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BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

WYDAWCA

Informujemy, że w powodu aktualnej sytuacji epidemicznej 
do 31 stycznia redakcja ,,Wiadomości Rudzkich” 

czynna jest w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8 do godz. 12. 
W pozostałe dni i godziny redakcja pracuje zdalnie.  

W sprawie interwencji, spraw redakcji można kontaktować się  
pod nr tel. 512-295-228. 

W sprawie ogłoszeń oraz osobistego umówienia się proszę 
dzwonić pod nr tel. 889-771-365.

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU
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Miejska spółka
zajmie się 
wywozem 
śmieci?

Prezydent zachęca 
do szczepień
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Co lekarze mówią 
o szczepieniach?
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Lepszy rok dla 
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ogłoszenie

Lepszy rok dla rudzkiego sportu
W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na dotacje w zakresie sportu władze miasta przeznaczyły 1,5 mln zł, czyli  
o ponad 1 mln zł więcej niż w 2020 roku. Co to oznacza dla rudzkich klubów i stowarzyszeń sportowych oraz jaki był 
dla nich ubiegły rok? Między innymi o tym rozmawiamy z wiceprezydent miasta Anną Krzysteczko.

– W ubiegłym roku na małe granty dla 
klubów sportowych w budżecie miasta 
znalazło się jedynie 300 tys. zł. Szczegól-
nie boleśnie odczuły to kluby piłkarskie, 
bo m.in. Slavia wycofała drużynę senior-
ską z rozgrywek. Jak Pani podsumuje 
miniony rok w rudzkim sporcie?

– 2020 rok pod wieloma względami był 
trudny nie tylko dla sportu, ale również  
m.in. dla gospodarki, służby zdrowia i sa-
morządów. Przypomnę, że z powodu m.in. 
zmian w systemie podatkowym oraz wzro-
stu wynagrodzeń nauczycieli i pensji mini-
malnej podczas konstruowania ubiegłorocz-
nego budżetu brakowało środków na zada-
nia obowiązkowe realizowane przez miasto. 
Tymczasem finansowanie sportu seniorskie-
go, do którego zaliczają się nasze kluby 
sportowe, to zadanie nieobowiązkowe. Dla-
tego też  300 tys. zł, jak na tamten czas, to 
była ostateczność. Poza tym przypomnę, że 
proponowaliśmy radnym z klubów PiS  
i Koalicji Obywatelskiej, aby zwiększyć 
opłatę za śmieci, by tym samym możliwe 
było przesunięcie części środków z budżetu 
miasta na dotacje dla rudzkich klubów i sto-
warzyszeń sportowych. Niestety radni od-
rzucili tę propozycję, a jak życie pokazało 
– w tym roku i tak konieczne było zwięk-
szenie tzw. opłaty śmieciowej. Na szczęście 
2020 rok już za nami i cieszę się, że wiele 
klubów wykazało się własną inicjatywą  
i udało się im przetrwać m.in. dzięki zbiór-
kom oraz sponsorom. Dodam, że planując 
ubiegłoroczny budżet, nie wiedzieliśmy na-
wet, że będziemy musieli zmierzyć się  
z epidemią koronawirusa, co wiązało się  
z kolejnymi wydatkami z budżetu. Ten rok 
był dla wszystkich czasem bardzo trudnym.

– Kiedy w ubiegłym roku rozmawiali-
ście z przedstawicielami klubów piłkar-
skich, pojawił się pomysł, by połączyć je  
i stworzyć jeden duży klub. Czy to nadal 
możliwe?

– Proszę spojrzeć na to, jak wygląda sy-
tuacja w ościennych miastach – Zabrzu, czy 
Chorzowie, gdzie mamy jeden silny sporto-

wo i organizacyjnie klub. U nas ze względu 
na policentryczny charakter miasta oraz po-
wstanie przed laty kilku klubów sporto-
wych, może to być trudne, tym bardziej, że 
najsilniejszą pozycję sportową ma klub Sla-
via. Rozmawialiśmy o tym z przedstawicie-
lami klubów, ale na razie bez efektów. Nie 
jesteśmy w stanie finansować wszystkich 
klubów piłkarskich na takim samym wyso-
kim poziomie, który pozwoliłby im się 
„wybić”. Decydujący jest przecież poziom 
sportowy klubu, a nie stopień jego finanso-
wania.

– Jak będzie w tym roku?
– Na wspieranie i upowszechnianie kul-

tury fizycznej w Rudzie Śląskiej poprzez 
uczestnictwo w zorganizowanych formach 
szkolenia i współzawodnictwa sportowego 
udało nam się przeznaczyć w budżecie mia-
sta 1,5 mln zł. Nie jest to wprawdzie kwota 
tak wysoka, jak w 2019 roku, kiedy to na 
sport zaplanowaliśmy 4,5 mln zł, ale na 
pewno dająca nadzieję na dalsze utrzymanie 
klubów i stowarzyszeń sportowych. Proszę 
pamiętać, że sport w Rudzie Śląskiej to tak-
że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, na 
którego działalność w tym roku przeznaczy-
my 9 mln 300 tys. zł. Ta kwota pozwala na 
utrzymanie bazy sportowej na odpowied-
nim poziomie i w ciągłej gotowości do za-
spokajania potrzeb mieszkańców w zakresie 
sportu i rekreacji. MOSiR ma w swoim za-
rządzaniu 24 obiekty na terenie całego mia-
sta. Największe z nich to trzy kryte baseny, 
trzy hale sportowe – w Nowym Bytomiu, 
Halembie oraz w Orzegowie, a także Bur-
loch Arena, stadion lekkoatletyczny oraz 
orliki w poszczególnych dzielnicach miasta. 
Jest to cała infrastruktura, którą do swoich 
treningów wykorzystują nie tylko kluby  
i stowarzyszenia sportowe w naszym mie-
ście, ale z których korzystają także wszyscy 
mieszkańcy w celach rekreacyjnych.

– W jaki sposób zostaną podzielone te-
goroczne środki na dotacje sportowe?

– W ubiegłym tygodniu odbyło się pierw-
sze posiedzenie Rady Sportu, podczas któ-

rego wstępnie omówiono kryterium podzia-
łu środków oraz prace związane z przygoto-
waniem Strategii Sportu. W środę (20.01) 
odbędzie się kolejne spotkanie Rady Spor-
tu, którego głównym celem będzie ogłosze-
nie konkursu, aby kluby sportowe mogły 
jak najszybciej otrzymać środki finansowe 
na swoją działalność. Dotacje zostaną po-
dzielone na sportowe szkolenie dzieci  
i młodzieży, w tym utrzymanie bazy sporto-
wej klubów oraz sportowe szkolenie grup 
seniorskich. Jednak priorytetem będzie to 
pierwsze zadanie. Dotychczas współpraco-
waliśmy w tym zakresie z 33 klubami spor-
towymi w ponad 26 dyscyplinach.

– Wspomniała Pani o Radzie Sportu. 
Jakie są jej zadania oraz kto w niej zasia-
da?

– Rada Sportu jest ciałem doradczym 
przy prezydencie miasta Ruda Śląska. Jej 
członkami są osoby wywodzące się ze śro-
dowiska sportowego w mieście – zarówno 
sportowcy, jak i działacze, którzy doskonale 
znają jego potrzeby. Do głównych zadań 
Rady Sportu należy opiniowanie strategii 
rozwoju miasta Ruda Śląska w zakresie kul-
tury fizycznej, projektu budżetu miasta  
w części dotyczącej kultury fizycznej oraz 
programów rozwoju bazy sportowej w Ru-
dzie Śląskiej (w szczególności planów za-
gospodarowania przestrzennego w zakresie 
terenów wykorzystywanych na cele sporto-
we) oraz projektów uchwał sportowych.

– Dziękuję za rozmowę. JO

Kornel Milbrant, pracownik Wydziału Dróg i Mostów rudzkiego Urzę-
du Miasta został wybrany na stanowisko oficera rowerowego. zajmie 
się on koordynowaniem wszelkich spraw związanych z polityką ro-
werową w mieście – w tym m.in. tworzenia nowych tras w ramach 
remontów dróg, czy ich zgodnością z wytycznymi górnośląsko-zagłę-
biowskiej Metropolii. Kornel Milbrant zna ten temat ze względu na 
swój zawód, ale do tego jest aktywnym sportowcem i miłośnikiem 
jazdy na rowerze.

DRogi RoWeRoWe

Oficer będzie czuwał  
nad trasami rowerowymi

–  Oficer  rowerowy 
ma  prezentować 
przede wszystkim inte-
resy  rowerzystów 
– osób, które porusza-
ją się rowerem nie tyl-
ko w celach rekreacyj-
nych,  ale  również 
w  celach  transporto-
wych.  Nasze  dotych-
czasowe  doświadcze-
nia  pokazują,  że  po-
trzebujemy  człowieka, 
który  koordynowałby 
nowe projekty oraz re-
monty pod kątem two-
rzenia przestrzeni i in-
frastruktury  dla  rowe-
rzystów.  Oficer  rowe-
rowy  będzie  miał  za 
zadanie  m.in.  konsul-
tować  przygotowaną 
przez projektantów do-
kumentację  i  sprawdzić,  czy  jest  ona 
zgodna  np.  z  wytycznymi  Metropolii 
w zakresie organizacji tras, czy dróg ro-
werowych  – mówi wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

Oficer prasowy Kornel Milbrant bę-
dzie współpracował ze środowiskami 
rowerowymi i oficerami rowerowymi  
z innych miast, w szczególności zrze-
szonych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii, a także czuwał nad tym, by 
trasy rowerowe w naszym mieście były 
wykonywane zgodne z przepisami i ak-
tualnymi standardami. Podejmie on 
również działania zmierzające do połą-
czenia tras rowerowych w jeden system, 
a także będzie promował jazdę na rowe-
rze. Sam zresztą jest doświadczonym 
rowerzystą. Każdego roku przemierza 
na rowerze kilka tysięcy kilometrów  
– nie tylko po Rudzie Śląskiej. Poza tym 
jest absolwentem Wydziału Transportu 
Politechniki Śląskiej i pracuje w Wy-
dziale Dróg i Mostów rudzkiego magi-
stratu. – W naszym mieście mamy wiele 
ścieżek, tras i szlaków rowerowych. Dla-

tego pierwszym moim zamysłem jest to, 
żeby istniejącą już sieć rowerową połą-
czyć w jedną całość, tak aby poruszanie 
się po niej było łatwiejsze dla rowerzy-
stów – podkreśla Kornel Milbrant. – Bę-
dę także czuwać nad tym, aby budowane 
trasy  rowerowe w Rudzie Śląskiej  oraz 
te planowane do realizacji były tworzo-
ne zgodne z przepisami i wszelkimi stan-
dardami,  a  przede  wszystkim  by  były 
bezpieczne  i  funkcjonalne oraz cieszyły 
się aprobatą rowerzystów – dodaje.

W Rudzie Śląskiej znajduje się ok.  
82 km tras rowerowych. – Wszystko dzię-
ki temu, że położyliśmy duży nacisk na to, 
by  przy  okazji  wykonywania  inwestycji 
drogowych i rewitalizacji  terenów zielo-
nych powstawała również infrastruktura 
rowerowa. Ostatnim tego przykładem jest 
chociażby  odcinek  Traktu  Rudzkiego, 
który został wykonany w ubiegłym roku. 
Potrzeby  rowerzystów  będziemy  starali 
się też uwzględnić, budując kolejny odci-
nek  trasy  N-S  czy  też  przebudowując  
ul. Wolności w Rudzie – wylicza prezy-
dent Grażyna Dziedzic. Joanna Oreł
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Kornel Milbrant jest zapalonym rowerzystą oraz 
pracownikiem Wydziału Dróg i Mostów.

Wspólnie o organizacjach pozarządowych
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej to kolejny krok w kierunku lepszej koordynacji 
działań rudzkich stowarzyszeń i fundacji oraz miasta. W jej składzie ma się znaleźć docelowo 15 osób, w tym 
przedstawiciele Rady Miasta, prezydenta miasta oraz organizacji pozarządowych.

oRgAnizACJe PozARzĄDoWe

–  Powiatowa  Rada  Działalności  Pożytku 
Publicznego  została  utworzona  na  wniosek 
organizacji pozarządowych, z którymi szero-
ko konsultowaliśmy zakres  jej działań  i  tryb 
powoływania członków. Rada, w której zasią-
dą  przedstawiciele  NGO-sów,  Rady  Miasta 
oraz magistratu, będzie m.in. wyrażać opinie 
w sprawach dotyczących funkcjonowania or-
ganizacji pozarządowych, występować z ini-
cjatywami na rzecz rozwoju trzeciego sektora 
czy  informować o działalności rudzkich sto-
warzyszeń  – podkreśla Anna Krzysteczko, 
wiceprezydent miasta ds. społecznych.  

–  Jestem  przekonana,  że  to  kolejny  krok  na 
drodze  zacieśniania  współpracy  podmiotów 
działających na rzecz rudzian – dodaje.

Możliwość utworzenia Powiatowej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego przewidu-
ją zapisy ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. Wkrótce roz-
pocznie się nabór kandydatów do Rady. Je-
żeli chodzi o przedstawicieli NGO-sów  
(w sumie osiem osób), to każdy z nich musi 
posiadać co najmniej 12-miesięczne do-
świadczenie w zakresie działalności w ra-
mach organizacji. Później Rada już w peł-

nym składzie rozpocznie swoje prace. – Nie-
wątpliwie  takie  gremium  wniesie  nową  ja-
kość i nową dynamikę w zakresie współpracy 
między sektorem publicznym a trzecim sekto-
rem w naszym mieście.  Zwiększy  się  udział 
organizacji pozarządowych w konsultowaniu 
i  opiniowaniu  uchwał  i  aktów  prawa miej-
scowego  dotyczących  sfery  zadań  publicz-
nych. Obecnie  trwają  końcowe  prace  przy-
gotowawcze do ogłoszenia naboru kandyda-
tów do Rady – informuje Jerzy Szczerbiński 
pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych 
w Rudzie Śląskiej. Joanna Oreł
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PRezyDent MiAstA 
RUDA ŚlĄsKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu garażu usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Katowickiej-otylii – garaż nr 109,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.



3www.wiadomoscirudzkie.pl miasto | 20.01.2021

Zamiast przetargów miejska spółkaWładze Rudy Śląskiej 
rozważają utworzenie 
spółki miejskiej, która 
miałaby zajmować się 
gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi. 
Obecnie zadanie to realizują 
prywatne firmy wyłonione 
w drodze przetargu 
(PreZero oraz Remondis). 
Czy takie rozwiązanie 
byłoby opłacalne dla miasta 
oraz mieszkańców? Między 
innymi o tym rozmawiamy 
z wiceprezydentem Rudy 
Śląskiej Krzysztofem 
Mejerem, który odpowiada 
m.in. za sprawy gospodarki 
komunalnej.

gOsPOdaRKa OdPadaMi KOMunalnyMi
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wodu podniesienia pensji minimalnej 
i wzrostu opłat marszałkowskich z tytu-
łu składowania odpadów na składowi-
skach. Samorząd nie ma na to żadnego 
wpływu, dlatego nie mogę zapewnić, że 
po utworzeniu spółki opłata śmieciowa 
zostanie „zamrożona” i będzie na takim 
samym poziomie lub niższym. Myślimy 
o utworzeniu miejskiej spółki, ponie-
waż jest szansa na wyeliminowanie 
pewnych kosztów oraz na poprawę 
funkcjonowania całego systemu. Proszę 
pamiętać o tym, że spółka komunalna 
nie musi generować zysku. Wystarczy, 
że jej działalność będzie się bilansować 
na „zero”. Ponadto to szansa na większą 
elastyczność w kształtowaniu systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
Obecnie w ramach przetargu firmie 
przekazywany jest katalog określonych 
zadań wraz z harmonogramem ich wy-
konania. Jakiekolwiek dodatkowe zle-
cenia muszą być poprzedzone aneksami 
do umowy, które często blokują zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia. Podsumowując – chcemy 
działać poprzez zamówienia in-house, 
czyli bez konieczności przeprowadza-
nia postępowania przetargowego zlecać 
zadania spółce komunalnej, która bę-
dzie w stu procentach własnością miasta 
i której przychody będą pochodzić 
z działalności publicznej. W tej chwili 
nie jestem jednak w stanie określić, czy 

taka spółka w ogóle powstanie, bo to 
zależy od analizy finansowo-ekono-
micznej, którą zlecimy w najbliższym 
czasie. Jeżeli okaże się, że takie rozwią-
zanie będzie bardziej efektywne, wtedy 
podejmiemy kolejne kroki. Wstępnie 
przedstawiliśmy ten pomysł radnym  
i uzyskaliśmy ich aprobatę. W Jaworz-
nie, gdzie zdecydowano się na podobny 
krok, okazało się, że działalność spółki 
komunalnej nie spowodowała obniżenia 
opłaty śmieciowej. Co więcej słyszymy, 
że ma ona być wyższa od tej, która bę-
dzie obowiązywać w Rudzie Śląskiej od 
1 lutego.

– Obecna umowa na wywóz śmieci 
z firmami PreZero oraz Remondis 
obowiązuje do końca marca tego roku. 
Czy to oznacza, że jeżeli analiza wyj-
dzie „na plus” spółka miejska przeję-
łaby zarządzanie gospodarką odpada-
mi komunalnymi od kwietnia?

– Jest na to za wcześnie. Musimy naj-
pierw stworzyć taki podmiot, uzyskać 
szereg pozwoleń, utworzyć bazę trans-
portową, zamówić sprzęt oraz zatrudnić 
pracowników. Na to potrzeba sporo cza-
su. Dlatego pod koniec ubiegłego roku 
ogłosiliśmy kolejny przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów przez ze-
wnętrzną firmę. Od 1 kwietnia nowy 
podmiot wyłoniony w postępowaniu 
przetargowym będzie realizował to za-
danie. Nowa umowa zostanie podpisana 
do końca marca 2022 roku i jeżeli nasza 
analiza wykaże zasadność utworzenia 
spółki miejskiej, to od 1 kwietnia 2022 r. 
powinniśmy być przygotowani do prze-
jęcia zadania gospodarowania odpada-
mi komunalnymi w trybie in-house.

– Miejska spółka funkcjonowałaby 
w ramach Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji. Stąd obawy 
mieszkańców, że mogłoby to wpłynąć 
na wysokość opłat za wodę…

– Działalność PWiK opiera się obec-
nie na dwóch filarach. Są to zadania 
z zakresu dostawy wody oraz obsługi 

kanalizacji. Trzeci filar dotyczyłby go-
spodarki odpadami. Od razu chcę 
uspokoić mieszkańców, że Przedsię-
biorstwo nie mogłoby finansować 
swojej nowej działalności z budżetu 
kanalizacyjno-wodociągowego. Nie 
wpłynie to więc na ceny wody i ście-
ków. Nie możemy łączyć tych dwóch 
budżetów. Musimy stworzyć spółkę 
z finansów gminnych poprzez dokapi-
talizowanie Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji.

– Wróćmy do teraźniejszości.  
W 2019 roku mieliśmy osiągnąć w Ru-
dzie Śląskiej segregację na poziomie 
40 proc., a ubiegłoroczny wskaźnik 
mówił o 50 proc. W tym roku część 
mieszkańców może stwierdzić, że „se-
gregacja jest bez sensu”, bo ceny za 
śmieci i tak rosną.

– Niestety dwa lata temu osiągnęli-
śmy nieco ponad 30 procent segregacji 
i mało realne jest, że uda nam się prze-
kroczyć próg 50 proc. za ubiegły rok. 
W tej sytuacji mogę jedynie odwoływać 
się do poczucia odpowiedzialności 
mieszkańców. Brak segregacji będzie 
oznaczał wyższe koszty funkcjonowa-
nia systemu. Ten problem dotyczy 
wszystkich, nikt nie jest tu  bezkarny, bo 
te koszty będziemy musieli prawdopo-
dobnie „utopić” w opłacie śmieciowej. 
Chcę także zwrócić uwagę na to, że 
w ościennych miastach stawka za wy-
wóz śmieci segregowanych jest na po-
dobnym poziomie, jak u nas będzie od  
1 lutego (30 zł od osoby). Pozwoli Pani, 
że przedstawię proste porównanie.  
Od 1 stycznia ubiegłego roku zgodnie 
z zapisami znowelizowanej ustawy 
z gminnego systemu gospodarki odpa-
dami wykluczono nieruchomości nieza-
mieszkałe, czyli m.in. rodzinne ogródki 
działkowe. Ich właściciele byli zobligo-
wani do podpisania indywidualnych 
umów z przedsiębiorcami. Okazuje się, 
że teraz niektórzy z nich będą płacić 
rocznie 250 złotych, a wcześniej w ra-

REKlaMa

– O pomyśle utworzenia miejskiej 
spółki mówił Pan podczas ostatniej 
sesji Rady Miasta. Z kolei sesję wcze-
śniej uchwalona została podwyżka za 
wywóz śmieci. Dzięki utworzeniu 
spółki komunalnej udałoby się zaha-
mować dalszy wzrost opłat?

– W mojej ocenie dzisiaj nikt nie mo-
że tego zagwarantować. Wysokość  
tzw. opłaty śmieciowej nie zależy od 
dobrego, czy też złego zarządzania sa-
morządów, lecz od kosztów funkcjono-
wania całego systemu. A te rosną z po-

PREZydEnt Miasta 
Ruda ŚląsKa 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta, 
wykazów dotyczących oddania w:

najem garażu przy ul. starowiejskiej 7• 
części nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod istniejący • 
garaż blaszany przy ul. W. Kałusa 25 oraz garaży murowanych przy 
ul. Żwirki i Wigury

które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie 
umów najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

mach gminnego systemu uiszczali 140 zł. 
Gołym okiem widać, że opłaty oferowa-
ne w gminnym systemie, być może we-
dług niektórych są wysokie, ale poza 
systemem są jeszcze wyższe i warto 
o tym pamiętać.

– A co z planami powstania Ekolo-
gicznego Centrum Odzysku Energii? 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
uchyliło niedawno decyzję środowi-
skową w sprawie tej inwestycji. 

– Inwestor w części odwołał się od tej 
decyzji do Sądu Administracyjnego 
i czekamy na wynik postępowania. To 
już druga negatywna decyzja. Poszło 
o brak podpisu pod uzupełnieniem ra-
portu oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, nieuwzględnienie jako 
strony postępowania właścicieli trzech 
działek (skarbu państwa, miasta Ruda 
Śląska), brak dokumentów obrazują-
cych aktualną sytuację finansową inwe-
stora oraz brak decyzji Urzędu Miasta 
o wyłączeniu się z postępowania. Ostat-
ni zarzut jest bardzo zastanawiający. 
W poprzedniej uchylonej decyzji SKO 
sugerowało tylko rozważenie przez nas, 
raz jeszcze, decyzji o występowaniu 
przesłanek dotyczących wyłączenia się 
z postępowania. Nie wymagano od nas 
takiej decyzji. Zarzut braku informacji 
o aktualnej sytuacji finansowej inwesto-
ra jest zdumiewający. Joanna Oreł
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Zaszczepić się, czy nie?
Od początku roku w Polsce trwają szczepienia na koronawirusa. To oznacza, że coraz więcej osób zastanawia się, 
czy zapisać się na szczepienie lub zrezygnować z tego. Z dr. n. med. Adą Rozewicz, lekarzem rodzinnym i dyrekto-
rem ds. medycznych Poradni Medycyny Rodzinnej Szpakmed w Rudzie Śląskiej rozmawiamy o tym, jaki wpływ 
na nas będą miały szczepienia oraz kiedy i czy w ogóle szczepionka przyniesie efekty na skalę całego kraju.
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Trwają zapisy na szczepienia
W Rudzie Śląskiej mieszkańcy mogą zaszczepić się przeciw COVID-19 
w 18 punktach. Obecnie trwa rejestracja na szczepienia dla senio-
rów 80+, a od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej  
70. roku życia. Później prawdopodobnie rozpoczną się szczepienia dla zare-
jestrowanych seniorów. Mieszkańcy, którzy będą mieli problem z dotarciem 
do punktu szczepień, będą mogli skorzystać ze specjalnego transportu.

W Rudzie Śląskiej dowóz osób nie-
pełnosprawnych i mających trudności 
w poruszaniu się organizowany będzie 
za pośrednictwem Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu Miasta Ru-
da Śląska. Zgłoszenia będą przyjmo-

wane poprzez bezpłatną infolinię  
(nr tel. 800-158-800). W mieście dzia-
łać będzie również mobilny punkt 
szczepień, którego zespół przyjedzie 
do miejsca przebywania pacjenta.

 JO

Zarejestrować na sZcZepienie można się na trZy sposoby:
dzwoniąc na całodobową i bezpłatną infolinię – nr 989,• 
elektronicznie, poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,• 
kontaktując się z wybranym punktem szczepień.• 

Lista pLacówek Z rudy ŚLąskiej wykonujących  
sZcZepienia prZeciw coVid-19:

Ośrodek Pielęgniarstwa Pomoc w Zdrowiu i w Chorobie, Zespół Opieki • 
Długoterminowej Domowej (ul. 1 Maja 288, tel. 32 242-05-06),
Przychodnia Rejonowa SPZOZ, gabinet diagnostyczno-zabiegowy  • 
(ul. Wincentego Lipa 3, tel. 32 248-27-55),
PRO4MED, punkt szczepień (ul. 1 Maja 318 B, tel. 730-780-796),• 
Przychodnia Rejonowa SPZOZ, poradnia lekarza POZ  • 
(ul. ks. J. Niedzieli 51b, tel. 32 242-12-79),
Szpak-Med Bykowina (ul. Szpaków 33, tel. 32 242-33-51),• 
Szpak-Med Godula (ul. Karola Goduli 34, tel. 32 308-00-81),• 
Szpak-Med Ruda 1 (ul. Wincentego Janasa 9A, tel. 32 242-33-51),• 
AKA-MED CENTRUM, poradnia lekarza POZ  • 
(ul. 1 Maja 323, tel. 32 706-97-36),
MED-DENTAL (ul. Harcerska 3, tel. 32 242-23-88),• 
Fundacja „Unia Bracka”, Przychodnia Bracka Bielszowice  • 
(ul. Edmunda Kokota 172, tel. 32 340-30-64),
Przychodnia Rejonowa SPZOZ (ul. Pokoju 4, tel. 698-513-510),• 
Przychodnia Rejonowa SPZOZ, punkt szczepień  • 
(ul. Sztolniowa 6, tel. 32 242-75-50),
LUX-MED Sp. z o.o., punkt szczepień ochronnych Ruda Śląska  • 
(ul. Jankowskiego 6, tel. 32 242-07-88),
Szpital Miejski, poradnia POZ  • 
(ul. Wincentego Lipa 2, tel. 32 344-07-23),
NZOZ PANACEUM, poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej • 
(ul. Solidarności 12, tel. 32 242 62 19),
Przychodnia lekarska (ul. Wawelska 7, tel. 32 342-11-54),• 
Przychodnia Rejonowa SPZOZ (ul. Makuszyńskiego 7, tel. 508-071-947),• 
Przychodnia Rejonowa SPZOZ (ul. Siekiela 13, tel. 32 240-90-95),• 
Mobilny Punkt Szczepień – SZPAKMED  • 
(ul. Szpaków 33, tel. 32 242-33-51).

– Pani Doktor, od piątku zapisywać 
na szczepienia mogą się osoby z tzw. 
I grupy, czyli m.in. seniorzy. Myślę, że 
wiele osób zastanawia się, czy „tempo” 
szczepień w naszym kraju jest odpo-
wiednie, no i co najważniejsze – kiedy 
w Pani opinii będziemy mogli mówić 
o odporności populacyjnej?

– Naukowcy uważają, że o odporności 
populacyjnej możemy mówić, gdy zosta-
nie zaszczepionych bądź przechoruje  
2/3 społeczeństwa. Liczba potwierdzonych 
zakażeń w Polsce niedługo sięgnie około 
1,5 miliona. Ponad osiemdziesiąt procent 
zakażeń przebiega bezobjawowo. W Pol-
sce testujemy głównie osoby objawowe, 
część chorych z różnych powodów nie 
zgłasza się do lekarza. Dlatego należy za-
łożyć, że osób, które przeszły zakażenie 
jest blisko pięć razy więcej, czyli około 
siedmiu milionów. To wciąż za mało, by-
śmy mówili o odporności populacyjnej, 
pozostaje nadzieja w szczepieniach. Tu 
jest wiele niewiadomych – ile wynosić bę-
dzie światowa produkcja szczepionek  
(np. niedawno Pfizer ogłosił, że czasowo 
zmniejsza ich produkcję), jaka będzie ich 
dostępność w Unii Europejskiej oraz ile 
osób będzie się chciało zaszczepić. Opty-
mistycznie będzie to jesień tego roku, pe-
symistycznie przyszły rok.

– ,,Dzisiaj otrzymałam pierwszą daw-
kę szczepionki na COVID-19, czekałam 
z utęsknieniem na tę chwilę. Będę jeszcze 
szczęśliwsza, gdy nadejdzie odpowiednia 
pora, że zaszczepię moich najbliższych, 
w tym już w wieku senioralnym ciocię”. 
Tak pod koniec grudnia po przyjęciu 
szczepionki napisała Pani w swoich me-
diach społecznościowych. Czy Pani jako 
medyk nie miała żadnych obaw przed 
zaszczepieniem się?

– Nie miałam żadnych obaw. Nim 
szczepionkę dopuszczono do stosowania, 
musiała ona przejść wszechstronne bada-
nia naukowe, określone ścisłymi procedu-
rami i regułami. Gdyby były wątpliwości 
co do ich bezpieczeństwa, szczepionka nie 
powstałaby. Mam duży szacunek i uznanie 
do ludzi nauki, ufam im.

– Z jakimi najczęściej wątpliwościa-
mi spotyka się Pani ze strony pacjentów, 
jeżeli chodzi o zaszczepienie się na  
COVID-19? Mówi się m.in. o mikroczi-
pach, ingerencji w DNA, czy zagrożeniu 
dla płodności. Nie można przecież baga-
telizować tak poważnych zarzutów.

– Trudno z tym dyskutować, zarzuty są 
pozbawione jakiejkolwiek logiki. Jeśli 
z jednej ampułki obecnie stosowanej 
w Polsce szczepionki można uzyskać sześć 
dawek, to gdzie te mikroczipy się zmieści-
ły? Kompletny nonsens. Nie tak dawno 
mało kto wiedział o DNA, czy mRNA. 
Gdybym zapytała antyszczepionkowców, 
co to jest transkrypcja, translacja, gdzie 
przebiega, nadal tego nie wiedzą, lecz 
o ,,zagrożeniach” ingerencji w DNA wy-
powiadają się. Jeśli ktoś zna biologię, fi-
zjologię komórki, to wie, że nie ma takiej 
możliwości. Szczepionki stosujemy od 
wielu pokoleń, nadal żyjemy, dzieci się ro-
dzą. Szczepionki ocaliły miliony ludzi,  
w tym dzieci, na świecie. Te przeciwko 
COVID-19 również nas ochronią. Przyszłe 
pokolenia dzieci za sto lat będą się uczyły, 
że dawno, dawno temu, w pierwszej deka-
dzie ubiegłego (dwudziestego pierwszego) 
wieku, świat dotknęła zaraza, ale dzięki 
szczepieniom uratowano miliony istnień.

– To, że się zaszczepimy, oznacza, że 
nie ma możliwości, abyśmy zarazili się 
koronawirusem i „przekazywali” go da-
lej, czy gwarantuje nam to „jedynie” 
łagodniejszy przebieg choroby? Co z in-
nymi mutacjami tego wirusa (np. z Wiel-
kiej Brytanii)?

– Skuteczność szczepionek dopuszczo-
nych obecnie w Unii Europejskiej sięga 
ponad dziewięćdziesięciu procent. Warto-
ści te nieznacznie różnią się w zależności 
od zastosowanej szczepionki. Taka ilość 
zaszczepionych będzie bezpieczna i w naj-
bliższym okresie nie zachoruje. Nie mamy 
jeszcze potwierdzonych badań, co do cza-
su nabycia odporności oraz czy nie będzie-
my w przyszłości szczepić się ponownie, 
ale na tę chwilę, wyniki badań są zachęca-
jące. Szczepionka nas chroni. Wirus  
COVID-19 mutuje inaczej niż wirus gry-

py, szczepionka działa na wszystkie do-
tychczasowe jego mutacje. Z mutacją wi-
rusa z Wielkiej Brytanii nie wiąże się jego 
większa zjadliwość, czy odporność na sto-
sowane szczepionki, nie różni się od in-
nych jego wersji. Problemem jest zakaź-
ność tej mutacji. W krótszym czasie zarazi 
się nim więcej osób, co spowoduje prze-
ciążenie systemu opieki zdrowotnej. Dla-
tego tej wersji wirusa się obawiamy.

– Przyjęcie szczepionki na koronawi-
rusa to dobrowolna decyzja, ale czy ko-
nieczna dla nas samych? Jaki będzie 
Pani zdaniem scenariusz, jeżeli więk-
szość Polaków i przedstawicieli innych 
nacji jednak nie zaszczepi się?

– Nie mamy wyboru, musimy się szcze-
pić. Na świecie umarło ponad 2 mln ludzi, 
jeszcze więcej zostało na trwałe inwalida-
mi. Jeśli się nie zaszczepimy, ten rok bę-
dzie identyczny, jak poprzedni. Umrą ko-
lejni ludzie. Gospodarka pozostanie w za-
mknięciu, ludzie będą tracić pracę, pozo-
staną bez środków do życia. Gdy w Polsce 
z powodu COVID-19 umrze kilkaset tysię-
cy ludzi, (łatwo to policzyć, znając śmier-
telność tej choroby) nabierzemy odporno-
ści stadnej – zaraza się skończy. Taka bę-
dzie cena nieszczepienia się. Mamy wy-
bór.

– Epidemia koronawirusa trwa już 
blisko rok. Myślę, że takim najważniej-
szym jej „skutkiem ubocznym” jest to, 
że wiele osób albo nie zgłasza się z cho-
robami przewlekłymi do kontroli lekar-
skiej lub bagatelizuje wczesne objawy 
schorzeń, a poza tym dostęp do opieki 
medycznej był i nadal jest ograniczony. 
Czy rzeczywiście część osób nie otrzy-
muje pomocy na czas?

– Tak, to jest kolejny problem. Wiele 
osób obawia się zgłaszać do szpitali i po-
radni. Wiele oddziałów zostało przekształ-
conych w tzw. oddziały covidowe, brakuje 
łóżek do diagnostyki i leczenia innych 
schorzeń, bo taka była konieczność, Nie-
stety część przychodni nadal jest zamknię-
tych, ich praca skupia się niemal wyłącz-
nie na teleporadach. Ludzie mają prawo do 
godnego leczenia, my jako lekarze mamy 
obowiązek ich leczyć, tym bardziej w okre-
sie zarazy.  Joanna Oreł

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 dzierżawę oraz najem na • 
okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny (przydomowy), 
parking samochodowy oraz drogę dojazdową w rejonie ulicy Kąpielowej,
wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do 3 • 
lat z przeznaczeniem pod istniejącą drogę dojazdową, w rejonie ulicy 
Maliszewskiego,
wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do 3 • 
lat z przeznaczeniem pod parking strzeżony w rejonie ulicy Obrońców 
Westerplatte.
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Rozpoczął się proces powszechnych szczepień przeciw COVID-19. Gorąco Państwa 
zachęcam do skorzystania z tej możliwości. 

Dzięki zaszczepieniu możemy uchronić siebie i innych przed niebezpieczeństwem, 
a także uratować komuś życie – członkom naszych rodzin, przyjaciołom 
i znajomym, czy też osobom spotkanym przypadkiem na ulicy. Dzięki Wam 
może zostać przerwany łańcuch zakażeń.

Wiem, że dla wielu osób nie jest to łatwa decyzja. Doskonale rozumiem te obawy, 
ale inaczej nie wygramy z epidemią albo znacząco wydłużymy czas jej trwania. 
Dlatego z tego miejsca apeluję – zaufajmy naukowcom i medykom! Wskazują 
oni, że podawane preparaty wykazują się skutecznością i bezpieczeństwem 
porównywalnym do szczepień ochronnych wykonywanych rutynowo.

Od wybuchu epidemii na całym świecie na COVID-19 zmarło już prawie 
2 mln ludzi. Ta choroba nie oszczędza również mieszkańców naszego miasta, 
bo zakażenie koronawirusem przypłaciło już życiem 130 rudzian. Szczepiąc się, 
przyczynimy się nie tylko do ochrony innych, ale także do szybszego znoszenia 
ograniczeń i powrotu do normalnego życia. 

Kilka miesięcy temu sama walczyłam z koronawirusem. Poza typowymi, 
fi zycznymi objawami choroby i przymusową izolacją, dotknęło mnie 
też poczucie niepewności o przyszłość moją i moich bliskich, a także 
naszego miasta, które odczuwa negatywne skutki gospodarcze epidemii. 
Dlatego podjęłam już decyzję – kiedy tylko przyjdzie moja kolej, zaszczepię się. 
Mam nadzieję, że Państwo również się na to zdecydują i zachęcą do przyjęcia 
szczepionki członków swoich rodzin i znajomych.

Życzę Państwu zdrowia i rozważnych decyzji – każdą z nich uszanuję. 
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Marek Wesoły: Silny Śląsk = Silna Polskaod ponad roku 
poseł Marek Wesoły 
reprezentuje m.in.  
Rudę Śląską podczas prac 
Sejmu RP. W ramach 
podsumowania 
rozmawiamy z naszym 
parlamentarzystą  
m.in. o tym, co udało 
się przez ten czas 
zrobić dla mieszkańców 
Rudy Śląskiej, a także 
jaka będzie przyszłość 
budowy trasy N-S oraz 
funkcjowania Huty Pokój.

WYWIAD Z POSŁEM RP

spodarki Komunalnej, wiceprzewodni-
czącym Podkomisji Stałej Do Spraw Tu-
rystyki oraz członkiem Podkomisji Stałej 
Finansów Samorządowych.

– W październiku 2019 roku rozma-
wiałam z Panem na temat priorytetów 
podczas pracy w sejmowych ławach. 
W wywiadzie mówił Pan tak: „Zosta-
łem wybrany do Parlamentu przez 
mieszkańców Śląska, a to zobowiązuje. 
Jak można się więc domyślić, moim 
priorytetem będzie zabieganie o szero-
ko pojęty interes Śląska i Ślązaków”. 
Co wobec tego zrobił Pan w interesie 
Śląska i Ślązaków przez pierwszy rok 
kadencji?

– Wszystkie moje działania są zogni-
skowane na jeden cel: Silny Śląsk  
= Silna Polska. Jestem co do tego równa-
nia tak bardzo przekonany, że będę robił 
zawsze wszystko, aby przekonać każdego 
w mojej, ale nie tylko w mojej partii, że to 
idea, bez której nie da się budować wiel-
kości, dobrobytu i pomyślności Polski. 
Wiedzieli to już nasi przodkowie, wie-
dział to Wojciech Korfanty, więc my Ślą-
zacy musimy o tym przypominać każde-
mu, kto o tym nie wie, zapomina lub za-
przecza. Dlatego realizując ten cel, staram 
się wspierać w sposób konstruktywny 
prezydentów i samorządowców śląskich 
miast. Chwalę sobie dobrą współpracę 
z samorządem w większości miast okręgu 
31 (Świętochłowice, Ruda Śląska, Pieka-
ry Śląskie, Katowice, Mysłowice, Sie-
mianowice, Chorzów, Tychy oraz powiat 
bieruńsko-lędziński). W tym miejscu pro-
szę mi pozwolić na podziękowania 
wszystkim samorządowcom. Rok z pan-
demią COVID-19 to nie był łatwy rok dla 
nikogo, dla samorządów również, szcze-
gólnie jeśli chodzi o finanse. Cieszę się 
jednak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
wdrożył mechanizmy, które w dużej mie-
rze pozwoliły ochronić gospodarkę, je-
stem zadowolony ze wspólnego działania 
posłów na rzecz utworzenia Funduszu In-
westycji Samorządowych dla miast 

i gmin. To realna finansowa pomoc. Mój 
głos jest też mocny i stanowczy, jeśli cho-
dzi o górnictwo i transformację Śląska. To 
trudny temat, ale nie możemy pozwolić, 
by region śląski był ofiarą ekonomiczno-
społeczną Europejskiego Zielonego Ładu. 
Nas nie trzeba uczyć i przypominać nam 
o ekologii, my na Śląsku zmieniamy się 
już od ponad dwudziestu lat i będziemy to 
robić nadal, ale potrzeba w tym działaniu 
rozsądku i odpowiedzialności. W ramach 
mojej działalności poselskiej prowadzę 
biuro poselskie w Rudzie Śląskiej w MCK 
przy ul. Niedurnego. Od lutego ruszy 
również filia biura w Mysłowicach oraz 
w Świętochłowicach. Chodzi o to, żeby 
być bliżej mieszkańców. Zapraszam do 
współpracy aktywnych działaczy, aby ja-
ko moi asystenci mogli skuteczniej wspie-
rać i pomagać w środowiskach, w których 
na co dzień działają.

– Jeżeli chodzi o Rudę Śląską, wspo-
minał Pan podczas objęcia mandatu 
posła m.in. o środkach na budowę drogi 
N-S, czy braku środków dla organizacji 
pozarządowych oraz klubów sporto-
wych. Ostatnio zajmuje się Pan sprawą 
przyszłości Huty Pokój. Co udało się 
Panu zdziałać dla mieszkańców i Rudy 
Śląskiej, w której był Pan m.in. radnym 
przez prawie dziesięć lat?

– Tak jak wspomniałem, Ruda Śląska 
była i jest nadal moim ukochanym rodzin-
nym miastem, w którym się urodziłem, 
wychowałem i w którym również trafiłem 
do samorządu i polityki. Dzięki głosom 
mieszkańców Rudy Śląskiej zostałem też 
posłem. Wszystkie te fakty sprawiają, że 
staram się być po pierwsze dobrym amba-
sadorem Rudy Śląskiej oraz Śląska i oczy-
wiście po drugie wspierać miasto i miesz-
kańców. Odpowiem na Pani pytania bar-
dzo konkretnie. Jeśli chodzi o trasę N-S, 
nie jest tajemnicą, że aktywnie uczestni-
czę w rozmowach na temat dalszego fi-
nansowania kolejnych etapów tej inwesty-
cji. Na najbliższy etap udało się, również 
poprzez moje skromne wsparcie, pozy-

skać prawie 90 mln zł. Tutaj duże podzię-
kowania za przychylność dla marszałka 
województwa śląskiego Jakuba Chełstow-
skiego. Pozostają kolejne etapy i już o nich 
myślę. Szczególnie zależy mi na odcinku 
w stronę Bytomia. Staram się przekonać 
ministra infrastruktury do wsparcia tej in-
westycji. Byłaby to wielka pomoc dla Ru-
dy Śląskiej. Jeśli chodzi o Hutę Pokój, to 
tutaj moje zaangażowanie jest również ak-
tywne, a i skuteczne. W ostatnim czasie 
udało się doprowadzić do przejęcia Huty 
Pokój Profile przez Węglokoks, co daje 
dla tej spółki i jej pracowników nadzieję 
na lepszą przyszłość. Obecnie wraz z pre-
zesem Huty Pokój Markiem Akcińskim, 
z prezesem Węglokoksu Tomaszem He-
ryszkiem oraz z przedstawicielami strony 
społecznej robimy wszystko, aby Węglo-
koks mógł przejąć Hutę Pokój Konstruk-
cje. Te dwa ważne kroki pozwolą na czę-
ściowe rozwiązanie obecnych problemów, 
a przed Hutą Pokój stanie zadanie dalszej 
restrukturyzacji i zagospodarowania tere-
nów pod realne inwestycje. Wynik tych 
działań ma niebagatelne znaczenie dla 
Rudy Śląskiej. Jeśli chodzi o sport, to nie 
jest tajemnicą, że to przestrzeń bardzo bli-
ska memu sercu. Żałuję bardzo, że polity-
ka władz Rudy Śląskiej sprawę szkolenia 
dzieci i młodzieży sprowadziła w ostat-
nich latach do niemalże zera. Inwestycje 
w zdrowie dzieci i młodzieży to m.in. 
przyszłość i rozwój miasta. Współpracuję 
z częścią klubów Rudy Śląskiej i wspie-
ram w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Szukam również sposobów na reali-
zację części moich planów z kampanii 
prezydenckiej. Mam nadzieję, że uda się 
je urzeczywistnić. Przypominam jednak, 
że to wszystko rola prezydenta i nawołuję, 
proszę o zmianę tej polityki dla dobra 
miasta i jego mieszkańców. Kryzys „covi-
dowy”, czy zwalanie winy na reformy rzą-
dowe nie jest tutaj usprawiedliwieniem. 
Inne, sąsiednie miasta radzą sobie z tymi 
problemami w sposób bardziej cywilizo-
wany i rozsądny. Jeśli chodzi o organiza-
cje pozarządowe, również w sposób kon-
kretny staram się pomagać przy pozyski-
waniu środków zewnętrznych, ponieważ 
niestety miasto tutaj również te potrzeby 
traktuje po „macoszemu”. Warto też przy-

pomnieć, że miasto w ubiegłym roku dzię-
ki działaniom parlamentarzystów otrzy-
mało z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Samorządowych prawie 27 mln zł. W tym 
roku również może liczyć na wsparcie. 
Robię wszystko, aby w uzgodnieniu z wła-
dzami miasta wsparcie otrzymała inwe-
stycja budowy szkoły w Bielszowicach. 
Myślę, że jest wszystko na dobrej drodze. 
To chyba same konkrety.

– W ubiegłym roku stało się o Panu 
głośno przy okazji głosowania nad tzw. 
„piątką dla zwierząt”. Został Pan za-
wieszony przez prezesa Kaczyńskiego 
po tym, jak zagłosował Pan niezgodnie 
z wolą partii PiS, czyli przeciwko usta-
wie. Jak z perspektywy czasu ocenia 
Pan tę decyzję i czy nie czuje Pan przez 
to braku zaufania ze strony partii?

– Na ten temat rozpisywały się media 
w całej Polsce, wiele już zostało powie-
dziane. Zostałem zawieszony, ale po 
dwóch miesiącach zostałem też odwie-
szony, a ta niedobra ustawa, która była po 
prostu szkodliwa, do dziś nie weszła 
w życie. Żałuję, że nie udało nam się 
wcześniej przekonać władz partii do 
zmiany decyzji w tej sprawie. Gdybym 
miał dziś decydować jeszcze raz w tych 
samych okolicznościach, zrobiłbym to sa-
mo. Jako PiS nie możemy zapominać 
o wsłuchiwaniu się przede wszystkim 
w głos naszych wyborców, to zawsze po-
winna być dla nas ważna wskazówka, ja 
tak rozumiem pełnienie mandatu radnego 
czy posła. W związku z tym wydarzeniem 
nie odczułem ze strony partii żadnych in-
nych sygnałów braku zaufania poza tym 
zawieszeniem. Myślę, że każdej partii po-
winno zależeć na posłach odważnych, 
mających czasem własne, poparte rzeczo-
wymi argumentami, zdanie. To przecież 
nie żaden bunt, tylko troska o dobro par-
tii. Na zakończenie chciałem podzięko-
wać za propozycję wywiadu na Pani ręce 
„Wiadomościom Rudzkim”, mam nadzie-
ję, że taka propozycja będzie nie tylko raz 
w roku, ale dużo, dużo częściej, na co bar-
dzo liczę i jestem do dyspozycji. Pozdra-
wiam serdecznie wszystkich mieszkań-
ców Rudy Śląskiej.

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

– Jakie były najważniejsze sprawy, 
które udało się Panu zrealizować 
w trakcie pierwszego roku pracy w Sej-
mie?

– Muszę być tutaj uczciwym i szcze-
rym wobec moich wyborców. Trzeba było 
się nauczyć być posłem do Parlamentu, 
nauczyć się patrzeć na wiele spraw szero-
ko, już nie tylko przez pryzmat mojego 
miasta Rudy Śląskiej, ale przez pryzmat 
Śląska i Polski. Skupiam się, pełniąc swój 
mandat na Śląsku, na miastach okręgu 31, 
z którego zostałem wybrany, chcę wspie-
rać moją kochaną Rudę Śląską, choć 
obecne władze tego nie ułatwiają swoim 
stylem zarządzania. Nie zrażam się jed-
nak i robię swoje, aby być w porządku 
wobec mieszkańców Rudy Śląskiej i całe-
go Śląska. To sobie postawiłem jako prio-
rytet i tak też działam. Może kilka słów 
o tym, czym się zajmuję w Sejmie – je-
stem członkiem trzech komisji stałych: 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Poli-
tyki Regionalnej, Komisji Sportu i Tury-
styki oraz do Komisji Mniejszości Naro-
dowych i Etnicznych. Jestem też wice-
przewodniczącym Podkomisji Stałej Go-
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Nowa Rada Sportu

serdeczne podziękowanie 
wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

w rudzie Śląskiej
za złożone wyrazy współczucia 

i udział w uroczystościach pogrzebowych

śp. Heleny Lorek
składa 

Adam Lorek z rodziną

ogłoszenia DroBne

USłUGi

 przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. tel. 607-219-491.

 remonty. tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. tel. 606-433-031.

 reM-MaX – kompleksowe remonty 
łazienek, 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.

 naprawa sprzętu agD. tel. 501-398-
273.

 remonty od a do z. szybko, solid-
nie. tel. 601-292-699.

 pranie tapicerki meblowej i dywanów. 
solidnie. tel. 737-593-999.

 poŻYCzKi, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. pośrednik CDF s.C. firmy MatpoL Fi-
nanse sp. z o.o.

 pranie tapiCerKi, DYWanÓW. so-
LiDnie i sKUteCznie. tel. 519-639-121.

 antyalergiczne czyszczenie materacy 
gorącą parą plus bezpyłowe trzepanie 
gratis. tel. 519-639-121.

NieRUcHomoŚci

 KUpiĘ MieszKanie W rUDzie ŚLĄ-
sKieJ. gotÓWKa. teL. 501-239-405.

 Działki ruda Śląska, Mikołów – sprze-
dam, www.aneL.pl. tel. 502-052-885.

 Halemba, 3-pok, 48 m2, 169 tys., www.
aneL.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię kamienice całość lub udziały. 
tel. 797-299-422.

 pilnie kupię mieszkanie w rudzie Ślą-
skiej – gotówka, tel. 730-770-900.

 sprzedam M-3 Kochłowice, 1 piętro, 
M-3 Bykowina 2 piętro, M-4 słowiańska 57 
m2, M-4 Czereśniowa M-4 47 m2 inne atrak-
cyjne oferty na www.lokator.nieruchomo-
sci.pl, tel. 793-017-323.

 Halemba: wynajmę mieszkanie 40 m2, 
kamienica, ogród, dobry stan, tel. 691-267-
689.

 prywatnie kupię mieszkanie do re-
montu lub odświeżenia, szybka decyzja, 
płatność gotówką. tel. 501-608-239.

moToRyzacja

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

 skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 Skup samochodów za gotówkę płaCĘ 
WiĘCeJ niŻ KonKUrenCJa. tel. 733-031-
261.

 aUto-sKUp – wszystkie marki. tel. 
505-049-833.

 skup wszystkich samochodów! recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,50-0,55 gr/kg. DoBra Cena 
aKUMULatorÓW. tanie oponY. tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
skarbowego).

 PRaca

 zatrudnie opiekunki do pracy w niem-
czech. tel. 781-989-873.

RóżNe

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

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki piKo, Ho, tt. tel. 607-912-559.

serdeczne podziękowania 
za złożone kondolencje, kwiaty, 

udział w uroczystościach pogrzebowych 
oraz za okazane wsparcie i słowa otuchy w trudnych chwilach 

po śmierci 

męża śp. Krzysztofa Loncierz
składa 

żona z rodziną

ogłasza przetarg ofertowy na zapewnienie  
pierwszeństwa do zawarcia umowy  

na najem boksów garażowych

nr 30 przy ul. Norwida 26 o pow. 30,41 m• 2,  
stawka eksploatacyjna wywoławcza 9,00 zł netto

nr 21 przy ul. Norwida 26 o pow. 16,53 m• 2,  
stawka eksploatacyjna wywoławcza 10,00 zł netto.

przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana 
w oparciu o stawkę wyjściową netto.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w lokalu Klubu osiedlowego „ma-
tecznik” (i piętro) przy ul. cypriana Norwida 26 w Rudzie Śl. w dniu 
3.02.2021 r. o godz. 10.00 przy udziale oferentów za okazaniem do-
wodu wpłaty wadium. obecność nie jest obowiązkowa, a o wyniku 
przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie. 

oględzin boksu garażowego można dokonać w dniu 1.02.2021 r. 
w godz. 14.00-16.00. 

spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. 

Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji 
udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 100) lub pod nr telefonu 
32 248-24-11 wew. 209 lub 290.

RUdzKa SPółdzieLNia  
mieSzKaNiowa

41-700 Ruda Śląska, ul. magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail:rsm@rsm.com.pl

We wtorek (12.01) odbyło się pierw-
sze posiedzenie nowego składu Rady 
Sportu. Do grona tego powołano  
16 przedstawicieli rudzkiego środowi-
ska sportowego. Nową przewodniczącą 
rady została Aleksandra Poloczek, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Rudzie Śląskiej, a wiceprze-
wodniczącą Elżbieta Garmulewicz 
z ZKS Slavia Ruda Śląska.

W składzie Rady Sportu znaleźli się: 
Adrian Długokęcki (Stowarzyszenie 
RC Fever), Roman Dymek (Rudzki 
Klub Kyokushin Karate), Elżbieta Gar-
mulewicz (ZKS Slavia Ruda Śląska), 
Adam Kryger (MKS Pogoń Ruda Ślą-
ska), Rafał Lepa (UKS Grot Ruda Ślą-
ska), Adam Michalski (KS Zgoda Ruda 
Śląska), Adam Michna (KPKS Halem-

ba Ruda Śląska), Marek Nowok (TP Ja-
strząb Ruda Śląska), Aleksandra Polo-
czek (MOSiR), Krzysztof Pustelnik  
(KS Pogoń Ruda Śląska), Zuzanna Ra-
decka-Pakaszewska (TL Pogoń Ruda 
Śląska), Krzysztof Rodzoch (radny Rady 
Miasta Ruda Śląska), Joanna Szykowska 
(UKS Manta Kochłowice Ruda Śląska), 
Mariusz Świerczyński (KS Rugby Ruda 
Śląska), Adam Wodarski (SPR Grunwald 
Ruda Śląska) oraz Wojciech Żmuda 
(TKS Slavia Ruda Śląska).

Rada Sportu ma charakter doradczy, 
a jej członkowie pełnią swoje funkcje 
społecznie. Warto też zaznaczyć, że opi-
nie wydane przez Radę Sportu w ra-
mach jej kompetencji nie są wiążące dla 
organów jednostek samorządu teryto-
rialnego. AL

Dobry start młodziczek

Turniej noworoczny w piłce ręcznej 
młodziczek okazał się całkiem udany dla 
zawodniczek SPR-u Grunwald Ruda Ślą-
ska. Organizatorem zawodów, podczas 
których na parkiecie spotkało się sześć 
drużyn podzielonych na dwie grupy, był 
SPR Grunwald Ruda Sląska.

Ostatecznie rywalizację wygrała ekipa 
MUKS Skałka-Śląsk Świętochłowice I, 
która pokonała w finale SPR Grunwald. 
Najlepszą zawodniczką turnieju została Ni-
cola Muras ze Świętochłowic.  AL

SPR Grunwald Ruda Śląska – MUKS 
Skałka Śląsk Świętochłowice II 23:7

KS Zgoda Ruda Śląska  
– MUKS Skałka I 12:12  
(3-4 w rzutach karnych)

MUKS Skałka II  
– SPR Pogoń 1945 Zabrze 10:18

MUKS Skałka I – KS Bystra 16:7
SPR Grunwald Ruda Śląska  

– SPR Pogoń 1945 Zabrze 21:13
KS Zgoda Ruda Śląska  

– KS Bystra 22:5

zawodniczki SPR Grunwald popisały się dobrą formą podczas noworocznego turnieju.

zapraszamy do zapisów

iLoŚć miejSc 
oGRaNiczoNa

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

zaPiSy TeL. 32 340-46-76 

Wolne terminy  
na protezy 

zębowe na NFZ 
2021 rok!!!

GABINETY  
STOMATOLOGICZNE 
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Baran – Zapowiada się ty-
dzień niezbyt sprzyjający re-
alizacji zawodowych ambicji 
i planów towarzyskich.
Byk – Musisz uważać na 
zdrowie, unikać przemęcze-
nia i zrezygnować z uprawia-
nia sportów ekstremalnych.
Bliźnięta – Szczęście osobi-
ste pozwoli inaczej spojrzeć 
na dotychczasowe trudno-
ści. Pokonasz wiele prze-
ciwności.
Rak – Nadchodzi dobry 
czas dla przyjaźni. Dzięki 
nowym znajomym otwo-
rzysz się na nieznane wcze-
śniej obszary.
Lew – Będziesz cieszyć się 
dobrym zdrowiem i poma-
gać innym. Twoja wielko-
duszność zostanie nagro-
dzona.
Panna –  Nie będzie Ci bra-
kowało energii. To dobrze, 
bo masz w tym tygodniu 
szansę na wielką wygraną.
Waga – W miłości nie bądź 
zbyt impulsywna, bo mo-
żesz sprawić przykrość ko-
muś, kto jest przy Tobie 
wiele lat.
Skorpion – Możliwe, że 
zmienisz pracę i w nowej fi r-
mie rozwiniesz skrzydła. Po-
znasz interesujących ludzi.
Strzelec – Otworzą się przed 
Tobą nowe możliwości 
i dzięki temu przeżyjesz 
drugi fantastyczny okres 
szczęścia.
Koziorożec – W sprawach 
zawodowych należy wyzbyć 
się emocjonalnego podej-
ścia, a kierować się rozsąd-
kiem.
Wodnik – W sprawach 
związanych z fi nansami na-
stąpi stabilizacja, nadarzy 
się okazja do zaprezentowa-
nia umiejętności.
Ryby – Druga połowa tygo-
dnia być może przyniesie 
upragnione korzyści fi nan-
sowe, możesz wreszcie za-
szaleć.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 

tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

POZIOMO: 1 – „mózg armii”, 
5 – duża łyżka, 8 – fajka, 9 – żyła mag-
mowa, 11 – męski strój, 12 – konanie,  
15 – ziółko, gagatek, 15 – nieżyt nosa, 
20 – w religii ind. asceza, 21 – krzyk, 
24 – północnoafrykański kuzyn zająca, 
25 – mit. gr. piekło, 28 – czarny pas 
noszony przez katolików w Turcji,  
29 – gatunek topoli, 32 – żargon, 
33 – skojec, daw. moneta polska,  
36 – kara za przewinienie, 39 – pieśń 
miłosna, 42 – wielki pożar, 43 – przy-
stąpienie do czegoś, 45 – kuchenna 
siekierka, 46 – niezalesiony obszar 
w lesie, 47 – zimny wiatr nad Bajkałem.

PIONOWO: 1 – węgiel w proszku, 
2 – góra chińska, 3 – łgarstwo, 4 – al-
ga, 5 – niejedna w banku, 6 – burza 
śnieżna na Syberii, 7 – urządzenie na 
kanale, 10 – ptak drapieżny, 13 – odm. 
pszenicy,  14 – rozmach, 16 – ptak 
wodny, 17 – odbitka, 18 – okrągły ob-
raz, 19 – uzdrowisko dla dzieci, 
21 – krzewinka, 22 – stopniowe 

zmniejszanie tkanki narządu, 
23 – znawca sztuki wojennej, 26 – la-
sy górskie, 27 – dychawica, 30 – dro-
gocenny naszyjnik z pereł, 31 – mit. 
gr. żona Kronosa, 34 – metal, 35 – per-
sona, 37 – antylopa, 38 – zając morski, 
40 – męczy dłużnika, 41 – miasto 
w Serbii, 44 – pierw. chem.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., 
ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna oso-
ba spośród tych, które nadeślą na ad-
res redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurne-
go 36) lub e-mailem (biuro@wiado-
moscirudzkie.pl) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamiesz-
czenia konkursu. Po odbiór kuponu 
z krzyżówki „WR 48” zapraszamy do 
redakcji „Wiadomości Rudzkich” po 
wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym pod nr 889-771-365 – Katarzynę 
Moskwę. Prawidłowe hasło: „Miło 
poszaleć w porę”. Za poprawną odpo-
wiedź zwycięzca otrzyma również 
książkę z wydawnictwa Prószyński 
i S-ka.

Kasia Bulicz-Kasprzak

Skrawek pola 

Na początku XX wieku w małej wsi na Za-
mojszczyźnie przychodzą na świat trzy dziew-
czynki. Każda w innym domu, w innej rodzinie, 
a jednak historia splecie ich losy w zupełnie 
nieprzewidywalny sposób. Czy ubóstwo i nie-
dostatek są człowiekowi przeznaczone na za-
wsze, czy majątek może zapewnić szczęście? 
Czy człowiek potrafi  przeciwstawić się temu, 
co przynosi mu los?

„Skrawek pola” przedstawia prawdziwe, 
inspirowane opowieściami i wspomnieniami 
rodzinnymi autorki, portrety wiejskich rodzin 
Lipczewskich i Połajów. To wyjątkowa opo-
wieść o życiu na wsi w niepewnych czasach, 
kiedy nad Polską i Europą zawisło widmo woj-
ny. Pokazuje, że istnieją rzeczy, które wtedy 
i teraz liczyły się równie mocno, zaprzątały 
myśli ludzi, niezależnie od ich pochodzenia 
i statusu.

Wieś to nie miejsce, gdzie człowiek wstaje 
o wschodzie słońca, a spać chodzi z kurami. 
Tak jak w mieście, tamtejsi ludzie kochają 
i nienawidzą, bogacą się i ubożeją, różnica po-
lega na tym, że na wsi nikt nie jest anonimo-
wy. Wszyscy znają Ciebie, Twoją matkę, babkę 
i prababkę. Nie możesz liczyć, że zachowasz 
swój sekret, zawsze będą jakieś oczy, które 
coś widziały.
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Ewa Kempisty-Jeznach

Chorzy ze stresu. 
Problemy psychosomatyczne

Umysł i ciało pozostają w absolutnej symbio-
zie. Upraszczając – jeśli masz zdrowy umysł, to 
i Twoje ciało ma się dobrze. I odwrotnie – kiedy 
ciało zdrowe, to i umysł jest w dobrej kondycji. 
Jednak są ludzie, u których opisana zależność 
nie występuje.

Każdy z nas tylko do pewnego momentu za-
chowuje kontrolę nad swoim ciałem i psychiką, 
a stres, którego doświadcza człowiek współcze-
sny, sprawia, że granica między kontrolą a jej 
utratą jest cieńsza niż kiedykolwiek. Jej przekro-
czenie może objawić się chorobami psychoso-
matycznymi i autoimmunologicznymi.

Do tej pory chorobami cywilizacyjnymi nazy-
waliśmy nadciśnienie, otyłość i cukrzycę. Teraz 
dołączyły do nich nowe, które autorka nazywa: 
„chorobami wyzwań”. Z chorobami cywiliza-
cyjnymi mają jednak wspólny mianownik: są 
związane ze zmianą stylu życia. Z tym, że stali-
śmy się pokoleniem trzech krzeseł: biurowego, 
samochodowego i fotela przed telewizorem, 
a nasza dieta bazuje na produktach pełnych 
konserwantów, hormonów, wypełniaczy, które 
zmieniają mikrofl orę jelitową.

Kinga Wójcik

Osadzony

Trzynaście lat temu mieszkańcy Łodzi żyli 
w strachu. Mężowie drżeli o życie swoich żon, 
rodzice zamykali w domach córki. Nieuchwyt-
ny, przebiegły i bezwzględny morderca, któ-
remu media nadały pseudonim Trzynaście, 
długo igrał z policją, w końcu jednak popełnił 
błąd… Łodzianie odetchnęli z ulgą. Przeszłość 
jednak nie pozwala o sobie zapomnieć. Do-
chodzi do kolejnego morderstwa, które do 
złudzenia przypomina zbrodnie Trzynastki. 
Czy w mieście grasuje naśladowca? Jaki zwią-
zek z Trzynastką ma kobieta, którą przed trzy-
nastoma laty uznano za zaginioną? A może 
za sznurki pociąga człowiek od lat zamknięty 
w więzieniu, który teraz niespodziewanie po-
prosił o spotkanie z komisarz Rudnicką?

Kolejne śledztwo łódzkich śledczych zapro-
wadzi ich do skrywanych przez lata tajemnic. 
Komisarz Rudnicka i sierżant Wolski zrobią 
wszystko, by odkryć prawdę. Za wszelką 
cenę.

Kinga Wójcik – urodziła się w 1994 roku 
w Tomaszowie Mazowieckim. Z wykształcenia 
jest politologiem. Ukończyła Wydział Studiów 
Międzynarodowych i Politologicznych Uni-
wersytetu Łódzkiego. Jej „Poryw” i „Spektakl” 
otwierają serię z komisarz Rudnicką w roli 
głównej.

Dla Janiny i Stanisława Gagat!
Na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Kawy dwie i czekoladka,
Dużo zdrowia, pomyślności,
Błogosławieństw i radości,

Moc uścisków, szczęścia w bród,
Tego życzy Wam wasz wnuk!

~ Paweł Moniewski :-)

OGŁOSZENIE

Wolne terminy 
na protezy 

zębowe na NFZ 
2021 rok!!!
Zapraszamy do zapisów

ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA

Jawi-Med-Macura sp.j, ul. Pokoju 8a 
ZAPISY TEL. 32 244-20-43

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE 
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