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Ruda Śląska świętowała 
przyłączenie 
Górnego Śląska do Polski
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Święto Policji 
w Rudzie Śląskiej
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Z RUDZKICH DRÓG

Przebudowa Bałtyckiej na horyzoncie
Coraz bliżej przebudowy ul. Bałtyckiej w Kochłowicach. Wyłoniony został wykonawca tej inwestycji, który 
po podpisaniu umowy będzie miał 13 miesięcy na realizację zadania. Koszt modernizacji wyniesie blisko 
20 mln zł, z czego ponad 15 mln zł stanowić będzie dofi nansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. – Obecnie jest to droga gruntowa, ale po przebudowie będzie miała 
strategiczne znaczenie dla tej części miasta.  Dzięki modernizacji tej ulicy powstanie bowiem dojazd do te-
renów inwestycyjnych po byłej kopalni Polska-Wirek – komentuje Jacek Morek pełniący funkcję prezydenta 
Rudy Śląskiej.

Budowana droga będzie miała ok. 800 m 
długości i będzie obejmowała odcinek od 
ul. Radoszowskiej do ul. Długiej. Dodat-
kowo wybudowane zostanie także prze-
dłużenie drogi, które stanowić będzie   
dojazd do posesji znajdujących się przy 
ul. Bałtyckiej 15, 15A i 19.

Jezdnia budowanej drogi wykonana 
zostanie z nawierzchni asfaltowej. Taki 
sam materiał wykorzystany zostanie na 
budowę drogi rowerowej, która także 
jest częścią zadania. Dodatkowo powsta-
nie też chodnik i oświetlenie. Przebudo-
wany zostanie również istniejący prze-
pust uliczny oraz wykonana zostanie ka-
nalizacja deszczowa ze zbiornikiem re-
tencyjnym. Przewidziany czas na reali-
zację całej inwestycji to 13 miesięcy.

Warto dodać, że przebudowa ul. Bał-
tyckiej jest jednym z elementów porozu-
mienia w sprawie zagospodarowania po-
kopalnianych nieruchomości, które mia-
sto w ubiegłym roku podpisało ze Spółką 
Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicką 

OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

prostuje omyłkę pisarską w ogłoszeniu z dnia 
13.07.2022 r. o pierwszym ustnym przetargu nieogra-
niczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy 
ul. Wyzwolenia, z przeznaczeniem pod zabudowę zgod-
ną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska w następujący spo-
sób:

W treści ogłoszenia jest zapis o treści: 
„…w terminie do dnia 22.04.2022 r. dokonają wpłaty 

wadium w wysokości: 11.000,00 zł…”
Powinno być:
„…w terminie do dnia 9.08.2022 r. dokonają wpłaty 

wadium w wysokości: 11.000,00 zł…”
Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 
ul. Magazynowa 12, 41-700 Ruda Śląska, 

zaprasza uprawnione fi rmy do składania ofert na badanie 
i ocenę sprawozdania fi nansowego za rok obrotowy 2022 

oraz 2023 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.
Pisemne oferty należy składać w terminie do 31 sierpnia 2022 r. w siedzi-

bie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej ul. Magazynowa 12 
w pokoju nr 213 lub drogą e-mailową na adres: organizacyjny@rsm.com.pl.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest pani Iwona Lewandow-
ska pod nr telefonu 32 248-24-11, wew. 283.

Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Oferta powinna zawierać:

Charakterystykę fi rmy, w tym potwierdzenie wpisu do rejestru bie-1. 
głych rewidentów. 
Przedstawienie doświadczenia w badaniu sprawozdań fi nansowych 2. 
w tym spółdzielni mieszkaniowych.
Planowany koszt badania.3. 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość negocjacji proponowanej ceny 
związanej z realizacją usługi.

Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale, urzędowo po-
świadczonej kopii bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę/y uprawnione do reprezentowania oferenta.

Złożenie opinii oraz sprawozdania z badania sprawozdania fi nansowego 
za rok obrotowy 2022 powinno nastąpić w terminie do 15 kwietnia 2023 r., 
a za rok obrotowy 2023 do 15 kwietnia 2024 r.  

Wyboru oferty dokona walne zgromadzenie członków Rudzkiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

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

Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jego ce-
lem ma być aktywizacja gospodarcza nie-
ruchomości inwestycyjnych po kopalni 
„Polska-Wirek” w pobliżu autostrady A4. 

W ten sposób mają zostać stworzone wa-
runki do powstawania nowych miejsc 
pracy, które mają częściowo zniwelować 
negatywne skutki społeczne i gospodar-
cze przemian w branży energetycznej.

Przebudowa ul. Bałtyckiej w zdecydo-
wanej większości fi nansowana będzie 
dzięki środkom pozyskanym z Programu 
Inwestycji Strategicznych. Przyznane 
dofi nansowanie wynosi 15,2 mln zł. Na-
tomiast koszt wszystkich prac budowla-
nych wyniesie blisko 20 mln zł. Przypo-
mnijmy, że aktualnie w mieście realizo-
wana jest także inna inwestycja z dofi -
nansowaniem ze wspomnianego progra-
mu rządowego. Chodzi o rewitalizację 
pl. Niepodległości w Goduli. W tym 
przypadku miasto otrzymało 4,5 mln zł 
dofi nansowania. Dodatkowo miastu pod 
koniec maja przyznano z kolejnej odsło-
ny Programu Inwestycji Strategicznych 
65 mln zł na budowę odcinka trasy N-S 
od Drogowej Trasy Średnicowej do 
ul. Magazynowej w dzielnicy Ruda.

 UM

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu dotyczącego 
oddania w najem garaży blaszanych położonych 
przy ul. Lwa Tołstoja, które przydzielone zostaną 
w trybie bezprzetargowym na podstawie umów 

najmu garażu na czas nieoznaczony.
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Na placu budowy prowadzone są obecnie pierwsze roboty ziemne.

OGŁOSZENIA

MIESZKALNICTWO

Przy Tomanka powstają TBS-y
Rozpoczęła się budowa mieszkań na wynajem przy ul. Tomanka w Orzego-
wie. Miasto ma mieć udział w kosztach realizacji tej inwestycji, dzięki cze-
mu niższe będą wpłaty przyszłych najemców. To z kolei przełoży się na 
uwolnienie puli obecnie zajmowanych lokali komunalnych. Mieszkania 
przy ul. Tomanka zostaną oddane w standardzie „pod klucz” w 2024 roku.

Inwestycja realizowana jest przez Re-
gionalne Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego z Chorzowa w sąsiedztwie 
Szkoły Podstawowej nr 36 w Orzegowie  
i pobliskiego boiska. Obecnie na placu bu-
dowy trwa wycinka drzew i krzewów. 
–  W  związku  z  realizowaną  inwestycją  
wyciętych zostanie 30 drzew, jednakże na 
terenie inwestycji zostaną zasadzone nowe 
drzewa – zapowiada Anna Stemplewska, 
naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych 
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

W sumie w wielorodzinnym budynku 
TBS powstaną 44 mieszkania, w tym  
39 mieszkań dwupokojowych o po-
wierzchni od 49,84 m kw. do 55,66 m kw. 
oraz pięć mieszkań trzypokojowych o po-
wierzchni od 65,93 m kw. do 67,39 m kw. 
Ponadto w podziemnym garażu znajdą się 
miejsca parkingowe. –  Mieszkania  będą 
w  standardzie  „pod  klucz”  wyposażone 
w  kuchenkę  elektryczną,  zlewozmywak 
oraz biały montaż w łazience – mówi An-
na Stemplewska.

Wkrótce będzie możliwość składania 
wniosków o wynajem (mają być one do-
stępne w Urzędzie Miasta oraz w Biulety-
nie Informacji Publicznej miasta). Pierw-

szeństwo będą miały osoby spełniające 
określone kryteria, które obecnie są na-
jemcami mieszkań komunalnych. To do-
prowadzi do skrócenia listy oczekujących 
na przydział mieszkań z zasobu gminne-
go. Przy czym miasto zobowiązane jest do 
wskazania minimum pięciu lokali dla 
osób wychowujących przynajmniej jedno 
dziecko oraz jednego lokalu dla osób star-
szych (zgodnie z odpowiednimi ustawa-
mi).

Na razie jednak nieznana jest kwota, 
jaką mieliby ,,wnieść” przyszli najemcy 
TBS-ów. – Mając na uwadze obecną sytu-
ację ekonomiczną, wysokość partycypacji 
jest na etapie ustalania – mówi naczelnik 
Wydziału Spraw Lokalowych.

Na realizację inwestycji przy ul. To-
manka w Orzegowie miasto otrzymało 
ponad 4,7 mln zł z Banku Gospodarstwa 
Krajowego, a łączny udział w kosztach to 
ok. 6,2 mln zł. –  Ponadto  miasto  jako 
wkład  niepieniężny  wniosło  grunt  przy  
ul. Tomanka – informuje Anna Stemplew-
ska. –  Zakończenie  inwestycji  i  oddanie 
budynku  do  użytkowania  planowane  jest 
w pierwszym kwartale 2024 r. – dodaje.

Joanna Oreł
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Na razie rozpoczęły się prace na plantach przy ul. Hlonda.

INWESTYCJE

Trakt Rudzki dotarł do Orzegowa
Rozpoczęła się rewitalizacja dwóch zielonych przestrzeni w dzielnicy Orzegów, czyli Parku Młodzieży oraz plant 
pomiędzy ul. Hlonda a Burloch Areną. Przede wszystkim w miejscach tych uporządkowany zostanie stan roślin-
ności. Inwestycja realizowana jest w ramach Traktu Rudzkiego.
–  Czy  odnowiona  zostanie  tylko  ta 

skromna część parku, która została ogro-
dzona, skoro zapowiadano, że zmieni się 
cały teren wokół Burloch Areny? – z ta-
kim pytaniem zwrócił się do naszej re-
dakcji pan Piotr, mieszkaniec Goduli.

Okazuje się, że obecnie w miejscu in-
westycji trwają przygotowania do jej re-
alizacji – wykonawca ogrodził część 
placu budowy, gdzie będą składowane 
materiały oraz przeprowadza tam pierw-
sze prace ziemne. Natomiast rewitalizo-
wany będzie cały Park Młodzieży i plan-
ty przy ul. Hlonda, czyli w sumie 
6,3 hektara, w tym 4,7 hektara terenów 
zielonych (przy ul. Hlonda, Bytomskiej 
i Podlas).

Ze względu na wiek oraz zamieranie 
w miejscach tych wycięte zostaną głów-
nie topole (ogółem 92 drzewa), ale w za-
mian za to pojawi się 129 nowych drze-
wek (głównie lip i klonów). Dodatkowo 
w Parku Młodzieży zasadzone zostaną 
rośliny cebulowe – tulipany i przebiśnie-
gi. Dzięki temu zmieni się centralna 
część parku. Głównym punktem tego 
miejsca będzie rabata z wielokolorowych 
bylin, która znajdzie się w miejscu obec-
nie suchego strumienia (ten zostanie zli-
kwidowany).

Z kolei na plantach przy ul. Hlonda po-
wstaną rabaty z roślin ozdobnych – m.in. 
róż i hortensji. Utworzone zostaną także 
nasadzenia z różaneczników, kalin oraz 
pasmowe rabaty z bylin i krzewów okry-
wowych. W sumie w obydwu miejscach 
pojawi się ok. 11 tysięcy krzewów,  
47 tys. bylin, 29 tys. roślin cebulowych 
oraz 1,7 tys. m kw. nowego trawnika.  

Ponadto oświetlone zostaną alejki par-
kowe na plantach (24 oprawami ze źró-
dłem światła LED). Dodatkowo, jeżeli 
tylko wystarczy pieniędzy, odnowiony zo-
stanie plac zabaw, który znajduje się na 
plantach przy ul. Hlonda. – Plac zabaw nie 
jest  objęty  projektem  z  uwagi  na  fakt,  iż 
wydatek ten został uznany jako niekwalifi-
kowalny.  W  przypadku  wystąpienia 
oszczędności rozważona zostanie naprawa 
placu  zabaw  – mówi Tomasz Rzeżucha, 
wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., któ-
re przeprowadza rewitalizację. Prace mają 
zakończyć się jeszcze w listopadzie tego 
roku.

Przypomnijmy, że obecnie Trakt Rudzki 
przebiega od ul. Nowary przez podnóże 
hałdy do ul. Katowickiej. Dalej ul. Tuwi-
ma, Kupiecką, Obrońców Westerplatte do 
hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie prowadzi 
przez tereny hałdy do ul. Czarnoleśnej. 
Dalej trasa przebiegać będzie przez park 

przy ul. Hallera (trwa jego przebudowa), 
a następnie pobiegnie tą ulicą w kierunku 
parku Dworskiego, którego rewitalizacja 
zakończyła się przed kilkoma tygodniami. 
Dodatkowym zadaniem w ramach tego 
projektu są wspomniane planty oraz park 
w Orzegowie.

Niestety, dużym problemem w nowo 
tworzonych miejscach na trasie Traktu 
Rudzkiego jest kradzież roślin. – Aktualnie 
suma wartości skradzionych roślin docho-
dzi do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Naj-
większe braki  roślinności  znajdują  się  na 
plantach przy ul. Tuwima w dzielnicy Wi-
rek, na których brakuje nawet ok. 20 pro-
cent  z  wykonanych  nasadzeń  –  mówi 
Krzysztof Mikołajczak z MPGM TBS  
Sp. z o.o. – Z tego miejsca apelujemy także 
do mieszkańców – jeśli jesteście świadka-
mi  dewastacji  lub  kradzieży  elementów 
małej architektury, placów zabaw czy  ro-
ślinności, prosimy o natychmiastowe zgło-
szenie takich incydentów służbom porząd-
kowym – dodaje. Joanna Oreł

PREZYdENT MIASTA RudA ŚLąSKA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy: – Bielszowic-
kiej, która zostanie oddana w najem na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany nr 5 oraz teren 
niezbędny do korzystania z niego, – Bytomskiej, która zostanie oddana w najem na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejące garaże murowane nr: 2, 3, 4 oraz terenu niezbędnego z korzystania z nich.
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ŚWIĘTO�POLICJI

Policjanci z awansami
87�rudzkich�policjantów�otrzymało�akty�mianowania�na�wyż-
sze� stopnie� służbowe� podczas� tegorocznych� obchodów�
Święta�Policji�w�Rudzie�Śląskiej,�które�we�wtorek�(12.07)�od-
były�się�w�Miejskim�Centrum�Kultury.�Wydarzenie�połączone�
zostało� ze�wspomnieniem�100.� rocznicy� utworzenia� Policji�
Województwa�Śląskiego.
– Nasz zawód jest dla wyjątkowych lu-

dzi, a służba w policji wymaga poświęce-
nia,  również  tego  największego.  Musimy 
pamiętać,  że  służba w policji wymaga od 
nas wrażliwości na krzywdę drugiego czło-
wieka  i  to  właśnie  my  musimy  stanąć 
w  obronie  słabszych  i  pokrzywdzonych. 
Musimy  także  pamiętać,  że  na  szacunek 
trzeba sobie zasłużyć. Zarówno naszą pra-
cą,  jak  i  również  poszanowaniem  prawa  
oraz etyki zawodowej – podkreślił w czasie 
rudzkich  obchodów  Święta  Policji  
mł. insp. Jarosław Dyło, komendant miej-
ski policji w Rudzie Śląskiej.

Święto Policji przypada 24 lipca w rocz-
nicę powołania w 1919  roku Policji Pań-
stwowej,  ale  równocześnie  w  tym  roku 
obchodzona jest setna rocznica utworzenia 
Policji Województwa Śląskiego (17 czerw-
ca). Dodatkowym powodem do zorganizo-
wania  uroczystości  było  awansowanie 
rudzkich policjantów. Nominacje na wyż-
sze  stopnie  służbowe otrzymało  87 mun-
durowych, a kolejnych dwóch funkcjona-
riuszy  podczas  centralnej  uroczystości. 
– Wszystkim  awansowanym  na  kolejne 
stopnie  policyjne  serdecznie  gratuluję. 
W  pełni  zasłużyliście  na  to  wyróżnienie. 

Podczas uroczystości w MCK-u awansowanych zostało w sumie 87 policjantów.
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Tworzenie się służb policyjnych na zie-
miach Górnego Śląska miało  specyficzny 
charakter.  Po  batalii  powstańczej  i  plebi-
scycie na terenie dzisiejszej Rudy Śląskiej, 
jak i w pozostałych regionach przyznanych 
Polsce,  funkcjonowała  polsko-niemiecka 
Policja Górnego Śląska (Policja Plebiscy-
towa). Formacja ta powołana była tylko na 
określony czas i z chwilą objęcia poszcze-
gólnych  obszarów  przez  polską  admini-
strację została z urzędu rozwiązana. W jej 
miejsce na mocy rozporządzenia Wojewo-
dy Śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 roku 
powołana  została  Policja  Województwa 
Śląskiego. Z uwagi na autonomiczny cha-
rakter  województwa  śląskiego  w  okresie 
międzywojennym, policja śląska była nie-
zależna od funkcjonującej na terenie kraju 
Policji Państwowej.  
W  dzisiejszych  granicach  Rudy  Ślą-

skiej nowopowstała formacja przejmowa-
ła swe obowiązki od 17 czerwca do 1 lip-
ca  1922  r.,  a  w  pozostałych  częściach 
województwa nawet do 7 sierpnia 1922 r.
Zgodnie z podziałem administracyjnym 

w 1922 r. utworzono powiat rudzki i  tym 
samym Powiatową Komendę Policji Wo-
jewództwa  Śląskiego  w  Rudzie.  Komen-
dantem jednostki przez cały okres trwania 
powiatu rudzkiego (do 1924 r.) był podko-
misarz Wincenty Niedziela, a jego zastęp-
cą został  aspirant Alojzy Tkocz. W skład 
Powiatowej Komendy w Rudzie wchodzi-
ły  dwa  komisariaty:  Ruda  i  Bielszowice, 
siedem  posterunków  przypisanych  do 
określonych  miejscowości  –  Karol  Ema-
nuel,  Pawłów,  Kończyce,  Makoszowy, 
Gierałtowice  (do  1923  r.),  Chudów  i  Pa-
niowy  oraz  dwa  posterunki  graniczne 
w Rudzkiej Kuźni i Rudzie. Stan ewiden-
cyjny komendy wynosił 178 funkcjonariu-

Tak tworzyła się rudzka policja
Bieżący�rok�jest�rokiem�szczególnym,�gdyż�świętujemy�100-lecie�przyłączenia�części�Górnego�
Śląska�do�II�Rzeczypospolitej.�W�tym�też�miejscu�z�okazji�Święta�Policji�należy�wspomnieć,�że�
rudzka�policja�obchodzi�również�stulecie�swojego�istnienia.

Składam  wyrazy  najwyższego  uznania  za 
Wasz profesjonalizm – podkreślił mł. insp. 
Jarosław  Dyło,  który  podziękował  także 
rodzinom  policjantów  za  ich  wsparcie 
i wytrwałość oraz pracownikom cywilnym 
KMP Ruda Śląska.

– Z okazji święta policji składam na rę-
ce Pana komendanta dla wszystkich rudz-
kich  funkcjonariuszy  życzenia  zdrowia, 
bezpiecznej pracy, spełnienia marzeń i re-
alizacji  najbardziej  ambitnych  planów. 
W  imieniu  wszystkich mieszkańców  Rudy 
Śląskiej  pragnę  podziękować  każdemu 
z  Was  za  oddaną  służbę,  zaangażowanie 
w  wykonywanie  odpowiedzialnych  zadań 
i  skuteczność  przeprowadzanych  akcji. 
Dzięki Waszemu profesjonalizmowi może-
my czuć się w naszym mieście bezpieczni, 
co  dobitnie  pokazują  statystyki  –  powie-
dział  z  kolei  Jacek Morek  pełniący  obo-
wiązki prezydenta miasta.
Według danych za ubiegły rok każdego 

dnia  rudzcy  policjanci  m.in.  spędzili 
339  godzin  w  służbie  patrolowej  oraz 

99  godzin w  służbie  obchodowej,  legity-
mowali  167  osób,  100  razy  badali  stan 
trzeźwości, ujawnili 80 wykroczeń, przy-
jęli 69 zgłoszeń i przeprowadzili 49 inter-
wencji  oraz  realizowali  siedem doprowa-
dzeń.  Ponadto  na  przestrzeni  ostatnich 
pięciu  lat  (2017-2021)  zmniejszyła  się 
ogólna  liczba  przestępstw. Wzrosła  także 
ich wykrywalność, która w ubiegłym roku 
była na poziomie 82 proc. Warto dodać, że 
jest ona większa niż średnia wykrywalność 
Komendy  Wojewódzkiej  w  Katowicach, 
która wynosiła 74,6 proc. – Życzę, aby Wa-
sza praca nie tylko było efektywna i owo-
cowała w sukcesy, ale przynosiła każdemu 
rudzkiemu  funkcjonariuszowi  poczucie 
osobistej satysfakcji – podsumował Jacek 
Morek.  Joanna Oreł

szy  i  urzędników.  W  tymże  czasie  poli-
cjanci mieli do swej dyspozycji: 11 rowe-
rów, dwa konie, jeden wóz taborowy oraz 
jedną maszynę do pisania.
Po likwidacji powiatu rudzkiego komi-

sariat w Rudzie wraz z posterunkiem Ka-
rol Emanuel oraz posterunkami graniczny-
mi Ruda i Rudzka Kuźnia przydzielono do 
komendy w Świętochłowicach, a komisa-
riat w Bielszowicach do komendy w Kato-
wicach.
Powiatowa  Komenda  Policji  Woje-

wództwa  Śląskiego  w  Świętochłowicach 
istniała  od  17  czerwca  1922  roku  do 
31 marca 1939 roku, kiedy to została zli-
kwidowana i włączona do Miejskiej i Po-
wiatowej Komendy Policji Województwa 
Śląskiego w Katowicach.
Na  terenie świętochłowickiej komendy 

do czasu wcielenia rudzkiego komisariatu 
i posterunków funkcjonowało wiele jedno-
stek znajdujących się obecnie w graniach 
naszego miasta (w nawiasach podano stan 
ewidencyjny). Zgodnie z podziałem admi-
nistracyjnym utworzono: komisariat w No-
wym Bytomiu (35), posterunki w Orzego-
wie  (16), Chebziu  (6), Młynie Szombier-
skim (6), Goduli (6) i Czarnym Lesie (3). 
W powiecie katowickim funkcjonował ko-
misariat w Wirku (45)  i w Kochłowicach 
(36)  oraz  posterunki  w  Nowej  Wsi  (16) 
i  Halembie  (4).  Po  likwidacji  obszarów 
dworskich posterunek w Nowej Wsi został 
przemianowany na komisariat i przejął wi-
recką jednostkę, a komisariat w Kochłowi-
cach zmieniono na posterunek (10). Status 
komisariatu w roku 1924 utraciły również 
Bielszowice,  gdzie  stan  etatowy  zmniej-
szył się z 31 do 14 osób.
Policjanci w  okresie międzywojennym 

zajmowali się tym samym, co obecni poli-

cjanci,  czyli  zapewnieniem  porządku  pu-
blicznego.  Poza  typową  pracą  policyjną  
– z uwagi na bliskość granicy z Niemcami 
– zajmowali się także walką z przemytem 
(niezależnie od Straży Granicznej). Przed 
i po wybuchu II wojny światowej  rudzcy 
policjanci wraz z oddziałami samoobrony 
walczyli z dywersją niemiecką m.in. w re-
jonie kopalń Karol w Orzegowie, Walenty-
Wawel  w  Rudzie  Południowej  i  Paweł 
w Chebziu.
Podczas działań wojennych wielu rudz-

kich funkcjonariuszy dostało się do niewo-
li niemieckiej i sowieckiej. Z tej ostatniej 
powrócili tylko nieliczni, większość z nich 
pozostała na zawsze na obcej ziemi.

Dr Janusz Mikitin
Zakład Bezpieczeństwa  

i Porządku Publicznego Akademii  
Wychowania Fizycznego  

im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Podkomisarz Wincenty Niedziela 
– powiatowy komendant policji 

w Rudzie w latach 1922-1924.
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Podziękowania i życzenia rudzkim 
policjantom złożył m.in. pełniący 

obowiązki prezydenta miasta Jacek Morek.
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OGŁOSZENIE

Z�okazji�Święta�Policji�
składam�serdeczne�życzenia�wszystkim�

funkcjonariuszom�i�pracownikom�rudzkiej�Komendy.�
Życzę�zdrowia,�bezpiecznej�pracy,�spełnienia�marzeń�
i�realizacji�nawet�najbardziej�ambitnych�planów.

Dziękuję�za�oddaną�służbę,�
zaangażowanie�w�wykonywanie�odpowiedzialnych�zadań�

i�skuteczność�przeprowadzanych�akcji.�
Dzięki�Waszemu�profesjonalizmowi�

możemy�czuć�się�w�naszym�mieście�bezpieczni.
Życzę,�by�Wasza�praca�była�efektywna,�
owocowała�w�sukcesy�i�przynosiła�

poczucie�osobistej�satysfakcji�oraz�zasłużonej�dumy.�
Niech�zawodowemu�powodzeniu�towarzyszy�

wszelka�pomyślność�i�szczęście�w�życiu�prywatnym.�

Jacek Morek
pełniący funkcję Prezydenta Miasta 

Ruda Śląska



Strefa aktywności 
bez tyrolki
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REKLAMA

Owocne spotkanie „Rudzioli” z „Profilami”
8�lipca,�w�miłej,�piątkowej�
atmosferze,�w�siedzibie�
„Rudzioli”,�czyli�piłkarzy�
KS�„Slavia”�przy�ul.�Ernesta�
Pohla,�odbyło�się�spotkanie�
działaczy�klubu 
z�kierownictwem� 
Huty�Pokój�Profile�oraz�
przedstawicielami�związków�
zawodowych�NSZZ�
Solidarność�i�KM�WZZ��
Sierpień�‘80,�działającymi�
w�tej�firmie.�Omawiano�
kwestie�form�współpracy,�
jaką�można�by�podjąć�w�tym�
roku�i�ewentualnie�rozwinąć�
w�latach�kolejnych.

Jak wiadomo, Slavia Ruda Śląska 
jest jednym z najstarszych klubów 
sportowych w naszym mieście. Klub 
powstał w roku 1919, na bazie założo-
nego rok wcześniej Towarzystwa Gim-
nastycznego Sokół, jako Strzała Ruda, 
a od 1925 roku działał już pod szyldem 
KS „Slavia” Ruda Śląska. Różne kole-
je losu stały się udziałem klubu przez 

dziesięciolecia, nie zmieni to jednak 
faktu, że związane z nim były tak zna-
czące postacie polskiej piłki nożnej, 
jak Ernest Pohl, czy Władysław Jan 
Żmuda, a w latach 60. na meczach Sla-
vii pojawiało się ponad 10 tys. wi-
dzów! Szczytowym osiągnięciem ze-
społu było zajęcie 6. miejsca na zaple-
czu ekstraklasy w roku 1962. Obecnie 

KS Slavia – tak samo zresztą, jak i po-
zostałe rudzkie kluby piłkarskie – bo-
ryka się ze sporymi trudnościami. Ru-
da Śląska jest bowiem jedynym na 
Górnym Śląsku miastem, gdzie obiek-
ty są własnością klubów piłkarskich, 
a więc są też przez nie utrzymywane. 
Wszelkie zainteresowanie firm i inicja-
tywy dotyczące współpracy z klubami 

funkcjonującymi w naszym mieście, 
stają się zatem bardzo cenne. Dlatego 
też w spotkaniu, poza prezesami Slavii 
Ruda Śląska – Jackiem Dudką oraz 
Huty Pokój Profile – Zbigniewem 
Przebindowskim, wziął również udział 
poseł Marek Wesoły, rdzenny rudzia-
nin, piłkarski kibic i wielki orędownik 
rozwoju rudzkiego sportu. Ostatecz-

nym efektem spotkania, ku zadowole-
niu obu stron, stało się podpisanie 
umowy o wykorzystaniu obiektu i in-
ternetowych kanałów społecznościo-
wych klubu do promocji i reklamy wi-
zerunkowej Huty Pokój Profile, a także 
wyrażenie intencji w kwestii ewentual-
nego objęcia klubu działaniami spon-
sorskimi w przyszłości.

INTERWENCJA

Od�prawie�dwóch�miesięcy�nie�działa�tyrolka�znajdująca�się�w�strefie�ak-
tywności� rodzinnej�w�Bykowinie.� Z�powodu�wad�konstrukcyjnych� zde-
montowane�zostało�siedzisko,�bo�korzystanie�z�atrakcji�mogło�skończyć�
się�wypadkiem.�Tyrolka�ma�zostać�naprawiona�przez�wykonawcę�w�ra-
mach�gwarancji.

–  Często spaceruję z wnuczkami 
w tym miejscu. Podobną atrakcję  
mają na swoim osiedlu. Niestety, ale 
nasza tyrolka stoi pusta i bezużytecz-
na, bo nie ma nawet siedziska lub 
uchwytu –  głosił nam pan Mirosław 
z Bykowiny.

Okazuje się, że demontaż był ko-
nieczny z uwagi na spękania słupów 
konstrukcyjnych, a nie uszkodzenie 
samego siedziska. Z tego powodu 
urządzenie jest wyłączone z użytko-
wania już od 28 maja. – Sprawa prze-
kazana została do Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, który 
zgłosił uszkodzenie wykonawcy w ra-

Tyrolka 
w strefie 

aktywności 
rodzinnej 

w Bykowinie 
zdemontowana 

została 
z powodu 

wad 
konstrukcyjnych. Fo
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,,RUDZKIE�SMAKI”

Kulinarna rywalizacja 
na półmetku

Trwa� IX� edycja� konkursu� ,,Rudzkie� Smaki”.�Wybrano� już� sześciu� laure-
atów,�których�przepisy�znajdą�się�w�kalendarzu�kulinarnym�na�2023�rok.�
Jak� zwykle� do� końca� sierpnia�można� podzielić� się� swoimi� kulinarnymi�
wspomnieniami�z�wakacji.�We�wrześniu�spośród�nadesłanych�zgłoszeń�
wybrane�zostaną�smaki�lipca�i�sierpnia.

Laureatem czerwca został Grzegorz 
Lip. Zaproponowany przez niego 
przepis na gazpacho znajdzie się na 
czerwcowej karcie kalendarza.

Gazpacho to zupa z surowych wa-
rzyw, której głównym składnikiem są 
pomidory. – Proponuję wybrać pomi-
dory malinowe, które wyróżniają się 
gęstym miąższem i słodkim smakiem 
– mówi autor przepisu. – Składników 
nie gotujemy, tylko chłodzimy je w lo-
dówce, a następnie miksujemy – doda-
je.

W konkursie nadszedł czas na sma-
ki wakacji. Jak co roku potrawy lipca 
i sierpnia zostaną wybrane we wrze-
śniu, a przepisy z propozycjami moż-
na przesyłać do końca sierpnia. 
– W letnie miesiące propozycje miesz-
kańców są dowolne. Można podzielić 
się kulinarnymi wspomnieniami z wa-
kacji i recepturami na wytrawne po-
trawy lub słodkie desery czy dania 
– wyjaśnia Iwona Małyska z rudzkie-
go magistratu. Przepisy można wysy-
łać na adres e-mail: media@ruda-sl.pl 
lub pocztą na adres Urzędu Miasta z do-
piskiem „Rudzkie Smaki”.

 Obok głównej nagrody, którą jest 
publikacja zwycięskiego przepisu 
w kalendarzu kulinarnym, laureaci 
poszczególnych miesięcy otrzymują 

zestaw materiałów promocyjnych 
miasta.

Gazpacho
Składniki: 10 pomidorów malino-

wych, 5 twardych ogórków, 5 słodkich 
kolorowych papryk, główka czosnku, 
sok z jednej limonki, szczypiorek lub 
pietruszka, sól, pieprz.

Przygotowanie: Warzywa chłodzi-
my w lodówce około 10 godzin. Na-
stępnie pomidory i ogórki obieramy ze 
skórki, czosnek obieramy z łupin. Wa-
rzywa kroimy w grubą kostkę, wrzu-
camy do garnka i miksujemy. Dodaje-
my sok z limonki, przyprawiamy solą 
i pieprzem. Gotową zupę przechowu-
jemy w lodówce. Podajemy posypaną 
szczypiorkiem lub pietruszką. UM

Grzegorz Lip przygotował gazpacho, które 
zostało wybrane smakiem czerwca.
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PREZyDENT�MIASTA�
RUDA�ŚLąSKA

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�
ogłoszeń�Urzędu�Miasta�(II�piętro,�
naprzeciw� pokoju� 215)� wykazów�
nieruchomości� gruntowych,� znaj-
dujących� się� w� rejonie� ulicy:� Stu-
dziennej� –� która� zostanie� oddana�
w�najem�z�przeznaczeniem�pod�ist-
niejącą� przepompownię� ścieków,�
Ligockiej� i� 1� Maja/Skośna� –� któ-
re� zostaną� oddane� w� dzierżawę�
z� przeznaczeniem� pod� istniejące�
ogródki� rekreacyjne,� Solidarności�
–�która� zostanie�oddana�w�najem�
z� przeznaczeniem� pod� istnieją-
cy� kiosk� handlowy,� Piotra� Skargi�
–�która� zostanie�oddana�w�najem�
z� przeznaczeniem� pod� istniejącą�
infrastrukturę� techniczną� i� drogę�
dojazdową.�

PREZyDENT�MIASTA�
RUDA�ŚLąSKA

Informuje� o� wywieszeniu� na� ta-
blicy� ogłoszeń� oraz� zamieszczeniu�
w� Biuletynie� Informacji� Publicz-
nej� Urzędu� Miasta� Ruda� Śląska�
wykazu� nieruchomości� własności�
Gminy� Ruda� Śląska,� oznaczonej�
jako�działka�numer�823/24�o�pow.�
67�m2,�zapisana�na�karcie�mapy�2,�
w�obrębie�Orzegów,�objęta�księgą�
wieczystą�GL1S/00007517/4,� przy�
ulicy� Akacjowej,� która� zostanie�
zbyta� w� trybie� bezprzetargowym�
na�poprawę�warunków�zagospoda-
rowania� nieruchomości� przyległej�
oznaczonej�jako�działka�nr�822/24�
o�pow.�863�m2�zapisana�na�karcie�
mapy�2,�w�obrębie�Orzegów.

OGŁOSZENIA

mach gwarancji. Aktualnie wykonaw-
ca przeprowadza prace naprawcze 
przedmiotowego urządzenia – wyja-
śnia Natalia Czarnota, zastępca kie-
rownika Biura Utrzymania Zieleni 
MPGM TBS Sp. z o.o., które jest za-
rządcą strefy aktywności rodzinnej 
w Bykowinie.

Przypomnijmy, że tyrolka powstała 
z budżetu obywatelskiego 2020 r. 
w ramach projektu „Linowy zawrót 
głowy”. Wówczas w strefie aktywno-
ści w rejonie ul. Górnośląskiej zainsta-
lowano także piramidę linową oraz 
trampoliny ziemne.

 Joanna Oreł
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100-lecie powrotu Górnego Śląska do Polski
16 lipca (niedziela) minęło dokładnie  

100 lat, odkąd podpisany został Akt Objęcia 
Górnego Śląska przez Polskę. W rocznicę tego 
wydarzenia w Rudzie Śląskiej zorganizowano 
oficjalne uroczystości. – Sto lat temu w Parku 
Kościuszki, dokładnie 16 lipca 1922 roku, 
w obecności przedstawicieli Sejmu Ustawo-
dawczego odrodzonego państwa polskiego 
oraz władz samorządowych województwa ka-
towickiego, wojska, osób cywilnych oraz dzia-
łaczy społecznych odbyła się niezwykła uro-
czystość i to nasze spotkanie odbywa się w set-
ną rocznicę tego wydarzenia – powiedział 
podczas obchodów na rudzkim rynku Jacek 
Morek pełniący funkcję prezydenta Rudy Ślą-
skiej.

Wiek od tych historycznych wydarzeń  
w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Nowym 
Bytomiu odprawiona została uroczysta msza 
święta, a następnie na rynku odbył się apel po-
ległych oraz salwa honorowa w wykonaniu 
34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrz-
nej z Bytomia. Na zakończenie święta wystą-
pił Grzegorz Poloczek z zespołem, który za-
prezentował m.in. pieśni powstańcze.

 Tekst i foto: JO

PoMaGaMY

Święto rudzko-ukraińskiej przyjaźni
Ruda Śląska po raz kolejny mogła okazać soli-

darność z naszymi ukraińskimi sąsiadami. W piątek 
(15.07) na rudzkim rynku zorganizowany został 
koncert charytatywny pod hasłem „Ruda Śląska so-
lidarna z Ukrainą”, w trakcie którego wystąpili ar-
tyści ukraińscy (Yurii Dakunchak, Bozhena Dar, 
Rostyslav Kushyna i Roman Skorpion) oraz polscy 
– m.in. Piotr Herdzina, Kasia Piowczyk, Zespół 
Cztery Piąte oraz zespół wokalny MDK, Schola 
Duchu Ogniu i chór św. Barbary z Bykowiny. 
Oprócz wspólnej zabawy była to także okazja do 
tego, aby dołożyć swoją „cegiełkę” do zbiórki na 
rzecz Ukrainy, prowadzonej przez Fundację TVS 
(współorganizatora koncertu). Tekst i foto: JO
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Gładzie, malowanie, tapetowanie, 
kafelkowanie. Tel. 507-055-024.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, 
itp. Tel. 505-946-693.

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

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

 Kompleksowe remonty łazienek, 
mieszkań, kafelkowanie, malowanie, 
gładzie, elektryka, hydraulika. Tel. 509-
486-250.

NIERUCHOMOŚCI

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

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

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

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

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

 Kłodnica sprzedam dom w stanie 
surowym, powierzchnia 153,90 m2 + ga-
raż, działka 1330 m2, 790 tys. zł, Nieru-
chomości GABRIEL, tel. 691-523-055.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-
155.

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

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzę-
du Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pra-
cowników o specjalizacji ogólnobu-
dowlanej oraz stażystów i praktykan-
tów. Teren Ruda Śląska-Katowice. Tel. 
601-504-030.

 Zatrudnię pracownika do prac ogól-
nobudowlanych. Tel. 603-975-040.

 Firma AT-BUD z RUDY Śląskiej za-
trudni pracowników ogólnobudowla-
nych. Tel. 696-921-581.

 Zatrudnię mężczyznę do pracy fi -
zycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 
691-911-683.

 Poszukujemy ślusarzy oraz osoby 
do przyuczenia zawodu, praca jedno-
zmianowa na hali montażowej w Rudzie 
Śląskiej. Osoba do kontaktu Dawid, tel. 
697-750-002.

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% dofi nansowa-
niem Unijnego Programu Spowolnij Sta-
rzenie. Możliwość dowozu, tel. 501-642-
492.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
dla zespołu NZOZ Panaceum Sp. z o.o. 

w Rudzie Śląskiej-Halembie.

Szczególne podziękowania 
dla Pani Doktor Ewy Choroby, 

pielęgniarek Pani Joli i Pani Bogusi 
za wielkie serce, pełen profesjonalizm, zaangażowanie,

nieocenioną opiekę i pomoc medyczną 
oraz ludzką w chorobie 

mojego taty śp. Stanisława Garbus.
Barbara Poloczek 

z Rodziną

Lucyna Wodniok, córka Eweliny 
i Dominika, ur. 4.07 (2280 g i 51 cm)

Michał Wyciślik, syn Joanny 
i Aleksandra, ur. 3.07 (3970 g i 66 cm)

Igor Jaromin, syn Agnieszki i Jacka 
ur. 19.06 (3500 i 56 cm)

Karol Hanak, syn Katarzyny i Piotra
ur. 6.07 (2830 g i 50 cm)

Wanda Najder, córka Dominika 
i Patrycji, ur. 7.07 (2900 g)

Jakub Kaczmara, syn Justyny i Michała
ur. 6.07 (3760 g i 54 cm)

Magdalena Białas, córka Łukasza 
i Anety, ur. 7.07 (3900 g i 57 cm)

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

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

Jagoda Kaszyńska, córka Eweliny 
i Piotra, ur. 8.07 (2900 g, 53 cm)

Maciej Wieczorek, syn Adama 
i Magdaleny, ur. 5.07 (3885 g i 58 cm)

Lilianna Kotwicka, córka Michała 
i Patrycji, ur. 5.07 (3780 g)
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Piłka ręczna Plażowa

Pechowe karne SPR-u Grunwald
Piłkarki ręczne SPR-u Grunwald mogą 

mówić o wielkim pechu podczas mi-
strzostw Polski młodziczek w piłce ręcznej 
plażowej. W starciach grupowych przegra-
ły każde z trzech spotkań po seriach rzu-
tów karnych i nie zdołały awansować do 
strefy medalowej. 

W turnieju odbywającym się w Lu-
blińcu w dniach 17-18 lipca młodziczki  
SPR-u trafiły do grupy z HC Husarią Lu-
bliniec, UKS-em Rega Bierzwnica i Bu-
kowsko-Dopiewskim SPR-em. W każdym 
z tych spotkań zarówno SPR, jak i rywalki 

wygrywały po jednej połowie. Zgodnie 
z zasadami piłki ręcznej plażowej, gdy 
dojdzie do takiej sytuacji, to o rozstrzy-
gnięciu decyduje seria rzutów „sam na 
sam z bramkarzem”. Niestety dla rudzkiej 
drużyny rywalki były lepsze w tym ele-
mencie gry, w związku z czym SPR zakoń-
czył fazę grupową na ostatnim miejscu. 

W ostatnim spotkaniu, którego stawką 
było 7. miejsce w mistrzostwach Polski, 
podopieczne Adama Wodarskiego zmie-
rzyły się z drużyną UKS 28 Handball Wro-
cław. Po przegranej w pierwszej połowie 

SPR udanie zrewanżował się wrocławian-
kom i ponownie doszło do rzutów karnych. 
W decydującej serii doszło do nieporozu-
mienia między arbitrami, co miało wpływ 
na to, że zawodniczka SPR-u nie wykorzy-
stała swojej szansy. Mimo protestów tre-
nera Wodarskiego wynik został utrzymany 
i młodziczki Grunwaldu zajęły ostatecznie 
8. miejsce. Mistrzyniami Polski zostały za-
wodniczki UKS Rega Bierzwnica, które 
w finale pokonały gospodynie turnieju, 
HC Husarię Lubliniec.

 DK

Dart

Amatorzy zmierzyli się w rzutkach
II Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Ru-

dy Śląskiej w Darcie za nami. Impreza zor-
ganizowana przez Rudzkie Stowarzysze-
nie Darta przyciągnęła 18 amatorów rzu-
cania do tarczy.

– W zawodach mogli wziąć udział zwe-
ryfikowani przez nas amatorzy. Co ozna-
czało, że rywalizowali darterzy, którzy nie 
grają w żadnej lidze (np. Rudzkiej Lidze 
Darta) i nie są zrzeszeni w klubach – mó-
wił przed zawodami Adam Ochman ze sto-
warzyszenia.

Osiemnaścioro zawodników zostało po-
dzielonych na sześć trzyosobowych grup, 
z których awansowało po dwóch darterów. 
12 osób następnie utworzyło dwie grupy, 

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• 

lekkoatletyka

Rudzianie z nowymi rekordami życiowymi
Reprezentanci TL Pogoń Ruda Śląska 

wystąpili w Bielsku-Białej podczas Mi-
strzostw Polski do lat 18 PZLA. Zawody 
odbyły się w ramach 28. Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży.

W mistrzostwach wzięło udział pięcio-
ro rudzkich lekkoatletów. Zuzanna Czyż 
była piąta w biegu na 1500 metrów z prze-

szkodami, w którym osiągnęła swój no-
wy rekord życiowy (5:19.80). Ponadto 
w konkurencjach biegowych Jagoda Ro-
maniak była 21. na 400 m (60.18), a Piotr 
Duda przebrnął do finału biegu na  
400 metrów i zajął w nim szóste miejsce. 
Jednocześnie zawodnik ustanowił nowy 
rekord życiowy – 49.47. Tymon Socha 

natomiast zakończył rywalizację na  
2000 metrów z przeszkodami z czasem 
6:18.46 (nowa ,,życiówka”), co dało mu 
ósmą lokatę. Poza tym Mikołaj Walesz-
czyk w trójskoku uplasował się na  
17. miejscu (wynik 12.23 to również jego 
nowy rekord życiowy).

 DK

reklaMa

z których wyłoniono pary finałowe. Osta-
tecznie w zawodach zwyciężył Dawid Li-
pina, który w finale pokonał Ireneusza 

W trwającej 
kilka 

godzin 
rywalizacji 
zwycięzcą 
okazał się 

Dawid 
Lipina. Fo

to
: D

k

Beach soccer

Nasze drużyny rywalizowały na piasku
Gwiazda Ruda Śląska zajęła 9. miejsce 

w Młodzieżowym Pucharze Polski w Pił-
ce Plażowej. Zawody odbyły się w dniach 
15-17 lipca w Gdańsku. 

Młodzi zawodnicy Gwiazdy trafili do 
niełatwej grupy, gdzie ulegli Teamowi 
Słupsk 4:6 oraz BSC Termom Poddębice 
4:10. Następnie rudzianie zmierzyli się 
z drużyną FBS Kolbudy i w końcu odnieśli 

pierwsze zwycięstwo – 4:3. W ostatnim 
spotkaniu w ramach Pucharu Polski Gwiaz-
da zmierzyła się z GTS-em Pruszcz Gdań-
ski. Tym razem zwycięstwo (10:2) rudzian 
nie podlegało dyskusji, co pozwoliło naszej 
drużynie zająć 9. miejsce w rozgrywkach. 
Puchar Polski trafił do śląskiego zespołu  
– UKS-u Millenium, który w finale poko-
nał gdańską drużynę BSC Boca. 

Poza Gwiazdą w miniony weekend do 
rywalizacji na piaskowych boiskach sta-
nęła również drużyna Jastrzębia Bielszo-
wice. Tym razem rudzki zespół wziął 
udział w Mistrzostwach Opolszczyzny, 
które odbyły się w Głuchołazach w dniu 
16.07. Jastrząb zajął ostatecznie 3. miej-
sce.

 DK

Marta Poppe (z lewej) zdobyła srebro 
na dystansie 200 metrów stylem dowolnym. 
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Pływanie

Dwa medale Marty Poppe 
w Mistrzostwach Polski

Dobra passa pływaczek Manty Kochło-
wice trwa. Po medalach na Mistrzostwach 
Polski do lat 14 tym razem do Rudy Ślą-
skiej z krążkami wróciła drużyna juniorek 
młodszych. Zawody dla tej kategorii wie-
kowej odbyły się w dniach 14-17.07 w Lu-
blinie. 

Świetnymi wynikami podczas Mi-
strzostw Polski do lat 15 popisała się Mar-
ta Poppe, która zdobyła brązowy medal na 
400 m stylem dowolnym oraz na 400 m 
stylem zmiennym. Ponadto Poppe sięgnęła 
po srebro na 200 m stylem dowolnym, 
a także zajęła 7. miejsce na 200 m stylem 
motylkowym i 9. na 800 m stylem dowol-

zaPasy

Zapaśniczka Slavii poza podium ME
Zuzanna Ptak, zawodniczka ZKS-u Sla-

via Ruda Śląska wzięła udział w mistrzo-
stwach Europy w zapasach do lat 15. Młoda 
zapaśniczka wystartowała w kategorii  
36 kg. Europejski czempionat zapaśniczek 

U15 odbył się w dniach 16-19.07 w Zagrze-
biu (Chorwacja). W drużynie narodowej, 
trenowanej przez Adama Bloka i Radosława 
Horbika, Zuzanna Ptak była jedyną przed-
stawicielką Rudy Śląskiej. Na chorwackich 

matach rudzianka stoczyła dwie walki. 
W pierwszej uległa Valerii Stanchevej 
z Ukrainy, w drugiej natomiast lepsza oka-
zała się Polina Timsina z Estonii. Ostatecz-
nie Ptak zajęła miejsce poza podium.  DK

Baranowskiego. Trzecie miejsce zajął 
Konrad Fels, a tuż poza podium uplasował 
się Damian Hajduk. DK

nym. Ponadto klub z Kochłowic reprezen-
towała Wiktoria Drażyk, która była 13. na 
800 m stylem dowolnym oraz na 400 m 
stylem dowolnym i 16. na 400 m stylem 
zmiennym. Ważne doświadczenie zebrała 
także Michalina Skudlik, która m.in. była 
20. na dystansie 200 m stylem motylko-
wym. 

W zawodach wystartowała również Mi-
chalina Bukowska z UKP Ruda Śląska. Jej 
najlepszym osiągnięciem w Lublinie było 
zajęcie 8. miejsca na 1500 metrów stylem 
dowolnym. Ponadto Michalina była 17. na 
400 m i 14. na 800 m stylem dowolnym.

 DK
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