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Ruda Śląska na Światowym Forum Miejskim

nia innowacyjnych rozwiązań i usług.
Z kolei brak zrównoważonej polityki
urbanizacyjnej, brak właściwego planowania rozwoju oraz słaba organizacja
miejskich systemów, prowadzą do utraty
tej szansy i skutkują niskim poziomem życia, dużym rozwarstwieniem i silną polaryzacją społeczną – czyli zjawiskami, które bardzo negatywnie oddziałują na środowisko.
Wyzwanie
– sprawiedliwa transformacja
Ruda Śląska nie jest tu ewenementem,
dlatego również będzie się musiała zmierzyć z tymi problemami. Do tego należy
dodać chyba największe wyzwanie, z jakim naszemu miastu przyjdzie się zmierzyć – proces sprawiedliwej transformacji.
Aby się odpowiednio do niego przygotować, Ruda Śląska już od dłuższego czasu
uczestniczy w różnego rodzaju projektach,
których celem jest eksperckie wsparcie
miast na wielu płaszczyznach: gospodarczej, środowiskowej, społecznej i przestrzennej.
Światowe Forum Miejskie w Katowicach stworzyło możliwość poznania rozwiązań z zakresu zrównoważonej urbanizacji stosowanych w miastach na całym
świecie, a także ludzi i organizacji, które
za nimi stoją. Było również wyjątkową
okazją do tego, by podzielić się doświadczeniami transformacji, jaka dokonuje się

Foto: UM Ruda Śląska

w polskich miastach. Jej specyfiką jest niewątpliwie dynamiczny rozwój gospodarczy i jednocześnie stosunkowo niski poziom nierówności społecznych. Ten model
transformacji, oparty w dużej mierze na
wykorzystaniu lokalnych zasobów i samorządności, może okazać się szczególnie
interesujący dla miast z krajów rozwijających się.
Ruda Śląska dzieli się
doświadczeniami
W odpowiedzi na te wyzwania Ruda Śląska nie pozostaje w tyle. Miasto było jednym
z bardziej aktywnych uczestników Forum,
zarówno dzieląc się swoimi doświadczeniami, jak i ucząc się od innych, w jaki sposób
lepiej wykorzystać swój potencjał, aby
w przyszłości stać się miastem zbudowanym
o zasady zrównoważonego rozwoju.
Ruda Śląska wraz z Ostrowem Wielkopolskim uczestniczyła w panelu dyskusyjnym Urban Eco Future, zorganizowanym
przez Związek Miast Polskich. Ponadto
w Pawilonie Polskim nasze miasto wraz
z Tychami, Warszawą i Starachowicami
wzięło udział w debacie „Społeczno-gospodarcza transformacja miast poprzemysłowych”, zorganizowanej przez Instytut
Rozwoju Miast i Regionów.
Ruda Śląska aktualnie uczestniczy
w dwóch dużych projektach wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji pracowników – „Planie działań dla Miast”

oraz „Partnerskiej Inicjatywie Miast”
w ramach sieci miast zielonych, których
efekty również prezentowane były podczas Forum.
Wyjątkowym wydarzeniem była wizyta
studyjna w Rudzie Śląskiej przedstawicieli
rządu, ministerstw, burmistrzów oraz osób
zajmujących się rewitalizacją w Mołdawii
i Ukrainie. Delegaci odwiedzili Stację Biblioteka, Koksownię Orzegów, Trakt
Rudzki wraz z Górą Antonia, a także zapoznali się z renowacją podwórek
w mieście i masterplanem dla terenu po
KWK Pokój. – Dziękuję wszystkim, którzy
przygotowali dla nas tę ekscytującą wizytę. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co
było ciekawsze: WUF czy dzisiejsza wizyta
studyjna. Prawdopodobnie dzięki temu
nasz program jest idealnie zbalansowany
– podsumowała spotkanie przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy.
Kierunek – zrównoważony rozwój
Inicjatywą podjętą przez miasto w ostatnich miesiącach jest powołanie Zespołu
ds. zrównoważonego rozwoju Miasta Ruda Śląska. Zadaniem zespołu jest tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju
Rudy Śląskiej przez optymalne gospodarowanie przestrzenią publiczną, efektywną
realizację usług publicznych oraz prawidłowe wykorzystanie infrastruktury obsługującej mieszkańców.
UM

Foto: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Miasto
w centrum uwagi
Miasta i obszary zurbanizowane są
szczególnie istotne w kontekście globalnych wyzwań nie tylko dlatego, że już
dziś zamieszkuje je ponad połowa ludności świata, a do 2030 roku będzie to 60%.
Odpowiednio kształtowane i zarządzane
miasto może okazać się jednym z kluczowych elementów rozwiązywania cywilizacyjnych problemów. Przestrzenna koncentracja stwarza szansę na zmniejszenie
presji człowieka na zagospodarowywanie
obszarów naturalnych i pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej, a ekonomia skali tworzy potencjał do wdraża-

Foto: UM Ruda Śląska

World Urban Forum 11 to wydarzenie
organizowane przez Program Narodów
Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich
UN-Habitat, Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej oraz miasto – gospodarza, czyli Katowice. Główna część
WUF11 odbywała się na terenie Spodka
i Międzynarodowego Centrum Kongresowego, jednakże całemu przedsięwzięciu
towarzyszyły wydarzenia w terenie
(„WUF na mieście”).
Ważną częścią WUF11 była strefa wystawiennicza. Urban Expo, licząca blisko
8000 m2, została zorganizowana w taki
sposób, aby nawiązywać do ogólnej tematyki forum i przyciągnąć publiczność.
W strefie tej podmioty z całego świata prezentowały innowacyjne rozwiązania służące osiągnięciu zrównoważonego rozwoju miast.
Celem wydarzenia była promocja zrównoważonego rozwoju miast i dyskusja nad
wyzwaniami, które przed nimi stoją. Najpoważniejsze problemy, z którymi mierzą
się współczesne społeczeństwa, mają charakter globalny – zmiany klimatyczne,
degradacja zasobów środowiska przyrodniczego, spadek bioróżnorodności, pandemie, kryzysy gospodarcze, demograficzne
i migracyjne. Dlatego odpowiedź na nie
wymaga działań i koordynacji w wymiarze międzynarodowym. Temu celowi służą także spotkania w ramach światowych
forów miejskich.

Foto: UM Ruda Śląska

W dniach 26-30 czerwca w Katowicach odbyła się 11. sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11,
w skrócie: WUF11). To największe globalne wydarzenie dotyczące miast, na którym nie zabrakło także Rudy Śląskiej.
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BUDŻET OBYWATELSKI 2022

OGŁOSZENIA

Informacja o zamiarze przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy

Kolejni wykonawcy wybrani

Wybrani zostali kolejni wykonawcy inwestycji w ramach tegorocznego rudzkiego budżetu
obywatelskiego. W przypadku jednego zadania prace już trwają, w ostatnim czasie zostało
rozstrzygniętych dziewięć postępowań przetargowych, z kolei jedno przedsięwzięcie czeka
jeszcze na wybór wykonawcy. Już wkrótce prace rozpoczną się m.in. na terenie Burloch Areny, czy też w obrębie kilku placówek oświatowych.
– Duże zmiany czekają w tym roku
Burloch Arenę. W ramach zadania dużego „Burloch Arena – dokładamy atrakcji” zostanie wybudowane wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej
oraz plac zabaw z czterema urządzeniami sprawnościowymi i wieżą linową
– informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Dodatkowo zadanie obejmuje zabudowę
sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie boiska, piłkochwytów, ławek
oraz koszy na śmieci. Zabezpieczone
środki na realizację zadania wynoszą
ponad 1 mln zł, zaś termin realizacji to
120 dni od dnia przekazania terenu budowy. Z kolei za kwotę ponad 250 tys. zł
wybudowany zostanie pumptrack. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne,
uformowanie trasy, ułożenie nawierzchni, założenie zieleńców, a także montaż
ławeczki, stojaka na rowery i kosza na
śmieci.
– Okres wakacyjny to doskonały termin, by rozpocząć prace przy placówkach oświatowych na terenie miasta.
Przy Szkole Podstawowej nr 4 za kwotę
ponad 250 tys. zł powstanie plac zabaw
razem ze strefą odpoczynku – mówi Piotr
Janik. Wykonawca ma cztery miesiące
na realizację całości zadania, polegającego na ułożeniu bezpiecznej nawierzchni z mat przerostowych oraz montażu
zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią.
Dodatkowo w ramach zadania wykonany zostanie fragment ogrodzenia, zamontowana będzie furtka oraz kamera
wizyjna, która zostanie podłączona do
istniejącego systemu szkolnego monitoringu.
„Zakątek radości malucha” to z kolei
projekt o wartości ponad 140 tys. zł, któ-

ry będzie realizowany przy Miejskim
Przedszkolu nr 9. W kilkanaście tygodni
firma wykona roboty rozbiórkowe,
ziemne, ułoży nową nawierzchnię, zostaną dostarczone i zamontowane urządzenia zabawowe oraz elementy małej
architektury. Z kolei przy Miejskim
Przedszkolu nr 20 zakres prac obejmuje
zarówno demontaż starych urządzeń, jak
również zakup i instalację 13 stałych
oraz czterech przenośnych urządzeń zabawowych. Co więcej, inwestycja zakłada wykonanie schodów terenowych
oraz ogrodzenia. Jej koszt to ponad
190 tys. zł.
Dwa z projektów w tegorocznym budżecie obywatelskim będą realizowane
na terenie Bykowiny. Za kwotę prawie
190 tys. zł przewidziana jest rewitalizacja ciągu pieszego na obszarze między
ulicami
Górnośląską,
Grzegorzka
i Zgrzebnioka. Oprócz modernizacji
chodników planowane jest odtworzenie
części skweru zielonego wraz z nasadzeniem zieleni. Z kolei za kwotę prawie
240 tys. zł zostanie odnowiony skwer
między ul. Katowicką i Siekiela. Wykonawca dokona prac rozbiórkowych,
a następnie teren zyska nową nawierzchnię, powstaną schody terenowe, zamontowane zostaną latarnie, w planie są
również nasadzenia drzew, krzewów
oraz wykonanie łąki kwietnej.
W dzielnicy Wirek zrealizowane zostaną kolejne dwie inwestycje. Pierwsza
z nich to zagospodarowanie terenu przy
ul. Jankowskiego 6 poprzez stworzenie
15 miejsc parkingowych, w tym dwóch
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie drogi
dojazdowej z kostki brukowej oraz trawnika i nasadzenie niskich krzewów
ozdobnych. Wartość zadania to ponad
160 tys. zł. Drugie przedsięwzięcie do-

tyczy budowy profesjonalnego ogrodzonego wybiegu dla psów „Psia Heca”.
Jego szacunkowy koszt to prawie
270 tys. zł. Zakres prac obejmuje budowę wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do agility i małą architekturą, budowę
ogrodzenia, wyrównanie kruszywem
oraz utwardzenie nawierzchni chodnika
wewnątrz projektowanego wybiegu. Dodatkowo zaplanowano uporządkowanie
terenu, wysianie trawników i wykonanie
nowych nasadzeń niskiej roślinności.
Obecnie trwają prace w ramach budowy parkingu dla samochodów osobowych, autokaru wycieczkowego oraz
rowerów przy Szkole Podstawowej nr 3
w dzielnicy Ruda. Trwa również postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 35. Zakończyło się powtórne postępowanie dotyczące rozbudowy terenowych tras rowerowych
w Parku Strzelnica. Niestety nie wpłynęła żadna oferta.
Budżet obywatelski to inicjatywa,
która funkcjonuje w Rudzie Śląskiej od
2014 roku. Zaplanowana pula środków
na 2022 rok to 4,222 mln zł. Rudzianie
wybrali do realizacji jeden duży projekt
oraz jedenaście małych. W sumie
w głosowaniu wzięło udział ponad
8,1 tys. osób.
Z kolei do budżetu obywatelskiego na
2023 rok mieszkańcy zgłosili 47 projektów. Obecnie są one weryfikowane pod
względem formalnym. Lista projektów,
które poddane zostaną pod głosowanie
mieszkańców, ogłoszona zostanie do
27 lipca. W dniach od 5 do 11 września
odbędzie się głosowanie, które przeprowadzone zostanie za pośrednictwem
platformy elektronicznej oraz w formie
tradycyjnej w wyznaczonych punktach.

UM

UWAGA – informacja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objętych od 1.01.2021 r.
gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych (na mocy uchwały
Nr PR.0007.51.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z 30.04.2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).
Na podstawie art. 6c ust. 3c i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
1297), Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje o zamiarze przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy (na okres co najmniej 12 miesięcy począwszy od 1.06.2023 r.),
wyznaczając jednocześnie termin do 16.09.2022 r. na:
złożenie przez właściciela nieruchomości
pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów
komunalnych zorganizowanego przez gminę,
jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem1)
W oświadczeniu o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, właściciel nieruchomości
niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę i który
jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej (o którym mowa
w art. 9b ust. 2 ww. ustawy) prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda
Śląska2) oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać
następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
Oświadczenia składa się w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska.
Załącznik: wzór oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez miasto Ruda Śląska dostępny jest na stronie www.rudaslaska.pl
1)

2)

Jeżeli intencją właściciela nieruchomości jest wyłączenie się z systemu odbierania odpadów
komunalnych zorganizowanego przez gminę, wówczas właściciel nieruchomości składa oświadczenie, w pozostałych przypadkach, jeżeli właściciel nieruchomości takiego oświadczenia nie
złoży, pozostanie w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych zorganizowanym
przez gminę,
Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości prowadzony przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska dostępny jest stronie internetowej www.rudaslaska.pl.

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Jacek Morek
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SZPITAL MIEJSKI

SCHRONISKO TOZ ,,FAUNA”

Nowy sprzęt dla rudzkiego szpitala

4 lipca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisana została umowa na zakup tomografu komputerowego
za kwotę ok. 3,5 mln zł. Środki te zostały
przyznane w ramach realizacji programu
,,Dofinansowanie dla podmiotów leczniczych z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19”. Do tej kwoty władze szpitala
będą musiały jeszcze dołożyć 100 tys. zł.
Sam tomograf powinien trafić do rudzkiej
placówki najpóźniej do końca roku.
– Akt podpisania i przekazania Państwu
stosownych umów to jest kolejny, konkretny program w ramach przeciwdziałania
COVID-19. Łącznie 68 milionów złotych
z tego funduszu trafia do podmiotów medycznych – mówił podczas spotkania Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.
Jarosław Wieczorek przy okazji podpisania umowy złożył na ręce prezes Adamek podziękowania za szczególne zaangażowanie w walce z COVID-19 dla
pracowników rudzkiego szpitala. – To
były bardzo miłe słowa doceniające naszą pracę na rzecz pacjentów w trudnym
czasie walki z COVID-19. Nasz personel
pracował często ponad swoje siły, na
pierwszej linii frontu. Wiem, ile wymagało to wysiłku, zaangażowania i trudu.
Cieszę się, że dobro pacjenta jest dla nich
priorytetem i za to im serdecznie dziękuję
– mówi dr Katarzyna Adamek.

Foto: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej został doposażony w nowy sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej. Udało się podpisać również umowę na zakup tomografu komputerowego. To
efekt złożonych przez prezes szpitala dr Katarzynę Adamek wniosków o dofinansowanie na
zakup urządzeń oraz współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w ramach dwóch projektów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Umowa na zakup tomografu komputerowego
dla rudzkiego szpitala podpisana została na początku lipca.

W sumie ok. 127 mln złotych trafi do
podmiotów medycznych w naszym województwie w ramach dwóch programów. Do szpitala w Rudzie Śląskiej
przekazano już bowiem także sprzęt
w ramach projektu „Realizacja przez
Rządową Agencję Rezerw Strategicznych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
przez podmioty lecznicze z terenu województwa śląskiego”. Projekt opiewa na
kwotę 846 071 32 zł. – W pierwszym etapie otrzymaliśmy aparat USG, aparat do

znieczulenia, defibrylatory, kombinezony
ochronne i maski. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ każde urządzenie będzie
służyć naszym pacjentom. Te urządzenia
poprawią również komfort pracy naszego personelu oraz wpłyną na poprawę
jakości świadczonych przez nas usług
– wyjaśnia Adamek.
W drugim etapie tego projektu szpital
otrzyma jeszcze między innymi myjnie
do endoskopów i 56 łóżek dla oddziału
internistycznego.

AP

BEZPIECZEŃSTWO

Uważajmy na fałszywych „pracowników”

Chwila nieuwagi, otwartość na ludzi oraz zaufanie do przedstawicieli publicznych instytucji
– między innymi właśnie to wykorzystują oszuści, aby dostać się do naszych mieszkań, by
dokonać kradzieży. Niestety przekonała się o tym 85-letnia mieszkanka naszego miasta, która w piątek (1.07) wpuściła do mieszkania rzekomą pracownicę wodociągów. Kobieta jako
pretekst podała konieczność dokonania kontroli, a w rzeczywistości chciała okraść seniorkę.
Mieszkanka Wirku straciła w ten sposób oszczędności w wysokości 1,5 tys. zł.
Do 85-letniej rudzianki przyszła nieznana jej wcześniej kobieta. Podawała się za
pracownicę wodociągów i pod pretekstem
dokonania sprawdzeń weszła do mieszkania. Następnie poprosiła o pomoc w kontroli ciśnienia wody. W tym czasie okradła
seniorkę z oszczędności. Gdy rudzianka
zorientowała się, że została oszukana
i okradziona, zgłosiła to policjantom. Sprawę prowadzą mundurowi z Komisariatu
Policji II w Rudzie Śląskiej – przeglądają
nagrania z monitoringu i próbują ustalić
tożsamość złodziejki. – Ostrzegamy przed
wpuszczaniem do mieszkań obcych. Przestępcy żerują na naiwności ludzi i wykorzystują do tego procederu przede wszystkim osoby starsze. Dlatego zwracamy się
z prośbą do mieszkańców naszego miasta,
by zadbali o swoich bliskich w podeszłym
wieku i uczulili ich na tego typu zachowa-

nia. Nie należy podawać przez telefon żadnych wiadomości dotyczących naszego
mieszkania, oszczędności oraz kiedy przebywamy w domu i z kim mieszkamy. Nie
odpowiadać na żadne ankiety zawierające
podobne pytania. Nie wydawać gotówki i żadnych innych rzeczy osobom nieznanym
– przestrzega Arkadiusz Ciozak, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej, za pracownicę którego podała się w tym przypadku oszustka,
przypomina ponadto, że PWiK nie dokonuje
odczytów wodomierzy w mieszkaniach rozliczanych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
MPGM oraz wspólnoty mieszkaniowe.
– Zdecydowana większość odczytów wodomierzy głównych umieszczonych w piwnicach, czy w studniach wodomierzowych,

dokonywana jest drogą radiową bez konieczności dostępu do wodomierza. W szczególnych przypadkach informacje o odczytach przekazywane są telefonicznie – wyjaśnia Małgorzata Kowalczyk-Skrzypek
z PWiK. – W sytuacji, gdy należy przeprowadzić kontrolę wodomierza, nasi pracownicy telefonicznie uzgadniają termin wizyty
u klienta – dodaje.
Oczywiście taka wizyta może nas zaskoczyć, więc jeżeli mamy jakiekolwiek
wątpliwości, co do wiarygodności przedstawiciela danej instytucji, warto skontaktować się z nią w celu sprawdzenia tożsamości nieznajomego (w przypadku PWiK
pod bezpłatnym nr tel. 994) oraz poprosić
o okazanie legitymacji. O wszystkich tego
typu podejrzanych wizytach należy także
poinformować policję.
Joanna Oreł

W rudzkim azylu brakuje
karmy. Przybywa natomiast
bezdomnych zwierząt…
W rudzkim schronisku TOZ „Fauna” brakuje puszek z mokrą
karmą – podstawowego pokarmu dla bezdomnych kotków,
a także potrzebnego dla psów w podeszłym wieku lub zwierząt po zabiegach. – Kochani, my już nie prosimy, a błagamy
Was o pomoc! Zwierząt w schronisku przybywa w zastraszającym tempie, adopcje stoją, a nam zaczyna brakować karmy
– apelują pracownicy rudzkiego azylu.

Obecnie
w rudzkim
schronisku
przebywa
ok. 200
psów
i kotów.

Foto: JO
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Wzrost zapotrzebowania na mokrą karmę w TOZ ,,Fauna” w ostatnim czasie wynika z kilku nakładających się na siebie
problemów. – Brak mokrej karmy jest obecnie naszym największym wyzwaniem. Po
pierwsze drastycznie wzrosła nam liczba
bezdomnych kotów, także z Ukrainy. Tymczasem kocia dieta składa się głównie
z mokrej karmy – gdybyśmy przeszli na suchą, skończyłoby się to dużymi problemami
zdrowotnymi. Po drugie trafiają do nas
zwierzęta często w złym stanie, którym do
rekonwalescencji potrzebna jest mokra
karma wyższej jakości – tłumaczy Beata
Drzymała-Kubiniok, prezes schroniska
TOZ ,,Fauna”. – Poza tym zauważamy, że
społeczeństwo zaczyna być zmęczone apelami o pomoc z różnych stron, stąd odczuwamy mniejsze wsparcie ze strony mieszkańców – dodaje. Mokrą karmę można zamawiać na adres schroniska lub zawieźć
osobiście do siedziby TOZ ,,Fauna”
(ul. Bujoczka/Szczęść Boże w Rudzie). Ponadto pieniądze na ten cel można przekazywać poprzez zbiórkę (zrzutka.pl/u3f9a3).
Niestety liczba bezdomnych zwierząt
trafiających do TOZ „Fauna” z dnia na
dzień wzrasta. W tej chwili w schronisku
znajduje się ok. 100 psów i tyle samo kotów

(codziennie dane te ulegają zmianie). – Do
tego zwiększy się liczba zwierząt o te, które
przyjadą do nas w najbliższych dniach z likwidowanego schroniska dla zwierząt
w Wojtyszkach (największego w Polsce).
Ponadto, choć ostatnimi latami było z tym
lepiej, w tym roku znów w okresie wakacyjnym trafia do nas bardzo dużo psów. Większość z nich to zwierzęta prawie nieadopcyjne, czyli w podeszłym wieku, schorowane
oraz wymagające skomplikowanej diagnostyki i niejednokrotnie operacji (koszty weterynaryjne to ok. 20 tys. zł miesięcznie
– przyp. red.), a także z problemami behawioralnymi – wylicza Drzymała-Kubiniok.
Te ostatnie wynikają m.in. z podjęcia decyzji o posiadania pieska bez doświadczenia w tym zakresie (szczególnie jeżeli
zwierzę ma ,,trudny” charakter), kupna
czworonoga z pseudohodowli, zgody na to,
aby zwierzę „przejęło” władzę w rodzinie
oraz lęku separacyjnego. – Widzimy tutaj
wpływ m.in. pandemii. Ludzie decydowali
się na adopcję lub kupno psa dla urozmaicenia sobie czasu oraz dla towarzystwa,
a obecnie wrócili do pracy, szkoły i innych,
codziennych obowiązków, przez co nie
starcza im czasu dla zwierzęcia – mówi
Drzymała-Kubiniok.
Joanna Oreł
KONDOLENCJE

„Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby,
niech złagodzi prawda, że nie umiera ten,
kto pozostaje w sercach bliskich”.

Panu Michałowi Wojcieszkowi
kierownikowi REB nr 2
wyrazy szczerego współczucia i żalu
po śmierci

OJCA
składają
Zarząd i Pracownicy MPGM TBS Sp. z o.o.
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Ruda Śląska

Problemy lokatorów ul. Piastowskiej 46

„121” już bez kursów widmo

Foto: arch. prywatne

– Klatka schodowa nie była remontowana 30 lat. Schody są w stanie kiepskim. Piwnice w takim stanie, że strach
wejść – mówi pani Katarzyna, jedna
z mieszkanek kamienicy przy
ul. Piastowskiej 46 w Rudzie. Lokatorzy uważają, że jej obecny stan zagraża
bezpieczeństwu i zapowiadają zgłoszenie sprawy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Opisywane problemy zgłosili też do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., które jest zarządcą budynku. – MPGM nic nie robi
w tym kierunku – po wczorajszej ulewie
przyjechali i stwierdzili, że położą kawałek papy na dziurę, gdzie przecieka
– skarżyła się w czerwcu pani Katarzyna.
Budynek przy ul. Piastowskiej 46
wchodzi w skład miejskiego zasobu
nieruchomości, a część mieszkańców
posiada umowę najmu socjalnego lokalu. Kamienica stoi w tym miejscu od
ponad stu lat (rok budowy – 1910).
– W ostatnich latach w budynku zostały
wykonane roboty w zakresie: zlecono
opracowanie ekspertyzy budowlanej
dotyczącej stanu technicznego stropów

Foto: arch. prywatne

Mieszkańcy kamienicy przy ul. Piastowskiej 46 skarżą się na stan budynku, w którym mieszkają. Nic dziwnego – zarówno klatki schodowe, jak i schody oraz piwnice są w złym stanie.
Ponadto po czerwcowych ulewach do budynku zaczęła cieknąć woda. Zarządca budynku
uszczelnił już dach, a kamienicę będzie w stanie – być może – wyremontować w tym roku.

Mieszkańcy zgłaszają, że w złym stanie są m.in. klatki schodowe oraz piwnice.

nad piwnicami, przebudowano przewody kominowe ponad dachem cegłą
klinkierową oraz wykonano nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją szamba – wylicza Krzysztof
Mikołajczak z MPGM TBS Sp. z o.o.
Ponadto w czerwcu dwukrotnie
przeprowadzono roboty dekarskie
w budynku (10 czerwca po zgłoszeniu
w sprawie zalewania z dachu po burzy

dokonano miejscowego uszczelnienia
pokrycia dachowego, a 14 czerwca
przeprowadzono częściową naprawę
dachu w miejscu powstawania przecieków). Ponadto budynek przy ul. Piastowskiej 46 z uwagi na zły stan techniczny i jego wiek umieszczony został
przez MPGM TBS w propozycjach do
planu remontów na rok 2022 r. 
Joanna Oreł

Wszystko wskazuje na to, że nadszedł koniec ostatnich problemów pasażerów linii autobusowej nr 121. Autobus kursujący na trasie Orzegów-Halemba szczególnie w czerwcu
często „wypadał” z rozkładu jazdu, więc trudno było zaplanować sobie podróż do innej dzielnicy. Od lipca zmienił się
przewoźnik obsługujący tę linię, co przełożyło się na poprawę regularności funkcjonowania autobusu nr 121, a także
na jakość samego taboru.

– W jaki sposób mam sobie zaplanować podróż do pracy, skoro dwa
autobusy kursujące przed godziną 8,
nie przyjeżdżają, a nigdzie nie ma informacji o opóźnieniach i problemach? – zgłosił nam pod koniec
czerwca pan Arkadiusz, mieszkaniec
Orzegowa.
Podobne wpisy pojawiały się także
na grupach na Facebooku, skupiających pasażerów podróżujących transportem publicznym koordynowanym
przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Jak się okazuje, problemy leżały
po stronie dotychczasowego przewoźnika – firmy Aska Żory. – Trudności
poprzedniego operatora w realizacji
kursów na linii 121 były wynikiem
przede wszystkim niewystarczającej
liczby zatrudnionych przez niego kierowców. Z tego powodu przewoźnik
nie mógł zrealizować co około piątego
połączenia – tłumaczy Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarząd
Transportu Metropolitalnego.

Foto: JO
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Autobusy linii nr 121 po zmianie
operatora powinny kursować
zgodnie z rozkładem.

Sytuacja ta zmieniła się na początku
miesiąca, kiedy to nowym operatorem
zostało konsorcjum Krzysztof Pawelec Usługi Transportowe, A21
Sp. z o.o. – Wraz z tą zmianą, od 1 lipca, zauważamy zdecydowaną poprawę. Odnotowaliśmy do tej pory jeden
odwołany kurs (z powodu awarii pojazdu) – zapewnia Michał Wawrzaszek.
Joanna Oreł
REKLAMA
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PROGRAM ERASMUS+

16 lipca minie 100 lat od podpisania Aktu Objęcia Górnego Śląska przez Polskę. Dokładnie
w tym dniu w Rudzie Śląskiej odbędą się obchody 100. rocznicy tego wydarzenia. O godz. 18
w kościele pw. św. Pawła Apostoła odprawiona zostanie msza św., następnie ok. godz. 19 na
rynku w Nowym Bytomiu odbędą się uroczystości z udziałem m.in.: 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia oraz Krakowskiej Orkiestry Wojskowej. Wydarzenie
zwieńczy koncert Grzegorza Poloczka z zespołem.

nicy sekretariatu m.in. uczestniczyli w kursach języka angielskiego w Wielkiej Brytanii i na
Malcie oraz skorzystali z kursów metodycznych w Irlandii, Hiszpanii i we Włoszech.

Foto: ZS nr 4 w Rudzie Śląskiej

czypospolitej nieoceniony. Mimo,
że województwo śląskie było najmniejsze i stanowiło jedynie 1,1%
powierzchni kraju to jednocześnie
było najbardziej zaludnione, a liczba
mieszkańców stanowiła 4,6% ogółu
ludności RP.
Województwo posiadało dość
szerokie prawa samorządne i własne, odrębne organy władzy, co
gwarantował Statut Organiczny Województwa Śląskiego uchwalony
przez Sejm Ustawodawczy RP
15 lipca 1920 roku. Funkcjonował
Sejm Śląski, któremu nadano szerokie kompetencje ustawodawcze
obejmujące regulowanie i nadzór
nad m.in. administracją lokalną, policją, opieką zdrowotną, szkolnictwem, przemysłem i handlem czy
budownictwem. Uchwalał on odrębny budżet i dysponował niezależnym od Skarbu Państwa Skarbem
Śląskim z własnymi rezerwami złota przechowywanymi do 1939 roku
w skarbcu w podziemiach budynku
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dzięki takiemu rozwiązaniu część
wypracowanych na tym terenie
środków finansowych zostawała
w regionie, a realizowane z budżetu
przedsięwzięcia nie musiały być zatwierdzane przez rząd centralny
w Warszawie. Do wyłącznej kompetencji naczelnych organów władzy
należały kwestie wojskowe, sprawy
zagraniczne czy polityka celna.
Organem wykonawczym Sejmu
Śląskiego, czyli regionalnym „rządem”, była Śląska Rada Wojewódzka, na czele której stał wojewoda.
Również on posiadał kompetencje
szersze od innych wojewodów. Był
szefem administracji rządowej
i sprawował nadzór nad administracją samorządową. Pełnił zwierzchnictwo nad wojewódzką administracją skarbową, szkolnictwem (jako
kurator) oraz Policją Województwa
Śląskiego. Pierwszym wojewodą
był Józef Rymer, a najdłużej, bo od
1926 do 1939 roku, urząd ten sprawował Michał Grażyński.
UM

– Dzięki kursom języka angielskiego nauczycieli i pracowników
obsługi, szkoła podniosła swój potencjał międzynarodowy, a dzięki
nowym kompetencjom językowym
poszerzyła
ofertę
nauczania
z przedmiotów zawodowych – podkreśla Jarosław Jabłoński, koordynator ds. projektów UE oraz nauczyciel języka angielskiego i wychowania fizycznego w Zespole
Szkół nr 4.
Kursy metodyczne obejmowały
m.in. pozytywną edukację, nauczanie w oparciu o CLIL (Content
Language Integrated Learning
– zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), szkolenie dotyczące wykorzystania narzędzi
cyfrowych w „interaktywnej klasie” oraz psychologię sztuki i tworzenie wideo. Uczestnicy wzięli
także udział w kursie z tworzenia
podcastów i w tej właśnie formie
podzielili się wrażeniami z projektu
i wypowiedziami na temat nowych
umiejętności ze słuchaczami na
platformie Spotify. – Elementem
szkoleń było poznanie systemów
edukacji w Irlandii i innych krajach
europejskich oraz dyskusja o eduka-

Pracownicy szkoły uczestniczyli m.in. w szkoleniu „Kreatywna klasa:
narzędzia i wskazówki dla nauczycieli języków obcych”.

cji w tych krajach. Ich celem było
unowocześnienie oferty edukacyjnej
szkoły oraz stosowanie narzędzi cyfrowych i kreatywnego podejścia do
edukacji w pracy z młodzieżą, które
w szkole XXI wieku wymaga ciągłego doskonalenia i nadążania za nowoczesną technologią przez pedagogów – podsumowuje Jarosław
Jabłoński. – Oprócz efektów uczenia i nabycia nowych kompetencji
nauczyciele Zespołu Szkół nr 4
z Czarnego Lasu poznali kulturę

i specyfikę krajów goszczących oraz
uczestniczyli w wizytach studyjnych
i wycieczkach krajoznawczych – dodaje.
Projekt „Kreatywny Nauczyciel
XXI Wieku” został sfinansowany
z programu UE Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna. Dodajmy, że
pod koniec czerwca jego uczestnicy otrzymali dokumenty Europass
Mobilność i tym samym zakończyli
swój udział w kursach.

JO

Międzynarodowa przygoda w Hiszpanii

Członkowie Stowarzyszenia Nasza Siódemka z Rudy Śląskiej zakończyli realizację międzynarodowego projektu ,,Together we train” w ramach programu Erasmus+. Pod koniec czerwca uczniowie Zespołu Szkół nr 7 uczestniczyli w dziesięciodniowej wymianie młodzieżowej
w Hiszpanii w miejscowości San Gil koło Plasencii. Głównym celem projektu była integracja
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
– Wspólnie z partnerskimi organizacjami (Asociación Multideportiva Euexia z Hiszpanii, Associazione Culturale Jumpin z Włoch
i Sillogos Prosarmomenis Askisis
Kai Anapsixis Kinitiko Ergastiri
z Grecji) za pomocą aktywności
sportowej rozwijaliśmy wśród
uczestników takie wartości jak: akceptacja, tolerancja, szacunek oraz
praca zespołowa – relacjonuje Anna Żebrowska, nauczyciel Zespołu
Szkół nr 7 w Rudzie. – Młodzi ludzie mieli okazję w ramach wyjazdu do wymiany doświadczeń na temat różnych kultur, tradycji oraz
stylów życia – dodaje.
Młodzież biorąca udział w projekcie, czyli Hiszpanie, Włosi, Grecy i Polacy miała m.in. za zadanie
przygotowanie wieczoru kulturowego. – Podczas wieczoru polskiego zaprezentowaliśmy informacje
o naszym kraju, regionie i przygotowaliśmy tradycyjne potrawy.
Oczywiście nie zabrakło śląskiego
szałotu. Był też taniec polonez wy-

Foto: ZS nr 7 w Rudzie Śląskiej

– Zapraszam do wspólnego upamiętnienia setnej rocznicy powrotu
Śląska do Polski. Niech to wydarzenie będzie wyrazem naszego patriotyzmu, szacunku dla przodków oraz
przywiązania do naszej Małej Ojczyzny – apeluje Jacek Morek, pełniący obowiązki prezydenta miasta.
– Doniosłą rocznicę rozpoczniemy od nabożeństwa w intencji Ojczyzny, regionu oraz mieszkańców
Rudy Śląskiej, po którym nastąpią
uroczystości patriotyczne – zapowiada Andrzej Trzciński, naczelnik
Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej. – Weźmie w nich  udział wojskowa asysta honorowa, poczty sztandarowe, przedstawiciele rudzkiego
hufca ZHP oraz zaproszeni goście.
Na zakończenie Grzegorz Poloczek
zaprezentuje m.in. pieśni powstańcze – dodaje.
Akt Objęcia Górnego Śląska
przez Polskę podpisało 160 osób:
przedstawiciele Rządu i Sejmu
Ustawodawczego RP, władze województwa i samorządu śląskiego, duchowni, wojskowi oraz działacze
społeczni. Było to zwieńczenie nie
tylko walki zbrojnej o połączenie
regionu z Polską, ale również wielowiekowych starań Ślązaków, by zachować katolickie wyznanie, polską
kulturę i tradycję.
Przypomnijmy, że Śląsk przestał
należeć do Polski w 1348 roku, gdy
nastąpiła jego inkorporacja do
Czech. W 1526 roku znalazł się pod
panowaniem Austro-Węgier. Rządy Habsburgów trwały do końca
wojen śląskich, czyli do 1763 roku,
kiedy to Śląsk został przyłączony
do Prus, by następnie w 1871 r.
wejść w skład Cesarstwa Niemieckiego. Gdy po 123 latach,
w 1918 roku, Polska odzyskała
niepodległość, pojawiła się szansa,
by Górny Śląsk wszedł w skład odrodzonego państwa. Tym bardziej,

że jednym z postanowień traktatu
wersalskiego była decyzja o zorganizowaniu na Górnym Śląsku plebiscytu, na podstawie którego rozstrzygnięta zostałaby kwestia przynależności państwowej regionu.
Zanim jednak ogłoszono plebiscyt, doszło do dwóch Powstań Śląskich. Pierwsze wybuchło w sierpniu 1919 r. w reakcji na terror i represje niemieckie, zakończyło się
jednak klęską powstańców. Rok
później miało miejsce II Powstanie
Śląskie, którego głównym celem było usunięcie z obszaru plebiscytowego niemieckich organów bezpieczeństwa oraz utworzenie mieszanej
policji polsko-niemieckiej opartej
na zasadzie parytetu. Powstanie to
zakończyło się sukcesem jako jedna
z czterech udanych polskich insurekcji.
21 marca 1921 roku został przeprowadzony plebiscyt, w którym
swój głos mogły oddać również osoby, które wcześniej wyemigrowały
ze Śląska. Strona niemiecka ściągnęła prawie 200 tys. emigrantów,
spośród których 90% głosowało za
przynależnością regionu do Niemiec. Skutkiem było ogłoszenie
przez Międzynarodową Komisję
Rządowo-Plebiscytową niekorzystnego dla Polski podziału Górnego
Śląska. Decyzja ta doprowadziła do
wybuchu III Powstania Śląskiego.
Walki zainicjowano w nocy z 2 na
3 maja 1921 roku. Zwycięstwo
zbrojne doprowadziło do wytyczenia nowej, bardziej korzystnej dla
Polski linii granicznej. Do Polski
przyłączono ok. 30% obszaru plebiscytowego z 46% ludności i większą
częścią przemysłu.
Symboliczne przejęcie ziemi śląskiej przez rząd RP odbyło się
w Katowicach 16 lipca 1922 roku.
Podpisano wówczas wspomniany
powyżej Akt Objęcia Górnego Śląska przez Polskę. Powrót części
Śląska, regionu uznawanego za jeden z najbogatszych w Europie, do
Polski był dla odradzającej się Rze-

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: mat. pras.

Rudzianie upamiętnią 100-lecie
Kreatywni nauczyciele „Tołstoja”
Nauczyciel XXI Wieku” to projekt, który realizowany był przez ostatnie dwa lata
powrotu Górnego Śląska do Polski w„Kreatywny
Zespole Szkół nr 4 w Czarnym Lesie w ramach programu Erasmus+. Nauczyciele i pracow-

Uczniowie rudzkiego Zespołu Szkół nr 7 mieli okazję w ramach wymiany
zorganizować polski wieczór wraz z m.in. specjałami kuchni śląskiej.

konany przez młodzież i opiekunów.
Dla uczniów Zespołu Szkół nr 7
udział w międzynarodowej wymianie stanowił niezwykłą przygodę
– podkreśla Anna Żebrowska.
Uczniowie wspólnie z rówieśnikami z innych państw spróbowali
ponadto swoich sił w piłce nożnej,
kajakarstwie, wspinaczce, pływaniu oraz padelu (kombinacji tenisa

ziemnego i squasha). – Na pożegnanie międzynarodowej przygody
nie zabrakło wzruszeń, a nawet łez.
W sercu na zawsze pozostaną niezapomniane wspomnienia i zawarte przyjaźnie. Emocje nadal żyją
wśród uczestników, a Stowarzyszenie Nasza Siódemka już szykuje się
do organizacji kolejnej wymiany
– zapowiada Żebrowska.
JO
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
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, 516-516611. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 690-455538.
Chcesz sprzedać mieszkanie?
Sprawdź jaka jest aktualna wartość.
Działamy 22 lata na rynku, www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793017-323.
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. 691523-055.
Kłodnica sprzedam dom w stanie
surowym,
powierzchnia
153,90 m2 + garaż, działka 1330 m2,
790 tys. zł, Nieruchomości GABRIEL,
tel. 691-523-055.

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

Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pożyczka
szybka
Tel. 780-116-672.

dojazd.

Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
Kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, kafelkowanie, malowanie, gładzie, elektryka, hydraulika. Tel. 509-486-250.

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

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. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Firma budowlana zatrudni
pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej oraz stażystów
i praktykantów. Teren Ruda ŚląskaKatowice. Tel. 601-504-030.
Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych. Tel. 603-975040.
Firma AT-BUD z RUDY Śląskiej
zatrudni pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 696-921-581.
Zatrudnię mężczyznę do pracy
ﬁzycznej. Informacji udzielam pod
nr tel. 691-911-683.
Poszukujemy ślusarzy oraz osoby do przyuczenia zawodu, praca
jednozmianowa na hali montażowej
w Rudzie Śląskiej. Osoba do kontaktu Dawid, tel. 697-750-002.
Zatrudnię emeryta lub rencistę
z okolic Bykowina-Wirek na parkingu strzeżonym. Tel. 513-129-354.

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.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu dotyczącego oddania w: – najem lokalu użytkowego przy ul. Niedurnego 45B/02,
Krasińskiego 14A/1, K. A. Hlonda 46/01, które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym
na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat, umów najmu zawartych na czas
oznaczony do dnia 30.04.2025 r.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wyzwolenia,
z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda
Śląska oznaczona numerem geodezyjnym 3074/249 o powierzchni 1261 m2 (użytek „R-IIIb”),
położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Wyzwolenia, zapisana na karcie mapy 1 w obrębie
Nowa Wieś, oraz w księdze wieczystej KW nr GL1S/00018142/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działy III i IV tej księgi są wolne od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701,
nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren drogi publicznej
klasy zbiorczej o szerokości drogi w liniach rozgraniczających wynoszącej od 14,3 m do 24,2 m
(symbole planu 7MNII, 16KZ1/2). Na przedmiotowej działce została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka znajduje się częściowo w pasie terenu o szerokości od 50 m do
150 m wokół cmentarza, w obrębie którego obowiązują ograniczenia związane z zapewnieniem
ochrony sanitarnej od cmentarzy.
Zbywany teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wyzwolenia. W celu
lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów
z wnioskiem o wydanie warunków. Mając na uwadze to, że część działki zgodnie z ustaleniami
Miejscowego Planu znajduje się w obszarze o oznaczeniu 16KZ1/2, na postawie art. 35 ust. 4
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z póżn. zm.) w pasie terenu mogą
być wznoszone tylko tymczasowe obiekty budowlane oraz urządzenia budowlane związane
z obiektami budowlanymi. Ich usunięcie w wypadku budowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 219.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.08.2022 r. o godz. 10.00 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 oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia
22.04.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 11.000,00 zł, z dopiskiem „wadium
– ul. Wyzwolenia” przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok.
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00
oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający
przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

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. 505-181720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział
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techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

Sara Chrzan
córka Anny i Piotra
ur. 27.06 (3360 g i 55 cm)

Łukasz Figiel
syn Dariusza i Patrycji
ur. 26.06 (3550 g i 57 cm)

Tymoteusz Burzyński
syn Agnieszki
ur. 22.06 (2060 g i 48 cm)

Zapraszam
na sesje:
ciążowe,
noworodkowe
oraz
reportaże
z chrztów

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

Ignacy Szega
syn Magdaleny i Karola
ur. 24.06 (3280 g i 56 cm)

Marcel Wardaliński
syn Sandry i Grzegorza
ur. 30.06 (3150 g i 55 cm)

Wiktoria Kowalczyk
córka Joanny i Sebastiana
ur. 29.06 (3200 g i 57 cm)

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

Maria Pastuszak
córka Agnieszki i Wojciecha
ur. 29.06 (3176 g i 53 cm)
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BEACH SOCCER

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży, na terenie Miasta Ruda Śląska

Lipiec 2022 r.

Stawka
wywoł. Wadium
(netto/zł/
(zł)
m2)

Lp.

Adres lokalu

Pow. lokalu
(m2)

1.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Bankowa 7A/1
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

36,55

elektryczna, wod.-kan.

8,00

1.000,00

2.

Ruda Śląska-Ruda, ul. Wolności 16/4, lokal w budynku usługowym

15,35

elektryczna, wod.-kan.

50,00

1.500,00

3.

Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Kokota 210/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

49,53

elektryczna, wod.-kan.

7,00

1.000,00

4.

Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/07
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

+ pow. przynależna

10,22
3,23

elektryczna, wod.-kan.,
c.o.

8,00

500,00

5.

Ruda Śląska-Wirek, ul. Osiedlowa 1/6
lokal na parterze w budynku usługowym

58,49

elektryczna, wod.-kan.

14,00

3.000,00

6.

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Podgórze 2/2
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

51,04

elektryczna, wod.-kan.

12,00

1.500,00

7.

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Tołstoja V/37, garaż blaszany

18,00

elektryczna

5,00

500,00

8.

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Tołstoja V/45, garaż blaszany

18,00

elektryczna

5,00

500,00

Wyposażenie
w instalację

Termin
oględzin
lokalu (*)

UWAGA: Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali, garaży i pomieszczenia gospodarczego umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu/pomieszczenia wyłącznie w terminie od dnia 15.07.2022 r. do dnia 29.07.2022 r. po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1 i 2 – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52,
poz. 3, 4 i 5 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48,
poz. 6, 7 i 8 – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom, nr tel. 32 244-26-50.
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej lub
garażu w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr
SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane
są do: przesłania, nie później niż do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów
niżej wymienionych dokumentów i druków:
• dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe/garaże w wysokości podanej w ogłoszeniu,
• DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska na druku: GLU/P-1b,
• druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1,
• oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu (EE-17),
• oświadczenia od współwłaściciela pojazdu z informacją jw.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże oraz do
wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 do dnia 1 sierpnia 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium należy podać, że
wpłata dotyczy przetargu lokali użytkowych/garażu w dniu 03.08.2022 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż w ogłoszeniu lub
jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.00 – poz. 1, godz. 8.30 – poz. 2, godz. 9.30 – poz. 3,
godz. 10.00 – poz. 4, godz. 10.30 – poz. 5, godz. 11.00 – poz. 6, godz. 11.30 – poz. 7, godz. 12.00 – poz. 8
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu
użytkowego/garażu z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej.
Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, wew.
745 lub 744
Właściciel lub organizator przetargu może wycofać lokal użytkowy/garaż/pomieszczenie gospodarcze z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy
uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego.
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań
stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33, w. 745, 744.

Drużyna Jastrzębia Bielszowice zajęła 12. miejsce
w Pucharze Polski w Piłce Plażowej. Zawody odbyły
się w dniach 8-10.07 w Gdańsku. Beach soccer to odmiana piłki nożnej na piasku, w której pięcioosobowe
drużyny rywalizują przez trzy tercje po 12 minut każda.
W fazie grupowej Jastrząb rozpoczął od dwóch wysokich porażek: 0:16 (0:3, 0:6, 0:7) z BSC Boca
Gdańsk i 2:19 (1:5, 1:8, 0:6) z LZS Dragon Bojano
(dwie bramki dla bielszowiczan zdobył Łukasz Kowalski), aby następnie pokonać w pojedynku derbowym Sośnicę Gliwice 6:4 (3:2, 1:2, 0:2). Bramki zdobywali: Marek Latoska, Kacper Kosmal (dwie), Łukasz Kowalski (dwie) i Paweł Latoska. Pozwoliło to
Jastrzębiowi zająć 3. miejsce w grupie, co oznaczało
rywalizację o miejsca 9-16.
W ćwierćﬁnale Jastrząb pokonał Team Currenda
6:5 (1:3, 3:2, 2:0), dzięki dwóm bramkom Kacpra Kosmali, jednej bramce samobójczej, a także traﬁeniom
Pawła Florkiewicza, Grzegorza Babczyńskiego i Pawła Latoski. W kolejnym meczu drużyna z Rudy Śląskiej ponownie spotkała się z Sośnicą Gliwice. Tym
razem w derbowym pojedynku lepsi byli gliwiczanie
i końcowy wynik brzmiał 2:7 (1:2, 0:2, 1:3). Dwa gole
dla Jastrzębia zdobył Paweł Latoska. W ostatnim, decydującym o końcowej klasyﬁkacji meczu Jastrząb
podjął drużynę Zdrowia Garwolin. Tym razem lepsi
okazali się rywale, którzy wygrali 9:6 (bramki dla Jastrzębia zdobyli Kacper Kosmal – trzy, Damian Busz,
Paweł Latoska i Patryk Nowok).
DK

RUGBY 7 KOBIET

Kolejne występy
Klaudii Starowicz
w kadrze
Foto: Polski Związek Rugby/Wojciech Szymański

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Jastrząb
12. w pucharze
Polski

Klaudia Starowicz jest regularnie
powoływana do kadry Polski U18.

Reprezentacja kobiet rugby 7, której częścią jest zawodniczka Diablic Ruda Śląska Klaudia Starowicz,
zwyciężyła w Mistrzostwach Europy U18. Turniej odbył się w Ząbkach w dniach 8-9 lipca. Reprezentacja
narodowa U18 prowadzona przez Janusza Urbanowicza przeszła przez turniej jak burza. Pierwszego dnia
Polki bardzo pewnie pokonały Litwę 41:0, Łotwę 59:0
(I faza turnieju) oraz Szwecję 49:0. Drugiego dnia
zmagań były również lepsze od Turczynek 41:5, czym
zakończyły zmagania w II fazie mistrzostw. W ﬁnałowej grupie natomiast nie dały szans faworyzowanym
w Ząbkach Niemkom 43:5, a w decydującym starciu
pokonały Węgierki 54:5. W ostatecznym rozrachunku
nasze zawodniczki sięgnęły po Mistrzostwo Europy
U18 poziomu Trophy, jednocześnie awansowały na poziom Championship, czyli najwyższy w Europie. DK
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Piąta ,,Wiewiórka” już za nami

Strzałka z brązowym
medalem
Kulwicka najpierw pokonała Marinę
Ruedę z Hiszpanii, po czym uległa na
punkty 4:12 Adrianie Dorado-Marin
z USA. To właśnie w tym pojedynku
rudzianka doznała kontuzji prawej
nogi, ale zdołała wrócić na matę.
W półﬁnale Kulwicka przegrała z Dianą Wiecker z Kanady. W starciu o medal natomiast ponownie stanęła naprzeciw Adriany Dorado-Marin, jednak odnowiona kontuzja nie pozwoliła Polce na dokończenie pojedynku.
Ostatecznie Dominika Kulwicka zajęła 4. miejsce.
Ostatnią z zawodniczek, która wystartowała w Hiszpanii, była Paulina
Danisz w kategorii wagowej 62 kg.
Danisz pokonała najpierw Brytyjkę
Abbie Fountain, aby następnie ulec
Bułgarce Taybe Yusein. W rywalizacji
o brąz nasza zawodniczka przegrała
z Johanną Lindborg ze Szwecji i ostatecznie musiała zadowolić się 5. lokatą.
DK

OGŁOSZENIE

W lipcowym
biegu
wzięło
udział
191
zawodniczek
i zawodników.

Foto: MOSiR Ruda Śląska

W dniach 8-10.07 w Madrycie odbyły się zawody Grand Prix of Spain.
W zmaganiach w barwach narodowych wzięły udział trzy zawodniczki
ZKS-u Slavia Ruda Śląska.
Natalia Strzałka wystąpiła w kategorii wagowej 68 kg, w której rywalizowało dziesięć zawodniczek. W walce o ćwierćﬁnał Polka pokonała reprezentantkę gospodarzy Martę Ojedę 10:0, a następnie wygrała z Bułgarką Soﬁą Geogrievą. W półﬁnale reprezentantka Rudy Śląskiej uległa
9:12 Amerykance Anie Luciano, ale
nadal zachowała szansę na medal.
W starciu o brązowy krążek Strzałka
pokonała przez przewagę techniczną
10:0 Brytyjkę Sarah Clossick i jako
jedyna zawodniczka ZKS-u sięgnęła
w Hiszpanii po medal.
W kategorii wagowej 55 kg zaprezentowała się Dominika Kulwicka,
która występ w Madrycie okupiła
kontuzją. W pojedynkach grupowych

W sobotę (9.07) na terenie lasów halembskich oraz Szkoły Podstawowej
Sportowej nr 15 odbył się piąty Bieg Wiewiórki. Tym razem impreza przyciągnęła
191 biegaczy i fanów nordic walking.
Jak zwykle to najmłodsi uczestnicy
stanęli do rywalizacji jako pierwsi.
Dzieci i młodzież zmierzyli się na dystansie 1000 m, a najszybszy był Bartosz Jankowski z czasem 03,45, który
o 20 sekund wyprzedził Jakuba Milibranta (04,05). Trzeci był Maksymilian Koźlicki (04,07). Tuż za podium
uplasowała się Maria Górka (04,09),
która była najszybsza wśród dziewcząt. Drugie miejsce w tej klasyﬁkacji

zajęła Magdalena Podgórska (04,29),
a trzecie Karolina Fitał (04,42).
W biegu głównym zawodniczki
i zawodnicy mieli do pokonania maksymalnie pięć okrążeń (o długości
4,2 km każde). Tym razem podium
w całości zajęli panowie: wygrał Paweł Pośpiech (01:29,14) przed Tomaszem Kulpokiem (01:36,41) i Sewerynem Bielskim (01:38,52). W przypadku kobiet najszybsza była Sylwia
Hirsz (01:43,15, czwarty wynik zawodów), druga Dorota Sobel-Adamska
(01:45,01, szósty wynik w klasyﬁkacji
łącznej), a trzecia Dorota Jóźwiak
(01:46,17, ósmy wynik).

Na koniec biegu tradycyjnie spotkały się osoby uprawiające nordic walking, które w ramach rywalizacji mogły pokonać maksymalnie trzy okrążenia. Najszybciej wspominany dystans przemaszerował Tomasz Taisner
(01:40,14), który na mecie zameldował się przed Ewą Czyżycką
(01:47,54) i Krzysztofem Pawliszakiem (01:49,55). Wśród kobiet druga
była Arlena Pawliszek (01:50,48,
czwarty wynik ogółem), a trzecia Aneta Franke (01:51,59, piąty wynik).
W kategorii mężczyzn trzeci był Marek Makowski, który pokonał dwa
okrążenia w czasie 01:07,38.
DK

PŁYWANIE

•
•
•
•
•

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

ZGŁOŚ
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

Sztafeta 4x100 stylem dowolnym
w składzie Julia Faruga, Zoﬁa Jędraszak, Sylwia Matyniak i Natalia Łuczka z UKS-u Manta zdobyła brązowy
medal Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych. To pierwszy taki sukces
w historii klubu.
Podczas zawodów, które odbyły się
w dniach 8-10.07 w Olsztynie, wspomniana sztafeta popłynęła w bardzo
dobrym czasie 4:16.26 i zakończyła
rywalizację z niespełna czterosekundową przewagą nad rywalkami
z MKS-u Juvenii Białystok. Ponadto
w mistrzostwach Polski 5. miejsce zajęła sztafeta 4x200 stylem dowolnym
w składzie Natalia Łuczka, Sara Kubiczek, Maja Niewiadomska i Sylwia
Matyniak. Poza tym sztafeta 4x100 m
stylem zmiennym (Sylwia Matyniak,
Zuzanna Walkiewicz, Maja Niewiadomska i Julia Faruga) zajęła 6. miejsce.
Wśród występów indywidualnych
zawodniczek Manty Sylwia Matyniak
była 9. na 800 m stylem dowolnym,
11. na 200 m stylem dowolnym, 12. na
100 m stylem motylkowym i 16. na
50 m w tym samym stylu. Julia Faruga
natomiast zajęła 14. miejsce na 50 m

Foto: Manta Ruda Śląska

•
•
•
•
•
•
•

UKS Manta z pierwszym
medalem Mistrzostw Polski

Brązowa sztafeta MP Juniorów Młodszych w składzie: Julia Faruga,
Zoﬁa Jędraszak, Sylwia Matyniak i Natalia Łuczka.

stylem dowolnym, a Maja Niewiadomska dwukrotnie „wypływała” 19. lokatę: na 50 i 100 m stylem klasycznym
oraz była 13. na 200 m stylem klasycznym. Natalia Łuczka ponadto była 18.
w zmaganiach na 400 m stylem dowolnym. Z kolei na 13. miejscu na 200 m
stylem motylkowym rywalizację zakończyła Zuzanna Walkiewicz.

W zawodach wziął udział jeden
pływak z UKP Ruda Śląska. Wiktor
Staniszewski zajął 7. miejsce w konkurencji na 1500 m stylem dowolnym,
dwukrotnie 8. miejsce na: 400 m stylem zmiennym i 200 m stylem motylkowym, 10. miejsce na: 400 m stylem
dowolnym oraz 13. lokatę na 800 metrów stylem dowolnym.
DK
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