła, 36 – japońska szabla, 39 – roślinny gryzoń Ameryki
Południowej, 42 – mitologia grecka
– skała w Przesmyku Messyny naprzeciw
Charybdy, 43 – snigga, niewielki statek żaglowy z XIV-XV w., 45 – kałan, drapieżnik
z rodziny łasicowatych, 46 – dzikie drapieżne zwierzę, 47 – suwa się po sztagu.
PIONOWO: 1 – kanon, zasada, 2 – pod
nosem, 3 – mitologia grecka – tarcza Zeusa, 4 – bogini słowiańska, 5 – młot do wbijania pali w ziemię, 6 – drzewo iglaste,
7 – pisarz brazylijski, autor ,,Kakao”,
10 – ssak z rodziny delﬁnowatych, 13 – rodzaj samołówki, 14 – nietoperz, 16 – mitologia słowiańska – bogini wiosny,
17 – goryl, orangutan, 18 – posoka,
19 – okazała galera, 21 – sztukmistrz,

22 – bon, kupon, 23 – lek barbiturowy,
26 – zawsze wypływa na wierzch, 27 – gatunek topoli, 30 – gaz ziemny palny,
31 – zboże na zagonie, 34 – mitologia
grecka – muza, córka nimfy Nedy i Zeusa,
35 – warstwa izolacyjna przewodu elektrycznego, 37 – poplecznik Mahometa,
38 – zatoka Morza Czerwonego,
40 – używka, 41 – grzyb jadalny, 44 – dawny atrament.
Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śląska-Orzegów,
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna osoba
spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36)
lub e-mailem (biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy
do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki
„WR 18” zapraszamy do redakcji po
wcześniejszym umówieniu telefonicznym
(pod nr 32 248-60-97) – panią Katarzynę
Dybciak. Prawidłowe hasło brzmi:
Śmiech to nie grzech.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Antoni Sebastian Szpak
syn Pauliny i Sebastiana
ur. 13.06 (2940 g i 53 cm)

Jakub Jaroń
syn Weroniki i Wojciecha
ur. 9.06 (2774 g i 52 cm)

Kacper Szydłowski
syn Aleksandry i Marka
ur. 12.06 (3270 g i 56 cm)

Wiktoria Jainta
córka Arlety i Mariusza
ur. 12.06 (3030 g)

Zoﬁa Pluta
córka Mireli i Piotra
ur. 11.06 (3700 g i 57 cm)

Nikodem Górnik
syn Patrycji i Marcina
ur. 12.06 (3360 g i 59 cm)

Tymon Slatinschek
syn Klaudii i Daniela
ur. 12.06 (3455 g i 57 cm)

Igor Mitko
syn Patrycji i Patryka
ur. 13.06 (3925 g i 58 cm)

Anastazja Gocyk
córka Aleksandry
ur. 15.06 (3600 g i 53 cm)

Tymon Rakoczy
syn Karoliny i Mariusza
ur. 14.06 (2850 g i 52 cm)

Jakub Oczko
syn Moniki i Wojciecha
ur. 14.06 (3700 i 56 cm)

Michalina Palembas
córka Angeliki i Dawida
ur. 15.06 (3890 g i 59 cm)

Ignacy Radomir Achmatow
syn Pauliny i Przemysława
ur. 15.06 (3800 g i 58 cm)

Cecylia Kaczmarek
córka Jadwigi i Adama
ur. 17.06 (3395 g i 55 cm)

Maja Ciszewska
córka Magdaleny i Marka
ur. 18.06 (3550 g i 57 cm)

Zapraszam
na sesje:
ciążowe,
noworodkowe
oraz
reportaże
z chrztów

zaprasza

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

3

1

KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE
WRÓŻKA
JADZIA

2

Oliwier Sękowski
syn Moniki i Kamila
ur. 19.06 (2940 g i 54 cm)

Milena Słuszniak
córka Marty i Marcina
ur. 15.06 (3030 g i 55 cm)

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

9

www.wiadomoscirudzkie.pl

OGŁOSZENIA | 6.07.2022

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.

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

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

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

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

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.

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 GABRIEL, tel. 691-523-055.

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

Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116672.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.
Kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, kafelkowanie, malowanie, gładzie, elektryka, hydraulika. Tel. 509-486250.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów.
Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson
Pani Barbarze Jersz
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4
w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

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

MATKI

Firma AT-BUD z RUDY Śląskiej
zatrudni pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 696-921-581.

przekazuje
Grażyna Janduła-Jonda
Sekretarz Miasta Ruda Śląska

Zatrudnię mężczyznę do pracy ﬁzycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 691911-683.
Poszukujemy ślusarzy oraz osoby do
przyuczenia zawodu, praca jednozmianowa na hali montażowej w Rudzie Śląskiej.
Osoba do kontaktu Dawid, tel. 697-750002.

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.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, wykazu dotyczącego oddania w najem gruntu pod garażami
murowanymi położonymi przy ul. Furgoła, które przydzielone
zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu
gruntu na czas oznaczony do 3 lat.

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

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod zaplecze budowy w rej. ul. Szyb Walenty.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych
które zostaną oddane w dzierżawę i najem, znajdujące się w rejonie
ulic: Jastrzębiej z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny
oraz garaż, Zamenhofa i Orzegowskiej z przeznaczeniem pod
istniejące kioski handlowe.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek
(prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz
redakcji), tel. 512-295-228, Dawid Kosmalski
(sport), tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: reklama@
wiadomoscirudzkie.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

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
informuje, że został ogłoszony przetarg ograniczony na najem
miejsc postojowych dla najemców lokali mieszkalnych w budynku
przy ul. Bytomskiej 22 w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu ograniczonym znajduje się na:
• stronie internetowej mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem
lokali/przetarg/garaże,
• BIP Urzędu Miasta Ruda Śląska,
• na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Bytomskiej 22.

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
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MMA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

Stawka
wywoławcza

Wadium

Termin oględzin
lokalu (*)

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.
1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 247/3

37,75 m2
(1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

5,27 zł/m2

700 zł

2.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 4/4

50,06 m2
(2 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

5,27 zł/m2

700 zł

3.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/5

36,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie piecowe,
wc na klatce schodowej

5,27 zł/m2

700 zł

7,00 zł/m2

700 zł

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób ﬁzycznych
Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 167/2(*)

43,25 m2
(1 p + k, łaz., wc)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie piecowe

(*) – W przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy tego lokalu mieszkalnego będzie zawarta umowa najmu okazjonalnego na okres 10 lat
z możliwością jej przedłużenia.
Osoba zainteresowana ww. mieszkaniem oprócz niżej wymienionych dokumentów winna wskazać właściciela lub najemcę innego lokalu mieszkalnego, w którym będzie mogła zamieszkać wraz ze wszystkimi osobami z nią zamieszkującymi i przedmiotami pochodzącymi z mieszkania przy ul. Kokota
167/2 na wypadek ustania stosunku najmu, a przed podpisaniem umowy najmu właściciel lub najemca tego lokalu winien złożyć w obecności pracownika MPGM TBS Sp. z o.o. stosowne pisemne oświadczenie.
Ponadto po podpisaniu umowy najmu lokalu przy ul. Kokota 167/2 jego Najemca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia (w formie aktu
notarialnego) sporządzonego na swój koszt, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu
w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które powinno być dostarczone Wynajmującemu w terminie wskazanym w umowie najmu.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać.
Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 13.07.2022 r. do 15.07.2022 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1 oraz ul. Kokota 167/2
– ul. Osiedlowa 6 Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,
poz. 2
– ul. Janasa 13A Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52,
poz. 3
– ul. Joanny 18 Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej (Uwaga: w przypadku lokalu
przy ul. Kokota 167/2 nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu
Miasta - wymagane w szczególności wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów) i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia
22 lipca 2022 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3 i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”.
Weryﬁkacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu
zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia
zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
•
o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
•
czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
•
zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
•
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy),
•
PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytuł prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nienależącego do mieszkaniowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się
w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu
zajmowanego mieszkania,
e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewylicytowania lokalu mieszkalnego
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 do dnia 25 lipca 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu
lokali mieszkalnych w dniu 27.07.2022 r. oraz pozycję. pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00 – ul. 1 Maja 247/3, godz. 9.30 – ul. Górnicza
4/4, godz. 10.00 – ul. Grunwaldzka 1/5, godz. 11.00 – ul. Kokota 167/2.
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego
mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl .
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Kamil Wojciechowski
niepokonany
Trener rudzkiego Nelson Clubu i zawodnik Kamil
Wojciechowski odniósł szóste zwycięstwo w zawodowym MMA. Starcie rudzianina było walką wieczoru
podczas gali Seaside BattleS, która miała miejsce 2.07
w Dziwnowie.
W ostatnich 12 miesiącach Kamil Wojciechowski
wygrywał przed czasem starcia z Michałem Gutowskim (również podczas Seaside BattleS w Dziwnowie), Łukaszem Klingerem i Kornelem Zapadką. Jego
przeciwnik, Arkadiusz Jędraczka (rocznik 84’, w profesjonalnym MMA legitymuje się ośmioma wygranymi i 16 przegranymi), przed galą miał na koncie sześć
porażek z rzędu. W związku z tym w Dziwnowie to
Wojciechowski był uważany za faworyta. Rudzianin
bardzo szybko udowodnił swoją wyższość i już
w pierwszej rundzie Jędraczka poddał walkę po
dwóch minutach i 32 sekundach. Rudzki zawodnik
tym razem rywalizował w nieco niższej kategorii wagowej – 90 kg.
DK

BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU

Rudzkie kluby
z medalami w Chorzowie
Tuż przed rozpoczęciem zasłużonych wakacji
rudzkie klubu wystartowały w Silesia Challenge JiuJitsu Junior. Zawody odbyły się 25 czerwca w Chorzowie.
I tym razem zawodniczki i zawodnicy z Rudy Śląskiej wrócili z medalami. Jakub Karaś (KTJ MMA
Team) w kategorii U10 -24 kg zdobył dwa złote medale (gi oraz no-gi), Zuzanna Duda (KTJ MMA Team) złoto wśród juniorek młodszych -63 kg. Natomiast Aleksander Woczka (Academia Gorila), występujący w juniorach młodszych -66 kg, zdobył złoto
w gi oraz brąz w no-gi. Wojciech Woczka (Academia
Gorila) zajął 1. miejsce w gi, w kategorii U10 +36 kg.
Ostatni reprezentant Academia Gorila, Antoni Adamus sięgnął po srebro (gi, junior młodszy chłopcy,
-60 kg). Z kolei wśród reprezentantów innego z rudzkich klubów – Grizzly Martial Arts – Julia Wycisk
zdobyła złoto w no-gi, natomiast Adam Wycisk wywalczył brąz (no-gi, junior młodszy, -60 kg), podobnie jak Marcel Mazur (gi, U10, +36 kg).
DK

PŁYWANIE

Genowefa Drużyńska
z kolejnymi
sukcesami
Rudzka seniorka nie zwalnia tempa. W czerwcowych Letnich Mistrzostwach Polski Masters występująca w zabrzańskim klubie Weteran Genowefa Drużyńska zdobyła trzy medale. W zawodach, które odbyły się w Olsztynie, Genowefa Drużyńska startowała
w kategorii wiekowej 70-74 lat. W wyścigu na dystansie 200 metrów stylem klasycznym zdobyła srebro,
natomiast w tym samym stylu sięgnęła jeszcze po dwa
medale brązowe – na 50 i 100 metrów.
Rudzka doświadczona pływaczka zaliczyła w tym
roku również starty w trzech edycjach Pucharu Polski
Masters – w Łodzi, Kędzierzynie-Koźlu oraz w Katowicach, gdzie także sięgała po medale na kilku dystansach w stylu klasycznym.
DK
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Pływanie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Foto: AP

Od rozpoczęcia sezonu basen przy
ul. Ratowników odwiedziło już ok. 15 tysięcy osób (w czerwcu). Obecnie kąpielisko czynne jest dla chętnych codziennie od
godz. 9 do 19. Na miejscu można skorzystać m.in. z szeregu atrakcji wodnych, strefy wypoczynku, boiska, placu zabaw,
a także z kawiarenki.
Na kąpielisko letnie przy ul. Ratowników 2 w Nowym Bytomiu składa się:
25-metrowy basen sportowy z wydzielonymi torami, basen rekreacyjny m.in. z biczami wodnymi, grzybkiem wodnym
i siatką do wspinaczki oraz dwie zjeżdżalnie, w tym jedna trzytorowa. W przerwie
od kąpieli można wypocząć w wydzielonej
strefie z leżakami (wypożyczenie leżaka
– 20 zł/dzień) albo aktywnie spędzić czas
na placu zabaw bądź boisku do gry w ko-

Rugby 7

Diablice
zagrały w Pradze
Dwie wyróżniające się zawodniczki
Diablic Ruda Śląska wystąpiły w Turnieju
Nadziei Olimpijskich w Pradze. Zawody
odbyły się 25 czerwca.
W kadrze do lat 16 wystąpiła Laura Borowska. Zawodniczka z Rudy Śląskiej miniony sezon spędziła na wypożyczeniu
w Rugby Club Częstochowa, gdzie zdobyła wicemistrzostwo Polski w rugby 7
w kategorii wiekowej U16. W Pradze pomogła kadrze w zdobyciu trzeciego miejsca. W pierwszym spotkaniu Polki uległy
kadrze A Czech 7:35, a w drugim przegrały z kadrą B 12:28. Trzeci mecz okazał się
dla naszych rugbystek znacznie lepszy,
gdyż pokonały Węgierki 41:0, a Laura Borowska zdobyła w tym spotkaniu pięć
punktów.
Klaudia Starowicz natomiast grała w meczach kadry do lat 18, dla której był to
trudny turniej. Polki poniosły cztery porażki: dwukrotnie uległy Czeszkom 0:17
i 5:43, a także Węgierkom 12:15 i 5:14.
Warto jednak wspomnieć, że rudzka zawodniczka, która została wybrana kapitanem kadry U18, otrzymała powołanie na
kolejne zgrupowanie. Odbędzie się ono
w dniach 5-10.07 w Sochaczewie. W tym
sezonie Klaudia była również częścią drużyny, która zdobyła IV w Mistrzostwach
Polski Kobiet w Rugby 7. 
DK

szykówkę. – Dla gości przygotowaliśmy
także dodatkowe atrakcje, takie jak kawiarenka oraz bar plażowy – mówi Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Bilet wstępu dla osoby dorosłej na cały
dzień kosztuje 18 zł, z kolei dzieci i młodzież szkolna, a także studenci do 25. roku
życia oraz emeryci 60 + i renciści płacą za
wstęp 10 zł. Dzieci do lat 5 korzystają
z kąpieliska za darmo. – Podczas pierwszych, czerwcowych weekendów, kiedy nasze kąpielisko było już otwarte, a w pozostałych miastach obiekty tego typu były
nieczynne, występowały przejściowe zastoje przy kasie. Natomiast w tej chwili nie
ma żadnego problemu z przepływem gości
– zachęca do wizyty na basenie Aleksandra Poloczek.
Joanna Oreł

Rudzki WOPR przywiózł z województwa
małopolskiego worek medali.

Zapasy

Zapaśniczki Slavii wystąpiły na ME w Rzymie
W dniach 27.06-3.07 w Rzymie odbyły
się Mistrzostwa Europy U20 w zapasach.
W kobiecej kadrze Polski wystąpiły przedstawicielki rudzkich zapasów – Patrycja
Słomska oraz Patrycja Cuber.
Tym razem zawodniczki ZKS-u Slavii
Ruda Śląska wróciły do kraju bez medalu.
Najbliżej podium była Patrycja Cuber

(kat. wagowa 72 kg), która po przegranej
0:2 z Nazar Batir z Turcji w kwalifikacjach
pokonała w repasażach Mołdawiankę
Emilię Creciun 3:1. Dało jej to szansę na
brązowy medal, jednak w decydującym
starciu Cuber nie dała rady Niemce Jennifer Roesler. Patrycja Słomska natomiast
w swojej pierwszej walce pokonała Buł-

garkę Danielę Brasnarovą 10:0, ale
w 1/4 poległa z Caroline Kvist 2:8 i na tym
zakończyła swój udział w turnieju.
Niemniej jednak dla naszych zawodniczek rok 2022 jest niezwykle udany. Przypomnijmy, Patrycja Cuber na początku
czerwca zdobyła srebrny medal mistrzostw
Polski, a Patrycja Słomska brązowy.  DK

Lekkoatletyka

TL Pogoń świętuje 60-lecie istnienia
W sobotę (2.07) na stadionie w Nowym
Bytomiu odbył się mityng lekkoatletyczny
z udziałem zawodników z Polski, Ukrainy
i Australii. Okazją do spotkania była
60. rocznica utworzenia sekcji lekkoatletycznej w Pogoni Ruda Śląska.
Ozdobą mityngu bez wątpienia były
konkurencje biegowe. Na 100 m mężczyzn
zwyciężył Adrian Brzeziński z MKL-u Toruń, który w serii finałowej nie dał szans
rywalom i pobił swój rekord życiowy
(10.32). Brzeziński w zeszłym sezonie został mistrzem Polski i halowym mistrzem
Polski w biegu na 200 metrów. Na 100 metrów kobiet najszybsza okazała się Adrianna Janowicz-Półtorak z AZS UMCS Lublin,
która w finale pokonała rywalki z czasem
11.89. W biegu na 100 m kobiet przez płotki wygrała Hanna Chubkovtsova z Ukrainy
(13.50). W zmaganiach na 400 metrów
wśród mężczyzn z czasem 47.14 najszybszy był Patryk Grzegorzewicz (MKS-SMS
Victoria Racibórz). Wśród kobiet natomiast
na identycznym dystansie zwyciężyła Weronika Chojka (AZS AWF Wrocław) z czasem 55.05, a czwarta była Zofia Tkocz
(TL Pogoń) z nową „życiówką” 56.68.
Ponadto byliśmy świadkami rywalizacji
na 800 metrów. Wśród mężczyzn wygrał
Maciej Wyderka (AZS AWF Katowice)
z czasem 1:50.86, a w przypadku kobiet
najszybsza była Emilia Głowacka (Płomień Sosnowiec) z rekordem życiowym

Mityng
był okazją
dla
zawodników
Pogoni
do rywalizacji
z czołowymi
lekkoatletami
kraju.

2:24.29. W rywalizacji na 1500 m mężczyzn zwyciężył Maksymilian Zawiślak
z LKS-u Omega Kleszczów, który z czasem 4:03.28 pobił swój życiowy rekord.
Na tym samym dystansie wśród kobiet
najszybsza była reprezentantka klubu Prefbet-Sonarol z Łomży, Sandra Michalik.
Halowa mistrzyni Polski na 3000 m
z 2011 roku w Rudzie Śląskiej wygrała
z czasem 4:34.93.
W biegu na 200 metrów kobiet zwyciężyła Karolina Gajewska (AZ AWF Kraków) z czasem 24.77, a Maria Puławska
z Pogoni pobiła swój rekord życiowy
(25.94) i zajęła 4. miejsce. Na tym samym

Foto: DK

Około
15 tys.
osób
odwiedziło
w czerwcu
miejskie
kąpielisko.

W dniach 25-26.06 w Nieporęcie nad Jeziorem Zegrzyńskim odbyły
się Mistrzostwa Polski w Śródlądowym Ratownictwie Wodnym. Wśród
medalistów nie zabrakło zawodniczek z WOPR Ruda Śląska.
W konkurencji akcja z pasem brąz w kategorii open zdobył zespół
w składzie Aneta Drabik, Natalia Pasek, Marta Skudlik i Kinga Szczembara. Ponadto w garmin rescue hero Aneta Drabik zdobyła złoto w kategorii junior i srebro w kategorii open, a Natalia Pasek srebro oraz brąz.
W rywalizacji bieg-pływanie-bieg Aneta Drabik i Natalia Pasek zajęły
identyczne lokaty w obu kategoriach, a do tego Kinga Szczembara zdobyła 3. miejsce w kategorii junior. W przypadku wyścigów na deskach
ratowniczych Aneta Drabik ponownie zajęła pierwsze (kat. junior) i drugie (kat. open) miejsce, Natalia Pasek drugie oraz trzecie, a Kinga
Szczembara trzecie (tylko kat. junior). Natomiast w konkurencji flagi
plażowe Natalia Pasek zwyciężyła w dwóch kategoriach (junior i open),
a w kategorii junior Aneta Drabik zdobyła srebro, zaś Kinga Szczembara
brąz.
W klasyfikacji generalnej w kategorii junior podium zajęły zawodniczki WOPR-u: 1. miejsce dla Anety Drabik, drugie dla Natalii Pasek,
a trzecie dla Kingi Szczembary. W klasyfikacji open Drabik była ostatecznie druga, a Pasek trzecia. 
DK

Foto: Facebook/WOPR Ruda Śląska

Na upał najlepsze kąpielisko Rudzianki z medalami Mistrzostw Polski

dystansie wśród mężczyzn najszybszy był
Rafał Dziewięcki z AZS AWF Wrocław
z czasem 22.12.
W konkurencjach technicznych pierwsze miejsca zajęli:
• skok wzwyż kobiet Wiktoria Miąso
– (CWKS Resovia Rzeszów) z wynikiem 1.82,
• skok wzwyż mężczyzn Marcin Jachym
– (CWKS Resovia Rzeszów) z wynikiem 2.08,
• skok w dal – Adam Brzeziński z MKL-u
Toruń 7.60 (nowy rekord życiowy),
• rzut oszczepem mężczyzn – Filip Sadowski (MKS-MOS Katowice) 47.11,

• rzut oszczepem kobiet – Beata Skraba
(AZS AWF Kraków) 43.55,
• trójskok kobiet – Sara Kordek
(AZS AWF Katowice) 12.70,
• pchnięcie kulą U18 – Julia Durzyńska
(MKS-MOSM Bytom) 10.79,
• skok o tyczce mężczyzn – Michał Kunc
(MKS Ustroń) 3.40,
• skok o tyczce kobiet – Weronika Chrapek (MKS Ustroń) 3.10,
• rzut młotem mężczyzn – Bartosz Kowalski (AZS AWF Wrocław) 64.42,
• rzut młotem kobiet – Marika Kaczmarek (KKL Kielce) 62.26.

DK
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9 lipca br., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy halembskie 4,2–21 km
Terminy
następnych
biegów:
20.08.2022 r.
17.09.2022 r.
22.10.2022 r.
5.11.2022 r.

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

