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Strażnicy miejscy po raz 16. rozpoczęli akcję ,,Mandat zaufania”.
Na przełomie czerwca i lipca Straż
Miejska rozpoczęła tradycyjne, coroczne
kontrole okolic stawów, gdzie rudzianom
zdarza się schładzać w upalne dni. Z reguły są to zbiorniki w Kochłowicach przy
ul. Księżycowej, stawy przy ul. Goduli,
w Rudzie, a także w Chebziu oraz Bielszowicach. – Są to lokalizacje, gdzie można
spotkać najwięcej osób korzystających
z nielegalnych kąpielisk – mówi Marek
Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Zakaz kąpieli w dzikich akwenach wynika z tego, że po pierwsze są to miejsca
niestrzeżone przez ratowników, a po drugie – nigdy nie wiadomo, co znajduje się
na dnie zbiornika lub przy jego brzegu. Tego typu spotkaniom często towarzyszy alkohol, czemu sprzyja ustronne miejsce,
więc nie trudno o potłuczone butelki, czy
mniejszą czujność w trakcie kąpieli. Na
szczęście jednak w ostatnich latach w Rudzie Śląskiej nie dochodziło do utonięć.
– Trudno ocenić, czy jest to efekt naszej
akcji, ponieważ każdy rok ma swoją specyﬁkę i wszystko zależy od aury. Trudno porównywać sezon, gdzie lato było gorące,
a przez to osób przy akwenach więcej, do

tego, kiedy dominował deszcz – wyjaśnia
Marek Partuś. – Mam jednak nadzieję, że
nasze działanie częściowo przyczyniło się
do mniejszej liczby tragicznych wydarzeń
– dodaje.
W ubiegłym roku rudzcy strażnicy miejscy rozdali 52 mandaty, a rok wcześniej
58 mandatów. Jednak nie liczby są najważniejsze, bo głównym celem akcji nie jest
karanie, lecz edukowanie. Dlatego też nazwano ją ,,Mandat zaufania”, bowiem jest
on symboliczny. Tak naprawdę ma zachęcić mieszkańców do korzystania z legalnych kąpielisk i uprawnia do jednorazowego wstępu na basen otwarty w Nowym
Bytomiu, który uruchomiony został
w ubiegłą sobotę (26.06). Jeżeli jednak
ktoś drugi raz zostanie przyłapany na kąpieli w nielegalnym miejscu, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami. Grozi za
to mandat w wysokości do 250 zł lub
wniosek do sądu o ukaranie.
Rudzka Straż Miejska rozpoczęła akcję
„Mandat zaufania” w 2005 roku, po tragicznym 2004 roku, kiedy to podczas kąpieli w niestrzeżonych akwenach utonęło
pięć osób.
Joanna Oreł

Od 26 czerwca można korzystać z basenu letniego w Nowym Bytomiu przy ul. Ratowników. Natomiast w niedzielę (27.06)
odbyło się jego oﬁcjalne otwarcie. W tym dniu na gości czekały m.in. zajęcia zumby, aerobik w wodzie, pokazy klubu karate,
lekcje koszykówki oraz inne zabawy i konkursy.
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Strażnicy miejscy z Rudy Śląskiej rozpoczęli 16. edycję akcji ,,Mandat zaufania”. Jej celem jest ostrzeżenie mieszkańców przed kąpielami w dzikich akwenach. Otrzymany na miejscu „mandat” uprawnia do bezpłatnego wejścia na
basen otwarty w Nowym Bytomiu i ma być formą przestrogi przed tragedią,
do której może dojść na tzw. niestrzeżonym ,,kąpielisku”.

Basen letni został otwarty
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Zamiast mandatu karnego, mandat zaufania
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Kąpielisko letnie jest czynne w okresie
wakacyjnym codziennie od godz. 9 do 19.
Bilet wstępu dla osoby dorosłej na cały
dzień kosztuje 15 zł, z kolei dzieci i młodzież szkolna, a także studenci do 25 roku
życia oraz emeryci 60 + i renciści płacą za
wstęp 8 zł. Dzieci do lat 5 korzystają z kąpieliska za darmo. Natomiast bilet dla osoby niepełnosprawnej kosztuje 6 zł. Na basenie letnim przy ul. Ratowników jest też
możliwość zakupu biletów dla grup zorganizowanych (powyżej 15 osób). Wtedy cena biletu od osoby wynosi 5 zł. Osoby
chcące skorzystać z kąpieli w basenie letnim, które posiadają Rudzką Kartę Rodzina 3+, otrzymają 50 proc. zniżki, a seniorzy
z Rudzką Kartą Seniora 60+ zapłacą za bilet 6 zł. Dla dorosłych, którzy postanowią
popływać po godz. 17, cena biletu wynosi
8 zł. Basen oferuje także wypożyczenie leżaka w streﬁe leżakowej (15 zł za dzień)
oraz korzystanie z szafki (5 zł/dzień).
Warto przypomnieć, że z powodu obostrzeń związanych z pandemią na terenie
obiektu obowiązują dodatkowe zasady
bezpieczeństwa.
JO
REKLAMA
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SESJA RADY MIASTA

– Dziwi mnie, że radni nie zdecydowali się udzielić pani prezydent wotum
zaufania. Tym bardziej, że przedstawiana argumentacja momentami była
zaskakująca i trudno było ją odnieść
do raportu o stanie miasta. Zgodnie
zaś z obowiązującym prawem, uchwała w sprawie wotum powinna być powiązana właśnie z tym dokumentem.
Świadczą o tym chociażby wyroki sądów administracyjnych – komentuje
wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Jakie zarzuty wobec prezydent miasta mieli radni w czasie debaty nad
raportem o stanie miasta? Brak możliwości kontaktu przez jednego z rodziców ze szkołą za pośrednictwem
skrzynki ePUAP, czy zbyt duża liczba
uchwał Rady Miasta odrzucona przez
nadzór prawny wojewody. Inny zarzut
dotyczył ubiegłorocznej wypowiedzi
prezydent miasta, która zapowiedziała
realizację wytycznych sanitarnych wynikających z wprowadzenia w sierpniu 2020 r. w Rudzie Śląskiej tzw. strefy czerwonej dopiero po opublikowaniu odpowiednich rozporządzeń, a nie
jedynie po ich zapowiedzi. Jeden
z radnych zarzucił z kolei prezydent

Z absolutorium, ale bez wotum
miasta, że przed ubiegłorocznymi wyborami na prezydenta RP zadeklarowała poparcie dla jednego z kandydatów. Jego zdaniem jako niezależny
prezydent nie powinna tego robić.
W głosowaniu za udzieleniem wotum zaufania zagłosowało dziewięciu
radnych, ośmiu było przeciw, a ośmiu
się wstrzymało. Z uwagi na to, że do
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania niezbędna jest
bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady gminy, uchwała
nie została podjęta. Tym sposobem
brak udzielenia wotum zaufania jednoznaczny jest z nieudzieleniem wotum zaufania.
W tym roku radni dopiero trzeci raz
w historii głosowali nad udzieleniem
wotum zaufania, gdyż takie rozwiązanie prawne funkcjonuje w samorządzie dopiero od 2019 r. Wtedy większość radnych udzieliła prezydent Rudy Śląskiej wotum zaufania. W 2020 r.
sytuacja była już zupełnie inna, gdyż
większością głosów uchwała w sprawie wotum zaufania nie została podjęta. Sprawa ta trafiła na drogę sądową,
jednak do dziś nie ma jeszcze jej finału. Co istotne, jeżeli prezydent miasta
nie uzyska wotum zaufania dwa lata
z rzędu, rada może podjąć uchwałę
o przeprowadzeniu referendum.
W przypadku głosowania nad udzieleniem absolutorium „za” zagłosowało
18 radnych, natomiast siedmiu się
wstrzymało. Żaden z radnych nie był
przeciw. – Jeśli chodzi o finanse miasta w 2020 r., których wykonanie powiązane jest właśnie z absolutorium,
to niebagatelny wpływ miała na nie
trwająca pandemia. Z jej powodu odnotowaliśmy spore ubytki we wpływach podatkowych i straciliśmy
10,7 mln zł. Natomiast na realizację
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydaliśmy ponad
6,5 mln zł – podkreśla Krzysztof Mejer.
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Prezydent Grażyna Dziedzic
otrzymała absolutorium
z wykonania budżetu za
2020 r. W czwartek (24.06)
uchwałę w tej sprawie
podjęła Rada Miasta
Ruda Śląska. Podczas sesji
nie udało się natomiast
uzyskać większości
dla udzielenia wotum
zaufania. Przesądziły o tym
głosy „przeciw” radnych
PiS oraz wstrzymujące
radnych klubu Solidarni
z Rudzianami i trójki
radnych z klubu radnych
Niezależni Rudzianie.

Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium poprzedziła dyskusja pomiędzy radnymi a władzami miasta.
Wśród największych ubytków
w dochodach miasta w ubiegłym roku
wymienić należy te związane z mniejszymi wpływami z tytułu podatku PIT
i CIT. Była to kwota 6 mln zł. O ponad
2,3 mln zł mniejsze były wpływy z podatków i opłat lokalnych, a 650 tys. zł
kosztowały rudzki samorząd udzielone umorzenia i ulgi w podatkach i czynszach. 1,8 mln zł natomiast stanowił
ubytek dochodów spowodowany zamknięciem z powodu pandemii żłobków i obiektów sportowych. – Co
istotne, w tym czasie miasto cały czas
ponosiło koszty ich utrzymania, które
w ub. roku wyniosły 2,3 mln zł – wskazuje Ewa Guziel, skarbnik miasta.
Efekt pandemii widoczny był także
na tle zakresu miejskich inwestycji.
W ubiegłym roku przeznaczono na nie
57 mln zł, choć pierwotnie miasto
miało na nie przeznaczyć 71,3 mln zł.
Na mniejsze wykonanie wydatków
wpływ miały także inne czynniki wywołane pandemią, m.in. wydłużenie
czasu realizacji niektórych zadań spowodowane zachorowaniami w firmach
wykonawców, czy opóźnienia w dostawie materiałów od producentów.
Ostatecznie ubiegłoroczny budżet
miasta po stronie dochodowej zamknął
się kwotą ponad 890,9 mln zł, nato-

miast wydatki wyniosły blisko
844,4 mln zł. Nadwyżkę budżetową
w wysokości ponad 46,5 mln zł w dużej mierze stanowiły środki, które zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Była to
kwota 26 mln zł. Jednak choć pieniądze te zasiliły budżet w 2020 r., to
w zdecydowanej większości wydane
zostaną dopiero w tym i przyszłym roku. Co także istotne, przeznaczone
mogą być one tylko na inwestycje, a nie
na zadania bieżące, które generują największe koszty dla budżetu miasta
(np. utrzymanie infrastruktury, remonty, wynagrodzenia itd.). Na wysokość
nadwyżki wpływ miały także odroczenia płatności składek ZUS w miejskich
jednostkach z listopada i grudnia
2020 r. na kwiecień i maj 2021 r.
W ubiegłym roku dzięki spłacie części kredytów, pożyczek i wykupowi obligacji udało się o ponad 0,5 mln zł
zmniejszyć zadłużenie miasta, które na
koniec 2020 r. wyniosło 247,3 mln zł.
Zmniejszył się także sam wskaźnik zadłużenia, który wyniósł 27,76%, gdy na
koniec 2019 r. wynosił on 29,65%, a na
koniec 2018 r. 35,02%. Dla porównania
w sąsiednim Zabrzu w ubiegłym roku
wyniósł on 68,1%, w Chorzowie 37,3%,
a w Katowicach 32,3%.

Raport o stanie miasta za 2020 r.,
który był omawiany podczas dyskusji
nad udzieleniem wotum zaufania,
składa się z czterech części (280 stron)
oraz trzech załączników (273 strony).
W pierwszej części raportu zawarte
zostały dane dotyczące pracy prezydenta miasta, urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek z większościowym udziałem miasta. Druga
część raportu dotyczy realizacji polityk, programów i strategii miasta.
Omówiona została tam m.in. realizacja programów dotyczących: ochrony
środowiska, opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ochrony przed hałasem, usuwania azbestu, ograniczenia
niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej, a także planu adaptacji miasta
Ruda Śląska do zmian klimatu do roku
2030. W trzeciej części opracowania
zawarto informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. Czwarta,
ostatnia dotyczy realizacji uchwał Rady Miasta Ruda Śląska.
Warto dodać, że podczas sesji Rada
Miasta wybrała także drugiego wiceprzewodniczącego, którym został radny Krzysztof Rodzoch, reprezentujący
klub Razem dla Rudy Śląskiej.

TK
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EDUKACJA

– Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa to uczelnia z tradycją. Działamy już ponad 30 lat, prowadzimy 15

Około 19 tysięcy rudzkich
uczniów i przedszkolaków
oraz prawie 2500 nauczycieli
zakończyło trudny
i wyjątkowy rok szkolny
2020/2021. Jednostki
oświatowe musiały
dostosować sposób realizacji
zajęć dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych do ograniczeń
wywołanych pandemią.
– Kończący się rok szkolny postawił
przed społecznościami szkolnymi wiele
trudnych wyzwań, w tym nauczanie online, czy też prowadzenie zajęć i przeprowadzenie egzaminów w reżimie sanitarnym. Z wszystkimi tymi zadaniami szkoły
poradziły sobie bardzo dobrze, zwłaszcza że w tej pracy nie zabrakło zapału,
zaangażowania oraz empatii – podkreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy
Śląskiej. – Serdecznie dziękuję dyrektorom, nauczycielom i pracownikom
oświaty za to, że w wypełnianie swoich
obowiązków wkładają ogromne serce,
za ich wytrwałość i zaangażowanie.
Z kolei uczniom dziękuję za rok ciężkiej
pracy i nauki. Życzę im zasłużonego odpoczynku, interesujących wyjazdów oraz
regeneracji sił. Mam nadzieję, że we
wrześniu będą mogli wrócić z nową
energią do swych szkół oraz nauczania
w tradycyjnej formie – dodała.  

ośrodków w Polsce i dwa za granicą
– w Ostrawie i Wiedniu. Podjęliśmy
starania o utworzenie ośrodka dydaktycznego w Rudzie Śląskiej, ponieważ
tutaj chcemy uruchomić kierunki, które cieszą się największą popularnością
w zachodniej części Metropolii. Z naszych badań wynika, że od lat mamy
wielu studentów z Rudy Śląskiej, dlatego wychodzimy z ofertą naprzeciw
kandydatom z tego miasta i miast
ościennych – wyjaśnił po podpisaniu
dokumentu dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. GWSH, rektor uczelni.
– Dzięki życzliwości władz miasta
i dyrekcji Szkoły Mistrzostwa Sportowego od nowego roku akademickiego
będziemy prowadzić zajęcia w Rudzie
Śląskiej, w siedzibie szkoły – dodaje
dr hab. Krzysztof Szaflarski.
Już w październiku br. w Rudzie
Śląskiej będzie można rozpocząć studia na kierunkach: psychologia, prawo, administracja, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Dostępne będą
studia podyplomowe na kierunkach:
BHP, kadry i płace, prawo i administracja, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz negocjacje i mediacje. W ofercie znajdą się też kursy i szkolenia
z zakresu zarządzania i informatyki
oraz zajęcia w ramach Rudzkiego

Uniwersytetu Dziecięcego czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
– Mamy świadomość, że nasze miasto nie stanie się czołowym ośrodkiem
akademickim, ale pojawiła się okazja,
by uczelnia była bliżej studenta, a najmłodsi rudzianie mogli skorzystać
z oferty Rudzkiego Uniwersytetu Dziecięcego, której do tej pory nie było
w naszym mieście – powiedział zastępca prezydent miasta Krzysztof Mejer.
– Nasze doświadczenie w prowadzeniu uniwersytetów dziecięcych
w innych miastach z pewnością przełoży się też na sukces w Rudzie Śląskiej
i dzięki wsparciu miasta jesteśmy
w stanie już od września uruchomić
Rudzki Uniwersytet Dziecięcy – zapowiedziała Marta Adamczyk, prorektor
ds. organizacji i rozwoju GWSH.
– Zajęcia w ramach uniwersytetu dziecięcego prowadzą nauczyciele akademiccy, równocześnie będący praktykami w wielu różnych dziedzinach i dyscyplinach, dlatego młodzi ludzie, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę
o szeroko pojętym świecie, będą mieli
okazję korzystać z wiedzy naukowców
i wziąć udział w zajęciach warsztatowych – dodaje prorektor.
Centrum Naukowo-Dydaktyczne
GWSH powstanie na terenie Niepu-
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GWSH przenosi się do Rudy Śląskiej!

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy GWSH,
Urzędem Miasta a Szkołą Mistrzostwa Sportowego.
blicznej Podstawowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach.
– Widzimy duży potencjał we współpracy dotyczącej przede wszystkim
Rudzkiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Jesteśmy otwarci na ciekawe pomysły
i inicjatywy, chcemy, aby dzieci miały
możliwość rozwoju nie tylko pod kątem sportowym – mówi Arkadiusz
Grzywaczewski, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.
W Rudzie Śląskiej obecnie działa
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych

oraz jedna publiczna szkoła policealna. W ramach placówek miejskich
funkcjonuje 29 ośmioletnich szkół
podstawowych (w tym trzy specjalne),
szkoła podstawowa dla dorosłych,
pięć
liceów
ogólnokształcących
(w tym jedno dla dorosłych), sześć
techników, siedem szkół branżowych
I stopnia, jedna szkoła branżowa
II stopnia, jedna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, Centrum
Kształcenia Zawodowego, a także Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia.

IM

Nietypowy rok szkolny
– Ogromnie się cieszę, że w naszym
mieście mamy zaangażowaną i profesjonalną kadrę nauczycielską oraz zdolnych i sumiennych uczniów. Niestety
w kończącym się roku szkolnym było niewiele okazji do osobistych spotkań w placówkach oświatowych, ale mam nadzieję, że od września się to zmieni. Życzę,
by nadchodzące wakacje były wypełnione promieniami słońca i pomogły zebrać
siły na kolejny rok szkolny – mówi Anna
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, odpowiedzialna za resort oświaty.
Przypomnijmy, że w zakończonym
już roku szkolnym na mocy kolejnych
rozporządzeń ministra edukacji i nauki
lekcje były zawieszane, a szkoły zostały
zobowiązane do realizowania zajęć
z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Zawieszenie
zajęć trwało łącznie: w przedszkolach
– jeden miesiąc, w klasach I-III szkoły
podstawowej – cztery miesiące, w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz
w szkołach ponadpodstawowych – siedem miesięcy. Z kolei dyrektorzy rudzkich przedszkoli i szkół zawieszali zajęcia na czas oznaczony, uzyskawszy
wcześniej zgodę organu prowadzącego
i pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Rudzie Śląskiej, w 24 przedszkolach oraz
28 szkołach. Ogółem zawieszono zajęcia w 259 oddziałach, w tym 93 grupach
przedszkolnych oraz 166 klasach. 23 ra-
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Z nowym rokiem
akademickim w Rudzie
Śląskiej rozpocznie
działalność Centrum
Naukowo-Dydaktyczne
Górnośląskiej Wyższej Szkoły
Handlowej im. W. Korfantego
w Katowicach. W środę
(23.06) został podpisany list
intencyjny w tej sprawie.
GWSH uruchomi w Rudzie
Śląskiej kształcenie
w zakresie studiów
I i II stopnia, jednolitych
magisterskich, studiów
podyplomowych, kursów
i szkoleń, a także Rudzkiego
Uniwersytetu Dziecięcego
oraz Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Zajęcia odbywać się
będą w siedzibie
Niepublicznej Szkoły
Mistrzostwa Sportowego
w dzielnicy Kochłowice.

Podczas zakończenia roku szkolnego towarzyszyliśmy uczniom ósmej klasy Szkoły Podstawowej 4,
którzy tym samym opuścili na zawsze jej mury.
zy wystąpiła konieczność zawieszenia
zajęć całej placówki, z kolei zawieszania nauki przez dyrektora uniknęło
18 placówek oświatowych.
Doświadczenie i umiejętności w zakresie kształcenia na odległość, zdobyte
w pierwszej połowie 2020 r., nauczyciele wykorzystywali w pracy w kolejnym
roku szkolnym, jednocześnie doskonaląc kompetencje w zakresie kreatywnego wykorzystania środowiska cyfrowego w pracy edukacyjnej, np. uczestnicząc w projekcie „Lekcja: Enter”.
Realizację kształcenia na odległość
wspomógł zakup 106 komputerów przenośnych przekazanych do 37 szkół.
Środki na realizację zadania w wysokości prawie 250 tys. zł miasto pozyskało
w ramach projektów „Zdalna szkoła”
oraz „Zdalna szkoła +” z unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.
Kształcenie i wychowanie rudzkich
uczniów wspomagały publiczne pla-

cówki: Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Młodzieżowy Dom Kultury. W ramach dodatkowych zajęć
miasto sfinansowało zajęcia z wiedzy
o regionie, zajęcia z poszczególnych
przedmiotów, przygotowania do konkursów, olimpiad i różnego rodzaju
kółka zainteresowań (teatralne, medialne, dziennikarskie, fotograficzne). We
wszystkich szkołach podstawowych
zapewniono opiekę wychowawczą
w świetlicach szkolnych.
Miasto zapewniło także ponad
1 mln zł na transport dzieci niepełnosprawnych. Z kolei na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeń dla uczniów przeznaczono
prawie 1,3 mln zł. W ramach konkursu
„Zielona Pracownia” w edycji 2020
nowa sala powstała w Szkole Podstawowej nr 16, z kolei w edycji 2021 powstaną one w Szkole Podstawowej nr 3

oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Dodatkowo rudzkie jednostki oświatowe realizowały m.in. akcję
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, program „Posiłek w szkole
i w domu” czy też kampanię edukacyjno-informacyjną „MOGĘ! Zatrzymać
SMOG – Przedszkolaku złap oddech
– II edycja”.
W roku szkolnym 2020/2021 na
oświatowe inwestycje i remonty miasto wydało kwotę ponad 3,4 mln zł,
w tym: ponad 1,3 mln zł na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły, w których realizowane będzie wychowanie
przedszkolne (SP 3, SP 11 S, SP 27,
SP 24, SP 6), ponad 560 tys. zł na inwestycje w placówkach oświatowych, ponad 1,5 mln zł na zadania realizowane
z budżetu obywatelskiego. Z kolei na
remonty wynikające z awarii zaistniałych w rudzkich jednostkach oświatowych wydano łącznie 501 tys. zł. BP
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RADA SENIORÓW

ograniczał jego aktywność – zauważa
wiceprezydent Anna Krzysteczko.
– Dzisiaj większość osób w wieku dojrzałym chce spożytkować swoją wiedzę, życiową mądrość i doświadczenie,
ale także rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Myślę, że Rada Seniorów
jest doskonałym pomostem, na którym
spotykają się możliwości i potrzeby
dojrzałych mieszkańców naszego miasta – dodaje.
Na członków Rady Seniorów II kadencji zostali wybrani: Weronika
Chruszczyk, Stefan Czerny, Władysław Dryja, Jerzy Grzesica, Jerzy Kalus, Jan Krawczyk, Czesława Kwaśniok, Gizela Musioł, Krystyna Niestrój, Stanisław Osmala, Józef Osmenda, Henryka Skowrońska-Wawok, Jan
Szczyrba, Bazyli Tyszkiewicz, Stanisław Witała, Maria Witek, Jerzy Woźniak oraz Mirosława Żmij. Radni będą
pełnić funkcje do 2025 roku. Podczas
inauguracyjnego posiedzenia wybrano
prezydium Rady Seniorów. Podobnie
jak w pierwszej kadencji przewodni-

Foto: UM Ruda Śląska

– Senior XXI wieku nie jest osobą,
która spędza czas w czterech ścianach
i pozwala, by wiek czy stan zdrowia

Kolejna kadencja rozpoczęta!

Podobnie jak w pierwszej kadencji przewodniczącym został Józef Osmenda
(w środku), a wiceprzewodniczącymi Jan Krawczyk oraz Krystyna Niestrój.

czącym został Józef Osmenda, a wiceprzewodniczącymi: Jan Krawczyk
oraz Krystyna Niestrój.
– Po raz pierwszy zasiadam w Radzie Seniorów, choć już wcześniej brałam aktywny udział w sesjach I kadencji – mówi Mirosława Żmij. – Cieszę
się, że będę mogła przedstawiać bolączki mieszkańców, np. problemy
związane ze szkodami górniczymi, czy
zagrożeniem ze strony dzików – wymienia.
Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Wspomaga pracę Rady Miasta i prezydenta miasta, skupiając uwagę
przede wszystkim na potrzebach osób
starszych. – Dzięki naszej współpracy
z panią prezydent możliwe stało się
zrealizowanie przedsięwzięć wychodzących naprzeciw oczekiwaniom
społeczności osób starszych – przypomina Józef Osmenda, przewodniczący
Rady Seniorów I i II kadencji. W mieście zaczęła funkcjonować Rudzka
Karta Seniora 60+, która wprowadza
system zniżek na produkty i usługi dla
osób starszych, zainicjowano cykliczny Turniej Skata Rudzki Senior 60+
czy „Rekreacyjne poniedziałki dla seniora” organizowane we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Co roku organizowane są również obchody Dnia Seniora, a także
wiele spotkań i szkoleń z zakresu
m.in. bezpieczeństwa, zdrowia czy finansów.
Skład rudzkiej Rady Seniorów
pierwszej kadencji stanowili: Helena
Błąkała, Franciszek Bukal, Weronika
Chruszczyk, Weronika Copik, Stefan
Czerny, Marian Duda, Alfred Gilner

Foto: UM Ruda Śląska

Rudzka Rada Seniorów drugiej
kadencji zainaugurowała swą
działalność. 18 radnych będzie
działało na rzecz integracji
międzypokoleniowej,
zapobiegania marginalizacji
potrzeb osób starszych
oraz wspierania udziału
seniorów w życiu miasta.
– Z uwagą słuchamy głosów
i opinii Rady Seniorów,
staramy się realizować
zgłaszane inicjatywy, szukamy
efektywnych rozwiązań dla
problemów, które sygnalizuje
– mówi wiceprezydent Anna
Krzysteczko. – Mamy wspólny
cel: chcemy, by rudzcy seniorzy
czuli się bezpieczni,
docenieni i spełnieni – dodaje.

W Radzie Seniorów drugiej kadencji zasiada 18 radnych.
(zm. w 2016 roku), Helmut Hilgner,
Jerzy Kalus, Jan Koehler, Jan Krawczyk, Gizela Musioł, Krystyna Niestrój, Józef Osmenda, Krystyna Pospieszczyk, Antoni Ratka, Henryka
Skowrońska-Wawok, Walerian Sochor
(zm. w 2015 roku), Bazyli Tyszkiewicz, Stanisław Witała, Maria Witek,
Hubert Żorawik. W prezydium Rady
Seniorów zasiadali: Józef Osmenda
– przewodniczący, Jan Krawczyk
– wiceprzewodniczący, Krystyna Niestrój – wiceprzewodnicząca. Powołano zespoły tematyczne Rady Seniorów: do spraw profilaktyki i promocji
zdrowia (przewodnicząca Gizela Musioł), do spraw edukacji, kultury, sportu i rekreacji (przewodniczący Jerzy
Kalus) oraz do spraw aktywizacji osób
starszych (przewodniczący Bazyli
Tyszkiewicz). W czasie pięciu lat
działalności Rady Seniorów zostało
zwołanych 21 sesji, na których podję-

to 25 uchwał związanych z organizacją pracy rady oraz istotnych dla społeczności rudzkich seniorów.
Warto przypomnieć, że gminy
otrzymały uprawnienia do tworzenia
rad seniorów w listopadzie 2013 roku.
Rudzcy radni stosowną uchwałę podjęli jesienią 2014 roku. Rudzka Rada
Seniorów może liczyć od 15 do
21 członków, wybieranych przez prezydenta miasta spośród kandydatów
zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów
działających na rzecz osób starszych
lub przez osoby niezrzeszone. Przynajmniej 2/3 jej składu muszą stanowić osoby, które ukończyły 60. rok
życia, natomiast 1/3 mogą stanowić
osoby młodsze, będące przedstawicielami podmiotów działających na rzecz
osób starszych. Kolejne posiedzenie
Rady Seniorów odbędzie się 8 września br. 
AS

REMONTY

Ulice Nowy Świat i Halembska położone są w dzielnicy Halemba. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscu, gdzie obie drogi przeplatają się na
odcinku ok. 170 metrów (formalnie
jest to część ul. Nowy Świat), w pobliżu autostrady A4, z którą ul. Nowy

Połączenie ulic Nowy Świat i Halembskiej
zostanie przebudowane
Świat łączy się przez ul. 1 Maja.
W tym rejonie brak jest obecnie chodników, a oświetlenie zapewniają oprawy sodowe na słupach betonowych.
Przy wschodnim rozgałęzieniu drogę
przecina linia kolejowa.
– Na odcinku między dwoma rozgałęzieniami obu ulic wymieniona zostanie nawierzchnia. Od strony południowej wybudowany zostanie ciąg pieszorowerowy, a od strony północnej ścieżka rowerowa, do której w pobliżu
wschodniego rozgałęzienia dołączy
chodnik – zapowiada wiceprezydent
Krzysztof Mejer. Inwestycja obejmie
również budowę ścieżki i chodnika na
zmianę z ciągiem pieszo-rowerowym
po jednej stronie ul. Halembskiej
w kierunku autostrady.
– Przebudowa poprawi też bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzię-

ki trzem przejściom z przejazdami rowerowymi, które zostaną wytyczone
w rejonie wschodniego rozwidlenia.
Natomiast oświetlenie zostanie zastąpione ledowym na słupach aluminiowych – informuje wiceprezydent Mejer. Zaprojektowano także miejsce obsługi rowerzystów.
Zadanie otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
– Przyznane nam dofinansowanie wynosi ponad 1,2 mln zł – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – Przypomnę, że w ubiegłym roku pozyskaliśmy
z tego źródła, wówczas funkcjonującego jako Fundusz Dróg Samorządowych, ponad 382 tys. zł na przebudowę ul. Kossaka, a wcześniej z rządowych środków na drogi samorządowe
3 mln zł na modernizację ul. Górnośląskiej – dodaje.
WG

Foto: UM Ruda Śląska

Prawie 2,1 mln zł kosztować
będzie przebudowa połączenia
ulic Nowy Świat i Halembskiej
w Rudzie Śląskiej.
– Wyłoniliśmy wykonawcę,
który na realizację inwestycji
będzie mieć dziesięć miesięcy.
Przekazanie placu budowy
planujemy na początku lipca
– mówi prezydent Grażyna
Dziedzic. Miasto otrzyma na to
zadanie ponad 1,2 mln zł
dofinansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudowa ulic w Halembie ma rozpocząć się w lipcu.
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KONKURS „LADY D.”

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Ponad 500 muzyków wzięło udział w I Ogólnopolskim Konkursie „Co młodym
w duszy gra?”. Zorganizował go Zespół Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej dla
uczniów klas wiolonczeli, skrzypiec i fortepianu. Był to pierwszy i jedyny w Polsce konkurs przeznaczony wyłącznie dla uczniów szkół muzycznych bez pionu
ogólnokształcącego. Pierwsza edycja odbyła się w formule online.

Interdyscyplinarne jury, w którego
składzie zasiedli wykładowcy Akademii
Muzycznej w Katowicach: dr hab. Adam
Mokrus, dr hab. Natalia Kurzac oraz
dr hab. Piotr Banasik wysłuchało nadesłane nagrania i wyłoniło grono laureatów. Najlepsi z najlepszych, zdobywcy
grand prix oraz nagród specjalnych za
wyróżniające wykonanie utworu kompozytora polskiego, wzięli udział w koncercie laureatów. Wśród nich znaleźli się
uczniowie rudzkiej szkoły: skrzypaczki
– Anna Cisek, Matylda Socha, Łucja Długokęcka, Marta Janus i Emilia Miemiec;
wiolonczeliści – Anna Gabryś, Ernest
Mercik, Agata Skubacz i Zuzanna Kurzeja oraz pianistka Agnieszka Smoleń.
– Konkurs został zaplanowany jako
wydarzenie cykliczne. Ze względu na

Foto: PSM w Rudzie Śląskiej

Dr hab.
Adam
Mokrus,
dr hab.
Natalia
Kurzac
oraz
dr hab.
Piotr
Banasik
ocenili
nagrania
młodych
muzyków.

panującą pandemię tegoroczna edycja
odbyła się online, ale mamy nadzieję,
że kolejne uda się zorganizować na żywo i staną się one okazją do wspaniałej
uczty muzycznej, odbywającej się w auli
Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia
w Rudzie Śląskiej – podsumowuje Anna
Skubacz, kierownik sekcji instrumentów strunowych i pomysłodawczyni
konkursu.
Patronat nad I Ogólnopolskim Konkursem „Co młodym w duszy gra?” objęła prezydent miasta Grażyna Dziedzic
oraz rektor Akademii Muzycznej w Katowicach prof. dr hab. Władysław Szymański. Zaś partnerem konkursu została Fundacja Skrzypce im. Tadeusza Wrońskiego
oraz Towarzystwo Muzyczne Śląskich
Kameralistów.
JO

Rudzka „Lady D.” 2021

Małgorzata Kubela to „Lady D., czyli Dama z Niepełnosprawnością Rudy Śląskiej 2021 roku”. Zaszczytny tytuł przyznawany jest w ramach konkursu „Lady D. im. Krystyny Bochenek” i traﬁa do kobiet, które są aktywne społecznie,
mimo że borykają się z osobistą niepełnosprawnością. Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienie dla Jadwigi Dedy. Rudzianki odebrały w piątek (25.06) laury z rąk pomysłodawcy konkursu, senatora Marka Plury.
– Bardzo się cieszę z przyznanego mi
tytułu, bo jest podsumowaniem mojej
pracy w stowarzyszeniu – mówiła Małgorzata Kubela. – Takie chwile, kiedy
ktoś docenia moją pracę są wzruszające
i nadają sens temu, co robię – dodała.
Laureatka tytułu od wielu lat organizuje liczne akcje społeczne, integracyjne i samopomocowe, mimo niepełnosprawności własnej i dwójki swoich
dzieci, które cierpią na rzadki zespół
Lawrence’s-Moona-Biedla. Swoją działalność na rzecz innych niepełnosprawnych rozpoczęła w latach 90., kiedy
wraz z innymi mamami zorganizowała
Klub dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. W 1994
roku, wraz z Elżbietą Wolną i Renatą
Klasik, założyła Stowarzyszenie Rodzin
Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”,
którego celem jest wzajemne wspieranie się jego członków w działaniach
opiekuńczych, terapeutycznych czy rehabilitacyjnych. – Bardzo się cieszę, że
tytuł przypadł Małgorzacie Kubeli, bo
to prawdziwy orędownik spraw osób
z niepełnosprawnościami – mówiła
podczas uroczystości Anna Krzysteczko, zastępca prezydent miasta ds. społecznych.
„Nadzieja” nadal niesie wsparcie
osobom z niepełnosprawnościami i ich
rodzinom. W stowarzyszeniu prowadzona jest muzykoterapia i hipoterapia,
organizowane są turnusy rehabilitacyj-

Foto: UM Ruda Śląska

Co zagrało w duszach muzyków?
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Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w siedzibie Stacji Biblioteka.
ne, wycieczki i spotkania integracyjne.
Funkcjonuje klub wsparcia psychologicznego, organizowane są ciekawe zajęcia i warsztaty, a także spotkania integracyjne, pikniki czy festyny.
Jadwiga Deda, której kapituła nadała
wyróżnienie w konkursie „Lady D. Rudy Śląskiej 2021”, od blisko 25 lat aktywnie działa w rudzkim kole Polskiego
Związku Niewidomych. Niesie pomoc
koleżankom i kolegom, mimo iż sama
takiej pomocy potrzebuje ze względu na
dysfunkcję wzroku i rąk. W imieniu laureatki nagrodę odebrała Maria Stankowska, członek zarządu rudzkiego koła
PZN. Warto przy okazji dodać, że w tym
roku Śląski Oddział Polskiego Związku
Niewidomych, który zrzesza 32 koła te-
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USŁUGI
DENTYSTYCZNE
•
•
•
•
•

Dla dorosłych i dzieci od 7 lat
DARMOWE PROTEZY BEZ KOLEJKI
LECZENIE PRÓCHNICY
USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO
LECZENIE KANAŁOWE
USUWANIE ZĘBÓW+ZNIECZULENIE

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH
KONTRAKTU Z NFZ
Przychodnia Rejonowa SPZOZ
ul. Pokoju, Ruda Śląska 9 (Nowy Bytom)
Godziny otwarcia:
Kontakt:
• wtorek 12.00-17.00
32 706-98-38 wew. 38
• środa 12.00-17.00
32 706-98-39 wew. 38
• czwartek 12.00-17.00
32 706-94-08 wew. 38
• piątek 8.00-13.00
32 248-74-59 wew. 38
• sobota 8.00-12.00
32 248-74-52 wew. 38

•
•
•
•
•
•

Badania wstępne
Badania okresowe
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)
Badania dla pracowników pracujących na wysokości
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)
Badania dla osób ubiegających się o prawo
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
• Świadectwa kwaliﬁkacyjne kierowców
• Badania sanitarno-epidemiologiczne
• Badania uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów

renowe i ma ok. 5 tys. członków, obchodzi 70-lecie działalności.
Konkurs „Lady D.” organizowany
jest od 2002 roku, a od 2012 roku nosi
imię Krystyny Bochenek, wieloletniej
przewodniczącej kapituły konkursowej.
Tytuły i wyróżnienia przyznawane są
w dwóch obszarach: kategorii głównej,
obejmującej karierę zawodową, aktywność społeczną, twórczość artystyczną,
sport i dobry start (kategoria skierowana
do młodych osób realizujących swoje
aspiracje i marzenia) oraz kategorii poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu.
– Ideą konkursu jest promowanie niezwykłych kobiet, które mimo zmagania
się z niepełnosprawnością osiągają życiowe sukcesy, realizują pasje, są inspiracją, oparciem i wzorem dla innych
– opisuje inicjatywę Marek Plura, senator
RP i pomysłodawca przedsięwzięcia. Inicjatywa ma również zwiększyć świadomość społeczną na temat wkładu kobiet
z niepełnosprawnościami w rozwój gospodarczy i społeczny. – Najważniejszym
elementem tego konkursu jest to, żeby
kandydatki zgodziły się w nim uczestniczyć i pozwoliły pokazać się szerszemu
gronu, niż na co dzień – podkreśla Marek
Plura. – A przecież te panie promieniują
optymizmem, nadzieją, wiarą w drugiego
człowieka i w to, że zawsze warto, mimo
wszystko – dodaje.
Marek Plura od wielu lat aktywnie
działa i inicjuje akcje na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest senatorem, wcześniej pełnił funkcję posła na Sejm VI i VII
kadencji, a następnie deputowanego do
Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.
Został uhonorowany tytułem MEP Awards
2019 dla najlepszego europosła w kategorii: zatrudnienie, polityka społeczna i regionalna. Jest odznaczony Orderem
Uśmiechu, laureatem konkursu Człowiek
bez barier 2004 oraz Lodołamacze. Warto
dodać, że zainicjował również ogólnopolski konkurs integracyjny dla młodzieży
„Z taktem i uśmiechem”, który jest organizowany od 2009 roku.
AS
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

Sprzedam kawalerkę w Rudzie Śl. 1.
Tel. 573-935-558.

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.

Motoryzacja

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-292-699.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów.
Solidnie. Tel. 737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie
azbestu. Tel. 512-549-097.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

Nieruchomości
Kupię kamienice całość lub udziały. Tel.
797-299-422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej – gotówka, tel. 730-770-900.
Sprzedam Kochłowice, 36 m2, M-2, Solidarności 45 m2, M-3, Godula, 84 m2, M-4,
inne atrakcyjne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,60-0,70 gr/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul.
Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – tel. 603-975-040.
Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej z doświadczeniem ogrodniczym lub budowlanym. Informacji udzielam pod nr tel.
691-911-683 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej
oraz stażystów i praktykantów. Teren
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504030.
Zatrudnimy kierowcę ambulansu
oraz sanitariusza-noszowego, praca
w pełnym wymiarze lub jako dodatkowa.
NZOZ Paktor, zgłoszenia tel. 691-799-707
w godz. 7-15 lub praca@paktor.com.pl.

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

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 Śląska wykazu
nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Ruda Śląska
i osób fizycznych o oznaczeniu geodezyjnym nr 592 o powierzchni
640 m2, zapisanej na karcie mapy 3 w obrębie Bielszowice,
położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Powstańców Śląskich, w której
udział 18/168 części należący do Gminy zostanie zbyty w drodze
bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna).
Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl). Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych
tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 25 LAT
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W REJONIE ULICY OTYLII
Z PRZEZNACZENIEM POD OGRÓDKI REKREACYJNE NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę gruntu na okres 25 lat z przeznaczeniem
pod lokalizację 9 ogródków rekreacyjnych zgodnie z załączonym załącznikiem mapowym tj.:
– ogródka rekreacyjnego nr 1 o powierzchni 303 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 2 o powierzchni 304 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 3 o powierzchni 302 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 4 o powierzchni 304 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 5 o powierzchni 404 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 6 o powierzchni 306 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 7 o powierzchni 314 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 9 o powierzchni 324 m2,
– ogródka rekreacyjnego nr 10 o powierzchni 288 m2.
Teren będący przedmiotem przetargu stanowi własności Gminy Miasta Ruda Śląska położony jest w Rudzie Śląskiej
w rejonie ulicy Otylii i obejmuje działkę nr 20 (KW GL1S/00019780/5) zapisana na karcie mapy 3, obręb Bykowina.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska ww. działka figuruje jako
6ZD – tereny ogrodów działkowych z przeznaczeniem podstawowym: rodzinne ogrody działkowe, obejmujący altany
działkowe i pozostałą infrastrukturą ogrodową.
Grunt będący przedmiotem dzierżawy nie jest zabudowany. Częściowo porośnięty krzewami i drzewami, wymagający zagospodarowania. Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do zapoznania się ze stanem techniczno-użytkowym terenu przeznaczonego pod ogródki rekreacyjne zgodnie z ich lokalizacją.
Przedmiotem licytacji będzie pojedynczy ogródek rekreacyjny.
Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy 1 m2 gruntu przeznaczonego pod każdy ogródek rekreacyjny w stosunku
rocznym wynosi (netto): 0,70 zł.
Wysokość stawki czynszu (netto) dzierżawy ustalona w przetargu za 1 m2 gruntu zostanie pomnożona przez powierzchnię dzierżawy a następnie zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług. Dzierżawca będzie uiszczał
roczny czynsz wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT), w terminie określonym w zarządzeniu Prezydenta
Miasta Ruda Śląska w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy, najmu oraz opłat za czasowe zajęcie nieruchomości
wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2021 r. w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 o godz. 11.00.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które:
• zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta
ww.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości),
• w terminie do dnia 22.07.2021 r. dokonają wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta
złotych), za każdy licytowany ogródek rekreacyjny, przelewem na konto: ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628, z dopiskiem „wadium dzierżawa – ul. Otylii ogródek nr ……………”, podać należy nr ogródka rekreacyjnego na który wpłacone jest wadium, (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13,14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00 piątek 8.00-14.00. Wpłata wadium na konkretny ogródek rekreacyjny
uprawnia do licytacji tylko tego ogródka. Jeżeli jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba
fizyczna lub prawna w tytule wpłaty wadium należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu,
• przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 226), tel. nr 32 244-90-00
wew. 2270.
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KRZYŻÓWKA

HOROSKOP
WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Nie bądź zbyt ufny.
Nie wszyscy są Ci życzliwi
i nie powinni zbyt wiele wiedzieć o Twoich prywatnych
sprawach.
Byk – Ciesz się pogodą i latem. Ładuj baterie, bo niebawem czekają Cię wielkie
wyzwania. Potrzebna Ci
energia.
Bliźnięta – Przed Tobą ważna decyzja. Od niej będzie
zależała cała Twoja przyszłość. Wsłuchaj się w intuicję.
Rak – Nie bądź wobec siebie
zbyt krytyczny. Spójrz na
swoje dokonania, a od razu
poczujesz się o wiele lepiej.
Lew – Przestań się boczyć
na wszystko. Zacznij myśleć
pozytywnie, a zobaczysz
świat w jasnych kolorach.
Panna – Pamiętaj, że nie
samą pracą człowiek żyje.
Odpuść trochę i pozwól sobie na błogi relaks i odpoczynek.
Waga – Postaraj się być milsza dla współpracowników
i bliskich. Okazana sympatia
szybko zaprocentuje.
Skorpion – Przygnębiająca
rzeczywistość
przestanie
działać Ci na nerwy. Postaraj
się wyjechać i odpocząć.
Strzelec – Nagły przypływ
gotówki rozwiąże wszystkie
Twoje problemy ﬁnansowe.
Zaczniesz cieszyć się życiem.
Koziorożec – Przygotuj się
na problemy w pracy. Jeśli
zachowasz spokój i nie poddasz się emocjom, unikniesz
kryzysu.
Wodnik – Wkrótce poznasz
kogoś, kto zauroczy Cię tak
bardzo, że będziesz gotowy
zmienić wszystko.
Ryby – Bardzo zawiedziesz
się na partnerze. Twój ukochany popełnił duży błąd,
który trudno Ci będzie wybaczyć.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787
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KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE
POZIOMO: 1 – zator śnieżny na drodze, 5 – piąta planeta układu słonecznego, 8 – jezioro w Afryce, 9 – lanie,
11 – samica wilka, 12 – rzeczy wywołujące wstręt, 15 – starożytne „eldorado”,
17 – papier kopiujący pismo, 20 – nieczysta sprawa, 21 – uździenica bez wędzidła, 24 – patyna, 25 – w starożytności
stolica Asyrii, 28 – eskapada, 29 – działo, 32 – jednostka pieniężna w Rosji,
33 – rzym. skarga procesowa, 36 – roślinny pas ochronny, 39 – ptak z rodz.
nektarników, 43 – używana do smarowania włosów, 43 – mit. gr. bogini mądrości, 45 – ptak budujący wiszące gniazda,
46 – dawn. żołnierz najemny, 47 – ulica.
PIONOWO: 1 – warowna budowla,
2 – nie jawa, 3 – elektroda dodatnia,
4 – pora roku, 5 – wyspa indonezyjska,
6 – dla wędkarza, 7 – owoc fasoli, grochu, 10 – wznoszony na zdrowie,
13 – język w Finlandii, 14 – danie mięsne, 16 – kururu, 17 – pokarm dla kanarków, 18 – kukła, 19 – dychawica,
21 – ptak z rzędu krukowatych, 22 – faworyt, 23 – humanoidalny robot,
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26 – kraina wyżynna w Afryce, 27 – bitwa, 30 – osoba ze związku białego mężczyzny i murzynki, 31 – mieszanie kart,
34 – część twarzy, 35 – dzika koza pirenejska, 37 – miejscowość z Zamkiem
Krzyżtopór, 38 – konopie manilskie,
40 – oaza zieleni w mieście, 41 – gra
w karty, 44 – dawna nazwa Tokio.
Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda
38-40), otrzyma jedna osoba spośród
tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) lub e-mailem
(biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło,
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na
rozwiązania czekamy do 10 dni od daty
zamieszczenia konkursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki „WR 16” zapraszamy do redakcji po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (pod nr 889-771365) – Antoniego Kostorza. Prawidłowe hasło: „Łzy kobiety to poranna rosa”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca
otrzyma również książkę z wydawnictwa Prószyński i S-ka.
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OGŁOSZENIE

Helen Fischer

Martha Hall Kelly

Celia Laskey

Cała wstecz

Rosyjskie róże

Pod tęczą

Czy można uwierzyć w niemożliwe?
Mówi się, że ci, których kochamy, zostają
z nami na zawsze. Cóż, mogę potwierdzić, że
to absolutna prawda. Chociaż pewnie nie takiej
prawdy spodziewają się niektórzy.
Moja mama zmarła, kiedy byłam ośmiolatką,
ale teraz znowu mogę ją widywać.
Zapytacie jakim cudem? Pewnie pomyślicie,
że zupełnie postradałam zmysły.
A jednak pozwólcie, że wam coś wyjaśnię…
Faye wie, że jest prawdziwą szczęściarą: ma
dwie świetne córki, kochającego męża i oddanych przyjaciół. Brakuje jej tylko matki, Jeanie,
która zmarła, kiedy Faye miała zaledwie osiem
lat. Tęsknota za matką doskwiera Faye coraz
bardziej w miarę, jak rosną jej własne dzieci.
Choć żal po bolesnej stracie nigdy jej nie opuszcza, nauczyła się z nim żyć.
Jednak nagle Faye traﬁa w sam środek swojego dzieciństwa. Oto świat cofnął się w czasie
– są lata siedemdziesiąte i Faye znów może być
ze swoją mamą.
Tylko co teraz? A raczej co potem? Czy można
oderwać się od wspaniałej przeszłości?
Czy Faye będzie musiała wybierać pomiędzy
światami? Jeśli dokonanie wyboru ma oznaczać
ostateczne rozstanie z matką, Faye zrobi wszystko, żeby go uniknąć.

Opowieść o miłości i przyjaźni, które pomagają nam przetrwać najgorsze chwile.
Autorka bestsellerowych „Liliowych dziewczyn” cofa się w czasie o jedno pokolenie, aby
opisać losy trzech nieugiętych kobiet podczas
I wojny światowej.
W roku 1914 świat już tyle razy znajdował
się na krawędzi wojny, że wielu nowojorczyków
lekceważy to zagrożenie. Eliza Ferriday jest podekscytowana wyprawą do Petersburga z Soﬁą
Stresznawą, kuzynką Romanowów. Poznały się
pewnego lata w Paryżu i zostały bliskimi przyjaciółkami. Teraz Eliza wyrusza w podróż życia z Soﬁą, by na własne oczy ujrzeć cuda Rosji: kościół
pokryty od wewnątrz mozaiką zdobioną klejnotami, obrazy Rembrandta w Pałacu Zimowym,
słynny balet.
Lecz kiedy Austria wypowiada Serbii wojnę
i imperialna dynastia rosyjska zaczyna upadać,
Eliza wraca do Ameryki, a Soﬁa z rodziną uciekają do ich wiejskiej posiadłości. Ponieważ brakuje
im służby, zatrudniają córkę miejscowej wróżki,
Warinkę, nieświadomie sprowadzając na dom
wielkie niebezpieczeństwo.
Po drugiej stronie Atlantyku Eliza ze wszystkich sił stara się pomagać rodzinom białych Rosjan, którzy uciekli przed rewolucją. Ale kiedy
listy Soﬁi nagle przestają przychodzić, obawia się
najgorszego.

Chcieli żyć w streﬁe wolnej od LGBT, ale los
spłatał im ﬁgla…
Big Burr to miasteczko, gdzie wszyscy się
znają – a przynajmniej tak im się wydaje. Kiedy jednak zdobywa niechlubny tytuł „najbardziej homofobicznej miejscowości w Ameryce”,
a przyznająca go organizacja na dwa lata przysyła tam queerową grupę zadaniową do pracy
u podstaw i edukowania lokalsów, rezultaty są
nie do przewidzenia.
Pogrążona w żałobie po synu Linda przyjmuje
aktywistów z otwartymi ramionami, bo tylko oni
nie wiedzą o jej bolesnej przeszłości.
Nastoletnia Avery, wściekła, że musiała zostawić Los Angeles, za wszelką cenę stara się
nawiązać przyjaźnie w nowym liceum. Tyle
że szkolni koledzy szybko odkrywają, że to jej
mama kieruje grupą zadaniową.
Gabe, lokalny myśliwy, który mieszka w Big
Burr od urodzenia, nagle czuje, że znalazł się na
celowniku.
W miarę jak napięcie rośnie, związki się rozpadają, a bolesne prawdy wychodzą na jaw,
zarówno starzy, jak i nowi mieszkańcy zaczynają
się zastanawiać, czym jest poczucie przynależności. „Pod tęczą” to ciepła, pełna humoru,
przejmująca opowieść o zawiłościach ludzkiej
psychiki, związkach oraz tolerancji wobec siebie
i innych.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej,
informuje o wywieszeniu na
okres 21 dni, tj. w okresie od
23.06.2021 r. do 14.07.2021 r.,
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac
Jana Pawła II 6 (II piętro,
obok pokoju 217) wykazu
nieruchomości gruntowej,
położonej w Rudzie ŚląskiejRudzie w rejonie ulicy
Noworudzkiej, własności
Skarbu Państwa, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów
jako działka 1021/507
o powierzchni 52968 m2,
obręb Ruda, k.m.5, zapisana
w księdze wieczystej
KW nr GL1S/00014838/2,
która zostanie zbyta
w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego
z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda
Śląska. Cena wywoławcza
(netto) do przetargu wynosi
6.281.000,00 zł.
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Sukcesy zapaśników

Dobre informacje napływają z ZKS-u
Slavia Ruda Śląska. Paulina Danisz, Patrycja Słomska i Jakub Czerczak to trójka zapaśników, która znalazła się w kadrze Polski. Zawodnicy sprawdzą swoje
siły podczas mistrzostw Europy juniorów w zapasach, które odbywają się
w niemieckim Dortmundzie. Z kolei
związana z zapasami i rudzką „Slavią”
trenerka Elżbieta Garmulewicz została
członkiem zarządu Polskiego Związku

Zapaśniczego. – 26 czerwca w Warszawie w siedzibie Polskiego Komitetu
Olimpijskiego odbyły się wybory prezesa
oraz członków zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego. Prezesem na kolejną
kadencję wybrano Andrzeja Suprona.
Z kolei ja zostałam wybrana do zarządu
z najwyższą liczbą głosów. To bardzo duży kredyt zaufania, ale także wielka odpowiedzialność – podkreśla Elżbieta
Garmulewicz.
AL

Zapasy

Zgoda podsumowała sezon

Miniony sezon okazał się owocny dla rudzkich szczypiornistek.
Bielszowicka Zgoda podsumowała udany sezon sportowy. Juniorki młodsze mogą pochwalić się tytułem wicemistrzyń
Polski i Śląska, młodziczki mistrzostwem

Śląska, a dziewczęta to obecne mistrzynie
Śląska. W miniony piątek (26.06) na stadionie Zgody odbyło się uroczyste wręczenie medali i statuetek. 
AL

Biegi

Znowu pobiegli z wiewiórką
Mimo
kapryśnej
pogody
na starcie
pojawiło
się wielu
biegaczy.
Wiewiórka powróciła po rocznej przerwie! W sobotę (26.06) miłośnicy aktywnego stylu życia mogli sprawdzić swoje
możliwości na bieżni Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15 oraz w halembskim
lesie. Bieg rozpoczął piąty już cykl tej
popularnej sportowej imprezy. Najpierw
wystartowali najmłodsi, a zaraz po nich
dorośli.
Tak jak każdego roku bieg rozpoczął
się i kończył na bieżni Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15, a w jego trakcie
uczestnicy pokonywali pętlę o długości
4,2 km, która przebiegała przez halembski las. Z kolei dzieci, które nie przekroczyły jeszcze piętnastego roku życia,

sprawdziły swoje siły na dystansie
1000 m. Każdy z biegaczy oraz uczestników marszu nordic walking sam mógł
zdecydować, ile okrążeń pokona. Maksymalnie biegacze mogli to zrobić pięć
razy (21 km), a osoby, które wystartowały w rywalizacji nordic walking, trzy razy (12,6 km).
Warto przypomnieć, że pod koniec cyklu wręczone zostaną medale dla najaktywniejszych uczestników, którzy wystartują w co najmniej czterech biegach,
w tym koniecznie w ostatnim, na dowolnym dystansie i w dowolnej konkurencji
(dotyczy również biegu dzieci na dystansie 1000 m).
AL

Julia Michałek z UKS-u Śląsk została
mistrzynią Polski juniorek w boksie. Podczas zawodów, które odbyły się w miejscowości Bolszewo na Kaszubach, rudzka
zawodniczka okazała się najlepsza w wadze 69 kg.
W zawodach wzięło udział około 90 zawodniczek z całej Polski w kategorii wiekowej do 18. roku życia. Jest to najważniejsza impreza dla juniorek, bo selekcyjna
do kadry narodowej i w późniejszym etapie jedna z imprez selekcyjnych do mistrzostw Europy i świata. Na tym jednak
nie koniec sukcesów. Na zawodach, które
odbyły się na Litwie, Julia Michałek pokonała w półfinale zawodniczkę ze Szwecji,
a w finale przegrała z zawodniczką z Litwy.
AL

Foto: UKS Śląsk Ruda Śląska

Foto: ZKS Slavia Ruda Śląska

Elżbieta
Garmulewicz
została
powołana
do zarządu
PZZ.

Julia mistrzynią Polski

Na zdjęciu Julia z trenerem
Eugeniuszem Sarotą.

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Mistrz Adam

Adam Łaskawski z Rudy Śląskiej triumfował! Podczas mistrzostw Polski i pucharu Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, który odbył się w dniach 26-27 czerwca
w Kielcach, sportowiec po raz kolejny wywalczył najwyższe miejsca.
– Broniłem już piątego tytułu mistrza
Polski. Zawody ukończyłem na pierwszym
miejscu w swojej kategorii wagowej i na
drugim w kategorii open. Teraz czeka mnie
ciężka praca, bo we wrześniu sprawdzę
swoje siły na dwóch imprezach – mistrzostwach Europy w Rosji i Arnold Strongman
Classic w Hiszpanii – podkreśla Adam Łaskawski. Natomiast w październiku zawodnikowi będzie można kibicować podczas startu w mistrzostwach świata w Kazachstanie.
AL

Foto: arch.

Każdy właściciel lub zarządca
budynku czy lokalu będzie
zobowiązany złożyć deklarację
do CEEB o użytkowanych
źródłach ciepła i spalania
paliw. Dotyczy to zarówno
domów mieszkalnych,
jak i niemieszkalnych.
Wszystkie regulacje
dotyczące CEEB zostały
sformułowane i zdefiniowane
w rozdziale 5a ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu
termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków
(Dz.U.z 2021 r., poz. 554). Dla
budynków, które już istnieją
właściciel lub zarządca będzie
miał 12 miesięcy na złożenie
deklaracji, natomiast dla
nowopowstałych budynków
termin ten będzie wynosił
14 dni od dnia pierwszego
uruchomienia źródła ciepła.
W przypadku zmiany
źródła ciepła właściciel
lub zarządca budynku czy
lokalu ma 14 dni od dnia,
w którym zaistniała zmiana
na złożenie nowej deklaracji.
Deklarację będzie można
złożyć drogą elektroniczną
za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego CEEB
https://zone.gunb.gov.pl/
lub w formie papierowej
w Urzędzie Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
Przesłanie danych będzie
obowiązkowe. Za brak
zgłoszenia lub przekroczenie
dopuszczalnego terminu
zgłoszenia zgodnie z art. 27h
ust. 1 ww. ustawy będą groziły
kary grzywny. Szczegółowe
informacje na temat CEEB
dostępne na stronie Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego
https://www.gunb.gov.pl/
strona/centralna-ewidencjaemisyjnosci-budynkow-faq.

Boks

Foto: KS Zgoda Ruda Śląska

Od 1 lipca 2021 r. rusza
Centralna Ewidencja
Emisyjności
Budynków

Zapasy

Foto: UM Ruda Śląska

Nowe
obowiązki
dla
właścicieli
i zarządców
budynków
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Kolejny sukces Adam Łaskawski
osiągnął podczas zawodów w Kielcach.

Pływanie

Pływacy na medal
Aż siedem medali wywalczyli zawodnicy UKS-u Manta Kochłowice podczas mistrzostw Śląska. Młodzi pływacy po raz
kolejny udowodnili, że są w dobrej formie.
Filip Paprotny dwukrotnie stawał na
najniższym podium mistrzostw, Dominik
Krząkała dwukrotnie został wicemistrzem
Śląska na 50 i 100 m stylem motylkowym,
Paulina Kozubowska uzyskała tytuł wicemistrzyni Śląska na 100 metrów stylem
motylkowym, a sztafety chłopców 4x50 m
stylem dowolnym i 4x50 m stylem zmiennym dwa razy zdobyły drugie miejsce
(w składzie Paweł Hemlecki, Artur
Joszko, Dominik Krząkała i Filip Paprotny).
Warto dodać, że świetne wyniki Filipa
Paprotnego pozwoliły mu zająć trzecie
miejsce w klasyfikacji według punktów
FINA za dwa najlepsze starty. Z kolei blisko zdobycia medalu była sztafeta dziewcząt 4x50 m zmiennym w składzie Laura
Ogińska, Lena Ogińska, Paulina Kozubowska i Eliza Kisiel. Dziewczyny ostatecznie zajęły miejsce tuż za podium.

Foto: UKS Manta Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl

Młodzi pływacy wypływali
kolejne medale.
Pozostali zawodnicy również dobrze się
spisali i licznie poprawiali swoje rekordy
życiowe. Byli to: Zuzanna Hołowczak,
Wiktoria Bogdańska, Alicja Słowińska,
Paweł Gielza, Bartosz Lenart oraz Wojciech Bochomulski.
AL

www.wiadomoscirudzkie.pl
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