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To był dobry rok 
ZakońcZenie roku sZkolnego
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Dyrektorzy rudzkich placówek oświatowych oficjalnie zakończyli rok 
szkolny 2018/2019. Z tej okazji w  czwartek (13.06) w auli Zespołu szkół 
ogólnokształcących nr 3 w kochłowicach odbyła się uroczystość podsu-
mowująca miniony rok.

Rok szkolny podsumowany

reklaMY
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Prezydent 
Grażyna 
Dziedzic 

i wiceprezydent 
Anna 

Krzysteczko 
spotkały się 

z dyrektorami.
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Podczas uroczystości wystąpiła orkiestra dęta 
z Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.

– Mijający rok szkolny był bardzo inten-
sywnym i ciężkim czasem dla nauczycieli  
i pracowników oświaty. Przed osobami 
związanymi zawodowo z kształceniem dzie-
ci i młodzieży zostały postawione trudne 
zadania i niełatwe wybory. Mimo tego nie 
zabrakło im zapału do pracy, zaangażowa-
nia, pasji i wiary w misję, którą wypełniają. 
Dlatego dziękuję nauczycielom i pracowni-
kom oświaty za to, że w wypełnianie swoich 
obowiązków wkładają ogromne serce i są 
oparciem dla uczniów. Niech zbliżające się 
wakacje będą czasem odpoczynku oraz do-
dadzą siły i energii do pracy – zaznaczyła 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Ślą-
skiej. 

Podczas uroczystości nie zabrakło też 
wielu życzeń i podziękowań dla dyrekto-
rów oraz nauczycieli. Uhonorowano rów-

nież dyrektorów, którzy w tym roku prze-
szli na emeryturę.

– Zakończenie roku szkolnego to taki 
czas, w którym tradycyjnie już składamy 
podziękowania dyrektorom, nauczycielom, 
pracownikom administracyjnym i wszyst-
kim tym, którzy zaangażowali się w to, żeby 
miniony rok mógł być efektywny i bezpiecz-
ny. Dlatego w szczególny sposób chciałbym 
podziękować dyrektorom, którzy  wiosną 
odczuli ciężar swoich obowiązków i musieli 
podejmować niezwykle trudne decyzje  
– powiedział Jacek Tarkota, dyrektor  
Delegatury w Gliwicach katowickiego Ku-
ratorium Oświaty. 

Na zakończenie uroczystości odbył się 
koncert orkiestry dętej z Zespołu Szkół 
Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Ślą-
skiej.  Agnieszka Lewko

– Pani Prezydent jaki to był rok 
w rudzkiej oświacie?

– To był bardzo dobry rok. Mimo wielu 
trudności, które pojawiają się w oświacie 
na co dzień, a związane są chociażby z czę-
stymi zmianami w prawie, czy następstwa-
mi reform, a także długim strajkiem na-
uczycieli,  możemy powiedzieć, że to był 
rok pełen sukcesów uczniów i nauczycieli. 
Uczniowie rudzkich szkół to przede wszyst-
kim laureaci Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych z historii (SP 2, SP16), 
matematyki (G10), angielskiego (G12). 
Dodatkowo wielu uczniów dostało się do 
finałów konkursów przedmiotowych. Nasi 
uczniowie odnoszą także wiele sukcesów 
sportowych na imprezach wojewódzkich 
i ogólnopolskich. Nie można także pomi-
nąć wielu nagród w dziedzinach artystycz-
nych. Każdemu uczniowi należą się gratu-
lację, bez względu na to czy brał udział  
w wojewódzkim, miejskim czy szkolnym 
konkursie. Cieszymy się, że nasi uczniowie 
są pełni zapału i chętnie biorą udział we 
wszystkim, co proponujemy.  

– Jeśli mowa o sukcesach nie można 
też pominąć tych, które odniosły szkoły. 
Tych także nie brakowało…

– Bardzo miło jest móc na zakończenie 
roku szkolnego zobaczyć jak wiele jest tych 
sukcesów. Nie da się niestety wymienić 
wszystkich. Do najważniejszych i najwięk-
szych należą Krajowa Odznaka Jakości  
– Projekt „Poprzez Niepodległą” uzyskana 
przez Szkołę Podstawową nr 2 w Bykow-
nie. Miejskie Przedszkolne nr 30 w Kon-
kursie Stowarzyszenia Zdrowych Miast 
Polskich “Granty 2019” za projekt „Zaczy-
nam od przedszkola ze środowiskiem 
w zgodzie żyć, by zdrowym być” zdobyło 
dużą nagrodę finansową. Jeszcze jedno 
z dużych osiągnieć to nagroda dla drużyny 
Szkoły Podstawowej nr 40 z Rudy 1, uzy-
skana w Konkursie Naukowym Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. 
„Nauka dla Ciebie”. Uczniowie tej szkoły 
wystąpili na uroczystej gali z prezentacją 

swojego projektu  w Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie. 

– Rudzkie szkoły starają się także 
o środki finansowe w projektach i kon-
kursach, dzięki którym rudzkie placów-
ki mogą poszczycić się dodatkowymi for-
mami wsparcia uczniów i nowoczesnymi 
pracowniami… 

– Zacznijmy od Szkoły Podstawowej  
nr 16, która w projekcie „Kompas”, czyli 
programie wspomagającym w procesie in-
dywidualizacji pracy z uczniem ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Społeczny) uzyskała 
dofinansowanie w kwocie 432 tys. złotych. 

W projekcie „Zielona Pracownia” orga-
nizowanym przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach dofinansowane zostały pra-
cownie w SP13, SP 1, oraz „Kłodnickie 
Laboratorium Przyrody” w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 2 w Rudzie Śląskiej. 

W minionym roku szkolnym udało nam 
się także zmodernizować pracownię do 
praktycznej nauki zawodu w Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 
Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Wartość 
tego projektu to prawie 2,3 mln złotych. 
Centrum Kształcenia Ustawicznego  w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 realizuje także 
projekt „Rudzki OBYWATEL.IT”. To pro-
gram rozwoju kompetencji cyfrowych  
osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych 
w województwie śląskim i opolskim. To tyl-
ko niektóre z projektów na które udało nam 
się pozyskać duże dofinansowanie. Cieszy-
my się z takiego zaangażowania w przygo-
towywanie tych projektów pracowników 
oświaty, ponieważ dzięki temu rudzcy 
uczniowie mogą korzystać z nauczania na 
najwyższym poziomie. 

– To jednak nie wszystko…
– Warto jeszcze wspomnieć o programie 

aktywizacji zawodowej dla realizatora na-

grań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski 
w Rudzie Śląskiej współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Dzięki czemu mogliśmy 
dopasować ofertę kształcenia zawodowego 
do potrzeb lokalnego rynku.  W roku szkol-
nym 2018/2019 - 28 szkół podstawowych 
przystąpiło do Rządowego programu roz-
wijania szkolnej infrastruktury oraz kom-
petencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyj-
nych na lata 2017-2019  – „Aktywna tabli-
ca”. Kwota dofinansowania wyniosła  
392 000,00 zł.  Rządowy program pomocy 
uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” 
Z programu skorzystało 116 uczniów po-
siadających orzeczenie poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej o kształceniu spe-
cjalnym na łączną kwotę 39 707, 47 zł. 

– Nie pozostaje nam nic innego jak ży-
czyć wszystkim udanych wakacji… 

– Przed nami dwa miesiące wakacji. To 
czas odpoczynku dla uczniów ale to też 
czas prac w szkołach. Wykorzystamy ten 
okres na konieczne remonty i naprawy, że-
by młodzi rudzianie mogli wrócić po waka-
cjach do bezpiecznych i przyjaznych bu-
dynków. Wszystkim uczniom, nauczycie-
lom i rodzicom życzę oczywiście bezpiecz-
nych, pełnych radości i wrażeń wakacji. 

Arkadiusz Wieczorek

WYWiaD

Zakończył się kolejny rok szkolny. W rudzkiej oświacie nie brakowało sukcesów uczniów, szkół  i nowych pro-
jektów, które udało się wprowadzić. o podsumowanie ostatnich dziesięciu miesięcy w rudzkich placówkach 
oświatowych poprosiliśmy wiceprezydent annę krzysteczko, która odpowiada m.in. za ten resort.  



Mandat zaufania od Straży Miejskiej 

NOWY BYTOM 
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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.

KOCHŁOWICE

Pierwsza zniczodzielnia 
w Rudzie Śląskiej

Zniczodzielnia znajduje się przy kościele w Kochłowicach.
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– Wielokrotnie od mieszkańców otrzymywałem sygnały, że liczba  
produkowanego na cmentarzach szkła jest ogromna. Sam również ten 
problem dostrzegałem, więc trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie. 
Zniczodzielnia to jeden z elementów wielkiego testu – wyjaśnia Rafał 
Wypior, prezes stowarzyszenia Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda 
Śląska. 

W zniczodzielni mieszkańcy mogą pozostawiać znicze bez wkła-
dów, kompletne, czyli z pokrywkami i podstawkami. Punkt znajduje 
się przy cmentarzu obok kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ko-
chłowicach (Al. Dworcowa). – Oczywiście przewiduję, że nie każdy 
znicz nadaje się do recyklingu i tu z pomocą przyjdzie drugi element 
testu. Mam na myśli pojemnik do segregacji szkła. Po staraniach mo-
gę powiedzieć, że na początku czerwca taki kontener stanie przy 
cmentarzu. Tam czyste szkło pochodzące ze zniczy będziemy mogli bez 
obaw wrzucić. Trzecim, ostatnim i najważniejszym elementem będą 
mieszkańcy. To od nich i ich nastawienia na recykling i dzielenia za-
leży powodzenie tej układanki – mówi Rafał Wypior.

Przypomnijmy, że stowarzyszenie Lepsze Kochłowice. Lepsza Ru-
da Śląska na początku 2018 roku otworzyło jadłodzielnie, czyli miej-
sce do dzielenia się zbędnym jedzeniem. Kilka miesięcy później kolej 
padła na wymianę książek.  JO

Po jadłodzielni, książkodzielniach w starych kredensach przy-
szedł czas na kolejny krok. Wszystko po to, aby nie marnować 
i zmniejszać liczby produkowanych śmieci. Dzięki hojności 
mieszkańców po raz kolejny stworzono coś ciekawego. 
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PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. 
od dnia 12.06.2019 r. do dnia 3.07.2019 r., na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) 
wykazu spółdzielczego własnościowego pra-
wa do lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 
użytkowej 27,40 m2, usytuowanego w budyn-
ku przy ulicy Głównej 24A w Rudzie Śląskiej, 
które zostanie sprzedane w drodze przetar-
gu. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 
57.000,00 zł. 

Fontanna pozostanie 
nieczynna 

Wiele pytań od naszych Czytelników dotyczy fontanny na placu Jana Pawła 
II, która w tym sezonie nie została uruchomiona. 

– Czy można sprawdzić, kiedy zosta-
nie uruchomiona fontanna na rynku. 
Przy takiej pogodzie byłby to dobry 
sposób na ochłodzenie – pisze pani An-
na, mieszkanka Nowego Bytomia.  To 
nie jedyna Czytelniczka, która czeka na 
uruchomienie fontanny. Niestety nie 
mamy dobrych informacji. – Na chwilę 
obecną nie planujemy uruchomienia 
fontanny na Placu Jana Pawła II – mó-
wi Adam Nowak, rzecznik prasowy 

Urzędu Miasta Ruda Śląska – 10 grud-
nia 2018 roku minął termin zakończenia 
trwałości projektu przebudowy Placu 
Jana Pawła II. Aktualnie jesteśmy u pro-
gu przygotowywania nowej koncepcji, 
w którą włączona będzie fontanna – po 
naprawie bądź po przebudowie – tłuma-
czy. 

Na rynku zostały ustawione zostały 
kurtyny wodne, które w ciągu kilku dni 
zostały zdewastowane.  AW

PROFILAKTYKA 

– Tegoroczna akcja przebiegać będzie 
podobnie jak te w ubiegłych latach. 
Strażnicy będą prowadzić kontrole na 
niestrzeżonych akwenach wodnych usy-
tuowanych na terenie naszego miasta. 
W latach ubiegłych najwięcej osób pró-
bowało kąpieli w zbiornikach wodnych 
przy ul. K. Goduli, więc temu miejscu bę-
dziemy się bacznie przyglądać – mówi 
Marek Partuś komendant rudzkiej Straży 
Miejskiej.  – Można powiedzieć, że od 

paru lat strażnicy nakładają coraz mniej 
„mandatów zaufania”, co oznacza, że 
akcja przynosi zamierzony skutek – do-
daje. 

„Mandat zaufania” można dostać tylko 
raz. Jeśli ktoś zostanie powtórnie przyła-
pany na kąpieli na niestrzeżonym akwe-
nie wodnym może się to dla niego skoń-
czyć nałożeniem mandatu karnego w 
wysokości do 250 zł  lub skierowaniem 
wniosku o ukaranie do sądu. 

Przypomnijmy, akcja „Mandaty zaufa-
nia” zainicjowana została w 2005 roku i by-
ła odpowiedzią na wysoką liczbę wypad-
ków śmiertelnych, do których dochodziło 
w trakcie kąpieli w niestrzeżonych zbiorni-
kach wodnych znajdujących się m.in. 
w Chebziu, Bielszowicach, Kochłowicach, 
Orzegowie, Nowym Bytomiu oraz Rudzie. 
Najbardziej tragiczny był rok 2004, kiedy 
podczas kąpieli na dzikich kąpieliskach 
utonęło 5 osób. AW 

Już po raz 14 rudzka Straż Miejska rusza z akacją rozdawania „mandatów zaufania”. Przez całe wakacje  Straż Miejska nakła-
da na osoby kąpiące się na tzw. „dzikich kąpieliskach” wyjątkowe mandaty. Taki mandat można otrzymać tylko raz, uprawnia 
on do jednorazowego wejścia ma basen letni. W ten sposób mundurowi staraj się uświadamiać z jakim niebezpieczeństwem 
wiąże się kąpiel w niestrzeżonym miejscu. Akcja ma też podnosić świadomość o zagrożeniach i kształtować bezpieczne za-
chowania podczas wakacyjnego wypoczynku
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Fontanna na rynku nie zostanie uruchomiona.
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100-lecie chóru 
WIREK 

Chór mieszany „Słowiczek” obchodzi w tym roku 
jubileusz 100-lecia istnienia. Pierwsza próba chóru od-
była się  w marcu 1919 roku, a na spotkaniu założy-
cielskim pojawiło się aż 150 osób.  

Jako główny cel członkowie postawili sobie pielę-
gnowanie pięknych polskich pieśni, krzewienie oświa-
ty i wzajemnego braterstwa. Ten cel przyświeca chó-
rzystom do dziś. W skład chóru wchodzą nawet całe 
rodziny. Obecnie na próby uczęszcza 35 osób oraz kil-
koro dzieci. – Słowiczek może być wzorem i przykła-
dem dla wielu innych organizacji, ponieważ dla człon-
ków ważny jest każdy człowiek oraz jego potrzeby – 
mówi Andrzej Pięta, prezes zarządu Stowarzyszenia 
Chór Mieszany „Słowiczek”.   

Główne obchody jubileuszu odbyły się 15 czerwca 
w Domu Śpiewaczym przy ul. Krasińskiego 1, który 
przed laty chórzyści wybudowali własnymi siłami.  
– Rocznica ta ma symboliczne znaczenie. W tym roku 
nasze miasto obchodzi 60 lat istnienia w obecnych 
granicach administracyjnych, jednak jego historia jest 
o wiele dłuższa. Jej świadectwem jest m.in. „Słowi-
czek” , który od wieku umila mieszkańcom różne uro-

Podczas jubileuszowego koncertu 
nie zabrakło życzeń.
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Chór występuje pod kierunkiem Barbary Orlińskiej.

Parafialne świętowanie trwa 
KŁODNICA / WIREK 
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Trwają tradycyjne festyny parafialne. W miniony 
weekend bawiono się przy parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Halembie oraz parafii pw. św. 
Wawrzyńca i Antoniego w Wirku. 

Każdego roku przy parafiach w Rudzie Śląskiej od-
bywają się rodzinne spotkania. W sobotę mieszkańcu 
Kłodnicy spotkali się na Farskim Festynie. Nie brako-
wało atrakcji dla najmłodszych i tych nieco starszych. 
Gwiazdą wieczoru był Piotr Herdzina. W niedzielę ba-
wiono się w Wirku na festynie charytatywnym, które-
go celem było zebranie funduszy na rzecz prześlado-
wanych chrześcijan. Tutaj na scenie pojawili się m.in. 
zespół „Na Szlaku” i Michalina Starosta. 

Na obu festynach nie zabrakło oczywiście stosik 
z ciastami, kawą i słodyczami.  AW

MRM zakończyła kadencję 
NOWY BYTOM

W miniony czwartek (13.06) odbyła się ostatnia sesja 
w tej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska. 
Ta kadencja była krótsza od poprzednich o pół roku, ale 
i tak młodym radnym wiele udało się zdziałać.

Podczas sesji odbyło się wręczenie podziękowań za 
pracę w tę kadencji na rzecz miasta i młodzieży. – Ma-
my jedenastu radnych, których chcemy nagrodzić ja-
koś szczególnie za to, że bardzo mocno się angażowali 
i jeśli trzeba było działać, zawsze byli gotowi i chętni 
do pomocy – mówiła Wiktoria Pierończyk, przewodni-
cząca Młodzieżowej Rady Miasta. 

Na sesji gościła grupa projektowa z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Nowym Bytomiu, która 
zajmuje się rozpowszechnianiem informacji o zmia-
nach w zasadach pisania projektów dotyczących prak-

tyk zagranicznych w Unii Europejskiej. – Do tej pory 
tylko uczniowie techników mogli uczestniczyć  w tego 
typu wyjazdach, po zmianach wyjazdy mogą dotyczyć 
też uczniów liceów i szkół podstawowych – mówi Wik-
toria Pierończyk – Chcemy, żeby za naszym pośrednic-
twem ta informacja dotarła do uczniów rudzkich szkół 
– dodała. 

Na zakończenie kadencji młodzieżowi radni, zwró-
cili się też z propozycją do prezydent miasta  – W cen-
trum Katowic i wielu innych miasta stanęły ogólnodo-
stępne pianina. Chcielibyśmy, aby takie pojawiło się 
i na naszym rynku. Dzięki temu wielu młodych zdol-
nych muzyków z Rudy Śląskiej, mogłoby zaprezento-
wać się szerszej publiczności – mówi Wiktoria Pieroń-
czyk.  AW 
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PREZYDENT MIASTA RuDA ŚląSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości do oddania w:

dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny nr 40 położony w Rudzie Ślą-• 
skiej przy ulicy Katowickiej (cz. dz. o nr 2653, obręb Wirek, k.m.1),
najem pod istniejący garaż murowany nr 47 położony w kompleksie garażowym w Rudzie Ślą-• 
skiej przy ul. Piotra Skargi (cz. dz. o nr 2633/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2).

Od września zajęcia wiedzy o regionie 
NOWY BYTOM 

W sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska odbyła 
się pierwsza konferencja nauczycieli regionalistów.  
– Od września w tych rudzkich szkołach, gdzie nauczy-
ciele posiadają kwalifikacje w zakresie edukacji regio-
nalnej, będą mogły być prowadzone zajęcia z wiedzy 
o regionie – mówiła podczas konferencji prezydent 
miasta Grażyna Dziedzic. 

Wspomniane lekcje mają się odbywać się w klasie 
trzeciej i szóstej szkoły podstawowej oraz w klasie 
drugiej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodsta-
wowej. Mają to być dodatkowe zajęcia edukacyjne, za 
które uczniowie otrzymają oceny wpisane na świadec-
two, jednak chęć ich prowadzenia muszą zgłosić dy-
rektorzy szkół. Działania z tego zakresu nie są w Ru-
dzie Śląskiej niczym nowym. Program edukacji regio-
nalnej w szkołach i instytucjach kultury naszego mia-
sta realizowany jest już od ładnych paru lat. To właśnie 
w Rudzie Śląskiej powstała w 2011 roku powstała 

pierwsza w regionie klasa regionalna. Poza tym miasto 
częściowo dofinansowuje nauczycielom studia z za-
kresu wiedzy o regionie. W zeszłym roku akademic-
kim z tej możliwości skorzystało 14 osób, w tym roku 
jest to 6 osób. AW 
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OgŁOSZENIE

Seniorzy obradowali
NOWY BYTOM

Radni seniorzy obradowali. Podczas XVII sesji Ra-
dy Seniorów Miasta Ruda Śląska, która odbyła się 
w poniedziałek (17.06). Podczas niej wyróżniono rad-
nego Bazylego Tyszkiewicza odznaczonego na po-
czątku czerwca Krzyżem Wolności i Solidarności 
przez Instytut Pamięci Narodowej. W dalszej części 
obrad seniorzy rozmawiali m.in.o Rudzkiej Karcie 
Seniora, a także o przebiegu obchodów związanych 
z 60. Urodzinami miasta. 

– Dzisiaj w zasadzie spotykaliśmy się w mniejszym 
gronie, ponieważ część radnych pojechała na wakacje. 
Najważniejszym jednak punktem tej sesji było wyróż-
nienie naszego radnego – Bazylego Tyszkiewicza, któ-
ry jest przewodniczącym zespołu aktywizacji seniorów.  
3 czerwca otrzymał  on wielkie wyróżnienie z IPN,  
którego mu serdecznie gratulujemy – podkreślił Józef 
Osmenda, przewodniczący rudzkiej Rady Seniorów.

Na spotkaniu radni poruszyli także sprawy organi-
zacyjne oraz dyskutowali m.in. na temat aktualnego 

stanu Rudzkiej Karty Seniora, realizacji projektu „Co 
słychać u rudzkich seniorów?”, a także o przebiegu 
imprez związanych z jubileuszem Rudy Śląskiej.
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W imieniu Bazylego Tyszkiewicza  
wyróżnienie odebrał jego syn.

czystości – mówiła Grażyna Dziedzic, prezydent mia-
sta Ruda Śląska – Czas spędzony w zespole z pewno-
ścią dla wielu chórzystów był wyjątkowy, dał dużo po-
zytywnej energii i dostarczył niezatartych wspomnień. 
Dziękuję za wszystkie cudowne, muzyczne doznania, 
zaangażowanie w życie kulturalno-społeczne i promo-
wanie Rudy Śląskiej w kraju i regionie – dodała.  AW

Podczas festynu wystąpił zespół Na Szlaku.

Młodzieżowa Rada Miasta podczas ostatniej sesji.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 
w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ulicy Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 15.05.2019 r. zakończył się wynikiem ne-

gatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-

budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest 
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej - Biel-
szowicach przy ulicy Gęsiej, , stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnymi 1309/38 o powierzchni 
999 m2, użytek R-V, obręb Bielszowice, k.m.6, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr Gl1S/00026293/6 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzo-
nego Uchwałą Nr 1066/lXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. działka nr 1309/38 stanowi teren zabudowy 
mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę miesz-
kaniową wielorodzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednoro-
dzinnej i ogrodów działkowych, porośnięta drzewami i krzewami. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi 
publicznej ul. Gęsiej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym 
tokiem postępowania do Wydziału dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych ( t.j. dz.U. z 2018 r., poz. 2068) obiekty budowlane powinny 
być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Gęsiej. 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 113.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2019 r. o godz. 1200 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 (za-

mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 18.07.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.700,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. Gęsia” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pienięż-
nych 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 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji 
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Pracownik robót tunelowych  
z doświadczeniem  

przy obsłudze sprzętu tunelowego
Miejsce pracy: Niemcy (Stuttgart)

Zakres obowiązków:
Praca przy budowie tunelu metodą NATM (Strzałową)• 
Obsługa sprzętu tunelowego,  wiertnicy, koparki, ładowarki, wozidła, • 
torkretnicy 
Transport i załadunek urobku • 

Oczekiwania:
Znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum A2• 
Umiejętność obsługi wiertnicy, torkretnicy oraz innych maszyn • 
tunelowych 
Mile widziane 4 -5 osobowe brygady  • 
Wymagane doświadczenie tunelowe – minimum 2 lata• 
Prawo jazdy kat. „B”• 
Umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy• 

Proponujemy:
dekadowy system rotacyjny • 
Pełny zakres ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych w Polsce• 
Możliwość dodatkowego ubezpieczenia NNW• 
Bogaty pakiet socjalny – dofinansowanie do wczasów, kultury  • 
i sportu, atrakcyjny pakiet medyczny ENEl – MEd
System szkoleń podnoszących kwalifikacje • 
Zapewniamy transport na miejsce pracy i zakwaterowanie,•   
wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy oraz odzież roboczą

Jeśli jesteś zainteresowana/y ofertą pracy wejdź na stronę  

www.multiserwis.com.pl 
w zakładkę Kariera i aplikuj.

kontynuacja bestselleru „Ogień i furia”.
Biały dom marzył, żeby ta książka nigdy się 

nie ukazała. Najgorętszy tytuł 2019 roku po 
polsku już w dniu światowej premiery!

Podobnie jak wydania poprzedniej książki 
Michaela Wolffa, także i publikacji tej prezy-
dentowi Trumpowi nie udało się zablokować. 
dzięki temu dostajemy unikalny i najświeższy 
- autor skończył swoje śledztwo pod koniec lu-
tego - wgląd w to, jak wyglądają dziś kulisy rzą-
dzenia najpotężniejszym państwem świata.

To, o czym prokurator Mueller napisał w swo-
im chłodnym raporcie, otrzymujemy w for-
mie soczystego reportażu, pełnego smaczków 
z pierwszej linii frontu, jak wtedy, gdy dowia-
dujemy się, kto najczęściej wygrywa w Białym 
domu konkurs na najbardziej nieszczęśliwego 
pracownika. 

| POlECAMY
Michael Wolff 

Trump pod ostrzałem
Piotr Borlik 

Materiał ludzki

druga po „Boskiej proporcji” część cyklu krymi-
nalnego z Agatą Stec.

 Po zakończonym śledztwie w sprawie mor-
derstwa w gdańskim parku Oliwskim w niewyja-
śnionych okolicznościach znika główny świadek 
w sprawie. komisarz Agata Stec nie ustaje w po-
szukiwaniach mężczyzny, z którym łączyły ją nie 
tylko służbowe relacje. Brak efektów w połączeniu 
z mnożącymi się pytaniami i wątpliwościami popy-
cha policjantkę do podjęcia desperackich kroków.

Tymczasem w niewielkiej wsi na kaszubach do-
chodzi do makabrycznego odkrycia. dwie młode 
kobiety znaleziono przywiązane do pali pośrodku 
pola i obrośnięte kwitnącymi powojnikami. Po 
tym, jak Agata ratuje życie jednej z nich, jej losem 
zaczyna interesować się brat policjantki, psycholog 
Artur kamiński, nie tylko w celu udzielenia pomocy 
niedoszłej ofierze… 

W sobotnie południe w salonie jubilera i szlifierza dia-
mentów na Manhattanie zostaje dokonane potrójne mor-
derstwo, którego ofiarami padają właściciel i jego dwoje 
klientów. Sprawca z niewiadomego powodu zostawia na 
miejscu zdarzenia kamienie warte pół miliona dolarów. 
Pozostawia przy życiu świadka - młodego, utalentowane-
go szlifierza diamentów, Vimala lahoriego, który zawiada-
mia policję o zbrodni, po czym znika. Śledztwo przejmują 
lincoln Rhyme i Amelia Sachs, którzy muszą odnaleźć 
Vimala, zanim sprawca zdąży naprawić swój błąd. kiedy 
dochodzi do następnych przestępstw, staje się jasne, że 
zabójcy nie chodzi o diamenty, ale o narzeczonych, którzy 
giną z jego ręki w radosnych dla siebie chwilach - podczas 
zakupu pierścionka zaręczynowego, planowania wesela, 
po przymiarce sukni ślubnej. „Przyrzeczennik”, jak przed-
stawia się morderca, pojawia się niespodziewanie, uzbro-
jony w pistolet lub nóż, błyskawicznie zmieniając szczęście 
dwojga ludzi w tragedię.

Jeffery Deaver 
Szlif

Policja twierdzi, że to było samobójstwo. Anna po-
dejrzewa, że to było morderstwo. komu uwierzysz? 
Czasami lepiej trzymać się kłamstw. Prawda mogłaby 
cię zabić…

dokładnie przed rokiem Caroline Johnson postanowi-
ła ze sobą skończyć. Było to wstrząsające samobójstwo, 
wierna kopia tego, które kilka miesięcy wcześniej po-
pełnił jej mąż. Ich córka Anna od tamtej pory bezsku-
tecznie usiłuje pogodzić się z utratą rodziców. dziś sama 
ma dziecko i tęskni za matką bardziej niż kiedykolwiek. 
Zaczyna zadawać sobie pytania, chce wiedzieć, jak na-
prawdę zginęli rodzice, ale grzebiąc w ich przeszłości, 
naraża się na ogromne niebezpieczeństwo. Niektórych 
poszukiwań lepiej nie zaczynać…

Clare Mackintosh, autorka bestsellerów „Widzę cię” 
i „Pozwolę ci odejść” powraca z mrożącą krew w żyłach, 
pełną zwrotów akcji powieścią, od której nie oderwiecie 
się aż do wstrząsającego zakończenia.

Clare Mackintosh 
Nie szukaj mnie
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NAjmŁOdSI rudZIANIE – wItAmy w rudZIE śląSkIEj

Laura Sitek
córka Katarzyny i Michała
ur. 12.06 (3050 g i 51 cm)

Mikołaj Rychlik
syn Bogusławy i Dawida

ur. 13.06 (4024 g i 56 cm)

Lena Prus
córka Anny i Łukasz

ur. 12.06 (3330 g i 54 cm)

Jakub Sobczyński
syn Beaty i Rafała

ur. 12.06 (3050 g i 50 cm)

Wojtuś Serwicki
syn Kingi i Andrzeja

ur. 13.06 (4270 g i 61 cm)

Bartosz Łajca
syn Agnieszki i Mariusza

ur. 12.06 (3190 g i 56 cm)

Tomasz Bieniek
syn Katarzyny i Michała

ur. 14.06 (3680 g i 58 cm)

Oskar Wajs
syn Justyny i Andrzeja

ur. 14.06 (2800 g i 52 cm)

Maja Budak
córka Agnieszki i Michała
ur. 12.06 (3260 g i 51 cm)

Kamila Pilśniak
córka Katarzyny i Michała

ur. 12.06 ( 3200 g i 52 cm)

Miłosz Wolniewicz
syn Agnieszki i Adriana 

ur. 12.06 (3040 g i 55 cm)

Bartosz Parketny
syn Anny i Rafała

ur. 11.06 (4250 g i 53 cm)

Karol Rumin 
syn Anny i Przemysława

ur. 30.05 (3016 g i 52 cm)

Mateusz Wyrowiński
syn Marleny i Krzysztofa 

ur. 13.06 (3150 g )

PrEZydENt mIAStA rudA śląSkA
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej in-
formuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu miasta  
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości 
do oddania w:

dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek re-• 
kreacyjny nr 21 położony w rudzie śląskiej przy ulicy 
katowickiej (cz. dz. o nr 2653, obręb wirek, k.m.1),
dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek • 
rekreacyjny położony w rudzie śląskiej przy ulicy jana 
długosza (cz. dz. o nr 1073/75, obręb Nowa wieś, 
k.m.1).

PrEZydENt mIAStA rudA śląSkA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu miasta 
ruda śląska oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej urzędu miasta ruda ślą-
ska wykazu nieruchomości własności Gminy ruda śląska  
o oznaczeniu geodezyjnym 4352/298 o powierzchni 4851 
m2, zapisanej na karcie mapy 1, obręb Nowa wieś, położo-
nej w rudzie śląskiej przy ul. ryszarda magdziorza przezna-
czonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej 
użytkowników wieczystych.
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Rudzki Informator Samorządowy
Do końca września w zrewitalizowanym budynku dworca w Rudzie Śląskiej - Chebziu już w pełni powinna funkcjonować biblioteka. Miasto rozstrzy-
gnęło przetarg na wyposażenie Stacji Biblioteka w niezbędne meble, a także sprzęt audiowizualny. Czytelnicy oprócz wygodnych foteli do dyspozycji 
będą mieli m.in. dwie komfortowe kabiny akustyczne, w których czas spędzony na lekturze nie zostanie zaburzony przez żadne dźwięki. Koszt ume-
blowania i urządzenia pomieszczeń wyniesie ponad 1,1 mln zł. Ponad połowę tej sumy stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych.

Biblioteka coraz bliżej dworca

Koszt rewitalizacji i adaptacji dworca to ponad 8 mln zł.

– Rewitalizacja zabytkowego budynku 
dworca w Chebziu zakończyła się pod ko-
niec grudnia 2018 r. Do tego, żeby w pełni 
to miejsce mogło funkcjonować jako bi-
blioteka, potrzebne jest niezbędne wyposa-
żenie odnowionej przestrzeni. Dlatego mu-
sieliśmy ogłosić oddzielny przetarg na za-
kup mebli i potrzebnego sprzętu, który 
w ponad połowie sfinansujemy z pieniędzy 
unijnych – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic.

W głównej mierze instalowane wyposa-
żenie stanowić będą meble biblioteczne 
oraz biurowe. Pojawią się nowe przesuwne 
regały na książki, a także fotele oraz pufy 
dla czytelników, którzy na miejscu będą 
chcieli skorzystać z książek lub czasopism. 
Hitem będą dwie mobilne kabiny aku-
styczne. – Będą to przeszklone kabiny, 
gdzie będzie można wygodnie usiąść oraz 
odseparować się od wszelakich dźwięków 
i w zupełnej ciszy zagłębić się w lekturze, 
czy to czytanej, czy też w wersji audio  
– zdradza Krystian Gałuszka, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie 
Śląskiej. Ponadto część meblową zamó-
wienia uzupełnią m.in. biurka, krzesła, sto-
liki i regały.

Oprócz nowych mebli na Stacji Biblio-
teka zainstalowany zostanie także sprzęt 
audiowizualny. Przede wszystkim chodzi 
tu o wyposażenie sali animacyjnej, gdzie 

zainstalowana zostanie scena wraz z na-
głośnieniem, projektory oraz ekran.  
– Sprzęt ten będzie mobilny, co pozwoli 
na organizację wydarzeń także w plenerze, 
np. w znajdującym się na zewnątrz budyn-
ku dworca ,,Bibliogrodzie” – tłumaczy dy-
rektor rudzkiej biblioteki.

Wszystkie prace związane z umeblowa-
niem i montażem sprzętu audiowizualnego 
powinny się zakończyć do końca wakacji. 
– Już w sierpniu chcielibyśmy w pełni ko-
rzystać z sali animacyjnej, natomiast uru-
chomienie biblioteki planujemy na koniec 
września – zapowiada Krystian Gałuszka. 
Docelowo znajdzie się tu wypożyczalnia 
ogólna, mediateka, wypożyczalnia histo-
ryczna, kawiarnia/czytelnia oraz galeria 
Fermata Godula. Co istotne, po przeniesie-
niu siedziby biblioteki do byłego budynku 
dworca w Chebziu w dotychczasowej sie-
dzibie w Wirku nadal funkcjonować bę-
dzie wypożyczalnia dla dorosłych oraz dla 
dzieci. – Ten księgozbiór będzie cały czas 
dostępny, aż do momentu otwarcia budyn-
ku centrum informacji na zabytkowym 
osiedlu Ficinus, gdzie docelowo przenie-
sione zostaną  te dwie wypożyczalnie  
– wylicza Krystian Gałuszka.

Kompleksowa rewitalizacja budynku 
dworca w Chebziu zakończyła się z koń-
cem 2018 r. Prace polegały przede wszyst-
kim na adaptacji wnętrza budynku pod bi-
bliotekę. W tym celu w głównej hali po-
wstała stalowa antresola ze szklaną balu-

stradą, gdzie zlokalizowane zostaną regały 
biblioteczne oraz będzie się mieścić czytel-
nia. Na końcu holu głównego przy wyko-
rzystaniu przeszkleń wydzielono przestrzeń 
pod wypożyczalnię, tam też znajduje się 
wejście na antresolę. Ponadto powstała sala 
animacyjna, która będzie przystosowana 
do realizacji spotkań i prelekcji.

W budynku są też pomieszczenia dla 
pracowników biblioteki. – Została odre-
staurowana zabytkowa klatka schodowa, 
nitowane słupy żeliwne i ornamenty na su-
fitach. Wszystkie pomieszczenia wyposażo-
ne są w nowoczesne instalacje. Tak jak za 
dawnych lat w budynku będzie działać ka-
wiarenka – wylicza Piotr Janik, naczelnik 
Wydziału Inwestycji.

Prócz działalności bibliotecznej obiekt 
będzie spełniał dodatkowe funkcje. Będzie 
m.in. głównym punktem centrum prze-
siadkowego w dzielnicy Chebzie. – Zain-
stalowaliśmy tam ogrzewanie podłogowe 
oraz ławki, dzięki czemu użytkownicy bi-
blioteki, a także podróżni, mogą przeby-
wać i korzystać z galerii bibliotecznej 
w komfortowych warunkach. Za budyn-
kiem wybudowano nowy parking na kilka-
dziesiąt miejsc – wyjaśnia Piotr Janik. W bu-
dynku powstały całkowicie nowe ogólno-
dostępne sanitariaty, dostosowane również 
do osób niepełnosprawnych.

Niewątpliwie jedną z atrakcji odnowio-
nego gmachu dworca będzie „Bibliogród”. 
– To przestrzeń, która utworzona zostanie 
na zewnątrz budynku. Znajdzie się tam zie-
leń oraz drobne elementy architektury. 
Czytelnicy korzystając z biblioteki będą 

również i tam mogli spędzić wolny czas 
z książką w ręku oraz w trakcie organizo-
wanych plenerowych działań animacyj-
nych – informuje Krystian Gałuszka.

Koszt rewitalizacji i adaptacji dworca to 
ponad 8 mln zł. Miasto pozyskało na jego 

odrestaurowanie 95% dotacji. Środki zo-
stały przyznane w ramach konkursu z dzia-
łania „Rewitalizacja obszarów zdegrado-
wanych” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego.

TK

– Ruda Śląska to coraz bardziej atrak-
cyjne miejsce do inwestowania. W ostat-
nim czasie do naszego miasta przeniósł się 
największy na południu Polski salon Mer-
cedesa. Swoją nową siedzibę w Rudzie  
Śląskiej znalazł także jeden największych 
europejskich producentów artykułów pro-
mocyjnych – wylicza prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Nie mam wątpliwości, że ma-
gnesem przyciągającym biznes do Rudy 
Śląskiej jest dobre skomunikowanie nasze-
go miasta, co możliwe jest m.in. dzięki bu-
dowanej trasie N-S. Okazuje się, że wszyst-
kie 9 nieruchomości znajdujących się przy 
trasie, które mieliśmy przygotowane do 
sprzedaży, znalazło swoich nowych właści-
cieli – dodaje.

W zestawieniu miast przyjaznych dla 
biznesu miesięcznika „Forbes” Ruda Ślą-
ska sklasyfikowana została na 9. miejscu 

Ruda Śląska w gronie 39 najbardziej aktywnych biznesowo samorządów w Polsce według miesięcznika Forbes. W zestawieniu miast przyjaznych biznesowi rudzki samorząd uplasował się 
na 9. miejscu wśród gmin od 50 do 149 tys. mieszkańców. Dodatkowo spośród ujętych w rankingu gmin Ruda Śląska po Warszawie i gminie Lesznowola ma najlepszy bilans w zakresie 
migracji firm. Oznacza to, że zdecydowanie więcej firm swoją siedzibę przeniosło do Rudy Śląskiej niż ją opuściło.

Ruda Śląska przyciąga firmy z innych miast
w gronie gmin od 50 do 149 tys. mieszkań-
ców. Autorzy rankingu  tworząc go pod 
uwagę brali takie aspekty, jak liczba reje-
stracji nowych spółek, liczba zarejestro-
wanych spółek zagranicznych oraz saldo 
migracji spółek, czyli liczbę przenosin 
działalności firm do danego miasta po-
mniejszoną o liczbę firm wyprowadzają-
cych się z niego. I właśnie w tym ostatnim 
kryterium Ruda Śląska wypada szczegól-
nie dobrze. Bilans miasta w tym zakresie 
wynosi +44. Oznacza to, że o tyle więcej 
firm zdecydowało się przenieść ze swoją 
działalnością do Rudy Śląskiej, niż z niej 
wyemigrować. Lepiej pod tym względem 
wypada tylko stolica z bilansem +209 oraz 
Lesznowola, stanowiąca „zagłębie” firm 
specjalizujących się w handlu tekstyliami. 
W przypadku tej gminy bilans wynosi 
+64.

To właśnie ten aspekt w szczególny 
sposób pod uwagę brali autorzy rankingu. 
– Decyzję o przeniesieniu firmy do innej 
miejscowości podejmowano z pewnością 
po długim namyśle i głębokiej analizie sy-
tuacji na rynku. Dlatego konstruując nasz 
ranking, uznaliśmy, że miasta, które przy-
ciągają działające już gdzie indziej spółki, 
zasługują – mimo dość ograniczonej skali 
oddziaływania tego zjawiska – na szczegól-
ne docenienie – możemy przeczytać 
w podsumowaniu rankingu.

Co ciekawe, analizując dane przedsta-
wione przez autorów raportu można za-
obserwować, że w dużych miasta nastę-
puje stopniowy odpływ firm. Za wyjąt-
kiem Warszawy z ośmiu największych 
miast w wyniku migracji ubyło 565 spół-
ek. Jest to jedynie 0,5% funkcjonujących 
tam firm, ale jak podkreślają dziennikarze 

„Forbesa” można się obawiać, że zjawi-
sko będzie się nasilać. Najwięcej – aż 354 
spółki – utracił w wyniku migracji Po-
znań.

W zestawieniu przygotowanym przez 
„Forbes” ujęto 39 miejscowościach z naj-
wyższą aktywnością biznesową w Polsce. 
Wśród nich jest siedem miejscowości 
z aglomeracji warszawskiej, osiem z Gór-
nego Śląska (Katowice, Sosnowiec, Gli-
wice, Zabrze, Ruda Śląska, Tychy, Tar-
nowskie Góry i Pszczyna) oraz 
cztery z aglomeracji wrocławskiej. Dane 
do przygotowania dostarczył Centralny 
Ośrodek Informacji Gospodarczej.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje szereg 
ulg dla przedsiębiorców. M.in. zwolnie-
nie od podatku od nieruchomości uzależ-
nione od kwoty, jaką przedsiębiorcy  
zainwestują w mieście. Dotyczy to za-

równo sytuacji, gdy inwestor zatrudni no-
wych pracowników lub tylko ulokuje 
swój biznes w Rudzie Śląskiej, ale prze-
znaczy na ten cel odpowiednie kwoty. 
Ponadto w mieście funkcjonują ulgi w po-
datku od nieruchomości uzależnione od 
liczby utworzonych nowych miejsc pra-
cy.

Ponadto w Rudzie Śląskiej od 2015 r. 
funkcjonuje także specjalny zespól  
ds. obsługi inwestora, w skład którego 
wchodzą pracownicy kilku wydziałów 
urzędu miasta. Ich zadaniem jest komplek-
sowa obsługa potencjalnych, a także dzia-
łających już w mieście inwestorów. Dzięki 
temu rozwiązaniu zainteresowany przed-
siębiorca zdobędzie wszystkie informacje 
w jednym miejscu, otrzyma także bezpo-
średnią i fachową pomoc przy załatwianiu 
spraw w różnych wydziałach.  TK
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Spośród 49 zgłoszonych zadań  
12 wpłynęło w tradycyjnej, papierowej 
formie, a 37 za pośrednictwem platfor-
my elektronicznej rudaslaska.budzet-
obywatelski.org. Jeżeli chodzi o dziel-
nice, których dotyczą projekty, to po-
dział wygląda następująco: Bykowina 
8, Halemba 7, Ruda 6, Bielszowice 5, 
Kochłowice 4, Nowy Bytom 4, Czarny 
Las 3, Wirek 3, Chebzie 2, Godula 2, 
Orzegów 2. Do tego dochodzą 3 projek-
ty dotyczące całego miasta. Większość 
zadań – 42 – ma charakter inwestycyj-
ny, tylko 7 to tzw. projekty miękkie.  
25 wniosków złożyły kobiety, a 24 męż-
czyźni.

Trzeba jednak pamiętać, że w 2020 ro-
ku nie będzie już podziału puli środków 
na projekty ogólnomiejskie i dzielnico-
we. – Po zmianach w ustawie o samorzą-
dzie gminnym jest to możliwe tylko tam, 
gdzie dzielnice funkcjonują jako jednost-
ki pomocnicze gminy, a w naszym mieście 
mają one charakter zwyczajowy. W za-
mian wprowadziliśmy podział na projek-
ty duże i małe, w zależności od kosztów 
ich realizacji – tłumaczy Grażyna Jandu-
ła-Jonda, sekretarz miasta, przewodni-
cząca zespołu ds. budżetu obywatelskie-
go na 2020 rok. Wśród złożonych projek-
tów według kwot podanych przez wnio-
skodawców do małych (do 270 tys. zł) 
zalicza się 39, a do dużych (powyżej 270 
tys. zł) – 10.

Projekty do budżetu obywatelskiego na 2020 rok złożone

Rudzianie złożyli 49 projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Wnioski przejdą teraz weryfikację pod kątem wymogów określonych w uchwale Rady Miasta. Lista zadań zakwa-
lifikowanych do dalszego etapu zostanie ogłoszona 22 lipca, a głosować będzie można od 9 do 20 września br. Do podziału są prawie 4 mln zł. – Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświę-
cili czas na przygotowanie projektów – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Złożone wnioski przejdą teraz weryfi-
kację pod kątem zgodności z zasadami 
zawartymi w uchwale Rady Miasta 
w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatelskiego 
miasta Ruda Śląska. Przypomnijmy, że 
propozycje do budżetu obywatelskiego 
od ubiegłego roku mogą dotyczyć nie 
tylko zadań inwestycyjnych, ale także 
tzw. „projektów miękkich”, czyli przed-
sięwzięć o charakterze kulturalnym, 
sportowym czy społecznym, np. organi-
zacji koncertów, zawodów sportowych, 
festynów itp. Muszą one obejmować 
działania zgodne z obowiązującym pra-
wem oraz stanowić zadania własne gmi-
ny, możliwe do zrealizowania w trakcie 
jednego roku budżetowego. Zlokalizo-
wane muszą być na terenie, na którym 
miasto może zgodnie z prawem wydat-
kować środki publiczne. Projekty muszą 
spełniać również warunek ogólnodostęp-
ności, czyli być dostępne dla wszystkich 
mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym 
korzystanie z nich nie może być odpłat-
ne. Utrzymana została zasada, że z bu-
dżetu obywatelskiego wyłączone są in-
westycje i remonty w budynkach placó-
wek oświatowych.

Pula środków na rudzki budżet oby-
watelski w 2020 r. wyniesie 3 994 000 zł, 
z czego 1 024 000 zł na projekty duże  
i 2 970 000 zł na projekty małe (kosztują-
ce do 270 tys. zł). Co istotne, jeśli w wy-

niku weryfikacji koszt zadania zgłoszo-
nego jako małe przekroczy limit, to zo-
stanie ono automatycznie zakwalifiko-
wane do zadań dużych.

Weryfikacja wniosków trwać będzie 
do 17 lipca br. Następnie o jej wynikach 
powiadomieni zostaną wnioskodawcy, 
a publikacja wykazów projektów do-
puszczonych i niedopuszczonych do gło-
sowania nastąpi 22 lipca. Nowością w tej 
edycji jest możliwość odwołania się od 
decyzji komisji weryfikacyjnej w termi-
nie 5 dni od ogłoszenia wykazu. Osta-
teczną decyzję podejmie wówczas prezy-
dent miasta po zapoznaniu się z treścią 
odwołania i opinią zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego. W przypadku uznania 
odwołania za zasadne wykaz zostanie 
zaktualizowany.

Głosowanie zostanie przeprowadzone 
w dniach 9 – 20 września br. za pośred-
nictwem wspomnianej platformy elek-
tronicznej oraz w formie tradycyjnej 
w wyznaczonych punktach. – Do realiza-
cji wybrane zostaną zadania, które uzy-
skają najwyższą liczbę głosów, jednak 
nie mniej niż 30 i będą mieściły się 
w przewidzianej puli pieniędzy – infor-
muje Grażyna Janduła-Jonda. Wyniki 
głosowania zostaną ogłoszone 27 wrze-
śnia.

W ramach tegorocznego budżetu oby-
watelskiego w Rudzie Śląskiej realizo-
wanych będzie 10 zadań – 1 ogólnomiej-

skie i 9 dzielnicowych. Zadanie ogólno-
miejskie to tężnia solankowa w strefie 
aktywności przy ul. Górnośląskiej.  
W przygotowaniu jest przetarg na wyko-
nanie tej inwestycji. Zadania dzielnicowe 
to: Bielszowice – budowa terenowych 
tras rowerowych typu singletrack/bike-
park w okolicy Parku Strzelnica (trwa 
procedura przetargowa), Bykowina  
– rozbudowa pasa drogowego wzdłuż 
ulicy Alfonsa Zgrzebnioka na miejsca 
postojowe (w trakcie uzyskiwania po-
zwolenia na budowę), Godula – rozbudo-
wa infrastruktury sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 40 (prace zakończone), 
Halemba – Halembska Strefa Aktywno-
ści Fizycznej przy Szkole Podstawowej 
nr 24 (trwa procedura przetargowa), Ko-
chłowice – strefa aktywności „Mrówcza 
Górka” (w przygotowaniu drugi prze-

targ), Nowy Bytom – strefa crossfit/si-
łownia napowietrzna typu street workout 
(trwa procedura przetargowa), Orzegów 
– plac zabaw z dwupoziomową piaskow-
nicą, trampolinami oraz innymi atrakcja-
mi przy ul. Fojkisa (w trakcie uzyskiwa-
nia pozwolenia na budowę), Ruda – stre-
fa aktywności lokalnej Park Gorgol 
(w trakcie uzyskiwania pozwolenia na 
budowę), Wirek – budowa ścieżki senso-
rycznej i placu zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu nr 37 (trwa procedura prze-
targowa). Z dzielnicy Chebzie do tej edy-
cji budżetu obywatelskiego nie zgłoszono 
żadnego projektu, natomiast jedyny pro-
jekt zgłoszony z dzielnicy Czarny Las nie 
zakwalifikował się do etapu głosowania. 
Szczegółową prezentację projektów moż-
na znaleźć na platformie elektronicznej 
rudaslaska.budzet-obywatelski.org. WG

Kolejne prace w Muzeum Miejskim

Rozstrzygnął się przetarg na wykonawcę kolejnego etapu remontu Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej. W ramach modernizacji prowadzone są tam roboty związane 
z adaptacją i przebudową pomieszczeń po byłym komisariacie Policji. Po remoncie placówka będzie miała do dyspozycji ok. 1430 m2, z czego ok. 900 m2 przestrzeni wystawienniczej. Umo-
wa przewiduje zakończenie inwestycji do końca listopada 2020 roku. Po modernizacji rudzkie muzeum ma zyskać nową wystawę stałą „Czas to pieniądz”, po której oprowadzać mają 
wirtualni przewodnicy – Karol Godula i Joanna Gryzik. 

– Po remoncie rudzkie muzeum zyska 
zupełnie nowy charakter, a wystawa 
„Czas to pieniądz” wypełni lukę na ryn-
ku muzealniczym – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Do tej pory wykona-
ne zostały prace o wartości ok. 2,5 mln 
złotych. Przetarg, który teraz rozstrzy-
gnęliśmy, opiewa z kolei na kwotę blisko 
6,4 mln zł. Na całą inwestycję pozyskali-
śmy środki zewnętrzne z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w kwocie pra-
wie 4 mln zł, z czego do tej pory do bu-
dżetu miasta wpłynęło już nieco ponad  
2 mln zł. Pozostałe środki będą spływać 
w miarę wykonywania kolejnych robót  
– tłumaczy.

Zakres wykonanych do tej pory w mu-
zeum prac objął m.in.: wykonanie izola-
cji przeciwwilgociowej posadzki i ścian, 
wzmocnienie stropu, wykonanie demon-
tażu istniejącej instalacji c.o. i elektrycz-
nej, wyburzenie ścian i postawienie no-
wych, demontaż warstw dachowych ga-

rażu oraz demontaż bramy wjazdowej 
i ścian zewnętrznych wraz ze skuciem 
posadzki. Ponadto została wykonana no-
wa wewnętrzna klatka schodowa, bu-
dowlańcy wymienili stolarkę okienną 
i drzwiową, zainstalowali nowe ogrze-
wanie i wentylację, a także instalację 
elektryczną.  Wyremontowane zostały 
również sanitariaty. Wewnątrz budynku 
została również zbudowana winda. 

– Nowy wykonawca w pierwszej kolej-
ności zrealizuje zadania związane z re-
montem dachu, jego ociepleniem oraz 
przemurowaniem kominów ponad da-
chem. W następnej kolejności wykonane 
zostaną instalacje wentylacji mechanicz-
nej, klimatyzacji, wewnętrznej instalacji 
elektrycznej wraz z oprawami oświetle-
niowymi – wymienia Jerzy Kulon z Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. – W ramach inwestycji przywró-
cona zostanie także kawiarnia, która 
funkcjonowała w budynku jeszcze w la-

tach 80-tych ubiegłego wieku. Ponadto 
zakres robót obejmuje wykonanie tynków 
wewnętrznych gipsowych, sufitów, posa-
dzek z płytek gresowych, parkietu, wykła-
dziny PCV, obłożenie płytkami ceramicz-
nymi sanitariatów i łazienek, a także 
malowanie ścian i sufitów – dodaje. 

Dodatkowo wykonane zostanie profe-
sjonalne nagłośnienie do wystawy „Czas 
to pieniądz”. Wirtualnymi przewodnika-
mi po ekspozycji i zarazem po świecie 
ekonomii będą dwie sztandarowe dla Ru-
dy Śląskiej i dla fenomenu kapitalistycz-
nych fortun postacie: Karol Godula, któ-
ry świadczy swoim życiem o tym, że 
poprzez wykształcenie, pracowitość, in-
wencję i konsekwencję jednostka potrafi 
prawie z niczego stworzyć imperium 
przemysłowe na skalę europejską oraz 
Joanna Gryzik, która wielokrotnie po-
mnożyła otrzymany od niego w spadku 
majątek. Ekspozycja będzie zlokalizo-
wana na dwóch kondygnacjach - na par-

terze i na piętrze prawego skrzydła oraz 
w łączniku budynku. Lewe skrzydło zo-
stanie przeznaczone na pomieszczenia 
biurowe dla pracowników muzeum oraz 
na wystawy czasowe.

Na zakończenie renowacji zostanie 
poddana elewacja, a podwórko muzeum 

zyska nową powierzchnię z kostki grani-
towej i ogrodzenie. Warto dodać, że cały 
budynek będzie dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Dobudowana 
zostanie pochylnia dla osób poruszają-
cych się na wózkach.

BP

W nowej przestrzeni udostępniona zostanie wystawa „Czas to pieniądz”.
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
Dwa są szczęścia na świecie:

Jedno małe – być szczęśliwym,
Drugie wielkie – uszczęśliwiać innych.

Julian Tuwim

Oczywiście przez okres 60 lat swe-
go istnienia przeszła wiele zmian 
i transformacji aż do obecnego kształ-
tu.

Obrany styl zarządzania umożliwia 
prowadzenie Spółdzielni jako nowo-
czesnej instytucji, spełniającej wszyst-
kie wymogi zarówno prawne, jak 
i uwzględniające wszelkie potrzeby jej 
członków będących jej właścicielami. 
Nasze zarządzanie idzie głównie 
w kierunku dbałości o posiadane zaso-
by. Polega to na utrzymaniu ich w do-
brym stanie technicznym, na wysokim 
poziomie estetycznym, poprzez ruty-
nowe przeglądy budowlane, remonty, 
termomodernizację budynków, wy-
mianę dźwigów osobowych, wymianę 
okien i drzwi wejściowych do budyn-
ków. 

Proces termomodernizacyjny pro-
wadzimy w ramach własnych środ-
ków, dlatego cyklicznie, konsekwent-
nie podnosimy standard oraz wygląd 
naszych zasobów.

RSM zaznacza również swoją obec-
ność w mieście poprzez działalność 
prowadzoną w ODK, które oferują bo-
gaty program nie tylko dla spółdziel-
ców, ale także pozostałych mieszkań-
ców miasta. Występy kabaretów, arty-
stów z całego kraju, spotkania z cieka-
wymi ludźmi, festyny, turnieje, przed-
stawienia teatralne, zabawy karnawa-
łowe, dyskoteki, prelekcje to tylko 
niektóre formy organizowanych im-
prez. Osiedlowe Domy Kultury RSM 
wykształciły wiele młodych talentów, 
które w wieku dorosłym również osią-
gają sukcesy artystyczne. Nie da się 
przecenić ogromnej roli wychowaw-
czej jaką placówki kulturalne pełnią 
w stosunku do dzieci i młodzieży. 
Umożliwiają im rozwój artystyczny, 
ale również zagospodarowują wolny 
czas, pozwalają miło i kulturalnie spę-
dzić go pod opieką instruktorów.

Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale 
z pewnością zostaną wykorzystane 
wszystkie możliwości przewidziane 
prawem, aby doskonalić zarządzanie 
i funkcjonowanie Spółdzielni. Jednym 
z narzędzi do doskonalenia jest posia-
dany od 2004 r. certyfikat systemu za-
rządzania jakością według normy ISO 
9001-2000, potem jej nowelizacji 
9001-2008 i teraz nowelizacji 

9001:2015. Wskazuje on na wiele no-
wych obszarów do podnoszenia jako-
ści świadczonych usług na rzecz Spół-
dzielców. 

Wszystkim działaniom przyświeca-
ją dwa cele – zaspokajanie potrzeb na-
szych członków i ich rodzin oraz 
sprawne zarządzanie majątkiem Spół-
dzielni. 

Przybliżmy teraz etapy powstawa-
nia RSM od początku aż do obecnego 
kształtu.

W maju 1959 r. zawiązał się Komi-
tet Organizacyjny, który wystąpił 
o utworzenie Międzyzakładowej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na terenie 
dzielnic Godula – Orzegów. Ówcze-
sne władze miejskie i spółdzielcze 
wyraziły na to zgodę.

W dniu 21 czerwca 1959 r. odbyło 
się walne zgromadzenie założyciel-
skie Robotniczej Międzyzakładowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Kopalni 
Węgla Kamiennego „Karol” i „Paweł” 
w Rudzie Śląskiej z 53 członkami za-
łożycielami.

Wybrany został skład I Zarządu 
Spółdzielni:

Prezes – Antoni Sokół1. 
Z-ca Prezesa – Maksymilian Dą-2. 
browski
Sekretarz – Henryk Kajzer.3. 

Wybrana została Rada Nadzorcza, 
której Przewodniczącym został wy-
brany Jerzy Choroba.

W dalszej kolejności na mocy 
uchwał Walnego Zgromadzenia Mię-
dzyzakładowej Spółdzielni Górniczej 
Mieszkaniowej przy kopalni „Karol” 
i „Paweł” oraz Międzyzakładowej 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Pokój” w Rudzie Śląskiej w dniu 
30.06.1965 r. nastąpiło połączenie 
w/w Spółdzielni. Spółdzielnią przej-
mującą była Spółdzielnia przy kopalni 
„Karol”.

W dniu 31.01.1966 r. na mocy 
uchwały Walnego Zgromadzenia Mię-
dzyzakładowej Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy kopalni „Karol” 
oraz uchwały Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy Hu-
cie „Pokój” z dnia 30.01.1966 r. nastą-
piło kolejne połączenie Spółdzielni. 
Ponownie przejmującą Spółdzielnią 
była Spółdzielnia przy kopalni „Ka-
rol”.

Kolejne połączenie nastąpiło 
w czerwcu 1969 r.. Wtedy Międzyza-
kładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 
oraz Robotnicza Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Nasz Dom” przy kopalni 
„Bielszowice” podjęły takie uchwa-
ły.

W 1972 r. Spółdzielnia przyjęła na-
zwę Spółdzielnia Mieszkaniowa Lo-
katorsko –Własnościowa a w dniu 23 
maja 1978 otrzymała obecną nazwę 
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

60 letni dorobek Spółdzielni to: 369 
budynków w tym 32 pawilony i 2 
domki, co daje w sumie 15691 lokali 
mieszkalnych i 2 domki. Poza tym 
mamy 7 Osiedlowych Domów Kultu-
ry, zespoły garaży, infrastrukturę.

Przez szereg lat RSM zmieniała 
swoją strukturę organizacyjną, by 
dojść do optymalnego jej układu.

Wyodrębniono w nim 7 Administra-
cji, 7 placówek kulturalnych, pion 
księgowości, pion ogólny oraz pion 
eksploatacji zasobów.

Organami władzy RSM jest Walne 
Zgromadzenie Członków RSM jako 
najwyższa władza, Rada Nadzorcza 
jako organ kontrolny, Rady Osiedli  
– organ samorządowy, opiniodawczy 
oraz Zarząd jako organ wykonaw-
czy.

W tym miejscu jako Zarząd RSM 
pragniemy wszystkim przedstawicie-
lom zasiadającym w Radzie Nadzor-
czej – począwszy od założycieli do 
czasów obecnych podziękować za 
wkład pracy w tworzeniu i prowadze-
niu naszej Spółdzielni, za pomoc, kon-
struktywną krytykę, dobre pomysły, 
wskazówki dotyczące szeroko rozu-
mianego zarządzania.

Podobnie dziękujemy Radom Osie-
dli, organom doradczym, działającym 
przy każdej Administracji. Ich praca 
w terenie, praktyczne spojrzenie na 
osiedla i potrzeby mieszkańców po-
zwoliły zrealizować wiele dobrych 
przedsięwzięć na rzecz zasobów Spół-
dzielni.

Dzięki wspólnej pracy organów sa-
morządowych i Zarządu zasoby nasze 
są dziś w dobrym stanie technicznym, 
Spółdzielnia posiada stabilizację fi-
nansową, jej zarządzanie jest nowo-
czesne, na wysokim poziomie i sku-
teczne.

Jubileusz 60 lecia RSM
Szanowni Państwo!
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rudzie Śląskiej – RSM – powstała pod koniec lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Była odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa 
na własny dach nad głową, stabilizację życiową i gwarancję bezpiecznego życia w swoim 
„M”. Prężnie ruszyła do realizacji tych zamierzeń, aż stała się jedną z wielu spółdzielni 
mieszkaniowych na Śląsku.

Również dzięki dobrej współpracy 
z władzami Miasta mogliśmy osiągnąć 
obecny poziom zasobów RSM. Za to 
też chcemy podziękować włodarzom 
Miasta. Możemy śmiało powiedzieć, 
że razem przyczyniliśmy się do roz-
woju Rudy Śląskiej, wpisując w krajo-
braz Miasta nasze zasoby, dbając o ich 
stan techniczny, estetykę, zagospoda-
rowując przestrzeń w prawidłowym 
architektonicznie układzie.

Podkreślenia wymaga fakt, że Rudz-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest in-
stytucją rdzennie rudzką, mającą  
znaczący udział w rozwoju naszego 
miasta. Nowoczesny sposób zarządza-
nia to priorytet Zarządu i Rady Nadzor-
czej i niezbędna konieczność. Współ-
pracujemy z wieloma partnerami ze-
wnętrznymi, a nasi prawnicy czuwają 
nad zgodnością z prawem wszelkich 
decyzji strategicznych i nie tylko.

60 lat zobowiązuje
Chcemy aby rosła świadomość 

mieszkańców naszych zasobów, że 

Spółdzielnia to my wszyscy, to nasze 
pieniądze, nasze zasoby, nasze tereny, 
że prowadząc gospodarkę rynkową 
nie zapominamy, że najważniejszy jest 
członek tej Spółdzielni.

W zasobach RSM mieszkają nie 
tylko członkowie, są najemcy lokali, 
są właściciele nie będący członkami. 
Wszystkim chcemy zapewnić god-
ne, na wysokim poziomie i o wyso-
kich standardach mieszkania, profe-
sjonalne zarządzanie i atrakcyjne 
ceny.

Zależy nam na pełnym zadowoleniu 
już mieszkających, ale i na pozyski-
waniu nowych mieszkańców. Niech 
liczba naszych członków rośnie, chce-
my aby mieli wpływ na zarządzanie, 
aby nic nie odbywało się bez ich ak-
ceptacji.

Ze spółdzielczym  
pozdrowieniem

Zarząd
Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

Z okazji naszego wspólnego jubileuszu 
 Rada Nadzorcza  

i Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
składają wszystkim Spółdzielcom życzenia,

 aby żyło nam się dobrze i bezpiecznie  
w zasobach naszej Spółdzielni.  

Jest to także okazja do złożenia  
osobistych życzeń zdrowia,  

pomyślności, pogody ducha,  
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Rada Nadzorcza i Zarząd
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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1. W którym roku powstała  
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
– w skrócie RSM?
A) 1953 r.
B) 1959 r.
C) 1965 r.
2. Ile Administracji Osiedli liczy 
RSM?
A) 3
B) 5
C) 7
3. W ilu dzielnicach Rudy Śląskiej 
znajdują się Administracje Osiedli?
A) 7
B) 9
C) 12
4. Ile Osiedlowych Domów Kultury 
znajduje się w strukturach RSM?
A) 4
B) 7
C) 9
5. Gdzie mieści się siedziba RSM?

11

A) w Rudzie Ślaskiej 3 – Goduli
B) w Rudzie Śląskiej 1 – Rudzie
C) w Rudzie Śląskiej 10 – Wirku.
6. Ilu członków liczy RSM? 
A) 10.000
B) 17.000
C) 25.000
7. Czy RSM posiada certyfikat jako-
ści według normy ISO?
A) tak
B) nie
C) ubiega się
8. Czy w strukturach RSM znajdują 
się Rady Osiedla:
A) nie
B) tak
C) będą dopiero powołane
9. Czy Rudzka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa firmuje Klub Honorowych 
Dawców Krwi im. Henryka Dunan-
ta?
A) tak

B) nie
C) prowadzone są rozmowy na ten te-
mat
10. Który organ władzy RSM jest 
najwyższy?
A) Rada Nadzorcza
B) Zarząd
C) Walne Zgromadzenie Członków 
RSM

Rozwiązanie z dopiskiem „Jubile-
uszowy Konkurs Spółdzielczy” i ze 
swoim adresem prosimy przesłać lub 
składać w terminie do 31 lipca 2019 r. 
na adres: Rudzka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, Dział Organizacji i Samo-
rządu, 41 –700 Ruda Śl. 1, ul. Maga-
zynowa 12. 

Do rozlosowania są ciekawe nagro-
dy.

Życzymy prawidłowych rozwiązań 
i szczęścia w losowaniu nagród.

1. I mała wskazówka na każdy dzień: 
nie muszę się każdemu podobać, 
nie muszę się ze wszystkimi zga-
dzać, nie muszę być wygrywającą 
większością 

Maria Przybylska –Więckowska
2. Niezdecydowani daleko w życiu 

nie zajdą.  Edward Tomenko
3. Być sobą, nie przeszkadzać in-

nym, realizować swoje marzenia
  Leszek Wiśniewski
4. odważyć się myśleć po swojemu 

– czyż to nie genialne! 
 Wanda Robak
5. Lepiej raz w roku odrodzić się 

z popiołów, niż przez okrągły rok 
chować głowę w piasek. 

  Wacław Klejmont
6. Nie ma powodu, aby brak rozsąd-

ku był mniej ważny od rozsądku.
 Cervantes

7. Rzeczy niemożliwe załatwiamy 
natychmiast. Cuda zajmują nam 
nieco czasu.  Albert McNamara

8. To dusza czyni ludzi bogatymi
   – łacińskie
9. Sukces nigdy nie jest ostateczny. 

Porażka nigdy nie jest totalna. Li-
czy się tylko odwaga.

  W. Churchill
10. Zapytaj się sto razy, po czym 

uczyń jak ci serce dyktuje. 
gruzińskie

11. Nie ma takiego wielkiego czynu, 
który by nie powstał z jakiegoś 
wielkiego marzenia.

  Georges Duhamel
12. Człowiek z rozumem bez uczuć 

jest już za życia zmarłym upiorem 
bez serca.  Józef Kremer

13. Ludzie spieszą się w pracy, dlate-
go niedbale ją wykonują, spieszą 
się w używaniu życia, dlatego je-
go smaku nie odczuwają, spieszą 
się w odpoczynku, dlatego nie 
mogą wypocząć.  A. Kępiński

14. Robić coś, a nie biernie znosić  
– taka jest osnowa wszelkiego 
szczęścia.  Alain

15. Szczególne – o ile silniej uderzają 
ludzi słowa niż fakty! 

Maryla Wolska
16. Największy błąd jaki możemy po-

pełnić w życiu to poddanie się lę-
kowi przed popełnieniem błędu.

lbert Green Hubbard
17. Tylko myślący przeżywa swe ży-

cie, u bezmyślnego przechodzi 
obok.  Eschenbach

18. Różnica między niemożliwym 
a możliwym leży w ludzkiej deter-
minacji.  Tommy Lasorda

19. Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile 
sobie pozwolą. 

Abraham Lincoln
20. Patriotyzm powinien polegać na 

miłości swoich; zbyt często zaś 
polega na nienawiści obcych.

  Kazimierz Przerwa –Tetmajer
21. Człowiek jet to rzecz święta, któ-

rej krzywdzić nikomu nie wolno.
 S. Żeromski

22. Język jest potężniejszy od miecza.
 Eurypides

23. Na każdym szczycie jest tylko 
światło, chłód i samotność. 

Jerzy Drobnik
24. Rób nie to, co najtrudniej, ani to, 

co najłatwiej, lecz to, co najsłusz-
niej.  Stanisław Brzozowski

JUBILEUSZOWY KONKURS SPÓŁDZIELCZY
ze znajomości swojej Spółdzielni i Administracji Osiedli

PIĘKNE AFORYZMY NA JUBILEUSZ 
RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

25. I dobro powinno być dobrze wy-
ważone! Czasami drzewa łamią 
się pod ciężarem owoców. 

.  Valeriu Butulescu
26. Podziwiać należy wielkie czyny, 

a nie wielkie słowa.
27. Rób nie to, co najtrudniej, ani to, 

co najłatwiej, lecz to, co najsłusz-
niej. 

 Stanisław Brzozowski
28. Kto jest okrutny w stosunku do 

zwierząt, ten nie może być dobrym 
człowiekiem. 

  Arthur Schopenhauer
29. Nasze szczęście nie zależy od po-

siadania rzeczy, lecz od posiadania 
radości.

  Michel de Montaigne
30. Opinia publiczna jest jak upiór: 

nikt go nie widział, ale wszyscy 
pozwalają mu się terroryzować.

 Sigmunt Graff
31. Nie możesz zatrzymać żadnego 

dnia, ale możesz go nie stracić.
autor nieznany

32. Najważniejsze, czego człowiek 
musi się w swoim życiu nauczyć, 
to nauczyć się miłości. 

  Phil Bosmans
33. Pożytek przynosi nam stosowanie 

zasad a nie ślepa wobec nich ule-
głość. 

 Pierre Charron
34. Jedną z przyczyn, że ludzie nie są 

szczęśliwi jest to, iż sobie wyobra-
żają, że szczęśliwi być nie mogą.

 Horacy
35. Pozwólmy ludziom być szczęśli-

wymi według ich własnego uzna-
nia.   Bolesław Prus 
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HASŁO KONKURSOWE: Sentencja Heraklita z Efezu

KRZYŻÓWKA SPÓŁDZIELCZA JUBILEUSZOWA 

POZIOMO: PIONOWO:
1A. Np tunel A1. Roślina z astrowatych
1K. Miasto w woj.  A11. Zespół barw 
warmińsko –mazurskim B7. Imię żeńskie
2G. Gmina we Włoszech w Ligurii C1. Staropolska forma „zagiąć”
3A. Inaczej usprawnianie C11. Gen ojca – wspak
w organizacji D7. Turecki zamachowiec 
3K. Joachim – polski działacz  fonetycznie
narodowy XVIII w.  E1. Mały nalot – wspak
4G. Ralf – niemiecki kompozytor E11. Wyeliminuj ‘r” – wspak
5A. Miasto w woj. śląskim F7. Przysłowiowy placek – wspak
5K. Wieś w Polsce w woj. lubelskim G1. Słowiańskie plemię
6G. Siad w powietrzu – wspak G11. Typ siodła – wspak
7A. Tortura z kołem w okresie  I1. Wieś w woj. śląskim
inkwizycji w powiecie gliwickim
7K. Prostacko o kobiecie I11. Środek owadobójczy – wspak
9A. Wojsko walczące pieszo K1. Inaczej kołyska
9J. Jesz z wyrobem wędliniarskim  K11. Nysa – lewy dopływ Odry
z kaszy L7. W gwarze młodzieżowej
11A. Małe, żółte śpiewające ptaszki – piękna dziewczyna
11K. Stare, nędzne ubranie Ł1. Naczynia kuchenne
12G. Różnica wysokości – wspak  Ł11. Potocznie – ludzie – maszyny
13A. Inaczej wata celulozowa M7. W gwarze młodzieżowej
13K. Pogardliwie o Francuzie – kumpel
14G. Pełen wyniosłości  N1. … Czarny z Garbowa
i pewności siebie  herbu Sulima – rycerz
15A. Koncert z udziałem  N11. Wpisz „natsjóm” wspak
najczęściej solisty O7. Rosyjska litera
15K. Obrusik na stół – impregnowany P1. Alkoholowy wyciąg z owoców
16G. Rodzaj fotela P11. Czasem wiele spraw wisi...
17A. Wpycha coś do czegoś
17K. Państwa koalicji antyhitlerowskiej 

Rozwiązanie – Sentencja Heraklita z Efezu – z dopiskiem „ Krzyżówka Spół-
dzielcza Jubileuszowa” i ze swoim adresem prosimy przesłać lub składać w ter-
minie do 31 lipca 2019 r. na adres: Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział 
Organizacji i Samorządu, 41 –700 Ruda Śl. 1, ul. Magazynowa 12. Do rozloso-
wania są ciekawe nagrody.

Życzymy prawidłowych rozwiązań i szczęścia w losowaniu nagród.
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Walne Zgromadzenie Członków 
RSM / WZCz/ jest najwyższym orga-
nem władzy Spółdzielni. Zgodnie ze 
Statutem podzielone jest na 7 części 
terytorialnie odpowiadających po-
szczególnym Administracjom Spół-
dzielni. Przyporządkowanie członków 
do poszczególnych części zostało do-
konane uchwałą Rady Nadzorczej. 
Zasadą jest, że każdy członek Spół-
dzielni może uczestniczyć tylko w jed-
nej części Walnego Zgromadzenia, tj 
tej, do której został przyporządkowa-
ny. Zostało przeprowadzone w termi-
nach 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 czerwca 
2019 r. O czasie, miejscu i porządku 
obrad 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/ mogą uczestniczyć wy-
łącznie członkowie RSM, za okaza-
niem aktualnego dowodu tożsamości 
lub też ich pełnomocnicy. Wszystkie 

materiały dotyczące WZCz zostały 
przygotowane do wglądu zaintereso-
wanych w dyrekcji Spółdzielni, na 
Administracjach oraz udostępnione 
w internecie w statutowym terminie.

Porządek obrad obejmował 16 
uchwał. Przed podjęciem każdej 
uchwały zgodnie z wolą sali były 
udzielane wyjaśnienia, odczytywane 
uzasadnienia a czasem opinie prawne. 
Na każdej części Walnego Zgroma-
dzenia Członków przebieg dyskusji 
był inny. Na niektórych nie było po-
trzeby przedstawiania dodatkowych 
wyjaśnień, na innych tak. Członków 
na różnych częściach interesowały 
różne problemy. Dla jednych ważne 
były wyjaśnienia dotyczące sprawoz-
dania fi nansowego, dla innych spra-
wozdania organów, na jeszcze innych 
sprawy zobowiązań. Na wszystkich 
jednak były udzielane informacje do-
tyczące spraw terenowo-prawnych.

Z uwagi na przeprowadzone w mar-
cu 2019 r. spotkania z mieszkańcami 
każdej Administracji w sprawach do-
tyczących osiedli, kwestii członkow-

skich, wszelkich problemów i bolą-
czek bezpośrednio dotyczących 
mieszkańców, gdzie zostały omówio-
ne i wyjaśnione, kierownicy na tego-
rocznym Walnym Zgromadzeniu nie 
składali sprawozdania z działalności 
Administracji. Dzięki temu Walne 
Zgromadzenie mogło zajmować się 
głównie sprawami Spółdzielni jako 
całości. Oczywiście, jeżeli członek 
RSM obecny na Walnym Zgromadze-
niu zadał pytanie dotyczące jego osie-
dla otrzymał odpowiedź.

Wszystkie sprawy wymagane usta-
wą zostały na każdej części zrealizo-
wane i zatwierdzone. Dzięki temu 
Spółdzielnia może funkcjonować 
i pracować przez kolejny rok, może 
kontynuować działalność Spółdzielni, 
mając zatwierdzone sprawozdania, 
udzielone absolutorium i podjęte de-
cyzje fi nansowe.

Porządek obrad został przygotowa-
ny przez Zarząd Spółdzielni. Członko-
wie nie wnieśli żadnych zmian do nie-
go stąd został zrealizowany w pier-
wotnym kształcie. Obejmował spra-

wozdania oraz decyzje, na których 
RSM będzie pracowała przez kolejny 
rok. I tak podjęto uchwałę o przyjęcia 
porządku obrad, podjęto uchwały o za-
twierdzeniu sprawozdań organów 
władzy Spółdzielni w kolejności: 

z działalności Rady Nadzorczej,• 
sprawozdanie fi nansowe,• 
z działalności Zarządu,• 
z realizacji uchwał ubiegłoroczne-• 
go WZCz, 
z przeprowadzonej lustracji.• 

Kolejne trzy uchwały to uchwały 
o udzieleniu absolutorium dla człon-
ków Zarządu. Cztery uchwały dotyczy-
ły spraw terenowo-prawnych. Kolejna 
uchwała dotyczyła przyjęcia informa-
cji z przeprowadzonej w RSM lustracji 
za lata 2013-2015. Była to ostatnia 
uchwała dotycząca lustracji za wymie-
niony okres. Ostatnie trzy uchwały to 
uchwała o podziale nadwyżki bilanso-
wej, o ustaleniu najwyższej sumy zo-
bowiązań oraz wyborze fi rmy do bada-
nia bilansu.

Członkowie RSM na co dzień nie 
mają szerszego kontaktu ze sprawami 
dotyczącymi zarządzania Spółdziel-
nią, szczegółowymi zagadnieniami fi -
nansowymi, technicznymi, członkow-

skimi, rozliczeniowymi, księgowymi 
itp. a przecież wykazali dużą znajo-
mość rzeczy. Dla nas jednak najważ-
niejsze jest, że jest zainteresowanie 
sprawami spółdzielczymi.

Udzielone Zarządowi absolutorium 
za 2018 r. oraz zatwierdzenie spra-
wozdania fi nansowego 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 upraw-
nienia nie korzystają z nich w szerszym 
zakresie. Zarząd RSM ze swej strony 
zawsze gorąco apelował i apeluje o sze-
roki udział w życiu spółdzielczym.

Jako Zarząd robimy wszystko, co 
w naszej mocy, aby Spółdzielnia funk-
cjonowała dobrze i z korzyścią dla jej 
członków, najemców i pozostałych 
mieszkańców naszych zasobów.

Spółdzielnia osiągnęła dobry wynik 
fi nansowy i posiada pełną płynność 
fi nansową, co jest bardzo dobrą infor-
macją dla dalszej, dobrej działalności.

Zarząd 
Rudzkiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

ODK RSM JOWISZ
w Goduli 

W czasie letnich wakacji w ODK 
– RSM „JOWISZ” w terminie 
24.06.2019 do 28.06 2019 w godz 
16.00-19.00 oraz 1.07.2019 do 
5.07.2019 w godz 11.00-14.00 będą 
odbywać się otwarte zajęcia świetlico-
we, gdzie do dyspozycji wszystkich 
chętnych będą gry i zabawy prowa-
dzone w placówce.

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

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

ODK RSM 
„METEOR

w Nowym Bytomiu
ODK RSM „METEOR” organizuje 

„Akcję Lato z Meteorem ” od 26.08 

do 30.08.2019 r. w godz. 15.00-19.00 
W ramach akcji organizowane będą 
zajęcia plastyczne, warsztaty tanecz-
ne, turniej tenisa stołowego, liczne 
konkursy i turnieje sportowe.

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem tel. 32 342-20-05 

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

ODK RSM 
„MATECZNIK” 

w Rudzie 1
W okresie wakacji letnich ODK 

RSM „MATECZNIK” będzie czynny 
w godz. 9.00-15.00. W godzinach 
otwarcia placówki będzie możliwość 
gry w tenisa stołowego, piłkarzyki sto-
łowe oraz gry planszowe.

Więcej informacji można 
uzyskać pod numerem 

tel. 32 248-30-20 lub w ODK 
„Matecznik” Ruda Śląska 1 

ul. Norwida 26. 

ODK RSM „MUZA”
w Halembie 

Od 1.07 do 31.07.2019 r. Placówka 
będzie nieczynna.

Od 01.08 do 30.08.2019 r. w godz. 
11.00-15.30 zapraszamy na zajęcia 
świetlicowe.

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem tel. 32 242-66-81 

lub w ODK „Muza” 
Ruda Śląska 6 ul. Energetyków 25.

ODK RSM 
„PULSAR” 

w Wirku
ODK RSM „PULSAR” – akcja lato 

w placówce odbędzie się w pierw-

szych dwóch tygodniach wakacji i bę-
dzie trwała od 24.06-5.07.2019. Zaję-
cia skierowane są do dzieci i młodzie-
ży szkolnej. W programie na tegorocz-
ną akcję przewidziane są zajęcia świe-
tlicowe: plastyczne, zabawy i gry ze-
społowe, gry planszowe oraz sporto-
we.

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem 

tel. 32 242-09-34 
lub w ODK „Pulsar” 

Ruda Śląska 10, 
ul.. Różyckiego 30.

ODK RSM „COUNTRY” 
w Bykowinie 

W lipcu i sierpniu ODK RSM „CO-
UNTRY” czynny będzie w godzinach 
13.00-19.00. W tym czasie prowadzo-
ne będą zajęcia świetlicowe.

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem 

tel. 32 240-70-90 lub w ODK 
„COUNTRY” 

Ruda Śląska 5, ul. Sztygarska 9.

ODK RSM 
„NEPTUN” 
w Orzegowie

ODK RSM „NEPTUN” zaprasza na 
„Lato z Neptunem” w terminie 26.08. 
-30.08. 2019 r. w godzinach 9.00 
-14.00. Koszt: 60 zł. W programie gry 
i zabawy świetlicowe, zajęcia pla-
styczne, taneczne, konkursy z nagro-
dami i inne atrakcje. 

Więcej informacji można uzyskać 
pod numerem 

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

Ruda Śląska 4 ul. Zielińskiego 8.

Informacja o przeprowadzonym w czerwcu 2019 r. 
Walnym Zgromadzeniu Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Szanowni Państwo!
Właśnie zakończyliśmy obrady Walnego Zgromadzenia Członków Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Chcemy poinformować Państwa o jego przebiegu i podjętych decyzjach.

AKCJA „LATO” 2019 R.
Dzień ukazania się tego numeru „Wiadomości Rudzkich” jest ostatnim dniem roku szkolnego. Od jutra już wakacje. Nasze placówki kulturalne zachęca-
ją do skorzystania z oferty na ten okres. Przygotowały propozycje dla dzieci i młodzieży. Tych, którzy nie wyjeżdżają na urlop, zapraszamy do skorzystania 
z oferty naszych spółdzielczych placówek. Oczywiście zapraszamy do korzystania z naszych placówek przez cały rok, nie tylko w okresie wakacyjnym. 
Mamy nadzieję, że jeśli raz ktoś skorzysta z naszej oferty, to już zostanie naszym stałym uczestnikiem. Czego Państwu i sobie życzymy!

Wszystkich zainteresowanych i chętnych do wspólnego spędzenia z nami czasu serdecznie zapraszamy.
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, 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.

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

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. Tel. 
605-109-517.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. So-
lidnie. Tel. 737-593-999.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrze-
walną. Tel. 512-549-097.

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

 Skuteczne pranie tapicerki meblowej, sa-
mochodowej, dywanów. Tel. 519-639-121.

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

USŁUGI POGRZEBOWE

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

NIERUCHOMOŚCI
 

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

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

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 53 m2, 164 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 66 m2, 210 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, 
gotówka. Tel. 730-770-900.

 Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Byko-
wina 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.
nieruchomosci.pl.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych

domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA, ul. Solidarności 89 m2 i 101 m2.

Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.

 SPRZEDAM DWA MIESZKANIE ZABRZE, 
UL. DAMROTA I, UL. ANIELI KRZYWOŃ, tel. 
668-845-818, www.posesja.rsl.pl. 

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 887-877-189.

 Orzegów, czteropokojowe, 70 m2, 230 
tys. Tel. 506-270-442.

 Sprzedam dwupokojowe mieszkanie po 
kapitalnym remoncie z c.o. w Nowym Byto-
miu. Cena do negocjacji, tel. 508-430-745.

 Wynajmę lokal użytkowy o pow. 280 m2, 
położony w Rudzie Śląskiej, 41-710, ul. We-
sterplatt e 7 – Supermarket „ANIA”. Tel. 601-
934-091; 667-588-400.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc 
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-
752-634, 502-865-808.

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

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

 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 0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-
097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 243-
65-99.

 Zarób więcej niż w Polsce! Pracuj jako 
opiekun/ka seniorów w Niemczech. Za-
pewniamy kursy od podstaw w Rudzie Ślą-
skiej, z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń: 
tel. 506-288-940. 

 
 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. 

Tel. 32 271-09-66, 781-989-873.

 Zatrudnię miłą, komunikatywną eme-
rytkę lub rencistkę do spokojnego handlu 
(Halemba). Tel. 501-303-628. 

 Zatrudnię do tworzenia bram i balustrad 
metalowych (emeryt, rencista). Zabrze Paw-
łów. Tel. 514-932-896.

RÓŻNE

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

 Sprzedam młode kurki. Halemba. Tel. 601-
081-517.

 Tarot, wróżenie. Tel. 517-472-138.

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, 
obrazy, odznaczenia, zabawki - kupię. Tel. 603-
280-675.

Pani Agnieszce PETELICKIEJ-NOWAK
wyrazy szczerego współczucia 

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci 

OJCA 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej

Naszej koleżance Barbarze Ramisz
składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

w trudnych chwilach po stracie

TATY
koleżanki i koledzy

z Kancelarii Urzędu Miasta

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Barbarze Ramisz
pracownikowi Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach

po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Barbarze Ramisz oraz Rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TATY 
składają 

Anna Krzysteczko
Grażyna Janduła-Jonda

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
ORAZ NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)

RATY 
0%

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ruda Śląska ogłoszenia o Dialogu technicznym 

związanym z  planowanym ogłoszeniem  postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Modernizacja i poprawa funkcjonalności targowiska 
miejskiego zlokalizowanego przy ul. Jadwigi Markowej 

w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”. 

Celem Dialogu technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informa-
cji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przed-
miotu zamówienia, specyfi kacji istotnych warunków zamówienia w po-
stępowaniu dotyczącym modernizacji targowiska miejskiego. 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w Dialogu technicznym można 
składać:

pisemnie – osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską, na 
adres: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska (pokój 401); w postaci elektro-
nicznej – drogą elektroniczną na adres zamowienia@ruda-sl.pl (zgło-
szenie podpisane kwalifi kowanym podpisem elektronicznym należy 
przekazać w formie pliku PDF. lub pliku grafi cznego JPG. lub innego 
odpowiedniego).

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu 
upływa w dniu 28.06.2019 r.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazów 
dotyczących części nieruchomości gruntowych położonych przy 

ul. Katowickiej - Otylii i ul. Ogrodowej, które przydzielone  
zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu 

zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
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AkRObATykA 

Akrobaci z medalami

Kolejne zawody i kolejny sukces akrobatów 
KPKS-u Halemba Ruda Śląska. W miniony week-
end wzięli oni udział w 5. Międzynarodowych 
Zawodach Waldviertel Cup, w których rywalizo-
wało ponad 300 zawodników z 16 klubów repre-
zentujących 5 krajów. We wszystkich konkuren-
cjach, w których występowali zawodnicy KPKS 
Halemba, zdobyli medale. Zaczynając od klasy 
Youth, w dwójkach mieszanych złoto zdobyli 
Szymon Jaworek i Julia Jessel, a srebro Lena Hu-
dzik i David Biliaiev. W najmocniej obsadzonej 
konkurencji trójek kobiet srebrny medal zdobyły: 
Maja Mrozek, Laura Gaim, Dorota Prokopowicz. 
Pierwsze miejsce w dwójkach kobiet zdobyły Li-
lianna Szudy i Dagmara Piktas. Bardzo dobrze 
wypadły też pozostałe zespoły w klasie Youth  
w dwójkach i trójkach, zajmując miejsca w górnej 
połówce rywalizacji: 6 miejsce – Marta Szebesz-
czyk, Emilia Krawczyk; 7 miejsce (ex aequo)  

– Alicja Szal, Joanna Klapuch, Maja Kuropatwa; 
7 miejsce (ex aequo) – Patrycja Kołodziej, Lena 
Niedobecka, Oliwia Florek; 12 miejsce – Natalia 
Rudzka, Martyna Kahl, Amelia Ksiniewicz;  
15 miejsce (ex aequo) – Zuzanna Krawieczek, 
Zuzanna Klapuch, Milena Gabrysiak. Jako jedy-
ny zespół w kategorii 11-16 lat klub reprezento-
wały Julia Wiśniowska, Maja Posmyk i Zuzanna 
Szołtysek zdobywając brązowy medal. Najmniej 
liczna, bo wymagająca już umiejętności na naj-
wyższym poziomie była klasa 13-19 lat. W tej 
klasie srebro zdobyły Wiktoria Matysiak i Zofia 
Przechrzta w dwójkach i Julia Olchawa, Nikola 
Janik i Oliwia Wilk w trójkach. Najniższe miejsce 
na podium zajęły: Emilia Wodyk, Emilia Biernat, 
Emilia Urbańska. Były to ostatnie i bardzo udane 
zawody w tym sezonie. Akrobaci trenują pod 
okiem: Katarzyny Chlebisz, Aleksandry Wodyk 
i Doroty Kies.

Na każdych zawodach rudzcy akrobaci zdobywają złote, srebrne i brązowe medale. 

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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Tenis sTołowy 

Mistrzyni Polski 
w tenisie stołowym

Marysia Toborek wychowanka UKS Halem-
bianka i obecnie zawodniczka klubu Sokół Orze-
sze zdobyła złoty medal na rozgrywanych w Kra-
kowie Mistrzostwach Polski Żaków w tenisie sto-
łowym. Wraz z koleżanką Matyldą Hadryś stanęły 
na najwyższym stopniu podium w grze podwój-
nej, eliminując zawodniczki z województw lubu-
skiego, lubelskiego, pomorskiego, mazowieckie-
go, podkarpackiego. Ślązaczki w finale zagrały 

niezwykle skutecznie wygrywając ostatecznie 3:1 
(6,-10,4,7). Warto dodać, że Mistrzostwa Polski 
poprzedzają całosezonowe eliminacje (cykl tur-
niejów WTK w województwach oraz Grand Prix 
Polski), w których brało udział ponad 350 zawod-
niczek z całego kraju. Na co dzień Marysię Tobo-
rek  trenują również trenerzy z Rudy Śląskiej  
– Bożena Polińska-Zacłońska, Wiesław Leśniak 
i Patrycja Loewe.

LekkOATLeTykA

Dziewczyny z „szóstki”  
ósme w kraju 

Reprezentacja Szkoły Podstawowej  
Nr 6 w Rudzie Śląskiej-Orzegowie zajęła 
ósme miejsce w Ogólnopolskim Finale 
Czwórboju Lekkoatletycznego Dziew-
cząt. Zawody finałowe rozegrane zostały 
między 10 a 12 czerwca w Ostródzie. 

– Jak nie trudno się domyślić na sta-
dionie panowały „piekielne” warunki, 
a start w takim upale nie należy do ła-
twych. Dlatego chylimy czoła przed 
dziewczynami, że dotrwały do końca. Być 
w pierwszej ósemce w kraju to nie lada 
wyczyn - zaznacza Tomasz Garczyński  
z SP nr 6.  

Dziewczęta osiągnęły ten sukces 
w składzie: Zuzanna Czyż, Kinga Kluge, 
Dominika Kobierska, Martyna Moj, Da-
ria Czyszon i Magda Miliczek. Zawod-
niczki trenują pod okiem Katarzyny 
Czyż.

Ósme miejsce w kraju to sporo 
osiągnięcie zawodniczek z SP nr 6.

Młoda rudzianka jest już mistrzynią Polski. 

Piłka nożna w skrócie 
Klasa A, Katowice

25. kolejka 
Strażak Mikołów – Wawel Wirek 0:7

0:1 T.Rutkowski, 5 min, 0:2 D.Lewandowski,  
41 min, 0:3 G.Kałużny, 43 min (karny), 0:4 
Maciejok, 55 min, 0:5 T.Rutkowski, 56 min,  

0:6 Blaszke, 63 min, 0:7 Chudziński,  
87 min (karny)

Urania II Ruda Śląska  
– Stadion Śląski Chorzów 5:1

0:1 Opałka, 8 min, 1:1 Żymła, 25 min, 2:1 
Bujnarowski, 53 min, 3:1 Bywalec, 70 min, 4:1 

Błażejczyk, 73 min, 5:1 Helwig, 88 min
Śląsk II Świętochłowice  

– Grunwald Ruda Śląska 0 :3
* walkower (Śląsk II wycofał się z rozgrywek)

GKS GieKSa II Katowice 
– Jastrząb Bielszowice 4:0

1:0 Rusz, 48 min, 2:0 Rusz, 50 min, 3:0 Knap, 
54 min, 4:0 Rusz, 54 min

aerobik sPorTowy

Piąta na mistrzostwach Europy
Dwunastoletnia Alicja Biolik z Rudy Śląskiej 

zajęła piąte miejsce na Mistrzostwach Europy 
w Akrobatyce Sportowej w kategorii Trio Cadet. 
Tytuł ten dał jej możliwość udziału w tegorocz-
nych mistrzostwach świata. Dziewczynka trenuje 
aerobik sportowy od 3 lat, ale ze sportem związa-
na jest od najmłodszych lat. Zaczynała od akroba-
tyki sportowej. Aktualnie jest zawodniczką  
Studia OK z Chorzowa, a jej trenerką jest Kata-
rzyna Ostrowska. Ala od lat łączy codzienne tre-
ningi z nauką. Ze szkolnych przedmiotów najbar-
dziej lubi wychowanie fizyczne, jednak z pozo-
stałymi też bardzo dobrze sobie radzi, otrzymując 
co roku świadectwo z paskiem. Oprócz sportów 
gimnastycznych świetnie pływa i jeździ na nar-
tach, dlatego  wiąże swoją przyszłość ze sportem. 
Chciałaby zostać trenerem personalnym i poma-
gać w rozwoju fizycznym różnym osobom. Alicja trenuje aerobik sportowy od trzech lat. 
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MotocRoSS

Dobry start motocrossowców 

Po raz kolejny dobrze się spisali młodzi moto-
crossowcy w kolejnej rundzie Mistrzostw Polski 
Strefy Południowej w Motocrossie. W niedzielę 
(17.06) w  Czerwionce pojawiło się bardzo dużo 
zawodników w różnych klasach.  Reprezentanci  
Rudy Śląskiej, czyli Bartłomiej Warzecha, Adam 
Kawczyk oraz Nathan Kłys startowali w klasie 
MX85. Startowali w dwóch wyścigach. W pierw-
szym wyścigu Nathan uplasował się na pozycji 
trzeciej, Adam na czwartej, a Bartek na piątej. 
Lecz w drugim, dużo trudniejszym wyścigu, 
gdzie potężna ulewa zamieniła tor motocrossowy 

w poligon błotny, sytuacja nieco się odmieniła. 
W jeździe po głębokim błocie najlepiej się czuł 
Bartek Warzecha (nr 215), który zdobył trzecie 
miejsce, a zaraz po nim dojechał Nathan Kłys  
(nr 78),  później Adam Kawczyk ( nr 110). Ogól-
nie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski 
Strefy Południowej w Motocrossie rudzianie zdo-
byli następujące miejsca na podium:  Nathan Kłys  
– trzecie miejsce, Bartek Warzecha- czwarte miej-
sce oraz Adam Kawczyk – piąte miejsce, zosta-
wiając czasowo daleko w tyle swoich rywali z in-
nych miast Polski południowej.

Trzej rudzianie po raz kolejny pokazali na co ich stać. 

 PiŁka Ręczna 

Zgoda na gali sportu

Młodziczki Zgody podsumowały swoje doko-
nania. We wtorek (11.06) wzięły udział w trzeciej 
gali sportu  ŚLZPR w Katowicach. Podczas uro-
czystości nagrodzono kluby, zawodników oraz 
trenerów, którzy w sezonie  2018/2019 zdobywali 
znaczące wyniki na arenach województwa ślą-
skiego oraz całego kraju. Dziewczęta ze Zgody 
w kategorii młodziczek I, młodziczek II oraz 
dziewcząt wywalczyły tytuł mistrza Śląska. Na-

grody indywidualne dla najskuteczniejszych za-
wodniczek odebrały Martyna Hajda oraz Natalia 
Gardian. W dwóch kategoriach wiekowych naj-
lepszymi bramkarkami okazały się Nikola Lessner 
i Justyna Gontarek. Warto dodać, że wszystkie ze-
społy KS Zgody Ruda Śląska w dniach od 24 do 
30 czerwca wezmą udział w Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Ręcznej Makarska Cup w Chorwa-
cji. 

Młodziczki świętowały swoje ostatnie sukcesy. 

Złota drużyna

Rudzcy łucznicy byli bezkonkurencyjni w III 
Rundzie Dolnośląskiej Ligi Młodzików w No-
wej Rudzie. Zawodnicy UKS-u Grot Ruda Ślą-
ska wystrzelali „drużynówki” zarówno w kate-
gorii dziewcząt, jak i chłopców. Łucznicy trenują 
pod kierunkiem Dariusza Wyciślika i Rafała Le-
py.

Złoto wywalczyła  drużyna młodziczek w skła-
dzie: Natalia Lepa – 673/720 pkt, Dominika Ra-
tyńska - 656/720 pkt, Karolina Hernicka - 656/720 
pkt, Dominika Brzezina - 603/720 pkt.

Złota drużyna młodzików: Jakub Sroka –  676/720 
pkt, Adrian Szłapak - 651/720 pkt, Paweł Korzonek 
- 627/720 pkt., Maciej Sitek - 613/720 pkt

Pierwszy stopień podium należał do rudzkich łuczników. 

PiŁka nożna

Wychowanek Slavii zawodnikiem 
Śląska Wrocław

27-letni rudzianin Daniel Kajzer został zawod-
nikiem Śląska Wrocław. Młody bramkarz, wy-
chowanek rudzkiej Slavii, który ostatnio grał  
w bułgarskim Botewie Płowdiw, będzie teraz grał 
dla wrocławskiej drużyny. – Bardzo się cieszę,  
że  w końcu trafiłem do Ekstraklasy. Musiałem po-
konać okrężną drogę, by  ktoś mnie zauważył. 
Trochę to trwało, ale ciężką pracą zasłużyłem na 
to. Śląsk wybrałem, bo bardzo profesjonalnie 
podszedł do mojej osoby. Mimo paru innych ofert 
byłem zdecydowany od początku na taki ruch  
– tłumaczy Daniel Kajzer

Ostatnie dwa lata Daniel Kajzer grał klubie Bo-
tew Płowdiw w Bułgarii, a teraz  na zasadzie wol-
nego transferu wrócił do Polski. Będzie reprezen-
tował barwy Śląska Wrocław. W zakończonym 
sezonie bułgarskiej ekstraklasy zagrał we wszyst-
kich 36 spotkaniach. Kontrakt rudzianina obo-
wiązywać będzie przez dwa lata i zawiera opcję 
przedłużenia o kolejny rok. Zawodnik będzie grał 
teraz z numerem 22. W kadrze wrocławian Kajzer 
bezpośrednio zastępuje Jakuba Wrąbla, z którym 
klub nie zdecydował się przedłużyć wygasającej 
umowy.

Daniel Kajzer rozpoczyna swoją 
przygodę ze Śląskiem Wrocław. 

PiŁka nożna

Wawel powróci do okręgówki
Piłkarze Wawelu mają powód do radości. 

W minioną sobotę (15.06) na dwie kolejki przed 
końcem sezonu Klasy A przypieczętowali swój 
awans do okręgówki, pokonując w Bujakowie 
Strażaka Mikołów 7:0 (3:0). Bramki podczas me-
czu zdobyli: Tomasz Rutkowski (dwie) i Woj-
ciech Blaszke, Igor Chudziński, Grzegorz Kałuż-
ny, Dawid Lewandowski oraz Karol Maciejok 

(jedną). Po zakończeniu rundy jesiennej Wawel 
Wirek był tuż za podium ze stratą trzech punktów 
do prowadzącego Jastrzębia Bielszowice. Jednak 
w rundzie wiosennej klub przegrał tylko raz (zdo-
był 30 punktów) i przed ostatnią kolejką ma  
4 punkty przewagi nad Grunwaldem i 5 nad najlep-
szym zespołem jesieni.Warto zaznaczyć, że Wawel 
zagra w zreformowanej Klasie Okręgowej. 
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