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przyjęte, jednak 
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czynna będzie pn. 7-16, wt.-czw. 7-15, pt. 7-14.
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Podczas spotkania władze miasta odpowiadały na pytania mieszkańców.

– Głównym celem trasy N-S jest po-
łączenie autostrady A4 z Drogową Tra-
są Średnicową i taki był początkowy 
zakres tej inwestycji. Uznaliśmy jed-
nak, że warto przedłużyć ją na północ, 
aby zmniejszyć natężenie ruchu na uli-
cach Goduli, Piastowskiej i Wolności 
oraz ograniczyć ruch tranzytowy 
w środku miasta – zaznacza prezydent 
Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. – Te-
raz wspólnie z mieszkańcami chcemy 
wybrać najlepszy wariant przebiegu 
tego odcinka N-S-ki, który pełniłby 
funkcję obwodnicy dzielnicy Godula 
– dodaje.

TRASA N-S

Jak ma przebiegać obwodnica?

Konsultowany odcinek trasy N-S 
miałby przebiegać od ulicy Magazyno-
wej na północ, aby następnie skręcić na 
wschód i połączyć się z ul. Goduli. Za-
prezentowane warianty różnią się przede 
wszystkim przebiegiem pierwszego od-
cinka. – Każde z rozwiązań zostało 
przeanalizowane m.in. pod kątem ko-
niecznych do wykonania obiektów inży-
nierskich, warunków gruntowych, koli-
zji z sieciami uzbrojenia, obszarami 
przyrodniczymi czy ogródkami działko-
wymi. Możemy również połączyć ele-
menty tych propozycji – podkreśla wice-
prezydent Krzysztof Mejer.

Najkrótszy wariant, oznaczony ko-
lorem niebieskim, ma 4 km długości, 
a jego zaletami są najmniejsza po-
wierzchnia zajmowanych terenów pry-
watnych, najmniejsza liczba kolizji 
z ciekami wodnymi oraz dobre warun-
ki gruntowe. Problemy w tym przypad-
ku to duża liczba obiektów inżynier-
skich do wykonania, kolizja z ogródka-
mi działkowymi, niekorzystne ukształ-
towanie terenu oraz konieczność prze-
budowy fragmentu ul. Piastowskiej.

Najdłuższy wariant, zielony, ma 4,7 
km długości. Byłby najkrótszym połą-
czeniem z ulicami Stara Cynkownia 
i Konstytucji w Bytomiu, nie koliduje 
też z ogródkami działkowymi. Charak-
teryzuje się jednak dużą liczbą obiek-
tów inżynierskich, znaczną długością 
przebiegu przez obszary zalewowe 
oraz dużą liczbą budynków mieszkal-
nych w strefie oddziaływania drogi, 
jest także uzależniony od współpracy 
z Bytomiem.

Pośredni jest wariant czerwony 
o długości 4,4 km. Za tym rozwiąza-
niem przemawia najmniejsza liczba 
obiektów inżynierskich do wykonania 
i budynków mieszkalnych w strefie od-
działywania drogi, brak wyburzeń 
i kolizji z ogródkami działkowymi oraz 
najmniejsza długość kolizji z obszara-
mi przyrodniczo cennymi. Minusem 
jest największa liczba kolizji z ciekami 
wodnymi.

Władze Rudy Śląskiej chcą wybudować obwodnicę dzielnic Godula, Orzegów i Ruda. Jej funkcję mo-
głoby przejąć północne przedłużenie budowanej właśnie trasy N-S. Ten odcinek nie tylko przejąłby 
ruch tranzytowy w tym rejonie, ale także uwolniłby kolejne tereny inwestycyjne. Przygotowano już 
trzy warianty przebiegu wspomnianego fragmentu trasy. Zostały one zaprezentowane mieszkańcom 
podczas spotkania w Urzędzie Miasta. – Jesteśmy otwarci na wszystkie sugestie, by wspólnie wybrać 
rozwiązanie najlepsze dla wszystkich zainteresowanych – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Najwięcej kontrowersji wśród zebra-
nych wzbudził początek projektowanego 
odcinka, który niezależnie od wariantu 
przebiega blisko osiedla przy ul. Norwi-
da. Część osób wskazywała, że inwesty-
cja w tym kształcie jest nie do zaakcepto-
wania. – Mamy tam bardzo małe pole 
manewru, bo odległość między osiedlem 
a szkołą i zakładami przemysłowymi nie 
jest duża. Nie będziemy realizować tej 
inwestycji wbrew mieszkańcom, ale rezy-
gnacja z niej odbije się na rozwoju mia-
sta – zaznaczyła Grażyna Dziedzic. Je-
den z obecnych mieszkańców zapytał 
o możliwość wybudowania nowych 
mieszkań w innym rejonie, do których 
mogliby się przenieść lokatorzy budyn-
ków najbardziej zbliżonych do projekto-
wanej trasy. – Rozważymy takie rozwią-
zanie, ponieważ może okazać się prostsze 
i tańsze niż stosowanie skomplikowanych 
obiektów inżynierskich – zapowiedział 
wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Niepokój zebranych wzbudziła też 
kwestia niezbędnej wycinki drzew,  

w szczególności w tzw. Puszczy Koko-
tek, zlokalizowanej właśnie w pobliżu 
osiedla przy ul. Norwida. – To nie tylko 
wartość przyrodnicza, ale również swo-
isty bufor, chroniący nasze osiedle przed 
szkodliwymi skutkami działalności za-
kładów przemysłowych – argumentowa-
li. – Proszę pamiętać, że to dopiero 
wstępna koncepcja. Wszystkie aspekty 
ekologiczne będą na kolejnych etapach 
szczegółowo analizowane – odpowie-
dział Krzysztof Mejer.

Władze Rudy Śląskiej podkreślają, 
że zaprezentowane warianty mają sta-
nowić wstęp do dyskusji nad kształtem 
tej inwestycji. – Wiele merytorycznych 
uwag padło podczas spotkania, już 
umawiamy się na kolejne rozmowy 
– podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Najlepszy wydaje się nam wa-
riant czerwony, ale na tym etapie nic nie 
jest przesądzone. Chcemy poznać opi-
nię jak największej liczby mieszkańców, 
szczególnie z dzielnic Ruda, Godula 
i Orzegów – dodaje. WG
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Oto trzy proponowane warianty przebiegu trasy 
– zielony, niebieski i czerwony.
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 Obecnie trwają prace w pobliżu ul. Kokota.

Coraz bliżej do „eneski”

Obecnie trwają prace nad kilometro-
wym odcinkiem trasy w Bielszowi-
cach. – Na odcinku trasy N-S od  
ul. Bukowej do ul. Kokota w chwili 
obecnej zostały wykonane roboty ziem-
ne oraz wszystkie przekładki urządzeń 
podziemnych i nadziemnych, na ukoń-
czeniu są również roboty związane 
z wykonaniem wiaduktu drogowego 
oraz przejścia dla zwierząt, a także 
murów oporowych. Trwają prace zwią-
zane z robotami brukarskimi, asfalto-
wymi oraz wykończeniowymi – wylicza 
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta Ruda Śląska. 

W tej chwili w pobliżu budowanej 
trasy ruch samochodowy powoli wraca 
do normy. Natomiast jeżeli chodzi 
o kolejny odcinek, wiodący od ul. Ko-
kota do autostrady A-4 to gotowa jest 

Do końcu tego roku ma zakończyć się budowa odcinka trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota. Trwają także 
przygotowania do budowy kolejnego odcinka. Natomiast cała „eneska” ma być gotowa w 2022 roku. 

dokumentacja budowlana oraz pozwo-
lenie na budowę. Teraz czas na prze-
targ i wybranie wykonawcy. – Odcinek 
ten będzie przebiegał od węzła w ciągu 
ul. Kokota, później nad ul. Bielszowic-
ką, ul. Piaskową, dalej nastąpi włącze-
nie do autostrady A-4. Szacunkowy 
koszt wykonania zadania wynosi  
ok. 180 mln złotych – zapowiada Adam 
Nowak.

Według zapowiedzi urzędników tra-
sa N-S na odcinku od Drogowej Trasy 
Średnicowej do autostrady A-4 ma być 
gotowa do 2022 roku i w sumie będzie 
miała długość ok. 5 km. Ogółem koszt 
wykonania całej inwestycji całości bę-
dzie znany po wyłonieniu wykonawcy 
ostatniego odcinka drogi. Do budowy 
wszystkich odcinków udało się uzy-
skać dofinansowanie unijne. – Pierw-

szy etap został dofinansowany kwotą 
ponad 36 mln zł, przyznana dotacja na 
drugi i trzeci fragment wyniesie prawie 
85 proc. wartości tych inwestycji, czyli 
około 90 mln zł, a na czwartą część 
możemy otrzymać maksymalnie  
110 mln zł. Ogółem daje to 236 mln zł 
unijnej dotacji – podkreśla wiceprezy-
dent Michał Pierończyk.  Joanna Oreł
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REKLAMA

Ruda Śląska od trzech lat jest zaangażowana 
w projekt „Mikroplanowanie miejskie – wypraco-
wanie koncepcji zagospodarowania wybranego 
terenu”, który jest realizowany wspólnie z Towa-
rzystwem Urbanistów Polskich oraz Śląskim 
Związkiem Gmin i Powiatów. Przedsięwzięcie za-
kłada udział społeczeństwa w tworzeniu koncep-
cji, stąd zaproszenie dla okolicznych przedsiębior-
ców i mieszkańców do wzięcia udziału w tworze-
niu przyszłego wizerunku miejsca.

W ramach porozumienia śląskie miasta, które 
biorą udział w przedsięwzięciu, wskazują tereny, 
które wymagają analizy i nowego spojrzenia na 
ich zagospodarowanie. Grupy składające się ze 
specjalistów z różnych dziedzin, między innymi 
architektów, urbanistów, socjologów, czy ekono-
mistów, analizują pod różnym kątem zapropono-
wane tereny i tworzą koncepcję zagospodarowa-
nia, umożliwiającą jak najlepsze ich wykorzysta-
nie.

W poprzednich latach analizowane były tereny 
w Goduli i w Rudzie. Koncepcja dotycząca Placu 
Niepodległości w Goduli, wypracowana w trakcie 
programu w 2016 roku, stała się podstawą stwo-
rzenia projektu przebudowy tego miejsca, który 
miasto w najbliższych latach planuje zrealizować. 

W tym roku pod ocenę specjalistów poddano je-
dyny teren przeznaczony na zieleń urządzoną 
w ramach osiedla przy ul. Solidarności w Halem-
bie. Mieści się on w okolicach zabudowy usługo-
wej i mieszkaniowej w rejonie ulicy Solidarności 
na odcinku pomiędzy ulicami Ludwika Zamenho-
fa i Miodową. AS
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Młodzi radni podsumowali półrocze
Radni Młodzieżowej Rady Miasta spotkali się na ostatniej sesji przed wakacyjną przerwą. Jednak nie oznacza to zawieszenia działalności, 
bo podczas wakacji młodzi radni będą m.in. pomagali jako wolontariusze podczas imprez w naszym mieście.

Radni podczas środowej (20.06) sesji z jednej strony pod-
sumowali dotychczasową działalność, a z drugiej – dzielili 
się planami na kolejne miesiące. – Mówiliśmy m.in. o deba-
cie oksfordzkiej, przeprowadzonej przez Młodzieżową Radę 
Miasta, a także o konkursie „O Rudzki Mikrofon” oraz im-
prezie „Hoya Festival” – wymienia Wiktoria Pierończyk, 
przewodnicząca MRM. – Teraz rozpoczynają się wakacje, 
ale to nie znaczy, że nie będziemy działać – zapowiada.

Młodzi radni będą m.in. prezentowali swoją działalność 
oraz będą promować talenty młodych rudzian podczas  
IV Rudzkiego Półmaratonu Industrialnego.  Zobaczymy ich 
także w roli wolontariuszy podczas ogrodów śniadaniowych 
organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury oraz 
w trakcie sierpniowego Festiwalu Polsko-Irlandzkiego. 

Środowa sesja była szóstą w VIII kadencji Młodzieżowej 
Rady Miasta. Od stycznia 2018 roku przewodniczy jej Wik-
toria Pierończyk, która na początku pełnienia swojej funk-
cji mówiła m.in. o tym, że będzie starała się pilnować fre-
kwencji podczas prac MRM. – Nieusprawiedliwione nie-
obecności radnych są sporadyczne, ale na szczęście szybko 
się oni reflektują i rewanżują podczas imprez i działań, 
w których uczestniczymy – ocenia Wiktoria Pierończyk.

  JO Radni spotkali się na szóstej sesji.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Weź udział 
w konsultacjach
Już w czwartek, 28 czerwca br., o godz.  
17.00 w pizzerii „Vinci” (ul. Solidarności 5) 
odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne 
dotyczące zagospodarowania terenu w rejo-
nie ulic: Solidarności, Zamenhofa i Miodo-
wej. – Zapraszam mieszkańców do dyskusji 
o przyszłości tego miejsca. Dzięki obecności 
specjalistów będziemy mogli wspólnie roz-
ważyć, co będzie najbardziej korzystnym roz-
wiązaniem – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. Spotkanie odbędzie się w ramach 
realizacji projektu „Mikroplanowanie miej-
skie – wypracowanie koncepcji zagospodaro-
wania wybranego terenu”.

Na początku obrad tradycyjnie już zostało 
przedstawione sprawozdanie z pracy prezydent 
w okresie międzysesyjnym. Później radni podjęli 
kilka ważnych dla miasta uchwał. Wśród nich 
znalazły się uchwały dotyczące m.in. zmian 
w planie dochodów i wydatków budżetowych, 
a także podwyższenia kapitału zakładowego 
Aquadromu oraz Szpitala Miejskiego. 

W porządku obrad znalazła się także uchwała 
w sprawie zmiany wynagrodzenia prezydent Ru-
dy Śląskiej, co było związane z rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pra-
cowników samorządowych. – Odpowiedzialność 
prezydentów miast jest naprawdę duża. To jest 

praca 24 godziny na dobę, praca, która przy oka-
zji jest najbardziej narażona na negatywną oce-
nę. Jestem oburzony tym, że ktoś każe nam obni-
żać wynagrodzenie prezydenta miasta, obojętnie, 
czy to jest prezydent Dziedzic, czy inny prezydent 
– zaznaczył  radny Marek Kobierski. 

Ostatecznie uchwała nie została podjęta.  
– Faktycznie, pracuję 24 godziny na dobę przez  
7 dni w tygodniu. Niekiedy jest to bardzo męczą-
ce, ale gdy widzę zadowolenie mieszkańców, siły 
wracają – powiedziała Grażyna Dziedzic, prezy-
dent Rudy Śląskiej. 

Później przyszedł czas na dyskusję nad przyję-
ciem sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego. Ta jednak nie była 
zbyt burzliwa, a radni przyjęli sprawozdanie 
większością głosów. Takiej zgody nie było jednak 
przy głosowaniu nad uchwałą absolutoryjną. Je-
den głos zaważył na tym, że prezydent Rudy Ślą-
skiej nie otrzymała absolutorium od radnych, po-
mimo tego, że Komisja Rewizyjna była za udzie-
leniem absolutorium. Także Regionalna Izba Ob-
rachunkowa wydała pozytywną opinię dotyczącą 
wykonania budżetu (więcej na ten temat na  
str. 10).

Radni powrócą na salę sesyjną dopiero  
31 sierpnia, po wakacyjnej przerwie. 

Agnieszka Lewko

SESJA RADy MIASTA

Czas na czerwcowe obrady
Uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania za wykonanie budżetu za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium za jego wykonanie pre-
zydent Rudy Śląskiej zdominowały LX Sesję Rady Miasta Ruda Śląska. W czwartek (21.06) rudzcy radni nie przyznali absolutorium Grażynie 
Dziedzic, pomimo tego, że przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu. 
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

REKLAMY

– Ulica ta była niedawno remon-
towana, ale dziś jej stan pozostawia 
wiele do życzenia – pisze pan 
Krzysztof. – Zastanawiam się, czy 
to wina szkód górniczych, złego wy-
konania nawierzchni z kostki, a mo-
że ma na to wpływ budowa w okoli-
cy osiedla domków jednorodzin-
nych? – zastanawia się nasz Czytel-
nik. 

Przebudowa ulicy Jagiełły w Ko-
chłowicach prowadzona była od 
czerwca do grudnia 2015 roku 
i kosztowała ok. 1,5 mln zł. 
W ramach remontu wykonano rów-
nież kanalizację deszczową, oświe-
tlenie oraz przebudowę urządzeń 
podziemnych.  Jednak teraz ulica 
stała się wyboista. – W chwili 
obecnej trudno jednoznacznie okre-
ślić przyczyny występujących uszko-
dzeń nawierzchni ulicy Jagiełły 
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta w Rudzie 

Kto odpowiada za szkody?
Z interwencją dotyczącą stanu nawierzchni ulicy Jagiełły w Kochłowicach zwrócił się 
do nas jej mieszkaniec. Droga jest wyboista i dziurawa, choć w 2015 roku została grun-
townie przebudowana. Okazuje się jednak, że jest szansa na naprawę nawierzchni.

Piaskownice z reguły czyszczone są na wiosnę.
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Czas porządków w... 
piaskownicach

Nadeszło lato, a wraz z nim wyjścia z pociechami na pobliskie pla-
ce zabaw. To z kolei oznacza zabawę w piaskownicy. Pojawiają się  
więc pytania rodziców o to, kto odpowiada za wymianę piasku oraz 
jak często piaskownice są czyszczone.

– Czy zarządcy placów zabaw interesują 
się wymianą piasku? W osiedlowej pia-
skownicy bawi się moja wnuczka i chciała-
bym wiedzieć, czy jest tam bezpieczna – py-
ta pani Beata, mieszkanka Czarnego Lasu.

W naszym mieście w sumie czterech za-
rządców dba o czystość w piaskownicach. 
–  Zarządzamy ponad 70 piaskownicami 
przy budynkach mieszkalnych, a piasek zo-
stał w nich wymieniony na wiosnę. Następ-
nie jest wymieniany w miarę potrzeb – za-
znacza Krzysztof Mikołajczak z MPGM 
TBS. – Zarządzamy także terenami zielo-
nymi, na których mamy 15 piaskownic 
– tam piasek wymieniany jest dwa razy 
w roku – dodaje.

Podobne zasady panują także w spół-
dzielniach. – W zasobach MGSM „Per-
spektywa” znajdują się 92 piaskownice. 
Piasek jest wymieniany zawsze wiosną
i sukcesywnie w miarę potrzeb uzupełnia-
ny – informuje Aleksandra Wilk, wicepre-
zes MGSM „Perspektywa”. 

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa za-
rządza z kolei prawie 90 piaskownicami.
– Łącznie posiadamy 86 piaskownic – mó-
wi Gabriela Lutomska, rzeczniczka praso-
wa RSM, zaznaczając, że wymiana piasku 
jest prowadzona według potrzeb. W nie-
których piaskownicach wymiana piasku 
jest zarządzana w określonych porach ro-
ku, czasami także piasek jest dosypywany, 
a tam gdzie trzeba, wymieniany wielokrot-
nie. 

Z kolei GSM „ Nasz Dom” ma 28 pia-
skownic na osiedlowych placach zabaw. 
– Choć przepisy  sanitarne nie określają, 
jak często powinna następować wymiana, 
główny inspektor sanitarny zaleca wymia-
nę piasku co najmniej dwa razy w sezo-
nie oraz na wiosnę. W tym roku wymienili-
śmy piasek we wszystkich piaskownicach 
na przełomie miesięcy kwietnia i maja 
– wyjaśnia Rafał Kowalski, specjalista 
ds. technicznych GSM „Nasz Dom”.

 Magdalena Buchta

RESTAURACJA
KAWIARNIANajwiększe ekspozycje nagrobków 

w regionie oraz najdłuższe gwarancje.
• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Raty 0 %
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na 
cmentarz parafi alny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl

Śląskiej. – Wykonane roboty w cią-
gu ulicy Jagiełły objęte są jeszcze 
gwarancją, w związku z tym obecnie 

KOCHŁOWICE

wykonawca na swój koszt dokonuje 
naprawy uszkodzonych miejsc 
– dodaje.  Arkadiusz Wieczorek 
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RUDA ŚLĄSKA

Rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Jagiełły.
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Zbliżający się wyjazd 
wakacyjny bardzo często 
powoduje w nas narastają-
cy niepokój. Zastanawia-
my się, co będzie jeśli pod 
naszą nieobecność pęknie 
rura albo ktoś włamie się 
do mieszkania. Czy trzeba 
będzie wracać wcześniej ze 
słonecznej plaży? 

– Nasz niepokój jest cał-
kowicie uzasadniony – mó-
wi Joanna Czajkowska-Mi-
chalik, agent Warty w Ru-
dzie Śląskiej. – W domu ni-
kogo nie będzie, a złodzieje 
nie wybierają się na urlop. 
Nie można również zapominać o skutkach coraz 
częściej występujących latem anomalii pogodo-
wych. Jeśli jesteśmy w domu, możemy szybko 
zareagować. Gdy zostawiamy dom bez opieki, 
najlepszym zabezpieczeniem jest dobra polisa 
mieszkaniowa. 

Nie daj się letnim żywiołom
– W okresie wakacyjnym zgłaszanych jest do 

Warty dwa razy więcej szkód spowodowanych 
opadami deszczu, gradobiciem i huraganem niż 

w pozostałej części roku. Podobnie jest ze szko-
dami, których przyczyną jest burza. Najczęstszym 
skutkiem uderzenia pioruna – aż 90 proc. zgło-
szeń – to tzw. szkody przepięciowe. W ich efekcie 
możemy stracić wszystkie sprzęty elektryczne 
czy elektroniczne – telewizor, komputer, lodów-
kę, kuchnię elektryczną itp., które w czasie burzy 
podłączone są do sieci. Aby wystąpiła szkoda 
przepięciowa, piorun nie musi trafić bezpośrednio 
w dom, wystarczy, że uderzy w okolicy. Taka 
strata oznacza duże wydatki, tymczasem warto 
wiedzieć, że nie każde ubezpieczenie mieszka-
niowe daje ochronę na wypadek szkód przepię-
ciowych. Jest to często opcja dodatkowo płatna. 

W ubezpieczeniach mieszkaniowych Warty  
ochrona na wypadek przepięć zawarta jest w pod-
stawowym zakresie. Oferta Warty jest na tyle sze-
roka, że pozwala ubezpieczyć praktycznie wszyst-
ko – nie tylko sprzęt elektroniczny, meble, kosz-
towności, dzieła sztuki, pozostawione na tarasie 
meble ogrodowe i narzędzia (np. kosiarki), ale też 
drzewka w ogródku i to, co chowamy w garażu.

Zabezpiecz się od zalania sąsiada 
– Przed wyjazdem warto sprawdzić czy nasza 

polisa mieszkaniowa za-
wiera ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej. 
Będzie ono bezcenne, gdy 
np. pod naszą nieobecność 
pęknie rura i zalejemy są-
siada. Warto wiedzieć, że 
w Warcie polisa OC działa 
też poza domem i może się 
przydać, gdy nasze dziec-

ko, jeżdżąc na rolkach, uszkodzi czyjś samochód 
lub przypadkowo zbijemy umywalkę w wynaj-
mowanym apartamencie w Polsce lub za granicą.

Zapewnij sobie pomoc specjalisty
– Bardzo przydatną opcją jest możliwość korzy-

stania z usług assistance. Dzięki niej, np.  
w przypadku zalania mieszkania, Warta zorganizu-
je i opłaci interwencję hydraulika, który naprawi 
np. pęknięty zawór, a jeśli szalejąca wichura ze-
rwie rynnę, zorganizuje usługę dekarza, który ją 
zabezpieczy. I nawet nie trzeba będzie wracać 
z wakacyjnego wyjazdu. Wystarczy zostawić za-
ufanej osobie klucze i pełnomocnictwo do podej-
mowania decyzji w sprawach związanych z nieru-
chomością. Co ważne taka polisa działa przez cały 
rok, a nie tylko podczas wakacji. 

Skorzystaj z ubezpieczenia na medal
– Ubezpieczenia Warty to nie tylko szeroki za-

kres i wysoka jakość oferty, ale i przyjazny proces 
likwidacji szkód. Doceniają to klienci. W tym ro-
ku po raz kolejny ubezpieczenia mieszkaniowe 
Warty zostały nagrodzone w rankingu konsu-
menckim godłem Dobry Produkt – Wybór Kon-
sumentów 2018. 

Przekonaj się i skorzystaj z wakacyjnej oferty 
promocyjnej.

Teraz, podczas  
leTniej promocji, 

ubezpieczenie WarTy 
można wykupić  

naWeT 50% Taniej.

bezpieczne mieszkanie 
to spokojny urlop

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
zapraszamy do biura  

w Rudzie Śląskiej, ul. kłodnicka 97
Tel.: 501-296-605  

e-mail:  
ubezpieczenia.halemba@gmail.com

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta, wykazu części  
nieruchomości  gruntowej  (lokali użytkowych, gruntu), która przydzielona  

zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umów:
– najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat,  

położonych przy ul. Gierałtowskiego 20, szczudlaka 76, Pokoju 2B oraz
– użyczenia zawartych na czas oznaczony do 3 lat,  

położonych przy ul. Bujoczka 12, Wolności 14.

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 
gruntowej znajdującej się w rudzie Śląskiej w rejonie ulicy katowickiej, która zostanie 

oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny. 

Prezydent Miasta ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska oraz o 

zamieszczeniu w Biuletynie informacji Publicznej urzędu Miasta ruda Śląska wykazu 
nieruchomości własności Gminy ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3926/12 o  

powierzchni 38 m2, zapisanej na karcie mapy 3,  obręb Halemba, kW Gl1s/00022846/0 
położonej w rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja, przeznaczonej do zbycia w drodze 

bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

OGŁOszenia
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Uroczyste zakończenie roku odbyło się m.in. w SP nr 1.

6

– Cieszę się, że już wakacje, ale za szko-
łą trochę będę tęsknić – mówiła Martyna, 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w No-
wym Bytomiu, w której odbyło się uroczy-
ste zakończenie roku. – W tym roku na 
wakacje jadę nad morze, ale też do mojej 
babci – dodała.

ZAKOŃCZENIE�ROKU�SZKOLNEGO

Czas na wakacyjną labę!
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W�piątek,�22�czerwca,�zakończył�się�kolejny�rok�szkolny.�Uczniowie�odebrali�świadectwa�i�z�radością�wrócili�do�domów,�rozpoczynając�w�ten�sposób�trwający�
ponad�dwa�miesiące�odpoczynek.

Rok szkolny 2017/2018 w Rudzie Ślą-
skiej zakończyło ponad 20 tys. uczniów 
i przedszkolaków, ponad 4 tys. nauczycieli 
oraz pracowników niepedagogicznych. 
W tym czasie nad edukacją młodych ru-
dzian czuwały 102 publiczne i niepubliczne 
placówki oświatowe, do których uczęsz-

czało ponad 20 tys. wychowanków, 
uczniów i słuchaczy, a w Zespole Szkół 
Muzycznych I i II stopnia uczyło się 536 
młodych muzyków. Jednak miasto zapew-
nia również możliwość kształcenia osobom 
dorosłym – z niej skorzystało 536 osób.

Jeżeli chodzi o wydatki na oświatę,  
to w minionym roku szkolnym miasto pra-
wie milion złotych przeznaczyło na reali-
zację programu bezpłatnych podręczni-
ków. Na remonty budynków wydano z ko-
lei ok. 11,6 mln zł. Natomiast na przełomie 
sierpnia i września zakończy się remont 
kompleksów sportowych przy Szkołach 
Podstawowych nr 16 przy ul. Obrońców 
Westerplatte oraz nr 13 przy ul. ks. Nie-
dzieli. Z końcem tego roku powinna za-
kończyć się też budowa kompleksu przy 
Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Norwi-
da. Ponad 543 tys. zł wydano z budżetu na 
dofinansowanie kosztów kształcenia mło-
docianych pracowników. Natomiast na or-
ganizację transportu dla 271 uczniów nie-
pełnosprawnych wyłożono ponad 870 tys. 
złotych. 

Rok szkolny 2017/2018 był także rokiem 
zmian. – Ten rok był dla nas czasem próby. 
Możemy jednak dzisiaj śmiało powiedzieć, 

że bardzo dobrze poradziliśmy sobie z re-
formą oświatową. Cztery gimnazja prze-
kształciliśmy w szkoły podstawowe. Budyn-
ki te dopasowane zostały do potrzeb naj-
młodszych klas. Naszym sukcesem jest też 
to, że nikt w wyniku wprowadzonych zmian 
nie stracił pracy – mówi wiceprezydent 
Anna Krzysteczko. – Rozpoczął się ten 
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upragniony dla wszystkich uczniów, ale my-
ślę, że też nauczycieli, wakacyjny czas. Ży-
czę wszystkim, aby nagrodą za wykonaną 
pracę był udany wypoczynek, dający siły do 
skutecznego realizowania zadań w nowym 
roku szkolnym, a każdy dzień witał Was 
słońcem i piękną pogodą – dodaje.

Magdalena Buchta

Tradycyjnie wyróżniono najzdolniejszych uczniów.
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NOC�śWIętOjAŃSKA�

– W tym roku pogoda nas trochę zawio-
dła, bo było zimno, ale na szczęście nie pa-
dało. Jednak mieszkańcy nie zawiedli i tra-
dycyjnie już przybyli do Parku Strzelnica, 
żeby wspólnie uczestniczyć w nocy święto-
jańskiej – zaznaczyła Lucyna Cerlak, dy-
rektorka Domu Kultury w Bielszowicach. 
– Staramy się, żeby każdego roku widowi-
sko świętojańskie było inne. Przybliżamy 
tradycję nocy świętojańskiej oraz obrzędy 
z nią związane. Poza tym każdy może zna-

Magia świętojańskiej nocy w Parku Strzelnica

Razem z rudzianami w nocy świętojańskiej uczestniczyły  
prezydent Grażyna Dziedzic oraz wiceprezydent Anna Krzysteczko. 
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Oprócz wspomnianych atrakcji młodsi 
i starsi rudzianie mieli okazję wziąć udział 
w wielu konkursach. Były też stoiska 
z zabawkami i przekąskami, a także dmu-
chany plac zabaw. Ponadto odbyły się 
koncerty zespołu Emi Band i Bożeny 
Mielnik. Sobotnie świętowanie w Parku 
Strzelnica w Bielszowicach skończyło się 
zabawą z DJ-em i poszukiwaniem kwiatu 
paproci. 

  Agnieszka Lewko

leźć tutaj coś dla siebie. Jak co roku stara-
liśmy się przygotować program tak, żeby 
każdy był zadowolony. Nieodłącznym ele-
mentem nocy świętojańskiej jest zawsze 
pokaz tancerzy ognia i widowisko święto-
jańskie w wykonaniu Moklandii, ale nie 
zabrakło też wielu innych atrakcji,  
a wśród nich plecenia wianków, koncertu 
śląskich wykonawców, zabaw dla dzieci 
oraz koncertu Orkiestry Dętej KWK „Biel-
szowice” – wymieniała Lucyna Cerlak. 

jak�co�roku�w�Parku�Strzelnica�odbyła�się�noc�świętojańska.�Przedstawienie�świętojańskie�w�wykonaniu�grupy�Moklandia,�rozpalenie�ogniska�świętojańskie-
go,�pokaz�tancerzy�ognia,�zaplatanie�wianków�i�poszukiwanie�kwiatu�paproci�to�tylko�niektóre�atrakcje,�na�jakie�mogli�liczyć�rudzianie,�którzy�w�tą�najkrótszą�
noc�w�roku�odwiedzili�bielszowicki�park.�Sobotnie�(23.06)�wydarzenie�było�doskonałą�okazją�do�przypomnienia�sobie�tradycji�i�obrzędów�świętojańskiej�
nocy.�

Przed publicznością wystąpiły 
gwiazdy śląskiej sceny muzycznej. Jak co roku niezwykłe widowisko świętojańskie przygotowała Moklandia. 
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Pokaz tancerzy ognia „Fire show” 
zahipnotyzował publiczność. 
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Jedną z atrakcji był konkurs  
zaplatania wianków.
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Dzieci z MP nr 20 przygotowały inscenizację bajki „Brzydkie Kaczątko”. 
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NowY�BYToM�

Koniec roku z muzyką w tle

– Koncert końcoworoczny szkoły mu-
zycznej jest niesamowitym wydarzeniem, 
bo podsumowuje kolejny rok naszej pracy. 
Pamiętam, jak niedawno dopiero co rok 
się rozpoczynał, a teraz już przyszedł czas 
jego zakończenia – podkreślił Mirosław 
Krause, dyrektor Zespołu Szkół Muzycz-
nych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.  
– Dziękuję wszystkim z całego serca za ten 
rok. Uczniom i nauczycielom, a także ro-
dzicom, że dają z siebie wszystko, poświę-
cają się szkole i osiągają wspaniałe wyniki 
– dodał. Podczas muzycznego zakończe-

nia roku szkolnego muzycy zagrali aran-
żacje znanych przebojów polskiej i świa-
towej muzyki oraz własne kompozycje. 
Na uroczystości nie zabrakło także zapro-
szonych gości, nauczycieli, rodziców oraz 
krewnych i przyjaciół, którzy przez cały 
rok wspierali młodzież i pomagali w osią-
ganiu sukcesów. W czasie koncertu rozda-
ne zostały również cztery honorowe tytuły  
„Przyjaciel Szkoły”, które już od kilku lat 
są przyznawane poszczególnym osobom 
i instytucjom, które wspierają działalność 
szkoły muzycznej.  AL

NowY�BYToM�

Magia teatru w SP nr 22

– To dla naszej szkoły bar-
dzo ważne wydarzenie, któ-
rego celem jest rozkochanie 
młodzieży w teatrze i poka-
zanie jego magii. Dzięki te-
mu młodzi ludzie mogą roz-
wijać swoje zainteresowania 
i pasje, a przy okazji integru-
ją się – mówiła Ewa Zieleź-
nik, nauczycielka w Szkole 
Podstawowej nr 22. 

Tradycją festiwalu od lat 
jest to, że co roku biorą 
w nim udział goście specjal-
ni. – Każdego roku na naszą 
wielką galę zapraszamy zna-
nych aktorów, którzy mają 
śląskie korzenie. Jednak tym 
razem postanowiliśmy tro-
chę zmienić ten zwyczaj i za-
prosiliśmy dzieci z Miejskie-
go Przedszkola nr 20, które 
zaprezentowały niesamowite 
przedstawienie pt. „Brzyd-
kie kaczątko” – wyjaśniła 
Ewa Zieleźnik. 

W ramach festiwalu wrę-
czono cztery nagrody. 

 AL
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NowY�BYToM�

Kaplica już poświęcona

– Możemy powiedzieć, że Chrystus nie-
jako przeprowadził się na Kaufhaus, aby 
zamieszkać w tej kaplicy. Ma tutaj swoich 
ludzi, którzy tę troskę Pana Boga potrafią 
przemienić w charytatywny czyn – powie-
dział do uczestników spotkania arcybi-
skup Wiktor Skworc, metropolita kato-
wicki.

Kaplica na zabytkowym osiedlu po-
wstała w ramach programu „Światło w fa-
miloku”. – Postanowiliśmy razem z pro-
boszczem poprosić ks. arcybiskupa o zgo-
dę na stworzenie tu kaplicy. Metropolita 
katowicki zgodził się nie tylko na kaplicę, 
ale także na tabernakulum oraz na stałą 

obecność tutaj Pana Jezusa. Dlatego też 
ofiarował nam tabernakulum. Z kolei 
wspólnym wysiłkiem Urzędu Miasta oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej udało nam się wszystko 
przygotować i urządzić – podkreślił ksiądz 
Tomasz Koryciorz, który duszpasterzuje 
tej części miasta.

Kaplica, która powstała na Kaufhausie, 
ułatwi w szczególności starszym miesz-
kańcom osiedla udział we mszy świętej. 
Obecnie mieszkańcy tej części miasta, 
aby dotrzeć do kościoła pw. św. Pawła 
Apostoła, który znajduje się na rynku, 
muszą pokonać znaczną odległość. AL

Już�po�raz�24.�w�Szkole�Podstawowej�nr�22�im.�Jana�Stefana�Dworaka�odbył�się�Szkolny�Festiwal�Teatral-
ny.�we�wtorek�(19.06)�nowobytomska�szkoła�zamieniła�się�w�scenę�teatralną,�na�której�młodzi�artyści�
popisali�się�swoimi�talentami�aktorskimi�i�wokalnymi,�dzięki�czemu�publiczność�miała�okazję�przenieść�
się�w�magiczny�świat�teatru.��

w� sobotę� (23.06)� ksiądz� arcybiskup� wiktor� Skworc� poświęcił� kaplicę� Brata� 
Alberta,�która�znajduje�się�na�zabytkowym�osiedlu�robotniczym�Kaufhaus.�Nowo�
poświęcona�kapliczka�usytuowana� została�w�budynku,�w�którym�znajduje� się�
również�kuchnia�i�świetlica�środowiskowa.

Kaplicę 
poświęcił 

arcybiskup 
Wiktor 

Skworc. Fo
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 Uczniowie 
szkoły  

muzycznej  
podsumowali 

rok nauki. Fo
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Rudzka�szkoła�muzyczna�podsumowała�kolejny�rok�szkolny.�we�wtorek�(19.06)�
na�scenie�Miejskiego�Centrum�Kultury�im.�H.�Bisty�swoje�talenty�muzyczne�i�wo-
kalne�zaprezentowali�młodzi� rudzianie,�czyli�uczniowie�Zespołu�Szkół�Muzycz-
nych�I�i�II�stopnia�w�Rudzie�Śląskiej.�To�był�wieczór�pełen�muzyki.

oGŁoSZENIE

Na scenie zaprezentowali się także uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.
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„CO SŁYCHAĆ  
U RUDZKICH SENIORÓW” 

– LIPIEC 2018
Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie”

informują mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach 
i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, 

kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej. 

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów  

i Inwalidów  
tel. 32 244-24-13

Koło nr 3  – Ruda Śląska-Godula 

Wycieczka do Brennej 11.07.2018 r. Brenna Ośrodek 
„Hawana”

Wycieczka do Lichenia 17-21.07.2018 r. Licheń

Koło nr 4 – Ruda Śląska-Orzegów

Spotkanie w Kole

każda środa 
miesiąca  

godz.  
12.00-14.00

ul. Orzegowska 62  
Ruda Śląska 
(Orzegów)

Wycieczka do Olzy nad Olzą 13.07.2018 r. Olza

Wycieczka do Rogoźnika 20.07.2018 r. Rogoźnik

Koło nr 6 – Ruda Śląska-Halemba

Wycieczka do Pszczyny 
i Goczałkowic 17.07.2018 r.

Pszczyna  
– Goczałkowice 

(zalew, uzdrowisko)  
– Ogrody Kapias

Wczasy w Truskawcu na Ukrainie 28.07.
-10.08.2018 r.

Sanatorium 
„Dniepro”  

– Truskawiec

Koło nr 9 – Ruda Śląska-Nowy Bytom

Wycieczka do Brennej 18.07.2018 r. Brenna

Koło nr 10 – Ruda Śląska-Wirek

Koło czynne:

wtorek w godz. 
14.00-16.00 ul. 1 Maja 255  

41-710 Ruda Śląska 
(Wirek)piątek w godz. 

9.00-13.00

Wycieczka do Pniowca 19.07.2018 r. Pniowiec

Wycieczka do Przeczyc 18.07.2018 r. Przeczyce

Koło nr 11 – Ruda Śląska-Bielszowice

Zebranie Koła 2.07.2018 r. 
godz. 12.00

Restauracja  
„Dama PIK”

UWAGA:

Wydawanie legitymacji na 
przejazdy ulgowe PKP 

wtorki i czwartki 
godz. 

 9.00-12.00

Siedziba PZERiI  
ul. Markowej 22 

41-709 Ruda Śląska 
(Nowy Bytom)

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

w Rudzie Śląskiej  
– Filia nr 15  

(tel. 32 242-78-18)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej

każdy 
poniedziałek, 
piątek w godz. 

11.00-15.00

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

w Rudzie Śląskiej  
– Filia nr 15  

ul. Brzozowa 4  
41-707 Ruda Śląska 

(Kochłowice)

każdy wtorek, 
środa, czwartek 

w godz.  
14.00-18.00

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

w Rudzie Śląskiej  
– Filia nr 16  

(tel. 32 248-13-18)

Dyskusyjny Klub Książki  
– Dialog – Literackie plotki

18.07.2018 r., 
25.07.2018 r. 
godz. 16.00

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

w Rudzie Śląskiej  
– Filia nr 16  

ul. Wolności 20  
41-700 Ruda Śląska 

(Ruda)

Centrum Inicjatyw 
Społecznych 

„Stara Bykowina” 
(tel. 32 707-43-03)

Spotkanie klubowe pt. 
„Perfekcyjna Pani Domu” 

(Stowarzyszenie ProEthica)

każda środa 
godz.  

10.00-12.00

CIS Stara Bykowina 
ul. 11 Listopada 15 
41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)

Teatr „Cisowianki” – próby 
teatralno-wokalne 

każdy 
poniedziałek 

w godz.  
12.00-14.00 
Mała Galeria

Kółko Skata (ZHP)

każdy 
poniedziałek  

w godz.  
16.00-19.00

Warsztaty artystyczne dla 
Seniorów 

17.07.2018 r., 
31.07.2018 r.  

w godz.  
11.00-13.00 
Mała Galeria

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej

poniedziałek, 
środa, piątek  

w godz. 
11.00-15.00

wtorek, czwartek 
w godz. 

 14.00-18.00

MALATURA  
– Dyskusyjny Klub Sztuki

17.07.2018 r.  
w godz.  

10.00-11.00 
Mała Galeria

Wystawa twórców MAS i DKS 
MALATURA

czynna  
do 8.09.2018 r. 
Mała Galeria

Centrum Inicjatyw 
Społecznych  

„Stary Orzegów” 
Filia Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
(tel. 32 248-36-37)

Ćwiczenia pilates  
– „Zdrowy kręgosłup”

każda środa 
w godz.  

17.00-18.00

Centrum Inicjatyw 
Społecznych  

„Stary Orzegów” 
Filia Miejskiej 

Biblioteki Publicznej 
ul. Kard.  

A. Hlonda 29  
41-704 Ruda Śląska 

(Orzegów)

Klub Szachowy KS DORS 
– Rozgrywki szachowe dla 

dorosłych

każdy czwartek  
w godz.  

17.00-20.00

Muzyka operetkowa letnią porą  
– koncert operetkowy

21.07.2018 r. 
godz. 17.00

Z obiektywem przez życie  
– wernisaż wystawy fotografii 

Ewy Szklarczyk

24.07.2018 r. 
godz. 17.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej

poniedziałek, 
środa, piątek  

w godz.  
11.00-15.00

wtorek, czwartek 
w godz.  

14.00-18.00

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

w Rudzie Śląskiej  
– Filia nr 18   

(tel. 32 242-67-92)

Spotkanie członków Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów

każdy wtorek  
w godz.  

12.30-14.30

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

w Rudzie Śląskiej  
– Filia nr 18   

ul. 1 Maja 32  
41-706  

Ruda Śląska 
(Halemba)

Spotkania członków Śląskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków

każdy wtorek  
w godz.  

11.00-14.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej

każdy 
poniedziałek  

w godz.  
11.00-19.00

każdy wtorek  
w godz.  

14.00-18.00
każda środa, 

piątek w godz. 
11.00-15.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! 
RUDZKA KARTA SENIORA 60+ Wszystkich rudzkich Seniorów zachęcamy do pobrania Rudzkiej Karty Seniora 60+  w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.  

Karty wydawane są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w pokoju nr 312 (3 piętro) Urzędu Miasta – pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom). Rudzka Karta Seniora 60+ czeka!
Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska informuje i zaprasza chętnych do korzystania z obiektu sportowego MOSiR przy ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu w każdy poniedziałek od godz. 18.30.

Ze względu na przerwę urlopową kolejna informacja o wydarzeniach odbywających się w Rudzie Śląskiej i przeznaczonych dla seniorów ukaże się w dniu 29.08.2018 r.  
Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie swoich ofert do dnia 17.08.2018 r.

Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl, koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com.



Wśród obecnych na sali 22 radnych 12 było za udzieleniem absolutorium, 10 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.
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Prezydent miasta bez absolutorium

Wysoki poziom wykonania budżetu, pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przyjęcie przez radnych spra-
wozdania fi nansowego nie wystarczyły, aby prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic otrzymała absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu miasta za 2017 rok. Podobnie jak w ubiegłym roku część radnych wstrzymała się od głosu i uchwała, mimo 
większości głosów „za” i braku głosów „przeciw”, nie została podjęta.

– Można powiedzieć, że do braku 
absolutorium zdążyłam się już przy-
zwyczaić, ponieważ taka sytuacja po-
wtarza się właściwie co roku, nieza-
leżnie od prezentowanych danych ob-
razujących wykonanie budżetu. Żal mi 
tylko pracowników Urzędu Miasta, 
dzięki którym mamy tak wysokie 
wskaźniki, bo brak absolutorium 
umniejsza ich pracę. Ja mogę im tylko 
podziękować za trud, jaki włożyli w re-
alizację ubiegłorocznego budżetu 
– mówi Grażyna Dziedzic.

Dyskusję nad uchwałą absolutoryj-
ną poprzedziło przyjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia fi nansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu miasta za 
rok 2017. 18 radnych zagłosowało za 
przyjęciem uchwały, 4 się wstrzyma-
ło, nikt nie był przeciw. Przedstawiona 
została również pozytywna opinia Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, doty-
cząca wykonania budżetu Rudy Ślą-
skiej za ubiegły rok. Później nastąpiła 
dyskusja nad przygotowaną przez Ko-
misję Rewizyjną Rady Miasta uchwa-
łą w sprawie udzielenia prezydent 
miasta absolutorium.

Dyskusję nad uchwałą rozpoczął 
radny Józef Skudlik. – Wstrzymanie 
się od głosu, blokujące podjęcie 
uchwały, to głosowanie za upokorze-
niem pani prezydent. Nie głosujcie 
w ten sposób – zaapelował do pozosta-
łych radnych. – Gdybyśmy tu zagła-
skali panią prezydent pochwałami, to 
nie dostrzegałaby, co jeszcze jest 
w mieście do poprawienia – odpowie-
dział radny Andrzej Stania.

Radny Norbert Rózga odwołał się 
do zastrzeżeń, zawartych w raporcie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
z kontroli fi nansów miasta, obejmują-
cej kilka lat wstecz. – Raport zaleca 
wzmożenie kontroli nad pracą urzędu, 
nie ma tam żadnych wniosków o uka-
ranie pani prezydent czy urzędników 
– przypomniał wiceprezydent Krzysz-
tof Mejer. – Przy obecnym stopniu 
skomplikowania przepisów żadna 
gmina w raporcie obejmującym kilka 
lat uwag się nie ustrzeże – dodał.

Jedno z zastrzeżeń dotyczyło różnic 
między pierwotnie uchwalonym bu-
dżetem, a jego kształtem po wprowa-
dzonych w ciągu roku zmianach. – Na 
wykresach widać, że te różnice wcale 
nie są takie duże. A zarówno budżet 
miasta, jak i domowy w skali roku mu-
si się zmieniać, nie da się utrzymać go 
w takim samym kształcie co do złotów-

ki – tłumaczyła Ewa Guziel, skarbnik 
miasta. – Przecież to my uchwalamy 
zmiany w budżecie w ciągu roku. Nie 
udzielając absolutorium sami sobie 
wystawimy złą ocenę – podkreślił rad-
ny Dariusz Potyrała.

– Dzisiejszy dzień to jedyna możli-
wość, kiedy radni mogą wyrazić swoją 
aprobatę lub dezaprobatę dla sposobu 
zarządzania miastem – uzasadniał głos 
wstrzymujący radny Marek Wesoły. 
– Dane wskazują, że absolutorium po-
winno zostać udzielone, to logiczna 
konsekwencja zaprezentowanych in-
formacji – powiedział na zakończenie 
dyskusji radny Potyrała.

W głosowaniu nad uchwałą w spra-
wie udzielenia Grażynie Dziedzic ab-
solutorium z tytułu wykonania budże-
tu Rudy Śląskiej za 2017 rok wśród 
obecnych na sali 22 radnych 12 było 
za, 10 wstrzymało się od głosu, nikt 
nie był przeciw. Od głosu wstrzymali 
się radni z klubu Prawa i Sprawiedli-
wości oraz większość obecnych na 
sesji radnych z klubu Platformy Oby-
watelskiej. W tej sytuacji uchwała nie 
została podjęta, ponieważ Ustawa 
o samorządzie gminnym stanowi, że 
uchwałę w sprawie absolutorium rada 
gminy podejmuje bezwzględną więk-
szością głosów ustawowego składu 
rady gminy. W Rudzie Śląskiej w Ra-
dzie Miasta zasiada 25 radnych. By 
uchwała przeszła bezwzględną więk-
szością głosów, „za” powinno zagło-
sować przynajmniej 13 radnych.

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny 
budżet Rudy Śląskiej okazał się pierw-
szym w historii, w którym zarówno 

wydatki, jak i dochody przekroczyły 
700 mln zł. Rosnące z roku na rok do-
chody budżetowe sprawiają, że miasto 
może bezpiecznie realizować zadania 
zapisane w budżecie po stronie wydat-
kowej. Jeszcze w 2012 r. dochody Ru-
dy Śląskiej wynosiły 544,4 mln zł, 
w ubiegłym roku było to już 
700,9 mln zł. Ubiegłoroczny budżet 
w pierwotnej wersji przewidywał wy-
datki na kwotę 767,3 mln zł, okazały 
się one jednak mniejsze dokładnie 
o 24,3 mln zł. Tym samym defi cyt, 
który w pierwotnej wersji planu na 
2017 r. miał wynieść 67,2 mln zł, na 
koniec roku wyniósł ostatecznie 
41,8 mln zł.

Dochody wykonane zostały w 97,2 
proc., z kolei wydatki w blisko 96,9 
proc. Wydatki inwestycyjne w kwocie 
108,5 mln zł zrealizowane zostały na-
tomiast w 89 proc. – Wpływ na pro-
centowo mniejsze wykonanie założeń 
planu miało opóźnione tempo spływa-
nia środków unijnych do budżetu mia-
sta i to często pomimo podpisanych 
już umów. Przykładem może być tu 
10 mln zł, które mieliśmy otrzymać 
w ubiegłym roku za termomoderniza-
cję placówek oświatowych zrealizo-
wanych w 2016 r. Okazuje się, że pie-
niądze te dostaniemy dopiero w tym 
roku. Wydłużające się procedury oce-
niania wniosków unijnych przełożyły 
się także na obniżenie wydatków, 
w tym inwestycyjnych – ocenia skarb-
nik miasta, Ewa Guziel.

Jeśli chodzi o ubiegłoroczne wydat-
ki miasta, to jak co roku najwięcej 
przeznaczono na oświatę – była to 

kwota blisko 234 mln zł. W dalszej 
kolejności środki przeznaczono na za-
dania z zakresu pomocy społecznej 
i rodziny – 200 mln zł oraz na trans-
port i łączność – ponad 76,8 mln zł.

Na inwestycje w ubiegłym roku 
miasto przeznaczyło 108,5 mln zł. To 
najwięcej w ostatnich latach. Dzięki 
tym środkom udało się zrealizować aż 
168 przedsięwzięć inwestycyjnych. 
– Gdy przeliczymy ubiegłoroczne 
środki przeznaczone na inwestycje 
w mieście na jednego mieszkańca, da-
je nam to kwotę 782 zł na jednego ru-
dzianina. To czwarty wynik wśród 
miast na prawach powiatu wojewódz-
twa śląskiego. Wyższe nakłady inwe-
stycyjne w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca osiągnęły Gliwice, Rybnik 
i Dąbrowa Górnicza – zaznacza pre-
zydent Grażyna Dziedzic.

Ze środków przeznaczonych na in-
westycje w zeszłym roku najwięcej, 
bo 25,8 mln zł, przeznaczono na budo-
wę III odcinka trasy N-S. Blisko 
8,7 mln zł przeznaczono z kolei na bu-
dowę stadionu lekkoatletycznego. Ko-
lejną znaczącą ubiegłoroczną inwesty-
cją była przebudowa ul. Górnośląskiej, 
która kosztowała blisko 8 mln zł, nato-
miast 7 mln zł wydatkowano na ter-
momodernizacje placówek oświato-
wych.

Ponadto w ubiegłym roku ponad 
16,5 mln zł przeznaczono na remonty. 
Najwięcej na infrastrukturę drogową 
– 7,7 mln zł oraz gospodarkę mieszka-
niową – 4,7 mln zł.

W 2017 r. z tytułu dofi nansowań 
unijnych budżet miasta zasiliła kwota 

ponad 27,9 mln zł, to czwarty wynik 
wśród wszystkich miast na prawach 
powiatu w województwie śląskim. 
Środki unijne stanowiły blisko 4 proc. 
ogółu dochodów Rudy Śląskiej 
w 2017 r. To bardzo dobry wynik. Lep-
szy współczynnik za 2017 r. wśród 
miast na prawach powiatu w woje-
wództwie śląskim osiągnęły tylko 
Bielsko-Biała oraz Siemianowice. Co 
warto podkreślić, pieniądze, które 
w 2017 r. wpłynęły do budżetu miasta, 
to środki, które w większości dotyczą 
projektów z lat wcześniejszych. 
Oprócz tego w ubiegłym roku miastu 
przyznane zostało dofi nansowanie 
w wyniku rozstrzygniętych konkur-
sów. Jest to niebagatelna kwota ponad 
144 mln zł. Najważniejszy z tych pro-
jektów dotyczy dofi nansowania budo-
wy trasy N-S na odcinku od ul. Kokota 
do autostrady A4. Kwota dofi nansowa-
nia w tym przypadku wynosi ponad 
110 mln zł.

Budżet Rudy Śląskiej od kilku już 
lat jest stabilny. Ma to swoje odzwier-
ciedlenie w różnych wskaźnikach fi -
nansowych dotyczących budżetu mia-
sta. Przykładem może być udział do-
chodów bieżących w dochodach ogó-
łem. W ubiegłym roku wyniósł on 
94,73 proc. To więcej o 3 proc. niż 
w 2016 r. – Wskaźnik ten pokazuje 
możliwości inwestycyjne samorządu, 
im większe są bowiem dochody bieżą-
ce, tym miasto bardziej jest niezależne 
w kwestii fi nansowania inwestycji. Ma 
to ogromne znaczenie również na 
przyszłość w kontekście zmniejszają-
cych się dotacji unijnych w ramach 
kończącej się perspektywy unijnej 
2014-2020 – tłumaczy Ewa Guziel, 
skarbnik miasta.

Innym ważnym wskaźnikiem obra-
zującym stan miejskich fi nansów jest 
wskaźnik zadłużenia, który pokazuje 
udział zobowiązań w dochodach ogó-
łem. W 2017 r. wyniósł on 33,02 proc. 
Jest on wprawdzie blisko 4 proc. wyż-
szy niż w 2016 r., porównując go jed-
nak na przestrzeni ostatnich lat, utrzy-
muje się on na mniej więcej stałym 
poziomie od 2012 r., choć w tym czasie 
wydatki na inwestycje wzrosły dwu-
krotnie – z 54 mln zł w 2012 r. do 108,5 
mln zł w 2017 r. – Jeszcze w 2010 r. za-
dłużenie miasta w stosunku do docho-
dów przekraczało 43 proc. Jak widać, 
wykonaliśmy ogromną pracę, żeby 
uzdrowić fi nanse miasta. Dziś ich kon-
dycja jest dobra, tym samym mogliśmy 
sięgnąć po sporo unijnych pieniędzy 
– podkreśla Grażyna Dziedzic. WG
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Świadczenie w ramach programu 
„Dobry Start” przysługiwać będzie 
w związku z rozpoczęciem roku szkol-
nego. Wypłacane będzie jednorazowo 
w wysokości 300 zł na dziecko, we-
dług miejsca zamieszkania dziecka 
lub osoby uczącej się. O wypłatę 
świadczenia będą mogli ubiegać się 
rodzice, opiekunowie, rodziny zastęp-
cze, osoby prowadzące rodzinne domy 
dziecka, dyrektorzy placówek opie-
kuńczo-wychowawczych oraz osoby 

,,Dobry Start” dla 15 tys. uczniów

Blisko 15 tys. uczniów z Rudy Śląskiej może skorzystać z programu „Dobry Start”. Zgodnie z jego założeniami rodzice i opiekunowie – bez względu na docho-
dy – otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 300 zł na opłaty i zakupy związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Świadczeniem zostaną objęci 
wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia oraz uczniowie niepełnosprawni do ukończenia 24. roku życia. 1 lipca ruszy elektroniczny nabór wniosków. 
Z kolei wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia br. w wyznaczonych punktach w mieście. W Rudzie Śląskiej realizacją programu 
„Dobry Start” będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

uczące się. Będą mogli przeznaczyć je 
na zakup m.in. przyborów szkolnych 
czy odzieży na nowy rok szkolny. 

Już od 1 lipca będzie można złożyć 
wniosek drogą elektroniczną, za po-
mocą portalu empatia.mrpips.gov.pl 
lub banków krajowych oraz spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredyto-
wych świadczących usługi składania 
drogą elektroniczną wniosków o usta-
lenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego.

Z kolei od 1 sierpnia rozpocznie się 
przyjmowanie wniosków papiero-
wych. – Chcąc zapewnić mieszkańcom 
odpowiednie warunki, a także aby 
uniknąć kolejek, przyjmowanie wnio-
sków będzie odbywało się zarówno 
w siedzibie Ośrodka, jak i w siedmiu 
sekcjach pracowników socjalnych 
działających na terenie miasta oraz 
w magistracie – mówi Krystian Mo-
rys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. 

– Odpowiednie druki o ustalenie 
prawa do świadczenia „Dobry Start” 
dostępne będą po 20 lipca br. – dodaje 
dyrektor. Wnioski będzie można po-
brać w siedzibach pracowników so-
cjalnych, w godzinach pracy sekcji, 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Markowej 20, na stro-
nie internetowej MOPS: www.mops.
rsl.pl oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej MOPS www.biuletyn.abip.pl/
mops_r_sl.

– Czas na złożenie wniosku upływa 
30 listopada br. Świadczenie zostanie 
wypłacone do 2 miesięcy, licząc od 
dnia złożenia prawidłowo wypełnione-
go i kompletnego wniosku – wyjaśnia 
Krystian Morys. – W przypadku prawi-
dłowo wypełnionych i kompletnych 
wniosków złożonych w lipcu lub sierp-
niu, ustalenie prawa do świadczenia 
„Dobry Start” oraz wypłata przysługu-
jącego świadczenia nastąpi nie później 
niż do 30 września br. – dodaje. IM

Pośród oferentów, którzy przystąpili 
do konkursu, Szpital Miejski w Rudzie 
Śląskiej został zakwalifikowany  
na 1. miejscu, spełniając zarówno wa-
runki wymagane, jak i oceniane dodat-
kowo. 

To dowód, że placówka jest bardzo 
dobrym świadczeniodawcą. – Dzięki 
wyposażeniu w specjalistyczną apara-
turę medyczną w Rudzie Śląskiej może-
my leczyć zaćmę i jaskrę, a także wyko-
nywać zabiegi witrektomii i inne spe-
cjalistyczne zabiegi okulistyczne 
– wylicza dr Katarzyna Adamek, pre-
zes szpitala. 

– Pięć lat temu nie otrzymaliśmy 
kontraktu, ponieważ w ofercie leczenia 
uwzględniliśmy koszty dodatkowego 
ubezpieczenia, co było wymagane 
przez ówczesny rząd – przypomina 
prezydent Dziedzic. – To spowodowa-
ło, że nasza oferta była droższa i kon-
trakty przypadły placówkom, które  
tego ubezpieczenia nie wykupiły.  
Mimo, że miasto wygrało sprawy są-
dowe w tym zakresie, kontrakt odzy-
skaliśmy dopiero teraz – mówi.

Przypomnijmy, że rudzki szpital był 
jednym z czterech w województwie 
śląskim, który nie otrzymał w 2012 ro-
ku trzyletniego kontraktu na świadcze-
nie usług okulistycznych w warunkach 
hospitalizacyjnych. Odwołanie szpita-
la od wyników konkursu nie przynio-
sło żadnego efektu. Ówczesny dyrek-
tor Śląskiego Oddziału NFZ odrzucił 
zastrzeżenia Szpitala Miejskiego 
w Rudzie Śląskiej. Podobnie uczynił 
we wrześniu 2012 roku prezes Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. W tej sy-
tuacji rudzki szpital zaskarżył decyzję 
prezesa NFZ do Wojewódzkiego Sądu 

Okulistyka z kontraktem z NFZ

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej po ponad 5 latach odzyskał kontrakt na okulistykę. Placówka będzie gwarantować całodobową hospitalizację okulistyczną, 
onkologiczną oraz leczenie zaćmy. Umowa będzie obowiązywać od 1 lipca br. do końca czerwca 2021, a kontrakt na trzeci kwartał tego roku opiewa na  
714 tysięcy złotych.

Administracyjnego w Warszawie. 
W swoim pozwie Szpital Miejski 
w Rudzie Śląskiej zwrócił uwagę na 
fakt, że rozpatrując odwołanie szpitala 
NFZ nie dokonał ponownego zbadania 
ofert biorących udział w tym postępo-
waniu, nie udostępnił informacji doty-
czących szczegółowej oceny ofert,  
a także zawarł z innymi podmiotami 
umowy przed rozpatrzeniem odwoła-
nia szpitala, co jest niezgodne z przepi-
sami. 

Ostatecznie Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w sprawie kontraktu na oku-
listykę przyznał rację Szpitalowi Miej-
skiemu w Rudzie Śląskiej. Nie czeka-
jąc na rozstrzygnięcie procedury od-
woławczej prezydent Grażyna Dzie-
dzic zadecydowała o uruchomieniu 
specjalnego programu operacyjnego 
leczenia zaćmy i jaskry. Dzięki przeka-
zanym z budżetu miasta pieniądzom 
rocznie w szpitalu wykonuje się około 
400 - 500 operacji zaćmy. 

W 2017 roku Szpital realizował 
również akcję „Oko na seniora”, zwią-
zaną z profilaktyką oraz właściwym 
rozpoznaniem i leczeniem zaćmy. Ru-
dzianie mogli poddać się operacji oka 
i usunąć zaćmę na atrakcyjnych wa-
runkach. Taki zabieg w województwie 
śląskim to obecnie koszt ok. 2 700 zł. 
W naszym mieście rudzianie płacą je-
dynie niecałe 52% tej kwoty. Miasto 
na dofinansowanie tego typu zabiegów 
rokrocznie przeznacza określoną pulę 
pieniędzy. 

Pozyskanie kontraktu NFZ dla oku-
listyki to nie jedyna dobra informacja 
płynąca ze szpitala. Placówka realizuje 
kolejne inwestycje i zakupy nowego 
sprzętu medycznego. Jest to możliwe 

dzięki racjonalnemu zarządzaniu zaso-
bami szpitala. – Na bieżąco realizowa-
ne jest oddłużanie szpitala, została 
przywrócona bieżąca płynność finan-
sowa, wprowadziliśmy zasady zarzą-
dzania stanami magazynowymi, zwięk-
szyliśmy przychody i wprowadziliśmy 
nową strukturę organizacyjną – wyli-
cza Katarzyna Adamek. – Rośnie rów-
nież liczba zatrudnionego personelu 
medycznego, co z pewnością przyczy-
nia się do podwyższenia jakości usług 
– podkreśla. Dodatkowy zespół leka-
rzy i pielęgniarek jest również związa-
ny z faktem uruchomienia w szpitalu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej. 

Aktualnie w szpitalu trwają dwa du-
że remonty – przebudowa pomiesz-
czeń jednego z pięter pod laboratorium 
analityczne oraz adaptacja pomiesz-
czeń pod nową lokalizację oddziału 
neurologii. We wrześniu planowany 
jest remont izby przyjęć, która zosta-
nie poszerzona o dodatkowe pomiesz-
czenia, m.in. gabinet ginekologiczny. 
Również w tym roku ma być przepro-
wadzona termomodernizacja pawilo-
nów A i B bielszowickiej części szpita-
la, a w Goduli montaż instalacji foto-
woltaicznej, która pozwoli na bezkosz-
towe utrzymanie klimatyzacji na pię-
trze oddziału chirurgii i bloku poope-
racyjnego. Po modernizacji w bielszo-
wickiej części pawilon A będzie prze-
znaczony na rehabilitację. W drugim 
budynku, po odnowieniu, zostanie roz-
szerzona działalność szpitala w zakre-
sie psychiatrii. Funkcjonująca tam pe-
diatria przeniesiona zostanie na Godu-
lę. W budynku C w Bielszowicach 
planowane jest utworzenie Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) oraz 
ok. 20-łóżkowego stacjonarnego ho-
spicjum. – Bielszowicka lokalizacja 
bardzo dobrze nadaje się na tego typu 
działalność, ze względu na piękny park 
okalający nasz obiekt oraz warunki ar-
chitektoniczne budynku – tłumaczy  
dr Adamek.

Poza inwestycjami budowlanymi 
szpital zamierza również przeznaczyć 
ok. milion złotych na zakup sprzętu 
medycznego: aparatów USG i UKG na 
potrzeby oddziałów kardiologii, neu-
rologii, pediatrii, ginekologii oraz Za-
kładu Diagnostyki Obrazowej. 

Szpital Miejski jest priorytetową 
spółką władz samorządowych Rudy 
Śląskiej. Od 2010 roku dokapitalizo-
wały one placówkę kwotą ponad  
40 mln zł, zarówno w formie gotówko-
wej jak i aportu nieruchomości przy  

ul. Lipa. Pieniądze pozwoliły m.in. 
wyremontować oddział ginekologii  
(1 mln zł), wybudować trakt porodowy 
(2,5 mln zł) oraz stworzyć jeden z naj-
nowocześniejszych OIOM-ów w wo-
jewództwie śląskim (4,5 mln. zł). Po-
zwoliły też na wyremontowanie szere-
gu pomieszczeń. Pod koniec ubiegłego 
roku miasto przekazało szpitalowi  
3 mln 390 tys. zł na przebudowę i upo-
rządkowanie architektoniczne szpitala. 
Połączono oddziały chorób wewnętrz-
nych, co znacznie usprawniło pracę 
rudzkiej interny. Obecnie ciężkie przy-
padki pozostają na leczeniu w Goduli, 
lżejsze są przekazywane do Bielszo-
wic. Gruntowny remont przeszedł od-
dział kardiologiczny. Ponadto miasto 
w tym roku na dopłaty do kapitału za-
kładowego szpitala zamierza przezna-
czyć 2,5 mln złotych. AS

Rudzka okulistyka odzyskała kontrakt z NFZ.
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
MAKSYMA 

NA CZERWIEC
„Wszystko co najważniejsze, staje 

się tylko raz w życiu.”

Jerzy Zawieyski
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Informacja o przeprowadzonym w czerwcu 2018 r.  
Walnym Zgromadzeniu Członków

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie. Od kilku lat jest ono przeprowadzane w miejsce dotychczasowych  
wieloletnich rozwiązań jakim było Zebranie Przedstawicieli Członków.

Zgodnie ze Statutem Walne Zgro-
madzenie Członków (WZCz) w RSM 
podzielone jest na 7 części terytorial-
nie odpowiadających poszczególnym 
Administracjom spółdzielni. Przypo-
rządkowanie członków do poszcze-
gólnych części zostało dokonane 
uchwałą Rady Nadzorczej. Zasadą 
jest, że każdy członek spółdzielni mo-
że należeć i uczestniczyć tylko w jed-
nej części Walnego Zgromadzenia.

W terminach 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 
czerwca 2018 r. przeprowadzono sie-
dem części ww. Walnego Zgromadze-
nia. O czasie, miejscu i porządku ob-
rad zawiadomiliśmy naszych człon-
ków poprzez zamieszczenie ogłoszeń 
na klatkach schodowych w budynkach 
RSM, na tablicach ogłoszeń w Admi-
nistracjach i budynku Dyrekcji, w pra-
sie lokalnej oraz w Internecie.

W obradach Walnego Zgromadze-
nia (WZCz) uczestniczyli wyłącznie 
członkowie RSM osobiście, za okaza-
niem aktualnego dowodu tożsamości 
oraz pełnomocnicy członków.

Wszystkie materiały dotyczące 
Walnego Zgromadzenia zostały przy-
gotowane do wglądu zainteresowa-
nych w dyrekcji Spółdzielni, na Admi-
nistracjach oraz udostępnione w inter-
necie w statutowym terminie. Porzą-
dek obrad obejmował 17 uchwał.

Z uwagi na przeprowadzone w mar-
cu 2018 r. spotkania z mieszkańcami 
każdej Administracji w sprawach do-
tyczących osiedli, spraw członkow-
skich, spraw i bolączek bezpośrednio 
dotyczących mieszkańców kierownicy 
na tegorocznym Walnym Zgromadze-
niu nie składali sprawozdania z dzia-
łalności Administracji.

Najważniejszą kwestią na tego-
rocznym Walnym Zgromadzeniu 
Członków RSM były zmiany statuto-
we. Wymóg ten wypływa z art. 8. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmia-
nie Ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz Ustawy  
– prawo spółdzielcze. Spółdzielnia 
wywiązała się z tego obowiązku, 
uchwała została podjęta, zmian do-
konano i skierowano do zarejestro-
wania przez Krajowy Rejestr Sądo-
wy.

Zmiany dotyczą w głównej mierze 
kwestii członkostwa. Szczegółowo 
informowaliśmy o tym wcześniej na 
łamach „Wiadomości Rudzkich”, in-
formacja taka została również wy-
wieszona na klatkach schodowych 
oraz w Internecie.

ODK – RSM 
„JOWISZ” 

w Goduli zaprasza  
na otwarte zajęcia świetlicowe 

w godzinach  
10.00-14.00 gdzie do dyspozycji 

wszystkich chętnych będą gry 
i zabawy.

Więcej informacji pod numerem  
tel. 32 340-11-02   

lub w ODK „Jowisz” Ruda Śląska 3 
ul. Joanny 12.

ODK – RSM  
„METEOR”  

w Nowym Bytomiu organizuje Akcję 
Lato z „Meteorem” od 27 sierpnia do 

31 sierpnia 2018 r. w godz 15.00-
19.00. W ramach akcji organizowane 

będą zajęcia plastyczne, warsztaty 
taneczne, turniej tenisa stołowego, 
liczne konkursy, turnieje sportowe, 
projekcje bajek oraz miniplayback 

show. Udział w Akcji Lato jest 
bezpłatny .

Więcej informacji pod numerem  
tel. 32 342-20-05 lub  

w ODK „Meteor” Ruda Śląska 9,  
ul. Dworaka 9.

Wszystkie sprawy wymagane usta-
wą zostały na każdej części zrealizo-
wane. Dzięki temu spółdzielnia może 
funkcjonować i pracować przez ko-
lejny rok, mając zatwierdzone wy-
magane ustawą zagadnienia.

Członkowie RSM na co dzień nie 
mający szerszego kontaktu ze spra-
wami dotyczącymi zarządzania Spół-
dzielnią, szczegółowymi zagadnie-
niami czy to technicznymi, człon-
kowskimi, rozliczeniowymi, księgo-
wymi itp. wykazali dużą znajomość 
rzeczy i zainteresowanie sprawami 
spółdzielczymi.

Udzielone Zarządowi absolutorium 
za 2017 r. oraz zatwierdzenie spra-
wozdania finansowego daje podstawę 
do dalszego, efektywnego działania 
Jest to aprobata dotychczasowych 
działań i zaufanie na przyszłość.

W tym roku odnotowano niską fre-
kwencję na zebraniach. Szkoda, że 
członkowie Spółdzielni, mając 
uprawnienia, nie korzystają z nich 
w szerszym zakresie.

Zarząd RSM ze swej strony zawsze 
gorąco apeluje o szeroki udział w ży-
ciu spółdzielczym.

Jako Zarząd robimy wszystko, co 
w naszej mocy, aby spółdzielnia 
funkcjonowała dobrze i z korzyścią 
dla jej członków.

Spółdzielnia osiągnęła dobry wy-
nik finansowy i posiada pełną płyn-
ność  finansową, co jest bardzo dobrą 
informacją dla dalszej, dobrej dzia-
łalności.

Zarząd 
Rudzkiej Spółdzielni

Mieszkaniowej

AkcjA „LAto” 2018 r.

ODK RSM 
„MATECZNIK”

w Rudzie 1 w czasie wakacji będzie 
nieczynny z powodu remontu.

Konkretne informacje pod numerem 
tel. 32 248-30-20  lub w ODK 
„Matecznik” Ruda Śląska 1, 

ul. Norwida 26. 

WAKACJE Z ODK 
– RSM „MUZA”  

w Halembie od 2 do 13 lipca oraz od 
13 do 31 sierpnia w godz. 13.00-

17.30 – otwarte formy świetlicowe, 
w ramach których odbywać się będą 
zajecia plastyczne, teatralne, wokalne 

oraz gry i zabawy świetlicowe.
Od 16 lipca do 10 sierpnia ODK 

„Muza” będzie nieczynny.
Więcej informacji pod numerem 

tel. 32 242-66-81  
lub w ODK „Muza” Ruda Śląska 6, 

Ul. Energetyków 25.

ODK – RSM 
„PULSAR”

w Wirku – tegoroczna akcja Wakacje 
z ODK „Pulsar” odbędzie się 

w pierwszych dwóch tygodniach 

wakacji i będzie trwała od 25.06 do 
6.07. Zajęcia skierowane są do dzieci 

i młodzieży szkolnej.  
Przygotowano dla nich wiele atrakcji 
i niespodzianek na terenie placówki. 
W programie przewidziane są zajęcia 

świetlicowe:  
sportowe, plastyczne, zabawy i gry 

zespołowe, gry planszowe, oraz 
warsztaty taneczne z instruktorem 

tańca modern jazz.
Więcej informacji pod numerem 

tel. 32 242-09-34 lub w ODK 
„Pulsar” Ruda Śląska 10, ul. 

Różyckiego 30.

WAKACJE W ODK – RSM 
„COUNTRY” 

w Bykowinie będzie czynny w godz. 
14.00-20.00, w tym czasie 

prowadzone będą zajęcia świetlicowe.
W lipcu prowadzone będą zajęcia 
aerobiku w poniedziałki i środy 

o godz. 18.30, o ile zbierze się grupa 
chętnych.

Więcej informacji pod numerem  
tel. 32 240-70-90 lub w ODK 

„Country” Ruda Śląska 5,  
ul. Sztygarska 9.

ODK – RSM 
„NEPTUN” 

– w czasie wakacji letnich zaprasza 
w terminach 20.08-24.08. oraz 27.08-  
31.08, godz. 9.00-14.00 koszt 50zł/

tydzień.
W programie warsztaty taneczne, 

zajęcia muzyczno-ruchowe, warsztaty 
plastyczne, gry i zabawy świetlicowe, 

gry i zabawy podwórkowe, 
codziennie słodki poczęstunek oraz 

oczek z rurką oraz inne atrakcje.
Więcej informacji pod numerem  

tel. 32 340-13-69  
lub w ODK „Pulsar” Ruda Śląska 4

ul. Zielińskiego 8.

Już wakacje. Jak co roku nasze placówki kulturalne przygotowały na ten czas swoją ofertę. Tych, którzy nie 
wyjeżdżają na urlop, zapraszamy do skorzystania z oferty naszych spółdzielczych placówek.

Wszystkich 
zainteresowanych 

i chętnych do 
wspólnego 

spędzenia z nami 
czasu serdecznie 

zapraszamy.

rudzkA 
SpółdZielnia

MieSZkanioWa 
w Rudzie Śl. 

ul. Magazynowa 12 
tel. 32 248-24-11 
fax 32 248-43-22 

ogłasza przetarg 
ofertowy 

nieograniczony, 
którego przedmiotem 
będzie zapewnienie 
pierwszeństwa do 
zawarcia umowy 
na ustanowienie 
i przeniesienie 

odrębnej własności  
wymienionych 

w wykazie mieszkań.
 
Ww. wykaz, warunki uczestnic-

twa w przetargu oraz szczegóło-
wych informacji udziela Dział 
Członkowsko-Lokalowy Spółdziel-
ni tel. 32 248-24-11 wew. 209, 
290.

Spółdzielnia może odwołać 
przetarg bez podania przyczyn.
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ZaprasZamy do salonu  Alex  
(C.H. DOMINO – pasaż dolny),  

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

Dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700-70-78

NAJMŁODSI RUDZIANIE 

Zosia Morylska
córka Sabiny i Jakuba

ur. 12.06. (3340 g i 53 cm)

Kacper Janoszek
syn Magdaleny i Tomasza

ur. 12.06. (4000 g i 55 cm)

Wiktoria Kozioł
córka Beaty i Bartosza

ur. 15.06. (2570 g i 50 cm)

Alek Kompała
syn Agaty i Andrzeja

ur. 13.06. (3920 g i 54 cm)

Emilia Talaga
córka Anety i Tomasza

ur. 15.06. (2960 g i 54 cm)

Szymon Grześkowiak
syn Agnieszki i Tadeusza

ur. 16.06. (2850 g i 54 cm)

WycIąG Z OGŁOSZENIA O pRZEtARGU 

pREZyDENt MIAStA
RUDA ŚląSkA 

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku  

przy ul. Ryszarda Magdziorza z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania miasta Ruda Śląska. 

przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na zagospodarowanie zgodne 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa własności Skarbu państwa - prezydenta Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Ryszarda 
Magdziorza, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 4796/302 o powierzchni 114 m2, użytek „Bp”, obręb 
Nowa Wieś, k.m.1, kW nr Gl1S/00047601/2. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. nieruchomość sta-
nowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol na planie 52 MWI) 

Niezabudowana działka nr 4796/302 o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu, jest płaska, niezagospodarowana, 
porośnięta trawą, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Ryszarda Magdziorza. 

 
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 18.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna w ca-

łości przed zawarciem aktu notarialnego. 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2018 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 ww.rudaslaska.

bip.info.pl (zakładka nieruchomości), 
– w terminie do dnia 24.07.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 900,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 

1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. 
Magdziorza” (za datę wniesienia wadium 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 8.00-18.00, piątek 
8.00-14.00

– przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.

 Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie
pozostawione poza obecnymi granicami kraju 

zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczpospolitej polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 poz.2097) 

zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu w siedzi-
bie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, 41-709 Ruda Śląska, plac 
Jana pawła II 6, w terminie do dnia 24.07.2018 r. do godz. 16.00.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. 
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości wła-

sności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Magdziorza”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie 
wskazanego terminu nie zostanie przyjęte. 

o terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
– pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
– kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych 

poza obecnymi granicami państwa polskiego,
– pisemne zobowiązanie do uiszczania kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia 

umowy, podpis.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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UsłUgi
 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 

itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Drobne usługi budowlane. Tel. 607-
219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Re-
monty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. 
Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 
601-292-699.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 
513-981-778.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-
672.

 Szybka gotówka z dostawą do domu, na-
tychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, 
tel. 32 348-61-68, 504-819-404. Pośrednik 
CDF S.C. Firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 
605-109-517.

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. 
Faktura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.

 Domowe instalacje gazowe z miedzi. Tel. 
880-201-358.

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjo-
nalne remonty łazienek, panele, instalacje 
c.o. Tel. 784-699-569.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wy-
kładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

 Sklep Metalowy OTMAR. ul. 1 Maja 249 
Ruda Śląska-Wirek.

 Pranie tapicerki meblowej, dywanów, wy-
kładzin. Solidnie. Tel. 737-593-999.

 Pranie tapicerki meblowej,samochodowej, 
dywanów, wykładzin. Doskonałe środki, od-
plamiacze, neutralizatory zapachów. Solidnie 
i szybko. Tel. 519-639-121.

UsłUgi Pogrzebowe

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi 
pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wi-
rek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-
26-27.

NierUChomośCi
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej go-
tówka, tel. 668-591-916.

 Sprzedam Lecha, 57 m2. Tel. 793-017-323, 
inne oferty na www.lokator.nieruchomosci.
pl.

 Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej-Bielszo-
wicach, cena 395 tys. do negocjacji, tel. 601-
934-091, 667-588-400.

 Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. in-
formacje www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-
845-818.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
    WIREK ul. Jankowskiego 107 m2 cena 

310.000 zł. GODULA os. Paryż od 125 m2 
cena od 335.000 zł. HALEMBA  

ul. Solidarności od 89 m2 cena od 290 000 zł.  
Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny.  

www.nieruchomoscigabriel.pl  
tel. 691 523 055

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

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam, 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dwupokojowe, 37 m2, 97 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kochłowice, dom, 186 m2, 420 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam mieszkanie 46 m2 w Zabrzu przy 
ul. de Gaulle’a 74, cena 125 tys. Tel. 601-934-
091, 32 244-30-79.

 Dwupoziomowe Ruda 1, stare osiedle – 
sprzedam. Tel. 605-055-424.

 Sprzedam działkę budowlaną, 541 m2, Ko-
chłowice (rynek). Kontakt SMS (0049) 17 683-
616-182.

 Mieszkania do wynajęcia, Wirek stare bu-
downictwo. Tel. 692-765-153 po 15.00.

 Wynajmę mieszkanie Halemba 2 pokoje. 
Tel. 660-961-589.

 Do wynajęcia wyremontowane 
2-pokojowe – Orzegów, 700 zł/mc. Tel. 
606-717-534.

moToryzaCja

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

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, 
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

 
 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 

skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-
261.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najle-
piej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. 
Tel. 507-572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. 
Cena od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA 
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul. 
Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

 Sprzedam samochód dostawczy Lublin 
2006 r., 11 tys. cena do negocjacji. Tel. 601-
504-030.

 Sprzedam Citroen Berlingo Multispace 2 
tys. Tel. 665-191-040.

PraCa

 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pra-
cowników budowlanych doświadczenie min 
2 lata, brygadzistę z prawem jazdy kat. B, tel. 
601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.

  Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Zatrudnię brygadę do dociepleń. Tel. 
601-504-030.

 Pracownicę/ka biurowego do firmy gastro-
nomicznej na terenie Rudy Śląskiej – zatrudnię. 
Wymagana: biegła znajomość komputera, pra-
wo jazdy. Pełny etat. Kontakt: biuro.akademia-
smaku@onet.pl, tel. 668-447-128.

 Firma Usługowo Budowlana z siedzibą 
w Gliwicach zatrudni całe brygady brukar-
skie. Tel. 500-222-541.

 Firma Usługowo Budowlana z siedzibą 
w Gliwicach zatrudni brygadzistów i wy-
kwalifikowanych: brukarzy, zbrojarzy, mon-
terów sieci kanalizacyjnej. Tel. 500-222-
541.

 Zatrudnimy do pracy kierowców, pomoc ku-
chenną oraz osoby chętne do pracy w restaura-
cji. Praca w systemie zmianowym. Przyjmiemy 
uczniów na praktyki do nauki zawodu – ku-
charz. Tel. 504-167-542.

 Cukiernia Vertigo przyjmie do pracy 
CUKierNiKa  lub  PomoC CUKierNiKa. 
Tel. 515-262-173.

 Zatrudnimy  kierowców posiadających pra-
wo jazdy kat; B ,C i operatora koparki. Telefon 
kontaktowy 693-399-005, 693-399-001, 693-
399-002.

 Zatrudnię krawcową/szwaczkę – Halem-
ba!!! Stała praca, dobre warunki. Tel. 608-100-
944.

 Potrzebny murarz do tynkowania ścian i su-
fitu, stolarz do zabudowy przedpokoju. Tel.  
601-411-123.

 Firma sprzątająca poszukuję pracowników 
na obiekt magazynowy Ruda Śląska, ul. Szyb 
Walenty 10. Poszukiwane osoby do pracy trzy 
zmianowej, praca także w weekendy. Kontakt: 
661-991-554.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodziel-
nych pracowników ogólnobudowlanych (wy-
kończenia), elektryków z uprawnieniami, insta-
latorów wod-kan oraz kierownika robót. Prawo 
jazdy mile widziane. Kontakt, tel.  32 740-91-
63, 604-908-300.

różNe
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Ko-
lejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

 Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. 
Tel. 603-280-675.

ogłoszeNia drobNe
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REKLAMA

Przed prezentacją dyscyplin sportowych odbyło się uroczyste otwarcie gali. 

Sportowcy walczyli dla Bartka
WIELKA GALA SPORTóW 

Pierwsza w historii Rudy Śląskiej Charytatyw-
na Wielka Gala Sportów Siłowych i Sportów 
Walki odbyła się w sobotę (23.06) w hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie. 
W ten sposób rudzkie i śląskie kluby sportowe 
wspólnymi siłami postanowiły pomóc w lecze-
niu malutkiego Bartka Paligi, który urodził się 
z krytyczną wadą serca. – Postanowiliśmy zorga-
nizować taką imprezę po raz pierwszy w naszym 
mieście. Wszyscy, którzy zdecydowali się do nas 
przyłączyć, mogli zobaczyć dziesięć dyscyplin 
sportowych, piętnaście klubów i stu pięćdziesię-
ciu zawodników, którzy przez cały dzień prezen-
towali się na hali MOSiR-u – wymieniał Jaro-
sław Baron, organizator wydarzenia. – Cieszy 
nas to, że sportowcy bez zastanowienia włączyli 
się w to wydarzenie, ponieważ to dla nich nie tyl-
ko promocja klubów sportowych, a także sportów 
siłowych i sportów walki, ale przede wszystkim 
bezinteresowna chęć niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi. W tym przypadku Bartkowi  
– dodał. 

Podczas gali można było zobaczyć pokazy walk 
w różnych dyscyplinach takich jak: karate, boks, 
czy zapasy. Nie zabrakło też wyciskania sztangi 
leżąc czy siłowania na ręce. Sportowcy mogli po-
chwalić się swoimi osiągnięciami, a także otrzy-
mali pamiątkowe puchary i medale. Z kolei pomię-
dzy pokazami odbyły się występy artystyczne. 
Mimo tego, że gala sportów zorganizowana została 
po raz pierwszy, to organizatorzy zapowiadają, że 
w kolejnych latach sportowcy także nie zapomną 
o najbardziej potrzebujących. – Ważne jest to, że 
sportowcy bardzo chętnie włączają się w tego typu 
inicjatywy. To daje nam chęć do działania. Dlatego 
w przyszłości także chcemy zorganizować takie im-
prezy dla innych chorych dzieci – podkreślił Ma-
riusz Izydorczyk, także organizator gali. 

Gala odbyła się pod patronatem prezydent Ru-
dy Śląskiej Grażyny Dziedzic. – To piękne, że ru-
dzianie nigdy nie zawodzą i zawsze można na nich 
liczyć, za co bardzo dziękuję w imieniu swoim 
i pani prezydent – podziękowała Anna Krzystecz-
ko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 

Zapaśnicy Pogoni na medal
ZAPASy 

Złote, srebrne i brązowe medale wywalczyli 
zapaśnicy Pogoni Ruda Śląska w Raciborzu. 
Podczas II Memoriału im. Grzegorza Piorun-
kiewicza w zapasach, który odbył się w sobotę 
(16.06), zawodnicy z Nowego Bytomia odnie-
śli kolejne sukcesy. – Złoto wywalczył Dorian 
Bzdyra, srebro Szymon Olbryś i Piotr Rekus, 
natomiast brązowe medale zdobyli Wiktor 
Zimny, Dariusz Dziubiński, Xsawier Geiser, 
Aleksander Wrona, Dawid Bończuk, Franek 
Sikora i Julian Bzdyra – wymieniał Piotr To-
polski, trener rudzkiej Pogoni. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został Dorian Bzdyra. 

Na tym jednak nie koniec. W miniony 
weekend (22-23.06) w Radomiu odbyły się 
LXXXVIII Mistrzostwa Polski Seniorów w za-
pasach w stylu klasycznym. Zawodnicy  
KS-u Pogoń, czyli Filip Chrząszcz w kategorii 
87 kg zdobył brązowy medal, a Marek Noga 
uplasował się na ósmym miejscu w kategorii 
82 kg. Aż 10 medali zdobyli zawodnicy Pogoni podczas zawodów w Raciborzu.

Rudzcy łucznicy  
nie mają sobie równych

Łucznictwo 

Każde 
zawody
przynoszą 
łucznikom 
kolejne 
medale. 

Ostatnie tygodnie były niezwykle udane dla 
rudzkich łuczników. W niedzielę (24.06) wzięli 
oni udział w III Rundzie Śląskiej Ligi Dzieci 
i Młodzików w Bytomiu-Stolarzowicach, gdzie 
zdobyli dziesięć medali. Na podium stanęli: 
dzieci młodsze – 2. miejsce Aleks Chudy. Dzieci 
starsze (dziewczęta) – 1. miejsce Pola Paczyń-
ska, 2. miejsce Karolina Grudzień. Dzieci star-
sze (chłopcy) – 1. miejsce Daniel Kamiński. 
Młodziczki – 1. miejsce Natalia Lepa, 2. miejsce 
Karolina Hernicka, 3. miejsce Dominika Brzezi-
na. Młodzicy – 1. miejsce Adrian Szłapak,  
2. miejsce Paweł Korzonek. Młodzicy starsi  
– 1. miejsce Marcin Lesiński. 

Z kolei w sobotę (23.06) rudzcy łucznicy od-
wiedzili Ostrawę i klub Lukostrelba Ostrava, 
który był gospodarzem zawodów o „Zlaty Kilof 
Mladeże”. – Mimo zmiennej, niesprzyjającej au-
ry zawody przeprowadzono bardzo sprawnie, 
bez potknięć. To już nasza druga wizyta w Ostra-
vie. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, i stwier-
dzamy, że Czesi są równie gościnni jak Polacy.  
Nasz klub reprezentowało ośmiu zawodników  
i można powiedzieć, że zawojowali Ostrawę, po-
nieważ wszyscy zajęli miejsca na podium – za-
znaczyli trenerzy UKS-u Grot Ruda Śląska. 

Wyniki sobotnich zawodów prezentują się na-
stępująco. Dzieci starsze (młodsi żacy) – 1. miej-
sce Pola Paczyńska, 3. miejsce Daniel Kamiński. 
Młodziczki (starsze żakinie): 1. miejsce Natalia 
Lepa, 2. miejsce Karolina Hernicka, 3. miejsce 
Dominika Brzezina. Młodzicy (starsi żacy) 
– 1. miejsce Jakub Sroka, 3. miejsce Adrian Szła-
pak. Kadeci – 3. miejsce Marcin Lesiński. 

Warto przypomnieć także łucznicze popisy 
sprzed tygodnia. Młodzicy startujący w III finało-
wej edycji Dolnośląskiej Ligi Młodzików, który 
odbył się w sobotę (16.06), potwierdzili swoją wy-
soką formę, zwyciężając zarówno kategorię dziew-
cząt jak i chłopców. Wszyscy zawodnicy wrócili 
z Nowej Rudy ze złotymi medalami oraz puchara-
mi za zwycięstwo drużynowe. 

Złote młodziczki – Natalia Lepa (611pkt), Karoli-
na Hernicka (581 pkt), Dominika Ratyńska (579 pkt), 
Dominika Brzezina (542 pkt). Złoci młodzicy – Ja-
kub Sroka (610 pkt), Marcin Lesiński (591 pkt), Ad-
rian Szłapak (578 pkt), Paweł Korzonek (502 pkt). 

W tym samym czasie w małopolskim Zabierzo-
wie walczyli najmłodsi łucznicy. Złoty medal ze 
świetnym wynikiem 345/360 pkt wystrzelał Tymo-
teusz Kolasiński, zwyciężając kategorię dzieci 
młodszych w Pucharze Wsi Krakowskiej. 
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Trzy złote medale dla rudzianki
Ju-Jitsu 

Małgorzata Baucz aż trzy razy stanęła 
na najwyższym stopniu podium. 

Otwarty Puchar Podkarpa-
cia w Ju-jitsu i Karate, który 
odbył się w sobotę (16.06) 
w Strzyżowie, zakończył się 
dwoma złotymi medalami 
dla młodej zawodniczki Mał-
gorzaty Baucz i jej ojca Bog-
dana. Z kolei kolejne dwa 
krążki rudzianka zdobyła 
podczas Otwartych Mi-
strzostw Śląska w Ju-jitsu 
oraz zawodach BJJ 2018, 
które odbyły się w Rybniku. 
Zawodniczka złote medale 
wywalczyła w formule no-gi 
oraz srebro w gi.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Dobry start  
ratowników WOPR-u

Ratownictwo wodne

Jak zwykle na wysokości zadania stanęli za-
wodnicy rudzkiego WOPR-u. Wzięli oni udział 
w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wod-
nym, gdzie zdobyli nie tylko wysokie miejsca  
w konkurencjach indywidualnych, ale i w klasyfi-
kacji drużynowej. 

Z pierwszego medalu mogliśmy się cieszyć już 
po konkurencji na 100 m z przeszkodami dziew-
cząt, kiedy to Weronika Fira z czasem 1:08.82 
zdobyła brązowy medal. W konkurencji 100 m ra-
towanie manekina w płetwach Marta Skudlik po 
raz kolejny udowodniła, że wśród juniorek w kra-
ju nie ma sobie równych. Marta zdobyła złoty me-
dal wyprzedzając swoje koleżanki o ponad dwie 
sekundy. Ostrą walkę o złoty medal stoczył rów-
nież Klaudiusz Matura. Zawodnik również spe-
cjalizujący się w tej konkurencji ostatecznie zgar-
nął złoty krążek. Kolejny sukces to brązowy me-
dal w konkurencji 4 x 50 m z przeszkodami męż-
czyzn. Walka o medal była bardzo zacięta, ale 
ostatecznie zawodnicy w składzie: Klaudiusz Ma-
tura, Marcin Hlona, Kornel Zapert oraz Tymote-
usz Świecak okazali się lepsi i zgarnęli krążek 
kolegom z Ostrołęki. W drugim bloku zawodów 
wystartowała damska sztafeta w składzie: Marta 
Skudlik, Anna Nocoń, Dorota Wencławek oraz Ju-
lia Kaczmarczyk i zdobyła trzecie miejsce. Kon-
kurencją, na którą wszyscy czekali było 100 m 
ratownik, gdzie aż dwie zawodniczki – Anna No-

coń Anna i Marta Skudlik – były faworytkami do 
medalu. Dziewczyny nie zawiodły, bo obie  zgar-
nęły po złotym krążku – Ania w kategorii open, 
a Marta w kategorii junior. W tej konkurencji rów-
nież Zuzanna Rzepka stanęła na drugim stopniu 
podium w kategorii junior, zdobywając swój 
pierwszy medal Mistrzostw Polski w Ratownic-
twie Wodnym. Ponadto w trzecim bloku zawodów 
mogliśmy oczekiwać wielu pozytywnych akcen-
tów. Pierwszy medal tego dnia zagwarantowała 
sobie Anna Nocoń, która świetnie zaprezentowała 
się w konkurencji 200 m superratownik. W swojej 
kategorii wiekowej również wspaniale spisała się 
Marta Skudlik, która zdobyła srebrny medal w tej 
konkurencji. Sztafeta 4 x 50 m z pasem ratowni-
czym zawsze wzbudzała w widzach oraz zawod-
nikach ogromne emocje i również tutaj zawod-
niczki WOPR-u nie zawiodły. Dziewczyny w skła-
dzie: Fira, Rzepka, Skudlik oraz Nocoń zdobyły 
trzecie miejsce, ulegając tylko drużynom z Dolne-
go Śląska oraz Szczecina. W indywidualnej klasy-
fikacji generalnej Marta Skudlik wygrała swoją 
kategorię wiekową, a Anna Nocoń w klasyfikacji 
open okazała się trzecią najlepszą zawodniczką 
mistrzostw Polski. Starty wszystkich zawodni-
ków, którzy wzięli udział w 52. Mistrzostwach 
Polski w Ratownictwie Wodnym zagwarantowały 
drużynie Śląskiego WOPR-u tytuł trzeciej najlep-
szej drużyny w kraju. 

Złota Zgoda
Piłka Ręczna 

Zawody w Świętochłowicach okazały się owocne dla Zgody.

Juniorki bielszowickiej Zgody mogły cieszyć 
się z kolejnego w tym sezonie zwycięstwa. Tym 
razem triumfowały na Międzynarodowym Tur-
nieju Piłki Ręcznej o Puchar Prezydenta Miasta 
Świętochłowice, w którym do walki  stanęły tak-
że drużyny: SPR Olkusz, T.J. Novy Jiczin oraz 
MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice. 

– Nasze juniorki z kompletem zwycięstw mogły 
się cieszyć ze złotych medali. Ponadto najskutecz-
niejszą zawodniczką w turnieju została Aleksan-

dra Kołecka, a wyróżnienie otrzymała Wiktoria 
Pietryga – zaznaczył Józef Szmatłoch, trener 
Zgody. 

Skład zespołu: Nikola Lessner, Justyna Gonta-
rek, Oliwia Szewczyk, Weronika Sobańska, Alek-
sandra Kołecka, Natalia Szydełko, Martyna Haj-
da, Marta Bodzianowska, Wiktoria Pietryga, 
Marta Weihrauch, Martyna Drózd, Aleksandra 
Mynarek oraz Natalia Gardian. Trenerem zawod-
niczek jest Józef Szmatłoch.

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 20  
może pochwalić się brązowym medalem. 

Brązowa pływaczka
Pływanie

Młoda zawodniczka kochłowickiej Manty zdo-
była brązowy medal podczas dwudniowych (16-
17.06) zawodów pływackich „Otylia Swim Cup 
– Summer Edition” zorganizowanych przez Fun-
dację Otylii Jędrzejczak i Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. W Gliwicach na basenie Olimpijczyk 
rudzianka Wiktoria Nowakowska-Baranowska, 
na co dzień uczennica Szkoły Podstawowej nr 20, 
stanęła na trzecim stopniu podium. Warto dodać, 
że w zmaganiach pływackich wzięło udział pię-
ciuset zawodników z całej Polski i zza granicy. 
Wiktoria po zwycięstwo popłynęła stylem kla-
sycznym na dystansie 100 metrów. Dekoracji 
zwycięzców dokonała mistrzyni świata i mistrzy-
ni olimpijska Otylia Jędrzejczak.

Chłopcy z „szóstki”  
na dziesiątym miejscu w kraju 

LekkoatLetyka 

Młodzi
zawodnicy 
z SP nr 6 
reprezentowali 
województwo 
śląskie. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Orze-
gowie reprezentowali województwo śląskie pod-
czas ogólnopolskiego finału w czwórboju lekko-
atletycznym, który odbył się w ramach Igrzysk 
Dzieci w Inowrocławiu. – Naszym chłopcom 
przypadł zaszczyt reprezentowania województwa 
śląskiego w tych prestiżowych zawodach. Poziom 

rywalizacji był niesłychanie wysoki. Nasi repre-
zentanci wywalczyli 1157 punktów wielobojo-
wych, co w ostatecznym rozrachunku dało dzie-
siąte miejsce i tym samym chłopcy powtórzyli 
wynik osiągnięty przez ich nieco starszych kole-
gów dwa lata temu w Słubicach – tłumaczył To-
masz Garczyński ze Szkoły Podstawowej nr 6. 
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Jeszcze bardziej profesjonalnie  
pod szyldem Boscha

Już od ponad roku Centrum Motoryzacyjne Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. działa pod szyldem Boscha. Kierowców korzystających z autoryzowanego serwisu 
nie brakuje, bo wiedzą oni, że mogą liczyć w AUTO-BUDZIE na profesjonalną i szybką obsługę nie tylko w przypadku starszych aut, ale także tych, które 
niedawno wyjechały z salonu. Jak więc widać, jakość usług świadczonych w stacji kontroli pojazdów GAMMA oraz w warsztacie samochodowym LAMBDA 
doceniana jest nie tylko przez zmotoryzowanych, ale także najlepszych profesjonalistów. 

To, na co pracownicy Grupy AUTO-
BUD pracowali przez wiele lat, dziś przy-
nosi coraz większe korzyści po stronie 
klientów. – Kupiłem w tym roku samo-
chód, ale w pewnym momencie zaczęła 
„szaleć” w nim elektronika. Po pierwsze 
nie miałem czasu na wizyty w autoryzowa-
nym serwisie producenta mojego auta. 
Poza tym to z reguły wychodzi drożej, więc 
informacja o tym, że w rozwiązaniu pro-
blemu mogą pomóc mi pracownicy pobli-
skiego Centrum Motoryzacyjnego AUTO-
BUD, była jak zbawienie – mówi pan 
Krzysztof, mieszkaniec Kochłowic. – Zy-
skałem na tym czas i pieniądze oraz w peł-
ni sprawne auto, a przy tym nie straciłem 
gwarancji producenta. Mało tego – na 
czas naprawy usterki otrzymałem auto za-
stępcze – dodaje.

Na tym właśnie polega działanie auto-
ryzowanego serwisu Boscha. Kierowca 
nie musi już „biegać” z każdą usterką do 
producenta, tylko może ją załatwić wła-
śnie w Świętochłowicach. Czasami bywa-
ją też sytuacje, że w pobliżu nie ma ASO, 
więc wizyta w Centrum Motoryzacyjnym 
AUTO-BUD to idealne rozwiązanie.  
– Z jednej strony chcieliśmy trafić pod 

szyld Boscha, by zyskać jeszcze większe 
zaufanie klientów, ale z drugiej strony 
przyniesie im to jeszcze więcej korzyści  
– podkreśla Damian Śledź, kierownik 
Centrum Autoryzacyjnego AUTO-BUD 
Sp. z o.o. – Dziś mamy pełne uprawnienia 
do naprawy, serwisowania i przeglądów 
samochodów nie tylko starszych, ale i no-
wych. Kierowca nie musi więc już jeździć 
np. do autoryzowanego serwisu, tylko do 
nas, bo jesteśmy uprawnieni do przeglą-
dów gwarancyjnych i pogwarancyjnych 
samochodów wszystkich marek do 3,5 ton 
– dodaje.

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów 
GAMMA to zespół specjalistów z wielo-
letnim doświadczeniem, którzy kontrolują 
pojazdy z jednej strony w zakresie prawi-
dłowości działania poszczególnych zespo-
łów, a z drugiej strony czuwają nad tym, 
żeby jazda była nie tylko bezpieczna, ale 
i ekologiczna. Z kolei warsztat LAMBDA 
to jeden z najnowocześniejszych i najle-
piej wyposażonych warsztatów na Śląsku. 
Znajduje się tu 11 w pełni wyposażonych 
stanowisk warsztatowych. 

Kompleksowość usług wiąże się ze 
sprzętem z najwyższej półki, którego pra-

www.auto-bud.com.pl

CENTRUM MOTORYZACYJNE 
GRUPA AUTO-BUD  Sp. z o.o.

Bosch Service AUTO-BUD

LAMBDA  Warsztat

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów

– Świętochłowice ul. Katowicka 73  
(naprzeciw Gazowni), 

czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, 
tel. 32 245-28-91, 502-567-630

cownicy Centrum Motoryzacyjnego AU-
TO-BUD używają w pracy, a który spełnia 
standardy Boscha. – Zapewniamy naszym 
klientom najwyższy poziom usług. Pracu-
jemy m.in. na komputerze diagnostycznym 
KTS firmy Bosch, a także posiadamy pod-
nośniki, urządzenie do klimatyzacji rów-
nież firmy Bosch oraz nowocześnie wypo-
sażoną ścieżkę diagnostyczną – wylicza 
Damian Śledź.

Takie są zresztą warunki, żeby znaleźć 
się w sieci Bosch Service. Jak deklaruje ta 
marka: „Bosch Car Service to nowocze-
sny warsztat samochodowy, oferujący 
kompleksowe usługi w zakresie elektro-

techniki, elektroniki samochodowej, na-
praw układów ABS/ASR/ESP, diagnosty-
ki silników benzynowych i wysokopręż-
nych, diagnostyki układów hamulcowych, 
elektroniki pokładowej i elektroniki pod-
wozia, przeglądów okresowych, obsługi 
klimatyzacji i napraw typowo mechanicz-
nych, jak wymiana pasków rozrządu, 
klocków i tarcz hamulcowych, amortyza-
torów oraz sprzęgieł.”

Do tego dochodzi szeroka gama części 
i akcesoriów samochodowych, z którymi 
pracują pracownicy Centrum Motoryza-
cyjnego AUTO-BUD w Świętochłowi-
cach. – Nie każdy serwis ma szansę zna-
leźć się w sieci Boscha, więc nasi pra-
cownicy przeszli na początku komplekso-
wy kurs prowadzony przez firmę Bosch. 
Teraz mija ponad rok, odkąd prowadzimy 
tę usługę i wiem, że choć kosztowało nas 
to trochę pracy, było warto. Zwiększyła 
nam się nie tylko liczba klientów, ale tak-
że zyskaliśmy większe zadowolenie ze 
strony pracowników, którzy pracując 
u nas, nieustannie mogą podnosić swoje 
kwalifikacje – podsumowuje Damian 
Śledź.

Lista usług w ramach Bosch car service: 
Diagnoza i naprawa • 
systemów bezpieczeństwa 
(aBs/asr/esP)

Diagnostyka akumulatorów• 

Diagnostyka komputerowa• 

Diagnoza i naprawa • 
pojazdów benzynowych

Diagnoza i naprawa silników • 
Diesla (wysokoprężnych)

Diagnoza i naprawa • 
układów hamulcowych

Door-to-door (odbiór • 
i dostawa pojazdu do 
klienta)

holownik lub laweta• 

montaż czujnika • 
parkowania

montaż haków • 
holowniczych

montaż i naprawa instalacji • 
LPg

montaż systemów nawigacji• 

myjnia• 

Naprawa systemów  • 
Start-Stop

Pomoc drogowa (samochód • 
serwisowy)

Przechowalnia ogumienia• 

Przeglądy okresowe  • 
w okresie gwarancji pojazdu 
(zgodnie z gvo/mvBer)

Przeglądy okresowe• 

regeneracja filtra cząstek • 
stałych

samochód zastępczy• 

Serwis klimatyzacji• 

Serwis mechaniczny• 

Serwis ogumienia• 

serwis oświetlenia• 

Stacja kontroli pojazdów• 

wymiana oleju• 
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