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Więcej na str. 6

Mały wojownik, Fabianek, 
jest już w Polsce!
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Więcej na str. 11

Derby Wawel – Urania 
bez rozstrzygnięcia

Zapraszamy do zapisów

ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

ZAPISY TEL. 32 340-46-76 

Wolne terminy 
na protezy 

zębowe na NFZ 
2022 rok!!!

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE 
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Więcej na str. 4

Bezpieczna 
Ruda Śląska

MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 12.05
ODK Country – Bykowina – 13.05 
MBP nr 18 – Halemba – 11.05
ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 10.05
Ruda 1, ul. Wolności 6, p. I, sala nr 1 – 17.05
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Więcej na str. 5

Szykuje się 
modernizacja 

kanalizacji deszczowej 
w Halembie
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BUDŻET 2021

Wykonanie budżetu ocenione pozytywnieRegionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie 
budżetu Rudy Śląskiej  
za 2021 r. W ubiegłym roku 
dochody miasta wyniosły  
976,5 mln zł, natomiast 
wydatki 934,4 mln zł, z czego 
ponad 74 mln zł przeznaczono 
na inwestycje. Dochody miasta 
powiększyły się też  
o 23,7 mln zł pozyskane 
ze środków unijnych. 
Jednocześnie miasto 
zmniejszyło swoje zadłużenie, 
które na koniec 2021 r. 
wyniosło 242,9 mln zł, 
a wskaźnik zadłużenia 
osiągnął najniższy poziom 
od 16 lat. Wydana przez 
RIO opinia uruchamia teraz 
procedurę do podjęcia przez 
rudzkich radnych uchwały 
absolutoryjnej.

W ubiegłym roku miasto najwięcej 
środków, bo 318 mln zł, czyli ponad 
1/3 całego budżetu, przeznaczyło na 
oświatę, w dalszej kolejności wydatkowa-

no pieniądze na pomoc społeczną i rodzinę 
– 285 mln zł oraz działania z zakresu go-
spodarki komunalnej i ochrony środowi-
ska – 93,3 mln zł.

W przypadku wydatków inwestycyj-
nych największa pula pieniędzy tradycyj-
nie przeznaczona została na drogi. Była to 
kwota 17,9 mln zł. – W drugiej połowie 
zeszłego roku rozpoczęliśmy budowę kolej-
nego odcinka trasy N-S od ul. Kokota do 
ul. Bielszowickiej. To właśnie to zadanie 
pochłonęło najwięcej środków przezna-
czonych na inwestycje, bo 12,3 mln zł. To 
oczywiście tylko część tego, ile w całości 
kosztować będzie realizacja tego przedsię-
wzięcia, które ma być gotowe w 2023 r. 
– podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent 
Rudy Śląskiej.

Ponad 11 mln zł miasto przeznaczyło na 
inwestycje związane z ekologią i ochroną 
środowiska. Tu sztandarowym projektem 
była wymiana oświetlenia na nowe ledo-
we, na ponad stu ulicach w mieście. 
10,6 mln zł przeznaczono na inwestycje 
z dziedziny gospodarki mieszkaniowej, 
m.in. na termomodernizacje wielorodzin-
nych budynków znajdujących się w miej-
skim zasobie mieszkaniowym. Inwestycje 
takie przeprowadzono w budynkach przy 
ul. Bielszowickiej 112, ul. Kokota  
127-129-131, ul. Kokota 149, ul. Mickie-
wicza 1, ul. Sikorek 49-51-53-55-57, 

ul. Damrota 5, ul. Chorzowskiej 9a, ul. Pia-
stowskiej 52, ul. Gierałtowskiego 2 oraz 
ul. Bytomskiej 39-41.

Z innych realizowanych w ubiegłym ro-
ku inwestycji wyliczyć trzeba jeszcze za-
kończenie modernizacji budynku Muzeum 
Miejskiego oraz wykonanie w nim nowej 
wystawy stałej, rozpoczęcie budowy no-
wego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 
w Bielszowicach, czy rozpoczęcie rewita-
lizacji dwóch parków w Nowym Bytomiu 
w ramach budowy Traktu Rudzkiego.

Przy realizacji inwestycji ważne są tak-
że stabilne finanse miasta. Niestety, z każ-
dym rokiem sytuacja finansowa samorzą-
dów pogarsza się. Dotyczy to także Rudy 
Śląskiej. – Patrząc tylko na suche liczby, 
można odnieść wrażenie, że miasto jest 
w znakomitej kondycji finansowej i nie ma-
my w tej materii żadnych problemów. Oka-
zuje się, że rzeczywistość jest jednak zupeł-
nie inna – ocenia Grażyna Dziedzic. Pre-
zydent Rudy Śląskiej zwraca tu m.in.  
uwagę na nadwyżkę budżetową, która wy-
niosła na koniec 2021 r. 42,1 mln zł. – Tak 
naprawdę była ona efektem przekazania 
w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku 
rządowych środków w ramach uzupełnie-
nia subwencji ogólnej. Szkopuł w tym, że 
pieniądze te przeznaczone są na ten rok, 
ale musiały zostać zaksięgowane jeszcze 
w 2021 r. W ten sposób sztucznie poprawi-

ły wynik finansowy wszystkich samorzą-
dów – wskazuje prezydent.

Kolejna kwestia, na którą zwracają 
uwagę rudzcy samorządowcy, to gwałtow-
ny wzrost wydatków związanych z pod-
wyższeniem pensji minimalnej i regulacją 
wynagrodzeń nauczycieli. – Na ten cel 
przeznaczyliśmy w 2021 r. ponad 62 mln zł 
więcej niż w 2020 r. – informuje Ewa Gu-
ziel, skarbnik miasta. Okazuje się, że nie 
pomogły nawet większe wpływy z udziału 
w podatku PIT, które w porównaniu do 
2020 r. były większe o ponad 22 mln zł 
i wyniosły 214,8 mln zł. – Jak widać, nie 
pokryły nawet w połowie wzrostu wydat-
ków na wynagrodzenia – dodaje.

Jak wskazują władze miasta, prawdziwe 
finansowe kłopoty dla samorządów może 
przynieść aktualny rok. Od 2022 r. zmieni-
ły się bowiem zasady przekazywania sa-
morządom udziałów w podatku PIT. Teraz 
trafiają one na konto miasta co miesiąc, 
w równych transzach. Dotychczas były to 
różne kwoty, często większe niż wcześniej 
planowano, przez co na koniec roku suma 
przekazywanych środków bywała większa 
od tej pierwotnie założonej. Teraz tak już 
nie będzie. Mniejsze wpływy z PIT 
w 2022 r. miało zrekompensować uzupeł-
nienie subwencji ogólnej. W przypadku 
Rudy Śląskiej kwota ta wyniosła 
33,3 mln zł i to ona właśnie stanowiła 

większą część ubiegłorocznej nadwyżki. 
– Po uwzględnieniu rekompensaty, wpływy 
z podatku PIT będą w tym roku mniej wię-
cej na tym samym poziomie, co w ubie-
głym. Ale jak teraz zestawimy to z lawino-
wo rosnącymi wydatkami spowodowanymi 
rosnącymi płacami, galopującą inflacją, 
czy dramatyczną już sytuacją na rynku in-
westycji, gdzie trudno wyłonić wykonaw-
ców, ponieważ ceny materiałów zmieniają 
się z dnia na dzień, to sytuacja nie jest cie-
kawa – nie kryje obaw Grażyna Dziedzic.

Dzięki spłacie części kredytów, poży-
czek i wykupowi obligacji udało się nato-
miast o 4,4 mln zł zmniejszyć zadłużenie 
miasta, które na koniec 2021 r. wyniosło 
242,9 mln zł. Zmniejszył się także sam 
wskaźnik zadłużenia, który obniżył się do 
poziomu 24,87 proc., gdy na koniec 2020 r. 
wynosił on 27,76 proc., a na koniec 2019 r. 
29,96 proc.

Opinia RIO dotycząca wykonania bu-
dżetu za 2021 r. jest jednym z dokumen-
tów, które rozpatruje Komisja Rewizyjna 
Rady Miasta podczas prac nad wnioskiem 
o udzielenie lub nieudzielenie absoluto-
rium dla prezydenta miasta. Uchwała ab-
solutoryjna to jedna z najważniejszych 
uchwał, jaką podejmuje Rada Miasta. Jest 
ona oceną działalności prezydenta miasta 
za dany rok w oparciu o realizowany bu-
dżet. TK

Święty Florian znów zagościł w Nowym Bytomiu,
czyli obchody Dnia Hutnika po 2 latach przerwy

Mamy za sobą dwa lata pandemii – lata niełatwe, znaczone kolejnymi falami zakażeń, wypełnione na początku długotrwałą izolacją, a później różnorakimi obostrzeniami i zaka-
zami. Mocno odczuliśmy jej wpływ na rytm naszego życia prywatnego, jak i na funkcjonowanie większości firm. Musieliśmy nauczyć się efektywnie pracować w formule zdalnej, 
a w kontaktach z ludźmi zachowywać się odpowiedzialnie, ale też wymagać odpowiedzialności. Dziś mamy nadzieję, że w miarę jak powrót do normalności staje się faktem, tak 
możliwe staje się również to, czego przez cały ten czas brakowało nam bodaj najbardziej – a mianowicie swobodnych spotkań z ludźmi, wspólnego świętowania i biesiadowania.

Dla społeczności mocno związanych 
z jedną firmą, zarówno miejscem, jak i wy-
jątkowo bogatymi tradycjami, a nierzadko 
całym życiem zawodowym wielu, rodzin-
nych pokoleń, takie spotkania są szczegól-
nie ważne! Dlatego po dwóch długich la-
tach przerwy z wielką przyjemnością mo-
żemy wreszcie powtórzyć znaną wszyst-
kim tradycję i poinformować, że „4 maja 
2022 roku, w dniu św. Floriana, o godzinie 
10.40 sprzed bramy głównej  
„Huty Pokój” S.A. ulicami Rudy Śląskiej 
ruszył tradycyjny pochód, inaugurujący 
obchody święta wszystkich hutników”. 

Zaproszeni goście w towarzystwie or-
kiestry, pocztów sztandarowych, pracow-
ników Spółek Grupy Hutniczej, ich rodzin 
oraz mieszkańców miasta przemaszerowa-
li ulicą Piotra Niedurnego, do kościoła  
św. Pawła w Nowym Bytomiu, gdzie  
odbyła się uroczysta msza święta w inten-
cji pracowników „Huty Pokój” S.A.,  
„Huty Pokój Profile” Sp. z o.o.  
i „Huty Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. oraz 
ich rodzin.

Pomimo radosnego charakteru święta 
i towarzyszącej mu wiosennej aury, nie 
sposób jednak było uwolnić się od  

refleksji smutnych, związanych zarówno 
z trwającą, zbrodniczą agresją militarną na 
naszego sąsiada – suwerenne państwo 
ukraińskie – jak i z niedawnymi, tragicz-
nymi katastrofami w kopalniach Pniówek  
i Zofiówka. Składając hołd ich ofiarom 
oraz łącząc się w smutku z rodzinami, mo-
gliśmy jednak odczuwać również dobre 
emocje, bowiem w tym roku wśród uczest-
ników obchodów znaleźli się również go-
ście z Ukrainy, którzy dzięki staraniom 
pracowników i zarządów hutniczych firm, 

znaleźli schronienie i godne warunki życia 
w Rudzie Śląskiej. 

Po mszy świętej wszyscy udali się do 
ogrodu Miejskiego Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty na Festyn Rodzinny. 
Trzeba przyznać, że dla braci hutniczej 
stworzono tam warunki wymarzone do 
spontanicznego wznawiania i swobodnego 
rozwijania tzw. relacji międzyludzkich, 
a więc tego, czego bardzo nam już brako-
wało. Był grill z wusztym i krupniokiym, 
był karczek ze zymftym, no i ten magiczny 

bursztynowy napój, który – jak wiadomo 
– najlepiej smakuje lany z beczki i na 
świeżym powietrzu. Dodatkowych wrażeń 
artystycznych dostarczyło zaś Trzech 
Muszkieterów Kabaretu i Szlagierów. 

Warto tu przypomnieć, że nasz patron 
– św. Florian (ustanowiony w 1436 r. jed-
nym z czterech głównych patronów Króle-
stwa Polskiego) – żył w trzecim wieku i był 
oficerem armii cesarza Dioklecjana, skaza-
nym na śmierć przez utopienie, po tym jak 
ujął się za prześladowanymi żołnierzami 

– chrześcijanami. Nad jego grobem w miej-
scowości Sankt Florian w Austrii, niedale-
ko Linzu, wybudowano później klasztor 
ojców benedyktynów. Św. Florian jest tra-
dycyjnie patronem zawodów związanych 
z ogniem, a więc strażaków, hutników, ko-
miniarzy, a także garncarzy i piekarzy. Na-
wiasem mówiąc, 4 maja jest również na 
całym świecie Nieoficjalnym Dniem 
Gwiezdnych Wojen, lecz to już zupełnie 
inna historia, niemająca z naszym patro-
nem żadnego związku…
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Drogowe problemy Halemby
Korki samochodowe, brak miejsc postojowych, nieprawidłowe parkowanie i problemy z garażami – to najczęściej zgłaszane sprawy 
podczas spotkań władz Rudy Śląskiej z mieszkańcami Halemby. Tematy te zostały poruszone również w trakcie poniedziałkowego spo-
tkania dzielnicowego, z czego najwięcej emocji budziły zatory drogowe. – Pracujemy nad tym i mamy już przygotowane dwie wstępne 
koncepcje poprowadzenia dodatkowych dróg. Uczciwie muszę jednak powiedzieć, że rozwiązanie tej kwestii nie zajmie roku ani dwóch 
lat. Najpierw trzeba będzie je zaprojektować, a potem znaleźć pieniądze na wykonanie – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer.
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Przedostatnie dzielnicowe spotkanie w ramach wiosennej 
tury odbyło się w Halembie.

Kolejowe 
Konsultacje

17 maja o godz. 17.00 w Stacji Biblioteka  
w Rudzie Śląskiej odbędą się konsultacje społeczne 
dotyczące możliwości budowy dodatkowych torów  

na trasie Katowice – Gliwice.  
Założeniem planowanej inwestycji jest oddzielenie 

ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego,  
co przyczyni się do zwiększenia przepustowości na 

jednej z najpopularniejszych tras w regionie.

Zwiększenie przepustowości pozwoliłoby na uruchomienie 
nie tylko większej ilości połączeń pasażerskich, lecz także na 
przewóz większej ilości towarów. Po torach mogłyby kurso-
wać cięższe i dłuższe pociągi towarowe, m.in. w relacjach mię-
dzynarodowych. Przedmiotem analiz jest również skrócenie 
czasu jazdy pociągów z Katowic do Gliwic.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotka-
nia w pięciu miastach, przez które przebiegają linie kolejowe 
objęte projektem. Rudzkie odbędzie się 17 maja br. o godz. 
17.00 w Stacji Biblioteka, czyli zabytkowym budynku dworca 
PKP w dzielnicy Chebzie. Podczas spotkania zostaną zaprezen-
towane wstępne rozwiązania projektowe, a także będzie moż-
liwość zadania pytań przedstawicielom firmy opracowującej 
studium wykonalności.

Z dokumentacją można zapoznać się już wcześniej, odwie-
dzając dworzec w Chebziu w godzinach pracy Stacji Bibliote-
ka (poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 10.00 do 18.00, 
czwartek od 11.00 do 19.00, sobota od 7.00 do 15.00) lub 
Biuro Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta (poniedziałek, 
wtorek, środa od 8.00 do 16.00, czwartek od 10.00 do 18.00, 
piątek od 8.00 do 14.00) czy też pobierając ją w wersji elektro-
nicznej. Osoby, które chcą pomóc w lepszym dopasowaniu in-
frastruktury kolejowej, mogą też do 30 maja br. wypełnić an-
kietę dostępną do pobrania oraz w wersji papierowej w Stacji 
Biblioteka i w Urzędzie Miasta. Odnośniki do dokumentacji 
i ankiety można znaleźć na stronie www.rudaslaska.pl.

Studium wykonalności ma dać odpowiedź, jak rozwijać in-
frastrukturę kolejową i przygotować dokumentację przedpro-
jektową, umożliwiającą realizację robót. Określony zostanie 
zakres projektu, jego efekty oraz koszty realizacji, co ułatwi 
planowanie inwestycji. Zakładany termin realizacji prac stu-
dialnych to lata 2021-2023.

Konsultacje będą prowadzone w ramach zadania: „Prace 
na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na ob-
szarze Śląska na odcinku Katowice – Gliwice – opracowanie 
studium wykonalności w ramach projektu pn. <<Prace przy-
gotowawcze dla wybranych projektów>>”, realizowanego 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zadanie jest realizowane  
we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ włAdZ Rudy 
ŚląSKiej Z MieSZKAŃcAMi dZielNic

 12.05, godz. 17.00 – wirek i czarny las, • 
Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Głównej 1.

Życie osobom zmotoryzowanym mogą też 
skomplikować roboty, które będą prowadzone 
przy budowie kanalizacji deszczowej w Halem-
bie. Inwestycja już wkrótce będzie realizowana 
na osiedlu w rejonie ulic Solidarności, Miodo-
wej, Racławickiej, Kosynierów, Zamenhofa, Ol-
szynowej i Międzyblokowej (więcej na str. 5). 
– Tak duży zakres prac oznacza niestety utrud-
nienia  dla  kierowców.  Będziemy  kłaść  bardzo 
duży  nacisk  na  przygotowanie  odpowiedniego 
harmonogramu robót, by były one rozłożone na 
odpowiednie  etapy  oraz  odpowiedniego  
projektu  zmiany  organizacji  ruchu,  żeby  prace 
były jak najmniej uciążliwe. O wszystkim będzie-
my  oczywiście  wcześniej  informować  – mówił 
wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W ostatnim czasie utrudnienia w ruchu w Ha-
lembie spowodowane były też m.in. przebudową 
połączenia ulic Nowy Świat i Halembskiej. In-
westycja rozpoczęła się w lipcu ubiegłego roku 
i jest już na ukończeniu. Dotyczy miejsca, gdzie 
ul. Halembska przeplata się z ul. Nowy Świat na 
odcinku ok. 170 metrów (formalnie jest to część 
ul. Nowy Świat). Wykonano tam ciąg pieszo-ro-
werowy od strony południowej, ścieżkę rowero-
wą od strony północnej oraz ścieżkę i chodnik na 
zmianę z ciągiem pieszo-rowerowym po jednej 
stronie ul. Halembskiej w kierunku autostra-
dy A4. W zakres prac weszła też budowa i prze-
budowa odwodnienia oraz modernizacja oświe-
tlenia, które zostało zastąpione ledowym na słu-
pach aluminiowych. W ostatnich dniach został 
przebudowany przejazd kolejowy i wykonano 
nową nawierzchnię. – Na  kilka  dni musieliśmy 
zamknąć ruch przez ten przejazd, stąd te korki na 
ulicy 1 Maja – tłumaczył wiceprezydent Mejer. 
– W najbliższym czasie zostanie tam wymalowa-
ne  oznakowanie  poziome  oraz  dokończone  zo-
staną  roboty brukarskie. Powstanie  także miej-
sce  obsługi  rowerzystów  – dodał. Inwestycja 
warta jest 2,8 mln zł. Na to zadanie miasto otrzy-
mało dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości  1 mln zł.

Warto również wspomnieć, że kolejne prace 
drogowe w tej dzielnicy toczą się przy ulicy 

Podlaskiej, która dotych-
czas miała status drogi 
gruntowej. To z kolei długo 
wyczekiwana przez miesz-
kańców inwestycja. Po mo-
dernizacji powstanie tam 
nie tylko nowa nawierzch-
nia, ale też kanalizacja, 
oświetlenie i chodnik. Bu-
dowa ponad 600 m odcinka 
drogi będzie kosztowała 
3,8 mln zł i zostanie ukoń-
czona w październiku br.

Po raz kolejny na spotka-
niu w tej dzielnicy poruszono sprawę parkin-
gów. Brak miejsc postojowych i utrudnienia, 
związane z nieprawidłowym parkowaniem, to 
nieustający problem halembian. – Miasto nie bę-
dzie budować parkingów na osiedlach mieszka-
niowych, to leży w gestii spółdzielni czy wspól-
not mieszkaniowych – tłumaczył wiceprezydent 
Michał Pierończyk. – Mieszkańcy mogą zgłosić 
jednak  taką  inwestycję w ramach budżetu oby-
watelskiego, z tym że musi ona dotyczyć nieru-
chomości należących do miasta – dodał.

Podczas spotkania przedstawiciele Rady Ro-
dziców przy SP nr 27 zgłosili wniosek o zainsta-
lowanie kamer na terenie szkoły. – Coraz czę-
ściej  zdarzają  się  tutaj  dewastacje, monitoring 
pozwoliłby  na  kontrolowanie  tego  miejsca, 
szczególnie  boiska  szkolnego  – zgłaszali pro-
blem rodzice. –  Postaramy  się  zabezpieczyć 
środki w budżecie na ten cel, proszę tylko, żeby 
jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek – od-
powiedziała wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Nieustającym problemem Halemby są grasu-
jące przy posesjach dziki, bo prawie cała dziel-

nica jest otoczona lasami. – Z dzikami walczymy 
od  kilku  lat.  Miesiąc  temu  przystąpiliśmy  po-
nownie do odstrzału, dlatego proszę zgłaszać do 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie poja-
wiają się te zwierzęta, a my skierujemy tam my-
śliwego – wyjaśniał wiceprezydent Mejer.

Tradycyjnie każde ze spotkań jest okazją do 
przybliżenia inwestycji, które realizowane są 
w poszczególnych dzielnicach. Obok wspo-
mnianych inwestycji drogowych, w Halembie 
wybudowany zostanie plac zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu nr 35. Zadanie to realizowane 
będzie w ramach budżetu obywatelskiego. 
– Właśnie wystartowała dziesiąta edycja budże-
tu obywatelskiego i rozpoczęliśmy nabór wnio-
sków na 2023 rok. Czas na zgłoszenia w formie 
papierowej  upłynie  20  maja,  a  za  pośrednic-
twem platformy elektronicznej 27 maja. Środki 
do podziału to prawie 4,7 mln zł. Zachęcam do 
zgłaszania  pomysłów,  urzędnicy  pomogą  pań-
stwu w przygotowaniu koncepcji – zachęcał wi-
ceprezydent Mejer.

IM
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BEZPIECZEŃSTWO

Z każdym rokiem jest bezpieczniej
Ogólny spadek liczby przestępstw oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszych na drogach – to wynik pracy rudzkiej policji 
w ostatnich pięciu latach. W porównaniu do lat ubiegłych poprawia się także wykrywalność sprawców przestępstw kryminalnych oraz narkoty-
kowych. Takie wnioski płyną ze sprawozdania z działalności Miejskiej Komendy Policji w Rudzie Śląskiej, które zostało zaprezentowane podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta. Statystyki za ubiegły rok przedstawiła także Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej.
– Ubiegły rok,  tak  jak poprzednie, 

był dla funkcjonariuszy rudzkiej poli-
cji bardzo intensywny, ale dzięki temu 
możemy  czuć  się  bezpieczniej  w  na-
szym  mieście  –  zaznacza  Grażyna 
Dziedzic,  prezydent  Rudy  Śląskiej. 
– Policjanci podejmowali wiele dzia-
łań i akcji, których celem było wzmoc-
nienie  bezpieczeństwa  i  porządku  
w Rudzie Śląskiej – dodaje.
–  Praca  rudzkiej  policji  w  roku 

2021 jest kontynuacją zamierzeń pod-
jętych w latach ubiegłych – podkreśla 
mł.  insp.  Jarosław Dyło,  komendant 
miejski  policji  w  Rudzie  Śląskiej. 
– Priorytetem dla nas jest bezpieczeń-
stwo  na  drogach  oraz  ograniczenie 
przestępczości  kryminalnej.  Chcieli-
byśmy także wzmocnić pracę dzielni-
cowych w terenie i ich częsty kontakt 
z mieszkańcami – dodaje.
Analizując  statystyki  od  2017  do 

2021 roku, czyli w okresie ostatnich 
pięciu  lat, można  zauważyć,  że, mi-
mo  tego,  iż  liczba  przestępstw  
w 2021  roku wzrosła,  to  ogólna  ich 
liczba  na  przełomie  ostatnich  pięciu 
lat zmniejszyła się. Wzrosła także ich 
wykrywalność, która w ubiegłym ro-
ku była na poziomie 82 proc. Warto 
dodać, że jest ona większa niż średnia 
wykrywalność Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach, która wy-
nosi 74,6 proc. – Ogólny wzrost liczby 
przestępstw w 2021 roku w stosunku 
do poprzednich lat wynika ze wzrostu 
przestępczości  w  zakresie  zawiado-
mień o fałszywych alarmach, których 
ofiarą  najczęściej  padają  szkoły 
i przedszkola, a także różne publiczne 
instytucje.  Znacznie  wzrosła  także 
liczba  cyberprzestępstw  –  tłumaczy 
komendant rudzkiej policji.
W ubiegłym roku zwiększyła się na 

przykład liczba przestępstw kryminal-
nych  (w  2019  r.  było  ich  1837, 
w 2020 r. – 1768, a w 2021 r. – 1986), 
odnotowano także więcej przestępstw 
gospodarczych,  ale  zmalała  liczba 
przestępstw dotyczących narkotyków, 
ponieważ  w  2021  roku  w  ramach  
wszczętych  postępowań  wykryto 
140 przestępstw, natomiast w 2020 ro-
ku – 198 przestępstw. Z kolei wykry-
walność  tych  przestępstw  w  ciągu 
ostatnich pięciu lat plasuje się na po-
ziomie od 90 do prawie 100 procent. 
Rudzcy  policjanci  przejęli m.in.  po-
nad  5700  g  amfetaminy,  ponad  
1350 g marihuany, prawie 278 g me-
tamfetaminy i 200 g efedryny.
Zagłębiając się w statystyki, można 

stwierdzić, że w ubiegłym roku ogó-
łem wzrosła liczba wszczętych postę-

powań,  jeśli  chodzi  o  przestępstwa 
w  siedmiu podstawowych kategoriach 
kryminalnych. W porównaniu z ubie-
głym  rokiem  wzrost  wszczętych  po-
stępowań  odnotowano  w  kategorii 
przestępczości rozbójniczej (w 2021 r. 
–  15 postępowań,  a w 2020  r.  –  10), 
było też więcej bójek i pobić (2021 r. 
–  21,  2020  r.  –  20)  oraz  kradzieży 
z włamaniem (2021 r. – 182 postępo-
wania, w 2020 r. – 160), a także kra-
dzieży  mienia  (388  postępowań 
w 2021 r.  i 318 w 2020 r.). Mniej za  
to  było  przestępstw  związanych 
z uszkodzeniem ciała (w 2021 r. – 71, 
a w 2020 r. – 99) oraz kradzieży samo-
chodów (2021 r. – 23, 2020 r. – 29).
Jeśli zaś chodzi o sytuację w zakre-

sie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
to  w  roku  2021  r.  miały  miejsce 
93 wypadki oraz 1290 kolizji. W wy-
padkach  rannych  zostało  107  osób. 
Zmalała jednak liczba zabitych w wy-
padkach – w 2021 r. śmierć na drodze 
poniosła jedna osoba, a rok wcześniej 
dwie. Należy wspomnieć, że w ostat-
nich pięciu latach zmniejsza się licz-
ba  wypadków  z  udziałem  pieszych, 
ponieważ  w  2019  roku  odnotowano 
ich 31, w 2020 r. – 28, a rok później 
23. Mniej było także wypadków, któ-
rych sprawcami byli piesi (w 2021 r. 
– 7 wypadków, 2020 r. – 12, 2019 r. 
– 10).
W 2021 r. rudzka policja zatrzymała 

w sumie 402 nietrzeźwych kierowców, 
czyli o 34 więcej niż w roku poprzed-
nim. Wykonała  także  prawie  37  tys. 
badań na obecność alkoholu w organi-
zmie  kierowców.  Funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili 
także (więcej niż rok wcześniej) w su-
mie prawie 13  tys. wykroczeń. Nało-
żyli  ponad  8,7  tys.  mandatów  oraz 
udzielili przeszło 3,5 tys. pouczeń.
Wpływ na bezpieczeństwo w mie-

ście mają również dodatkowe patrole 
prewencyjne.  W  ubiegłym  roku 
w  trakcie  patrolowania  stwierdzono 
w sumie 13,5 tys. wykroczeń, z czego 
ponad 1,2 tys. zakończyło się skiero-
waniem wniosku do  sądu. Nałożono 
też prawie 7 tys. mandatów.
Duże znaczenie w pracy policji od-

grywa także Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Dzięki  tej  aplikacji 
mieszkańcy  miasta  mogą  zgłaszać 
różnego  rodzaju  wykroczenia.  Naj-
częściej zgłaszane to: nieprawidłowe 
parkowanie  (291  potwierdzonych 
zgłoszeń), spożywanie napojów alko-
holowych  w  miejscach  niedozwolo-
nych  (117  zgłoszeń),  przekroczenie 
dozwolonej  prędkości  (93  potwier-

dzone zgłoszenia) oraz dzikie wysy-
piska (58 zgłoszeń).
Miniony  rok  był  szczególny  dla 

rudzkiej  policji,  ponieważ  podejmo-
wała ona działania związane z pande-
mią  COVID-19.  Funkcjonariusze 
Wydziału Prewencji wspólnie z inny-
mi  służbami  realizowali  zadania 
związane  z  gromadzeniem,  analizą 
oraz przetwarzaniem danych w Elek-
tronicznej  Platformie  Logowania 
Ochrony Zdrowia  (e-PLOZ). W  tym 
celu nawiązali ścisłą współpracę mię-
dzy innymi ze służbami sanitarnymi, 
Strażą Graniczną oraz Centrum Ope-
racyjnym, które zostało utworzone do 
koordynacji działań na poziomie Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach oraz Komendy Głównej Poli-
cji.
Realizacja  zadań  związanych  

z COVID-19 polegała przede wszyst-
kim  na:  codziennej  aktualizacji  da-
nych  w  systemie  oraz  przygotowy-
waniu  aktualnych  list  osób  przeby-
wających  na  kwarantannie  i  izolacji 
domowej,  przygotowywaniu  i  prze-
syłaniu  sprawozdań  do  Centrum 
Operacyjnego,  jak  również  koordy-
nowaniu działań związanych z udzie-
laniem pomocy osobom izolowanym, 
które są w potrzebie, a także analizo-
waniem  i  nadawaniem  biegu  spra-
wom  związanym  z  nieprzestrzega-
niem  przepisów  dotyczących  kwa-
rantanny.  Od  początku  pandemii  do 
końca  2021  roku  na  terenie  Rudy 
Śląskiej  łącznie  odnotowano  ponad 
80 tys. osób zarejestrowanych w sys-
temie, w tym część osób była podda-

wana kwarantannie bądź izolacji kil-
kukrotnie.
Policjanci  z Rudy Śląskiej prowa-

dzą  wiele  akcji  społecznych,  
np.  „Kręci  mnie  bezpieczeństwo”, 
„Bezpieczny Senior”, „Nie dla pręd-
kości”,  „Bezpieczne  wakacje”, 
„Trzeźwa DTŚ” czy „Z młodym kie-
rowcą po doświadczenie”.
Podsumowując  statystyki,  można 

obliczyć, że każdego dnia ubiegłego 
roku  rudzcy  funkcjonariusze  
m.in.  spędzili  339  godzin w  służbie 
patrolowej oraz 99 godzin w służbie 
obchodowej, legitymowali 167 osób, 
100  razy  badali  stan  trzeźwości, 
ujawnili  80  wykroczeń,  przyjęli  
69  zgłoszeń  i  przeprowadzili  49  in-
terwencji oraz realizowali siedem do-
prowadzeń.
Na Komendę Miejską Policji w Ru-

dzie  Śląskiej  składa  się  główna  sie-
dziba przy ul. Hallera 9 w dzielnicy 
Nowy Bytom oraz pięć komisariatów 
w  dzielnicach:  Ruda,  Kochłowice, 
Halemba  oraz Wirek  (dwie  placów-
ki).  Obecnie  służbę  pełni  około  
350  funkcjonariuszy  i  pracowników 
cywilnych.
Z  kolei  ze  sprawozdania  przedsta-

wionego przez Prokuraturę Rejonową 
w Rudzie Śląskiej wynika, że w 2021 r. 
zarejestrowała  ona  4213  spraw,  co 
oznacza, że było ich o 147 więcej niż 
w  roku  poprzednim  (4066).  Łącznie 
załatwiono 4304 sprawy, natomiast na 
następny  okres  przeszło  600  spraw. 
Wśród spraw, które nie zostały zakoń-
czone w grudniu 2021 r., odnotowano 
139, których procesowy czas trwania 

przekroczył trzy miesiące, 100 spraw, 
w  których  okres  ten wynosi  od  sze-
ściu  miesięcy  do  roku,  a  także  
16  spraw,  w  których  czas  trwania 
przekroczył rok i dwie sprawy, które 
trwały  ponad  dwa  lata. W  stosunku 
do roku poprzedniego, w 2021 r. moż-
na  zaobserwować,  że  nieznacznie 
zmalał  odsetek  spraw  w  kategorii 
spraw o czasie trwania powyżej trzech 
miesięcy,  lecz  jednocześnie  wzrósł 
w przypadku  spraw w przedziale od 
trzech  do  sześciu miesięcy  oraz  po-
wyżej roku. Trzeba jednak dodać, że 
miało  na  to  wpływ  osłabienie  stanu 
kadrowego rudzkiej prokuratury.
Analizując  sposób  zakończenia  po-

stępowań przygotowawczych w 2021 r. 
z ogólnej liczny 2737 spraw załatwio-
nych  bez  odmów  wszczęcia  postępo-
wania  przygotowawczego  i  załatwio-
nych w inny sposób, do sądu skiero-
wano  wraz  z  aktem  oskarżenia  
1023 sprawy, 22 sprawy z wnioskiem 
o  dobrowolne  poddanie  się  karze  
i 28 wniosków o warunkowe umorze-
nie  postępowania  karnego.  Dokonu-
jąc  oceny  wyników  pracy  osiągnię-
tych na odcinku postępowania  sądo-
wego,  należy  stwierdzić,  że w  ubie-
głym roku sądy osądziły 1085 osób, 
z których uniewinniono jedynie osiem 
osób,  co  stanowi  0,74  proc.  liczby 
osób  oskarżonych  do  ogółu  osądzo-
nych. Jest to jeden z najniższych wy-
ników  w  jednostkach  prokuratury 
okręgu  gliwickiego  i  zdecydowanie 
niższy niż średnia dla okręgu gliwic-
kiego,  który  wynosi  1,41  proc.  Po-
nadto po raz kolejny nie odnotowano 
prawomocnych  uniewinnień w  spra-
wach, w których zastosowano środek 
zapobiegawczy w  postaci  tymczaso-
wego aresztowania.
Oceniając  natomiast  skuteczność 

apelacyjną, należy stwierdzić, że wy-
niosła ona ponad 62 proc. i w porów-
naniu z rokiem poprzednim była niż-
sza  o  ponad  11  proc. W  2021  roku 
odnotowano  dwie  skargi  na  narusze-
nie prawa strony do rozpoznania spra-
wy  w  postępowaniu  przygotowaw-
czym lub nadzorowanym przez proku-
ratora  i  postępowaniu  sądowym  bez 
nieuzasadnionej zwłoki, z czego jedną 
sąd uznał za zasadną. Warto dodać, że 
odmówiono  wszczęcia  postępowań 
przygotowawczych w 1567 sprawach, 
umorzono postępowania w 1199 spra-
wach,  z  czego  umorzono  131  spraw 
przeciwko osobie i 384 wobec niewy-
krycia sprawców. Liczba postępowań 
zawieszonych wyniosła 182.
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Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP ujawnili 
w ubiegłym roku prawie 13 tys. wykroczeń.
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Rozpoczęli najważniejsze egzaminy w życiu
Ponad 600 rudzkich maturzystów przystąpiło w tym roku do egzaminu dojrzałości. Abiturien-
ci są już m.in. po maturach podstawowych z języka polskiego, matematyki i języka angiel-
skiego. Teraz na maturzystów czekają egzaminy z przedmiotów na poziomie rozszerzonym 
(są zobowiązani do przystąpienia do przynajmniej jednego). Matury potrwają do 23 maja.

Do egzaminów maturalnych w Ru-
dzie Śląskiej w tym roku przystąpiło 
311 absolwentów rudzkich liceów 
i 315 absolwentów techników. Dołą-
czyło do nich również 30 absolwen-
tów Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go.

Matura rozpoczęła się 4 maja od eg-
zaminu pisemnego z języka polskiego 
na poziomie podstawowym. Maturzy-
ści zmierzyli się z arkuszem zadań za-
mkniętych i otwartych, a także z dłuż-
szą wypowiedzią pisemną, czyli wy-
pracowaniem. Mogli wybrać spośród 
trzech tematów, czyli „Czym dla czło-
wieka może być tradycja?” na podsta-

INWESTYCJE

Na placu budowy „eneski”
Z tygodnia na tydzień nabierają tempa prace przy budowie czwartego odcinka trasy N-S. 
Obecnie od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej powstają nasypy pod główny ciąg trasy, a w re-
jonie ul. Piaskowej realizowany jest przewiert pod torami kolejowymi, konieczny do przebu-
dowy magistrali wodociągowej.

Ponadto prowadzone są roboty 
związane z wykonaniem fundamen-
tów oraz pali pod wiadukt nad 
ul. Bielszowicką. Powoli dobiegają 
też końca prace, które umożliwią roz-
poczęcie budowy nowego przepustu 
nad Kochłówką. – Żeby ruszyć z tymi 
robotami,  trzeba  wykonać  przepust 
tymczasowy,  który  umożliwi  popro-
wadzenie  „bajpasu”  omijającego 
część ul. 1 Maja. Poza tym trwają już 
prace  związane  z  budową  ronda  na 
skrzyżowaniu  ulic  1 Maja  i  Bielszo-

wickiej  – przekazał wiceprezydent 
miasta, Krzysztof Mejer.

Przypomnijmy, że czwarty etap in-
westycji obejmuje budowę odcinka 
trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszo-
wickiej wraz z węzłem, przebudowę 
ul. Bielszowickiej od wspomnianego 
węzła do ul. 1 Maja, ronda na skrzyżo-
waniu tych dwóch ulic oraz odcinek 
ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do  
ul. Gabora. Prace przy budowie czwar-
tego odcinka ,,eneski” mają zakończyć 
się w listopadzie przyszłego roku. 

–  Przypomnę,  że  całe  zadanie  będzie 
nas kosztowało około 100 mln zł, z cze-
go  zdecydowana  większość  sfinanso-
wana  zostanie  ze  środków  unijnych 
– informuje wiceprezydent Mejer.

Kolejny etap prac będzie obejmo-
wać budowę trasy do łącznika z auto-
stradą w ciągu ul. 1 Maja. Ponadto 
władze miasta mają w planach prze-
dłużenie ,,eneski” w kierunku północ-
nym. Chodzi o odcinek od Drogowej 
Trasy Średnicowej do granicy z Byto-
miem. JO

W Rudzie Śląskiej do egzaminu maturalnego przystąpiło ponad 600 osób.
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wie fragmentu ,,Pana Tadeusza” Ada-
ma Mickiewicza. Drugi temat doty-
czył zagadnienia „Kiedy relacja z dru-
gim człowiekiem staje się źródłem 
szczęścia?” – punktem wyjścia do roz-
ważań był fragment „Nocy i dni” Ma-
rii Dąbrowskiej. Trzecim tematem by-
ła interpretacja wiersza Józefa Barana 
pt. „Najkrótsza definicja życia”. 5 ma-
ja odbył się egzamin z matematyki na 
poziomie podstawowym, a 6 maja eg-
zamin z języka angielskiego na pozio-
mie podstawowym.

Egzaminy potrwają do 23 maja, bo-
wiem oprócz trzech obowiązkowych 
pisemnych egzaminów z języka pol-

skiego, z matematyki i z języka obce-
go na poziomie podstawowym matu-
rzyści zobowiązani są do przystąpie-
nia do przynajmniej jednego egzaminu 
na poziomie rozszerzonym w części 
pisemnej. Aby zdać egzaminy na po-
ziomie podstawowym, należy uzyskać 
z każdego z nich minimum 30 proc. 
W przypadku przedmiotu dodatkowe-
go nie jest określony próg zaliczenia.

Absolwenci, którzy z ważnych po-
wodów nie mogą zmierzyć się z egza-
minem w pierwszym terminie, mogą 
do niego przystąpić w terminie dodat-
kowym, wyznaczonym na 1-15 czerw-
ca.

Budowa czwartego odcinka trasy N-S ma potrwać do listopada 2023 r.
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Wielka przebudowa „deszczówki” w Halembie
Wkrótce rozpocznie się przebudowa kanalizacji deszczowej w Halembie w rejonie ulic: Solidarności, Miodowej, Racławickiej, Kosynierów, Zamenhofa, Ol-
szynowej i Międzyblokowej. Właśnie została podpisana umowa z wykonawcą tej wartej ponad 20,5 mln zł inwestycji. Zadanie jest częścią projektu „Chroni-
my Krople Deszczu”, na który miasto pozyskało ponad 31 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
–  Dotychczasowa  infrastruktura 

w tym rejonie jest już tak wyeksploato-
wana, że stanowi to zagrożenie nie tyl-
ko dla jej sprawnego funkcjonowania, 
ale  także  dla  stanu  przebiegających 
nad  nią  dróg  – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Mówimy o  tere-
nie osiedla z zabudową wielorodzinną, 
więc ta inwestycja jest istotna dla du-
żej liczby mieszkańców – dodaje.

Wody odprowadzane z tego terenu 
do płynącej tam rzeki Kłodnicy to 
ścieki deszczowe z dróg, chodników, 
parkingów, dachów i terenów zielo-
nych. Zawierają więc zanieczyszcze-
nia w postaci piasku, żwiru, kamieni, 

liści, śmieci ulicznych oraz resztek pa-
liw. – Przed wylotami do Kłodnicy po-
wstaną  urządzenia  podczyszczające, 
czyli  separatory  węglowodorów  
z osadnikami. Dzięki temu jakość od-
prowadzanej  wody  będzie  zgodna 
z  obowiązującymi  normami  – zazna-
cza wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
– Same wyloty będą mieć większą niż 
obecnie  średnicę  i  skorygowane  na-
chylenie – dodaje. Łączna długość ob-
jętej inwestycją sieci to ponad 4,1 km. 
Do tego dochodzi około 180 studni 
i 120 wpustów deszczowych.

Po wybudowaniu kanalizacji desz-
czowej nastąpi odtworzenie na-

wierzchni dróg, chodników i parkin-
gów. Przy okazji poprawi się więc ich 
jakość i estetyka, zwłaszcza w miej-
scach, w których utworzyły się nie-
równości związane ze złym stanem 
obecnej kanalizacji. – Niestety,  inwe-
stycja o takiej skali wiąże się z utrud-
nieniami dla kierowców w czasie prac. 
O  zmianach w  organizacji  ruchu  bę-
dziemy informować na bieżąco – mó-
wi Krzysztof Mejer.

Przekazanie placu budowy plano-
wane jest w połowie maja. Inwestycja 
została podzielona na dwa zadania. 
Pierwsze dotyczy zlewni „Miodowa” 
i ma się zakończyć w 14 miesięcy, nie 

licząc okresu zimowego. Drugie obej-
muje obręb zlewni „Międzyblokowa” 
i ma się zakończyć w ciągu siedmiu 
miesięcy.

Łączny koszt obu zadań to ponad 
20,5 mln zł. – Inwestycja w Halembie 
to  część  większego  projektu  „Zago-
spodarowanie  wód  opadowych  wraz 
z  monitoringiem  środowiskowym 
w  mieście  Ruda  Śląska  –  Chronimy 
Krople Deszczu”, na który pozyskali-
śmy ponad 31 mln zł dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej – przy-
pomina wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk. –  Nasz  wniosek  o  dotację  dla 
tego  przedsięwzięcia  znalazł  się  na 

drugim  miejscu  w  gronie  23  najlep-
szych projektów z całej Polski, którym 
w 2019 roku przyznano dofinansowa-
nie – dodaje.

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej aktu-
alnie eksploatuje sześć pompowni wo-
dy, 50 przepompowni ścieków oraz 
trzy oczyszczalnie ścieków: „Halem-
ba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. 
Dostawa wody realizowana jest siecią 
wodociągową o długości 452,8 km, 
natomiast odbiór ścieków siecią kana-
lizacyjną o długości 341,1 km, z czego 
136 km to kanalizacja deszczowa.

WG

Maturzyści, którzy nie zdali jedne-
go z egzaminów, mogą podejść do ma-
tury w terminie poprawkowym. Odbę-
dzie się on 23 sierpnia. Wyniki matur 
poznamy 5 lipca.

Dodajmy, że w mieście funkcjonuje 
11 szkół średnich, w tym cztery licea 
ogólnokształcące dla młodzieży, jedno 
dla dorosłych i sześć techników.

 JO



www.wiadomoscirudzkie.pl wokół nas | 11.05.20226

Po powrocie
Fabian 

w końcu 
mógł 

spotkać się 
z całą rodziną 

i wspierającymi 
go rudzianami. Fo

to
: F

ac
eb

oo
k/

Fa
bi

an
ko

w
a 

Po
m

oc

oGłosZEnIa

ProGram dZIałań na rZEcZ osób Z nIEPEłnosPrawnoścIamI

Miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami
rada miasta przyjęła plan działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To już 6. edycja programu, który tym razem będzie realizowany do 2030 roku.  
– Fakt, że dana osoba boryka się z niepełnosprawnością, nie oznacza, że brak jej potencjału czy zdolności, które mogą wnieść wiele dobra do naszej społecz-
ności. Dlatego tak przygotowaliśmy program, by maksymalnie integrować takie osoby, bo wierzę głęboko, że jest to w interesie nas wszystkich – podkreśla 
wiceprezydent anna krzysteczko.

Niepełnosprawność jest nie tylko 
rezultatem uszkodzenia ciała lub cho-
roby, ale także wynikiem barier spo-
łecznych, fizycznych i ekonomicz-
nych, które osoby z niepełnosprawno-
ściami napotykają w swoim środowi-
sku. Program ma pomóc w konstru-
owaniu najlepszych rozwiązań, wdra-
żaniu skutecznych działań i tworzeniu 
odpowiednich warunków, by wszyst-
kie osoby mogły żyć samodzielnie i jak 
najszerzej uczestniczyć w życiu spo-
łecznym. Warto dodać, że dokument 
ma charakter otwarty, co oznacza, że 
może być uzupełniany o nowe zada-
nia, w ramach których będzie możliwe 
sięganie po projekty finansowane  
ze źródeł zewnętrznych.

Według danych rudzkiego Miej-
skiego Zespołu ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności największy odsetek 
orzekanych to osoby po 60. roku ży-
cia, a najczęstszą przyczyną niepeł-
nosprawności jest schorzenie narządu 
ruchu. Dlatego priorytetem systemo-
wych rozwiązań na rzecz osób nie-
pełnosprawnych jest likwidacja 
wszelkich barier funkcjonalnych, 

czyli architektonicznych, technicz-
nych i w komunikowaniu się, w stre-
fie publicznej.

Inną bolączką środowiska osób 
z niepełnosprawnościami jest niski 
stopień zatrudnienia, który wynosi 
niecałe 23 proc. Dlatego program za-
kłada aktywizację zawodową, a także 
promocję i wspieranie zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnościami. Wśród 
działań ujęto również zadania, które 
mają sprzyjać aktywności kulturalnej, 
fizycznej, edukacyjnej, integracyjnej 
czy profilaktycznej. – Od lat realizuje-
my działania w tych zakresach, wy-
starczy wymienić ciągle rozwijającą 
się Szkołę Podstawową nr 12 Specjal-
ną im. św. Łukasza, ofertę środowisko-
wych domów samopomocy, szereg im-
prez na czele z Tygodniem Godności 
Osób z Niepełnosprawnościami, Olim-
piadą Zdrowia czy Regionalnym Tur-
niejem Piłki Nożnej Olimpiad Specjal-
nych. Chcemy utrzymać dobre prakty-
ki i w miarę możliwości je poszerzać 
– mówi Anna Krzysteczko.

Warto dodać, że program skierowa-
ny jest zarówno do osób dorosłych, 

jak i do dzieci oraz młodzieży. Obej-
muje całą zbiorowość osób niepełno-
sprawnych, niezależnie od rodzaju 
dysfunkcji, stopnia niepełnosprawno-
ści oraz źródła jej powstania. – Będą 
z niego korzystać również rodziny 
osób z niepełnosprawnościami. Ich 
zaangażowanie ma decydujące zna-
czenie dla rozwiązywania problemów 
tych osób – podkreśla wiceprezydent 
Krzysteczko.

Działania założone w programie bę-
dą realizować różne podmioty, przede 
wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który dysponuje środkami 
przekazywanymi miastu z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON). W tym 
roku to ponad 4,6 mln zł, które są 
przeznaczone m.in. na działalność 
warsztatów terapii zajęciowej, zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, dofinanso-
wanie uczestnictwa osób z niepełno-
sprawnościami i ich opiekunów w tur-
nusach rehabilitacyjnych czy wyda-
rzeniach sportowych i kulturalnych. 
Rudzki MOPS realizuje również pro-
gramy „Asystent osobisty osoby nie-

pełnosprawnej” oraz „Opieka wy-
tchnieniowa”, które są finansowane 
z Funduszu Solidarnościowego. Na 
ich wykonanie miasto otrzymało 
w tym roku w sumie ponad 2 mln zł. 
Warto też wspomnieć o programie 
„Aktywny Samorząd 2022”, w ramach 
którego osoby z niepełnosprawnościa-
mi mogą starać się o pomoc np. w za-
kupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym czy protezy kończyny, 
samochodu osobowego lub uzyskaniu 
prawa jazdy.

Wiele zadań zawartych w progra-
mie będzie realizowanych przez rudz-
kie organizacje pozarządowe, które od 
lat wspomagają osoby z niepełno-
sprawnościami. W ramach otwartych 
konkursów ofert otrzymują one z bu-
dżetu miasta dotacje na taką działal-
ność.

Przypomnijmy, że pierwszy „Miej-
ski program działań na rzecz osób nie-
pełnosprawnych i ich integracji ze 
społeczeństwem »Miasto przyjazne 
niepełnosprawnym«” został przyjęty 
w roku 2000. Zakładał on przede 
wszystkim rozpoznanie potrzeb osób 

niepełnosprawnych, zarówno tych  
fizycznych, społecznych, jak i psy-
chicznych. Działania zakładały  
44 projekty, a ostatecznie zrealizowa-
no ich 70. Kolejny Program „Ruda 
Śląska – miastem przyjaznym osobom 
niepełnosprawnym” obejmował lata 
2009-2013, a następny był realizowa-
ny w latach 2014-2015. Ostatni 
uchwalono na lata 2016-2020.

Liczbę osób z niepełnosprawnościa-
mi trudno oszacować ze względu na 
fakt, że informacje są rozproszone  
w różnych instytucjach, a jednocze-
śnie mogą się pokrywać. Według da-
nych Narodowego Spisu Powszechne-
go Ludności i Mieszkań z 2011 roku 
liczba takich osób w Rudzie Śląskiej 
wynosiła ponad 10 tys. W skali całego 
kraju prawne orzeczenie o niepełno-
sprawności lub równoważne posiadało 
prawie 3,8 mln Polaków. W 2021 roku 
Miejski Zespół ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Rudzie Śląskiej 
wydał 2464 orzeczenia z określeniem 
stopnia niepełnosprawności osobom 
dorosłym oraz 404 osobom poniżej 
16. roku życia. AS

PomaGamY

Fabianek w końcu w Polsce
3-letni Fabian Pogorzelec, mały rudzianin, który przeszedł skomplikowaną operację serca oraz przeszczep wątroby, po rocz-
nym pobycie w stanach Zjednoczonych w końcu wrócił do swojego rodzinnego miasta! Przed rodziną kolejne miesiące 
w oczekiwaniu na to, czy organizm małego chłopca ostatecznie przyjmie organ. mimo powrotu najbliżsi Fabiana oraz sam 
chłopczyk nie zdążyli nacieszyć się spokojem i swoją obecnością. Z powodu komplikacji zdrowotnych kilka dni po przyjeździe 
Fabianek trafił do warszawskiego szpitala.

Rodzina Fabianka i on sam mają za 
sobą długą drogę – i nie tylko o kilo-
metrach tutaj mowa. Chłopiec urodził 
się ze skomplikowaną wadą serca i ze-
społem Alagille’a (wielonarządową 
chorobą genetyczną, której efektem 
jest m.in. uszkodzenie wątroby). Aby 
móc wykonać konieczny przeszczep 
wątroby, potrzebna była operacja ser-
ca. Jedyną szansą dla chłopca było le-
czenie w klinice w Stanford w Stanach 
Zjednoczonych. Fabian wraz z tatą 
wyruszyli w wielką wyprawę po zdro-
wie w kwietniu ubiegłego roku. Pod-
czas pobytu w Stanford chłopiec przez 
kolejne miesiące był przygotowywany 
do operacji serca. Lekarze sprawdzali 
też, czy ojciec Fabiana może zostać 
dawcą wątroby. Po drodze pojawiały 
się jednak liczne problemy – długo 
wyczekiwany zabieg odbył się w koń-
cu 18 września. Kolejny ważny etap 
rozpoczął się 9 listopada, kiedy to le-
karze podjęli się przeszczepu wątroby 
(dawcą został ojciec).

Ostatnie miesiące upłynęły Fabian-
kowi pod znakiem rekonwalescencji 

i walki z odrzutami przeszczepu. 
W końcu lekarze na początku tego ro-
ku uznali, że stan chłopca pozwala na 
powrót do domu i przejęcie leczenia 
przez polskich lekarzy. – Najtrudniej-
szy i najważniejszy jest pierwszy rok 
po przeszczepie, bo mogą zdarzyć się 
odrzuty wątroby – każda infekcja sta-
nowi zagrożenie. Na szczęście ryzyko 
można zminimalizować poprzez poda-
wanie sterydów – mówi Daria Rejma-
nowska, mama Fabiana. – W Stanach 
Zjednoczonych było bardzo ciężko. 
Fabianek dużo przeżył, ale lekarze 
wspierali nas na każdym kroku, mimo 
świadomości tego, że nasz syn to 
skomplikowany przypadek medyczny. 
Fabianek był w najlepszych rękach, do 
jakich mógł trafić - dodaje.

Krótko po powrocie Fabian wraz 
z tatą udali się do poradni Instytutu 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” 
w Warszawie, ale lekarz skierowali 
chłopca na oddział gastrologiczny  
w celu wykonania dokładnych badań.  
– Marzyliśmy o tym, żeby wrócić do 
domu po roku ciężkiej walki o zdrowie 

i życie Fabiana. Jesteśmy pełni na-
dziei, że teraz wszystko będzie dobrze, 
że Fabian będzie mógł funkcjonować 
bez szpitali. Na razie jednak czekamy 
na to, co powiedzą lekarze – podkreśla 
mama Fabiana.

Oprócz przyjęcia się przeszczepu 
kluczowe jest to, że Fabian do końca 
życia będzie musiał przyjmować leki 
immunosupresyjne. Ponadto w paź-
dzierniku tego roku czeka go cewniko-
wanie serca, czyli kontrola jego funk-
cjonowania. Chłopiec wymaga także 
rehabilitacji ruchowej – głównie racz-

kuje, dopiero próbuje chodzić. 3-latek 
ma także problem z przyjmowaniem 
pokarmów.

Przypomnijmy, że w zbiórkę na le-
czenie Fabiana zaangażowała się cała 
Polska. W sumie udało się uzbierać  
13 mln złotych, ale ostatecznie Naro-
dowy Fundusz Zdrowia podjął decyzję 
o tym, że pokryje koszty operacji serca 
(1,2 mln dolarów). Pieniądze, które 
zostały zebrane w ramach zbiórki na 
portalu siepomaga.pl, przeznaczono na 
pokrycie kosztów przeszczepu oraz re-
konwalescencji. Joanna Oreł

PrEZYdEnT 
mIasTa 

ruda śląska 
informuje 

o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu miasta  

(II piętro, naprzeciw  
pokoju 215) wykazów 

nieruchomości gruntowych, 
znajdujących się w rejonie 

ulic: nowy świat, która 
zostanie oddana w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod 
istniejący ogródek rekreacyjny, 

Piotra skargi, która 
zostanie oddana w najem 

z przeznaczeniem pod 
działalność usługową oraz 
ul. 1 maja, która zostanie 

oddana w najem 
z przeznaczeniem pod 

urządzenie reklamowe. 
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Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

MARII KAJMY
wieloletniego pracownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
 RODZINIE I PRZYJACIOŁOM 

składamy wyrazy serdecznego współczucia 
Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudzie Śląskiej

7

OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Czyszczenie dywanów (odbieramy, 
obszywamy), wykładzin, tapicerki. Tel. 
602-642-294.

 Pranie tapicerki meblowej. Solidnie. 
Tel. 737-593-999.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapice-
rek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 
606-274-056.

 Kompleksowe remonty mieszkań, 
łazienek. Gładź, malowanie, tapetowa-
nie, kafelkowanie. Instalacje wodne, 
elektryczne. Długoletnie doświadczenie. 
509-486-250.

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

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

NierUchomości

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

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

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nie-
ruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

MoToRYzAcJA

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-

DARMoWE 
ProTeZY ZĘBoWe BeZ KoLeJKi!

NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7  
oferuje protezy zębowe w ramach umowy  

z NFZ BeZ KoLeJKi i BeZ DoDATKoWYch oPłAT. 
Telefon: 32 340-70-07

o informację proszę pytać w gabinecie stomatologicznym. 
ZAPrAsZAmY!

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu 
dotyczącego oddania w:

użyczenie gruntu przy ul. Wolności 16, • 
najem lokalu użytkowego przy ul. Niedurnego 50D/23, • 
Szpaków 33/1,
najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Klary,• 
najem grutnu pod częścią garażu murowanego przy  • 
ul. K. Brodzińskiego, 
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na 

podstawie umowy użyczenia zawartej na czas oznaczony do 3 lat, 
umów najmu zawartych na czas nieoznaczony oraz umów najmu 

gruntu zawartych na czas oznaczony.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego przysługującego Gminie Miasta Ruda Śląska do niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rudzie 

Śląskiej przy ulicy Pawła, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest przysługujące Gmi-
nie Miasta Ruda Śląska do dnia 5 grudnia 2089 r. prawo wieczystego użytkowania do niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Pawła, obejmującej działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 750/21 o powierzchni 552 m2 (użytek „dr”), obręb Orzegów, zapisanej na karcie mapy 3 oraz 
w księdze wieczystej numer GL1S/00011871/4. Działy III i IV ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego z 2006 r. nr 84, poz. 2383, ww. działka oznaczona jest symbolem:

UK1 – tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu 
o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finan-
sowe, usługi hotelarskie, targowiska.

Działka nr 750/21 położona jest w strefie „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 49 000,00 zł

Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomości ustalona na przetargu zostanie 
powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2022 r. o godz. 10.00  
w sali 213 Urzędu miasta ruda śląska, plac Jana Pawła ii 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie do dnia 06.06.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 2500,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Pawła działka 
nr 750/21” 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 pieniężnych na rachunek Urzę-
du Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 
10.00-18.00, 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. 32 244-90-00 wew. 2230.

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

świadczeń. Cena 1 zł/kg. Tel. 32 771-61-
31, 502-097-300. Ruda Śląska- 
Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko 
Urzędu Skarbowego).

PrAcA

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 781-989-873.

 Szukamy do pracy ślusarzy. Firma na 
terenie Rudy Śląskiej, tel. do kontaktu  
697-750-002.

 REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o za-
trudni kierowców kat. C. Wymagania: kurs 
na przewóz rzeczy, karta kierowcy. Praca 
w dwuzmianowa, e-mail: adrian.widera@
remondis.pl.

różNe

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

TURYSTYKA

 Beskidy 6 dni w maju od 600 zł dla 
emeryt/rencista, z 40% dofinansowaniem 
Unijnego Programu Spowolnij Starzenie. 
Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „Życie samo z siebie piękne 
nie będzie, dlatego jeśli chcesz, 

by takie było, 
musisz je pięknym uczynić”

M. Bienia

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
uprzejmie zawiadamia, że na podstawie 
przepisów art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 
15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych, zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu RSM oraz 
uchwałą Zarządu RSM nr 7/2022 z dnia 
21.04.2022 r. przeprowadzi Walne Zgroma-
dzenie Członków RSM /WZCz/ podzielone na 
7 części, których obrady odbędą się w dniach: 
2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 czerwca 2022 r. 

Niniejsze zawiadomienie spełnia wymogi 
Statutu RSM § 16 ust. 11 i 12 o obowiązku za-
wiadamiania wszystkich członków RSM 
o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia Członków RSM.

Uprzejmie informujemy, że w obradach 
Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć 
tylko członkowie RSM osobiście, za okaza-
niem aktualnego dowodu tożsamości albo 
przez pełnomocnika, który nie może zastępo-
wać więcej niż jednego członka. Pełnomocnic-
two powinno być udzielone na piśmie pod ry-
gorem nieważności i dołączone do protokołu 
Walnego Zgromadzenia Członków. W celu 
sprawnego przeprowadzenia Zebrania prosimy 
Członków, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału 
w Walnym Zgromadzeniu Członków o zapo-
znanie się z przygotowanymi sprawozdaniami 
i projektami uchwał.

PORZĄDEK OBRAD 
WALNEGO ZGROMADZENIA

CZŁONKÓW RUDZKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

W 2022 r.

Otwarcie obrad.1. 
Wybór Prezydium – Przewodniczącego 2. 
i Sekretarza.
Wybory Komisji Skrutacyjnej.3. 
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia po-4. 
rządku obrad oraz odczytanie listy pełno-
mocników.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-5. 
nia sprawozdania Rady Nadzorczej RSM 
z działalności za 2019 r.
Informacja z dokonanej przez Radę Nad-6. 
zorczą oceny sprawozdania fi nansowego 
RSM za 2019 r. i podjęcie uchwały w spra-
wie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
fi nansowego za 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-7. 
nia sprawozdania z działalności Rudzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w tym spra-
wozdania Zarządu z działalności RSM za 
2019 r.

ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ O USTALONYCH TERMINACH 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W SIEDMIU CZĘŚCIACH
w dniach 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14 czerwca 2022 r., miejscu ich przeprowadzenia oraz porządku obrad.

HARMONOGRAM
Walnego Zgromadzenia Członków RSM 

podzielonego na 7 części w 2022 r.

Lp
Części Walnego 
Zgromadzenia 

– Administracja
Dzielnica

Termin i godz. 
Zebrania

Miejsce zebrania

1 ADM-1 Ruda Śl. 3, 4
Godula, Orzegów,

2.06.2022 r.,
godz. 16.00,

czwartek

Szkoła Podstawowa nr 40 
im. Karola Goduli

ul. Bytomska 1, Ruda Śl. 4 
– Orzegów

(dawne Gimnazjum nr 5)

2 ADM-2

Ruda Śl. 9
Nowy Bytom, 

Wirek 
– os. Obr. Westerplatt e

6.06.2022 r.,
godz. 16.00,
poniedziałek

Pustostan – pawilon 
ul. Pokoju 14

Ruda Śl. 9 – Nowy Bytom

3 ADM-3 Ruda Śl. 1
7.06.2022 r.,
godz. 16.00,

wtorek

Szkoła Podstawowa nr 30
ul. Chryzantem 10

Ruda Śl. 1 

4 ADM-4
Ruda Śl. 6 i 7

Halemba,
Kochłowice

8.06.2022 r.,
godz. 16.30,

środa

III Liceum Ogólnokształcące
ul. Oświęcimska 90

Ruda Śl. 7 
– Kochłowice

5 ADM-5 Ruda Śl. 10
Wirek, Bielszowice

9.06.2022 r.,
godz. 16.00,

czwartek

ODK RSM „Pulsar”
ul. Różyckiego 30

Ruda Śląska 10 – Wirek

6 ADM-6 Ruda Śl. 5 
Bykowina

13.06.2022 r.,
godz. 16.00,
poniedziałek

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Jana Wyplera

ul. Gwarecka 2
Ruda Śl. 5 – Bykowina

7 ADM-7 Ruda Śl. 4, 3
Orzegów, Godula, 

14.06.2022 r.,
godz. 16.00,

wtorek

Szkoła Podstawowa nr 40 
im. Karola Goduli
ul. Bytomska 1, 

Ruda Śl. 4 – Orzegów
(dawne Gimnazjum nr 5)

Termin ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków RSM 
jest zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia ab-8. 
solutorium członkom Zarządu za 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze-9. 
nia sprawozdania Rady Nadzorczej i Za-
rządu z realizacji uchwał podjętych na 
Walnym Zgromadzeniu Członków prze-
prowadzonym w dniach  4, 5, 6, 10, 11, 
12, 13 czerwca 2019 r. w tym sprawozda-
nie z realizacji uchwały kierunkowej Wal-
nego Zgromadzenia Członków RSM 
w 2017 r. według stanu na dzień 12 kwiet-
nia 2022 r. 
Przedstawienie wyników z przeprowadzo-10. 
nej lustracji RSM za lata 2016-2018 i pod-
jęcie uchwały w tym względzie.
Przeprowadzenie wyborów do Rady Nad-11. 
zorczej RSM na okres kadencji 2022-
2025 r.
Przeprowadzenie wyborów Delegata na 12. 
Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielczości Mieszkaniowej w Ka-
towicach na okres kadencji ustalonej przez 
RZRSM  w Katowicach tj 2020-2024.
Podjęcie uchwał w sprawach terenowo-13. 
prawnych.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału 14. 
nadwyżki bilansowej za 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia 15. 
najwyższej sumy zobowiązań fi nanso-
wych, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć 
w okresie obejmującym od 2020 r. do 
Walnego Zgromadzenia Członków 
w 2023 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru fi r-16. 
my do badania sprawozdania fi nansowego 
za 2020 r. i 2021 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie kierunków 17. 
rozwoju działalności Rudzkiej Spółdziel-
ni  Mieszkaniowej na lata 2022-2025.
Zakończenie obrad Walnego Zgromadze-18. 
nia Członków.

Zarząd RSM informuje,
 że w trakcie Walnego 

Zgromadzenia Członków RSM 
zostaną przeprowadzone wybory:

a) Rady Nadzorczej w składzie 7 człon-
ków/po jednym z zasobów każdej AD-
MINISTRACJI/na okres trzyletniej 
kadencji tj. na lata 2022-2025 oraz 

b) wybory delegata na Zjazd RZRSM 
w Katowicach na okres kadencji ustalo-
nej przez RZRSM w Katowicach 
tj. 2020-2024.

Wybór członków Rady Nadzorczej dokony-
wany jest na podstawie zapisów § 35 ust. 2 
i § 36 ust. 3, 4 i 5 Statutu RSM, tj. przy zacho-
waniu zasady, że na wszystkich częściach Wal-
nego Zgromadzenia wszyscy mogą głosować 
na kandydatów ze wszystkich części, co wy-
maga zgłoszenia kandydatów przed odbyciem 
pierwszej części Walnego Zgromadzenia, by 
lista kandydatów poddana pod głosowanie na 
każdej części była taka sama.

Zasady wyborów delegata są identyczne jak 
wyborów Rady Nadzorczej.

W związku z tym Zarząd RSM prosi 
o zgłaszanie kandydatów do Rady 
Nadzorczej oraz osobno delegata 

na Zjazd w poniższy sposób:

Każdy członek Spółdzielni ma prawo 1. 
zgłoszenia osobiście kandydatów spośród 
nieograniczonej  liczby członków RSM. 
Zgłoszenie musi być poparte przez co naj-2. 
mniej 10 członków Spółdzielni/niezależ-
nie od miejsca zamieszkania/.
Zgłoszenia dokonuje się na piśmie zawie-3. 
rającym informacje zgodnie z wymogami 
§ 36 ust. 4 statutu.
Zgłoszenia dokonuje się na druku dostęp-4. 
nym w siedzibie Spółdzielni i w Interne-
cie (www.rsm.com.pl).
Zgłoszenia kandydata należy dokonać 5. 
w siedzibie Spółdzielni osobiście w termi-
nie do 15 dni przed dniem posiedzenia 
pierwszej części Walnego Zgromadzenia 



9www.wiadomoscirudzkie.pl  RSM | 11.05.2022

poprzez złożenie wypełnionego druku. 
Zgłoszenie internetowe, jak również nie-
odpowiadające ww. wymogom uważa się 
za niezłożone.
Zgłoszeni kandydaci mogą zaprezento-6. 
wać się członkom Spółdzielni na tablicy 
ogłoszeń w dyrekcji RSM, na tablicach 
ogłoszeń w Administracjach oraz na 
wszystkich częściach Walnego Zgroma-
dzenia. 
Każdy Członek RSM ma prawo do zapo-7. 
znania się z danymi odnośnie zalegania 
z wnoszeniem opłat za używanie lokalu 
przez kandydata do Rady Nadzorczej oraz 
kandydata na delegata na Zjazd RZRSM 
w rejestrze członków w dyrekcji RSM.

 Jednocześnie Zarząd RSM informuje, że:
Wszystkie materiały na Walne Zgromadze-1. 
nie Członków RSM, w tym projekty 
uchwał, zostaną wyłożone w dyrekcji RSM 
w Rudzie Śląskiej 1, ul. Magazynowa 12 
w Dziale Organizacji i Samorządu – pokój 
214 oraz na każdej Administracji i w Inter-
necie 14 dni przed terminem pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia. Każdy 
członek Rudzkiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej ma prawo do zapoznania się z tymi 
dokumentami.

Ponadto Członkowie mają prawo zgłaszać 
projekty uchwał i żądania zamieszczenia 
oznaczonych spraw w porządku obrad 
wszystkich części Walnego Zgromadzenia 
w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia 
pierwszej części Walnego Zgromadzenia 
w siedzibie Zarządu RSM. Projekt uchwa-
ły musi być poparty przez co najmniej 
10 członków. Do projektu uchwały wnio-
skodawcy dołączają listę osób popierają-
cych wniosek, zawierającą imię, nazwisko, 
adres oraz podpis.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek 2. 
do projektów uchwał nie później niż na 
trzy dni przed posiedzeniem pierwszej czę-
ści Walnego Zgromadzenia. 
Porządek obrad może zostać poszerzony 3. 
o wnioski, o których mowa w punkcie 2.

Ponadto informujemy, 
że Rada Nadzorcza RSM

 na posiedzeniu 
w dniu 14.03.2022 r. działając

w oparciu o przepis art. 83 ust. 1 Ustawy 
z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkanio-
wych oraz o postanowienia § 16 ust. 2 i 5 
Statutu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
uchwaliła poniższe zasady zaliczania człon-
ków RSM do poszczególnych części Walne-
go Zgromadzenia Członków RSM 
w 2022 r.:
I Ustala się poniższe zasady zaliczania 

członków RSM do poszczególnych części 
Walnego Zgromadzenia Członków 
w 2022 r.:

1. ustala się, że jedna część Walnego Zgro-
madzenia Członków obejmuje zasoby jed-
nej Administracji,

2. jedna część Walnego Zgromadzenia 
Członków RSM obejmuje

a) Członków Spółdzielni zamieszkałych 
w lokalu, do którego przysługuje im spół-
dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego 
położonego na terenie objętym działaniem 
części Walnego Zgromadzenia Człon-

ków, tj. w obrębie jednej Administracji 
lub posiadających na tym terenie spół-
dzielcze własnościowe prawo do lokalu 
o innym przeznaczeniu (użytkowego, ga-
rażu) lub prawo odrębnej własności tego 
lokalu.

b) Jeżeli członkowi przysługuje równocze-
śnie prawo do lokalu mieszkalnego, 
użytkowego, garażu podstawę do zali-
czenia do określonej części Walnego 
Zgromadzenia Członków stanowi miej-
sce położenia lokalu mieszkalnego.

c) W przypadku przysługiwania równocze-
śnie prawa do dwóch lub więcej lokali  
mieszkalnych podstawę zaliczenia do 
określonej części Walnego Zgromadze-
nia Członków stanowi miejsce położenia 
lokalu, w którym aktualnie zamieszkuje. 
W przypadku gdy członek posiada prawa 
tylko do lokali użytkowych, lub nie za-
mieszkuje w lokalu wchodzącym w skład 
zasobów spółdzielni, podstawą zalicze-
nia do danej części Walnego Zgromadze-
nia stanowi prawo, które zostało nabyte 
wcześniej. 

d) Jeżeli członek Spółdzielni uczestniczy 
w Walnym Zgromadzeniu przez pełno-
mocnika,  pełnomocnik nie może zastę-
pować więcej niż jednego członka 
i uczestniczy w części, do której zaliczo-
ny został reprezentowany przez niego 
członek.

II. Części Walnego Zgromadzenia Człon-
ków ustala się w poniższym układzie:

1. Walne Zgromadzenie Członków – część 
w obrębie Administracji Nr 1 
– dzielnica Orzegów – os. przy ul. Wysoc-• 
kiej, Bogusławskiego, Kard. Hlonda, Hu-
loka, Kr. Jadwigi, Joanny, Modrzejew-
skiej, 
– dzielnica Godula – os. przy ul. Podlas, • 
Bytomskiej, Tiałowskiego, Czereśniowej,  
Przedszkolnej, Starej,

2) Walne Zgromadzenie Członków – część 
w obrębie Administracji Nr 2 
dzielnica Nowy Bytom, • 
osiedle przy ul. Obr. Westerplatte w Wir-• 
ku,
budynki przy ul. Poloczka 2 i 4 w Rudzie • 
Śląskiej-Bykowinie,

3. Walne Zgromadzenie Członków – część 
w obrębie Administracji Nr 3
dzielnica Ruda Śląska 1,• 

4. Walne Zgromadzenie Członków – część 
w obrębie Administracji Nr 4
dzielnica Halemba,• 
dzielnica Kochłowice,  • 

5. Walne Zgromadzenie Członków – część 
w obrębie Administracji Nr 5
dzielnica Wirek,• 
dzielnica Bielszowice.• 

6. Walne Zgromadzenie Członków – część 
w obrębie Administracji Nr 6
dzielnica Bykowina, łącznie z jej „starą” • 
częścią, z wyłączeniem budynków przy  
ul. Poloczka 2 i 4.

7. Walne Zgromadzenie Członków – część 
w obrębie Administracji Nr 7
dzielnica Orzegów – os. Powstańców Śl.,• 
dzielnica Godula – os. Lipa/Lipińska.• 

Z poważaniem
 Zarząd 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie 
zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie 
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych mieszkań

I Przetarg

Adres: Powierzchnia:
Kwota wywoławcza 

mieszkania:
Uwagi:

w Rudzie Śl.-Bykowinie:

ul. Kopalniana 22C/8
3 p + k, III piętro 52,94 m2 206.050,- zł

w Rudzie Śl.-Orzegowie:

ul. Ludwika Piechy 10/8
2p + k, II piętro 50,64 m2 197.600,- zł

Warunki uczestnictwa w przetargu:

Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności w zasobach 1. 
RSM.

Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój2.  213 pisemnej ofer-
ty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania 
przy ul. .................................” do dnia 31.05.2022 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć 
w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM 
i na stronie internetowej w zakładce „Druki” poz. 22: htt ps://www.rsm.com.pl/formularze-
/K_119_Mkc_EM_21.pdf.

Wpłacenie wadium w wysokości 3. 5.000,00 zł oraz 123 zł w tym 23% VAT tytułem opłaty
przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega przelewem do dnia 
31.05.2022 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta 
bankowego: 67 1020 2401 0000 0002 0045 0502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie dyrekcji Spółdzielni w dniu 01.06.2022 r. 
o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem kserokopii dowodu wpłaty wadium. Obecność 
nie jest obowiązkowa.

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100 zł od kwoty wyjściowej.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nad-
wyżkę ponad kwotę wywoławczą.

Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy 
Spółdzielni.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt. Przystępujący 
do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaofe-
rowanej kwoty.

W przypadku niewygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowe-
go nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hi-
poteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem. Spółdzielnia 
dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawierające niezbędne 
informacje dot. przedmiotowego lokalu. Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisy-
wać żadnych umów ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej 
transakcji będącej wynikiem przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 23.05.2022 r. w godz. od 14.00-16.00 oraz w termi-
nach uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu:

A-6 Ruda Śl.-Bykowina tel. 32 242-70-75
A-7 Ruda Śl.-Orzegów tel. 32 248-18-11

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu jednego miesiąca 
od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Powyższy dokument będzie podstawą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i odbioru 
kluczy.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11 
wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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KPKS „Halemba” z medalami 
na Mistrzostwach Śląska

AKROBATYKA SPORTOWA

W sobotę (7.05) w Bielsku-Białej 
odbyły się Indywidualne Mistrzo-
stwach Śląska w Akrobatyce Sporto-
wej. W zawodach wzięło udział 55 za-
wodniczek i zawodników z klubu 
KPKS „Halemba”.

Wśród medalistek i medalistów war-
to wymienić Ewę Szykowską i Lilian-
nę Bubik, które zwyciężyły w klasie 
młodzieżowej dwójek dziewcząt oraz 
ponadto wraz z Zofi ą Wormuth wygra-
ły w tej samej klasie w konkurencji tró-

jek dziewcząt. Poza tym w klasie mło-
dzieżowej w dwójkach mieszanych 
pierwsze miejsce zajęli Zofi a Miesz-
czak i Ruben Tomaszewski, a drugie 
Nina Warda i Szymon Drozd. Wśród 
dwójek chłopców w klasie młodzieżo-
wej srebro wywalczyli Jan Sychowicz 
i Ruben Tomaszewski. Natomiast 
w klasie trzeciej dwójek dziewcząt 
zwyciężyły Alicja Szal i Zofi a Krawie-
czek, a tuż za nimi uplasowały się Lau-
ra Wilczek i Zuzanna Krawieczek. 

 55 akrobatek i akrobatów KPKS „Halemba” wzięło udział w zawodach w Bielsku-Białej.

UKS Grot z medalami
ŁUCZNICTWO

Zawodnicy UKS-u Grot wzięli 
udział w zawodach zorganizowanych 
z okazji 781. rocznicy bitwy pod Le-
gnicą. Turniej odbył się 3 maja. Rudz-
cy łucznicy przywieźli z województwa 
dolnośląskiego aż sześć medali.

W kategorii kadetów Stanisław Sy-
pion zajął pierwsze, a Łukasz Patle-
wicz trzecie miejsce. Wśród kadetek 
druga była Karolina Grudzień, a trze-
cia Aleksandra Antoniak. W kategorii 
młodziczek zwyciężyła natomiast 

Małgorzata Gebauer, a na drugim 
stopniu podium uplasowała się Mag-
dalena Górska. W turnieju zorganizo-
wanym przez OSŁ „Strzelec” Legnica 
wzięło udział niespełna dwustu łucz-
ników. DK

W trójkach dziewcząt w tej samej kla-
sie całe podium przypadło w udziale 
zawodniczkom KPKS-u. Wygrały Ali-
cja Szal, Zuzanna Krawieczek i Zofi a 
Krawieczek, drugie miejsce zajęły Iga 
Patyńska, Maja Macha i Wiktoria Tka-
czyk, a trzecie Lilianna Szudy, Antoni-
na Dyrka oraz Lena Bury. Ponadto 
w dwójkach mieszanych klasy trzeciej 
drugą lokatę zajęli Lena Nowara i Mi-
kołaj Czornik.

 DK

ODWIEDŹ NAS TAKŻE NA FACEBOOKU: 
www.facebook.com/

WR.WiadomosciRudzkie
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Lena najlepsza 
w ogólnopolskim festiwalu

UTALENTOWANI RUDZIANIE

Lena Szczerbińska to utalentowana 
rudzianka, która niedawno zdobyła 
I miejsce w I Ogólnopolskim Festiwa-
lu Piosenki Musicalowej i Filmowej 
„Sound On” w najmłodszej kategorii 
wiekowej. 11-latka nie tylko śpiewa, 
ale rozpoczęła także naukę gry na gita-
rze oraz od 6. roku życia uczy się grać 
na ukulele.

11-letnia Lena Szczerbińska miesz-
ka w Bykowinie. – Jest bardzo ambit-
ną dziewczyną, która zawsze miała 
dużo pomysłów na siebie. Już od naj-
młodszych lat chciała brać udział 
we wszystkich możliwych zajęciach. 
Uczęszczała na zajęcia taneczne, zaję-
cia nauki oraz doskonalenia jazdy na 
rolkach, judo oraz na zajęcia z hulaj-
nogi wyczynowej. Kocha sport, uwiel-
bia pływanie – podkreślają rodzice 
uzdolnionej rudzianki.

Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się 
w wieku sześciu lat w Szkole Muzycz-
nej YAMAHA w Zabrzu. – Lena bardzo 
chciała grać na gitarze. Jednak ze 
względu na wiek jej nauczyciel namówił 
ją na naukę gry na ukulele. Lena szybko 
pokochała ten instrument. W wieku 
ośmiu lat zaczęła uczęszczać na zajęcia 
wokalne w tej samej szkole – mówi Mi-
chał Szczerbiński, tata Leny.

Z kolei od 2020 roku Lena uczęsz-
cza na zajęcia wokalne do Studia Wo-
kalno-Instrumentalnego Appasionato 
w Rudzie Śląskiej, gdzie trenuje pod 
okiem Patrycji Zając. Ponadto w listo-

padzie ubiegłego roku 11-latka rozpo-
częła naukę gry na gitarze.

Efektem jej pracy jest m.in. kwiet-
niowa wygrana w I Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki Musicalowej i Fil-
mowej „Sound On” w najmłodszej 
kategorii wiekowej. Konkurs odbywał 
się w sześciu kategoriach plus katego-
ria „zespoły taneczne”. Przesłuchania 
zorganizowano w formule online, 
a koncert fi nałowy laureatów odbył się 
w Państwowej Szkole Muzycznej 
I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. 
Ogółem do udziału w festiwalu zgłosi-
ło się ponad 600 osób z całej Polski.

 JO

OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) następujących wykazów 

nieruchomości:

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem • 
z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rej. ul. Piastowskiej,

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem • 
z przeznaczeniem pod drogę dojazdową w rej. ul. Kościelnej,

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem • 
z przeznaczeniem pod istniejące miejsca parkingowe 
w rej. ul. Lema,

Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem • 
z przeznaczeniem pod miejsca postojowe (parkingowe) 
w rej. ul. Czesława Miłosza.
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11-letnia Lena wraz ze swoją 
nauczycielką wokalu, Patrycją Zając.

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

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

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241
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Bezbramkowy remis Slavii
Piłka nożna

We wtorek (3.05) Slavia Ruda Ślą-
ska zremisowała 0:0 na własnym sta-
dionie z CKS-em Czeladź. Podopiecz-
ni Jarosława Zajdla są coraz bliżej 
utrzymania się w klasie okręgowej.

Przed wtorkowym spotkaniem go-
ście przystępowali z serią dwóch me-
czów bez zwycięstwa i już od pierw-
szych minut było jasne, że chcą narzu-
cić swój styl gry. Mieliśmy jednak do 
czynienia z wyjątkowo czystą grą, 
gdyż arbiter spotkania nie pokazał ani 
jednej żółtej kartki. Z bezbramkowego 
rezultatu bardziej mogli być zadowo-
leni gospodarze. CKS nie tylko czę-
ściej był przy piłce, ale również miał 
w drugiej połowie rzut karny, którego 
w pięknym stylu wybronił Arkadiusz 
Latka. Ponadto goście raz trafili w po-
przeczkę. Slavia, szczególnie w dru-
gich 45 minutach, miała kłopoty 
z konstruowaniem akcji i najgroźniej-
sze sytuacje czekały ją po stałych frag-
mentach gry.

Slavia Ruda Śląska 
– CKS Czeladź 0:0

Slavia: Latka – Dolecki, Seiler, Wi-
tor (70’ Gola), Rejmanowski, Borgo-
mastro (77’ Dragon), Brzostek, Ma-
ciaszczyk, Kuter (50’ Majcher), Lux.

CKS: Pisarek – Motylski, Woźniak, 
Muszalik, Madejczyk (60’ Borówka), 

Lenard (60’ Wałek), Ledwoń, Kurasz 
(46’ Wójcik), Gajda, Derlatka, Jagusz-
tyn.

Minionego tygodnia do udanych nie 
mógł zaliczyć Grunwald. Podopieczni 
Grzegorza Kapicy w Święto Narodo-
we Trzeciego Maja ulegli u siebie dru-
żynie MK Górnik Katowice 0:6, a na-
stępnie zostali rozgromieni w Będzi-
nie przez Sarmację 1:12. Zespół z Ha-

lemby przedłużył w ten sposób serię 
porażek do pięciu. W tabeli Zina klasy 
okręgowej Grunwald jest trzeci od 
końca z 15 punktami na koncie. Sla-
via, która 7.05 pokonała na wyjeździe 
Pogoń Imielin, zajmuje 14. miejsce 
i do tej pory zdobyła 26 punktów. 
Stawce przewodzą rezerwy Zagłębia 
Sosnowiec.

 DK

Awans do 2. ligi nie dla Pogoni
koszykówka

Pogoń Ruda Śląska nie zdołała 
awansować do 2. ligi mężczyzn w tym 
sezonie. W decydującym turnieju fi-
nałowym rudzcy koszykarze zajęli  
3. miejsce w grupie. Ostatnia faza roz-
grywek 3. ligi mężczyzn została po-
dzielona na trzy turnieje, a Pogoń tra-
fiła do grupy C, która swoje mecze 
rozgrywała w Zgierzu. Nasi koszyka-
rze dobrze rozpoczęli zmagania, ogry-
wając drużynę AZS Politechnika War-
szawska 94:88 (23:29, 15:27, 26:17, 
30:15). Zwycięstwo to było tym bar-
dziej okazałe, gdyż warszawiacy pro-
wadzili do przerwy już 18 punktami.

W drugim spotkaniu Pogoń musiała 
uznać wyższość GKS-u Tychy 79:94 

(19:22, 18:31, 21:24, 21:17) i do 
awansu potrzebowała zwycięstwa 
z gospodarzami turnieju. MKK Inte-
ron Siejko Boruta Zgierz postawił 
jednak bardzo twarde warunki. Przez 
większość spotkania obie drużyny 
wyrywały sobie prowadzenie i dopie-
ro pod koniec trzeciej kwarty gospo-
darze wypracowali przewagę, która 
w ostatniej części meczu urosła do 10 
punktów. Walka Pogoni o korzystny 
wynik była imponująca, ale ostatecz-
nie zakończyła się porażką 97:100 
(24:18, 34:36, 18:25, 21:21). W 2. li-
dze zagrają zespoły ze Zgierza i Ty-
chów.

 DK

Derby Wawel – Urania bez rozstrzygnięcia
W sobotę (7.05) na stadionie w Wir-

ku Wawel zremisował bezbramkowo 
z Uranią Ruda Śląska. Gospodarze 
mieli w tym meczu więcej sytuacji, ale 
nie potrafili przechylić szali zwycię-
stwa na swoją korzyść.

Oba zespoły przystępowały do der-
bowego pojedynku po porażkach. 
Urania uległa u siebie w Święto Pracy 
Stadionowi Śląskiemu 1:2, a Wawel 
4.05 w tym samym stosunku przegrał 
zaległe spotkanie z Orłem Mokre. Po-
nadto podopieczni Kamila Gabrysia 
zostali ukarani walkowerem przeciw-
ko Siemianowiczance z powodu wy-
stępu nieuprawnionego zawodnika. 
W poprzednim starciu Wawelu i Ura-
nii górą był zespół z Kochłowic, który 
wygrał na własnym terenie 3:0.

Tym razem jednak więcej z gry 
mieli zawodnicy z Wirku, choć 
w pierwszej połowie gra była bardzo 
wyrównana. Goście głównie próbo-
wali strzelać z dystansu na bramkę 
debiutującego w barwach Wawelu 
Maksyma Kisielova. Zdecydowanie 
więcej sytuacji podbramkowych zo-
baczyliśmy w drugich 45 minutach. 
Najpierw po potężnym uderzeniu z dy-
stansu Grzegorza Kałużnego świetną 
interwencją popisał się Rafał Pardela, 
który również zatrzymał Wojciecha 
Blaszke w sytuacji sam na sam w sa-
mej końcówce spotkania. Bardzo do-

brą okazję na bramkę miał także Pa-
tryk Łągiewka, ale jego strzał głową 
wylądował obok bramki. Ostatecznie 
oba zespoły musiały zadowolić się 
jednym punktem.

Wawel Wirek  
– Urania Ruda Śląska 0:0

Wawel: Kisielov – Kokoszka, Sero-
ka, Lenert, G. Kałużny, K. Kałużny, 
Osuch (86’ Wandzlewicz), Blaszke, 
Ganczarczyk, Krawczyk, Mosgalik 
(80’ Łągiewka).

Urania: Pardela – Zalewski, Wojcie-
chowski, Kulisz, Nowak (46’ Ogiński), 

Halusa (77’ Studnik), Penkala, Koło-
dziej, Mazurek, Wieczorek (87’ Szołty-
sik), Mzyk (90’ Bujnarowski).

Żółte kartki: Blaszke, G. Kałużny  
– Wojciechowski.

W innych spotkaniach Vitasport 
A klasy Jastrząb Bielszowice poniósł 
dwie porażki – 3.05 2:4 u siebie  
z UKS-em Szopienice oraz 0:1 z Sie-
mianowiczanką w sobotę. Fatalną pas-
sę sześciu porażek z rzędu w końcu 
przerwała Gwiazda, która również 
7.05 pokonała u siebie Kamionkę Mi-
kołów 2:1. DK

Karny obroniony przez Arkadiusza Latkę pomógł Slavii w zdobyciu cennego punktu.
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Piłka ręczna

Juniorki młodsze Zgody 
zagrają o medale

W turnieju rozegranym w Gnieźnie 
w dniach 6-8.05 Zgoda Ruda Śląska 
wywalczyła awans do ostatniej fazy. 
Bielszowiczanki zajęły w swojej grupie 
drugie miejsce i zagrają w finałach Mi-
strzostw Polski Juniorek Młodszych.

Turniej w ramach 1/4 Mistrzostw 
Polski nie był dla naszej drużyny ła-
twą przeprawą. O awansie zadecydo-
wała różnica bramek. Po zwycięstwie 
35:29 (18:15) z MKS-em Kusy Szcze-
cin i 28:25 (12:12) z Arką Gdynia 
Zgoda potrzebowała dobrego wyniku 
z gospodyniami turnieju. Drużyna 
MKS PR Gniezno z jedną porażką  
i jednym zwycięstwem musiała poko-
nać rudzianki, aby zachować szansę 
na awans. Swoja zadanie wykonała te-
go dnia (08.05) Arka, która wygrała 
z zespołem ze Szczecina 34:31 i po-
dobnie jak Zgoda miała na koncie dwa 
zwycięstwa.

Zgoda ostatecznie przegrała z MKS 
PR-em Gniezno 23:27 (11:15), co 

Debiutujący w bramce Wawelu Maksym Kisielov 
zaliczył udany występ i zachował czyste konto.
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oznaczało, że trzy zespoły mają po 
sześć punktów, a o awansie zadecydo-
wała mała tabela. Rozstrzygająca oka-
zała się różnica bramek. Drużyna 
z Gniezna miała ją dodatnią, Zgoda 
natomiast -1, a Arka -2. W związku 
z tym o medale zagrają nasze zawod-
niczki oraz wspomniane gospodynie.

W Gnieźnie ponownie najskutecz-
niejszą z młodszych szczypiornistek 
Zgody okazała się Oliwia Szewczyk, 
która zdobyła 38 bramek. Oliwia w ra-
mach Mistrzostw Polski Juniorek 
Młodszych zdobyła już 103 bramki 
i przewodzi w klasyfikacji strzelczyń.

Finałowe rozgrywki odbędą się 
w Świebodzicach. Juniorki młodsze 
będą rywalizować o medale z drugą 
drużyną Pogoni 1945 Zabrze, z którą 
już spotkały się w turnieju 1/8 Mi-
strzostw Polski, a także z MKS PR-em 
Gniezno oraz MKS-em Victorią Świe-
bodzice.

 DK

karate

Sukcesy rudzkich karateków
Przedstawiciele Rudzkiego Klubu 

Kyokushin Karate wzięli udział w za-
wodach Pucharu Polski Ju-Jitsu w kon-
kurencjach fighting system, ne-waza, 
ne-waza no gi, duo-system i duo-show. 
Zawody odbyły się w sobotę (7.05) 
w Katowicach, a ich organizatorem był 
ROAN Fight Club Katowice.

Rudzki Klub reprezentowało czterech 
zawodników z sekcji ju-jitsu. W konku-
rencji fighting Krystian Schenk zdobył 
złoty medal, natomiast w konkurencji 
ne-waza no gi Krzysztof Schenk i Ma-
ciej Maligłówka zdobyli srebrne krążki. 
Czwarty był z kolei Piotr Maligłówka. 
Konkurencje toczyły się na trzech ma-
tach w różnych kategoriach wiekowych 
i wagowych. DK

Rudzcy zawodnicy 
przywieźli z Katowic trzy medale.
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