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Zagraliśmy 
od serca!

W ofercie również: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie również: LECZENIE LASEREM

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE

Złóż życzenia z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka 

na łamach 
„Wiadomości Rudzkich” 

– PROMOCJA 25 zł 
(od osób prywatnych)

22 stycznia 2020 r. na łamach 
naszej gazety będziecie Państwo 

mogli złożyć życzenia z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka. To doskonała 

możliwość pokazania swoim 
bliskim, że o nich pamiętamy 
i czujemy się z nimi związani. 

Życzenia do 25 słów – cena 25 zł. 
Życzenia przyjmujemy do 17.01

w redakcji przy ul. Niedurnego 36. 
Szczegóły pod numerem telefonu 

32 248-60-97.
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Będą kolejne 
termomodernizacje

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
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Blisko 6 mln zł unijnego dofinansowania pozyskały władze Rudy Ślą-
skiej na termomodernizację. Inwestycje obejmą 11 budynków wie-
lorodzinnych znajdujących się w miejskim zasobie. Część z nich 
podłączona zostanie także do nowego źródła ciepła. Dodatkowo 
termomodernizacji poddany zostanie budynek dyrekcji Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2018 roku udało się zrealizować termomodernizację  
budynku przy ul. Jankowskiego 8.

– Termomodernizacje budynków, 
a w szczególności placówek oświato-
wych, to inwestycje, na które nigdy 
nie szczędziliśmy środków. Stąd też, 
kiedy tylko pojawia się szansa na 
uzyskanie dofinansowania z ze-
wnątrz, przystępujemy do takich pro-
jektów. Od początku aktualnej per-
spektywy unijnej na same tylko dzia-
łania związane z termomodernizacją 
pozyskaliśmy ponad 28,3 mln zł  
– podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic.

Pozyskane właśnie przez miasto 
środki na termomodernizację umożli-
wią realizację 12 zadań z tego zakre-
su, w tym 11 dotyczy budynków wie-
lorodzinnych. Są to lokalizacje znaj-
dujące się przy następujących ulicach: 
Różyckiego 21, Cegielnianej 30, Jan-
kowskiego 6 i 8, Sobieskiego 58, Stra-
żackiej 16A, Kokota 127-129-131, 
Hallera 10, Sikorek 49, Mickiewicza 1, 
Bielszowickiej 112 oraz Kokota 149. 
Ostatnich pięć dodatkowo podłączo-
nych zostanie do nowego źródła cie-
pła. W większości przypadków będzie 
to sieć ciepłownicza. Ponadto termo-
modernizacji poddany zostanie budy-
nek przy ul. Hallera, w którym mieści 

się dyrekcja MOSiR-u. – Jedno z wy-
mienionych zadań jest już częściowo 
zrealizowane. Chodzi o budynek przy  
ul. Jankowskiego 8, którego termomo-
dernizację zakończyliśmy w 2018 r. 
Pozostałe inwestycje realizowane bę-
dą w tym i kolejnym roku. W pierwszej 
kolejności prace rozpoczniemy w bu-
dynkach przy ul. Jankowskiego 6  
oraz Różyckiego 21 – informuje wice-
prezydent Michał Pierończyk.

Dofinansowanie, które zostało 
przyznane miastu, pochodzi z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego. Władze Rudy 
Śląskiej starają się także o kolejne 
pieniądze na termomodernizację, tym 
razem w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko.  
– W tym przypadku w grę wchodzi po-
nad 4,3 mln zł, które chcemy pozyskać 
na pięć projektów dotyczących mo-
dernizacji energetycznej budynków 
wielorodzinnych. Moglibyśmy w ten 
sposób poddać termomodernizacji 
budynki przy ul. Damrota 5, Piastow-
skiej 52, Bytomskiej 39-41, Chorzow-
skiej 9A oraz Gierałtowskiego 2  
– wylicza wiceprezydent Pierończyk. 
– Wyniki konkursu powinny być znane 
w najbliższych tygodniach – zapowia-
da.

 W trwającej od 2014 r. aktualnej 
perspektywie unijnej miasto pozyska-
ło już ponad 452 mln zł ze środków 
zewnętrznych. W samym 2019 r. na 
realizację 31 projektów pozyskano 
dofinansowanie w kwocie 78 mln zł. 
Aktualnie na ocenę oraz wyniki we-
ryfikacji czeka jeszcze 10 złożonych 
wniosków.

 TK

Zarezerwuj termin rejestracji pojazdu przez Internet
URząD MIaSta

Nie chcesz czekać w długiej kolejce, żeby zarejestrować auto czy motor? zarezerwuj termin przez Internet. W rudz-
kim Urzędzie Miasta został właśnie uruchomiony system elektroniczny, za pomocą którego można się umówić na 
konkretny dzień i godzinę wizyty w Wydziale Komunikacji. to nowa funkcja działającego już od dwóch lat elektro-
nicznego systemu kolejkowego.

Internetowa rezerwacja terminu wizy-
ty dotyczy rejestracji lub przerejestro-
wania pojazdu stanowiącego własność 
lub współwłasność osoby fizycznej ma-
jącej miejsce zamieszkania na terenie 
miasta Ruda Śląska lub osoby prawnej 
mającej siedzibę w Rudzie Śląskiej. 
Formularz znajduje się na stronie  
www.rudaslaska.pl/rezerwacje. Prezen-
towane są wolne terminy w okresie 
dwóch tygodni następujących po dniu, 
w którym dokonywana jest rezerwacja.

– Wielu mieszkańców przychodzących 
do Urzędu Miasta kieruje się właśnie do 
Wydziału Komunikacji. Staramy się uła-
twiać im załatwianie spraw, stąd wpro-
wadzony w 2017 roku system kolejkowy, 
a teraz jego rozwinięcie wykorzystujące 
Internet – mówi prezydent Grażyna 
Dziedzic.

W celu zarezerwowania terminu, na-
leży kliknąć w wybrany w kalendarzu 
dzień i wybrać wolną godzinę, wprowa-

dzić dane w wymagane pola i kliknąć 
przycisk „Zarezerwuj”. W następnym 
oknie wyświetlony zostanie kod niezbęd-
ny do wygenerowania zarezerwowanego 
biletu w automacie biletowym, znajdują-
cym się w Urzędzie Miasta przy Wydzia-
le Komunikacji. – Prosimy o zapisanie 
kodu i zabranie go na umówioną wizytę. 
Kod zostanie również wysłany na podany 
w formularzu adres e-mail – mówi Boże-
na Krzyżak, naczelnik Wydziału Komu-
nikacji UM. – Na wizytę należy przybyć 
przed umówioną godziną, ponieważ 
spóźnienie kasuje dokonaną rezerwację 
– podkreśla. Można również anulować 
zarezerwowany termin – służy do tego 
link przesyłany w wiadomości e-mail 
z kodem.

Warto również sprawdzić, jakie doku-
menty są niezbędne, aby załatwić spra-
wę. Odnośnik do strony Biuletynu Infor-
macji Publicznej zawierającej informacje 
i formularze dotyczące rejestracji pojaz-

dów, znajduje się na stronie interneto-
wej www.rudaslaska.pl/rezerwacje.

Przypomnijmy, że elektroniczny sys-
tem kolejkowy obsługujący Wydział 
Komunikacji, działa w Urzędzie Miasta 
Ruda Śląska od grudnia 2017 roku. 
Składa się on z automatu biletowego, 
w którym klient wybiera rodzaj sprawy, 
jaką chce załatwić i pobiera stosowny 
bilet z numerem kolejkowym. Na ekra-
nie znajdującym w korytarzu obok 
drzwi Wydziału Komunikacji wyświe-
tlają się kolejno numery biletów wraz 
z numerem pokoju i stanowiska obsłu-
gi. Jednocześnie podawana jest infor-
macja głosowa dla osób, które znajdują 
się poza zasięgiem ekranu.

W 2019 roku Wydział Komunikacji 
obsłużył ponad 35 tys. spraw związa-
nych z rejestracją pojazdów i prawem 
jazdy, w tej liczbie mieści się 12 375 
zarejestrowanych pojazdów i 3 306 wy-
danych praw jazdy. WG

Miasto zyska na tańszym gazie
FINANSE

Około 100 tys. zł w ciągu dwóch lat zaoszczędzi Ruda Śląska na zakupie gazu do 29 obiektów. Chodzi o budynki 
Urzędu Miasta, MOPS, MOSiR, PUP oraz niektórych szkół i przedszkoli. Mniejsze rachunki będą możliwe dzięki roz-
strzygniętemu w ostatnim czasie przez Górnośląsko-zagłębiowską Metropolię przetargu na wspólny zakup gazu. 
W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 25 gmin, które zaoszczędzą w ten sposób nawet ok. 3 mln zł.

– Czynnie uczestniczymy w działa-
niach podejmowanych w ramach Metro-
polii, tym bardziej, kiedy przynoszą one 
wymierne korzyści dla miasta i miesz-
kańców. W sytuacji, kiedy od tego roku 
musimy ponosić większe wydatki na wy-
nagrodzenia i mamy zmniejszony udział 
z podatku PIT, każda zaoszczędzona  
złotówka bardzo nas cieszy – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Średnia cena za 1 kWh (kilowatogo-
dzinę), którą Metropolia otrzymała 
w rozstrzygniętym przetargu, wyniosła 
0,089 zł. Natomiast średnia cena przed 
tym postępowaniem, którą płaciły pod-
mioty biorące udział we wspólnym za-
kupie, była o 11 proc. wyższa i wynosiła 
0,107 zł/kWh. – W przypadku rudzkich 
placówek dotychczasowe stawki za za-
kup gazu były zróżnicowane, dlatego też 
skala oszczędności w przypadku każdej 
jednostki będzie inna. Trzymając się 
średnich kwot, które wynikały z przetar-
gu, w ciągu najbliższych dwóch lat za-
oszczędzimy ok. 100 tys. zł. Myślę jed-
nak, że będzie to wyższa kwota. Musimy 
bowiem pamiętać, że dzięki temu prze-
targowi zyskujemy gwarancję stałej ce-
ny za gaz do końca 2021 r. – komentuje 
wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Tańszy gaz w Rudzie Śląskiej popły-
nie do 29 odbiorców. Będą to m.in. bu-
dynki MOPS, Urzędu Miasta, Powiato-
wego Urzędu Pracy, a także 6 miejskich 
przedszkoli oraz 8 szkół. – Wszystkie te 

placówki do ogrzewania wykorzystują 
właśnie paliwo gazowe, dlatego też zuży-
wają go najwięcej. Stąd też akurat te 
obiekty zostały zgłoszone do przetargu  
– tłumaczy Krzysztof Mejer.

We wspólnym przetargu na zakup gazu 
przez Metropolię wzięło udział 25 gmin, 
które zakupią przez dwa lata łącznie  
225 GWh (gigawatogodzin) tego paliwa. 
Z tego do Rudy Śląskiej trafi blisko  
6,8 GWh. Przetarg wygrała spółka 
PGNiG, a wartość zamówienia to  
38,3 mln zł. – Grupa zakupowa gazu uzy-
skała ceny, które są sporo niższe w po-
równaniu do sytuacji, gdyby poszczegól-
ne gminy ogłaszały postępowania w tej 
sprawie samodzielnie – mówi Karolina 
Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Pro-
jektów i Inwestycji Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii. –To pokazuje, że 
wspólne, skoordynowane działania i za-
mówienie dużego wolumenu paliwa, 
przynosi rzeczywiste korzyści i oszczęd-
ności. Zapewnia to stabilność dostaw 
w ciągu dwóch lat i niższe koszty funkcjo-
nowania – dodaje.

Grupa zakupowa gazu to kolejna 
z grup zakupowych, którą zainicjowała 
i koordynuje Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia. Przypomnijmy, że od  
2018 roku prowadzi ona również wspól-
ny zakup energii elektrycznej. To naj-
większa tego typu inicjatywa w Polsce, 
którą na lata 2020-2021 utworzyło  
113 zamawiających, na których terenie 

działa 326 jednostek. Prąd wspólnie 
z Metropolią kupują również gminy 
spoza jej obszaru – m.in. Rydułtowy, 
powiat zawierciański oraz 55 instytucji 
należących do samorządu wojewódz-
twa śląskiego. Przetarg dotyczący 
wspólnego zakupu prądu został roz-
strzygnięty w październiku 2019 r. 
i wygrała go spółka Tauron Sprzedaż  
GZE sp. z o.o. Wartość umowy to  
398,1 mln zł i dostawa ok. 976 GWh.

Choć uzyskana we wspomnianym 
przetargu stawka jest korzystniejsza od 
obowiązującej w 2019 r., to w Rudzie 
Śląskiej szykuje się w tym roku rekor-
dowa podwyżka ceny prądu. Wszystko 
za sprawą obowiązującego w 2019 ro-
ku ustawowego „zamrożenia” ówcze-
snych cen do poziomu z 2018 r. W efek-
cie miasto na zakup energii elektrycznej 
potrzebnej do zasilania budynków uży-
teczności publicznej, placówek oświa-
towych oraz oświetlenia ulicznego i sy-
gnalizacji drogowej, przeznaczy w tym 
roku ponad 6,2 mln zł (w 2018 r. było to 
niespełna 4 mln zł). Wolumen energii 
elektrycznej na ten cel wyniesie  
ok. 15 400 MWh. Dodatkowo ponad  
17 600 MWh zakupią jednostki poza-
budżetowe (spółki miejskie, szpital, 
ośrodki kultury, biblioteki, muzeum 
miejskie, czy niektóre kluby sportowe). 
Na ten cel przeznaczą ponad 7,1 mln zł 
(w 2018 r. było to niespełna 4,5 mln zł).

 TK



Pomimo tego, że budżet Rudy Śląskiej zbliża się powoli do miliarda złotych, to dla naszego miasta, a także pozostałych samorządów szykuje się trudny rok. O tym, czego możemy spodzie-
wać się w kolejnych miesiącach, jaki jest stan finansów Rudy Śląskiej oraz z jakich wydatków władze miasta musiały zrezygnować, rozmawiamy z prezydent miasta, Grażyną Dziedzic.
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2020 rok pod finansowym znakiem zapytania
– Pani prezydent, Ruda Śląska bije ko-

lejny rekord. Budżet miasta na ten rok  
to niemal 900 mln zł po stronie dochodów 
i prawie tyle samo, jeżeli chodzi o wydatki. 
To są gigantyczne pieniądze! Tymczasem 
z wypowiedzi pani i pani współpracowni-
ków wynika, że sytuacja budżetowa jest zła 
i brakuje środków na podstawowe zadania. 
Jak to możliwe, skoro macie do dyspozycji 
tak grube miliony?

– Sytuacja finansowa jest bardzo trudna, 
ale nie chodzi tylko o Rudę Śląską, lecz 
o większość samorządów w Polsce. W ostat-
nim czasie rząd i parlament podjęli szereg 
decyzji, które rzutują na gminne budżety. 
Przede wszystkim chodzi o obniżenie podat-
ku PIT z 18 do 17 procent i podwyższenie 
płacy minimalnej. Co do zasady te decyzje są 
dobre, bo wynagrodzenia powinny rosnąć, ale 
niestety jest jeszcze druga „strona medalu”, 
o której politycy partii rządzącej już tak chęt-
nie nie wspominają. Otóż zmiany w systemie 
podatkowym „uszczupliły” dochody bieżące 
wszystkich gmin. W ten sposób nasze miasto 
straci około 27 mln zł. To jednak nie wszyst-
ko, bo trzeba jeszcze doliczyć 9 mln zł, które 
musieliśmy wygospodarować w budżecie na 
podwyższenie pensji minimalnej. Z kolei 
wzrost wynagrodzeń nauczycieli będzie nas 
kosztował kolejnych 19 mln zł. 

– Ale przecież miasto otrzymuje od rzą-
du subwencję oświatową, więc chyba do-
staniecie na to pieniądze?

– Subwencja pokryje jedynie 65% wydat-
ków na wynagrodzenia w oświacie. A gdzie 
cała reszta? Gdzie pieniądze na utrzymanie 
szkół i przedszkoli, na remonty… Pomiędzy 
2015 r. a 2019 r. wydatki miasta na oświatę 
wzrosły o ponad 46,5 mln zł, przy czym 
w tym czasie subwencja oświatowa wzrosła 
jedynie o 21,6 mln zł. Tym samym do każdej 
złotówki otrzymanej z subwencji i dotacji 
oświatowej miasto w ubiegłym roku musiało 
ze swojego budżetu dokładać 0,80 zł, czyli 
w sumie ponad 114 mln zł. A to i tak kropla 
w morzu potrzeb. Dodatkowo w tym roku 
drastycznie odczujemy podwyżkę cen prądu. 
Nie można też zapominać, że do 2031 roku 

będziemy spłacać kredyt za Aquadrom. Tylko 
w tym roku trzeba było zabezpieczyć na ten 
cel około 9 mln zł.

– Domyślam się, że w tej sytuacji skon-
struowanie budżetu miasta na ten rok było 
dosyć karkołomnym zadaniem. 

– Z powodu tych wszystkich zmian byli-
śmy zmuszeni ciąć wydatki, gdzie tylko się 
da. Jeszcze niedawno planowaliśmy, że 
w 2020 r. zrealizujemy inwestycje na pozio-
mie 156 mln zł, musieliśmy jednak zrezygno-
wać z wielu potrzebnych zadań i obniżyć bu-
dżet inwestycyjny do 67 mln zł. I podkreślę 
jeszcze raz – to nie jest problem tylko nasze-
go miasta. Na alarm biją samorządowcy w ca-
łej Polsce, którzy podobnie jak my wysyłają 
kolejne apele do rządu. To jednak głos woła-
jącego na puszczy…

– Z tego, co słyszałam, to na rozwiązanie 
problemów finansowych samorządów jest 
kilka pomysłów. „Apeluję do samorządow-
ców, żeby popatrzyli na przerosty zatrud-
nienia u siebie w urzędach, żeby popatrzyli 
na oszczędności, które wiążą się z cyfryza-
cją, z automatyzacją…” Wie Pani, czyje to 
słowa?

– Tak, wiem. Premiera Mateusza Mora-
wieckiego.

– Będzie Pani zwalniała urzędników?
– Nie zamierzam. W niektórych wydzia-

łach jest tyle pracy, że pracownicy nie wie-
dzą, w co mają ręce włożyć. Komputer i tech-
nika nigdy w pełni nie zastąpią człowieka. 
Pewnych spraw nie da się załatwić „z auto-
matu”. Poza tym koszty wdrożenia cyfryzacji 
i automatyzacji są bardzo duże. Nie stać nas. 
Miejskie finanse są napięte jak struna. Jeżeli 
jeszcze ją naciągniemy, to po prostu pęknie. 
Nie mogę do tego dopuścić. Jestem odpowie-
dzialna za to miasto i jego mieszkańców.  

– Rozumiem, że sytuacja jest trudna. Ale 
czy naprawdę nie dało się wygospodaro-
wać w projekcie budżetu żadnych pienię-
dzy na sport?

– Proszę spojrzeć do tego dokumentu 
i zwrócić uwagę na dział, który dotyczy kul-
tury fizycznej. Planowana tam kwota wydat-
ków to niemal 13 mln zł. Środki na podstawo-

we zadania związane ze sportem mamy za-
bezpieczone. Trzeba przecież utrzymać całą 
miejską bazę sportową, a to kosztuje napraw-
dę ciężkie pieniądze. Zabrakło jednak środ-
ków na dotacje dla klubów. Proszę mi wie-
rzyć, że ich „obcięcie” było jedną z najtrud-
niejszych decyzji, z jaką przyszło mi się 
zmierzyć. Nie było jednak innego wyboru, bo 
żeby „dopiąć” budżet po tych wszystkich 
zmianach, które „zafundował” nam rząd, 
trzeba było radykalnie ograniczyć tzw. wy-
datki bieżące. To jest prosta matematyka – że-
by gdzieś dołożyć, to trzeba skądś zabrać. My 
nie możemy nie podwyższyć wynagrodzeń 
nauczycielom czy pensji minimalnej, bo taki 
jest nasz obowiązek. Tak samo nie możemy 
nie utrzymywać dróg i chodników, nie zapła-
cić wielomilionowej składki na komunikację 
miejską, czy nie zapłacić za prąd, bo wyłączą 
nam światło w całym mieście. Już to „przera-
białam” dziesięć lat temu, kiedy zostałam 
prezydentem. Miasto było wtedy u progu ka-
tastrofy finansowej. Wtedy też musiałam pod-
jąć wiele niepopularnych decyzji, ale z per-
spektywy czasu wiem, że były one słuszne. 
Gdyby nie te wszystkie „odgórne” zmiany, 
które wpływają na nasze dochody i wydatki 
bieżące, to dziś w ogóle nie byłoby tej rozmo-
wy. Przykre jest to, że tę sytuację próbuje się 
wykorzystać politycznie i zamiast patrzeć ka-
tegoriami odpowiedzialności za całe miasto, 
niektórzy usiłują zarzucić nam nieudolność 
w gospodarowaniu budżetem. Przez to 
wszystko czuję się, jak w tym powiedzeniu: 
kowal zawinił, Cygana powiesili.

– Nie chce mi się wierzyć, że nie było 
żadnej szansy na znalezienie tych pienię-
dzy.

– Szansa była. I to kilkukrotnie. Niestety 
nie została wykorzystana.

– O czym Pani mówi?
– O urealnieniu wysokości opłaty śmiecio-

wej. Te stawki, które obecnie obowiązują, 
powodują kolejną dziurę budżetową, bo są 
zbyt niskie w stosunku do tego, ile musimy 
płacić wykonawcy. Na ceny, które otrzymuje-
my w przetargach, nie mamy wpływu. Z jed-
nej strony dyktuje je rynek, z drugiej kształtu-

ją je stale rosnące opłaty, które firmy muszą 
uiszczać za wywóz śmieci niesegregowanych 
do specjalnych instalacji. Gdy reforma wcho-
dziła w życie, to jej założenie było takie, że 
system ma się samofinansować. W Rudzie 
Śląskiej tak nie jest. Cały czas musimy do 
niego dokładać z budżetu miasta, a są to na-
prawdę wysokie kwoty. W tym roku może to 
być nawet 9 mln zł, a powinniśmy wychodzić 
„na zero”. Kilkakrotnie chcieliśmy dostoso-
wać wysokość opłat śmieciowych do tego, ile 
faktycznie kosztuje nas obsługa systemu. 
Niestety, nie chciała się na to zgodzić więk-
szość radnych. Trzeba przy tym pamiętać, że 
pieniądze, które musimy dopłacać do śmieci, 
pochodzą z wydatków bieżących. To ta sama 
pula, z której dotowane są kluby sportowe. 
Budżet to system naczyń połączonych. Każde 
przesunięcie środków z jednego działu musi 
mieć swoje pokrycie w drugim.

– Czyli podniesienie podatku od nieru-
chomości nie rozwiązało problemu?

– Niestety nie. To nie takie proste, bo dziur 
budżetowych do załatania jest wiele. Wyższe 
stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. 
przyjęła większość miast na prawach powiatu 
w naszym województwie. Tak właśnie samo-
rządy próbują ratować sytuację finansową, do 
której doprowadziły zmiany w prawie podjęte 
na szczeblu centralnym. Radni po wielokrot-
nych prośbach podjęli decyzję, że podniosą 
podatek, ale jedynie o stopę inflacji. W ten 
sposób do budżetu dodatkowo wpłynie ok. 
1,3 mln zł. Gdyby zgodzili się na nasze staw-
ki, to byłaby to kwota ponad 3 mln zł. To i tak 
niewiele w stosunku do tego, jakie mamy bra-
ki, ale w tej sytuacji liczy się każda złotówka. 
Co ważne, ta podwyżka wcale by nie uderzy-
ła jakoś specjalnie mieszkańców po kieszeni. 
Za mieszkanie przeciętnej wielkości, po-
wiedzmy 55 metrów kwadratowych, w skali 
roku trzeba byłoby zapłacić 5,50 zł więcej niż 
dotychczas. To 46 groszy na miesiąc. Z kolei 
dla mieszkańca przeciętnego domu z ogród-
kiem wyszłoby to 25 zł więcej na rok, czyli 
nieco ponad 2 zł na miesiąc.

– Czyli nie znajdą się dodatkowe pienią-
dze na dotacje?

– Będę chciała przekonać radnych, żeby 
jednak zgodzili się na urealnienie stawki 
opłaty śmieciowej. Nie możemy dłużej utrzy-
mywać obecnego stanu rzeczy, gdyż tak na-
prawdę będą tracić przez to nasi mieszkańcy, 
bo jakość życia w mieście będzie się pogar-
szała. To oczywiście nie rozwiąże wszystkich 
naszych problemów, bo dziur budżetowych 
do załatania mamy wiele. Ale na pewno dzię-
ki temu mielibyśmy większe pole manewru, 
szybciej pokrylibyśmy podstawowe potrzeby 
i jakieś dodatkowe pieniądze na dotacje też 
prędzej by się znalazły.

– A podatki? O nich też będziecie jeszcze 
raz rozmawiać?

– Tu już nie ma tematu. „Mleko się rozla-
ło”. Uchwalone stawki będą obowiązywać 
przez cały rok. Skądinąd wiem, że są radni, 
którzy byli przeciwko zaproponowanej przez 
nas wysokości podatku, a teraz żałują, że nie 
doszło do przegłosowania pierwotnej uchwa-
ły, bo skala tej podwyżki byłaby praktycznie 
nieodczuwalna.

– Spodziewałam się, że przy okazji no-
wego roku będzie bardziej optymistycznie, 
a tu nam wyszła rozmowa ciężkiego kali-
bru…

– Mówię, jak jest. Mieszkańcom się to na-
leży. Nie zamierzam chować głowy w piasek, 
żeby unikać trudnych tematów. Jednak wie-
rzę, że wszystko uda się jakoś poukładać. Zo-
baczymy, jakie będą wpływy z podatku PIT 
w ciągu roku. Jeżeli będą dodatkowe pienią-
dze, to z przyjemnością przekażę je na te wy-
datki fakultatywne, z których musieliśmy 
zrezygnować. Ale do tego czasu musimy re-
alizować plan oszczędnościowy, bo nie chcę 
„powtórki z rozrywki”.

– Dziękuję za rozmowę.  JO



„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność.”

Emily Dickinson

Panu Sławomirowi Skoczyńskiemu
pracownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Pani Urszuli Koszutskiej
Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego

wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 
w trudnych chwilach 

po śmierci 

MATKI 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rudzie Śląskiej

HALEMBA

Plac zabaw tymczasowo zamknięty
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Krótko mogli nacieszyć się mieszkańcy Halemby placem zabaw na tzw. polanie przy ul. Gałczyńskiego, który  
w ubiegłym roku wybudowała spółdzielnia „Nasz Dom”. Pod koniec 2019 r. został on zamknięty. Mieszkańcy 
postanowili interweniować w tej sprawie w naszej redakcji. Na szczęście sytuacja ta jest tymczasowa.

Przypomnijmy, że w ramach trwają-
cych w ubiegły roku GSM „Nasz Dom” 
wybudowała plac zabaw z boiskiem do 
koszykówki oraz do piłki nożnej, a tak-
że urządzeniami do zabaw dla dzieci 
oraz siłownią zewnętrzną dla wszyst-
kich mieszkańców. I to właśnie brak 
możliwości korzystania z siłowni spra-
wił, że halembianie zainteresowali się, 
dlaczego plac zabaw został zamknięty. 
– W grudniu pogoda była jeszcze łaska-
wa i mieliśmy kilka słonecznych dni, 
kiedy to można było poćwiczyć na urzą-
dzeniach. Niestety okazało się, że si-
łownia została zamknięta – zgłosił nam 
pan Henryk, mieszkaniec Halemby. 

Okazuje się, że sytuacja jest przej-
ściowa i na wiosnę plac zabaw znów 
będzie dostępny. – Informujemy, że do-
stęp do ogrodzonego placu zabaw przy 
ul. Gałczyńskiego 4 (tzw. polana) zo-
stał zamknięty od dnia 15.12.2019 r.  
ze względu na bezpieczeństwo jego 
użytkowników – wyjaśnia Grażyna 
Szyguła z GSM „Nasz Dom”. – Ma to 

na celu ograniczenie korzystania  
z urządzeń zabawowych i rekreacyj-
nych w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych, jakim jest okres zi-
mowy. Śliskie i oblodzone urządzenia 
stwarzają zagrożenie dla korzystają-

OGŁOSZENIA
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Pani Aleksandrze Krawczyk
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci 

OJCA 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rudzie Śląskiej

WSZYSTKIM,
którzy służyli pomocą rodzinie, okazali wiele serca, wsparli nas

słowami otuchy, nadesłali kondolencje oraz wszystkim, którzy tak
licznie przybyli, aby uczcić pamięć

śp. Adama Lewandowskiego
uczestnicząc we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej. 

Za obecność, wsparcie, modlitwę, pamięć, złożone wieńce i kwiaty
składamy serdeczne podziękowania

mama, żona z dziećmi

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

Pani Bronisławie Rostek
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 24

w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Plac zabaw na tzw. polanie będzie nieczynny do marca.

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej.”
Paulo Coelho

Pani Urszuli Koszutskiej
radnej Sejmiku Województwa Śląskiego,

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska 
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cych z nich użytkowników – dodaje. 
Plac zabaw przy ul. Gałczyńskiego 4 
ma zostać otwarty po przeprowadzeniu 
przeglądu. GSM ,,Nasz Dom” zapo-
wiada, że korzystanie z obiektów bę-
dzie możliwe od początku marca.  JO

WYCIąg Z OgłOSZenIA O PRZeTARgU 

PREZyDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 
w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Rencistów z przeznaczeniem na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu ustnego ograniczonego z przeznaczeniem na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 3854 m2, 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Rencistów, oznaczona numerem geo-
dezyjnym 766/68 obręb Orzegów, k.m.3, użytek „Bz”, KW nr GL1S/00010897/5. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako UP1 – teren zabudowy 
usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne (symbol planu MWI). 

Zbywana nieruchomość położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i zabudowy parafialnej, cmentarza, a tak-
że zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów zielonych (ogródki działkowe), porośnięta drzewami i nie posiada 
bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Z uwagi na powyższe zostanie sprzedana w trybie ustnego przetargu ograni-
czonego, do uczestnictwa, w którym będą uprawnieni właściciele działek przyległych: nr 764/68, nr 383/68, nr 585/68  
i nr 533/68 oraz wieczysty użytkownik działki nr 360/68. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 382.000,00 zł. 
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązują-

cej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 
Przetarg odbędzie się w dniu 20.02.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie 
do dnia 13.02.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 19.100,00 zł, złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa

w przetargu, a Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
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JADŁODZIELNIARuDZKI�KLub�MAM

Dzielą się wsparciem i doświadczeniami
Przy orzegowskim Centrum Inicjatyw 

Społecznych MBP w Orzegowie powstał 
Rudzki Klub Mam. Panie nie tylko spoty-
kają się na rozmowach oraz zajęciach, ale 
także, by dzielić się dobrem. Wkrótce ma 
zostać uruchomiona również druga grupa, 
więc kolejne mamy mogą się dołączyć.

– W połowie ubiegłego roku jedna z na-
szych czytelniczek zasugerowała, że dobrze 
by było, gdyby takie spotkania odbywały się 
u nas, ponieważ ona dojeżdża do Katowic, 
żeby uczestniczyć w podobnych zajęciach  
– mówi Agnieszka Płaszczyk, kierownik 
Centrum Inicjatyw Stary Orzegów. – Ten 
świetny pomysł, wynikający z potrzeby wy-
miany doświadczeń związanych z wychowy-
waniem dzieci oraz bycia razem w grupie  

z dziećmi, okazał się od razu bardzo atrak-
cyjny dla młodych mam – dodaje.

Spotkania Rudzkiego Klubu Mam odby-
wają się raz w tygodniu – w środę  
o godz. 12. Uczestniczą w nich głównie pa-
nie z Orzegowa, ale również z Rudy i Mi-
kołowa. – To, w jaki sposób wyglądają na-
sze spotkania, wynika z potrzeb mam oraz 
naszych dzieci. Są wśród nas dzieci w bar-
dzo różnym wieku oraz panie, które mają 
różne doświadczenia. Każda z nich wnosi 
ze swojej strony coś nowego. Co ważne  
– przychodzą do nas zarówno panie, które 
dopiero są w ciąży, jak i te, które mają już 
dzieci. Dzięki temu wymiana doświadczeń 
jest bardzo szeroka, a każda mama może 
liczyć na wsparcie – podkreśla Aleksandra 
Gołąb, mama 15-miesięcznego Mikołaja.

W ramach Rudzkiego Klubu Mam mię-
dzy innymi odbywają się zajęcia gimna-
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Jadłodzielnia w Rudzie działa w pobliżu  
skrzyżowania ulic Wolności i Starowiejskiej.

REKLAMA
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Mamy spotykają się w Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie.

Ruda ma swoją jadłodzielnię

OgŁOSZENIE�PŁATNE
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Przed świętami mamy przygotowały  
paczki z ubraniami, które będą służyć innym.

Z potrzeby serca i chęci dzielenia się  
z drugim człowiekiem w Rudzie powstała 
jadłodzielnia. To miejsce, w którym każdy 
może zostawić zbędne jedzenie, a potrze-
bująca osoba ma możliwość, by się nim 
poczęstować. Poza tym rudzka jadłodziel-
nia działa także na zasadzie wymiany.

– Jadłodzielnia działa dokładnie od  
23 grudnia minionego roku i od tej pory 
cieszy się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców – zaznacza Marek Szymański, po-
mysłodawca i organizator inicjatywy.  
– W akcję stworzenia naszej rudzkiej jadło-
dzielni zaangażowało się wielu dobrych 
ludzi, którzy podarowali drewniany domek 
oraz lodówkę, gdzie można przechowywać 
produkty. Udało nam się także załatwić 
wszystkie potrzebne pozwolenia oraz do-
prowadzić prąd – dodaje.

Jadłodzielnia znajduje się w centrum 
dzielnicy Ruda niedaleko skrzyżowania 
ulic Wolności i Starowiejskiej (okolice 
przystanku autobusowego). – Bardzo 
chciałbym, żeby mieszkańcy dbali o to miej-
sce i przy okazji pamiętali, że ważne jest to, 

dów miasta, na kolejnych posiedze-
niach uzupełniać fundusze na działal-
ność klubów i stowarzyszeń sporto-
wych, dzięki którym będą one miały 
szansę przetrwać bieżący rok. Jednak 
nie tak powinno wyglądać wspieranie 
sportu w mieście. 

Smutkiem napawa jeszcze jeden 
fakt – są w naszym mieście kluby 
sportowe, które działają 100 lat i obec-

Początek końca rudzkiego sportu?
Czy�2020�rok�będzie�rokiem�upadku�rudzkiego�sportu?�Wierzymy,�że�tak�się�nie�stanie,�jednak�jego�początek�nie�napawa�
optymizmem.�Trzeba�powiedzieć�wprost,�na�dziś�sytuacja�rudzkiego�sportu�jest�katastrofalna!�Za�kilka�miesięcy�możemy�za-
stać�boiska�zamknięte�na�przysłowiowe�cztery�spusty.

W projekcie budżetu Rudy Śląskiej 
na działalność klubów i stowarzyszeń 
sportowych władze miasta nie zabez-
pieczyły żadnych środków finanso-
wych, podobnie jak np. na organizacje 
pozarządowe, czy stypendia dla 
uczniów. Trzeba rzecz nazwać po imie-
niu, nie ma pieniędzy na szkolenie 
dzieci i młodzieży, seniorów, utrzyma-
nie bazy, czy organizację imprez. Wła-
dze tłumaczą to brakiem pieniędzy na 
zadania obowiązkowe, a co za tym 
idzie – niemożnością przeznaczenia 
ich na zadania fakultatywne, czyli 
m.in. na działalność klubów sporto-
wych. Ustawowy wzrost płacy mini-
malnej i płacy dla nauczycieli dotknął 
co prawda wszystkie samorządy, jed-
nak trudno znaleźć gminę, która na 
sport nie przeznaczyła żadnych środ-
ków. Działacze sportowi i mieszkańcy 
ościennych miast nie mogą uwierzyć, 
że jest to możliwe. Sytuacja w Rudzie 
Śląskiej to bez wątpienia ewenement 
na skalę kraju.

Trudno się dziwić takim reakcjom. 
Nie dalej jak ponad dwie kadencje te-

mu, ówczesny prezydent w projekcie 
budżetu miasta na 2011 rok na sport 
przeznaczył 0 zł. To wystarczyło, żeby 
przestał być prezydentem. Ci, którzy 
ten fakt wówczas potępiali, teraz bez 
mrugnięcia okiem robią to samo. Tyle 
że do wyborów pozostały im cztery la-
ta, więc rozliczeniem przez wyborców 
nie muszą się martwić. Poza tym, kto 
wówczas będzie pamiętał rudzkie klu-
by sportowe? 

Podczas budżetowej sesji Rady  
Miasta w grudniu ubiegłego roku, na 
wniosek radnych w budżecie na  
2020 r. zabezpieczonych zostało  
300 000 zł na tzw. małe granty dla  
30 klubów sportowych. Kluby mogą 
więc wnioskować o 10 000 zł. Jest to 
oczywiście kropla w morzu potrzeb, 
ale pozwoli im rozpocząć nowy rok 
i daje nadzieję na dalszą działalność.

Kluby sportowe radzą sobie, jak mo-
gą, przede wszystkim nie stoją z zało-
żonymi rękami i nie czekają na dopływ 
środków finansowych. W niektórych 
już odbyły się albo odbędą w najbliż-
szym czasie spotkania z zawodnikami, 

a przede wszystkim z rodzicami trenu-
jących w nich dzieci. Zarządy części 
klubów z ciężkim sercem, aby po pro-
stu przetrwać, zostają zmuszone do 
wprowadzenia nowych składek za 
uczęszczanie dzieci na treningi. Opłaty 
mogą wzrosnąć nawet o kilkaset pro-
cent w porównaniu z ubiegłym ro-
kiem.

Jak ten fakt wpłynie na frekwencję 
i ilu rodziców zdecyduje się na opłaca-
nie rosnących składek? Nie ma się co 
łudzić, zapewne część dzieci przesta-
nie trenować, a część wybierze kluby 
poza miastem. Nie ma przesady 
w stwierdzeniu, że uprawianie sportu 
to najlepsza profilaktyka, pozwalająca 
młodym ludziom uniknąć zagrożeń, ja-
kie niosą wszelkiego rodzaju używki. 
To również dlatego muszą znaleźć się 
środki finansowe na rudzki sport!

Są też kluby, które ogłaszają pu-
bliczną zrzutkę, prosząc swoich kibi-
ców o wsparcie finansowe na dalszą 
działalność. My, radni również zrobi-
my wszystko, aby w miarę powiększa-
jących się środków po stronie docho-

nie, zamiast świętować jedyny w swo-
im rodzaju jubileusz, walczą o prze-
trwanie. Niestety nie mają żadnej pew-
ności, że będą miały szansę zapisywać 
kolejne karty swojej bogatej historii. 
To, w każdym, kto ma wpływ na przy-
szłość Rudy Śląskiej, powinno wzbu-
dzić bardzo głęboką refleksję.

Klub Radnych 
Koalicji obywatelsKiej

aby dzielić się z innymi tym, co mamy. Wie-
rzę, że rudzianie mają ogromne i dobre ser-
ca oraz zapełnią półki naszej jadłodzielni 
– mówi Marek Szymański.

Warto dodać, że od stycznia 2018 r. 
w Kochłowicach przy ul. Oświęcimskiej 
funkcjonuje także jadłodzielnia, która po-
wstała z inicjatywy Stowarzyszenia Lepsze 
Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska. al

styczne dla mam z dziećmi. Panie i ich ma-
luszki biorą również udział w zajęciach 
plastycznych, a niedawno zorganizowano 
sesję fotograficzną. Z kolei w okresie 
przedświątecznym mamy postanowiły 
przeprowadzić zbiórkę ubrań, które zostały 
przekazane do Domu Dziecka w Zabrzu 
oraz podopiecznych rudzkiego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. – Z pewno-
ścią powtórzymy to, bo udało się zebrać 
bardzo dużo rzeczy. Zapraszamy do nas 
wszystkie mamy, które chcą aktywnie i miło 
spędzić czas – zachęca Aleksandra Gołąb.  
– Obecnie mamy coraz więcej mam, które 
po przerwie wracają do pracy, więc przy-
mierzamy się do tego, by założyć grupę 
osób, które będą się spotykać popołudnia-
mi. Tak, by każdy miał możliwość do nas się 
przyłączyć – podsumowuje.

Joanna Oreł

PREZyDENT�MIASTA�RuDA�ŚLąSKA�
informuje� o�wywieszeniu� na� tablicy� ogłoszeń�urzędu�Miasta� (II� piętro,� na-
przeciw�pokoju�215)�wykazu�nieruchomości�położonej�w�rej.�ul.�Kubiny,�która�
zostanie�oddana�w�użyczenie�z�przeznaczeniem�na�cele�statutowe�Miejskiej�
biblioteki�Publicznej�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ulicy�J.�Dąbrowskiego�18.

OgŁOSZENIE
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WOŚPJASEŁKA INTEGRACYJNE

Integracja przez jasełka

Już po raz 15. w Domu Kultury 
w Bielszowicach zorganizowane zo-
stały jasełka integracyjne w wykonaniu 
dzieci z rudzkich szkół oraz przedszko-
li. To niezwykłe spotkanie uczniów 
i przedszkolaków, kiedy mogą oni za-
prezentować swoje talenty na wielkiej 
scenie, a przy okazji powrócić do bo-
żonarodzeniowego czasu.

– Idea, jaka co roku nam przyświeca, 
to właśnie integracja dzieci, które są  
z różnych placówek oraz w bardzo róż-
nym wieku, bo mamy wśród występują-
cych przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych oraz licealistów – pod-
kreśla Joanna Wodarska, nauczycielka 
Szkoły Podstawowej nr 13, która koor-
dynuje organizację jasełek integracyj-
nych.

I tak, do tegorocznego występu od 
listopada ubiegłego roku przygotowy-
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 Przedstawienia jasełkowe w Domu Kultury w Bielszowicach to już tradycja.

Wielka Orkiestra znów zagrała

W ramach WOŚP odbył się m.in. Koncert Młodych Talentów.

Już po raz 28. Ruda Śląska włączyła się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Około 450 wolontariu-
szy wyruszyło w niedzielę (12.01) na ulice miasta, aby zebrać fundusze na zapewnienie najwyższych 
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. W Rudzie Śląskiej dzia-
łały dwa sztaby – w ODK RSM „Pulsar” w Wirku oraz w III Liceum Ogólnokształcącym w Kochłowicach, 
w których zebrano w sumie ok. 261 tys. zł.

wały się przedszkolaki z MP nr 30, 
a także uczniowie z rudzkich szkół 
podstawowych nr: 8, 13, 14, 17  
oraz 22, a także z Salezjańskiego Ze-
społu Szkół w Świętochłowicach oraz 
Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej 
im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej 
i Szkoły Podstawowej nr 11 Specjal-
nej. Finał tych przygotowań można  
było zobaczyć w czwartek (9.01) na 
scenie Domu Kultury w Bielszowi-
cach. Po przedstawieniu jasełkowym 
odbył się pokaz tańców w wykonaniu 
zespołu „Tacy sami”. O oprawę mu-
zyczną zadbała grupa z Domu Kultury 
nr 1 w Zabrzu. – Przygotowujemy to 
wydarzenie już 15 lat i za każdym ra-
zem wszystko wychodzi bardzo spraw-
nie. Myślę, że możemy być dumni 
z efektów naszych starań – podsumo-
wała Joanna Wodarska. JO

Granie z orkiestrą rozpoczęło się już 
w czwartek (9.01) od wielkiej aukcji 
fantów oraz kiermaszu w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II 
w Kochłowicach, podczas którego 
można było kupić m.in. ciasta upieczo-
ne przez nauczycieli. Z kolei w sobotę 
(11.01) w tej samej placówce odbył się 
XVI Koncert Młodych Talentów, z któ-
rego całkowity dochód został przeka-
zany na rzecz WOŚP. Na scenie zapre-
zentowało się 13 wykonawców, a lau-
reatką została Emilia Żurek, która 
w nagrodę otrzymała statuetkę „Do-
brego Anioła”. Natomiast nagroda pu-
bliczności trafiła do zespołu w skła-
dzie: Wiktoria Siodłak, Bartłomiej 
Szymański i Oskar Skotnicki. Z kolei 
w niedzielę wieczorem nie zabrakło 
tradycyjnego „Światełka do nieba”.

JUBILEUSZ

Kolędowy „Słowiczek”

Chór mieszany „Słowiczek” świętował 
100-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 
w niedzielę (12.01) w siedzibie chóru odbył 
się nastrojowy koncert kolęd i pastorałek, 
podczas którego można było poczuć atmos-
ferę minionych Świąt Bożego Narodzenia.

– To już taka tradycja naszego chóru, że 
jubileuszu nie świętujemy tylko jednym 
koncertem, ale chcemy to bardziej celebro-
wać i przeżywać, stąd pomysł, żeby koncer-
tów było więcej – podkreślił Sebastian Pu-
stelnik, członek chóru „Słowiczek”.  
– Pierwszy koncert jubileuszowy związany 
był z historią chóru, drugi był oparty przede 
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W siedzibie chóru można było posłuchać kolęd i pastorałek.

wszystkim na poezji jednego z chórzystów, 
a dzisiejszy to przegląd kolęd i pastorałek 
– dodał.

Wraz z członkami chóru pod batutą dy-
rygent Barbary Orlińskiej wystąpili ucznio-
wie rytmiki oraz zespół wokalny z Bytom-
skiego Ogniska Artystycznego, a także so-
liści Aneta Szulc, Wiktoria Pukocz, Karoli-
na Kubica, Marta Kubica oraz Magdalena 
Gościcka. Z kolei o akompaniament zadba-
ła Teresa Pięta. Ponadto podczas koncertu 
można było podziwiać wystawę przygoto-
waną przez Iwonę i Sebastiana Pustelni-
ków. AL

W Rudzie Śląskiej kwestowało ok. 450 wolontariuszy
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Drugi sztab WOŚP koordynowany 
był przez IV Liceum Ogólnokształcące 
im. H.C. Hoovera i stacjonował w Osie-
dlowym Domu Kultury RSM „Pulsar” 

w Wirku. Tam w niedzielę (12.01) nie 
zabrakło wielu atrakcji i koncertów, 
występów tanecznych, a także zumby. 
– To już taka nasza szkolna tradycja, że 
każdego roku włączamy się w Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy – za-
znaczyła Katarzyna Nowak, koordyna-
torka sztabu w ODK RSM „Pulsar”.  
– Dzięki temu młodzież uczy się, że 
trzeba pomagać innym. Trzeba dawać, 
a nie tylko brać i nie przechodzić obo-
jętnie obok tych, którzy potrzebują na-
szej pomocy. Można powiedzieć, że 
kontynuujemy misję naszego patrona 
Herberta Clarka Hoovera, który w cza-
sie wojny był wolontariuszem. Idziemy 
za jego przykładem – dodała.

W „Pulsarze” można też było poćwi-
czyć pierwszą pomoc przedmedyczną 
wraz z rudzką Ochotniczą Strażą Po-
żarną oraz wylicytować atrakcyjne 
przedmioty, takie jak: obrazy hobby-
stycznej grupy malarskiej przy Miej-
skim Centrum Kultury, piłkę z podpi-
sami zawodników Slavii, usługę fry-
zjerską, usługę kosmetyczną, profesjo-
nalną sesję zdjęciową, a także kubki, 
koszulki i magnesy.

Rudzką WOŚP wspierał także  
Aquadrom, Druid Pub przy Miejskim 
Centrum Kultury oraz Kino Patria wraz 
ze Stowarzyszeniem In-nI. W tych 
miejscach na wolontariuszy czekały 
ciepłe napoje i posiłki.

W tym roku Orkiestra zbierała środ-
ki na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia i zdrowia 
dzieci potrzebujących różnego rodzaju 
operacji. Cel finału obejmował także 
zakup wyposażenia dla oddziałów in-
tensywnej terapii pooperacyjnej. W ich 
przypadku planowane są zakupy inku-
batorów, monitorów, respiratorów, 
a także strzykawek automatycznych 
i objętościowych. Ponadto zarówno dla 
sal operacyjnych, jak i oddziałów po-
operacyjnych, niezbędne będą zakupy 
ultrasonografów i echokardiografów. 
 AL

Podczas rudzkiego finału WOŚP-u udało się uzbierać ok. 261 tys. zł.
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Nie zabrakło również „Światełka do nieba”.
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Marianna i Edward Banaszakowie.

Teresa i Ryszard Fickowie.

Krystyna i Jan Kulawikowie.

Róża i Roman Majowscy.

Stefania i Piotr Szymańczykowie.

Maria i Andrzej Berdowie.

Zofia i Janusz Goikowie.

Urszula i Ludwik Kulkowie.

Helena i Erwin Pieczkowie. Rozalia i Józef Śledzionowie.

Adela i Henryk Czarneccy.

Joanna i Andrzej Kłykowie.

Helena i Jan Legierscy.

Zdzisława i Stanisław Seniusiowie.Barbara i Tadeusz Ślepaczukowie.

PrezydeNt MiAStA rudA ŚląSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  

(ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych które zostaną 
oddane w dzierżawę, znajdujących się w rejonie ulic: radoszowskiej – z przeznaczeniem 

pod ogródek rekreacyjny, Noblistów – z przeznaczeniem pod wycinkę drzew.

MieJSKie PRZedSięBioRSTwo GoSPodARKi MieSZKAnioweJ TowARZySTwo  
BudownicTwA SPołecZneGo Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej  

informuje, że anuluje ogłoszenie, które ukazało się w nr 1 (strona nr 15)  
„Wiadomości rudzkich” w dniu 8 stycznia 2020 r.

ogłoszenie dotyczyło:
przetargu1.  na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta ruda Śląska,
przetargu ograniczonego2.  na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego garażami blaszanymi  
o pow. 18 m2 (*) każdy, położonymi na działce stanowiącej własność gminy ruda Śląska o numerze  
geodezyjnym 6.1-1689/31, w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego – Adolfa Kempnego, w dzielnicy Wirek.

ogłoSzeNiA
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UsłUgi
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-

trzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty ła-
zienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-
024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty 
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, ta-
picerki. Tel. 512-120-119.

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

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

 Remonty, malowanie, tapetowanie, 
gładzie, podłogi, itp. Tel. 601-292-699.

 Rozbiórki altan, burzenie ścian, porząd-
kowanie piwnic, strychów. Tel. 609-693-
450.

 C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

 Piecyki gazowe czyszczenie, naprawa, 
przeglądy. Tel. 519-117-709.

 Kredyt samochodowy i mieszkaniowy  
w SKOK „Śląsk” – sprawdż koniecznie – tel. 
32 240-00-49, 32 240-20-98, www.skok.
slask.pl.

NierUChomośCi
 

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

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

 Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 450 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pil-
ne, gotówka, tel. 730-770-900.

 Sprzedam: M-4 Kłodnicka 54 m2, M-3 
Kochłowice 54 m2, 94 tys., M-3 Osiedlowa, 
38 m2, tel. 793-017-323, www.lokator.nie-
ruchomosci.pl.

 NIERUCHOMOŚCI GABRIEL  
– specjalizujemy się w sprzedaży 

atrakcyjnych domów jednorodzinnych. 
Obecna oferta: HALEMBA, ul. Solidarności 

89 m2 i 101 m2, Kochłowice, ul. Wirecka 
bliźniak 122 m2, Bielszowice, ul. Na Piaski 
112 m2. Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 

691-523-055.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość 
lub udziały. Tel. 502-812-504.

 Sprzedam M-4, 53 m2, 3 pokoje z kuch-
nią, Kochłowice, bez pośredników. Tel. 
660-835-690.

 Wynajmę lokal użytkowy w Rudzie Śl. 1  
o pow. 54 m2 na działalność (parking, mo-
nitoring). Nr. tel. 662-257-448.

 Mieszkanie do wynajęcia, 44 m2 Nowy 
Bytom ul. Szymały. Tel. 660-999-455.

 Kupię garaż murowany okolice Godula-
Orzegów. Tel. 506-338-370.

moToryzaCja
 skup samochodów. Płacimy najwię-

cej, 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.

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKU-
MULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

PraCa
 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-

czech. Tel. 781-989-873.

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

 Firma Budowlana zatrudni pracow-
ników na stanowisko brygadzisty i pra-
cownika budowlanego. Wymagane 
doświadczenie zawodowe. Tel. 601-
504-030, 601-934-091, od pn.-pt. 
8-16.

 Fryzjerkę zatrudnię na dobrych warun-
kach, Halemba. Tel. 509-553-851.

 Poszukiwani pracownicy utrzymania 
czystości do sprzątania obiektu wielkopo-
wierzchniowego w Rudzie Śląskiej. Zainte-
resowane osoby prosimy o kontakt pod 
numerem 661-991-554.

różNe
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 

itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

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

 Podnajmę w bardzo dobrym miejscu 
stanowiska fryzjerskie, kosmetyczne i pe-
dicure. Tel. 516-165-006.

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ OGŁOSZENIA DROBNE

Emilia Ślósarek
córka Anny i Łukasza

ur. 28.12 (3570 g i 56 cm)

Kamil Kiełkowski
syn Moniki i Piotra

ur. 27.12 (4280 g i 59 cm)

Maria Musioł
córka Magdaleny i Andrzeja
ur. 21.12 (3310 g i 54 cm)

Hanna Gaszi
córka Anety i Patryka

ur. 27.12 (3400 g i 55 cm)

Franciszek Kałwa
syn Aleksandry i Kamila

ur. 25.12 (2715 g i 50 cm)

Jan Kołodziej 
syn Agaty i Patryka

ur. 16.12 (3350 g i 54 cm)

Antoni Rzeżucha
syn Anny i Tomasza 

ur. 18.12 (3575 g, 56 cm)

PREZYDENT 
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 
OGŁASZA 

NaBór
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW 

raDy seNioróW miasTa 
rUDa śLĄsKa

Od 15 stycznia do 28 stycznia br. – nabór kandydatów.• 

Formularze zgłoszeniowe i wszelkie informacje dotyczące warunków, jakie powinni • 
spełnić kandydaci oraz zasad ich zgłaszania dostępne są:

– na stronie internetowej miasta Ruda Śląska www.rudaslaska.pl, 

– w Biuletynie Informacji Publicznej www.rudaslaska.bip.info.pl,

– w Kancelarii Rady Miasta – Urząd Miasta Ruda Śląska (II piętro, pokój  
nr 208-209), pl. Jana Pawła II 6, tel. 32 342-36-05, rada@ruda-sl.pl

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać lub dostarczyć w terminie od 15 stycznia  • 
do 28 stycznia br. na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta,  
pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

CeNTrUm KszTałCeNia zaWoDoWego 
W rUDzie śLĄsKiej

ul. gen. j. hallera 6, 41-709 ruda śląska
tel. 32 248 73 80, 32 248 60 33,  fax: 32 248 73 80 

e-mail: ckpidz@ckprsl.pl;   www.ckprsl.pl

ogłaszamy NaBór na
BezPłaTNy

KWaLiFiKaCyjNy KUrs zaWoDoWy 
w obrębie zawodu: KUCharz

kwalifikacja: Tg.07  sPorzĄDzaNie PoTraW i NaPojóW 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przeznaczone są dla osób, które pragną:
 zdobyć nowe umiejętności, • 
 podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, • 
 zdobyć nowy zawód.• 

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe (18+), zarówno pracujące, jak i niepracu-
jące.

Całość kształcenia, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego odbywa się 
w nowoczesnych i w pełni wyposażonych pracowniach i warsztatach Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

Kurs trwa od 28.01.2020 r. do 14.11.2020 r.
Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej:
http://ckprsl.pl (w zakładce: Kształcenie/Kwalifikacyjne kursy zawodowe).

zaPraszamy

Igor Nocoń
syn Anny i Dawida

ur. 31.12 (3660 g i 56 cm)

PoDziĘKoWaNie
dla Pani dr n. med.  

aNeTy WaLaszeK-grUszKa
za opiekę, wiedzę  

i zaangażowanie w trakcie 
prowadzenia ciąży  
i przy narodzinach  

naszego syna.
Anna i Tomasz Rzeżucha

PoDziĘKoWaNie
dla Pani 

dr KaTarzyNy aDameK
Prezes Zarządu Szpitala  

Miejskiego w Rudzie Śląskiej 
oraz dla personelu  

na Oddziale Położniczym
za stworzenie warunków  

do fachowej opieki i pomoc  
przy narodzinach naszego syna.

Anna i Tomasz Rzeżucha
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Pogoń wygrała mecz z drużyną z Częstochowy.

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

OGŁASZA
I przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoł. 

(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin oględzin 
lokalu 

1. Ruda Śląska-Ruda, ul. Piastowska 35A/02 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 17,15 elektryczna, 

wod.-kan. 7,00 500,00 22.01.2020 r.
godz. 9.30

2. Ruda Śląska-Ruda, ul. Janasa 13/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 21,76 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 500,00 22.01.2020 r.
godz. 10.30

3. Ruda Śląska-Ruda, ul. Magazynowa 14/3 
lokal w budynku użytkowym 41,67 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 500,00 22.01.2020 r.
godz. 11.30

4. Ruda Śląska-Godula, ul. K.Goduli 28/01 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 50,90 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 1.000,00 22.01.2020 r.
godz. 12.30

5. Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Markowej 22/26 
lokal pokój na piętrze w budynku usługowym 

9,55 
+ pow. 

wspólnego 
użytku
2,77

elektryczna, 
wod.-kan., 

c.o. 
10,00 500,00 22.01.2020 r.

godz. 13.30

6. Ruda Śląska-Ruda, ul. Kędzierzyńska 
zespół II/garaż murowany nr 1 15,00 brak 5,00 500,00 17.01.2020 r.

godz. 9.30

7. Ruda Śląska-Ruda, ul. Jana Dobrego 
zespół II/ garaż murowany nr 21 17,79 brak 5,00 500,00 17.01.2020 r.

godz. 10.30

8.

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Szafranka 12 
garaż nr 03, garaż w budynku mieszkalnym 

ograniczenie przetargu tylko dla mieszkańców budynku 
przy ul. Szafranka 10-12 

8,04 

wod.-kan. 
– elektryczna 

– ryczałt 0,47 zł 
brutt o/
1 kWh/

+ zużycie 

4,00 500,00 17.01.2020 r.
godz. 11.30

II przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego niżej wymienionymi garażami blaszanymi o pow. 18 m2 (*) każdy:
położonymi na działce stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska o numerze geodezyjnym 6.1-1689/31, w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego – Adolfa 
Kempnego, w dzielnicy Wirek

Lp. Garaże Stawka wywoławcza (nett o/zł/m2) Wadium (zł) Termin oględzin garażu

1 Wirek – ulica Słowackiego-Kempnego, garaż blaszany nr I/97 4,00 500,00 17.01.2020 r., godz. 13.45

2 Wirek – ulica Słowackiego-Kempnego, garaż blaszany nr I/200 4,00 500,00 17.01.2020 r., godz. 13.30

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudowy garażu dolicza się powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz 

szerokości garażu wyrażonej w metrach, wg stawki jak za grunt pod garażem co w tym przypadku wynosi 3 m2.
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21 m2

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargów (poz. I i II) zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem na kon-
to bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. (data wpływu na konto Organi-
zatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 
16.30 (w tym przerwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 5.02.2020 r. poz. nr …. 
(lp. lokalu użytkowego/garażu ) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 14.00, do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy 
ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożenie stosownych oświadczeń. Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator 
przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.

Osoby biorące udział w przetargu (poz. II) winny spełniać łącznie nw. warunki:
być mieszkańcami Miasta Ruda Śląska,• 
nie posiadać zaległości dot. nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Miasta Ruda Śląska, a windykowanych przez MPGM TBS Sp. z o.o.,• 
złożyć oświadczenie, że nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych względem Miasta Ruda Śląska,• 
dostarczyć dowód wpłaty wadium do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o.•  przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 35 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożyć 
stosowne oświadczenie w terminie: do dnia 31.01.2020r.
udokumentować fakt posiadania pojazdu lub pojazdów poprzez przedłożenie dowodu rejestracyjnego,• 
złożyć oświadczenie, że nie zawarły innej umowy najmu na garaż, grunt pod garażem, nie korzystają bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, • 
którego dowód rejestracyjny przedłożyli.

W przypadku współwłasności pojazdu, każdy współwłaściciel winien złożyć ww. oświadczenie (wg zasady jeden pojazd – jeden garaż).
Z osobami wygrywającymi przetarg ograniczony na zasadach jw. umowy najmu zostaną zawarte na czas oznaczony do 9 lat.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego/garażu na własny koszt. Każdy uczestnik 

przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego/garażu oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora 
przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki 
czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.
com.pl.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o., Anna Starostka – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 w. 745 (lokale użytkowe). 
Celina Bartnik, Monika Sierant – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 w. 744 (garaże).

PIŁKA RĘCZNA

Brązowa Zgoda
Z medalami wróciły juniorki młodsze oraz zespół 

bielszowickiej Zgody z Ogólnopolskiego Turnieju 
Piłki Ręcznej Dziewcząt.

W kategorii juniorek młodszych do zawodów przy-
stąpiło 12 drużyn. Dziewczęta z jedną porażką zajęły 
3. miejsce w turnieju i mogły się cieszyć z okazałego 
pucharu oraz brązowych medali. Ponadto Natalia 
Gardian otrzymała wyróżnienie. Skład zespołu: Justy-
na Gontarek, Justyna Boruta, Daria Sierant, Karina 
Doleżych, Karolina Deresińska, Dominika Madej, Jo-
anna Kania, Natalia Szydełko, Wiktoria Pietryga, Oli-
wia Szewczyk, Marta Bodzianowska, Karolina Ma-
łek, Zuzanna Matusek, Natalia Gardian, Magdalena 
Mynarek, Wiktoria Skiba, Oliwia Dera oraz Julia Wil-
czyńska. Trener zawodniczek to Józef Szmatłoch.

Z kolei w kategorii dziewcząt na zawody w Kępnie 
zgłosiło się 10 zespołów. Drużyna podobnie jak ich 
starsze koleżanki stanęła na najniższym stopniu po-
dium, a wyróżnienie otrzymała Wiktoria Kot. Skład 
zespołu: Magdalena Nocoń, Emilia Gozdecka, Zuzan-
na Gozdecka, Sara Godula, Zuzanna Różycka, Marta 
Różycka, Natalia Pakura, Wiktoria Kot, Natalia Kon-
das, Judyta Opiłka, Nikola Pietrowska, Michalina 
Macha i Zuzanna Copik. Trenerem zespołu jest Adam 
Michalski.

KOSZYKÓWKA

Zwycięska 
Pogoń

Koszykarze Pogoni Ruda Śląska oraz AZS-u Czę-
stochowa zmierzyli się w drugoligowym meczu na par-
kiecie hali MOSiR-u w Nowym Bytomiu. W minioną 
sobotę (11.01) to właśnie zawodnicy rudzkiej drużyny 
pokazali, na co ich stać i grą zespołową wygrali spotka-
nie wynikiem 97:84. Emocji na parkiecie i wśród wi-
dzów nie brakowało.

Wyniki: Patryk Jeleń (14), Marcin Duda (11), Paweł 
Mol (13), Mateusz Pawlik (10), Dawid Komandzik (5), 
Rafał Sebrala (17), Wojciech Żurawski (19) oraz To-
masz Stankala (8).

P���� R��� Ś����� 
– AZS C���������� 97:84

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA 
AGNIESZKA LEWKO

OGŁOSZENIE



Pływanie

Sukcesy pływaków
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Biathlon

Podwójne złoto dla rudzianki

Dwa złote medale wywalczyła Oli-
wia Suchy podczas Pucharu Polski 
„Celuj w igrzyska”. Młoda rudzianka 
była bezkonkurencyjna w biegu indy-
widualnym oraz sprinterskim. – Jestem 
zachwycona, że rozpoczęłam nowy se-
zon od ogromnego sukcesu. Złoty me-
dal zarówno w biegu indywidualnym, 
jak i w biegu sprinterskim to dla mnie 
duża radość tym bardziej, że na strzel-
nicy byłam bezbłędna – powiedziała 
Oliwia Suchy, złota medalistka. – Cie-
szę się, bo w pewnym sensie wywalczy-
łam sobie urodzinowy prezent. Jestem 
szczęśliwa, że sezon rozpoczął się dla 
mnie w taki sposób. Dziękuję bardzo 
swoim trenerom – Michałowi i Agniesz-
ce Cylom za przygotowanie. W tym 
sezonie mam zamiar zdobyć jak naj-
więcej punktów w klasyfikacji general-
nej, żeby w kwietniu sprawdzić swoje 
siły na zawodach w Norwegii – doda-
ła.

Pływacy UKP mogą pochwalić się 
kolejnymi sukcesami.

PleBiscyt na sPortowca i trenera 2019 roku

Wybierz najlepszych sportowców!
„Wiadomości Rudzkie” po raz 27. orga-

nizują Plebiscyt na Sportowca i Trenera 
Roku. Podobnie jak w ubiegłym roku nasi 
Czytelnicy wybiorą swoich faworytów 
i będą mieli możliwość wyłonienia „Najpo-
pularniejszego Sportowca”, „Wyróżniają-
cego się Sportowca Skrzata” oraz „Wyróż-
niającego się Sportowca Amatora”.  
Do 27 stycznia 2020 r. przyjmować  
będziemy zgłoszenia klubów. Natomiast  
po tym terminie rozpocznie się głosowanie. 
Wszystko to podsumujemy 28 lutego uro-
czystą galą w Domu Kultury w Bielszowi-
cach.

Do zgłaszania kandydatur zachęcamy 
prezesów rudzkich klubów, a także miesz-
kańców naszego miasta. Kandydatury zo-
staną opublikowane w gazecie, na portalu 
wiadomoscirudzkie.pl i na fan page’u  
„Wiadomości Rudzkich”. Wszyscy, którzy 
chcą zgłosić swoich kandydatów w kate-
goriach „Najpopularniejszy Sportowiec”, 

„Najlepszy Trener”, „Wyróżniający się 
Sportowiec Skrzat” oraz „Wyróżniający 
się Sportowiec Amator”, powinni nadesłać 
wiadomość w tej sprawie na e-maila  
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl lub 
agnieszka.lewko@wiadomoscirudzkie.pl 
z następującymi danymi o kandydacie: 
imię i nazwisko, zdjęcie, adres, nazwa klu-
bu, numer PESEL, wiek oraz krótką notkę 
opisującą osiągnięcia sportowe kandydata 
w roku 2019. Zgłoszenia można także do-
starczać osobiście do redakcji.

Zarówno kandydaci na najlepszego spor-
towca, jak i trenera powinni urodzić się  
w Rudzie Śląskiej lub pracować w klubie 
z naszego miasta. W kategorii „Wyróżnia-
jący się Sportowiec Skrzat” obowiązuje 
ograniczenie wiekowe do 13 lat. W katego-
riach: „Najpopularniejszy Sportowiec”, 
„Wyróżniający się Sportowiec Amator” 
oraz „Wyróżniający się Sportowiec Skrzat” 
zwycięzców wybiorą Czytelnicy.

W ten sposób biathlonistka z komple-
tem punktów objęła prowadzenie w kla-
syfikacji generalnej. Kolejne zawody, 
w których wystartuje, odbędą się już 
24-26.01 w Kościelisku. Do tego czasu 
zawodniczka będzie trenowała na obo-
zie sportowym. Z kolei w czwartek 
(9.01)  rudzka sportsmenka spotkała  
się z prezydent Grażyną Dziedzic oraz 
wiceprezydent Anną Krzysteczko.  
– Oliwia okazała się bezkonkurencyjna, 
czego jej z całego serca gratuluję! Cie-
szę się, że mamy takich zdolnych mło-
dych sportowców. W czasie naszego 
spotkania dowiedziałam się, że dużo 
trenuje, ale to kocha, bo biathlon jest jej 
wielką pasją i przyjemnością. Poza tym 
trenowanie nauczyło ją wiele pokory i cier-
pliwości oraz tego, że zawsze trzeba 
dążyć do wyznaczonego sobie celu 
i spełniać swoje marzenia. Życzę Oliwii 
wielu sukcesów – powiedziała Grażyna 
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Końcówka ubiegłego roku okazała się 
niezwykle szczęśliwa dla pływaków  
z UKP Ruda Śląska. Zakończona w grudniu  
2019 roku pierwsza część sezonu pływac-
kiego przyniosła podopiecznym trenerów 
Daniela Weselaka oraz Tomasza Czernego 
wiele sukcesów na arenie krajowej oraz 
okręgowej. Spośród wielu startów na base-
nach 25-metrowych, które odbyły się w trak-
cie etapu sezonu 19/20, najważniejszymi 
imprezami były Mistrzostwa Polski Junio-
rów 14- oraz 15-letnich, a także Mistrzostwa 
Okręgu Śląskiego, podczas których do walki 
o najwyższe miejsca walczyły zawodniczki 
i zawodnicy w wieku od 10 do 13 lat.

Warto dodać, że główne Mistrzostwa 
Okręgu Śląskiego Open, które odbyły się 
w połowie listopada 2019 roku w Gliwicach, 
to największy sukces w historii Klubu  
UKP Ruda Śląska. Reprezentacja w skła-
dzie: Maja Kapcińska, Tymoteusz Kłoska, 
Szymon Magner, Bartosz Staniszewski, 
Klara Surmiak, Adam Til oraz Igor Wróbel 
wywalczyła łącznie aż 18 medali, na które 
złożyło się 11 złotych, trzy srebrne i cztery 
brązowe.

Później przyszedł czas na Mistrzostwa 
Polski Juniorów 14-letnich w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Były to starty Szymona 
Magnera i Bartosza Staniszewskiego. Bar-

tosz wywalczył trzy tytuły mistrza Polski 
w konkurencjach 100 m stylem zmiennym, 
200 m stylem zmiennym oraz 400 m stylem 
zmiennym z czasami lepszymi od rekordów 
okręgu śląskiego. To osiągnięcie przeszło do 
historii nie tylko klubu UKP i Rudy  
Śląskiej, ale także kraju, gdyż do tej pory 
niewielu zawodników może poszczycić się 
zdobyciem trzech złotych medali w różnych 
dystansach stylu zmiennego podczas jed-
nych zawodów. Dodatkowo w konkurencji 
1500 m stylem dowolnym Bartosz wywal-
czył brązowy medal. Drugi z reprezentan-
tów klubu – Szymon Magner – w każdym ze 
swoich startów poprawił swoje rekordy ży-
ciowe, wpisując się do klubowych tabel re-
kordów i osiągnięć. Natomiast Klara Sur-
miak wystartowała w Mistrzostwach Polski 
Juniorów 15-letnich i z pierwszym czasem 
awansowała do finału B wyścigu w konku-
rencji 100 m stylem klasycznym, dającym 
jej przepustkę do walki o miejsca  
11-20 wśród 15-latek w kraju.

Także Mistrzostwa Okręgu Śląskiego 
okazały się szczęśliwe dla młodszych rocz-
ników. Maja Pajdzik, Eliza Radoszewska 
i Julia Ziętek zajęły miejsca w pierwszej 
i drugiej dziesiątce (rocznik 2009). W rocz-
niku 2008 reprezentacja w składzie: Cyprian 
Bielawski, Piotr Bogacz, Tymon Brachman, 

Patrycja Janus, Jakub Lis, Marcel Słowik 
oraz Wiktor Staniszewski aż osiemnaście 
razy cieszyła się rekordami życiowymi pod-
czas Mistrzostw Śląska. Wiktor Staniszew-
ski zdobył brązowy medal w konkurencji 
100 m stylem zmiennym oraz 4., 5. i 6. miej-
sce w stylu dowolnym na dystansach  
200 m, 100 m i 50 m. Z kolei Marcel Słowik 
zajął 4. miejsce – 100 m stylem klasycznym, 
5. miejsce – 50 m stylem klasycznym oraz  
7. miejsce – 100 m stylem grzbietowym.

Jako ostatnia grupa do rywalizacji przy-
stąpili 13-latkowie. Podczas Mistrzostw Ślą-
ska w Gliwicach Dominika Kubecka zdoby-
ła złoty medal w konkurencji 800 m stylem 
dowolnym, dwa srebrne medale w konku-
rencjach 200 m i 400 m stylem dowolnym 
oraz brązowy medal w konkurencji  
200 m stylem zmiennym. Magdalena Bor-
kowska i Kinga Zięba po raz kolejny ustano-
wiły swoje nowe rekordy życiowe.

Oliwia Suchy wraz z rodzicami spotkała się 
z prezydent Grażyną Dziedzic oraz wiceprezydent Anną Krzysteczko.

oGłosZenie



www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIE | 15.01.202012

Osoba wyrażająca chęć udziału w programie powinna 
do 31 stycznia 2020 roku złożyć stosowny wniosek oraz uregu-
lować należności powstałe od 1 lipca 2019 r. Po złożeniu wnio-
sku zostanie przygotowane porozumienie określające warunki 
udzielenia ulgi.

Umorzenie odsetek może nastąpić pod warunkiem regulowa-
nia bieżących opłat, przestrzegania regulaminu porządku do-
mowego, po stwierdzeniu, że istnieje uzasadniony i ważny inte-
res dłużnika oraz że lokal nie został zajęty bezprawnie, a także 
jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.   

Szczegółowych informacji udziela: 
Biuro Windykacji MPGM TBS Sp. z o.o.

tel. 32 242-07-81, wew. 782

W przypadku posiadania zaległości za lokal mieszkalny 
na dzień 30.06.2019 r.

Złóż wniosek w terminie 31.01.2020 r. 
do MPGM TBS Sp. z o.o.

Ureguluj zaległości celem uzyskania 
możliwości umorzenia odsetek:

wpłata do dnia 31.01.2020 r. – umorzenie całości odsetek• 
wpłata do dnia 29.02.2020 r. – umorzenie 90% odsetek • 
wpłata do dnia 31.03.2020 r. – umorzenie 80% odsetek• 
wpłata do dnia 30.04.2020 r. – umorzenie 70% odsetek• 

Dokonuj bieżących opłat za lokal mieszkalny 
do dnia 31.12.2020 r.

Miasto Ruda Śląska w przypadku prawidłowej 
weryfi kacji dokona umorzenia odsetek w wysokości 

proporcjonalnej do terminu uregulowanego 
zadłużenia do dnia 31.03.2021 r.

Masz dług za czynsz? 
Skorzystaj z możliwości 

umorzenia odsetek

19 września 2019 roku Rada Miasta Ruda Śląska uchwaliła szczególny tryb umarzania odsetek od zaległych należności czynszo-
wych za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. Z opcji tej może skorzystać mieszkaniec naszego miasta, 
który zajmuje bądź zajmował lokal mieszkalny z gminnego zasobu nieruchomości, posiada zaległości w opłatach, które były 
wymagalne na dzień 30.06.2019 r. oraz ureguluje należności główne wraz z kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych. 
To z jednej strony szansa dla zadłużonych mieszkańców, aby wyjść na prostą, a z drugiej – dla Miasta Ruda Śląska jest to moż-
liwość odzyskania pieniędzy z długu. Kto, w jaki sposób oraz w jakim terminie może skorzystać z opcji umorzenia odsetek?

MASZ CZAS DO KOŃCA STYCZNIA!
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