ISSN 1232-0560
27 lipca 2022 r. (środa) numer 30/1532
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

C o da lej z budow ą
SP n r 17?
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Coraz bliżej
do przebudowy
ul. Wolności
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Grafﬁti zostało
usunięte z budynku
szkoły muzycznej.
Niestety, tylko na
chwilę
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Cisza na placu budowy Szkoły Podstawowej nr 17
W lutym tego roku wstrzymana została budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach. Realizacja inwestycji stanęła w miejscu
ze względu na szkody górnicze, które równocześnie były powodem do przeprowadzki z dotychczasowego budynku. Na razie jednak inwestycja nie ruszy, bo
konieczne jest usunięcie wpływów działalności kopalni.
Równocześnie przedsiębiorca górniczy
zlecił firmie odtworzenie stanu pierwotnego na dzień wstrzymania budowy. – Po
okresie związanym z eksploatacją węgla
w obszarze bezpośrednio pod terenem budowy została wykonana inwentaryzacja,
a następnie zlecono dokumentację mającą
na celu przeprojektowanie posadowienia
nowo powstałego budynku szkoły – mówi
Adam Nowak.
W momencie, gdy prace odtworzeniowe zostaną wykonane, wznowiona zostanie realizacja prac w ramach umowy między miastem a wykonawcą. Co ważne,
za przerwę w inwestycji będzie płacił
przedsiębiorca górniczy (Polska Grupa
Górnicza). – Wykonawcy robót pozostało
jeszcze blisko dziewięć miesięcy na reali-

zację zadania od dnia wznowienia budowy, które może nastąpić z chwilą ukończenia wszystkich robót naprawczych zleconych przez PGG – podsumowuje rzecznik
prasowy rudzkiego magistratu.
Dodajmy, że budowa nowej siedziby
SP nr 17 ma kosztować w sumie 29 mln zł
(bez wyposażenia szkoły), z czego 4 mln zł
miasto pozyskało z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Realizacja tej inwestycji konieczna była z powodu szkód górniczych. Obecny budynek tak mocno odczuł skutki eksploatacji górniczej, że w grę
wchodził albo jego kapitalny remont, albo
budowa nowego. Ten powstaje w sąsiedztwie obecnego (w przyszłości zostanie on
wyburzony, a w jego miejscu powstać mają
boiska szkolne).
Joanna Oreł
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Powodem przerwania budowy były
skutki eksploatacji górniczej, prowadzonej bezpośrednio pod terenem budowy.
Wstępnie po obserwacjach geodezyjnych
na powierzchni realizacja inwestycji miała być wznowiona pod koniec marca.
Tak się jednak nie stało. Na miejscu pozostały maszyny, pierwsze wykopy, materiały budowlane i… cisza. – Obecnie
w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana
Karskiego trwają prace naprawcze uszkodzeń wywołanych na skutek prowadzonej
eksploatacji górniczej. Roboty wynikające z umowy zawartej pomiędzy miastem
Ruda Śląska z wykonawcą robót firmą Remar są wstrzymane – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Ruda Śląska.

Budowa nowej siedziby SP nr 17 wstrzymana została w lutym br.

OŚWIATA

Wakacje – czas remontów i przygotowań

W trakcie wakacji w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza przy
ul. 1 Maja 173 wszystkie podłogi i sufity
pomieszczeń szkolnych zostaną zabezpieczone płytami ognioodpornymi, a następnie pomalowane. – Prace trwają na
bieżąco, zgodnie z harmonogramem. Jednak jak to bywa z tego typu inwestycjami,
dopiero z chwilą wykonania wszystkich
odkrywek tak naprawdę można oszacować
prawdziwy zakres remontu – mówi Adam
Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Ruda Śląska.
Wykonanie ochrony przeciwpożarowej
w SP nr 7 ma potrwać do 23 listopada,
przy czym termin ten może zmienić się
ze względu na prace dodatkowe, które nie
są objęte umową podstawową.
Na remonty i modernizację rudzkich
placówek oświatowych zaplanowano w tegorocznym budżecie miasta ponad
5 mln zł, z czego 1 mln 160 tys. zł to środki na zadania z budżetu obywatelskiego.
Z nich pokryta zostanie m.in. budowa parkingu dla samochodów osobowych, autokaru wycieczkowego oraz rowerów przy
Szkole Podstawowej nr 3 w Rudzie (obec-

nie trwają prace). Ponadto w tym roku
przy Miejskim Przedszkolu nr 35, a także
przy Miejskim Przedszkolu nr 20 ma powstać plac zabaw, przy Szkole Podstawowej nr 4 w Czarnym Lesie zostanie utworzony plac zabaw razem ze strefą odpoczynku, a przy Miejskim Przedszkolu nr 9
„Zakątek radości malucha”.
W nowym roku szkolnym szykują się
też zmiany organizacyjne w rudzkich placówkach oświatowych. Między innymi powstaną trzy nowe oddziały przedszkolne
w Szkole Podstawowej Sportowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Polskich
Olimpijczyków. Do 17-osobowego oddziału integracyjnego będą uczęszczały dzieci
3- i 4-letnie, do 19-osobowego oddziału
ogólnodostępnego dzieci 5-letnie oraz do
19-osobowego oddziału ogólnodostępnego dzieci 6-letnie. Rudzka Rada Miasta
podjęła w tej sprawie uchwałę
28 kwietnia br. W tym celu wyremontowany został segment szkoły, który dostosowano do potrzeb oddziałów przedszkolnych. Odpowiednie przygotowanie pomieszczeń potwierdził sanepid (w zakresie
wymagań higienicznych i zdrowotnych)

oraz Komenda Miejska Policji (dotyczy
spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego).
Ponadto w roku szkolnym 2022/2023
w sześciu szkołach podstawowych połączone zostaną klasy. – Maksymalna liczba
uczniów w jednym oddziale jest określona
w prawie oświatowym jedynie w przypadku oddziałów klas I-III szkół podstawowych i wynosi 25 uczniów (z możliwością
zwiększenia o dwóch uczniów). Planowane połączenie oddziałów nastąpi w związku z zakończeniem przez uczniów edukacji
wczesnoszkolnej i rozpoczęciem nowego,
drugiego etapu edukacyjnego – tłumaczy
Adam Nowak.
W Szkole Podstawowej nr 1 z trzech oddziałów klas III powstaną dwa oddziały
klas IV (łącznie 40 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 2 z trzech oddziałów klas III
zostaną utworzone dwa oddziały klas IV
(łącznie 55 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 16 z czterech oddziałów klas III ich
liczba zmniejszy się do trzech od klasy IV
(łącznie 85 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 18 z trzech oddziałów klas III powstaną dwa oddziały klas IV (łącznie
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Z uwagi na przerwę w nauce wakacje są najlepszym momentem na realizację remontów w placówkach oświatowych. Tak też jest i w Rudzie Śląskiej. Na ten
rok zaplanowano prace związane z wykonaniem ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Wirku. Równocześnie trwają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023. Między innymi w mieście powstaną nowe oddziały przedszkolne oraz szykuje się zmniejszenie oddziałów klas
w poszczególnych szkołach.

W trakcie tegorocznych wakacji prace przeprowadzane są w budynku SP nr 7.

44 uczniów), w Szkole Podstawowej nr 22
z trzech oddziałów klas III po połączeniu
zostaną dwa oddziały klas IV (łącznie
50 uczniów), a w Szkole Podstawowej nr 40
z czterech oddziałów klas III utworzone zostaną trzy oddziały klas IV (łącznie
77 uczniów).
Obecnie w Rudzie Śląskiej funkcjonuje
70 placówek oświatowych, w tym jeden
zespół miejskich przedszkoli, 24 przedOGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu nieruchomości do oddania
w dzierżawę na okres do 3 lat pod istniejący lokal użytkowy znajdujący się w budynku hali sportowej
w Rudzie Śląskiej 41-709 przy ulicy Bytomskiej 13, z przeznaczeniem na prowadzenie sali treningowej
(działalność rekreacyjno-sportowa). Wykaz nieruchomości znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska i MOSiR. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
– Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14 a, 41-709 Ruda Śląska.

szkola, 26 szkół podstawowych (w ramach tego trzy specjalne w roku
szkolnym 2021/2022, a w dziewięciu
szkołach podstawowych prowadzone były
oddziały przedszkolne), trzy zespoły
szkolno-przedszkolne, cztery licea ogólnokształcące, siedem zespołów szkół ponadpodstawowych (w tym sześć techników, sześć szkół branżowych I stopnia,
jedna branżowa szkoła I stopnia specjalna,
jedna szkoła specjalna przysposabiającą
do pracy), Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w tym jedna szkoła podstawowa dla dorosłych, jedno liceum ogólnokształcące
dla dorosłych, jedna szkoła policealna
i jedna branżowa szkoła II stopnia), jeden
zespół szkół muzycznych, Młodzieżowy
Dom Kultury oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a także 16 placówek niepublicznych.

Joanna Oreł
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Niebawem rusza przebudowa ul. Wolności

Ulica Wolności to droga powiatowa
o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę
w układzie drogowym miasta jako
łącznik centrum dzielnicy Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902
(Drogowa Trasa Średnicowa). Rozstrzygnięty przetarg dotyczy kompleksowej przebudowy ulicy na całej jej
długości.
– Przebudowa ul. Wolności to obok
budowy trasy N-S najważniejsza drogowa inwestycja w mieście. Zakres zadania jest bardzo szeroki, stąd też taki,
a nie inny czas trwania wszystkich robót. Po ich zakończeniu główny układ
komunikacyjny w tej części miasta będzie praktycznie w całości zmodernizowany – podkreśla Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta.
Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące
samej przebudowy ul. Wolności, to
wymieniona zostanie konstrukcja drogi, a jej geometria skorygowana. Jednym z najważniejszych elementów
inwestycji będzie budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic Wolności, 1 Maja
i Zabrzańskiej. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki auto-

busowe. Do tego dojdzie budowa nowego oświetlenia ledowego, rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa kanału technologicznego
oraz przebudowa sieci energetycznej.
Zostaną też usunięte elementy nieużywanej już linii tramwajowej.
Przebudowa ul. Wolności wpłynie
na poprawę komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu. – Wydzielone zostaną osobne ciągi dla samochodów,
rowerzystów i pieszych. Nowe rondo
będzie typu turbinowego z sygnalizacją świetlną. Dodatkowa sygnalizacja
świetlna zostanie też zainstalowana na
skrzyżowaniu ulic Wolności, Kościelnej i Wieniawskiego. Powstaną również miejsca postojowe – informuje
Renata Krusz, zastępca naczelnika
Wydziału Dróg i Mostów. Dodatkowo
w ramach inwestycji przebudowana
zostanie także ul. Starowiejska, gdzie
powstanie m.in. nowa kanalizacja.
Koszt przebudowy ul. Wolności
wyniesie 60 mln zł. Pomocne przy realizacji tej inwestycji będą środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Miasto pozyskało na ten

cel 12,5 mln zł, natomiast ogółem
w ramach drugiego rozdania środków
z tego funduszu Rudzie Śląskiej przyznano 19 mln zł, a łącznie w trzech
dotychczasowych edycjach RFIL miasto pozyskało ponad 31 mln zł.
Przypomnijmy, że w 2019 roku zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej
i Brańskiego. Realizacja tego zadania
objęła wykonanie nawierzchni jezdni,
chodnika i ścieżki rowerowej, zatoki
autobusowej i miejsc postojowych.
Dodatkowo wykonano kanalizację
deszczową i oświetlenie uliczne, a także rozbiórkę nieużywanego torowiska
tramwajowego. W ramach inwestycji
znalazła się też budowa oświetlenia
ul. Brańskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Narcyzów oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolności. Koszt zadania wyniósł
9 mln zł.
Również w 2019 roku dobiegła
końca przebudowa ul. Piastowskiej,
której południowy koniec łączy się
z ul. Wolności. Wymieniona została
nawierzchnia, powstał nowy most nad
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Jedna z najważniejszych dróg w Rudzie Śląskiej – ul. Wolności już wkrótce zostanie kompleksowo przebudowana. Niedawno rozstrzygnięty został przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę inwestycji. Będzie miał on blisko dwa lata na realizację zadania. Całość ma być gotowa w 2024 r. Koszt wszystkich robót budowlanych wyniesie 60 mln zł, z czego 12,5 mln zł
stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach prac wymieniona zostanie konstrukcja drogi,
a jej geometria skorygowana.
rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki
retencyjne. Poza tym wykonana została kanalizacja deszczowa i sanitarna,
a także przebudowano sieć wodociągową, gazową i teletechniczną oraz
linię energetyczną. Zakres prac objął
także likwidację torowiska po nieczynnej linii tramwajowej.
Inwestycja kosztowała prawie
29 mln zł. Na budowę nowego mostu
nad Bytomką Ruda Śląska otrzymała
1,8 mln zł dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z puli

Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Natomiast wykonanie kanalizacji deszczowej zostało dofinansowane
przez Unię Europejską kwotą około
5 mln zł w ramach programu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz
z monitoringiem środowiskowym
w mieście Ruda Śląska – Chronimy
Krople Deszczu – Etap I”.
W tegorocznym budżecie miasta na
zadania drogowe zaplanowano prawie
136 mln zł. Najważniejsze inwestycje
to budowa kolejnego odcinka trasy
N-S oraz przebudowa ul. Wolności.
UM

FOTOWOLTAIKA

Wkrótce rozpocznie się instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku przychodni przy
ul. Niedurnego 50d w Nowym Bytomiu. Wyprodukują one ok. 29 MWhe na rok. W sumie
zamontowanych zostanie 66 paneli. Co istotne, inwestycja nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie przychodni.
Przy okazji przebudowany zostanie także stropodach – szykuje się
wymiana uszkodzonych płyt, wykonana zostanie także izolacja, a okapy
będą naprawiane. Inwestycja ta ma

w sumie kosztować ponad 1,2 mln zł,
z czego 125 tys. zł będzie pochodzić
z tzw. Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych i budżetu państwa,
niecałe 500 tys. zł dołoży Przychod-

nia Specjalistyczna SPZOZ, a pozostałą kwotę zapłaci miasto. Prace mają zakończyć się w połowie grudnia
tego roku.
JO

Podczas
instalacji
paneli
fotowoltaicznych
przychodnia
przy ulicy
Niedurnego 50d
będzie
funkcjonowała
bez zmian.
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Energię będą czerpać ze słońca

REKLAMA
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Baran – Będziesz mieć bardzo dobre pomysły, ale pamiętaj, żeby nie robić kilku
rzeczy naraz.
Byk – Dobre relacje
z bliską osobą sprawiają, że
kwitniesz. Te cudowne
chwile potrwają długi czas.
Bliźnięta – Marzysz o fortunie i księciu z bajki. Zejdź
na ziemię. Przeoczysz mężczyznę, który Cię kocha.
Rak – Postaraj się myśleć
pozytywnie. Życie to nie
tylko pasmo niepowodzeń,
ale też wspaniałe chwile.
Lew – Unikaj dyskusji
z osobami, których nie lubisz, bo tylko bardziej pogłębisz konﬂikt.
Panna – Nadszedł czas, by
zatroszczyć się o swoje
mieszkanie. Od dawna zwlekasz z remontem.
Waga – W sprawach ﬁnansowych nastąpi niespodziewany zwrot. Pojawi się
szansa zarobienia pieniędzy.
Skorpion – Tak zaangażowałeś się w nowy projekt, że
nie dostrzegasz tego, co się
wokół Ciebie dzieje.
Strzelec – Przekonasz się,
że jest ktoś, kto Cię kocha.
Zbudujesz związek, który
Cię bardzo wzmocni.
Koziorożec – Odkryjesz nowe, interesujące źródło dochodów. Będziesz z niego
czerpać kilka lat.
Wodnik – Otrzymasz dowody miłości od kogoś, komu nie dowierzasz. To, co
kruche, okaże się silne.
Ryby – Kondycja ﬁzyczna
poprawi się na tyle, że zmobilizujesz rodzinę do większej aktywności.

WRÓŻKA
JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787
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POZIOMO: 1 – dorszyk polarny,
5 – trud, 8 – osadowa skała ilasta,
9 – składnik czekolady, 11 – bałagan,
12 – dłużnik wekslowy, 15 – dowódca
Kozaków, 17 – drzewo lżejsze od korka, 20 – koparka rzeczna, 21 – opozycja w partii, 24 – lasy górskie,
25 – poczet, asysta, 28 – jaszczurka
tropikalna, 29 – pustynia w Afryce,
32 – echosonda, hydrolokator,
33 – 14-wierszowy utwór liryczny,
36 – zniewaga, obelga, 39 – obraz fotograﬁczny, artystyczny, 42 – utwór
lub ﬁlm bezwartościowy, 43 – klasa
jachtu żaglowego, mieczowego,
45 – wulkan na Teneryﬁe, 46 – śmigło
samolotu, 47 – kłapacz, kolędnik.
PIONOWO: 1 – trzos, 2 – tobół,
skórzany worek, 3 – rynek w starożytnej Grecji, 4 – raz, 5 – zastaw, 6 – lęk,
obawa, 7 – połysk, blask, 10 – w religii Indian duch, dusza, 13 – irański
demon rozpusty, 14 – Indianin Ameryki Północnej, 16 – himalajska koza,
17 – statek towarowy rzeczny,
18 – warszawski klub sportowy,
19 – wróżba, przepowiednia z kart,

21 – lizus pochlebca, 22 – huragan,
nawałnica, 23 – oﬁarodawca,
26 – sens, istota czegoś, 27 – żołnierz
straży osobistej sułtana Maroka,
30 – tłum, gromada, 31 – panika na
giełdzie, 34 – potocznie kamień
w pierścionku, 35 – młodociana postać krążkopławów, 37 – mężczyzna,
38 – tabaka, 40 – rodzic, 41 – pierwiastek chemiczny, 44 – podarek.
Kupon z tej krzyżówki o wartości
50 zł, który jest do realizacji w ﬁrmie
handlowej „Rumcajs” (Ruda ŚląskaOrzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma
jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śląska,
ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na
rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór
kuponu z krzyżówki „WR 21” zapraszamy do redakcji po wcześniejszym
umówieniu
telefonicznym
(pod
nr tel. 32 248-60-97) – pana Stefana
Franza. Prawidłowe hasło brzmi:
Co szkodzi uczy nas.

10

11
3

12

15

13

2

14

16

17

18

19

5

7

20
6
21

22

23

24
9

25

8
26

12

27
10

11

28

29

30

31

32
13
33

34

35

36

39

40

37

38

41

42

43
17

18

15

44
14

45
19

16

46

47
20

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

W gronie jubilatów

54 jubilatów w wieku od 55 do 95 lat, zrzeszonych w Polskim
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, obchodziło
we wtorek (19.07) swoje urodziny podczas uroczystości zorganizowanej przez koło nr 10 PZERiI w Wirku. Cykliczne spotkania, które są okazją do uhonorowania jubilatów, wracają
po „pandemicznej” przerwie.
– Naszym emerytom życzę przede
wszystkim zdrowia, wzajemnej życzliwości oraz od napotkanych ludzi.
Abyśmy sobie wzajemnie pomagali,
mnożyli radość, życzliwość i szczerość. Pamiętajmy, że czas szybko
ucieka i warto poświęcić go przede
wszystkim dla siebie, korzystać z życia oraz możliwości, jakie daje nam
świat – mówi Henryk Piórkowski,
przewodniczący koła nr 10 PZERiI
w Wirku.
W wireckim kole zrzeszonych jest
ok. 500 członków. Do czasu pandemii

jubileuszowe spotkania były tradycją.
– Niestety przez prawie dwa lata byliśmy wyłączeni z życia kulturalnego.
Czas wrócić do naszych spotkań
– mówi Piórkowski. Jubilaci z okazji
swojego święta spotkali się podczas
poczęstunku, otrzymali paczki z podarunkami oraz mogli świętować
przy muzyce.
Tego typu spotkania to nie jedyne
inicjatywy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło
nr 10 w Wirku. Jego członkowie mogą
uczestniczyć m.in. w licznych wyciecz-
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Tel. 607-468-787
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W uroczystości wzięło udział ponad
50 jubilatów należących do koła nr 10 PZERiI w Wirku.

kach oraz cyklicznych spotkaniach
w siedzibie koła przy ul. 1 Maja 255
i zabawach organizowanych w Violinowej Gospodzie w Wirku. Realizowana jest także pomoc socjalna dla
osób najbardziej potrzebujących.
– Nasze koło jest popularne ze wzglę-

du na liczne inicjatywy, stąd w gronie
solenizantów mieliśmy tym razem
mieszkańców praktycznie z całej Rudy Śląskiej – m.in. z Wirku, Halemby,
Bielszowic, Bykowiny oraz Nowego
Bytomia – podsumowuje Henryk
Piórkowski.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 27.07.2022 r. do dnia 17.08.2022 r., na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja,
obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3835/232 o powierzchni 585 m2
(użytek „B”), obręb Nowa Wieś, zapisanej na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej numer
GL1S/00014597/0, która zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 119U).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu będzie wynosić 100 000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, wykazu dotyczącego
oddania w dzierżawę cz. powierzchni
na obiekcie Burloch Arena przy ulicy
Bytomskiej 15, na podstawie umowy
dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.
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Szkoła muzyczna
przez chwilę bez malunków

Foto: JO

Na krótko usunięte zostało ,,graﬃti”, które w ubiegłym roku
pojawiło się na budynku Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia przy
ul. Niedurnego 36. Zarządca na własną rękę zlecił wyczyszczenie elewacji, ale sprawca po kilku dniach wrócił i po raz trzeci w tym samym miejscu wykonał malunek.

Elewacja szkoły muzycznej została wyczyszczona
20 lipca. Kilka dni później znów została zdewastowana.

– Usunięcie grafﬁti kosztowało
2695,26 zł brutto i zostało sﬁnansowane
częściowo z ubezpieczenia i częściowo
ze środków na techniczne utrzymanie budynków – informuje Krzysztof Mikołajczak
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., które jest
zarządcą budynku przy ul. Niedurnego 36.
Przypomnijmy, że elewacja już trzykrotnie została zdewastowana. Pierwszy raz
w nocy z 13 na 14 marca ubiegłego roku,
a następnie w sierpniu. Po minionym weekendzie grafﬁti znów się pojawiło. Za każ-

dym razem pod dziełem podpisany był
,,DREX”, czyli podobnie jak w przypadku
zniszczenia przez umieszczenie grafﬁti na
budynkach m.in. przy ul. Niedurnego 52,
Niedurnego 43 oraz Niedurnego 67. Policja
nadal prowadzi w tych sprawach postępowanie. – Czynności cały czas trwają. Jeżeli
chodzi o zwrócenie kosztów oczyszczania
budynku, to możliwe będzie ubieganie się
o nie w drodze postępowania sądowego po
ustaleniu sprawcy – mówi sierżant sztabowy Mateusz Pandzioch z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.
JO

WOKÓŁ NAS | 27.07.2022

GODULA

Działkowcy kontra drzewa

Nie lada problem mają działkowcy ROD ,,Konwalia” w Goduli, a szczególnie ci mający ogródki wzdłuż ulicy
Akacjowej. Za płotem ROD-u znajdują się drzewa, z których po burzach i w trakcie wietrznych dni spadają gałęzie na ogrodzenie, powodując jego uszkodzenie. Sytuacja ta zagraża więc bezpieczeństwu zarówno działkowców, jak i przechodniów.
– Jako że jestem osobą kochającą
przyrodę, przymykałam oko na to, że podczas każdej burzy stare, ciężkie konary
dokonują uszkodzeń mojej działki. Nie
miałam też nic przeciwko opłacaniu kosztów wywozu ton liści, które spadały na
moją działkę przez ostatnie 18 lat. W końcu jest to naturalna kolej rzeczy – zgłosiła jedna z działkowiczek. – Jednakowoż
tym razem sytuacja jest dramatyczna
i stwarza realne zagrożenie życia. Do tej
pory spadały mniejsze lub większe suche
gałęzie, zazwyczaj podczas burz. Wczoraj spadły gałęzie z liśćmi, co potwierdza,
że drzewa są spróchniałe w środku. Ponadto stało się to podczas okresu bezwietrznego. Gałęzie zwyczajnie nie wytrzymują ciężaru liści. Przebywanie na
działce i w jej obrębie jest niebezpieczne
dla mojej rodziny, a także wszystkich
przechodniów. Drzewa te są bardzo wy-

sokie, a ich gałęzie nie były obcinane
przynajmniej od 18 lat – od wtedy mam
tam działkę – dodała.
Piotr Skalaba, prezes ROD ,,Konwalia”, tłumaczy, że drzewa znajdują się za
płotem ogródków, więc nie może rozwiązać tego problemu. – Przed pandemią
przeprowadzona została wizja lokalna
z udziałem pracowników Urzędu Miasta,
bo jest to teren miejski. Usłyszeliśmy
wówczas, że wycinki drzew nie będzie, bo
miasto nie otrzyma na to zgody ze strony
marszałka – mówi Piotr Skalaba. – Następnie przyszła pandemia i temat ucichł
– dodaje.
Po naszej interwencji ponownie przeprowadzone zostały oględziny drzew.
– Pracownicy Urzędu Miasta stwierdzili,
iż kwaliﬁkują się one do cięć technicznych
i sanitarnych – przekazał Adam Nowak,
rzecznik prasowy UM Ruda Śląska.

Foto: archiwum prywatne
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Spadające konary połamały ogrodzenie
działek zlokalizowanych przy ul. Akacjowej.
Zdjęcie nadesłane przez Czytelnika.

Przycinka drzew ma zostać przeprowadzona do końca tego miesiąca.
Joanna Oreł
REKLAMY

NOWY BYTOM

Lipiec w ogrodzie

Za nami przedostatnie spotkanie w ramach tegorocznego „Ogrodu Śniadaniowego” organizowanego w każdą sobotę lipca przez Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty w Nowym Bytomiu. W ramach siódmej edycji
tego plenerowego wydarzenia mieszkańcy mogą wziąć udział m.in. w zajęciach plastycznych, z rękodzieła oraz ruchowych, a także grach i zabawach. Ostatnia edycja „Ogrodu Śniadaniowego” odbędzie się w najbliższą
sobotę, 30 lipca w godzinach od 11 do 13.
JO, Foto: MCK Ruda Śląska

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

RATY
0%
NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE
RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy
Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz paraﬁalny)
Halemba, ul. 1 Maja 70
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

031.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-

Gładzie, malowanie, tapetowanie,
kafelkowanie. Tel. 507-055-024.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.

Chcesz sprzedać mieszkanie?
Sprawdź jaka jest aktualna wartość.
Działamy 22 lata na rynku, www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017323.
Sprzedaż: mieszkanie 3 pokojowe,
Ruda 1, ul. Norwida, 53 m2 – 240 tys zł.
Działka gruntu – Wirek, rejon autostrady 603 m2 – 231 tys. zł. Nieruchomości
GABRIEL, tel. 691-523-055.
Kłodnica sprzedam dom w stanie
surowym, powierzchnia 153,90 m2
+ garaż, działka 1330 m2, 790 tys. zł,
Nieruchomości GABRIEL, tel. 691-523055.

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

MOTORYZACJA

POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611.
Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780116-672.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
Kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, kafelkowanie, malowanie,
gładzie, elektryka, hydraulika. Tel. 509486-250.

NIERUCHOMOŚCI

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865808.
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
Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej oraz stażystów i praktykantów. Teren Ruda Śląska-Katowice.
Tel. 601-504-030.
Zatrudnię brygadę do pokrycia dachu dachówka ceramiczną. Tel. 601504-030.
Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych. Tel. 603-975040.

Antoś
i Zosia
Włoch,
dzieci
Agnieszki
i Łukasza
ur. 6.07

Nikodem Krawczyk
syn Dagmary i Michała
ur. 6.07 (4060 g i 54 cm)

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.

Maks Czepkowski
syn Oliwii i Łukasza
ur. 13.07 (3720 g i 57 cm)

Emil Korduła
syn Izabeli i Patryka
ur. 12.07 (4040 g i 57 cm)

Maksymilian Skalski
syn Joanny i Przemysława
ur. 12.07 (2860 g i 52 cm)

Iwo Siudak
syn Jolanty i Błażeja
ur. 10.07 (3550 g i 57 cm)

Igor Żuk
syn Marty i Łukasza
ur. 10.07 (2670 g i 51 cm)

Milena Jadczak
córka Sabiny i Mariusza
ur. 6.07 (2120 g i 46 cm)

RÓŻNE
Antyki, starocie, szkło porcelana,
zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki
– kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.

TURYSTYKA
Beskidy 6 dni w lipcu od 600 zł dla
emeryt/rencista, z 40% doﬁnansowaniem Unijnego Programu Spowolnij
Starzenie. Możliwość dowozu, tel. 501642-492.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295228, 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.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239405.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 690-455538.
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Zapraszam
na sesje:
ciążowe,
noworodkowe
oraz
reportaże
z chrztów

Tymon Knap
syn Angeliny i Kamila
ur. 13.07 (3500 g i 55 cm)

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

| POLECAMY
Małgorzata
Warda

Środek
lata

W Trójmieście znika dziewczyna. Po roku bezowocnych poszukiwań, kiedy nikt już nie wierzy w jej
odnalezienie, młoda dziennikarka, Marlena, rozpoczyna własne śledztwo. Niewielka teczka dotycząca
zaginionej Sylwii i kulisów sprawy okazuje się źródłem wielu pytań: jaka była naprawdę i kto ponosi
winę za jej zniknięcie. Uparcie powracał jeszcze jeden
wątek – romansu dziewczyny z bratem.
W tej błyskotliwie skonstruowanej, bogatej w obserwacje obyczajowe i świetnie napisanej historii nic
nie jest jednoznaczne, zwłaszcza Sylwia, której obraz
zmienia się w relacjach opisujących ją osób. Na portrecie rodziny Feyów pojawiają się rysy – wychodzą
na jaw skrywane głęboko tajemnice, powracają bolesne wspomnienia i fakty z odległej przeszłości. Pytanie o winnego tragedii nie jest już najważniejsze.

Piotr
Borlik

Labirynt

Gdy Tomasz Jasiński znajduje odręczny rysunek
labiryntu wsunięty za wycieraczkę samochodu, przeczuwa najgorsze. Nie może odmówić zaproszenia do
rozwiązania pozornie niewinnej zagadki. Przemierzając plątaninę korytarzy odzwierciedlającą topograﬁę
Trójmiasta, wraca pamięcią do wydarzeń sprzed lat,
gdy rodzinna wycieczka zamieniła się w walkę o życie.
Tragedia z przeszłości może stanowić rozwiązanie tajemnicy, ale Jasiński musi znaleźć w sobie odwagę, by
ponownie wkroczyć do labiryntu.
Borlik pokazuje Trójmiasto, jakiego nie znacie.
Zapomniane miejsca niegdyś tętniące życiem, podupadłe atrakcje turystyczne, czarne plamy na mapie
miasta – rejony, w które lepiej nie zapuszczać się po
zmroku.

Kinga
Wójcik

Osuwisko

Trzydzieści lat temu pięcioro nastolatków weszło na
teren kopalni.
Wyszło z niej tylko troje z nich. Nad ranem na
brzegu miejscowego stawu zostaje znalezione ciało mężczyzny, który zginął od ciosów nożem. Denat,
czterdziestokilkuletni Bogusław Konopka, uchodził
za miejscowego dziwaka. Mieszkał z niepełnosprawną
matką w domu pod lasem i stronił do ludzi. Rudnickiej brakuje motywu zbrodni. Wiele wskazuje na to,
że rozwiązania tej zagadki należy szukać w przeszłości. Trzydzieści lat wcześniej w lokalnej kopalni doszło
do tragedii, i kilku mieszkańców wsi uważa, że Boguś
przyczynił się do śmierci dwójki swoich przyjaciół...
Może ktoś po latach szuka sprawiedliwości? Tym bardziej, że wkrótce dochodzi do kolejnego morderstwa.

Monika
Kłos

Konfetti

„Galaktyka Mony” to seria powieści o losach niezwykłej bohaterki bezlitośnie potraktowanej przez
życie.
„Konfetti”, pierwsza część cyklu, opowiada o gubieniu i odnajdywaniu siebie, a także pokazuje, że miłość
do dziecka daje kobiecie niewiarygodną siłę. Jaki ﬁnał
będzie miała wzruszająca wyprawa Mony po prawdę
i własną godność, z której niespodziewanie została
odarta? Czy przemoc ekonomiczna, traumatyczny rozwód, śmierć matki, samotne macierzyństwo, a wreszcie poważna choroba ostatecznie ją złamią? A może
w obliczu tak ekstremalnych doświadczeń zdoła stanąć z życiem twarzą w twarz?
Te pytania sama zadaje sobie niemal codziennie,
ale wciąż nie znajduje na nie odpowiedzi.
Świat Mony składa się z milionów płatków konfetti,
a wszystko w nim ma swoje miejsce i czas.
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Łucznictwo

Pływanie

Kolejny sukces UKS Grot

Foto: UKP Ruda Śląska

Męska drużyna juniorów młodszych
UKS Grot zdobyła 2. miejsce podczas
28. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
która trwa od czerwca do sierpnia.
Zespół w składzie Jakub Sroka, Łukasz
Patlewicz, Szymon Czarnik oraz Stanisław
Sypion pokonał w rywalizacji reprezentację województwa śląskiego i podkarpackiego, a w półfinale zwyciężył z Dąbrovią
Dąbrowa Tarnowska. W finale rudzcy

Bartosz Staniszewski (z lewej) sięgnął
w Oświęcimiu po cztery medale.

zmiennym (11. wynik MP). Surmiak zajęła ponadto 8. miejsce w finale A na 100 m
stylem klasycznym. Drugą pływaczką
UKP była Olga Bukowska, która zajęła
22. miejsce na 100 m stylem motylkowym,
2. w finale B (10. ogólnie) na 400 m stylem
zmiennym, 27. na 50 m stylem motylkowym, 24. na 400 m stylem dowolnym,
13. na 800 m stylem dowolnym i 14. na
200 m stylem motylkowym.
W klasyfikacji drużynowej cztery medale dały UKP 12. lokatę w Mistrzostwach
Polski juniorów. W rywalizacji uczestniczyło 28 klubów, a najlepsi okazali się pływacy z Unii Oświęcim, którzy zdobyli
13 medali, w tym 11 złotych. W klasyfikacji wojewódzkiej Śląskie zajęło 4. miejsce.

DK

OGŁOSZENIA

łucznicy musieli uznać wyższość
LKS-u Łucznik Żywiec.
Łucznicy rywalizowali w Krakowie
również indywidualnie. Wśród mężczyzn
na 9. miejscu uplasował się Stanisław Sypion, Łukasz Patlewicz był trzynasty, Jakub Sroka szesnasty, Szymon Czarnik 36.,
a Sambor Murawski 57. Wśród kobiet Karolina Grudzień była 21., a Aleksandra Antoniak zakończyła rywalizację na 50. miej-

scu. Poza tym para Antoniak wraz z Jakubem Sroką zajęła 18. miejsce w turnieju
par mieszanych.
W klasyfikacji drużynowej UKS Grot
zajął wysokie, piąte miejsce. Zdecydowanym zwycięzcą rywalizacji okazał się klub
LKS Łucznik Żywiec. Udany występ rudzkich łuczniczek i łuczników przyczynił się
do 1. miejsca województwa śląskiego
w klasyfikacji województw. 
DK

Piłka nożna

Start sezonu tuż tuż
Podokręg katowicki Śląskiego Związku
Piłki Nożnej opublikował komplet terminarzy klasy okręgowej oraz A klasy, a także
Pucharu Polski. Rudzkie drużyny rozpoczną rywalizację już w najbliższy weekend.
W katowickiej A klasie w tym sezonie
po spadku Grunwaldu wystąpi aż pięć
rudzkich zespołów. Już w pierwszej kolejce będziemy mogli emocjonować się derbami miasta, gdyż w weekend 20-21.08
Wawel Wirek podejmie u siebie Uranię,
którą w tym sezonie będzie prowadził
Marcin Molek. Ponadto w pierwszej kolejce Gwiazda (już z nowym trenerem Dariuszem Kotem) zagra u siebie z Józefką Chorzów, a Grunwald z Naprzodem Lipiny.
Wyjazd natomiast zaliczy Jastrząb, który
spotka się z UKS-em Ruch Chorzów. Drużynę z Bielszowic w tym sezonie poprowadzi Janusz Kluge.
Na boiska wkrótce wybiegną także piłkarze grający w klasie okręgowej. Nasz
jedyny zespół na tym szczeblu, Slavia Ruda Śląska, zainauguruje rozgrywki podobnie jak przed rokiem starciem z rezerwami
GKS-u Katowice (13 sierpnia). Tym razem
jednak oba zespoły spotkają się w Katowicach. W poprzednim sezonie Slavia wygrała z katowiczanami u siebie 2:1 oraz

W poprzednim
sezonie
w derbach
Wawel-Urania
padł
bezbramkowy
remis.
Jak będzie na
inauguracji
rozgrywek
A klasy?

przegrała na wyjeździe aż 0:9. Ponadto
oba zespoły spotkały się w finale Pucharu
Polski podokręgu Katowice. Wówczas
lepszy okazał się GKS. Slavia pierwsze
spotkanie na stadionie przy ulicy Ernesta
Pohla zagra z RKS-em Grodziec 20.08
o godz. 11. Będzie to jednocześnie okazja
na rewanż, gdyż RKS pokonał Slavię 2:1
w ostatniej kolejce minionego sezonu.
Nim jednak wrócą ligowe zmagania,
rudzkie zespoły wystartują w Pucharze

Foto: DK

Staniszewski z czterema
medalami
W dniach 19-22.07 w Oświęcimiu odbyły się mistrzostwa Polski juniorów,
w których wzięły udział pływaczki i pływacy UKP Ruda Śląska. Wszystkie medale dla naszego klubu zdobył Bartosz Staniszewski.
Staniszewski pierwszy krążek wywalczył już pierwszego dnia rywalizacji.
W wyścigu na 800 metrów stylem dowolnym nie dał szans rywalom i zajął pierwsze miejsce z dwiema sekundami przewagi
nad Aleksem Kowolikiem z Unii Oświęcim. W tym samym stylu, ale na 400 metrów, rudzki pływak sięgnął po srebro,
choć do pełni szczęścia zabrakło naprawdę
niewiele, bo 13 setnych sekundy. Tym razem lepszy okazał się inny pływak Unii
Oświęcim – Jakub Walter. Nasz pływak
sięgnął po drugie srebro w konkurencji na
1500 m stylem dowolnym. Natomiast na
400 metrów stylem zmiennym Staniszewski zdobył brąz dosłownie dzięki ułamkom
sekund, które dzieliły go od czwartego zawodnika, Wiktora Staszaka (Śląsk Wrocław). Ponadto wśród mężczyzn startował
Tymoteusz Kłoska, który był 80. na
50 m stylem dowolnym, 85. na 50 m stylem motylkowym, 51. na 100 m i 33. na
200 m tym samym stylem.
W Oświęcimiu płynęły również zawodniczki Uczniowskiego Klubu Pływackiego. Klara Surmiak była 4. w finale B
(12. ogólnie) na 200 metrów stylem klasycznym, 22. na 50 tym samym stylem,
a także 3. w finale B na 400 m stylem
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Polski podokręgu Katowice. Do rozgrywek zgłosiły się cztery nasze drużyny,
a ich mecze wstępnie zaplanowano na
weekend 30-31.07. Jastrząb Bielszowice
podejmie Wawel Wirek, a Slavia Siemianowiczankę Siemianowice Śląskie. Wolny
los przypadł natomiast Grunwaldowi, który w weekend 6-7.08 zagra w kolejnej rundzie ze zwycięzcą pary UKS Ruch Chorzów – Pogoń Imielin.
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Zapasy

Trudna przeprawa rudzkich tygrysic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Natalia Strzałka, Paulina Danisz i Natalia Kubaty z ZKS-u Slavia Ruda Śląska
wystąpiły podczas 26. edycji turnieju Poland Open w zapasach kobiet. Rudzianki
tym razem zakończyły rywalizację bez
medali. Zawody odbyły się w dniach
20-24.07 w Warszawie.
Paulina Danisz wystąpiła w kategorii
wagowej 65 kg, gdzie zmierzyła się z trzema rywalkami: Victorią Vesso z Estonii
(m.in. brązową medalistką Mistrzostw
Świata juniorów z 2021 r.), Elmą Zeidlere

z Łotwy oraz Kateriną Zelenykh z Ukrainy
(srebrna medalistka Mistrzostw Świata
i Europy U23 z 2021 roku). Niestety nasza
zawodniczka musiała uznać wyższość
przeciwniczek w każdej walce.
Natalia Kubaty mierzyła się z kolei w kategorii wagowej 62 kg z Chinką Xinyuan
Sun oraz Lais Nunes De Oliveira z Brazylii. Podobnie jak w przypadku Danisz, Kubaty również nie zdołała zwyciężyć choć
raz. Natalia Strzałka natomiast walczyła
w kategorii 72 kg i stoczyła cztery walki.

W pierwszej z nich zmierzyła się z rodaczką Patrycją Sperką (mistrzynią Polski
z 2022 r. w kategorii wagowej 76 kg),
gdzie poniosła porażkę. Identyczne rezultaty padły w walkach z Alexandrą Zaitsevą
(Kazachstan), Alexandrą Anghel (Rumunia) i Yang La (Chiny). Warszawskie zawody zdominowała reprezentacja Chin,
która zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji łącznej. Polska kadra uplasowała się na
3. pozycji, tuż za Ukrainkami.

DK

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 Jerzego Ziętka, która zostanie oddana w najem na okres do 30.06.2024 r. z przeznaczeniem pod
istniejące garaże murowane oraz teren niezbędny z korzystania z nich.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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