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REKLAMA

PLAN ADAPTACJI

Klimatyczne wyzwania

W ostatnich latach coraz częściej od-
czuwalne są negatywne skutki postępu-
jących zmian klimatu, które nierzadko 
potęgowane są przez konsekwencje na-
turalnego rozwoju obszarów miejskich 
– wzrostu urbanizacji, zagęszczenia 
ludności, czy większej liczby pojazdów 
przypadających na gospodarstwo do-
mowe, a z drugiej strony spadku udzia-
łu powierzchni biologicznie czynnych, 
czy dostępnych zasobów wodnych. 
Zdaniem ekspertów zarówno nagłe, 
gwałtowne zjawiska, jakimi są: deszcze 
nawalne, podtopienia i powodzie, jak  
i długotrwałe okresy bezopadowe z wy-
soką temperaturą powietrza, powodo-
wać będą coraz większe straty material-
ne i ekonomiczne, a przede wszystkim 
coraz większe zagrożenie dla życia  
i zdrowia ludzi. Dlatego też władze Ru-
dy Śląskiej zdecydowały się na opraco-
wanie „Planu adaptacji miasta do zmian 
klimatu”. – Z powodu zmian klimatycz-
nych w Rudzie Śląskiej odczuwalne są 
m.in. problemy związane z zaburzoną 
gospodarką wodną, na którą wpływają 
również szkody górnicze. Kolejna spra-
wa to zanieczyszczenie powietrza, spo-
wodowane niską emisją. To właśnie tym 

Ruda Śląska wdraża pakiet rozwiązań, które pomogą zabezpieczyć miasto przed skutkami zmian klimatu. Chodzi o takie zjawiska jak nawałnice, ekstremalne temperatury czy zaburzenia 
cyrkulacji powietrza potęgujące zjawisko smogu. Działania te zostały ujęte w „Planie adaptacji Miasta Ruda Śląska do zmian klimatu do roku 2030”. Dokument ten został przyjęty uchwałą 
Rady Miasta. Opracowanie powstało w ramach projektu, w którym uczestniczą 44 największe samorządy w Polsce. Plan umożliwi także staranie się o zewnętrzne środki finansowe na 
projekty z zakresu ochrony środowiska.

problemom chcemy najbardziej prze-
ciwdziałać – zaznacza prezydent Rudy 
Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Z przeprowadzonych analiz wynika, 
że głównymi zagrożeniami dla Rudy 
Śląskiej, spowodowanymi przez zmia-
ny klimatu, są m.in.: upały, intensywne 
krótkotrwałe opady, nasilenie burz 
i wiatrów, smog oraz zanieczyszczenia. 
Dlatego plan ten wskazuje rozwiązania, 
które przygotują miasto do tych zmian 
poprzez realizację wybranych działań 
adaptacyjnych w czterech najbardziej 
wrażliwych obszarach, czyli w zakresie 
gospodarki wodnej, terenów zabudowy 
mieszkaniowej o wysokiej intensywno-
ści, transportu oraz energetyki.

Wyniki badań naukowych i analiz,  
a także stanowiska rządów i organizacji 
międzynarodowych wskazują, że nega-
tywne zjawiska będą się pogłębiać sta-
nowiąc zagrożenie nie tylko dla jakości 
życia, lecz także dla możliwości rozwo-
ju społecznego i gospodarczego wielu 
miast, regionów i krajów na świecie, 
w tym także Polski i miasta Ruda Ślą-
ska. „Mając ograniczony wpływ na ska-
lę i częstotliwość występowania samych 
zjawisk klimatycznych i ich pochod-

nych, w celu budowy miasta odpornego 
na niekorzystne zjawiska, konieczne jest 
zmniejszenie podatności wrażliwych 
sektorów i obszarów oraz zwiększenie 
potencjału adaptacyjnego w poszcze-
gólnych kategoriach funkcjonowania 
miasta” – czytamy w opracowanym do-
kumencie.

Co ważne, opracowanie planu po-
zwoli Rudzie Śląskiej w staraniu się 
o środki zewnętrzne na różnego rodzaju 
projekty z zakresu ochrony środowiska, 
zarówno unijne, jak również krajowe. 
Z funduszy tych będą mogli skorzystać 
także przedsiębiorcy oraz organizacje 
pozarządowe. – Na podstawie tego do-
kumentu udało nam się już pozyskać 
pieniądze na projekt „Chronimy krople 
deszczu”, który ma na celu budowę 
i przebudowę kanalizacji deszczowej 
oraz budowę zbiorników retencyjnych 
– tłumaczy wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.

– „Plan adaptacji miasta Ruda Ślą-
ska do zmian klimatu do 2030 roku” 
został opracowany na zlecenie Mini-
sterstwa Środowiska w ramach projektu 
„44 MPA” przeprowadzonego w mia-
stach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 

W sumie w tych działaniach uczestni-
czyły 44 miasta, w tym nasze. W planie 
zostały zawarte: diagnoza, kierunki 
działania, planowane działania miej-
skie, a także cele strategiczne i szczegó-
łowe, które pozwolą ograniczyć wpływ 
aktualnych zmian klimatu na komfort 
życia mieszkańców oraz na infrastruk-
turę miejską – tłumaczy Ewa Wyciślik, 
naczelnik Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Górnictwa Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. – Opracowanie dla Rudy Ślą-
skiej zostało wykonane zgodnie z wy-
tycznymi ustalonymi przez zespół meto-
dyczny, które zapewniły jednolitą formę 
dokumentu dla każdego z 44 miast obję-
tych projektem – dodaje.

Rozwiązania, które zostaną wdrożo-
ne dzięki planowi adaptacji, obejmować 
będą m.in. działania informacyjno-edu-
kacyjne, podnoszące świadomość wpły-
wu zmian klimatu na mieszkańców oraz 
przyczyniające się do wzrostu odpowie-
dzialności społeczeństwa. Ponadto 
„MPA” zawiera wytyczne do zmian or-
ganizacyjnych, obejmujących kwestie 
planowania przestrzennego czy efek-
tywne schematy gospodarowania zaso-
bami wodnymi. Ostatnie z działań obej-

mować będą sprawy techniczne, czyli 
inwestycje dotyczące np. rozbudowy 
systemu ochrony przeciwpowodziowej 
czy zielone zagospodarowanie prze-
strzeni miejskiej.

– Adaptacja do zmian klimatu to no-
wy wątek w polityce rozwojowej państw 
i miast. Ze względu na skalę problemu 
nie może być on pomijany. Wdrożenie 
„MPA” poprawi bezpieczeństwo miesz-
kańców miasta i zwiększy ochronę przed 
szkodliwymi skutkami zmian klimatu. 
Dodatkowo dokument uwzględnia dłu-
gofalowe planowanie i zróżnicowane 
potrzeby interesariuszy i społeczności 
lokalnych – podkreśla Eugeniusz Mali-
nowski, zastępca naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Według badań Eurobarometru prze-
prowadzonych w 2015 r., 86 proc. Pola-
ków postrzegało zmiany klimatu  
jako poważny problem. Równocześnie  
24 proc. badanych zaznaczyło, że dzia-
łania adaptacyjne powinny być realizo-
wane przez władze samorządowe i wo-
jewódzkie. Szacuje się, że w Polsce 
straty wynikające ze zmian klimatu 
w latach 2001-2010 wyniosły około  
54 mld zł. AL
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Około�300�maturzystów�po�raz�szósty�pojawiło�się�na�nowobytomskim�rynku,�by�zatańczyć�tradycyj-
nego,�przedmaturalnego�poloneza.�Uczniowie�z�sześciu�szkół�ponadpodstawowych�wykonali�taniec�
do�muzyki�z�filmu�„Pan�Tadeusz”,�a�następnie�zatańczyli� także�tzw.�belgijkę.�Całość�zakończyła�się�
krótką�dyskoteką�na�rynku.

Poloneza na rynku zatańczyło ok. 300 maturzystów.

MATURA�2020

Fo
to

: J
O

Poloneza czas zacząć!

– Cieszymy się, że po raz kolejny 
mogliśmy zrealizować tę inicjatywę  
i dopisali nam uczniowie ze wszystkich 
szkół, gdzie są klasy maturalne. Szcze-
gólnie zaangażowali się uczniowie  
z III Liceum Ogólnokształcącego, którzy 
tego samego dnia uczestniczyli w szkol-
nej „Żakinadzie” i w swoich strojach 
pojawili się na rynku – mówi inicjatorka 
wydarzenia – Mariola Mańka-Sgodzaj, 
nauczyciel WF-u w II Liceum Ogólno-
kształcącym z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. G. Morcinka, która wraz 
z wiceprezydentem Michałem Pieroń-
czykiem prowadziła korowód par. 

Rudzcy maturzyści poloneza na ryn-
ku zatańczyli na 95 dni przed rozpo-
częciem egzaminów dojrzałości, które 
potrwają w tym roku od 4 do 21 maja. 
– To dla uczniów ostatnie chwile po-
święcone zabawie. Teraz będą musieli 
się wziąć intensywnie do nauki, żeby 
wypaść na maturze jak najlepiej – pod-
kreśla Mariola Mańka-Sgodzaj. – Cie-
szy mnie to, że młodzi ludzie tak chęt-
nie włączają się w tę akcję i dobrze się 
bawią, a przy tym czują się w centrum 
uwagi – dodaje. JO

Poloneza prowadzili Mariola Mańka-Sgodzaj, inicjatorka wydarzenia  
oraz wiceprezydent Michał Pierończyk.
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Uczniowie III LO zachwycili pomysłowymi przebraniami.
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– Tradycyjnie jak co roku w murach 
„Mickiewicza” postanowiliśmy zor-
ganizować tę walentynkową akcję, 
która ma przypomnieć ludziom, że mi-
łością możemy obdarzyć nie tylko dru-
giego człowieka, ale również zwierzę-
ta, które szczególnie teraz – zimą – po-
trzebują naszego ciepła – wyjaśnia 
Ewa Chromik, koordynatorka akcji  
i nauczycielka w I LO. – Zachęceni 
sukcesem ubiegłorocznej akcji, posta-
nowiliśmy ponownie zaprosić do 
współpracy zaprzyjaźnione szkoły pod-
stawowe. Dzięki przychylności dyrek-
cji tych placówek, a także nauczycieli, 
zarówno zbiórka, jak i inne wydarze-
nia towarzyszące, przebiegły bardzo 
sprawnie, a wręcz idealnie. Dobrym 
pomysłem okazał się konkurs plastycz-
ny, w którym wzięło udział kilkudzie-
sięciu uczniów szkół podstawowych. 
Ich prace mogliśmy podziwiać na wy-
stawie w Urzędzie Miasta – dodaje.

Akcja „Kocham Rudą Faunę” pole-
ga na zbiórce rzeczy, których lista zo-
stała wcześniej uzgodniona z zarzą-
dem schroniska „Fauna”. W tym roku 
zwierzaki czekają na: karmę Animon-
da dla kotów i kociąt, środki dezynfe-
kujące, takie jak woda utleniona, Ri-
vanol, Octenisept oraz środki czysto-
ści (płyny, mleczka dezynfekujące, 
wiaderka, miotełki i gąbki).

Najważniejszym elementem akcji 
jest to, że podobnie jak w latach ubie-
głych, zbiórka na rzecz rudzkiego 
schroniska została połączona z pre-
lekcjami zaproszonych gości, czyli 
specjalistów w dziedzinach dotyczą-
cych zwierząt, którzy podzielą się 
z młodzieżą swoją rozległą wiedzą.  
– W tym roku nasze zaproszenie przy-
jęli: Beata Drzymała-Kubiniok (pre-

zes „Fauny”), Oliwia Mgłosiek (le-
karz weterynarii), Magdalena Micha-
łek (behawiorysta COAPE), Barbara 
Klasik-Przychodzeń (trener psów 
i właścicielka „Piesełkowa”), Justyna 
Guzek (właścicielka salonu pielęgna-
cji dla zwierząt „Beethoven”) oraz 
studenci Koła Naukowego Praw  
Zwierząt Uniwersytetu Śląskiego  
– wymienia Ewa Chronik.

Prelekcje poświęcone opiece nad 
zwierzętami to nie wszystko. W ra-
mach akcji uczniowie wezmą udział 
w konkursie fotograficznym „Walen-
tynkowe zdjęcie mojego zwierzaka” 
oraz warsztatach ekologicznych 
z tworzenia mat i zabawek dla psów 
oraz kotów.

– Warto dodać, że w naszej akcji 
uczestniczą nie tylko uczniowie i na-
uczyciele, ale także rodzice. Włączyły 
się też lokalne firmy, takie jak piekar-
nia „Jakubiec”, która od kilku lat 
przeznacza na nasz cel pyszne pączki, 
a dochód z ich sprzedaży trafia do 
schroniska w postaci zakupionych 
w ramach akcji najpotrzebniejszych 
artykułów dla zwierząt, za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni – podkreśla koordy-
natorka. – Na tej akcji jednak nasza 
pomoc zwierzętom się nie kończy. 
W szkole mamy wielu wolontariuszy, 
którzy pomagają w schronisku. Po-
moc trwa cały rok. Cieszy mnie to, że 
młodzi ludzie tak chętnie angażują się 
i chcą pomagać – dodaje.

Akcja potrwa do 14 lutego. Oprócz 
I Liceum Ogólnokształcącego włączy-
ły się w nią: Szkoła Podstawowa nr 3, 
Szkoła Podstawowa nr 28, Szkoła 
Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawo-
wa nr 35 i Szkoła Podstawowa nr 41. 
 AL

Już�po�raz�ósmy�ruszyła�akcja�charytatywna�„Kocham�Rudą�Fau-
nę”.� W� ten� sposób� uczniowie� I� Liceum� Ogólnokształcącego� 
im.�A.�Mickiewicza�w�Rudzie�Śląskiej�postanowili�pomóc�zwierzę-
tom�i�w�ramach�walentynek�przekazać�do�schroniska�rzeczy,�któ-
rych�czworonogi�najbardziej�potrzebują.

Z miłości do zwierząt

POMAGAMY



Laureaci konkursu plastycznego „Anioł 19”, XXIV Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Jasełkowych oraz XXIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nasze Kolędowanie” spotkali się podczas gali 
konkursów świątecznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie (29.01), podczas której wręczono 
nagrody, a także zaprezentowane zostały najpiękniejsze pracy.
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Dla widzów wystąpili laureaci 
konkursu kolęd i pastorałek.
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RUDA

Świąteczny klimat w MDK-u

– Z roku na rok uczestnicy konkursu ,,Anioł” przygo-
towują coraz piękniejsze prace oraz zaskakują nowymi 
technikami. Nie inaczej było także podczas tej edycji 
konkursu – mówił Jerzy Mazurek, wicedyrektor Mło-
dzieżowego Domu Kultury. – Podczas podsumowania 
gali mogliśmy również zobaczyć jedno z nagrodzonych 
jasełek w wykonaniu podopiecznych Miejskiego Przed-
szkola nr 20 – dodał.

W sumie w tym roku podczas XXIV Przeglądu 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Jasełkowych 
nagrodzono sześć placówek przedszkolnych oraz trzy 
szkoły podstawowe. Nie zabrakło również wyróżnień 
w ramach konkursu kolęd i pastorałek. – Tu także mie-
liśmy bardzo wysoki muzyczny oraz wokalny poziom. 
Ponadto odwiedzili nas goście m.in. z Katowic, Dąbro-

Podczas 
gali 

świątecznej 
wystąpiły 

dzieci 
z Miejskiego 
Przedszkola 

nr 20. Fo
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wy Górniczej oraz Świętochłowic, a to bardzo cieszy, że 
możemy dzielić się radością z tego wydarzenia – pod-
sumował Jerzy Mazurek. JO
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Pulmonologia z nowym ordynatorem
SZPITAL MIEJSKI

Dr Ewa Strańska-Bartosik od stycznia jest nowym ordynatorem Oddziału Chorób Płuc z Pododdzia-
łem Chemioterapii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Dotychczasowe doświad-
czenie zdobywała przez 26 lat w chorzowskim szpitalu oraz przez ostatnie miesiące w Pilchowicach 
(powiat gliwicki). Dziś rozmawiamy o tym, co dzięki nowej ordynator zmieni się na pulmonologii 
rudzkiego szpitala oraz jakie są plany na najbliższe miesiące.

– Pierwsze tygodnie pracy już za 
Panią. Jakie one były?

– Staram się powoli zorganizować 
pracę na oddziale zgodnie z moim do-
świadczeniem oraz wizją tego, jak chcia-
łabym, by wyglądało to w przyszłości. 

– To znaczy?
– Na pewno przydałoby się wzmocnić 

zespół pielęgniarek. Na każdym oddzia-
le, gdzie miałam dotychczas okazję pra-
cować, oprócz pielęgniarki oddziałowej 
na porannej zmianie, zawsze była pielę-
gniarka zabiegowa ze względu na zabie-
gi, które są wykonane w godzinach po-
rannych oraz dużą liczbę pacjentów do 
pobierania krwi. Nie ma także pielę-
gniarki, która byłaby odpowiedzialna 
wyłącznie za pracownią bronchoskopo-
wą, a to bardzo ważne w pracy na na-
szym oddziale. Jeżeli natomiast chodzi 
o personel lekarski, to obecnie działamy 
w trzyosobowym składzie, a dodatkowo 
mamy lekarkę zatrudnioną na pół etatu. 
Jest to bardzo kompetentny zespół, ale 
równocześnie prowadzimy niezobowią-
zujące rozmowy na temat utworzenia 
przyszpitalnej poradni pulmonologicz-

nej. Wówczas potrzebny byłby kolejny 
lekarz.

– Stworzenie takiej poradni to stan-
dard?

– Nie jest to ani standard, ani wymóg, 
ani konieczność. Chodzi głównie o uła-
twienie dla osób chorych. Pacjenci, którzy 
opuszczają nasz szpital, czasami wymaga-
ją kontroli poszpitalnej. Dlatego wydaje 
mi się, że moglibyśmy sprawować dużo 
lepszą opiekę nad nimi, gdyby przy od-
dziale funkcjonowała poradnia, gdzie mie-
libyśmy dostęp do pełnej dokumentacji 
pacjenta. Chodzi również o kontrolę pa-
cjentów z chorobami nowotworowymi, 
którzy też powinni być pod regularną opie-
ką zespołu lekarzy. Gdyby cokolwiek się 
działo, chorzy wiedzieliby, gdzie od razu 
mogą się skierować, by uzyskać pomoc. 

– Będzie też Pani chciała doposażyć 
oddział?

– W tej chwili mamy 27 łóżek szpital-
nych, z czego pięć z nich przeznaczonych 
jest dla wspomnianych pacjentów z lecze-
niem onkologicznym. W mojej ocenie 
obecnie jest to wystarczający standard, bo 
niektórzy pacjenci spędzają u nas tylko kil-

ka dni, inni tygodnie, więc obłożenie łóżek 
bardzo się zmienia, ale raczej jest płynne. 
Odkąd tutaj pracuję, nie zdarzyło się, by 
dla któregoś z pacjentów zabrakło miejsca. 
Inwestycji wymaga jednak sprzęt na od-
dziale. W planach jest zakupienie nowego, 
cyfrowego bronchoskopu, a także nowo-
cześniejszego sprzętu do wykonywania 
badania USG. Na razie chciałabym skon-
centrować się na tym. Jednym z prioryte-
tów w mojej pracy jest to, żeby najpierw 
jedno zadanie wykonać dobrze, by zasta-
nawiać się nad kolejnym. W tym konkret-
nym przypadku myślę o rozbudowie od-
działu i poszerzeniu jego możliwości 
o wykonywanie kolejnych badań. Pracuję 
tutaj dopiero kilka tygodni, więc nie chcę 
mówić o dalekosiężnych planach, lecz ow-
szem, takie również mam. 

– A jak ocenia pracę przez te ostatnie 
tygodnie, jeżeli chodzi o personel?

– Bardzo dobrze. Pracuję z wykwalifi -
kowanymi osobami, pomiędzy którymi są 
dobre relacje, a to nie zawsze i nie wszę-
dzie jest takie oczywiste. Mam nadzieję, 
że uda mi się to kontynuować.

Joanna Oreł

W UROCZYSTYM DNIU 82. URODZIN KOCHANEJ 
ŻONIE, MAMIE I BABCI JANINIE GAGAT!

Choć życie piękne jest niczym róża, 
bywa, że kolcem ukuje dłoń.

Bywa, że nagle gwałtowna burza 
wciąga człowieka w kłopotów toń.
Dlatego życzymy Ci dzisiaj szczerze
pięknego na Twoim niebie słońca, 

życia w nadziei i życia w wierze, 
że szczęście może trwać już bez końca.

Życzą 
mąż Stanisław,

córka Ilona z Robertem,
córka Grażyna z Andrzejem,

wnuk Paweł.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 
wykazów części nieruchomości gruntowych, które przydzielone 

zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów 
najmu zawartych na czas oznaczony do 3 lat, położonych przy 

ul. Solidarności oraz Starej – Tylnej.
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PIKIETA SPORTOWCÓW

Sportowcy wyszli na ulicę
Od kilku tygodni w naszym mieście trwają rozmowy na temat tego, jaka w tym roku przyszłość czeka rudzkie 
kluby sportowe. Przypomnijmy – w miejskiej kasie z powodu trudnej sytuacji finansowej brakuje pieniędzy na 
sport. 4,5 mln zł – właśnie o takie pieniądze na dofinansowanie działalności klubów chcą walczyć sportowcy.

Do protestujących sportowców wyszli 
przedstawiciele władz miasta.

Reprezentaci rudzkich klubów 
sportowych postanowili zorganizo-
wać w czwartek (30.01) pikietę na 
Placu Jana Pawła II pod hasłem „Żół-
ta kartka dla zarządu i rady miasta”, 
by wyrazić swoje niezadowolenie  
z powodu braku pieniędzy na sport.  

W tym samym czasie w pobliskim 
Urzędzie Miasta trwała sesja Rady 
Miasta, w trakcie której omawiano 
m.in. temat opłat za śmieci. Sportow-
cy zostali wpuszczeni na obrady, by 
przekazać swój apel władzom miasta 
oraz radnym. JO

 

Śmieciowy pat ze sportem w tle
Kolejna próba znalezienia środków na sport w mieście zainicjowana przez prezydent Grażynę Dziedzic stor-
pedowana! Rada Miasta większością głosów radnych z klubów PiS i Koalicji Obywatelskiej nie zgodziła się na 
urealnienie stawki opłaty śmieciowej, co dałoby możliwość przesunięcia części środków z budżetu miasta na 
dotacje. To oznacza, że rudzkie kluby i stowarzyszenia sportowe na razie nie będą mogły otrzymać większego 
dofinansowania. Jednocześnie na wniosek radnych wspierających urzędującą prezydent Rada Miasta przyjęła 
apel do premiera o wprowadzenie dopłat z budżetu państwa do opłat za śmieci segregowane.

– Aktualna stawka „opłaty śmieciowej” 
jest niedostosowana do cen rynkowych. 
Aktualnie wynosi ona 21,70 zł, a żeby sys-
tem się, zbilansował powinna być na po-
ziomie 29 zł. Niestety opór radnych i kon-
sekwentny sprzeciw wobec urealnienia 
stawki powoduje, że „dziura budżetowa” 
spowodowana dopłatą do systemu gospo-
darki odpadami ciągle rośnie i już teraz 
wynosi 9 mln zł – podkreśla wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

Jak wskazują władze miasta wzrost 
kosztów całego „systemu śmieciowego” 
wynika z nowych, rygorystycznych zasad 
gospodarki odpadami wprowadzonych 
przepisami prawa, które weszły w życie 
w ostatnim roku. To przepisy dotyczące 
rejestru BDO, wprowadzenie dodatko-
wych wymagań dla zbierających i maga-
zynujących odpady w postaci obowiązku 
posiadania całodobowego monitoringu wi-
zyjnego, konieczność zabezpieczenia rosz-
czeń oraz restrykcyjne przepisy przeciw-
pożarowe. W dalszej kolejności to roczny 
wzrost o 59% opłaty „marszałkowskiej”  
– z kwoty 170 zł w 2019 roku do 270 zł 
w 2020 roku za tonę odpadów. Ponadto 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach wymusza wpro-
wadzenie dodatkowych obowiązków kon-
trolnych. Wpływ na rosnące koszty syste-
mu gospodarki odpadami ma również 

wzrost cen energii elektrycznej czy paliw 
oraz wzrost wynagrodzeń na skutek pod-
niesienia płacy minimalnej z 2250 zł do 
2600 zł. – To nie dotyczy tylko Rudy Ślą-
skiej, proponuję spojrzeć, co dzieje się w in-
nych miastach, jak rosną stawki opłaty 
śmieciowej – kwituje Krzysztof Mejer.

Źródła wzrostu kosztów funkcjonowa-
nia systemu zwarte zostały także w apelu, 
jaki radni – wzorem innych samorządów  
– wystosowali do prezesa Rady Ministrów 
o wprowadzenie 50-procentowych dopłat 
z budżetu państwa do ponoszonych przez 
mieszkańców Ruda Śląska opłat za śmieci. 
Co ciekawe, część radnych nie poparła 
apelu, w większości z klubu PiS.

Niepodjęcie przez radnych uchwały 
w sprawie nowej stawki opłaty śmieciowej 
rodzi poważne konsekwencji dla budżetu 
miasta. To pogłębienie „dziury budżeto-
wej” w systemie gospodarki odpadami, 
która już teraz sięga 9 mln zł. Środki, które 
miasto przeznacza na jej „łatanie”, mogły-
by trafić na inne cele, np. na zwiększenie 
dofinansowania sportu. Przypomnijmy, że 
deklarację taką złożyła prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Obecnie na dofinansowanie sportu 
w budżecie zarezerwowano kwotę  
300 tys. zł. Z takiego faktu mocno nieza-
dowolone jest środowisko sportowe 
w mieście, czego wyrazem był czwartko-

wy protest przed Urzędem Miasta. Organi-
zatorzy akcji przedstawili apel skierowany 
do Rady Miasta oraz prezydent miasta,  
w którym można przeczytać o nawołaniu 
do wzajemnej współpracy władzy wyko-
nawczej i uchwałodawczej. W apelu poja-
wia się także kwota, która zdaniem składa-
jących postulat powinna być zabezpieczo-
na na dofinansowanie rudzkiego sportu. 
Autorzy pisma chcą, by na sport w mieście 
na ten rok przeznaczono 4,5 mln zł.

– W pierwszej kolejności jesteśmy zobli-
gowani do zapewnienia środków na zada-
nia obowiązkowe gminy, a dopiero potem 
możemy myśleć o finansowaniu zadań do-
datkowych, takich jak sport – wyjaśnia 
Krzysztof Mejer. Mocne „zaciśnięcie pasa” 
przez władze Rudy Śląskiej spowodowane 
jest ubiegłorocznymi decyzjami na szcze-
blu rządowym. W efekcie samorządy w ca-
łym kraju tracą dochody z tytułu obniżenia 
stawki podatku PIT, zwolnienia z podatku 
dochodowego osób, które nie ukończyły  
26 lat, a także dwukrotnego wzrostu kosz-
tów uzyskania przychodów. Kolejnym źró-
dłem problemów miasta jest niedostosowa-
nie wysokości subwencji oświatowej do 
rzeczywistych kosztów, jakie miasto pono-
si na edukację szkolną i przedszkolną oraz 
niepokrywanie z budżetu państwa w 100% 
wydatków, które obciążają budżet w związ-
ku realizacją zadań zleconych.

Kluby w Rudzie Śląskiej nie są całko-
wicie pozbawione pomocy ze strony mia-
sta. W budżecie na 2020 r. zarezerwowane 
zostały przez radnych środki w wysokości 
300 tys. zł, które przeznaczone zostaną na 
dotacje w formie tzw. małych grantów.  
– Jest to kwota na cały rok, nie możemy jej 
rozdysponować w całości w tym miesiącu, 
choćby z prostej przyczyny, że w pierw-
szych tygodniach roku takich środków nie 
ma fizycznie w kasie miasta. Stąd też po-
moc dla klubów udzielana będzie w tran-
szach. W pierwszym etapie chcemy prze-
znaczyć  78 tys. zł – wyjaśnia wiceprezy-
dent Anna Krzysteczko. Na chwilę obecną 
do Urzędu Miasta wpłynęło 37 wniosków 
na „małe granty” od różnych klubów  
i stowarzyszeń sportowych. 30 z nich zo-
stało już rozpatrzonych, a w przypadku  
10 wniosków dokonano już przelewu środ-
ków.

Bardzo ważną formą pomocy dla rudz-
kich klubów jest także zabezpieczenie bazy 
sportowej. Do tej pory miejskie obiekty by-
ły do dyspozycji klubów praktycznie za 
darmo. – To swoisty ewenement. W innych 

miastach kluby za korzystanie ze sporto-
wych obiektów miejskich muszą ponosić 
opłaty. Są one oczywiście zróżnicowane 
i wynoszą od kilku do kilkudziesięciu  
złotych, ale – co trzeba podkreślić – są  
– wskazuje Krzysztof Mejer. Jak wyliczyli 
rudzcy samorządowcy, gdyby dla rudzkich 
klubów zastosować obowiązujący aktual-
nie cennik, to bez żadnych ulg i zwolnień 
musiałyby za wynajem obiektów w 2019 r. 
zapłacić ponad 1 mln zł.

Co warte odnotowania, wskutek zero-
wych stawek za wynajem obiektów spor-
towych dochody Rudy Śląskiej z tego tytu-
łu są jednymi z najniższych wśród miast na 
prawach powiatu województwa śląskiego. 
– Wśród wielu miast można zaobserwować 
zasadę, że kwoty uzyskiwane z najmu in-
frastruktury sportowej są porównywalne 
z tymi, które przeznaczane są potem w for-
mie dotacji – wskazuje Krzysztof Mejer.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach 
każdego roku miasto na sport przeznaczało 
ponad 3 mln zł.  W ubiegłym roku było to 
blisko 3,8 mln zł – najwięcej od 10 lat.
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Reprezentanci klubów sportowych przygotowali apel do prezydent miasta oraz radnych.

Sportowcy nie kryli swojego oburzenia z powodu braku pieniędzy na sport.
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Na rynku pojawili się dorośli sportowcy, a także dzieci i młodzież.
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Treść apelu reprezentantów rudzkich klubów sportowych
 do prezydent Grażyny Dziedzic

„Środowiska sportowe w Rudzie Śląskiej apelują, aby Pani, wraz ze swoimi zastęp-
cami, przy konstruktywnej współpracy z Radą Miasta, rozpoczęła pracę na rzecz dofi-
nansowania klubów sportowych w kwocie 4,5 miliona złotych w roku 2020. Jesteśmy 
zbulwersowani faktem, że zarząd miasta Ruda Śląska nie zabezpieczył środków na ten 
cel. Liczymy, że refleksja, którą Pani wyciągnie po dzisiejszym dniu, pozwoli Pani na-
tychmiast zabrać się do naprawy tej dramatycznej sytuacji”.

Treść apelu reprezentantów rudzkich klubów sportowych 
do przewodniczącej Rady Miasta, Aleksandry Skowronek

„Środowisko sportowe w Rudzie Śląskiej apeluje, aby Rada Miejska, której Pani prze-
wodniczy, zaczęła współpracować z zarządem miasta Ruda Śląska na rzecz dofinanso-
wania klubów sportowych w kwocie 4,5 miliona złotych w 2020 roku. Jesteśmy zbulwer-
sowani faktem, że zarząd miasta Ruda Śląska nie zabezpieczył środków na ten cel. Kwo-
ta 300 tysięcy złotych na małe granty, którą opozycja zabezpieczyła, jest kroplą w morzu 
potrzeb i doprowadzi w krótkim czasie do katastrofy sportowej w naszym mieście”.



wania działalności sportowej. Kluby mogą 
wnioskować o to m.in. w Urzędzie Mar-
szałkowskim, czy Ministerstwie Sportu 
i Turystyki. Część klubów i stowarzyszeń 
w naszym mieście poszło tą drogą, ale 
większość niestety tego nie robi. Przypo-
minam, że jako miasto nie mamy obowiąz-
ku fi nansowania klubów sportowych. Mia-
sto może je dofi nansowywać zgodnie 
z ideą wychowywania sportowego dzieci 
i młodzieży. Z kolei oczekiwania klubów 
są takie, żebyśmy dawali więcej pieniędzy 
na sport seniorski niż na sport dzieci i mło-
dzieży. Dodam jeszcze jedną rzecz. Jeżeli 
ktoś uważa, że normalnym dialogiem jest 
przyprowadzanie dzieci na rynek i zachę-
canie ich do wykrzykiwania hasła „zło-
dzieje, złodzieje”, to ja odpowiadam, że to 
nie jest normalne ani dobre dla wszystkich. 
Nie zamierzam również brać udziału w dia-
logu, polegającym na kłamstwie. A takim 
jest mówienie mieszkańcom, że pani pre-
zydent mści się w tej chwili na klubach 
sportowych za to, że poparły one w trakcie 
kampanii wyborczej jej kontrkandydata. 
Gdyby tak faktycznie było, to już w 2019 
roku kluby nie dostałyby pieniędzy. JO
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OGŁOSZENIA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

Lp. Adres lokalu Pow.
użytkowa Wyposażenie w instalacje Stawka 

wywoł. Wadium Termin oględzin 
lokalu

1. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Główna 38/3

96,70 m2

(3 p + k 
+ łaz. + wc)

inst. elektr., 
inst. wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe
6,05 zł/m2 1.200 zł 24.02.2020 r.

godz. 11.30

2. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Dąbrowskiego 9A/3

108,89 m2

(3 p + k 
+ łaz. + wc)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., inst. gazowa, 

ogrzewanie piecowe
7,08 zł/m2 1.200 zł 24.02.2020 r.

godz. 13.00

3. Ruda Śląska-Orzegów 
ul. Janty 15/5

37,17 m2

(1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., 
ogrzewanie piecowe, wc na 

klatce schodowej
4,58 zł/m2 700 zł 24.02.2020 r.

godz. 14.30

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., pokój 
nr 33 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 28 lutego 2020 r., 
do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem 
na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 2 marca 2020 r. 
(data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 746 
lub 745.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu 
bez podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

OBWIESZCZENIE PREZYDENT 
MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego 
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
z późniejszymi zmianami),  

zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 12.12.2019 r. Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 - Zarządcy Dróg 
Publicznych, reprezentowanego poprzez pełnomocnika – Pana Radosława Mencfel, pro-
wadzącego działalność gospodarczą pod fi rmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 
„DROG-MEN”, z siedzibą  w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty 32, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej, 
w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kochłowickiej od ulicy 
Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady A-4 w Rudzie Śląskiej”, na działkach oznaczonych 
numerami geodezyjnymi: 3026/39, 3605/107, 3104/50, 3106/50, 3105/50, 3611/50, 
2400/52, 3652/78, 1855/52, 2398/52, 1247/107, 1526/107, 1149/107, 2406/107, 
2405/107, 2408/107, 2981/107, 2980/107, 2979/107, 2413/107, 2415/105, 2417/105, 
828/54, 2393/54, 2394/54, 1112/54, 2391/54, 2392/54, 1114/54, 1983/59, 2422/104, 
2424/104, 2596/63, 1253/63, 1672/66, 3649/102, 2436/102, 2437/101, 2970/101, 
2867/101, 2444/101, 3000/101, 4172/97, 2448/97, 3850/84, 2386/84, 3170/96, 
2384/80, 1123/80, 2383/80, 2381/80, 2380/79, 3008/79, 4196/81, 3019/81, 3158/77, 
3390/81, 3149/79, 3147/79, 3076/79, 3146/79, 2771/76, 3148/79, 3152/76, 3150/76, 
2770/76, 3143/76, 3151/76, 3153/76, 88/2, 78/3, 1047/59, 4195/81 i 4171/97 (numery 
działek przed podziałem).

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą za-

poznać się z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej 
inwestycji drogowej, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony 
mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego 
ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzi-
nach pracy Urzędu, w pokoju nr 320.   

Sport kontra opłata śmieciowa
WYWIAD
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Radni po raz kolejny podczas sesji 
nie przegłosowali wyższej opłaty 
śmieciowej. To oznacza, że w budżecie 
brakuje 9 mln zł na fi nansowanie 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Nie ma także pieniędzy 
na składki ZUS. A wszystko to od 
kilku tygodni toczy się równolegle 
z rozmowami na temat braku 
pieniędzy dla klubów i stowarzyszeń 
sportowych. Rozmawiamy 
o tym z wiceprezydentem miasta, 
Krzysztofem Mejerem.

– Po czwartkowej sesji Rady Miasta 
oraz pikiecie sportowców na rynku, co 
jest większym problemem – niedomyka-
jący się system gospodarowania odpada-
mi komunalnymi, czy trudna sytuacja 
w sporcie?

– Priorytetem jest zapewnienie środków 
na wydatki obowiązkowe, w tym przede 
wszystkim na spłatę zaległych składek 
ZUS, a także znalezienie 9 mln zł na ure-
gulowanie wszystkich rachunków związa-
nych z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów. Dziś tych pieniędzy nie mamy, 
ponieważ opozycyjni radni nie zgadzają 
się na podniesienie opłaty śmieciowej. To 
są nasze zadania obowiązkowe. Natomiast 
fi nansowanie sportu jest zadaniem nieobo-
wiązkowym i w sytuacji, kiedy gmina nie 
ma pieniędzy, nie może fi nansować wydat-
ków fakultatywnych kosztem tych obo-
wiązkowych.

– Choć od kilku tygodni mówi się 
o tym, że jeżeli podwyższona zostanie 

opłata za wywóz śmieci, to być może 
znajdą się dodatkowe środki na sport, 
rozdzielmy na moment te dwa tematy. 
Najpierw kwestia systemu gospodaro-
wania odpadami. Co, jeżeli nie znajdzie-
cie tych 9 mln zł? Liczycie na to, że radni 
w końcu się ugną i przegłosują podwyż-
szenie opłaty śmieciowej?

– Bardzo martwi mnie postawa niektó-
rych radnych. To nie jest działanie na ko-
rzyść mieszkańców, czy w interesie miasta. 
Powiem więcej, to działanie podyktowane 
politycznymi pobudkami, a nie troską o lo-
sy miasta. Niestety radni PiS i część rad-
nych KO wciąż prowadzi kampanię wy-
borczą. Spójrzmy na wyniki głosowań, 
w których radni PiS-u oraz część radnych 
Koalicji Obywatelskiej zagłosowali prze-
ciw wyższym dochodom do budżetu mia-
sta. Sytuacja, z którą mamy do czynienia, 
jest efektem ich decyzji. To przecież radni 
KO i PiS-u nie zgodzili się na wprowadze-
nie maksymalnych stawek podatku od nie-
ruchomości. Natomiast inne miasta, nawet 
te bogatsze od nas, wprowadziły je bez wa-
hania. Radni nie zgodzili się także na „za-
łatanie dziury śmieciowej”. Wreszcie, nie 
zgodzili się na 60-procentową bonifi katę 
z tytułu wieczystego użytkowania, tylko 
wprowadzili 90-procentową. Te trzy decy-
zje spowodowały, że dzisiaj w budżecie 
miasta brakuje kilkunastu milionów zło-
tych. Są to pieniądze, które z powodzeniem 
można było wydać na dofi nansowanie klu-
bów i stowarzyszeń sportowych. Ubole-
wam nad tym, że radni, mówiąc o tym, że 

troszczą się o mieszkańców, tak naprawdę 
tego nie robią. Teraz jedyną szansą na 
zmianę sytuacji jest to, że w ciągu roku do-
chody miasta będą wyższe od zaplanowa-
nych oraz zwiększą się udziały naszego 
miasta w podatku z tytułu PIT w stosunku 
do tych prognozowanych. Wtedy dodatko-
we pieniądze w pierwszej kolejności prze-
znaczymy na załatanie budżetowej dziury 
śmieciowej. Pojawi się także cień szansy 
na pieniądze dla klubów sportowych.

– Znowu łączy Pan temat systemu 
śmieciowego ze sportem… W czwartek 
na rynku można było m.in. usłyszeć, że 
jest to szantaż i „robicie politykę kosz-
tem dzieci”.

– Jeżeli ktoś tutaj uprawia politykę, to 
właśnie radni PiS-u i Koalicji Obywatel-
skiej. Oczywiście nie wszyscy, bo dwóch 
radnych zagłosowało zgodnie z własnym 
sumieniem, a nie nakazem partyjnym. 
Wielokrotnie proponowaliśmy radnym 
PiS-u i KO rozwiązania kompromisowe. 
Wszystkie zostały odrzucone. I to ci sami 
radni ponoszą dziś odpowiedzialność za 
sytuację, jaką mamy w mieście. My polity-
ki nie robimy, tylko troszczymy się o bu-
dżet miasta. O to, by dochody miasta były 
jak największe. Budżet nie jest z gumy, a je-
go naciąganie prędzej czy później dopro-
wadzi do zapaści fi nansów miasta. W tej 
chwili mamy zaległości z tytułu składek 
ZUS w wysokości 3,5 mln zł, a są gminy, 
gdzie sięgają one 40 mln zł. Naprawdę te-
go chcemy? Proszę przy tym pamiętać, że 
to nie my doprowadziliśmy do takiej trud-

nej sytuacji. To efekt polityki obecnego 
rządu.

– Mamy więc sytuację, kiedy nie ma 
3,5 mln zł na ZUS i jak rozumiem, nie 
będzie 4,5 mln zł na sport, a kluby spor-
towe nie doczekają się odpowiedzi na 
swój apel?

– W tej chwili nie ma pieniędzy na dofi -
nansowanie działalności klubów i stowa-
rzyszeń sportowych. Co przyniesie przy-
szłość? Tego dziś nie wiemy.

– Podczas czwartkowej sesji Rady 
Miasta argumentował Pan, że w innych 
miastach korzystanie z obiektów sporto-
wych jest płatne. Ale chyba nie tędy dro-
ga, by to teraz zmieniać…

– W całej dyskusji brakuje mi pełnej 
otwartości każdej ze stron. Wszyscy znają 
nasz budżet i wiedzą, jakie mamy możliwo-
ści. Radni opozycyjni próbowali znaleźć 
w nim 4 mln zł na kluby sportowe i udało 
im się wyłuskać zaledwie 300 tys. zł. To 
pokazuje, jaka jest naprawdę sytuacja fi -
nansowa Rudy Śląskiej. Faktycznie, w in-
nych miastach obowiązują opłaty za ko-
rzystanie z obiektów sportowych i z tego 
tytułu gminy mają dochody nawet na po-
ziomie 2 mln zł. W tym kierunku chcieli-
byśmy iść, a uzyskane pieniądze przekazy-
wać do klubów sportowych. Brakuje mi 
otwartości ze strony klubów i stowarzy-
szeń sportowych odnośnie tego, jakie mają 
one dochody i wydatki. Niestety, kluby nie 
ujawniają swoich fi nansów. Szkoda. Więk-
szość liczy na pieniądze z miasta. Tymcza-
sem jest wiele innych możliwości fi nanso-
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa

Rozstrzygnięcie świąteczno-noworocznego 
Konkursu Bałwanka Eresemka

Od wielu lat nasza Spółdzielnia or-
ganizuje świąteczno-noworoczny kon-
kurs Bałwanka Eresemka. Raduje nas, 
że cieszy się on powodzeniem i za-
wsze jest wielu uczestników. Tym ra-
zem powodzenie było ogromne. Wzię-
ła w nim rekordowa liczba osób. Mo-
tywuje nas to do kontynuowania tej 
tradycji, mamy nadzieję, że w kolej-
nych latach równie tyle osób będzie 
nim zainteresowanych. 

W dniu 23 stycznia br. zebrała się ko-
misja i przystąpiła do wyłonienia zwy-

cięzców. Przewidziane zostały trzy na-
grody, jedna główna i dwie następne.

Szczęśliwą zwyciężczynią została 
wylosowana  Pani Krystyna Sz.  
z Rudy. Dwie drugie nagrody wylo-
sowały: Pani Karolina W. z Orzego-
wa i Pani Teresa F. z Goduli. 

Hasło konkursowe brzmiało: 
„Tak niewiele nam potrzeba, by 
przytulić się do nieba, zdrowia, 
szczęścia, bliskich blisko i miłości 
ponad wszystko. Wesołych Świąt.”

Nagrodą jest sprzęt AGD.

Nagrody dla zwycięzców są do od-
bioru w Dziale Organizacji i Samorzą-
du w Dyrekcji Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Ruda Śląska 1, ul. Ma-
gazynowa 12, pokój nr 214, codzien-
nie od godziny 9.00 do 12.00. Do 
zwycięzców zostaną przesłane osobne 
pisma. Jeśli nie będą mogli przybyć do 
Spółdzielni, prosimy o zawiadomienie 
telefoniczne, wtedy nagrody prześle-
my pocztą. Gratulujemy wygranej. 
Zapraszamy do stałego rozwiązywa-
nia naszych konkursów i krzyżówek.

Rozstrzygnięcie świąteczno-noworocznej 
Krzyżówki Spółdzielcy

W dniu 23 stycznia br. zebrała się 
komisja w celu rozlosowania nagrody 
głównej oraz dwóch nagród pociesze-
nia za prawidłowe rozwiązane świą-
teczno-noworocznej Krzyżówki Spół-
dzielcy.

Podajemy rozwiązanie: Myśl Sene-
ki: „Nie otrzymujemy krótkiego ży-
cia, lecz je takim czynimy, nie bra-
kuje nam czasu, lecz go trwonimy.”

Wylosowano trzech zwycięzców: 
Nagroda główna – Pan Tadeusz W.  
z Bykowiny. Nagrody pocieszenia: 
Pani Barbara W. z Goduli i Pani Ja-
nina O. z Goduli.

Nagrodą jest sprzęt AGD.
Nagrody dla zwycięzców są do od-

bioru w Dziale Organizacji i Samorzą-
du w Dyrekcji Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Ruda Śląska 1, ul. Ma-

gazynowa 12, pokój nr 214, codzien-
nie od godziny 9.00 do 12.00.

Do zwycięzców zostaną przesłane 
osobne pisma. Jeśli nie będą mogli 
przybyć do Spółdzielni, prosimy o za-
wiadomienie telefoniczne, wtedy na-
grody prześlemy pocztą.

Gratulujemy wygranej. Zapraszamy 
do stałego rozwiązywania naszych 
konkursów i krzyżówek.

Panu Adamowi Prusko pracownikowi Administracji Nr 7  
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Orzegowie 

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

SiOSTry 
składają

Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

rUdzKA SPółdzieLniA MieSzKAniOwA
ruda Śląska, ul. Magazynowa 12,  tel. 32 248-24-11 /-15/

ogłasza że posiada do wydzierżawienia w trybie „od zaraz” 17 
miejsc postojowych w rudzie Śl. 5-Bykowinie przy ul. Gwareckiej 4 
/część działki 1185/142, Kw GL1S/00006640/8/ wg stawki za jedno 

miejsce postojowe wynoszącej 76,00 zł/m-c + VAT.
Teren obejmuje 20 miejsc postojowych, na ogrodzonym terenie, zlokalizo-

wanym przy siedzibie Administracji nr 6.
Przed podpisaniem umowy Dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia 

kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu dzierżawnego.
Oferta jest ważna do wyczerpania miejsc.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod 

nr tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym po-
kój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12 oraz Administracji nr 6 przy  
ul. Gwareckiej 4 tel. 32 242-70-75.

ogłasza przetarg ofertowy 
nieograniczony, którego 

przedmiotem będzie 
zapewnienie pierwszeństwa 

do zawarcia umowy na 
ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności niżej 
wymienionego mieszkania:
i Przetarg – Ruda Śląska-Wirek 

ul. Ignacego Paderewskiego 7B/26 
4p + k, I piętro,  

powierzchnia 69,60 m2  
kwota wywoławcza 174.660,- zł.
Warunki uczestnictwa w przetar-

gu oraz szczegółowych informacji 
udziela dział członkowsko-lokalo-
wy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 
wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać prze-
targ bez podania przyczyn.

rUdzKA  
SPółdzieLniA 

MieSzKAniOwA
ruda Śl, ul. Magazynowa 12 

 tel. 32 248-24-11 /-15/

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH 

PREZYDENT MIASTA  
RuDA ŚLĄSKA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
trzech nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 3.12.2019 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląską są trzy nie-
zabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, 
stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek „Bz”, 
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytek „Bz”, „R-IVb”,
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: „Bz”, „R-IVb”, 
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej pro-

wadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. 
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości 
inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część 
działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, k.m. 7, 
nr KW GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi wolny jest od wpisów; w dziale IV 
księgi figuruje wpis, który nie dotyczy udziału Gminy. 

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska działki nr 1297/1193, 1302/1193 i 1303/1193 sta-
nowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu Mn2), 
natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach roz-
graniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu Kdw). Działki 
znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,  
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewa-
mi. Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie po-
siadają dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę  
nr 1304/1193.

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem 
wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:

– dla działki 1297/1193 – 124.000,00 zł, 
– dla działki 1302/1193 – 125.000,00 zł, 
– dla działki 1303/1193 – 121.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny 

podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213  
Urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie do dnia 3.03.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 1297/1193 – 6.200,00 zł, 
– dla działki 1302/1193 – 6.300,00 zł, 
– dla działki 1303/1193 – 6.100,00 zł, 
 z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr …” przelewem 

na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu Mia-
sta Ruda Śląska) lub w kasie tut. urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: po-
niedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz  
przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane doku-
menty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasad-
nionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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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, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

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

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

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

 C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

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

 Pranie dywanów, tapicerki meblowej. 
Tel.  519-639-121.

 POŻYCZKI 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE 
Sp. z o.o.

 Nowa TaNia PożyCzka. Tel. 691-
780-183.

 Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu 
najlepszego kredytu gwarancja skuteczności 
– zadzwoń, tel. 695-450-168. 

NierUChomośCi

 
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. 

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 pilne, 
gotówka, tel. 730-770-900.

 Sprzedam: M-4 Kłodnicka 54 m2, M-3 Ko-
chłowice 54 m2, 94 tys., M-3 Osiedlowa, 38 
m2, tel. 793-017-323, www.lokator.nierucho-
mosci.pl.

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

 NIERUCHOMOŚCI GABRIEL  
– specjalizujemy się w sprzedaży 

atrakcyjnych domów jednorodzinnych. 
Obecna oferta: HALEMBA, ul. Solidarności  
i Bielszowice, ul. Na Piaski, powierzchnia 
domu od 93,35 m2, cena od 300 000,-. 

Pomagamy uzyskać kredyt. 
Tel. 691-523-055.

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

 Zamienię mieszkanie 3-pokojowe z gara-
żem w Kochłowicach na mniejsze w Rudzie 1. 
Tel. 502-510-460.

 Profesjonalne zarzadzanie nieruchomo-
ściami, DOM, tel. 504-434-445.

 Wisła sprzedam dom 240 m2, dz. 1000 
m2, DOM, tel. 504-434-445.

moToryzaCja

 skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
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.

 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! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. 
Cena 0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. 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.

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

 Zatrudnię ekspedientkę. Ruda Śląska, 
Astrów 12. Tel. 693-338-276.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólnobu-
dowlanych. Tel. 603-975-040.

różNe

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

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegar-
ki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 
603-280-675.

 WRÓŻKA JADZIA ZAPRASZA RUDA ŚLĄ-
SKA-WIREK, UL. RÓŻYCKIEGO 30 (ODK PUL-
SAR). TEL. 607-468-787.

OGŁOSZENIA DROBNENAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Zofia Szweda
córka Magdaleny i Łukasza
ur. 24.01 (3975 g i 57 cm)

Agatka Gudyka
córka Kamili i Marcina

ur. 24.01 (3880 g i 56 cm)

Sofia Szymońska
córka Sylwii i Marka

ur. 26.01 (3300 g i 52 cm)

Monika Soboka
córka Magdaleny i Tesfalideta

ur. 26.01 (3250 g i 53 cm)

Maciej Piksa
syn Magdaleny i Łukasza

ur. 28.01 (4110 g i 59 cm)

Leon Bogulas
syn Martyny i Przemysława 
ur. 27.01 (3365 g i 54 cm)

Igor Pawlak
syn Katarzyny i Mariusza

ur. 28.01 (4550 g i 60 cm)

Michał Włodarczyk 
syn Anety i Kamila

ur. 27.01 (3150 g i 54 cm)

Izabela Gorel
córka Dagmary i Jakuba

ur. 18.12 (1500 g i 46 cm)

Mateusz Szeliga
syn Elżbiety i Janusza

ur. 30.01 (3340 g i 55 cm)

Laura Walus
córka Eweliny i Jacka

ur. 29.01 (3780 g i 56 cm)

Jowita Dziwisz
córka Małgorzaty i Krzysztofa

ur. 30.01 (3450 g i 52 cm)

Alicja Coner
córka Agaty i Piotra 

ur. 29.01 (3070 g i 54 cm)

Maksymilian Kurtyka
syn Sandry i Bartłomieja

ur. 28.01 (3560 g i 54 cm)
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Cypriana Norwida z przeznaczeniem na 
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Pierwszy przetarg ustny ograniczony przeprowadzony w dniu 14.01.2020 r. zakończył się wy-
nikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu ograniczonego jest niezabudo-
wana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-
Rudzie przy ul. Cypriana Norwida, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 2520/73 
o powierzchni 74 m2, użytek „Bz”, obręb Ruda, zapisana na karcie mapy 9 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00005573/0. W dziale III wpi-
sane obciążenie – nieodpłatna służebność przesyłu; dział IV ww. księgi wolny jest od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska działka nr 2520/73 stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej z podstawowym przezna-
czeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe w tym obiekty 
handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi logistyczne (symbol planu PU6).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczo-
nych symbolem PU6.

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg 
publicznych, może jednak służyć poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyle-
głych. Z uwagi na powyższe jej sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego. Oso-
bami uprawnionymi do uczestnictwa w przetargu są właściciele działek nr: 1831/77, 2517/78.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 6.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towa-

rów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.03.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 

ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 26.02.2020 r. dokonają wpłaty wa-
dium w wysokości 300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Norwida” przelewem na rachunek banko-
wy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta 
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu 
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-
16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu i przed otwarciem przetargu przedłożą komisji 
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), 
tel. 32 248-75-63

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla, która 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 641 m2, własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, obejmująca 
stanowiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geo-
dezyjnymi: 624/121 o powierzchni 229 m2 (użytek „Bp”) oraz 120 o powierzchni 412 m2 (użytki „Bp”, 
„RIVb”), zapisane na k.m.5, obręb kochłowice, kW nr Gl1S/00008228/8. 

W dziale III kW nr Gl1S/00008228/8 figuruje wpis, dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Przetarg przeprowadzony w dniu 15.01.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym. 
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki 

stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (symbol planu 15MNUI) 
oraz fragmentarycznie – działka nr 624/121 – teren drogi publicznej klasy lokalnej (symbol planu 
22KDL). 

Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i nieczynnego nasypu kolejowego, posiada nieregularny kształt, jest gęsto porośnięta drzewami 
i krzewami, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy ks. ludwika Tunkla i z tej ulicy 
zapewniony dojazd. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 80.000,00 zł. 
do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według 

stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 
Przetarg odbędzie się w dniu 6.03.2020 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 28.02.2020 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 
0628 ING Bank Śląski katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium 
– ul. ks. l. Tunkla” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych 
na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: po-
niedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwar-
ciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający prze-
targ ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat prze-
targu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32-248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności 

Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda położonej w Rudzie 
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 
r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na niezabudowanej nieruchomości własności Skarbu Pań-
stwa o powierzchni 2256 m2 , położonej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia, 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr: 2504/2 o powierzchni 420 m², k.m. 3 
użytek „PsIV” i nr 1811/32 o powierzchni 1836 m², k.m. 4 użytki „dr, RVI”, obręb kochłowice,  
kW nr Gl1S/00008301/4 – dział III i IV ww. księgi są wolne od wpisów.

 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska zbywana nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 
39MNII). 

 Zbywana nieruchomość jest położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, posiada nieregularny kształt, występują na niej nie-
równości terenu

Ww. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wyzwolenia.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 223.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług 

wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2020 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-

ska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 

ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na porta-
lu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 3.03.2020 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 11.200,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą komisji 
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), 

tel. 32 248-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Kupieckiej, z przeznaczeniem na 

zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego z przeznacze-
niem na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. kupieckiej, obręb Wirek k.m. 
1, stanowiąca działkę 2257/192 o powierzchni 666 m2 użytek Bz, zapisana w księdze wieczystej  
nr Gl1S/00013890/7 (w dziale III księgi figuruje wpis nieodpłatna służebność gruntowa polegają-
ca na prawie przechodu i przejazdu przez ww. działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działki  
nr 1505/156 i nr 1883/155, dział IV księgi jest wolny od wpisów). 

Pierwszy przetarg w dniu 21.01.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska, nieruchomość stanowi tereny zabudowy usługowej (symbol planu: 101U). Na przedmio-
towej działce została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy.

3. działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługo-
wej, posiada nieregularny kształt, jest zatrawiona. działka objęta jest umową najmu obowiązującą 
do dnia 28.02.2022 r.

 działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ulic kupieckiej i Obrońców Wester-
platte. dojazd do zbywanej nieruchomości może odbywać się z ul. kupieckiej. 

7. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do II przetargu wynosi  
– 92.000,00 zł

8. Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2020 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 o przetargu (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska 
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 3.03.2020 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 4.600,00 zł przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu pok. 13 i 14 
w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i przedłożą 
komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), 

tel. 32 244-90-56.



Zapasy

Wygrały medale w Austrii
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Rudzkie zapaśniczki zaprezentowały swoją dobrą formę za granicą.

KOsZyKówKa

Rozgrywki Pogoni
Z medalami z Austrii do Rudy Ślą-

skiej wróciły zapaśniczki ZKS-u Sla-
via Ruda Śląska. Rozegrany w miniony 
weekend Turniej Flatz Austria 2020 
Open był sprawdzianem reprezentacji 
Polski kadetek, juniorek i seniorek 
przed imprezami rangi mistrzowskiej.

Polskę reprezentowało pięć zawod-
niczek ZKS-u Slavia Ruda Śląska. 
Trzy z nich wróciły z Wolfurtu z meda-
lami. Najlepiej zaprezentowała się Ka-
mila Kulwicka, która wygrała rywali-
zację w kategorii do 76 kg seniorek, 
pokonując plejadę utytułowanych ry-
walek. Srebrny medal wywalczyła 
z kolei Patrycja Cuber w kategorii ka-
detek do 73 kg, przegrywając nieznacz-
nie w finale z reprezentantką Niemiec. 
Brązowy krążek powędrował do Ange-
li Mytkowskiej, która rywalizowała 
w kategorii 57 kg seniorek.
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KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Trzecie zwycięstwo z rzędu odnieśli 
koszykarze rudzkiej Pogoni. W sobotę 
(1.02) przyszedł czas na spotkanie  
z KK UR Bozza Kraków, które okazało 
się zwycięskie dla zawodników z Rudy 
Śląskiej, mimo osłabienia drużyny bra-
kiem Mateusza Pawlika.  

W spotkaniu, które zakończyło się 
wynikiem 107:93, najczęściej trafiają-
cym zawodnikiem był Marcin Duda, 
który zdobył 27 punktów. Kolejne spo-
tkanie wyjazdowe koszykarze rozegra-
ją już w sobotę (8.02) o godz. 18 z Po-
lonią Bytom. W meczu tym nie zagra 
jednak kontuzjowany Mateusz Pawlik 
oraz Tomasz Stankala, który został wy-
kluczony za przewinienia techniczne.

Gorzej spisały się ostatnio koszykarki 
Pogoni. W 5. kolejce drugiej ligi kobiet 
rudzkie zawodniczki sprawdziły swoje 
siły na wyjazdowym meczu w Bochni, 

gdzie zmierzyły się z faworyzowaną 
ekipą miejscowego MOSiR-u. Gospo-
dynie od początku spotkania narzuciły 
swój styl gry i w pierwszej kwarcie 
wyszły na kilkupunktowe prowadze-
nie. Jeszcze lepiej koszykarki  
z Bochni spisały się w drugiej kwarcie, 
grając szybko i agresywnie w obronie, 
co spowodowało, że w tej części gry 
rudziankom udało się zdobyć jedynie 
osiem punktów. Po zmianie stron rudz-
ka drużyna zdecydowanie wyżej po-
stawiła poprzeczkę gospodyniom 
przez agresywniejszą grę w obronie, 
dzięki czemu siły nieco się wyrówna-
ły. Zawodniczki z Bochni, grające tego 
dnia wyjątkowo skutecznie do końca 
meczu, utrzymywały jednak wysoką 
przewagę. Mecz zakończył się wyni-
kiem 90:44 dla przeciwniczek rudzia-
nek.

Piłka nożna

Wygrany sparing Grunwaldu

Zawodnicy Grunwaldu zmierzyli się z drużyną z Zabrza.

Zawodnicy GKS-u Grunwald Ruda 
Śląska rozpoczęli w sobotę (1.02) tre-
ningi przed rundą rewanżową. Na spo-
tkaniu  w Zabrzu-Zaborzu rudzianie po-
konali miejscowy MKS wynikiem 3:1.

Piłkarze objęli prowadzenie  
w 28. minucie spotkania. Po faulu na 
Dariuszu Kocie, Wojciech Jankowski 
uderzył do obrony zza pola karnego 
z rzutu wolnego. Z kolei kilkadziesiąt 
sekund później znakomitą akcję ode-
grali zawodnicy Kot z Jankowskim, 
którzy wymienili kilka podań, ale 
„Jankes” ostatecznie przegrał pojedy-
nek z bramkarzem.

Zabrzanie najlepszy moment mieli 
w 34. minucie. W sytuacji sam na sam 
górą był Łukasz Kurpas. Bramkarz 
Grunwaldu popisał się refleksem 
zresztą już na początku meczu, kiedy 
po zablokowanej piłce przez Karola 
Ostrowskiego, złapał piłkę tuż przed 
linią bramkową.

W przerwie trener Michał Szyguła 
dokonał zmian, a kilka minut po wzno-
wieniu gry sygnał do ataku dał zmien-
nik Michał Podlacha, który mocnym 
płaskim strzałem zza pola karnego 
sprawił niemałe kłopoty bramkarzowi 
Zaborza. Z kolei w 58. minucie Grun-
wald był już na prowadzeniu. W okoli-
cach linii środkowej zawodnik testowa-
ny w Grunwaldzie odebrał piłkę prze-
ciwnikowi i uruchomił na lewym 
skrzydle Wojciecha Jankowskiego, któ-

ry dograł piłkę przed bramkę, a Dariusz 
Kot dopełnił formalności.

Kilkadziesiąt sekund później „Jan-
kes” ponownie w meczu przymierzył się 
do rzutu wolnego, ale tym razem bram-
karz z największym trudem sparował 
piłkę na rzut rożny. Co ważne, w 65. mi-
nucie gry było już 3:0. Zawodnik testo-
wany zagrał przed pole karne do Dariu-

sza Kota, który posłał piłkę w długi róg, 
trafiając przy słupku. Gol gospodarzy 
padł  cztery minuty później. Po dośrod-
kowaniu w pole karne Jakub Podyma 
zmusił do kapitulacji Mateusza Stasicz-
ka. W dalszej części spotkania zawodni-
cy z Rudy Śląskiej stwarzali jeszcze 
kilka sytuacji bramkowych, jednak nie 
udało się zdobyć kolejnego gola.

Ju-Jitsu

Złote medale dla Goryli

Piłka nożna

Zwycięstwo Slavii
Treningowego tempa nie zwalniają 

piłkarze Slavii. W trzecim sparingu ro-
zegranym przed rundą wiosenną pod-
opieczni Roberta Gąsiora odnieśli trze-

cie zwycięstwo. W sobotnie (1.02) po-
południe rudzianinie pokonali drużynę 
MK Górnik Katowice, wygrywając 
6:4. Po trzy bramki w tym spotkaniu 

zdobyli Dawid Kaciuba oraz Jakub 
Barteczko. A już w środę (5.02)  
o godz. 18 Slavia zmierzy się z druży-
ną TP Jastrząb Bielszowice.

Ostatnie tygodnie okazały się szczę-
śliwe dla zawodników Academii Gori-
la Ruda Śląska. W sobotę (25.01) ju-
nior Oliwier Płaczkowski zaliczył uda-
ny start w zawodach Next Level Cup 5, 
które odbyły się w Opolu. Warto do-
dać, że młody zawodnik w drodze po 
złoto zakończył wszystkie walki przed 
czasem.

– Po zdobyciu tytułu mistrza Polski 
Oliwier jest dalej w świetnej formie 

i za niedługo może być czołowym za-
wodnikiem w swojej kategorii wieko-
wej – mówił Tomasz Paszek z Acade-
mii Gorila Ruda Śląska.

Sukces odniosła także zawodniczka 
klubu – Małgorzata Baucz. Rudzianka 
zdominowała dwie kategorie wagowe 
w formule gi oraz no gi. A co więcej, 
wszystkie walki zakończyła w ekspre-
sowym tempie poniżej 30 sekund, zdo-
bywając aż cztery złote medale.

sPoRtoWY RoZkłaD JaZDY
Biegi

8 lutego, godz. 10 przy Szkole  
Podstawowej nr 12 Specjalnej przy  
ul. Sygietyńskiego 6 odbędzie się 
czwarta edycja Charytatywnego  

Biegu Otwartych Serc.
Narciarstwo

1 marca, godz. 10.30 na stokach  
Wielkiego Stożka w Wiśle  

przy ulicy Zjazdowej 11  
zostaną zorganizowane  

I Otwarte Mistrzostwa Rudy Śląskiej 
w Narciarstwie i Snowboardzie.

Piłka ręczna
15 lutego, godz. 7.30-17:30,  
hala Zgody w Bielszowicach  
– Turniej Mężczyzn i Kobiet  

w Piłce Ręcznej Masters.

Mks ZaboRZe 1:3 GRunWalD RuDa Śląska (0:1)

Oliwier zdobył złoty medal na zawodach w Opolu.
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