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Ostatnia droga śp. Prezydent Grażyny Dziedzic
Mszą świętą żałobną w kościele pw. św. Pawła Apostoła Ruda Śląska pożegnała w sobotę (25.06) śp. Prezydent Grażynę Dziedzic. W tej ostatniej drodze towarzyszyli Jej
rodzina, wieloletni współpracownicy, przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, przyjaciele, przedstawiciele organizacji i zakładów pracy, a przede wszystkim
mieszkańcy. Nie brakowało ciepłych słów i wspomnień dotyczących śp. Grażyny Dziedzic, wyrażonych także na papierze w księdze kondolencyjnej umieszczonej przed
Urzędem Miasta. – Grażyna Dziedzic nie była typowym prezydentem ani szefem i trudno było ją włożyć w sztywne ramy urzędowe. Nie była też typowym politykiem.
Była społecznikiem. Zawsze podkreślała swoją niezależność i bezpartyjność, a także to, że Jej jedyną partią jest Jej ukochana Ruda Śląska – mówił w trakcie uroczystości
Krzysztof Mejer, pierwszy zastępca podczas prezydentury śp. Grażyny Dziedzic. Msza w nowobytomskim kościele miała wzruszający i podniosły charakter także za sprawą
oprawy stworzonej przez rudzkich muzyków. W trakcie uroczystości zagrała Orkiestra Dęta KWK Pokój, zaśpiewali chórzyści z połączonych rudzkich zespołów, a ostatnią
pieśń pożegnalną „Ogniska już dogasa blask” wykonali harcerze, którzy przez całe życie bliscy byli sercu śp. Grażyny Dziedzic. 
JO, Foto: UM Ruda Śląska
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SESJA ABSOLUTORYJNA

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydent miasta
Głosowanie nad wotum zaufania
poprzedzone było przedstawieniem
raportu o stanie miasta Ruda Śląska za
2021 rok, który liczy sobie 362 strony
oraz trzy załączniki na 317 stron. Raport to kompendium wiedzy na temat
sytuacji rudzkiego samorządu oraz
zbiór informacji o realizowanych
w mieście politykach, programach
i strategii rozwoju miasta.
W pierwszej części raportu sekretarz
miasta przedstawiła m.in. dane dotyczące dostępności prezydenta miasta
oraz zastępców (spotkania z mieszkańcami), a także zatrudnienia w samorządzie za ubiegły rok (łącznie 7339 osób,
w tym oświata – 4206 osób, spółki
miejskie – 1570 osób, pomoc społeczna
– 574 osoby, Urząd Miasta – 574 osoby
oraz jednostki miejskie i zakłady budżetowe – 415 osób).
Druga część dotyczyła realizacji polityk, programów i strategii miasta,
gdzie znalazły się m.in. informacje
dotyczące ochrony środowiska. I tak,
w 2021 roku przeprowadzono termomodernizację dziesięciu budynków
z miejskiego zasobu mieszkaniowego,
z czego cztery podłączone zostały do
nowego źródła ciepła. Na realizację
tych zadań miasto wydało 5,9 mln zł
(3,9 mln zł to dofinansowanie unijne
i rządowe). Ponadto zawarto 410 umów
na dofinansowania z budżetu miasta do
zmiany ogrzewania (kwota udzielonych dofinansowań to 1,05 mln zł). Zamontowanych zostało także ponad
1600 nowych opraw LED oświetlenia
ulicznego oraz usunięto 13,1 ton azbestu z dziesięciu budynków osób fizycznych.
Jeżeli chodzi o działania prorodzinne, w Rudzie Śląskiej w ubiegłym roku wydano 42,9 mln zł na świadczenia rodzinne dla 7194 rodzin oraz
4,1 mln zł na dodatki mieszkaniowe
dla 1923 rodzin. Z kolei w ramach

rządowego programu „Rodzina 500+”
wsparcie otrzymało 24 524 dzieci
(łącznie 137,9 mln zł).
W raporcie ujęto także wydatki na
kulturę, które w poprzednim roku wyniosły 10,9 mln zł (w tym inwestycje
– 1 mln zł). Zorganizowano 747 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło 63 507 osób. Jeżeli zaś chodzi
o sport, to w 2021 roku miasto wydało
na ten cel 15 mln zł, przy czym na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przeznaczono 10,1 mln zł.
Na dofinansowanie klubów sportowych
przeznaczono 1,5 mln zł, a 1,6 mln zł
to kwota bonifikat dla rudzkich klubów
i stowarzyszeń sportowych w opłatach
za korzystanie z obiektów MOSiR-u.
W raporcie ujęto także dane dotyczące bezpieczeństwa publicznego
(praca Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego) oraz pomocy
społecznej. I tak, w ubiegłym roku
objętych zostało nią 2678 rodzin
(6117 osób), a 1221 rodzin dotkniętych
było ubóstwem. Miasto przeznaczyło
8,2 mln zł na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
MOPS przeprowadził w tym zakresie
5474 wywiady środowiskowe.
W drugiej części raportu zamieszczono również dane dotyczące gospodarki mieszkaniowej w 2021 roku.
W ubiegłym roku wydatki inwestycyjne w tym zakresie wyniosły
10,4 mln zł, utrzymanie techniczne
pochłonęło ok. 3,1 mln zł, a remonty
700 tys. zł. Przedstawiono także dane
dotyczące starań miasta o dofinansowanie do inwestycji mieszkaniowych
oraz liczby osób oczekujących na
mieszkania komunalne (798 na koniec
ubiegłego roku).
W trzeciej części raportu zawarto
informacje na temat realizacji budżetu
obywatelskiego, a w czwartej dotyczące uchwał Rady Miasta. Rudzcy

radni w ubiegłym roku podczas sesji
podjęli ich 186.
Do raportu dołączone zostało sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2030 roku
oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Ruda Śląska do 2030 roku, a także informacja o stanie mienia komunalnego. Po jego przedstawieniu powinna
rozpocząć się debata radnych, która
przy okazji uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania, a następnie absolutorium z reguły trwała kilka godzin. Przypomnijmy, że absolutorium
stanowi ocenę działalności prezydenta
miasta za dany rok na podstawie zrealizowanego budżetu. Ubiegłoroczny
budżet miasta po stronie dochodowej
zamknął się kwotą 976,5 mln zł, natomiast wydatki wyniosły 934,4 mln zł.
W związku z okolicznościami,
przewodniczący poszczególnych klubów już przed głosowaniem zapowiedzieli, że będą „za” obydwoma
uchwałami. – Jesteśmy w wyjątkowej,
smutnej sytuacji jako mieszkańcy miasta i jako Rada Miasta. Zmarła Pani
Prezydent i w tej sytuacji jakiekolwiek
dyskusje dotyczące budżetu miasta,
bądź też stanu miasta stoją moim zdaniem na drugim planie. Jesteśmy
w sytuacji, w której w najbliższym
czasie będziemy dyskutować na temat
przyszłości miasta i jego wizji. Powinniśmy się skoncentrować na innych
sprawach, które są ważniejsze, aniżeli
spory polityczne, które prowadzą czasami do dyskusji, do kłótni. W związku
z tym klub Prawa i Sprawiedliwości
udzieli urzędowi miasta i Pani Prezydent wotum zaufania – powiedział
radny Mariusz Pakuza, przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. – Jesteśmy w bardzo
ważnym momencie w historii naszego
miasta. Po 12 latach rządzenia miasta

Foto: UM Ruda Śląska

Podczas czwartkowej sesji (23.06) obecni na sali rudzcy radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok dla
śp. prezydent Grażyny Dziedzic. Rozpatrzenie uchwał w tej sprawie było obowiązkiem Rady Miasta wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym.

Podczas sesji radni jednogłośnie zagłosowali
za przyjęciem absolutorium oraz wotum zaufania.

odeszła od nas Pani Prezydent i trudno dzisiaj skupić się na dyskusjach
politycznych. Należy wspomnieć to,
co dobrego zrobiła dla miasta Pani
Prezydent i państwo wiceprezydenci.
My jako członkowie klubu Niezależni
Rudzianie również udzielimy wotum
zaufania Pani Prezydent i dziękujemy
za dwanaście lat ciężkiej pracy – powiedział radny Łukasz Wodarski.
– Jako przewodnicząca klubu Razem
dla Rudy Śląskiej pragnę powiedzieć,
że uważamy, iż miasto jest w bardzo
dobrej kondycji, zostało zmniejszone
zadłużenie miasta, mamy większy budżet i ogromne dochody, wielkie wydatki na oświatę, wiele prospołecznych, prorodzinnych, proekologicznych inicjatyw. Panią Prezydent cechowała wielka empatia i pełen życzliwości stosunek do mieszkańców.
Pragnę podsumować, że klub będzie
głosował za udzieleniem wotum zaufania – zapowiedziała także radna
Agnieszka Płaszczyk. – Klub radnych
Solidarni z Rudzianami udzieli Pani

Prezydent zarówno wotum zaufania,
jak i absolutorium. Fakt, faktem – nie
zawsze zgadzaliśmy się z Panią Prezydent, ale konstruktywnie rozmawialiśmy i w pewnym momencie nawet zaczęliśmy się rozumieć. Myślę, że ta
współpraca przez tyle lat była bardzo
owocna i przyznajemy, że miasto przez
te 12 lat zmieniło swoje oblicze, co było zasługą Pani Prezydent – oceniła
Aleksandra Skowronek, przewodnicząca Rady Miasta i klubu Solidarni
z Rudzianami.
Ostatecznie zarówno w przypadku
głosowania uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla śp. prezydent
miasta, jak i absolutorium radni byli
zgodni. 23 obecnych na sali sesyjnej
radnych zagłosowało na „tak”. Tym
samym w 12-letniej historii prezydentury śp. Grażyna Dziedzic czwarty raz
uzyskała absolutorium, a wotum zaufania po raz drugi (to narzędzie oceny
działalności prezydenta miasta funkcjonuje od czterech lat).

Joanna Oreł
REKLAMA
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KRWIODAWSTWO

Wakacje – czas, kiedy brakuje leku ratującego życie
– Na co dzień nie wszyscy zdają sobie
sprawę z faktu, że krew jest lekiem ratującym życie, a jedynym jej źródłem jest człowiek. Lato to czas, w którym wielu z nas
wyjeżdża na urlopy, także krwiodawcy,
a studenci i uczniowie mają wakacje. Każda grupa krwi jest potrzebna, zwłaszcza
w okresie wakacji, kiedy zapasy krwi maleją – podkreśla Stanisław Dyląg, dyrektor
RCKiK w Katowicach.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach zaopatruje w krew i jej składniki prawie
130 szpitali i klinik regionu śląskiego.
Rocznie pobiera i wydaje ponad 50 tys. litrów krwi. Natomiast miesięcznie do oddania krwi zgłasza się ponad 10 tysięcy
krwiodawców. – Co kilka minut w Polsce
ktoś potrzebuje krwi. Wystarczy tak niewiele – prosty gest podzielenia się tym, co mamy najcenniejsze – oddanie własnej krwi.

Zachęcamy, by ten gest „wszedł Wam
w krew” i został nie tylko jako moda na
oddawanie krwi, ale i jako nawyk pozytywnego uzależnienia od pomagania innym.
Twoja jedna donacja krwi może uratować
życie nawet trzem osobom. Wspólnie możemy zrobić coś dobrego – zachęca dyrektor katowickiego RCKiK. – Odpowiednia,
stała rezerwa krwi to bezpieczeństwo nas
wszystkich, gdyż nigdy nie wiadomo, w którym momencie będziemy zmuszeni sami
lub nasi bliscy z niej skorzystać – dodaje.
Najrzadziej występującą grupą krwi jest
grupa AB Rh – (ujemna), natomiast najczęściej występująca grupa krwi to A Rh +
(dodatnia). Coraz większe zapotrzebowanie na krew wynika m.in. ze: starzenia się
społeczeństwa, wzrostu zachorowalności
na nowotwory, ale także lepszej skuteczności systemu ratownictwa medycznego,
szerszej dostępności do świadczeń me-

dycznych, rozwijającej się transplantologia oraz wzrostu liczby wykonywanych
przeszczepów. – Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie w krew zarówno planowych zabiegów operacyjnych, jak również zapewnienie krwi dla ratowania życia oﬁar wypadków drogowych. W szpitalach przebywają pacjenci, którym transfuzje krwi niejednokrotnie ratują życie – mówi Stanisław
Dyląg.
Zostanie krwiodawcą nie jest trudne
– warunki to: waga powyżej 50 kg, pełnoletniość (ukończenie 65. roku życia to górna granica), pozytywny przebieg wywiadu
zdrowotnego oraz gotowość i chęć do oddania krwi. Warto zaznaczyć, że po oddaniu krwi honorowemu dawcy przysługują:
zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni, w szkole;

Foto: JO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach codziennie wydaje do szpitalnych banków krwi od 250 do 300 litrów tego cennego
leku. Niestety, co roku pojawia się problem jego deﬁcytu w okresie wakacyjnym. Tymczasem zostanie krwiodawcą jest naprawdę proste, a tym gestem
możemy uratować komuś życie. Wakacje to czas, kiedy warto zdecydować się na taki krok.

Na Placu Jana Pawła II regularnie pojawia się ambulans,
w którym można oddać krew.

bezpłatne wyniki badań (oznaczenie grupy
krwi, morfologia, badania wirusologiczne)
oraz posiłek regeneracyjny.
W Rudzie Śląskiej akcje krwiodawstwa
w najbliższym czasie odbędą się 29 czerw-

ca (środa) i 6 lipca (także środa) w godzinach 8-14 na Placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu oraz 10 lipca (niedziela)
przy bielszowickim Domu Kultury od
godz. 8 do 11.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

WYWIAD

Wsparcie dla dzieci i młodzieży

Coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje pomocy psychologicznej, niejednokrotnie pilnej.
W Rudzie Śląskiej osoby w wieku od 6. do 21. roku życia wsparcie mogą uzyskać m.in.
w Poradni Psychologicznej dla Dzieci, która działa przy bielszowickim Szpitalu Miejskim.
O narastającym problemie ze zdrowiem psychicznym wśród najmłodszych rozmawiamy
z koordynatorką poradni, psycholog oraz psychoterapeutką Mają Sgro.
wspomnieć o kryzysie instytucji rodziny,
która w obecnych czasach odchodzi od
stereotypowego modelu i podlega nieustającym zmianom. Przykładem nowej rodziny nuklearnej jest np. model rodziny patchworkowej.
– Z jakimi zaburzeniami najczęściej
borykają się dzieci i młodzież?
– Najczęściej spotykamy się z objawami takimi jak: stany lękowe i depresyjne
oraz autoagresywne np. samookaleczenia
i agresywne. Dość dużą grupą pacjentów
są dzieci z zaburzeniami wczesno-rozwojowymi, takimi jak np. autyzm czy zespół
Aspergera lub ADHD. Kolejną grupą pacjentów są dzieci doświadczające traumy
i cierpiące na zespół stresu pourazowego
PTSD, co związane jest z doświadczaniem
np. przemocy domowej lub szkolnej.
– Pomoc młodzi ludzie mogą znaleźć
m.in. w Waszej poradni. Proszę powiedzieć więcej na temat tego, kto może się
do Was zgłosić oraz na jakiego rodzaju
wsparcie może liczyć.
– Każde niepokojące zachowanie znacząco odbiegające od dotychczasowego

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci działa przy
bielszowickim Szpitalu Miejskim (budynek B).
W poniedziałki, środy i czwartki czynna jest
od godz. 8 do 20, zaś we wtorki i piątki od godz. 8 do 16.
Rejestracja telefoniczna prowadzona jest w godzinach od
7.25 do 15 pod nr tel. 32 344-08-23 lub 518-756-381.

OGŁOSZENIE O WOLNYCH STANOWISKACH
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
poszukuje pracowników
do pracy na stanowiskach:

Foto: JO

– Czy można wskazać jednoznaczną
przyczynę, jeżeli chodzi o kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży? Z pewnością wpłynęły na to dwa
lata pandemii, ale podejrzewam, że problem jest głębszy…
– Przyczyny kryzysu są złożone, przy
czym pandemia była jednym z czynników
zaostrzających stan kryzysu psychicznego
dzieci i młodzieży – poprzez chorobę,
a nierzadko śmierć bliskich osób, izolację
społeczną, czy konieczność nauki zdalnej.
Ogólnie rzecz ujmując, wywołała lęk, poczucie zagrożenia, nasiliła poczucie osamotnienia, zwiększyła poczucie bezsilności oraz braku wpływu. Pandemia uniemożliwiła także swobodny rozwój psychoﬁzyczno-emocjonalny dzieci. Kolejnym
czynnikiem, który wpływa na stan psychiczny dzieci i młodzieży, jest kryzys rozwojowy. Przykładem takiego kryzysu
u młodzieży jest tzw. dojrzewanie, czyli
adolescencja, w którą dzieci wchodzą już
w wieku 10 lat. Wówczas następuje intensywny okres zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania dziecka. Warto też

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

funkcjonowania dziecka warto skonsultować ze specjalistą. Pomagamy dzieciom
od 6. roku życia i uczącej się młodzieży do
21. roku życia. Mogą się do nas zgłosić
osoby cierpiące na: zaburzenia poznawcze,
zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe,
zaburzenia odżywiania, zaburzenia adaptacyjne, zachowania autodestrukcyjne,
zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia
funkcjonowania. W naszej Poradni pracuje
zespół składający się z wysokiej klasy specjalistów w postaci psychologów dziecięcych, psychoterapeutów, psychologów
klinicznych i terapeuty środowiskowego
– obecnie jest to sześć osób. Pracujemy
przede wszystkim w podejściu systemowym, poznawczo-behawioralnym oraz
psychodynamicznym. Nasz zespół podlega regularnej superwizji swojej pracy z pacjentem.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

Młodszych
Konserwatorów
Ogólnobudowlanych/Konserwatorów
Ogólnobudowlanych, Elektryków, Gazowników, Instalatorów Wod.-Kan.
– Zakres obowiązków:
•
Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji na zarządzanym
terenie i budynkach.
•
Oczekujemy: Osoby posiadające Prawo Jazdy kat. „B”, odpowiednie
uprawnienia gazowe lub elektryczne.
Referenta ds. technicznych – Zakres obowiązków:
•
Obsługa mieszkańców, uczestniczenie w wizjach technicznych,
kontrola ﬁrm zewnętrznych, pisanie protokołów.
•
Oczekujemy osoby posiadającej wykształcenie min. średnie
techniczne, bardzo dobrą znajomość pakietu Ms Oﬃce (Word i
Excel).
Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny pakiet socjalny, szkolenia.

Spółka otwarta jest na zatrudnianie
osób posiadających orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności.
Aplikacje prosimy składać w siedzibie MPGM TBS Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej lub drogą e-mailową na adres mpgm@mpgm.com.pl

Dokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000)
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1.)
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INTERWENCJA

Elektryczne hulajnogi – ułatwienie czy problem?

Foto: JO

Użytkownicy hulajnóg powinni parkować je tak,
aby nie kolidowało to z ruchem m.in. pieszych.
– Sam pomysł wprowadzenia hulajnóg w naszym mieście jest bardzo dobry, ale kultura niektórych użytkowników pozostawia wiele do życzenia. Jak
– dla przykładu – chodnikiem, gdzie
w poprzek jest ustawiona hulajnoga
– ma przejechać osoba niepełnosprawna, czy mama z dzieckiem
w wózku? – zgłosił problem pan Mirosław, mieszkaniec Wirku.
W Rudzie Śląskiej wypożyczać
można hulajnogi firmy Bolt. Zgodnie
z jej regulaminem parkowania: nie
wolno parkować pojazdów elektrycznych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego; nie wolno blokować drogi, uniemożliwiać przejazdu lub stwarzać
nadmiernych niedogodności dla pieszych poruszających się po chodniku;
hulajnogę należy zaparkować w widocznym miejscu i w pozycji stojącej,
aby inni użytkownicy mogli z niej
skorzystać; należy przestrzegać instrukcji parkowania wyświetlanych
w aplikacji oraz zaparkować pojazd
w wyznaczonym dozwolonym miejscu parkingowym, a także zgłosić do
firmy Bolt hulajnogę, która nie została
zaparkowana na dozwolonym miejscu
parkingowym.
A miejsc tych nie brakuje. Zdarzało
się, że hulajnogi trafiały np. na drzewo,
na miejsce budowy, czy blokowały
swobodne przejście pieszych po chodniku. Jest to szczególnie uciążliwe dla

osób mających problemy ze wzrokiem.
– Jest to spore utrudnienie, bo potrafię
dostrzec przeszkodę dopiero w odle-

głości około jednego metra. Ławki, czy
inne elementy miejskiej architektury są
nam znane i przede wszystkim znajdują
się w stałych miejscach, a hulajnoga,
zwłaszcza jeżeli jest przewrócona lub
ustawiona na środku chodnika, stanowi duży problem – podkreśla Monika
Michalak, wiceprezes zarządu koła
Polskiego Związku Niewidomych
w Rudzie Śląskiej.
W takich przypadkach służby mundurowe mogą reagować jedynie w sytuacji, kiedy hulajnoga znajduje się na
drodze publicznej lub chodniku, który
do niej przynależy. Mundurowi nie
mogą, zgodnie z przepisami, interweniować w takich przypadkach na drogach wewnętrznych. – Jeżeli urządzenie zaparkowane jest w taki sposób, że
stwarza utrudnienie lub zagrożenie
w ruchu, wówczas możemy usunąć je
na koszt właściciela, czyli firmy. Jednak dotychczas nie zdarzały się takie
przypadki – mówi Marek Partuś, komendant rudzkiej Straży Miejskiej.
– Mieliśmy jedynie sytuację, w której
ktoś z ościennego miasta przywiózł do
nas hulajnogę i porzucił ją. Wówczas
poinformowaliśmy firmę, która jest jej
właścicielem i która odebrała sprzęt
– dodaje.
Przypomnijmy, że użytkownicy hulajnóg powinni korzystać z drogi dla

PRZETARG NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym
przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII
GUp 829/21 ogłasza przetarg na sprzedaż:
Nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka niezabudowana),
położonej w Rudzie Śląskiej (41-717), przy ul. 11 Listopada 32, księga wieczysta
nr GL1S/00004857/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza wynosi 160 000,00 zł (sto
sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium w wysokości 16 000,00 zł płatne na
rachunek bankowy masy upadłości – 15 1090 2037 0000 0001 3939 9054.
W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania.
Powierzchnia działki wynosi 0,1133 [ha].
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2022 r. o godzinie 11.00, w siedzibie
syndyka, ul. Młyńska 2/1, Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej
i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do
dnia 11.07.2022 r., o godz. 10.00 (ostateczna data dostarczenia oferty do
kancelarii syndyka). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być
umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem:
W przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną:
„NIE OTWIERAĆ – PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA – sygn. akt XII GUp 829/21”,
oraz musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć
na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Bobkowskiego, ul. Młyńska
2/1, 44-100 Gliwice”. Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Kancelarii.
Dostępny drogą elektroniczną, zapytania kierować na: m.bobkowski@
mlynska2.pl. Informacje udzielane pod numerami telefonu 608 095 400 oraz
32 230-74-24.

Foto: arch. prywatne

Od marca w naszym mieście działa system wypożyczania elektrycznych hulajnóg. Dla wielu osób jest to ułatwienie w poruszaniu się po Rudzie Śląskiej i nie
bez znaczenia jest ekologiczny aspekt tego rozwiązania. Problemem pozostaje to, w jakich miejscach urządzenia te pozostawiane są czasami przez użytkowników. Mieszkańcy zgłaszali już hulajnogi porzucone m.in. na drzewie i placu budowy, a dodatkowo wiele sytuacji, kiedy nieprawidłowo zostały one zaparkowane, co jest szczególnie problematyczne dla osób niewidomych i słabowidzących.

Niestety nie wszyscy stosują się do obowiązujących zasad.
rowerów albo jezdni, gdzie prędkość
ograniczona jest do 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi
dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Korzystanie z chodnika lub drogi
dla pieszych jest dozwolone, gdy
chodnik przebiega wzdłuż jezdni, po
której ruch pojazdów jest dozwolony
z prędkością większą niż 30 km/h

i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Hulajnogą elektryczną można poruszać
się do 20 km/h. Na drodze nie mogą
z niej korzystać dzieci w wieku do
10 lat. Możliwe jest to jedynie w strefie zamieszkania oraz pod opieką osoby dorosłej.

Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

PRZETARG NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym
przed Sądem Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII
GUp 829/21 ogłasza przetarg na sprzedaż:
Lokalu niemieszkalnego nr 33 (budynek garażowy), położonego w Rudzie
Śląskiej (41-717), przy ul. Gwareckiej, księga wieczysta nr GL1S/00027067/0
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg
Wieczystych. Cena wywoławcza wynosi 23 000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące
złotych). Wadium w wysokości 2 300,00 zł płatne na rachunek bankowy masy
upadłości – 15 1090 2037 0000 0001 3939 9054. Powierzchnia lokalu wynosi
19,20 m2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2022 r. o godzinie 12.00, w siedzibie
syndyka, ul. Młyńska 2/1, Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej
i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do
dnia 11.07.2022 r., o godz. 11.00 (ostateczna data dostarczenia oferty do
kancelarii syndyka). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być
umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem:
W przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną:
„NIE OTWIERAĆ – PRZETARG LOKAL NIEMIESZKALNY
– sygn. akt XII GUp 829/21”,
oraz musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć
na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Bobkowskiego, ul. Młyńska
2/1, 44-100 Gliwice”. Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Kancelarii.
Dostępny drogą elektroniczną, zapytania kierować na: m.bobkowski@
mlynska2.pl. Informacje udzielane pod numerami telefonu 608 095 400 oraz
32 230-74-24.
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EDUKACJA

Koniec nauki, czas na wakacje!

tym pokazuje wartość pracy oraz edukacji
w życiu człowieka – mówi Krzysztof Gołąb,
dyrektor placówki. Wkraczając w przestrzeń pierwszej części wystawy, zwiedzający odkrywają średniowieczne zalążki
późniejszego przemysłu na terenie dzisiejszej Rudy Śląskiej, przede wszystkim kuźnice, w których wykorzystywano złoża metali, w jakie były bogate te ziemie. Kolejne
sale pokazują, jak zmieniał się Górny Śląsk
pod wpływem odkrycia węgla kamiennego,
aż do rewolucji przemysłowej. Przed przejściem do współczesności zwiedzający poznają jeszcze Polską Rzeczpospolitą Ludową – szczególnie z perspektywy wszelkich
absurdów ekonomicznych. Dla kompletności narracji i zrozumienia wszystkich czynników kształtujących gospodarkę ukazane
są również konflikty zbrojne na terenie
Górnego Śląska. Ponadto w ramach wystawy wydzielono strefę prezentującą życie
rodzinne, aktywność społeczną i polityczną
oraz rolę religii w życiu mieszkańców Rudy
przełomu XIX i XX w.
W ramach świętowania piątych urodzin
GZM-u przygotowano 94 wydarzenia,
w tym aż 68 mikrowypraw w 35 gminach.
2 lipca wszyscy uczestnicy święta będą
mogli jeździć bezpłatnie komunikacją miejską za okazaniem biletu pobranego ze strony wydarzenia. Szczegóły na stronie: Kierunek GZM.
UM

W piątek (24.06) uroczyste zakończenie
roku szkolnego, a zarazem pożegnanie
uczniów kończących edukację na poziomie podstawowym odbyło się m.in.
w Szkole Podstawowej nr 36. – Będzie
nam niezmiernie miło, jak przy okazji różnych uroczystości, czy okrągłych rocznic
lub też szarych, codziennych dni zawitacie
w mury naszej szkoły, żeby pochwalić się
swoimi sukcesami, czy poprosić o pomoc.
Pamiętajcie, że nasza szkoła zawsze stoi
przed Wami otworem – żegnała ósmoklasistów Iwona Skrzypczyk-Sikora, dyrektor
SP nr 36 w Orzegowie.
Ogółem w roku szkolnym 2020/2021 do
przedszkoli w Rudzie Śląskiej uczęszczało
4550 dzieci. Z kolei w publicznych szkołach podstawowych uczyło się 10 939
uczniów, w liceach 1597, natomiast
w technikach 1828. Oprócz tego 708
mieszkańców Rudy Śląskiej skorzystało
z oferty edukacyjnej szkoły branżowej
I stopnia, 36 uczniów uczęszczało do szkoły branżowej II stopnia, a do szkoły branżowej policealnej 25 uczniów. Do szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy
uczęszczało 25 uczniów, natomiast do Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia
394 przyszłych muzyków. W niepublicznej szkole podstawowej mistrzostwa sportowego uczyło się 144 uczniów, a z niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych przedszkoli
korzystało w sumie 419 dzieci. Rok szkolny zakończył się także dla prawie
2600 nauczycieli i ponad 1100 pracowników administracji.
W Rudzie Śląskiej w roku szkolnym
2020/2021 funkcjonowało 26 szkół pod-

Foto: JO

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia świętuje swoje piąte urodziny. Z tej okazji 2 lipca (sobota) odbędzie się szereg wydarzeń, dzięki
którym będzie można lepiej poznać miejscowości wchodzące
w skład GZM. W organizację wydarzenia włączyło się także Muzeum
Miejskie w Rudzie Śląskiej, które zaprasza na autokarowo-pieszą
wycieczkę pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią”.

Uczniowie rudzkich szkół oraz przedszkolacy zakończyli w piątek (24.06) rok szkolny
2021/2022. Teraz przyszedł dla nich czas na zasłużone, dwumiesięczne wakacje.

Foto: JO

Gdzie duch spotyka
się z przestrzenią

Wycieczka odbędzie się w trzech turach
(godz. 10-14, 12-16, 14-18). Udział w niej
jest bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja
pod nr telefonu 32 248-44-57, e-mail:
info@muzeum.rsl.pl lub osobiście w sekretariacie muzeum (Ruda, ul. Wolności 26).
Zbiórka przed Muzeum Miejskim.
Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję poznać bogatą historię północnych, najstarszych dzielnic Rudy Śląskiej i obejrzeć
znajdujące się tam architektoniczne perełki.
Pierwszym punktem wycieczki, która wyruszy sprzed siedziby Muzeum Miejskiego,
będzie dworzec kolejowy w Chebziu. Jest
to główna siedziba miejskiej biblioteki, która funkcjonuje teraz pod nazwą Stacja Biblioteka. Ponadto uczestnicy będą mogli
zwiedzić kościół pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Goduli z unikatowymi witrażami, zrewitalizowany teren dawnej koksowni oraz stary cmentarz i rynek w Orzegowie. Udadzą się też na spacer po dzielnicy Ruda i poznają historię sanktuarium
św. Józefa, w którym znajduje się krypta
Ballestremów.
Zwiedzanie zakończy wizyta w Muzeum
Miejskim, którego sercem jest nowa ekspozycja stała „Czas to pieniądz”. – Wystawa
jest unikatowa i kładzie szczególny nacisk
na rozwój wiedzy z zakresu ekonomii
i przedsiębiorczości, innowacyjności oraz
zasad funkcjonowania gospodarki, a przy
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W piątek (24.06) mury szkoły opuścili
m.in. ósmoklasiści Szkoły Podstawowej nr 36.
stawowych, 24 przedszkola, zespół miejskich przedszkoli, trzy zespoły szkolnoprzedszkolne, cztery licea ogólnokształcące, siedem zespołów szkół ponadpodstawowych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego,
Zespół Szkół Muzycznych, Młodzieżowy
Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna oraz 16 placówek niepublicznych.
Dodajmy, że w związku z napływem
ukraińskich uchodźców do naszego kraju,
w Rudzie Śląskiej konieczne było utworzenie 16 oddziałów przygotowawczych,
w których uczyło się ponad 250 uczniów
z Ukrainy.
JO

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

Atrakcyjnie i smacznie w ogrodzie MCK-u

– Spotkania w ramach „Ogrodu Śniadaniowego” zawsze cieszą się wielkim zainteresowaniem mieszkańców, bo nasz
ogród to miejsce spokojne, przyjazne
i wprost idealne na sobotnie śniadanie
w plenerze – podkreśla Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej. – W tym
roku znowu przygotowaliśmy moc atrakcji,
żeby każdy mógł sobie wybrać to, co najbardziej go zainteresuje – dodaje.
Zaplanowanych zostało pięć spotkań,
które odbędą się w każdą sobotę lipca
(2, 9, 16, 23, 30) w godzinach od 11 do 13.
Oprócz atrakcji na powietrzu na rudzian
będzie czekało także menu śniadaniowe
przygotowane przez pub Druid.
Podczas pierwszego spotkania, w najbliższą sobotę (2.07) odbędą się m.in. animacje dla dzieci pt. „Baśniogród”, gry

i zabawy z językiem angielskim przygotowane przez Szkołę Języków Obcych English Best, porady kosmetyczne firmy Mary Kay czy warsztaty plastyczne. Dzieci
będą mogły skorzystać z malowania buzi
oraz „Czytelni pod chmurką”. – Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję także skorzystać z warsztatów tanecznych ze „Starszakami”, wziąć udział w prezentacji stroju ludowego i pokazie kolekcji akordeonów
Józefa Osmendy oraz modeli zrobionych
z zapałek przez Janusza Urbańskiego. Na
tym jednak nie koniec atrakcji. Dzieciaki
poznają policyjną maskotkę – sierżant Rudą oraz zobaczą, jak wygląda policyjny
radiowóz, a także spotkają się z Moniką
Czoik-Nowicką, autorką wierszy i bajek
– wymienia Patrycja Ryguła-Mańka
z Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

O atrakcje zadbają także rudzcy harcerze, którzy przygotują animacje dla dzieci
oraz Akademia Piłkarska Boomerang.
W czasie kolejnych spotkań nie zabraknie
również: „Ekipy na kijach”, tańca w kręgu
prowadzonego przez Ewelinę DąbrowskąKuśnierz i Formację „TiriTiriTany”,
warsztatów taneczno-wokalnych przygotowanych przez Stowarzyszenie „MusicALL”, warsztatów fotograficznych oraz
porad kosmetycznych. Tradycyjnie pojawi
się także stoisko rudzkiego sanepidu na
temat profilaktyki i promocji zdrowia.
Warto przypomnieć, że po raz pierwszy
latem 2015 roku ogród Miejskiego Centrum Kultury stał się miejscem zabaw najmłodszych i odpoczynku ich rodziców.
W każdą lipcową sobotę dzieci pod opieką
animatorów brały udział w zajęciach plastycznych i ruchowych, spotkaniach z hi-

Foto: arch.

Animacje, prezentacje, warsztaty, gry oraz zabawy – to tylko niektóre atrakcje, jakie czekają
na rudzian w ogrodzie Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej. Już w sobotę (2.07) ruszy siódma edycja „Ogrodu Śniadaniowego”, podczas której starsi i młodsi będą się wspólnie bawić, a przy okazji zjedzą smaczne śniadanie w gronie rodziny i przyjaciół.

Pierwszy ,,Ogród Śniadaniowy” odbył się przy MCK-u w 2015 roku.
Inicjatywa kontynuowana była w latach 2016-2019.
storią i bajką. Atrakcjami „Ogrodu Śniadaniowego” były także zajęcia fitness, samoobrony, salsy i jogi pod chmurką, fotobudka, pokaz wozów bojowych, rękodzieła
i wiele innych. Kolejne edycje „Ogrodu
śniadaniowego”, z równie bogatym programem, organizowane były w latach
2016-2019. W tym czasie projekt otrzymał
nagrodę „Słoneczniki” przyznawaną przez
portal „Czas Dzieci”, dzięki czemu znalazł

się w gronie kilku najlepszych projektów
edukacyjnych adresowanych do dzieci
w regionie. W 2020 roku wydarzenie nie
zostało zorganizowane z powodu pandemii COVID-19.
Szczegółowe informacje na temat
„Ogrodu Śniadaniowego” można znaleźć
na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.
UM
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Uważaj, zanim podpiszesz umowę
– Z jakimi problemami mieszkańcy z reguły kierują się do Państwa?
– Kierowane do rzecznika zgłoszenia i zapytania dotyczą spraw od reklamacji towarów, po problemy związane z ﬁrmami świadczącymi usługi
motoryzacyjne,
telekomunikacyjne
oraz pośredniczącymi w udzielaniu
kredytów, czy sprzedaży wysyłkowej.
W bieżącym roku odnotowaliśmy
wzrost spraw związanych z realizacją
dokonanych zamówień nowych samochodów. Podyktowane jest to z pewnością problemami w dostępności części samochodowych niezbędnych do
produkcji aut. Ponadto nieznacznie
wzrosła liczba spraw związanych
z rynkiem deweloperskim, tj. wydłużone zostały terminy realizacji inwestycji mieszkaniowych. Porady konsumenckie udzielane są bezpośrednio
w biurze, jak również telefonicznie
i najczęściej dotyczą trybu składania
reklamacji oraz uprawnień konsumenckich w tym zakresie. Z zakresu
umów sprzedaży zgłoszenia dotyczą
reklamacji sprzętu AGD i RTV, obuwia oraz odzieży. Najczęściej rzecznik
w tych sprawach podejmuje działania
mediacyjne, których celem jest polubowne załatwienie sporu pomiędzy
sprzedawcą a konsumentem. Reklamacje usług dotyczą naprawy samochodów oraz prac remontowych budynków i mieszkań.
– Problemy te wynikają z niewiedzy konsumentów, czy z nieuczciwych praktyk drugiej strony?
– Z obserwacji spraw, które wpłynęły do biura rzecznika w latach ubie-

głych, wnioskuję, że świadomość konsumencka wzrosła, co przekłada się na
częstsze składanie reklamacji przez
konsumentów. Bywa również tak,
chociaż rzadziej, że przedsiębiorcy nie
wypełniają wobec konsumentów podstawowych obowiązków informacyjnych odnośnie cech produktów oraz
przysługujących konsumentom uprawnień. Takie postępowanie należy uznać
za nieuczciwe praktyki rynkowe.
– Jakiego typu są to praktyki? Co
zrobić, aby nie dać się „naciągnąć”?
– Zgłaszane przez konsumentów
sprawy dotyczą sposobu załatwiania
reklamacji, a więc błędnego informowania konsumenta przez przedsiębiorcę o sposobie załatwienia reklamacji,
przysługujących mu terminach na rozpatrzenie reklamacji oraz załatwienia
reklamacji niezgodnie z żądaniem
klienta, a także pominięcia przez
sprzedającego informacji, że kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia
reklamacji na zasadach rękojmi, czyli
do sprzedającego, a nie tylko z gwarancji. Bardzo często konsumenci zaskakiwani są ofertą zakupu towaru
w swoich mieszkaniach, podpisują
umowy w oparciu o informacje przekazywane im ustnie przed zawarciem
kontraktu, bądź zawierają umowę na
odległość w oparciu o rozmowę telefoniczną. Przedstawiciele takich ﬁrm
z kolei wykorzystują zaufanie konsumentów – szczególnie starszych.
– Rozpoczęły się wakacje i to
ostatni dzwonek, aby zorganizować
sobie wczasy. Na co należy zwracać

uwagę przy podpisywaniu umów
z biurem podróży?
– Umowy dotyczące usług turystycznych są obecnie dobrze opracowane i przejrzyste. Zawierają podstawowe informacje dotyczące organizatora turystyki i numer jego zezwolenia
oraz imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu umowę podpisała. Termin
obowiązywania umowy, miejsce pobytu lub trasa wycieczki, czas trwania
imprezy turystycznej, jej program i cena, sposób zapłaty rodzaju ubezpieczenia, rodzaj obiektu hotelowego,
dane podróżnych oraz cena za podstawowe ubezpieczenie, znajdują się na
pierwszej stronie umowy. Pozostałe
informacje m.in. o możliwości zawarcia
dodatkowego
ubezpieczenia
(np. od kosztów rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z uwagi na zachorowanie na
COVID-19, czy ze względu na szczególne zagrożenie życia i zdrowia na
odwiedzanych obszarach) zawarte są
najczęściej w dodatkowym katalogu
lub warunkach uczestnictwa, stanowiących integralną część umowy. Organizator, który przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej jest zmuszony
z przyczyn od niego niezależnych
zmienić istotne warunki umowy
z klientem, powinien niezwłocznie go
o tym poinformować. W tej sytuacji
klient powinien również niezwłocznie
poinformować organizatora, czy
przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy odstępuje od niej wraz z całkowitym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku

zapłaty kary umownej. Jeżeli klient odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną
z przyczyn niezależnych od klienta,
klient ma prawo, według swojego wyboru, uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie bądź żądać natychmiastowego
zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. Wyłączenie tego prawa jest niedopuszczalne.
– Z jakimi najczęściej problemami zgłaszają się mieszkańcy, jeżeli
chodzi o udział w wyjazdach zorganizowanych?
– Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące
imprez turystycznych, problemy,
z którymi zgłaszają się konsumenci,
najczęściej dotyczą zmiany obiektu
hotelowego w trakcie trwania imprezy
turystycznej, zaniżonego standardu
hotelu w stosunku do oferty, niskiej
jakości jedzenia, braków w jedzeniu
oraz niespełnienia warunków sanitarnych w obiekcie hotelowym.
– Formalnie zakończył się czas
pandemii, która wpływała m.in. na
możliwość wyjazdu za granicę. Czy
zgłaszały się do Państwa osoby poszkodowane, które nie ze swojej winy, lecz organizatora, nie mogły wyjechać na wykupione wczasy?
– Czas pandemii COVID-19 skutkował wprowadzeniem przez poszczególne państwa obostrzeń związanych
np. z koniecznością zrobienia testu na
COVID-19, bądź dysponowaniem
certyﬁkatem szczepień. W mojej ocenie każdy podróżny przy zachowaniu
minimum staranności ma możliwość

Foto: arch.

Reklamacja towarów i usług to sprawy, którymi najczęściej zajmuje się Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie
Śląskiej. Rzecznik konsumentów, Wioletta Stec-Grześkowiak, tłumaczy, jak nie dać się „naciągnąć” oraz w jaki sposób można
dochodzić swoich praw.

sprawdzenia wymogów danego kraju
docelowego, do którego się udaje. Informacje dotyczące wymogów sanitarnych,
dotyczących
pandemii
COVID-19 na bieżąco były i są aktualizowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednakże w ubiegłym roku biuro rzecznika
prowadziło jedną sprawę, gdzie konsumenci, w związku z błędnymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej jednego z wiodących organizatorów imprez turystycznych, zostali
źle poinformowani o wymogach sanitarnych i podróżni nie zostali odprawieni przez służby celne. Tym samym
nie udali się na wakacje. Reklamacja
konsumentów nie przyniosła efektu.
Dopiero w wyniku wystąpienia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych rzecznik pozyskał informacje dotyczące reżimu sanitarnego przy wyjeździe z Polski i wjeździe do kraju na czas planowanej podróży. W oparciu o pozyskane
przez rzecznika dane i wystąpienie do
organizatora imprezy turystycznej podróżni odzyskali całość pieniędzy za
niewykorzystane wakacje.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

NOWA NAZWA ULICY

Z pamięcią o twórcach Rodzinnego Domu Dziecka
Jedna z ulic w Halembie będzie nosiła nazwę Ewy i Andrzeja Blachów. Taką decyzję podczas czwartkowej (23.06) sesji podjęli rudzcy radni na wniosek prezydenta. To kolejny wyraz upamiętnienia i podziękowania dla małżonków, którzy przez 30 lat prowadzili w Rudzie Śląskiej Rodzinny Dom Dziecka i wychowali w nim w sumie 36 dzieci.
Chodzi o ulicę położoną w rejonie ulicy Mazurskiej w Halembie, gdzie po
przeprowadzonym postępowaniu podziałowym nieruchomości stanowiącej
własność osoby prawnej, powstał szereg
nowych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
W momencie, kiedy powstaną przy nich
nowe budynki, konieczne będzie nadanie im odrębnych numerów porządkowych.
Była to okazja, by na wniosek prezydenta miasta, nadać nowej ulicy nazwę
Ewy i Andrzeja Blachów. Przypomnijmy,
że małżonkowie jako jedni z pierwszych
w Polsce stworzyli Rodzinny Dom
Dziecka właśnie w naszym mieście. Powstał on 1 stycznia 1981 roku przy

ul. Leśnej w Halembie. Państwo Blachowie mieli dwoje własnych dzieci, ale mimo to postanowili oddać swoje serca
także innym pociechom. W kwietniu
1981 roku przyjęli pod swój dach pierwsze dzieci – 7-letnią Ewę, 5-letnią Basię
i 8-letniego Piotra (rodzeństwo). Przez
kolejne 30 lat wychowali 36 dzieci.
Małżonkowie byli aktywni zawodowo.
Pani Ewa pracowała jako nauczyciel
w SP nr 10, z czego zrezygnowała na
rzecz prowadzenia Rodzinnego Domu
Dziecka. Pan Andrzej był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej, ale każdego dnia wspierał rodzinę
i dbał o wychowanie dzieci. Od 2002 r.
kierował Rodzinnym Domem Dziecka,
a w 2004 roku został jego dyrektorem.

Państwo Blachowie za swoje wieloletnie zaangażowanie oraz oddanie
w 2011 roku otrzymali odznaczenie
,,Kamrat Rudzki”. W 2012 roku pani
Ewa odebrała z rąk Rzecznika Praw
Dziecka Marka Michalaka Złoty
Krzyż Zasługi. Natomiast w 2013 roku córka i syn Ewy i Andrzeja Blachów odebrali medal „Zasłużony dla
Miasta Ruda Śląska”, który przyznano
pośmiertnie ich rodzicom. Ponadto
w 2008 roku pani Ewa Blacha została
uhonorowania odznaczeniem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Pan Andrzej zmarł w lutym
2011 roku, zaś pani Ewa rok później
w listopadzie. Propozycja, aby nazwać
jedną z rudzkich ulic imieniem mał-

żonków, jest kolejną formą upamiętnienia ich dorobku. – Proszę o podjęcie uchwały, która pozwoli jeszcze
w ten jeden sposób uhonorować zasłużonych obywateli miasta – podkreśliła

podczas czwartkowej sesji Grażyna
Janduła-Jonda, sekretarz miasta. Projekt uchwały został przyjęty przez radnych jednogłośnie (22 głosy ,,za”).
JO
REKLAMA

Zapraszam na sesje:
ciążowe, noworodkowe
oraz reportaże z chrztów

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Usługi

Nieruchomości

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

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

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

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

Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22
lata na rynku, www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Firma AT-BUD  z RUDY Śląskiej
zatrudni pracowników ogólnobudowlanych. Tel. 696-921-581.

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, solidnie. Tel. 601-292-699.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM,
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik
CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pranie tapicerki meblowej. Solidnie.
Tel. 737-593-999.
Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116672.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.
Kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, kafelkowanie, malowanie, gładzie, elektryka, hydraulika. Tel. 509-486250.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprzedaż: mieszkanie 3 pokojowe,
Ruda 1, ul. Norwida, 53 m2 – 240 tys zł.
Działka gruntu – Wirek, rejon autostrady
603 m2 – 231 tys. zł. Nieruchomości GABRIEL, tel. 691-523-055.

Motoryzacja
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
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 wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-6131, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.

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
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Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej. Informacji udzielam pod nr tel. 691911-683.

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.

TURYSTYKA
Beskidy 6 dni w czerwcu od 600 zł dla
emeryt/rencista, z 40% dofinansowaniem
Unijnego Programu Spowolnij Starzenie.
Możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

Prezydent 
Miasta
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska,
wykazu dotyczącego oddania
w najem gruntu pod garażami
blaszanymi położonymi
przy ul. Jana Dobrego,
które przydzielone zostaną
w trybie bezprzetargowym na
podstawie
umów najmu gruntu
na czas oznaczony do 3 lat.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 641 m2 własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika
Tunkla, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
•
624/121 o powierzchni 229 m2 (użytek „Bp”),
120 o powierzchni 412 m2 (użytek „RIVb”),
•
obręb Kochłowice, zapisane na karcie mapy 5 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00008228/8.
W dziale III ww. księgi wieczystej znajduje się następujący wpis: „prawo drogi
na rzecz każdoczesnego posiadacza gruntu Kochłowice wykaz 1279 – wpisano
dnia 31 października 1927 r. – tu przeniesiono z księgi wieczystej Kochłowice
Tom 46 Wykaz 1411 na wniosek z dnia 9 września 1996 r. Dz.KW. 2898/96 – dnia
23 września 1996 r.”.
Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, przedmiotowe działki oznaczone
są symbolem:
15MNUI – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
Nieznaczna część działki nr 624/121 oznaczona jest symbolem:
22KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 98 000,00 zł
Cena 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 25.07.2022 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 terminie do dnia 18.07.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4 900,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. ks. Ludwika Tunkla” 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 Urzędu 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.
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Walne Zgromadzenie Członków
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zakończone
W dniu 14 czerwca 2022 r. po zakończeniu VII części w zasobach ADM-7
w Orzegowie Walne Zgromadzenie Członków RSM zostało zakończone.

Zgodnie ze Statutem Walne Zgromadzenie Członków /WZCz/ RSM
jest najwyższym organem władzy
Spółdzielni. Jest podzielone na 7 części terytorialnie odpowiadających poszczególnym Administracjom Spółdzielni. Przyporządkowanie członków
do poszczególnych części zostało dokonane uchwałą Rady Nadzorczej,
którą publikowaliśmy na łamach „Wiadomości Rudzkich” wraz z zawiadomieniem o WZCz. Zasadą jest, że każdy członek Spółdzielni może należeć
i uczestniczyć tylko w jednej części
Walnego Zgromadzenia – do tej, do
której został przyporządkowany.
O czasie, miejscu i porządku obrad
zawiadomiliśmy naszych Członków
poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych w budynkach RSM, w Dyrekcji
oraz Administracjach, w prasie i w Internecie.
Jak wiadomo, w obradach Walnego
Zgromadzenia /WZCz/ mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie RSM osobiście, za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości. Prawo przewiduje
również możliwość uczestnictwa
w WZCz poprzez ustanowionego przez
członka pełnomocnika. Instytucja pełnomocnictwa jest możliwością ustawową dla członka, który z różnych
względów nie może uczestniczyć osobiście w Zebraniu, a chce mieć wpływ
na sprawy Spółdzielni. W takim przypadku może umocować osobę do reprezentowania przez nią swoich interesów na części WZCz, do której jest
przyporządkowany jako członek
RSM.
Dotychczas nasi członkowie bardzo
rzadko korzystali z tej możliwości.
W tym roku jednak nastąpiła niespotykana skala tego zjawiska. Przynajmniej
1/4, a nawet 1/3 mandatów na każdej
części została wydana pełnomocnikom
członków. Tak liczna liczba pełnomocnictw wskazała, że zachwiana została
intencja ustawodawcy w tym zakresie,
gdyż zamiast członek znajdować peł-

nomocnika, to pełnomocnicy szukali
członków, aby ich umocowywali. RSM
skrupulatnie weryﬁkowała składane
pełnomocnictwa, stąd w WZCz uczestniczyły rzeczywiście umocowane osoby przez członków.
Często współmałżonkowie, niebędący członkami RSM byli pełnomocnikami swoich współmałżonków, którzy są członkami RSM. Niestety zdarzały się sytuacje, gdzie pełnomocnik
nie znał członka, a jednak był przez
niego umocowany.
Mamy nadzieję, że intencje mimo
wszystko były dobre i uczciwe.
Zdarzały się również sytuacje, że
współmałżonek, niebędący członkiem
ani pełnomocnikiem, chciał mimo
wszystko uczestniczyć w WZCz.
Z tego tytułu często należało wyjaśniać takim osobom, że niestety nie
mogą uczestniczyć w WZCz. Współmałżonkowie uważali jednak inaczej,
że mają takie prawo z powodu posiadania mieszkania. Nie jest to prawdą,
prawo do mieszkania nie jest równoznaczne z członkostwem w RSM.
Wiele osób uważa również, że wyodrębnienie własności zajmowanego
mieszkania daje prawo do uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia. W tym miejscu należy podkreślić,
że ustawodawca dał możliwość posiadania odrębnej własności lokalu bez
konieczności bycia członkiem RSM.
W związku z powyższymi sytuacjami w tym roku odnotowano wysoką
frekwencję na Zebraniach.
W kwestii merytorycznej WZCz informujemy, że wszystkie materiały dotyczące
Walnego
Zgromadzenia
Członków zostały przygotowane do
wglądu zainteresowanych w Dyrekcji
Spółdzielni, Administracjach oraz
udostępnione w Internecie w statutowym terminie.
Ważnym wydarzeniem na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu były
przeprowadzone wybory. Pierwsze dotyczyły wyborów Rady Nadzorczej na
okres kadencji 2022-2025.

Drugie – wyboru Delegata na Zjazd
Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach na okres kadencji ustalonej
przez ten Związek, tj. 2020-2024.
W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Nadzorczej dokonano wyboru poniższego składu w kolejności według Administracji:
• z zasobów ADM-1
– Pan Mol Marcin
• z zasobów ADM-2
– Pani Żymełka Katarzyna
• z zasobów ADM-3
– Pan Rózga Norbert
• z zasobów ADM-4 – Pan Miś Piotr
• z zasobów ADM-5
– Pan Kubiczek Adam
• z zasobów ADM-6
– Pani Chmielewska Ewa
• z zasobów ADM-7
– Pan Bubała Bogdan
W wyniku przeprowadzonych wyborów Delegata na Zjazd RZRSM
w Katowicach wybrany został Pan Andrzej Pacławski – Prezes Zarządu
RSM. Delegaci na Zjazd RZRSM reprezentują zrzeszone w nim spółdzielnie mieszkaniowe, rozwiązują wspólne
problemy spółdzielcze, ustalają spółdzielczą politykę dla mieszkańców
swoich zasobów, a także reprezentują
spółdzielczość mieszkaniową na forum krajowym.
Po podsumowaniu 7 spotkań można
ocenić Walne Zgromadzenie Członków jako sprawnie i dobrze przeprowadzone, bez zakłóceń, w terminie
i o planowanym czasie. Porządku na
Zebraniach pilnowali pracownicy ﬁrmy ochroniarskiej oraz funkcjonariusze Policji.
Porządek obrad obejmował 18 punktów oraz 20 uchwał.
Przed podjęciem każdej uchwały,
jeśli była taka wola obecnych, były
udzielane wyjaśnienia, odczytywane
uzasadnienia a czasem przedstawiane
opinie prawne.
Walne Zgromadzenie Członków dotyczyło spraw za 2019 r. Z uwagi bo-

wiem na pandemię koronawirusa
zgodnie z przepisami covidowymi
RSM nie mogła zorganizować WZCz
w 2020 i 2021 r. W momencie poluzowania obostrzeń pandemicznych Zarząd RSM postanowił zwołać niezwłocznie WZCz i uporządkować
wszystkie zaległe z powodu pandemii
sprawy.
Tak się stało.
Mamy zatwierdzone wszystkie sprawozdania w tym ﬁnansowe, mamy
wybraną ﬁrmę do zbadania sprawozdania ﬁnansowego za 2020 i 2021 r.,
mamy podzieloną nadwyżkę bilansową oraz pozwolenie za zaciągniecie
zobowiązań ﬁnansowych w celu realizacji i zakończenia głównie procesu
termomodernizacji.
Dzięki temu jeszcze w tym roku będziemy mieli możliwość zwołania kolejnego WZCz w celu uporządkowania
spraw za 2020 i 2021 r. Na Walnym
Zgromadzeniu Członków wszystkie
sprawy wymagane ustawą zostały na
każdej części zrealizowane.
Porządek obrad został przygotowany przez Zarząd Spółdzielni.
Podjęto uchwałę o przyjęciu porządku obrad, następne to uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań organów władzy Spółdzielni tj.:
• z
realizacji
uchwał
WZCz
w 2019 r.,
• z działalności Rady Nadzorczej,
• z działalności RSM w tym Zarządu,
• z przeprowadzonej lustracji,
• sprawozdanie ﬁnansowe,
• sprawozdanie z realizacji uchwały
kierunkowej ustalonej na lata
2017- 2020.
Kolejne trzy uchwały to uchwały
o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu w składzie z 2019 r. Następnie podjętych zostało 5 uchwał
w sprawach terenowo-prawnych.
Ostatnie uchwały to uchwała o podziale nadwyżki bilansowej, o ustaleniu najwyższej sumy zobowiązań oraz
wyborze ﬁrmy do badania bilansu oraz
o ustaleniu kierunków rozwoju RSM

na lata 2022-2025. W sumie podjęto
20 uchwał.
Na ich podstawie Zarząd RSM może
kontynuować działalność Spółdzielni,
mając zatwierdzone sprawozdania,
udzielone absolutorium i podjęte decyzje ﬁnansowe.
Po przeprowadzonym Walnym
Zgromadzeniu Członków możemy zauważyć i z przyjemnością stwierdzić,
że nasi Członkowie, na co dzień najczęściej niemający do czynienia ze
sprawami dotyczącymi zarządzania
Spółdzielnią, wykazali znajomość rzeczy i zrozumienie spraw spółdzielczych.
Z całą odpowiedzialnością możemy
potwierdzić, że nasi Członkowie utożsamiają się ze swoją Spółdzielnią, że
zależy im na jej utrzymaniu i dobrym
funkcjonowaniu.
Udzielone Zarządowi w ówczesnym
składzie absolutorium za 2019 r. jest
aprobatą dotychczasowych działań
i wyrazem zaufania na przyszłość. Pozwala to sądzić, że Członkowie RSM
są zadowoleni z zarządzania Spółdzielnią i osiąganych efektów.
Zarząd RSM w obecnym składzie
serdecznie dziękuje za udzielenie absolutorium za 2019 r. Zarząd RSM
ze swej strony zawsze gorąco apeluje
o szeroki udział Członków oraz Mieszkańców zasobów Spółdzielni w życiu
spółdzielczym.
Jako Zarząd zdajemy sobie sprawę,
że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie
mogło być lepiej, nie negujemy faktu,
że występują niedociągnięcia, potknięcia, robimy jednak wszystko, co
w naszej mocy, aby Spółdzielnia funkcjonowała dobrze i z korzyścią dla jej
członków oraz mieszkańców zasobów.
Spółdzielnia osiągnęła dobry wynik
ﬁnansowy i posiada pełną płynność ﬁnansową, co jest bardzo dobrą informacją dla dalszej, dobrej działalności.
Zarząd
Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
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„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”.
Wisława Szymborska

BIEGI

Z powodu śmierci

Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
składamy wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po Jej śmierci
Rodzinie i Bliskim
oraz współpracownikom
Przewodnicząca Urszula Koszutska
wraz z Zarządem Koła Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej

,,Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą…”.
ks. Jan Twardowski

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp. Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska.

w imieniu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Luiza”
składamy wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
Rodzinie i Najbliższym.
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Mieszkańcy GSM „Luiza”

„Bieg Wiewiórki” ku pamięci Grażyny Dziedzic
Wyjątkowo w niedzielę (26.06) odbył się IV Bieg Wiewiórki, w którym
wzięło udział 205 zawodników. Tradycyjnie sportowa rywalizacja rozpoczęła się przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 15 w Halembie.
Impreza została poświęcona pamięci prezydent Grażyny Dziedzic. – Panią Prezydent należy uznać za pomysłodawczynię „Biegu Wiewiórki”
w naszym mieście. Gdy tylko mogła,
była tu obecna, a w późniejszym czasie
zawsze interesowała się przebiegiem
tej imprezy – mówiła przed startem
Aleksandra Poloczek, dyrektor rudzkiego MOSiR-u. W związku z okolicznościami uczestnicy biegu wyruszyli
w ciszy.
Wśród dzieci, które musiały przebyć
1000 m, zwyciężył Bartosz Jankowski
z czasem 3,39. Nieznacznie wyprzedził on Piotra Michalskiego z klubu
TL Pogoń Ruda Śląska (3,42). Trzecia
na mecie, a pierwsza wśród kobiet zameldowała się Paulina Gabryś (4,08).
Czwarty na mecie i trzeci wśród chłopców był Maksymilian Koźlicki (4,16),

Foto: DK
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Impreza została poświęcona śp. prezydent Grażynie Dziedzic.

piąta natomiast była Maria Górka
(również reprezentująca barwy TL Pogoń) z czasem 4,20. Trzecią wśród
dziewczynek została Karolina Fitał.
Czas 4,42 dał jej 10. miejsce w klasyﬁkacji łącznej.
W przypadku osób dorosłych, które
mogły maksymalnie pokonać pięć
okrążeń (długość jednego wynosi
4,2 km), w klasyﬁkacji open wszystkie

„Pamiętajmy o tych, którzy odchodzą
– ta pamięć daje im nieśmiertelność”.
R. Kosik

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Foto: DK

Grażyny Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Przewodniczący Wojciech Saługa wraz z Zarządem
Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej
OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215):
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod nowy placyk gospodarczy w rejonie ulicy
Gliwickiej.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Dawid
Kosmalski (sport), tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt.
w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Łącznie w niedzielnym „Biegu Wiewiórki” wystartowało 205 uczestników.

ROLKARSTWO

II Festiwal Rolkowy za nami
W niedzielę (26.06) na Burloch
Arenie odbył się II Festiwal Rolkowy.
Podobnie jak rok temu, imprezę zorganizowali szkoła nauki jazdy Free
Skater oraz Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji.
Festiwal był okazją do spotkania się
entuzjastów jazdy na rolkach, wśród
których nie zabrakło najmłodszych.
Dzieci miało okazję rywalizować
w przejeździe pod tyczką. Ponadto tor
rolkarski w Orzegowie był areną zmagań na 100 m (wzięli w nich udział
zawodnicy z roczników 2015 i młodsi), 200 m (roczniki 2014-2011
i 2010-2006), a także na 400 m, w których rywalizowali zawodnicy z rocznika 2005 i starsi. Ponadto podczas
festiwalu mogliśmy obserwować pokazy trików rolkarskich w wykonaniu
Krzysztofa Zyborowicza z Olsztyna,

Foto: DK

Rodzinie i bliskim
składamy
nasze najszczersze kondolencje
i wyrazy wsparcia
w tych trudnych chwilach

trzy miejsca na podium zajęli panowie.
Wygrał Paweł Pośpiech z czasem
01:31,41, drugi był Łukasz Kaczmarek
(01:32,48), a trzeci Andrzej Zaczyk
(01:33,01). Wśród kobiet tylko Anna
Kaczmarek przebiegła pięć pełnych
okrążeń (w czasie 01:48,17). Ponadto
druga wśród pań Kinga Mrowiec
(TL Pogoń Ruda Śląska) pokonała trzy
okrążenia w czasie 01:00,48, podobnie
jak Magdalena Krzon (TKKF Jastrząb
Ruda Śląska), która, aby pokonać ten
sam dystans, potrzebowała 01:17,45.
Do rywalizacji stanęli również wielbiciele nordic walking. Ich zadaniem
było pokonać maksymalnie trzy pętle.
Dokonały tego trzy osoby: Adam
Tkocz z czasem 01:40,34, Alicja Tkocz
(01:56,40) i Aneta Franke (01:57,01).
Dwójka zwycięzców reprezentuje
„Ekipę na Kijach”. W przypadku mężczyzn po dwa okrążenia pokonali Jerzy Górnik (01:09,03) i Krzysztof Pietruszka (01:24,27). Trzecią kobietą
w rywalizacji okazała się Joanna Wielgus (01:26,40), która także pokonała
dwa okrążenia.
DK

Sporo emocji podczas festiwalu wzbudziła rywalizacja najmłodszych.

który jest 4-krotnym mistrzem Polski
w speed slalomie, a także Weroniki
Giży z Rudy Śląskiej, niedawnej zwy-

ciężczyni wśród seniorów w lidze freestyle slalomu w Szczecinie.
DK
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Piłka nożna

Triathlon

nim dystansie, tj. 56,5 km, na które
składało się 950 m pływania, 45 km
jazdy na rowerze i 10,55 km biegu.
Ponadto zawodnicy mierzyli się z jazdą na rowerze, pływaniem i biegiem
na dystansach 112,99 km i 28,25 km.
Nowak zajął drugie miejsce w kategorii wiekowej 60-69, a wspomniane
56,5 km przebył w czasie 03:59:17.

DK

SIATKÓWKA PLAŻOWA

KPKS z sukcesem w Toruniu
Dwójka zawodniczek – Kinga Grycman
i Roksana Semeniuk – zwyciężyła w turnieju Plaża Gotyku 2022 w kategorii juniorek. Reprezentujące KPKS Halemba
siatkarki rywalizowały w Toruniu w dniach
21-22.06.
Siatkarki KPKS-u w drodze do zwycięstwa najpierw pokonały parę Sołobodowska/Jarnicka 2:0 (21:19; 23:21), po czym
po wyrównanym spotkaniu wygrały z parą
Woźniak/Augustyniak 2:1 (21:10; 16:21;
15:6). W półfinale Grycman/Semeniuk

zwyciężyły mecz z Nikolą Sołobodowską
i Ewelina Jarnicką 2:1 (19:21; 21:15;
15:11), które ostatecznie zajęły 3. miejsce
w turnieju. Naszym zawodniczkom pozostał już tylko finał, w którym po tie-breaku
wygrały 2:1 (16:21; 24:22; 15:13) z parą
Urbańska/Woźniak.
Dla rudzkich zawodniczek to nie pierwszy wspólny sukces. Na początku czerwca
zajęły 6. miejsce w Mistrzostwach Śląska,
a rok temu wygrały w Cieszynie w turnieju
„Plaża Open”. 
DK

OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu
geodezyjnym 3918/233 o pow. 10 m2, zapisanej na karcie mapy 4,
obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie
ul. Kolberga, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz jej współużytkowników wieczystych.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu
nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska, oznaczonej jako działka
numer 1461/3 o pow. 54 m2, zapisana na karcie mapy 1,
w obrębie Stara Kuźnia, objęta księgą wieczystą GL1S/00017656/3,
przy ulicy Solidarności, która zostanie zbyta w trybie
bezprzetargowym poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
oznaczonej jako działki nr: 783/3, 782/3 i 1230/3 i 1615/3 o łącznej
pow. 5156 m2 zapisane na karcie mapy 1, w obrębie Stara Kuźnia.

Rudzianki pomogły w kolejnym triumfie UKKS-u Katowice w Pucharze Tymbarku.

stępnie 12 czerwca wraz z zespołem rozegrały fazę grupową i pucharową. W pięciu
spotkaniach drużyna UKKS strzeliła rywalkom 31 goli, a straciła zaledwie dwie.
W finale natomiast katowicka drużyna
pewnie pokonała Ślęzę Wrocław 6:3 i tym
samym obroniła tytuł w kategorii U10 zdobyty w poprzedniej edycji turnieju. Antonina Wojdecka w finale wystąpiła w bramce,
a Oliwia Kluk w polu. – Zawodniczkom to-

warzyszyło dużo emocji, bo był to ich pierwszy występ na Stadionie Narodowym
– wcześniej miały okazję grać na Stadionie
Śląskim. Na szczęście strach ich nie sparaliżował. Pewnie wyszły na boisko i drużyna
bardzo dobrze zagrała – mówi Krzysztof
Wojdecki, tata Antoniny. Zgodnie z zasadami turnieju dziewczynki w sześcioosobowych zespołach grały mecze 2x10 minut.

DK

SMS Ruda Śląski drugi w Silesia Cup 2022
W dniach 18-19.06 w naszym mieście
młodzi zawodnicy z kilku województw
rywalizowali w ramach Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej „Silesia Cup
2022”. Drugie miejsce w rozgrywkach
zajęła drużyna SMS-u Ruda Śląska.
Rywalizacja młodych piłkarzy miała
niecodzienny przebieg. W pierwszym
dniu zespoły mierzyły się na hali MOSiR
w Halembie. Tu zwycięzcą okazała się

drużyna SMS GKS Tychy, która w finale
pokonała Clearex Chorzów. Ponadto
trzecie miejsce zajął zespół Gwiazdy Ruda Śląska, a SMS-u uplasował się na piątej pozycji.
Jednak ostateczna klasyfikacja zależna
była od wyników na trawiastych boiskach. Tym razem rywalizacja przeniosła się na stadion Wawelu Wirek, gdzie
zwyciężyli piłkarze SMS-u, którzy poko-

nali w finale chorzowski Clearex. Czwartą lokatę natomiast zajęła Gwiazda. Decydującym zwycięzcą Silesia Cup 2022
okazał się być Clearex Chorzów, który
zajął dwukrotnie drugie miejsce. Tuż za
zwycięzcami na drugim stopniu podium
stanął zespół rudzkiego SMS-u. Gwiazda, mimo 3. i 4. miejsca w poszczególnych turniejach, finalnie zajęła piątą lokatę. 
DK

Porażka Slavii na zakończenie sezonu
Slavia Ruda Śląska przegrała w ostatnim meczu Zina klasy okręgowej. Podopieczni Jarosława Zajdla musieli uznać
wyższość RKS-u Grodziec.
W sobotnie (25.06) przedpołudnie
14. w tabeli Slavia zmierzyła się
z 15. RKS-em Grodziec. Stawką meczu
dla rudzian był ewentualny awans o jedno miejsce wyżej. Goście natomiast nie
mogli już poprawić swojej pozycji ligowej. W pierwszej połowie optyczną
przewagę mieli gospodarze, którzy mimo kilku dogodnych sytuacji, nie byli
w stanie wyjść na prowadzenie. W drugich 45 minutach działo się już znacznie
więcej. RKS strzelił dwie bramki w odstępie kilku minut, na co Slavia odpowiedziała trafieniem kontaktowym Jakuba Doleckiego w 86. minucie. Gol
padł po podaniu ze skrzydła kapitania
Slavii, Marcina Rejmanowskiego. Od
tego momentu gospodarze rozpoczęli
ambitny szturm na bramkę rywali, większość akcji konstruując prawym skrzydłem. Niestety mimo zrywu to RKS
zdobył ostatnie punkty w tym sezonie.
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Aby pokonać ponad 56 km, Stanisław Nowak potrzebował niespełna cztery godziny.

Oliwia Kluk i Antonina Wojdecka, dwie
mieszkanki Rudy Śląskiej, zwyciężyły
w piłkarskim turnieju dla dzieci „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
Dziewczynki są piłkarkami U10 klubu
UKKS Katowice.
Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to rozgrywki ogólnopolskie, które Polski Związek Piłki Nożnej
organizuje od 22 lat. Wśród głównych celów turnieju wymienia się między innymi
popularyzację aktywnego stylu życia wśród
uczniów szkół podstawowych, wyłanianie
piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń. Ponadto to największe
wydarzenie piłkarskie dla dzieci w Europie, w którym udział wzięło do tej pory
ponad 2,5 miliona dziewcząt i chłopców
z całego kraju. Drużyny, które wygrywają
podczas etapu ogólnokrajowego rozgrywanym na płycie Stadionu Narodowego,
w nagrodę mają okazję uczestniczyć
w wielkich wydarzeniach sportowych
i zwiedzać najważniejsze areny piłkarskie
w Europie.
W przypadku rudzianek droga do zwycięstwa wiodła przez fazę wojewódzką. Na-
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Rudzianki zwycięskie w Pucharze Tymbarku

Rudzki triathlonista
ze srebrnym medalem

Stanisław Nowak, mieszkaniec Rudy Śląskiej, zdobył srebrny medal
podczas Marbruk Triathlon Charzykowy 2022. Zawody odbyły się nad Jeziorem Charzykowskim w dniach
11-12.06.
Rywalizacja w województwie pomorskim była drugim etapem cyklu
Ciech Tri Tour 2022. Stanisław Nowak wziął udział w triathlonie na śred-
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Piłkarze obu drużyn uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej prezydent Grażyny Dziedzic.

Slavia Ruda Śląska – RKS Grodziec 1:2 (0:0)
Dolecki 86’ – Stankiewicz 62’, Zariemba 67’.
Żółte kartki: Pawlik, Lewandowski.
Slavia: Weis – Dolecki, Mikołajczyk
(61’ Gola), Seiler, Jamrozy, Rejmanowski, Brzostek, Borgomastro (46’ Dragon), Szubert, Komor (82’ Kopia), Lux.
RKS: Lewandowski – Grogor, Wanatowicz, Pawlik, Czogała, Adamek,
Stankiewicz, Krakowski, Koniusz, Zariemba.

Szokująco w ostatnim swoim meczu na
poziomie klasy (również 25.06) okręgowej
zagrał Grunwald Ruda Śląska. Podopieczni
Grzegorza Kapicy wygrywali przez większą część meczu. Do 78. minuty Grunwald
prowadził już 3:0 dzięki bramkom Ogłozy,
Taładego i Kowalczyka. Jednak to goście
z Żelisławic cieszyli się ze zwycięstwa.
Zieloni nie potrafili odpowiedzieć na cztery
gole, które Ostoja zdobyła w ciągu pięciu
minut. Ostatnia bramka padła w 92. minucie. Gospodarze nie mieli szans na odrobienie strat i doprowadzenie do remisu.  DK

