
cych nam wiedzę o tym, co dzieje 
się w Górnośląskim  Przedsię-
biorstwie Wodociągów, od które-
go kupujemy dla naszego miasta 
wodę – poinformował  Grzegorz 
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Z tym pytaniem zwróciliśmy 
się do prezesa rudzkich wodocią-
gów Grzegorza Rybki. – Kupili-
śmy pakiet akcji GPW po to, aby 
mieć dostęp do dokumentów dają-

Ryzykowne interesy GPW

W czwartek ( 3.04.) odbyła się konferencja prasowa z nowym zarządem GPW. Foto: MHS
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Dla kogo
Karta 3+?
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W kręgu poezji
lagrowej...

Więcej na str.  9

Zł
óż

 b
lis

ki
m

 ż
yc

ze
ni

a 
św

ią
te

cz
ne

 –
 n

ap
is

z 
na

: o
gl

os
ze

ni
a@

w
ia

do
m

os
ci

ru
dz

ki
e.

pl
ko

sz
t:

 5
 z

ł (
be

z 
zd

ję
ci

a 
do

 2
5 

sł
ów

) 1
0 

zł
 (z

e 
zd

ję
ci

em
 d

o 
25

 s
łó

w
).

 C
ze

ka
m

y 
do

 1
4.

04
. d

o 
go

dz
. 1

2.
00

Rybka, prezes PWiK. Dodał, że 
transakcja została uzgodniona 
z władzami Rudy Śląskiej, które 
są bardzo zaniepokojone sytuacją 
w GPW.

Na ubiegłotygodniowej konfe-
rencji prasowej obecne władze 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów  ujawniły, że rok 2013 
spółka zamknęła stratą sięgającą 
prawie 170 mln złotych. To efekt 
inwestycji w ryzykowne fundusze 
i poręczeń obligacji. Okazuje się, 
że w latach 2011 – 2013 spółka pro-
wadziła działalność parabankową. 

– W 2013 roku zbieraliśmy żniwo 
bardzo ryzykownej polityki jaką 
spółka prowadziła w latach 2011 – 
2013. Na skutek zaangażowania 
pieniędzy w instrumenty fi nansowe 
wysokiego ryzyka, a także operacji 
jakie roboczo nazywamy transak-
cjami kolejowymi oraz wsparcia, 
jakiego spółka GPW udzielała in-
nym spółkom z grupy kapitałowej, 
ubiegły rok zamkniemy tak wysoką 
stratą – podkreślał Łukasz Czopik, 
prezes GPW. Na tak duże straty 
GPW wpłynęło m.in. fi nansowanie 
spółek należących do przedsiębior-
stwa. Prawie 80 mln złotych trafi ło 
do zamkniętych funduszy inwesty-
cyjnych, niecałe 30 mln poszło na 
poręczenia obligacji spółki-córki  
Kolei Śląskich – INTEKO.  

Dokończenie na str. 3
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OFERUJEMY
montaż klimatyzacji, wentylacji, • 
urządzeń chłodniczych
serwis gwarancyjny, pogwarancyjny• 
duży wybór, atrakcyjne ceny • 
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ul. Strażacka 72, 43-190 Mikołów
tel./fax 32 322-56-11
e-mail: info@klimalux.pl

www.klimalux.pl

DOBÓR URZĄDZEŃ I WYCENA GRATIS

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej kupiło niewielki pakiet akcji Górnośląskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Transakcja została sfi nalizowana na kilka dni przed ujawnieniem przez 
GPW ubiegłorocznego bilansu, z którego wynika, że spółka straciła prawie 170 mln złotych.  Czy kupowanie akcji 
GPW właśnie w takim momencie ma sens? 
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Dożywianie pod znakiem zapytania
Dożywianie odbywa się na pod-

stawie Ustawy o pomocy społecz-
nej. Zgodnie z nią miasta muszą 
przyjąć odpowiednie uchwały. Jeśli 
tego nie zrobią, to nie otrzymają  
z budżetu państwa pieniędzy na  
dofinansowanie posiłków dla dzie-
ci. Dzięki rządowemu programowi 
„Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania”, który obowiązywał w la-
tach 2006-2013, dyrektorzy szkół, 
przedszkoli i żłobków mogli liczyć 
m.in. na dofinansowanie do zakupu 
żywności i przygotowanie posił-
ków. W ubiegłym roku w Rudzie 
Śląskiej programem objętych było 
– 2 tysiące uczniów. 

Z budżetu państwa samorządy 
dostawały 60 proc. kosztów doży-
wiania dzieci, resztę pokrywano  
z budżetu gminy. Rząd przyjmując 
ustawę ws. kontynuacji programu 
– nie pozostawił gminom za dużo 
czasu. Samorządy na przygotowa-
nie swoich programów w formie 
uchwał miały zaledwie 3 tygodnie. 
Zadanie to było utrudnione, ponie-

waż Rada Ministrów zmieniła zasa-
dy przyznawania dofinansowywa-
nia. Pierwszą i to kluczową zmianą 
było podwyższenie kryterium do-
chodowego w rodzinach, w których 
dzieci mogą liczyć na darmowe po-
siłki.

– Dotychczas obowiązujący pro-
gram zakładał pomoc osobom, któ-
rych dochód mieści się w przedziale 
100-150 proc. ustawowego kryte-
rium dochodowego. W tym roku 
podwyższenie progu kryterium do-
chodowego leżało w gestii samo-
rządu - tłumaczy Karina Kaczyń-
ska, zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ru-
dzie Śląskiej.

To pierwsza z uchwał, którą po-
winni przyjąć radni z poszczegól-
nych miast. Radni w Rudzie Ślą-
skiej jeszcze w lutym przyjęli pro-
gram osłonowy z zakresie doży-
wiania dzieci na lata 2014-2020 
oraz podwyższyli kryterium docho-
dowe korzystających z rządowego 
programu dożywiania. Podobnie 

Specjalną uchwałę podjęli rudzcy radni jeszcze w lutym tego roku.  Foto: arch.

Dożywianie dzieci z ubogich rodzin jeszcze niedawno stało pod znakiem 
zapytania. Rząd zmienił zasady tego programu i zrobił to za późno, co do-
tknęło tysiące dzieci. W Rudzie Śląskiej udało się niemal natychmiast zapo-
biec problemowi. W lutym miasto zmobilizowało się i podjęło niezbędne 
uchwały. Najbardziej „guzdrały” się Świętochłowice, które stosowne 
uchwały podjęły zaledwie kilka dni temu.

było w Sosnowcu, Bielsku-Białej  
i Gliwicach. W Katowicach radni 
podobne uchwały podjęli dopiero 
pod koniec marca. Najdłużej z przy-
jęciem programu zwlekały Święto-
chłowice.

Ta opieszałość była tym bardziej 
zaskakująca, że w jednym z wywia-
dów ówczesna wiceprezydent 
Świętochłowic Aleksandra Skow-
ronek chwaliła się jak dobrze mia-
sto radzi sobie z problemem doży-
wiania dzieci w szkołach. W me-
diach można było znaleźć informa-
cje, że w przeciwieństwie do Rudy 
Śląskiej „są miasta, które program 
od stycznia realizują z powodze-
niem. Wystarczy zajrzeć za przysło-

wiową miedzę czyli do sąsiednich 
Świętochłowic.” Sprawdziliśmy tę 
informację. I coś tu nie pasuje, po-
nieważ radni tego miasta dopiero 
na początku kwietnia zajęli się 
uchwałami związanymi z dożywia-
niem dzieci w świętochłowickich 
szkołach. Dlaczego tak późno?

– Świętochłowiccy radni podjęli 
uchwały w tej sprawie 2 kwietnia. 
Wiązało się to z tym, że przepisy no-
wego programu były niejasne. Temat 
konsultowany był z nadzorem praw-
nym Urzędu Wojewódzkiego – mówi 
Agnieszka Grabowska, kierownik 
działu świadczeń świętochłowickie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej.

Monika Herman-Sopniewska

Trwają spotkania
W ubiegłym tygodniu w Rudzie, Czarnym 

Lesie i Wirku, a w poniedziałek (7.04.) w ROD 
Sielanka w Bykowinie odbyły się kolejne spo-
tkania prezydent Grażyny Dziedzic z miesz-
kańcami Rudy Śląskiej. Tematów, pytań i pro-
blemów nie brakowało. W MDK w Rudzie 
spotkanie zdominował temat kompostowni. 
Choć mieszkańcy rozumieją, że inwestycja 
jest potrzebna, nie chcą zgodzić się na jej bu-
dowę w pobliżu swoich mieszkań. Na wniosek 
mieszkańców prezydent miasta zadeklarowa-
ła, że jakiekolwiek decyzje w tej sprawie będą 
poprzedzone powołaniem niezależnych bie-
głych. Zły stan Szkoły Podstawowej nr 14, 
wireckich kortów tenisowych i toru modelar-
skiego, a także śmieci były głównym tematem 
spotkania prezydent Grażyny Dziedzic 
z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu. Nie 
zabrakło także pytań i wskazówek, jakie 
mieszkańcy przekazywali odnośnie chodni-
ków i stanu dróg. W Bykowinie sporo rozma-
wiano o inwestycjach, m.in. o parku aktywno-
ści rodzinnej, remontach chodników oraz 
ukończeniu termomodernizacji przedszkola. 
Dyskusję zdominowały sprawy dzikich wysy-
pisk, zalewisk po deszczu oraz zmian w orga-
nizacji ruchu. Poruszono też problem cmenta-
rza, którego budowa ma ruszyć w przyszłym 
roku. Na relację z ostatnich wiosennych spo-
tkań z mieszkańcami Kochłowic (8.04.) w SP 
nr 18 oraz w DK Bielszowice (15.04.)  zapra-
szamy w kolejnym numerze WR. 

Monika Herman-Sopniewska
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Ryzykowne interesy GPW

Prezes Czopik pytany o winnych 
tak dużych strat, nie chciał podać  żad-
nych nazwisk. Ale wiadomo, że w la-
tach 2011-2013 prezesem Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
był Jarosław Kania, radny Rady Mia-
sta w Rudzie Śląskiej, a jednocześnie 
działacz Platformy Obywatelskiej. 
Jednocześnie prezes GPW zapewnił, 
że wykazana strata nie przełoży się na 
wzrost cen wody. – Nic nie zagraża 
płynności finansowej GPW. W tym ro-
ku zamierzamy na inwestycje w mo-
dernizację obecnie istniejących sieci 
wydać około 70 mln złotych – poinfor-
mował prezes GPW Łukasz Czopik.

Pomimo tak dużej straty, Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 
na ostatnim walnym zebraniu uchwałę 
o wypłacie dywidendy w wysokości 
ponad 60 mln złotych. Stało się tak na 
wniosek głównego właściciela spółki, 
którym jest samorząd województwa. 
W porządku obrad Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy był jeszcze je-
den o wypłatę dywidendy w wysoko-
ści ponad 300 mln złotych, który zło-
żyli mniejszościowi akcjonariusze 
GPW. Ich zdaniem spółka posiada ta-

ką ilość gotówki, że bez uszczerbku 
dla bieżącej działalności, stać ją na 
wypłatę tak dużych pieniędzy akcjo-
nariuszom. 

Ten wniosek na szczęście upadł. 
Ale cała sprawa pokazuje, że wielkim 
i niebezpiecznym błędem było wykre-
ślenie ze statutu GPW zapisu, że spół-
ka jest podmiotem non profit. Zwraca-
ją na to uwagę członkowie specjalne-
go zespołu ds. GPW  powołanego 
przy Śląskim Związku Gmin i Powia-
tów. Rudę Śląską w tym gremium re-
prezentuje Jacek Morek, obecny pre-
zes spółki Aquadrom. 

– Niestety nie ma już żadnych szans 
na to, byśmy wrócili do sytuacji, że 
spółka GPW ma status spółki non pro-
fit, ponieważ polskie prawo chroni 
mniejszościowych akcjonariuszy. Dla 
mnie to, co zrobiono z tą firmą, ma 
charakter zamachu stanu. Przecież ta 
spółka dostarcza wodę dla mieszkań-
ców całej aglomeracji śląskiej – mówi 
oburzony Morek. 

Jego zdaniem sytuacja Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
jest bardzo poważna. To dlatego pre-
zydenci śląskich i zagłębiowskich 

Dokończenie ze str. 1
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PO wyrzuca i co dalej?
Jarosław Kania miesiąc temu wyrzu-

cony z partii, do niedawna szefował klu-
bowi radnych PO w Radzie Miasta. Na 
pytanie zadane jeszcze miesiąc temu 
radnym PO, co teraz stanie się z ich ko-
legą – nikt nie potrafił odpowiedzieć. 
W ubiegły czwartek (3.04.) do Kancela-
rii Rady Miasta w Rudzie Śląskiej trafiło 
jednak pismo, w którym czytamy:

„W związku z rezygnacją radnego Ja-
rosława Kani z członkostwa w PO, za-
rząd PO rekomenduje na przewodniczą-
cego klubu PO Andrzeja Stanię”. Tyle 
tylko, że jak wiadomo, prezes Kania nie 
zrezygnował, ale został wykluczony 
z partii. Pozostaje pytanie, czy radny 
Kania jest, czy nie jest radnym klubu 
PO.

– Dla mnie sytuacja jest dalej nie-
zmienna. Z tego pisma nie wynika, że 
radny Kania został radnym niezależnym. 
Tak naprawdę wątpliwości powinno roz-
wiać pismo od klubu radnych PO, w któ-
rym otrzymam jasne informacje, czy 
radny Kania pozostaje w klubie, czy nie 
i czy pozostanie jego przewodniczącym 
– mówi Jarosław Wieszołek, przewodni-
czący Rady Miasta w Rudzie Śląskiej. 

Pismo trafiło do Kancelarii dwa dni 
po publikacji artykułu Izabeli Kacprzak 
„Tusk wyrzuca działaczy, koledzy z par-
tii ich chronią”, w którym autorka opisu-
je jak skompromitowani byli działacze 
PO nadal reprezentują partię – tyle tylko, 
że w sejmikach i radach miast. Za przy-
kład podaje m.in. Jarosława Kanię, który 
fotel prezesa stracił w grudniu ub. roku, 
a z partii wykluczony został ponad mie-
siąc temu. 

,,Kania złożył wniosek o wykluczenie 
z PO, ale nie zdołano go rozpatrzyć, kie-
dy władze krajowe PO usunęły go z sze-
regów partii. Statut partii mówi, że wy-
rzucony działacz przez trzy lata nie bę-
dzie mógł starać się o powrót do partii 
– inaczej dzieje się w przypadku członka, 
który sam rezygnuje” – pisze autorka ar-
tykułu.

Zapytany o dalsze losy Jarosława Ka-
ni – kolega z kluby radnych PO Włady-

sław Dryja nie potrafił powiedzieć, co 
dalej stanie się z jego kolegą z sali sesyj-
nej. Chętniej o sprawie mówił radny An-
drzej Stania: – Zarząd PO na stanowisko 
rekomendował mnie. Prawdopodobnie 
jeszcze w tym miesiącu zapadnie w tej 
sprawie decyzja, która będzie wynikiem 
wewnętrznych wyborów w klubie. Pani 
redaktor, młyny powoli mielą, a my nic 
nie chcieliśmy robić pochopnie. Radny 
Kania nie należy do klubu PO i jest już 
radnym niezależnym – tłumaczył. 

Pewnie jednoznacznej odpowiedzi 
udzieliłby nam sam Jarosław Kania, ale 
od kilku dni nie odbiera naszych telefo-
nów. 

W artykule „Tusk wyrzuca działaczy, 
koledzy z partii ich chronią” pojawiają 
się również inne przykłady działaczy 
PO, którzy jak się okazuje, swojej rezy-
gnacji z członkostwa w klubie PO długo 
nie mogli złożyć. Adam Matusiewicz 
stracił stanowisko marszałka z powodu 
afery  z Kolejami Śląskimi, we wrześniu 
ub. roku wykluczony został z PO, pozo-
stawał jednak w partyjnym klubie. Po-
dobnie było z wicemarszałkiem Mariu-
szem Kleszczewskim, który odszedł  
z partii po tym, jak media doniosły, że 
firma jego żony dostała unijną dotację, 
którą przyznał Śląski Urząd Marszał-
kowski.

– Matusiewicz i Kleszczewski złożyli 
rezygnację z członkostwa w klubie kilka 
dni temu. Jeśli kogoś wykluczają z partii 
to znaczy, że były pewne przesłanki ku 
temu. Naturalną koleją losu jest złożenie 
zatem rezygnacji z członkostwa w klubie 
– mówi Agnieszka Kostempska, rzecz-
nik prasowy PO RP Regionu Śląskiego. 
W ramach rzetelności dziennikarskiej 
dodajmy, że były marszałek wojewódz-
twa śląskiego z Platformy Obywatelskiej 
został usunięty 12 września ubiegłego 
roku, a były wicemarszałek Mariusz 
Kleszczewski 28 lutego br. Obaj rezy-
gnację z członkostwa w klubie radnych 
PO sejmiku województwa złożyli rów-
nież po publikacji w ,,Rzeczpospolitej”.

Monika Herman-Sopniewska

miast są zainteresowani losem GPW, 
które jest praktycznie monopolistą na 
rynku wody. – Chcemy rozmawiać  
z ministerstwem skarbu i marszałkiem 
województwa o tym co dalej. Padły ze 
strony marszałka pewne deklaracje, 
my je przyjmujemy i czekamy na kon-
kretne propozycje i decyzje – podkre-
śla Jacek Morek. – Ale pamiętajmy, że 
tu w grę wchodzi polityka. Niestety 
pod koniec listopada może zmienić się 
marszałek a wraz z nim pomysł na 
GPW – dodaje.

Przypomnijmy, że marszałek Miro-
sław Sekuła zaproponował prezyden-
tom śląskich i zagłębiowskich miast, 
które mają swoje spółki wodociągo-
we,  wymianę akcji z GPW. Włodarze 
miast na tę propozycję zareagowali 
pozytywnie. Jednak wciąż czekają na 
szczegóły propozycji. 

Czasu na uporządkowanie sytuacji 
w i wokół GPW pozostało niewiele. 
Spółka wymaga wielkich inwestycji, 
w tym magistrali wodnych, którymi 
tłoczona jest woda m.in. do Rudy Ślą-
skiej. Potwierdza to zdjęcie, które za-
mieszczamy powyżej. 

Monika Herman-Sopniewska

Foto: arch.
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By uratować życie go, co było dodatkową mobilizacją – 
tłumaczył Patryk Kurzeja, drużynowy 
Próbnej Drużyny Wędrowniczej przy 
ZSO nr 3, organizator Dnia Dawcy 
Szpiku.

Tego dnia chętni mieli okazję nie 
tylko zostać potencjalnym dawcą szpi-
ku kostnego. Równolegle bowiem zor-
ganizowano zbiórkę krwi.

– Zainteresowanie tym, aby oddać 
krew, jest bardzo duże. Uczniowie ma-
ją tę świadomość, że oddając ją mogą 
uratować komuś życie. Nie trzeba ich 
do tego namawiać – mówiła Agata Ka-
sperek, nauczycielka wychowania fi -
zycznego w ZSO nr 3.

Chętnych by wziąć udział w akcjach 
nie brakowało. Zaangażowali się nie 
tylko uczniowie i nauczyciele, ale tak-
że rodzice i absolwenci.

– Dzisiaj oddałem krew i zapisałem 
się jako potencjalny dawca szpiku 
kostnego. Zawsze warto pomagać. Tym 
bardziej, gdy wystarczy tak niewiele, 
by móc uratować komuś życie – mówił 
Igor Blacha, uczeń ZSO nr 3.

Sandra Hajduk

Średnio co godzinę ktoś dowiaduje się 
o tym, że choruje na białaczkę. By po-
móc cierpiącym na tę chorobę, w Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. 
Jana Pawła II zorganizowano w czwar-
tek (3.04.) Dzień Dawcy Szpiku.

– Brałem kiedyś udział w poszuki-
waniu potencjalnych dawców szpiku 
kostnego jako wolontariusz. To mnie 
zainspirowało do zorganizowania ta-
kiej akcji w szkole. Mam także znajo-
mego, który potrzebuje szpiku kostne-

Uczniowie ZSO nr 3 chętnie oddawali krew i zapisywali się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego.
  Foto: SH

WOKÓŁ NAS4 W��������� R������ 9.04.2014

Żółty Tydzień
Jeszcze do 11 kwietnia trwać bę-

dzie XXVIII edycja akcji Żółty Ty-
dzień. Jej celem jest uświadomie-
nie zagrożeń zdrowotnych związa-
nych z wirusowymi zapaleniami 
wątroby oraz edukacja na temat 
sposobów zapobiegania tym cho-
robom. W tym roku organizatorzy 
zwracają uwagę na możliwe kon-
sekwencje zakażenia wirusem za-
palenia wątroby typu B, który mo-
że być przyczyną nawet 80% przy-
padków raka wątrobowokomórko-
wego na świecie. Punkty szczepień 
biorące udział w akcji oferują 

REKLAMA

Lekcje dla zdrowia

W środę (2.04.) Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi 
Markowej postawił na profi laktykę. 
W ramach Szkolnego Dnia Promocji 
Zdrowia na uczniów czekało wiele 
atrakcji.

– Prowadzimy profi laktykę przez 
cały rok, natomiast organizacja takie-
go dnia jest podkreśleniem i podsu-
mowaniem naszych działań. Ucznio-
wie czekają na ten dzień i pomagają 
w jego organizacji. Można śmiało po-
wiedzieć, że to wydarzenie to tradycja 

naszej szkoły – tłumaczyła Ewa Ku-
łak, psycholog w ZSP nr 5.

W klasach uczniowie mogli brać 
udział między innymi w warsztatach 
dotyczących profi laktyki chorób nowo-
tworowych, pokazie masażu rytmicz-
no-relaksacyjnego oraz szkoleniu w za-
kresie udzielania pierwszej pomocy. 
Warsztatom równocześnie towarzyszył 
fi nał II edycji konkursu plastycznego 
nt. zdrowego stylu życia oraz Mistrzo-
stwa Szkoły w Siatkówce.

Robert Połzoń

 Szkolny Dzień Promocji Zdrowia odbył się w ZSP nr 5 po raz ósmy. Foto: RP

SP
R

A
W

D
Ź 

SW
Ó

J 
SA

M
O

CH
Ó

D
 w

 S
ta

cj
i K

on
tr

ol
i P

oj
az

dó
w

 –
 N

ow
y 

By
to

m
, u

l. 
Po

ko
ju

 1
3,

 
te

l. 
32

 3
4-

24
-2

65
. P

O
B

IE
R

Z 
ZA

PR
O

SZ
EN

IE
 N

A
 w

w
w

.w
ia

do
m

os
ci

ru
dz

ki
e.

pl
 

szczepionki skojarzone, zabezpie-
czające jednocześnie przed zacho-
rowaniem na WZW typu B i typu 
A, jak również szczepionki mono-

walentne. Informacje o adresach 
punktów szczepień można znaleźć 
na stronie zoltytydzien.pl.

 MS
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PRL-owskie wspomnienia

Po szkolnej auli biegali milicjanci, a na 
korytarzu znaleźć można było kartki na 
żywność. Występem oraz historyczną wy-
stawą w piątek (4.04.) uczniowie ZSO 
nr 3 im. Jana Pawła II uczcili dwudziestą 
piątą rocznicę obrad Okrągłego Stołu.

– Ta akademia jest swego rodzaju przy-
gotowaniem naszej młodzieży do obcho-
dów rocznicy 4 czerwca. Chcieliśmy przy-
bliżyć uczniom czasy, które są dla nich już 
odległe. Wydaje mi się jednak, że na na-
szej auli zasiadły osoby, które rzeczywi-
ście poczuły klimat tego okresu – tłuma-
czyła Anna Rzepka, nauczycielka historii 
w ZSO nr 3. – Podczas występów przed-

stawiliśmy lata PRL-u na wesoło oraz na 
poważnie. Z jednej strony chcieliśmy 
przedstawić życie codzienne tamtych lat, 
z drugiej zaś pokazać ważne wydarzenia 
polityczne – dodała.

Na korytarzu szkolnym pojawiła się 
także wystawa pamiątek z czasu PRL-u. 
Kolekcję pomogli skompletować ucznio-
wie oraz ich rodzice.

– Takie pokazywanie historii bardzo do 
mnie przemawia. Podczas akademii poja-
wiły się elementy multimedialne oraz cie-
kawe scenki – mówił Krzysztof, uczeń 
ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej.

Robert Połzoń

Uczniowie chętnie oglądali szkolną wystawę. Foto: RP
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Polsko-amerykański sztandar

Heroiczny kurier, którego misja była 
przejmującym świadectwem wierności 
prawdzie i godności człowieka – tak 
przedstawiono patrona szkoły, który oto-
czony flagą polską i amerykańską, zna-
lazł się na sztandarze Gimnazjum nr 14 
im. prof. Jana Karskiego.

W środę (2.04.) bielszowickiemu Gim-
nazjum nadano sztandar. Wydarzenie 
rozpoczęła msza św., podczas której abp 
Wiktor Skworc poświęcił nowy atrybut 
szkoły. Następnie zgromadzeni goście 
przenieśli się do Domu Kultury w Biel-
szowicach.

– Ten dzień jest bardzo szczególny. 
Jestem przekonana, że uroczystość 

nadania sztandaru szkole jest potwier-
dzeniem, że postać Jana Karskiego 
wciąż nas fascynuje oraz mobilizuje, 
by przekazywać to, co naprawdę waż-
ne – podkreślała Agata Ociepka, dy-
rektor szkoły.

Sztandar otrzymał wyjątkową mat-
kę chrzestną: – Jestem zaszczycona, że 
zostałam matką chrzestną sztandaru 
człowieka, który swoim życiem ukazał 
prawdziwy patriotyzm. Ten sztandar to 
olbrzymie wyróżnienie, ale także zobo-
wiązanie, byście godnie reprezentowa-
li Gimnazjum – mówiła do zebranych 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Magdalena Szewczyk

Sztandar ma przypominać uczniom Gimnazjum jak ważnego i wyjątkowego patrona ma ich szkoła.
 Foto: MS

Karuzela przedszkolaków

9 i 10 kwietnia w godzinach 16.00-
18.00 w bielszowickim Domu Kultury 
zaprezentują się dzieci z miejskich 
przedszkoli w XI edycji Karuzeli, która 
w tym roku odbywa się pod hasłem 
„Kiedy będę duży”. Przedszkolaki za-
prezentują artystyczne umiejętności sze-
rokiemu gronu publiczności.

Great Britain
31 marca w Szkole Podstawowej nr 2 

w Bykowinie odbyło się podsumowanie 
międzyszkolnego konkursu plastyczne-
go dla uczniów klas trzecich: „Discover 
Great Britain”. Wśród zwycięzców zna-
leźli się: Emilia Kowalska, Jakub 
Skrodzki, Sandra Kania, Laura Kwop, 
Julia Ryncarz, Bartek Brzózka, Vanessa 
Próchnik, Ewa Słotwińska i Arek Sowa.

III LO wyróżnione
III LO im. Jana Pawła II zostało wy-

różnione w Ogólnopolskim Programie 
„Wiarygodna Szkoła”. Zajęło ono czo-
łowe miejsce wśród wszystkich liceów 
w całym mieście w oparciu o wyniki 
z egzaminów maturalnych i Edukacyj-
nej Wartości Dodanej opracowanej 
przez IBE. Udział w Programie jest tak-
że potwierdzeniem, że szkoła posiada 
właściwą infrastrukturę i gwarantuje 
bezpieczeństwo.

W SKRÓCIE
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Przygotowania na półmetku

Trwają przygotowania do wyborów 
Miss Rudy Śląskiej. 9 kandydatek dwa 
razy w tygodniu na deskach MCK 
w Nowym Bytomiu intensywnie ćwi-
czy do finałowej gali. Nową Miss Ru-
dy Śląskiej poznamy już 26 kwietnia.  

– W tym roku postawiliśmy nie na 
ilość, ale na jakość. Wszystkie dziew-
czyny są ładne, mądre i mają w sobie 
to „coś”. Myślę, że wybór może być 
naprawdę trudny – mówi Agnieszka 
Pach z działu marketingu „Wiadomo-
ści Rudzkich”.

– Opanowanie układów choreogra-
ficznych nie jest sprawą łatwą, ale 

dziewczynom idzie naprawdę świetnie. 
Jest ciepła atmosfera, kandydatki bar-
dzo się polubiły i wspierają się wza-
jemnie – mówi Agnieszka Ślusarek, 
choreograf tańca. 

W tym roku gala utrzymana będzie 
w konwencji prasowej – motyw gazety 
będzie przewijał się od początku do 
końca imprezy  w przeróżnych for-
mach. Przypominamy, że na kandydat-
ki można głosować do 22 kwietnia za 
pośrednictwem SMS-ów, Facebooka 
oraz na naszym portalu www.wwiado-
moscirudzkie.pl

Monika Herman-Sopniewska

W tym roku o tytuł Miss Rudy Śląskiej zawalczy 9 kandydatek.  Foto: MHS
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Ruda w graffiti

W jednym miejscu z wulgarnych napi-
sów i rażących wzorów czyszczono elewa-
cje budynków, w innym zaś kilkunastu arty-
stów z całej Polski „kolorowało” zaniedba-
ne przestrzenie tworząc oryginalne graffiti. 
Tak w sobotę (5.04.) walczono o to, by Ru-
da Śląska stawała się coraz ładniejsza.

Akcja „Silesia w Kolorze – Graffiti 
Jam” ma za zadanie zmienić postrzeganie 
ulicznego graffiti i „pokolorować” zanie-
dbane przestrzenie. W ramach niej kilku-
nastu artystów z całej Polski, w tym stu-
denci ASP w Katowicach, zjechało do 
Rudy Śląskiej by wspólnymi siłami odno-
wić przejście podziemne pod Drogową 
Trasą Średnicową znajdujące się przy ul. 
Klary. Miejsce to efekt porozumienia 

z zarządcą przejścia, tematem przewod-
nim zaś stał się „Śląsk”.

– Oprócz naszych ksyw namalujemy 
szyby kopalniane, górnika i kombajn. Te 
elementy idealnie współgrają z Rudą Ślą-
ską. Sam jestem górnikiem, więc są mi 
one wyjątkowo bliskie – tłumaczył Piotr 
Borys, organizator akcji.

W tym samym czasie rudzka młodzież 
oraz sympatycy klubów sportowych ze-
brali się przy ul. Powstańców 12 w dziel-
nicy Ruda, by oczyścić elewację znajdu-
jącej się tam kamienicy z wulgaryzmów 
i klubowych haseł. Wspólne czyszczenie 
odbyło się w ramach akcji „Czyste mury 
naszej Rudy”.

Sandra Hajduk

Grafficiarze upiększyli w sobotę przejście pod DTŚ-ką. Foto: SH

Dzień Otwarty w ZSP nr 5

7 kwietnia w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Ja-
dwigi Markowej odbył się „Dzień 
otwarty szkoły”. W tym dniu 
można było oglądać klasopra-
cownię oraz wziąć udział w zaję-
ciach z przedmiotów zawodo-
wych takich jak technik architek-
tury krajobrazu, technik geodeta, 
technik ochrony środowiska, 
technik cyfrowych procesów gra-
ficznych oraz technik obsługi tu-
rystycznej. Do szkoły zaproszeni 
zostali rudzcy gimnazjaliści.

Bogusława Kansy radną
Bogusława Kansy została no-

wym członkiem Rady Miasta. Rad-
na zajęła miejsce odwołanego z tej 
funkcji Tadeusza Grozmaniego, na-
leżącego do Platformy Obywatel-
skiej. Ślubowanie odbyło się pod-
czas ostatniej sesji Rady Miasta: – 
Bycie radną w tej chwili jest dla 
mnie trudne, bo wymagania i ocze-
kiwania mieszkańców są ogromne 
– mówiła Bogusława Kansy po ślu-
bowaniu. – Startowałam z listy PO, 
ale chcę zostać radną niezależną, 
chcę głosować z własnym sumie-
niem, bez nacisków z jakiejkolwiek 
strony – dodała.

W SKRÓCIE
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– W Rudzie trwają prace remontowe na jednym z najbardziej 
obleganych skrzyżowań w mieście przy ul. 1 Maja – Zabrzań-
skiej – Wolności. A miasto nie wie jak są one prowadzone? Jak 
to możliwe? – pyta jeden z mieszkańców Rudy. 

– Sytuacja z budowy zaskoczyła zarówno nas jak i kierowców 
w tym sensie, że przedłożone wcześniej oznakowanie było roz-
bieżne z tym zatwierdzonym przez Prezydent Miasta – mówi 
Adam Nowak, rzecznik prasowy UM w Rudzie Śląskiej i doda-
je: – W dniu 17 marca w godzinach wczesno porannych ww. 
Wykonawca zamknął dla ruchu kołowego ulicę 1 Maja, a objazd 
został poprowadzony ulicą Zabrzańską oraz trasą N-S. W trak-
cie weryfikacji oznakowania drogowego odnotowano rozbieżno-

ści pomiędzy zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Ruda Ślą-
ska projektem organizacji ruchu, a zabezpieczeniem w pasie 
drogi publicznej (m.in. brak pełnego oznakowania pozimowego, 
nieprzejrzyste oznakowanie objazdowe). Podczas odbioru orga-
nizacji ruchu prace w terenie były już zaawansowane, tzn.prze-
jazd tramwajowy w ciągu ul. 1 Maja został częściowo rozebrany. 
Taka sytuacja uniemożliwiała ponowne dopuszczenie do ruchu 
ul. 1 Maja, dodatkowo sytuacja drogowa mogłaby przyczynić się 
do wydłużenia okresu kolejnego zamknięcia dla ruchu ul. 1 Ma-
ja. W związku z powyższym, Wykonawca został zobowiązany 
w trybie pilnym do uzupełnienia i dostosowania oznakowania 
robót zgodnie z projektem organizacji ruchu. Na okoliczność 
niedostosowania zabezpieczenia względem Wykonawcy Straż 
Miejska wszczęła postępowanie karne zakończone mandatem. 

Plus kolejni uprawnieni

– Byłem bardzo zadowolony z wprowadzenia takiego programu – 
opowiada pan Damian. – Już na początku stycznia moja żona złożyła 
wniosek o wydanie Karty dla całej rodziny. Urząd Miasta wydał Karty 
dla dzieci i żony. Nie wydał Karty dla mnie argumentując, że jestem 
ojcem tylko jednego dziecka oraz nie jestem prawnym opiekunem dla 
pozostałych dzieci uwzględnionych w złożonym wniosku – opisuje sy-
tuację rudzianin.

Ze swoim problemem pan Damian zwrócił się do Ewy Błąkały-
Zawronek, która inicjowała wprowadzenie Karty do Rudy Śląskiej. 
Radna poinformowała go, że poruszy sprawę 26 marca na posiedzeniu 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej. W międzyczasie pan 
Damian spotkał się z wiceprezydent Anną Krzysteczko. Wysłał także 
maila do prezydent Grażyny Dziedzic. Władze miasta odpowiedziały, 
że Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych wydał decyzję zgodną 
z obowiązującym regulaminem przyznawania, wydawania i korzysta-
nia z „Rudzkiej Karty Rodziny 3+”. Zastrzeżono przy tym, że w mia-
rę rozwoju programu pan Damian być może zostanie nim również 
objęty.

– Problem Pana, o którym mowa, pojawił się w momencie, gdy kar-
ta zaczęła już funkcjonować. Pan Damian nie spełnił jednego z wymo-
gów zawartych w regulaminie określającym funkcjonowanie Karty – 
tłumaczy radna Ewa Błąkała-Zawronek. – Na mój wniosek Komisja 
Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej wprowadziła stosowne zmiany 
do regulaminu. Oprócz pana Damiana było jeszcze 20 osób znajdują-
cych się w podobnej sytuacji. Teraz wszystkie one będą się mogły 
ubiegać o przyznanie im Karty – dodaje.

Jak tłumaczą władze miasta, niewykluczone, że w regulaminie na-
stąpią kolejne zmiany. – Kartę będą otrzymywać także dzieci przeby-
wające w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz mąż czy żona wspólnie wychowujący dzieci, gdzie jedno z nich 
nie jest opiekunem prawnym dzieci – tłumaczy Adam Nowak, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej.

Warto dodać, że w innych miastach takich jak Gliwice, Tarnów, 
Łódź czy Rzeszów Kartę dostają wyłącznie prawni opiekunowie dzie-
ci, natomiast Zabrze posiada Kartę 4+. SH

,,Rudzka Karta Rodziny 3+” weszła w życie na początku roku. Foto: SH

Taniej za kursy prawa jazdy, zakup podręczników i salę zabaw 
dla dzieci. Zniżki w aptece oraz na wejścia do placówek sportowo-
rekreacyjnych i kulturalnych w mieście. To korzyści jakie daje 
„Rudzka Karta Rodziny 3+”. Okazało się jednak, że nie wszystkie 
rodziny mające na utrzymaniu trójkę lub więcej dzieci z ulg mogą 
korzystać. Do redakcji zgłosił się pan Damian, któremu odmówio-
no wydania takiej karty. Dlaczego?

ReKlaMa
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KONfERENcjA�„PERSPEKtyWy�ROZWOju�
PRZEdSIębIORcZOścI�

W�RudZIE�śląSKIEj�W�lAtAch�2014�–�2020”

Już po raz drugi Prezydent Miasta Ruda Śląska wraz z Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” Sp. 
z o.o. oraz Śląskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym przy współudziale Banku Spółdziel-
czego w Gliwicach organizuje konferencję gospodarczą dla rudzkich przedsiębiorców. W tym 
roku tematem przewodnim konferencji będą perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
naszego miasta w latach 2014 – 2020. Dzięki temu lokalne firmy będą mogły dowiedzieć się 
między innymi, jakiego rodzaju instrumenty wsparcia oferować będzie Urząd Miasta, jakie są 
możliwości finansowania działalności gospodarczej za pomocą instrumentów bankowych, ale 
przede wszystkim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego opowie-
dzą o założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, który przez najbliższe 7 lat będzie głównym źródłem wsparcia przedsiębiorczości ze środ-
ków Unii Europejskiej. Swoją aktualną ofertę wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw przed-
stawi również Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej. Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oddział w Chorzowie między innymi zaprezentuje funkcjonalność nowoczesnych 
elektronicznych usług adresowanych do przedsiębiorców.

Wszystkich�zainteresowanych�zapraszamy�do�udziału�w�konferencji,� 
która�odbędzie�się�w�dniu�10.04.2014�r.�o�godz.�16.00�w�siedzibie� 

śląskiego�Parku�Przemysłowo-technologicznego�w�Rudzie�śląskiej�przy�ul.�Szyb�Walenty�26.

hARmONOGRAm�
wiosennych�spotkań� 

prezydent miasta  
z�mieszkańcami�

wygląda�
następująco:

15�kwietnia�–�godz.�18.00�
spotkanie z mieszkańcami 

Bielszowic 
– Dom Kultury, ul. Kokota

PREZyDEnT MIASTA RUDA ŚląSKA
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Katowickiej – Oty-
lii, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Mieszka 
I, która zostanie oddana w najem w celu korzystania przez najemców z istniejących 
garaży, ul. Wiśniowej, która zostanie oddana na rzecz dotychczasowego najemcy 
z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki prywatnej, ul. Otylii, która zostanie 
w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny.



Mały Książe

W Miejskim Centrum Kultu-
ry pojawi się Mały Książe. Bo-
hater książki Antoine’a Saint-
Exupery’ego przeniesie wszyst-
kich w swój magiczny świat 
wymyślony przez francuskiego 
pisarza. Na bajkę muzyczną, nie 
tylko dla dzieci, ale także dla 
dorosłych, zapraszamy 13 
kwietnia o godzinie 17.00. 
Spektakl przygotowali aktorzy 
Teatru „Fabryka Kultury”. Bile-
ty można zakupić w cenie 15 zł.

 Pogoda wg KMN
Już 13 kwietnia punktem naj-

nowszej trasy Kabaretu Moralne-
go stanie się Dom Kultury w Biel-
szowicach. Program „Pogoda na 
suma” składa się z całkowicie no-
wych utworów. Widzowie prze-
żyją m.in. próbę generalną spek-
taklu, podczas której aktorzy 
zmęczeni występami w rekla-
mach na potęgę mylą kwestie, 
przyjrzymy się Polsce oczami po-
wracającego do kraju kibica Euro 
2012 i zwiedzimy mieszkanie nu-
worysza w roli przewodnika. Fa-
nów grupy zapraszamy na godzi-
nę 20.30. Bilety do zamówienia 
w cenie 55 zł.

Drewniany chłopiec
Dawno temu, w małym mia-

steczku mieszkał Dżepetto. Był 
już stary, a że nie miał rodziny, 
postanowił wystrugać drewnianą 
kukiełkę, która umilałaby mu sa-
motne życie. Jak skończy się ta 
historia? W Domu Kultury 
w Bielszowicach 13 kwietnia 
o godzinie 16.00 odbędzie się 
spektakl dla dzieci na podstawie 
książki Carlo Collodiego. Wido-
wisko przygotowali aktorzy Te-
atru Banasiów z Warszawy. Bile-
ty w cenie 10 zł.

CO, GDZIE, KIEDY?
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W kręgu poezji lagrowej…
– Ta poezja jest bardzo wzruszają-

ca. Kryje się w niej wiele przeżyć, 
które skłaniają do refleksji – mówiła 
Michalina Kaczyńska, laureatka wo-
jewódzkiego konkursu recytatorskie-
go „W kręgu poezji lagrowej więź-
niarek obozu Ravensbrück”. W po-
niedziałek (7.04.) w Miejskim Cen-
trum Kultury im. Henryka Bisty od-
była się Gala Finałowa III edycji 
konkursu.

Kwiecień został ustanowiony 
przez Senat RP miesiącem pamięci 
o ofiarach niemieckiego, nazistow-
skiego obozu koncentracyjnego 
w Ravensbrück. Konkurs przypomi-
na o tych wydarzeniach młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

– Konkurs jest z jednej strony for-
mą oddania hołdu. Z drugiej strony 
to ogromna lekcja patriotyzmu i wy-
chowania. Jak widać wolność jest 
nam zadana, a nie dana raz na za-
wsze. Należy o tym pamiętać – tłuma-

czyła Maria Lorens, dyrektor SP 
nr 24 i pomysłodawczyni konkursu. 
– To, co wynikło z tego konkursu to 
fakt, że zwyciężyły wartości, a siła 
ducha potrafi być silniejsza niż ciało. 
To właśnie siła ducha przezwyciężyła 
tę machinę i sprawiła, że w zmasa-
krowanym ciele żył piękny duch – 
podkreślała.

W trakcie gali finałowej zapre-
zentowało się 27 laureatów konkur-
sów półfinałowych, które odbywały 
się w Rybniku, Częstochowie, Gli-
wicach, Katowicach, Bielsku-Bia-
łej, Sosnowcu, Chorzowie i Rudzie 
Śląskiej. W ich recytację wsłuchi-
wały się m.in.: byłe więźniarki KL 
Ravensbrück, w tym Katarzyna 
Mateja – Honorowy Obywatel Ru-
dy Śląskiej, a także dzieci byłych 
więźniarek i uczniowie rudzkich 
szkół.

– Więźniarki potajemnie się zbiera-
ły, prowadziły wykłady z historii i li-

teratury oraz pisały wiersze i wspo-
mnienia na świstkach. To była forma 
oporu duchowego przed tą straszliwą 
przemocą – opowiadała Elżbieta Se-
ferowicz, córka poetki obozowej Ma-

rii Rutkowskiej-Kurcyusz. – Jestem 
bardzo wzruszona słysząc utwory 
mojej mamy recytowane przez tych 
młodych ludzi – dodała.

Sandra Hajduk

Występy młodych recytatorów uświetniła krótkimi występami grupa działająca w ramach projektu „PaS”.
 Foto: SH

Gimnazjaliści gwarą
Propagowanie śląskiej mowy oraz 

wartości i obyczajów panujących na Ślą-
sku – to główne cele Międzygimnazjal-
nego Konkursu Gwary „Ślonzoki niy 
gynsi”. W czwartek (3.04.) w Gimna-
zjum nr 11 odbyła się jubileuszowa, 
dziesiąta edycja konkursu. Gośćmi spe-
cjalnymi byli członkowie Amatorskiego 
Teatru „Naumiony” z Ornontowic.

– W domu mieszamy język polski 
z gwarą śląską. Lubię się gwarą porozu-
miewać, bo to nasza mowa ojczysta. 
Warto ją pielęgnować – mówiła 16-let-
nia Wiktoria Lein. I by to zrobić, Wikto-
ria, podobnie jak 27 innych gimnazjali-
stów z 11 szkół, wzięła udział w kolej-
nej edycji Międzygimnazjalnego Kon-
kursu Gwary.

– Gwara coraz częściej jest uważana 
za naturalny środek komunikacji. Nie da 
się jednak ukryć, że mimo wszystko nie 
jest ona używana tak często jak kiedyś, 

gdy posługiwano się wyłącznie nią. Stąd 
nasz konkurs, który ma pokazać, że 
gwara jest piękna – tłumaczyła Joanna 
Chawińska, pomysłodawczyni i organi-
zatorka konkursu. – Co roku mamy stałą 
liczbę uczestników, co oznacza, że zain-
teresowanie konkursem nie słabnie. Ja-
kiś czas temu dzieci wstydziły się używać 
gwary. Teraz powoli dostrzegamy to, że 
ten wstyd zanika – dodała.

To, że gwara zaczyna być modna, 
niewątpliwie wpływa na konkurs. Jego 
poziom bowiem z roku na rok jest coraz 
wyższy.

– Co najważniejsze, coraz więcej poja-
wia się tekstów z etnolektem śląskim. Na 
początku te same utwory powtarzały się, 
poddawane były kolejnym interpretacjom. 
Z biegiem lat utworów pojawiających się 
w konkursie jest coraz więcej. Autorami 
niektórych są nawet sami uczniowie – 
mówił Jan Wyżgoł, członek jury.

Nagrodę Grand Prix otrzymał Da-
wid Kowolik z Gimnazjum nr 8 
w Chorzowie. I miejsce w kategorii 
indywidualnej przyznano Wiktorii 
Holin z Gimnazjum nr 6 w Bykowi-
nie, a I miejsce w kategorii zespołów 
powędrowało do Angeliki Lubojań-
skiej, Aurory Izdebskiej i Justyny Wa-

lenciak z Gimnazjum nr 11 w Nowym 
Bytomiu.

W trakcie konkursu wyróżniono tak-
że „Pszocieli Śląski Godki”. Halemb-
skie Koło Związku Górnośląskiego 
odznaki przyznało: Stefanowi Owczar-
kowi, Jakubowi Wyciślikowi i Damia-
nowi Pajonkowi. Sandra Hajduk

Międzygimnazjalny Konkurs Gwary odbył się w miniony czwartek w Gimnazjum nr 11. Foto: SH

KULTURALNIE
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Ze zwolnienia z podatku od nieru-
chomości  będą mogli skorzystać 
przedsiębiorcy, którzy zrealizują no-
wą inwestycję, dzięki której utworzo-
ne zostaną nowe miejsca pracy. Istot-
ne jednak znaczenie będzie miał ro-
dzaj działalności prowadzonej w ra-
mach tej inwestycji. Z podatku nie 
będą bowiem zwolnione inwestycje 
związane z działalnością: handlową, 
instytucji fi nansowych, w zakresie te-
lekomunikacji oraz polegającą na 
prowadzeniu stacji paliw. – Ze zwol-
nienia nie będą mogli również skorzy-
stać ci inwestorzy, którzy zalegają 
z zapłatą zobowiązań wobec miasta – 
informuje skarbnik miasta Ewa Gu-
ziel.

Okres zwolnienia uzależniony bę-
dzie od nakładów jakie przedsiębior-
ca poniesie w związku z uruchomie-
niem inwestycji oraz od liczby utwo-
rzonych w związku z tym nowych 
miejsc pracy. Na okres 2 lat zwolnieni 
z podatku będą ci przedsiębiorcy, któ-
rzy w związku z realizacją inwestycji 
poniosą co najmniej 200 tys. zł kosz-
tów oraz w okresie nie później niż 3 
lata utworzą dwa nowe miejsca pracy 
związane z tą inwestycją. 3 lata zwol-

nienia z podatku przysługiwać będzie 
w przypadku poniesienia kosztów in-
westycji w wysokości przynajmniej 
500 tys. zł i utworzeniu w okresie nie 
później niż 3 lata 8 nowych miejsc 
pracy. Analogicznie przy zwolnieniu  
z podatku na 4 lata kryteria te wynio-
są odpowiednio: 2 mln zł i 15 nowych 
miejsc pracy, a w przypadku zwolnie-
nia na 5 lat: 10 mln zł i 30 nowych 
miejsc pracy.  

Inną możliwością zwolnienia z po-
datku od nieruchomości w mieście 
jest przeprowadzenie remontu elewa-
cji frontowej budynku objętego 
ochroną konserwatorską w Rudzie 
Śląskiej. Jeżeli na taki krok zdecydują 
się właściciele takich budynków, mo-
gą oni liczyć nawet na 10 lat całkowi-
tego zwolnienia od podatku.  – W mie-
ście mamy 2200 budynków objętych 
ochroną konserwatorską lub wpisa-
nych do rejestru zabytków. Zwolnie-
nie od podatku obejmuje budynki, 
które bezpośrednio przylegają do 
chodnika bądź jezdni. O zwolnienie 
ubiegać się mogą zarówno właścicie-
le prywatni, wspólnoty mieszkaniowe 
jak i osoby prowadzące działalność 
gospodarczą – wyjaśnia skarbnik 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nawet na okres 5 lat dla fi rm, które gotowe są zainwestować w Rudzie Śląskiej 
i utworzyć nowe miejsca pracy. To kolejny, najnowszy pomysł władz miasta na przyciągnięcie inwestorów. Podczas ostatniej 
sesji rudzcy radni przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Ruda Śląska kusi inwestorów
miasta. Od połowy 2012 r., czyli od 
czasu kiedy funkcjonuje ta ulga, 
z możliwości takiej pomocy skorzy-
stało już kilka osób.  

Kolejnym wsparciem dla przedsię-
biorców w Rudzie Śląskiej jest funk-
cjonująca od 2013 r. ulga w podatku 
od nieruchomości od budynków 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, jeżeli utworzone 
zostały tam nowe miejsca pracy. – 
Przedsiębiorca, który utworzy od 
1 do 5 nowych miejsc pracy, będzie 
miał zmniejszony podatek z 21,15 zł 
na 18 zł za 1 m². W przypadku utwo-
rzenia od 6 do 20 nowych etatów 
stawka wyniesie 14 zł. Z kolei przy 
utworzeniu powyżej 21 etatów przed-
siębiorca zapłaci jedynie 10 zł za 
1 m² – informuje Ewa Guziel. – Obni-
żenie stawki dla przedsiębiorców za-
trudniających nowych pracowników 
obowiązywać będzie w zależności od 
liczby utworzonych etatów od 2 do 5 
lat – dodaje.

Potwierdzeniem tego, że w mieście 
tworzy się dobry klimat dla przedsię-
biorczości jest także ostatnia decyzja 
władz Rudy Śląskiej, by w tym roku 
nie podwyższać stawek czynszu za 

lokale użytkowe i garaże będące 
w zasobie miasta. Przypomnijmy, że 
możliwość podwyżki stawki czynszu 
raz na rok daje uchwała Rady Miasta 
z 2010 r. Do tej pory każdego roku 
wzrost ten z reguły następował o sto-
pę infl acji. Według szacunków z de-
cyzji o nie podwyższaniu czynszu 
skorzysta ok. 420 najemców lokali 
użytkowych w mieście. W ubiegłym 
roku wpływy do budżetu Rudy Ślą-
skiej z tytułu najmu miejskich lokali 
użytkowych wyniosły 3,7 mln zł net-
to.

W Rudzie Śląskiej w ostatnich 
trzech latach pojawiło się ponad 60 
nowych inwestorów. Władze miasta 
są przekonane, że dzięki wprowadzo-

nym ulgom w następnych latach bę-
dzie ich przybywać.

W przyjętej niedawno przez Radę 
Miasta strategii rozwoju Rudy Ślą-
skiej do 2030 roku jako jedno z naj-
ważniejszych zadań wskazano wzrost 
liczby miejsc pracy w mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstwach oraz 
zwiększoną atrakcyjność inwestycyj-
ną miasta. Przyjęte ulgi wpisują się 
w ten strategiczny dokument. – Nie-
wątpliwie jednym ze sposobów na 
wsparcie dla przedsiębiorczości są 
odpowiednie rozwiązania podatkowe, 
to dlatego zdecydowaliśmy się na taki 
krok jak zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic.   TK

Pani Jolanta zaproponowała prze-
pis – jak sama mówi – na „szybki 
lunch”. – Naprawdę smaczny, potra-
wa lubiana przez moje wybredne 

dzieci, więc chyba każdemu przypad-
nie do gustu – zachęca do wypróbo-
wania przepisu pani Jolanta. Piersi 
z kurczaka, majonez z Chebzia i ce-

bula – to główne składniki dania. Do 
tego przyprawa grillowa, bułka tarta 
i żółty ser.  

Dla osób, które wolą mniej kalo-
ryczne dania, Michał Kaczmarczyk 
proponuje zamarynowanie fi letów 
z kurczaka w jogurcie oraz świeżych 
ziołach z odrobiną skórki cytrynowej. 
Zamiast żółtego sera oraz bułki tartej 
można zastosować „chlebową posyp-
kę” przygotowaną z razowego chleba 
z niewielkim dodatkiem oliwy, czosn-
ku oraz parmezanu.

Przypominamy, że konkurs na naj-
lepsze „Rudzkie Smaki” trwa nadal. 
– Tych, dla których gotowanie to pa-
sja jak i tych, którzy przygotowywanie 
posiłków traktują jak codzienny obo-
wiązek zapraszamy do udziału w kon-
kursie „Rudzkie Smaki” i do przesy-
łania swoich przepisów na tradycyjne 
i nowoczesne śląskie potrawy – za-
chęca  Renata Młynarczuk, naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
i Promocji Miasta. Najciekawsze pu-
blikowane są na stronie internetowej 
miasta, powstanie też książka kulinar-
na „Rudzkie Smaki”. W każdym mie-
siącu rudzki kucharz wybiera spośród 
nadesłanych  jeden najciekawszy  
przepis, który zostaje „smakiem mie-
siąca” i trafi a na stronę internetową.  

Ambasadorem konkursu jest ru-
dzianin Michał Kaczmarczyk, jeden 
z najlepszych mistrzów kulinarnych 
kraju. – Kuchnia polska, a zwłaszcza 
śląska, związana jest ściśle z historią 
regionu. Na Śląsku przejęliśmy wiele 
z przepisów kuchni niemieckiej, au-
striackiej oraz czeskiej co sprawiło, iż 
jest ona kuchnią zróżnicowaną – mó-
wi Michał Kaczmarczyk. – Dzisiaj 
warto sięgać po przepisy ukryte w sfa-
tygowanych babcinych brulionach 
i próbować, smakować, eksperymen-
tować. Przy nieograniczonej dostęp-
ności produktów oraz pomocy techni-
ki można wcielać w życie nowe pomy-
sły na tradycyjne potrawy. Zapraszam 
do wspólnego eksperymentowania 
i odkrywania tradycji „na nowo”, bo 
przecież i przez jedzenie można po-
znawać świat! – zachęca do udziału 
w konkursie rudzki kucharz.

Przepisy można przesyłać drogą e-
mailową na adres media@rudaslaska.
pl, pocztą na adres Urzędu Miasta 
z dopiskiem „Rudzkie Smaki” bądź 
składać osobiście w Wydziale Komu-
nikacji Społecznej i Promocji Miasta 
(pokój 325).

Piersi z kurczaka w marynacie 
z „chebziowego” majonezu z duszo-
ną cebulą:

Produkty:
2 duże piersi z kurczaka albo 4 ma-

łe, majonez z fi rmy PRODYM z Cheb-
zia, przyprawa grillowa, bułka tarta, 
ser żółty, najlepiej pikantny, 4 cebule, 
1 łyżka oleju.

Przygotowanie: 
Piersi z kurczaka kroimy na 4 ka-

wałki. Tłuczkiem do mięsa lub spe-
cjalną nacinarką rozbijamy lekko mię-
so tak, żeby porobić małe dziurki. 
Dwie łyżki przyprawy grillowej mie-
szamy z dwoma łyżkami majonezu 
i piersiami z kurczaka. Następnie 
wkładamy wszystko do woreczka i na 
minimum 2 godziny do lodówki, ale 
najlepiej na całą noc. Do żaroodporne-
go naczynia wlewamy 1 łyżkę oleju. 
Wsypujemy pokrojoną w plastry cebu-
lę, tak, żeby przykryła całe dno. Na 
cebuli rozkładamy piersi z kurczaka. 
Przykrywamy kolejną warstwą cebuli, 
na którą kładziemy łyżeczką w kilku 
miejscach majonez. Posypujemy star-
tym żółtym serem i oprószamy bułką 
tartą. Potrawę wkładamy do piekarni-
ka nagrzanego do 190 stopni na około 
45 minut. Po tym czasie możemy ścią-
gnąć pokrywkę naczynia i zostawić 
danie jeszcze na 10 minut w piekarni-
ku, aż góra się zarumieni. 

Smacznego! IM

Smak marca wybrany

Piersi z kurczaka w marynacie z „chebziowego” majonezu z duszoną cebulą – 
to kolejna potrawa miesiąca wyłoniona w kulinarnej zabawie rudzkiego magi-
stratu. – Potrawa jest prosta w przygotowaniu, acz zaskakująca – tłumaczy swój 
wybór juror Michał Kaczmarczyk. Autorką zwycięskiego przepisu jest Jolanta 
Szebeszczyk. 

W Rudzie Śląskiej na przedsiębiorców czeka wiele działek inwestycyjnych.

Autorką przepisu marca jest Jolanta Szebeszczyk.
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Bezpieczniej w Rudzie Śląskiej

Mniej osób zabitych w wypadkach drogowych, mniejsza liczba przestępstw 
w siedmiu głównych kategoriach oraz lepsza skuteczność w wykrywaniu narko-
manii. To najistotniejsze wnioski zawarte w sprawozdaniu Komendy Miejskiej 
Policji w Rudzie Śląskiej za 2013 rok, z którymi zapoznali się radni podczas ostat-
niej sesji Rady Miasta. Znacznie zmalała także liczba wypadków drogowych na 
rudzkim odcinku DTŚ. 

W roku 2013 – w porównaniu z rokiem 
poprzednim – w Rudzie Śląskiej odnotowa-
no dużo mniej rozbojów, bójek, kradzieży 
pojazdów, kradzieży mienia oraz kradzieży 
z włamaniem. Było ich przeszło 500  mniej 
niż w roku 2012.  Znacznie zmniejszyła się 
liczba przestępstw kryminalnych, która  
w 2013 roku wynosiła ponad 3600, z kolei 
rok wcześniej sporo ponad 4000. Rudzcy 
policjanci mogą pochwalić się też bardzo 
wysokim wskaźnikiem w wykrywaniu 
przestępstw w siedmiu podstawowych ka-
tegoriach. W odniesieniu do roku 2012, 

gdzie ich wykrywalność wyniosła  43 proc., 
wskaźnik ten wzrósł do 48,7 proc., co prze-
wyższa średnią wojewódzką o 10 proc. Po-
licja potrafi także lepiej przeciwstawiać się 
narkomanii, mimo że w porównaniu z ubie-
głym rokiem, w 2013 odnotowano więcej 
przestępstw w tym zakresie. 

– Dane te bardzo nas cieszą, ponieważ 
wynika z nich, że Ruda Śląska, dzięki służ-
bom mundurowym, z każdym rokiem staje 
się miastem coraz bardziej bezpiecznym – 
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – 
Cały czas podejmujemy różne działania 

związane z poprawą bezpieczeństwa w mie-
ście, a w zeszłym roku dotarły do nas głosy 
mieszkańców o dodatkowe patrole na uli-
cach – dodaje.

Co ważne, w roku 2013 poprawiła się 
sytuacja na rudzkich drogach. Chociaż licz-

W 2013 roku  poprawiła się sytuacja na rudzkich drogach.  Foto: arch. Policji

Kandydat na rodzica zastępczego musi 
spełnić kilka ustawowych warunków. – 
Musi być pełnoletni, może być w związku 
małżeńskim bądź osobą samotną, musi 
przebywać na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, musi posiadać stałe źródło do-
chodu i mieć jasną sytuację prawną, tzn. 
nie może być karany – wylicza Izabela 
Koziarczyk-Paździor, kierownik Działu 
Pieczy Zastępczej MOPS. – Rodzic za-
stępczy musi zapewnić odpowiednie wa-
runki bytowe i mieszkaniowe umożliwia-
jące dziecku zaspokajanie indywidualnych 
potrzeb, ważne żeby był zdrowy – dodaje.

Po zgłoszeniu chęci bycia rodziną za-
stępczą kandydaci są odwiedzani w miej-
scu zamieszkania i oceniani przez koordy-
natora rodzinnej pieczy zastępczej i psy-
chologa. Oceniane są warunki formalno-

Ponad 200 rudzkich rodzin zastępczych opiekuje się 357 dziećmi. Rudzki MOPS szuka kolejnych rodzin, które podjęłyby 
się trudnego zadania rodzicielstwa zastępczego. Na rodziców zastępczych w Rudzie Śląskiej czeka bowiem kolejnych 20 
dzieci.  – Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta, którzy chcieliby pełnić funkcję rodziny zastępczej, do zgłaszania się 
do Działu Pieczy Zastępczej MOPS przy ul. Bujoczka 12 w Rudzie Śląskiej 1 – zachęca Krystian Morys, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzicielstwo zastępcze – może dla Ciebie?
bytowe, które może zapewnić dziecku 
kandydat na rodzica zastępczego. Komi-
sja ocenia także motywację i przeprowa-
dza wywiad w celu poznania przesłanek 
kandydatów do bycia rodziną zastępczą. 
Po wizycie domowej kandydaci są zapra-
szani do Działu Pieczy Zastępczej MOPS, 
gdzie przechodzą badania psychologicz-
ne. – Groźnie to brzmi, ale ponieważ po-
wierzamy tym ludziom dzieci, musimy 
zbadać ich predyspozycje, motywacje 
i umiejętności wychowawcze – podkreśla 
Izabela Koziarczyk-Paździor.

Na podstawie opinii psychologa i oce-
ny warunków formalno-bytowych odby-
wa się wstępna kwalifikacja i skierowanie 
kandydatów na szkolenie, które trwa 13 
tygodni. – Szkolenie jest prowadzone 
przez psychologów Działu Pieczy Zastęp-

Programy Aktywności Lokalnej (PAL) 
dla osiedla Kaufhaus oraz dzielnicy Orze-
gów realizowane są w ramach projektu 
systemowego „Ruda Śląska – szansą dla 
wszystkich”. – Programy powstały z my-
ślą o rozwoju społeczności lokalnych oraz 
zacieśnianiu więzi sąsiedzkich na tych 
dwóch obszarach – tłumaczy Aleksandra 
Majowska z MOPS, koordynatorka pro-
jektu. Od początku uczestnicy zaangażo-

Aktywizacji ciąg dalszy!

Spotkania okolicznościowe, prace społecznie użyteczne, działania samopo-
mocowe, liczne warsztaty, festyny, a ponadto wyjazdy integracyjne – działania 
te przez ostatnie lata jednoczyły mieszkańców osiedla Kaufhaus i dzielnicy Orze-
gów. Dzięki uchwałom przyjętym na ostatniej sesji Rady Miasta rudzkie PAL-e 
jeszcze przez rok będą kontynuowane. – To już ostatni bonusowy rok realizowa-
nia projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich”. Postaramy się wykorzystać 
ten dodatkowy czas jak najlepiej – zapewnia Krystian Morys, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

wani byli w różnorodne działania integru-
jące takie jak wspólne remonty klatek 
schodowych, sadzenie roślin, obchody 
„Europejskiego Dnia Sąsiada”, festyny 
czy pikniki oraz działania edukacyjne,  
w tym różnego rodzaju treningi i warsztaty 
podnoszące ich kompetencje społeczne. 

W ramach programów dwa razy w ty-
godniu mieszkańcy spotykali się z anima-
torami lokalnymi, pod okiem których od-

bywały się zajęcia plastyczne, manualne, 
dyskusje i spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Na osiedlu Kaufhaus, gdzie PAL działa od 
roku 2008, z inicjatywy mieszkanek po-
wstała grupa samopomocowa, której spo-
tkania przybrały nazwę „Babskie klachy”. 
Na osiedlu wydawano także gazetkę „Mój 
Kaufhaus”. W Orzegowie zaś, gdzie Pro-
gram Aktywności Lokalnej realizowany 
jest od przeszło dwóch lat, przy parafii 
pw. św. Michała Archanioła z inicjatywy 
uczestników powstało boisko do piłki pla-
żowej. 

Na przełomie sześciu lat z obu Progra-
mów Aktywności Lokalnej skorzystało 
140 osób. – Obserwując zaangażowanie 
uczestników projektu, ich własne inicjaty-
wy i pomysły na polepszenie jakości życia, 
mogę śmiało powiedzieć, że sześć lat pra-
cy przyniosło wymierne efekty – mówi 

czej MOPS w oparciu o autorski program 
„Dom”, zatwierdzony przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej – mówi Izabe-
la Koziarczyk-Paździor. – W trakcie szko-
lenia kandydaci odbywają 10-godzinny 
staż w placówce opiekuńczo-wychowaw-
czej na terenie miasta lub w zawodowej 
rodzinie zastępczej – wyjaśnia. 

Rodzicielstwo zastępcze dzieli się na 
rodziny spokrewnione, kiedy funkcję ro-
dzica przejmuje osoba spokrewniona, np. 
dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo. 
Kiedy rodzicielstwo nie wynika ze spo-
krewnienia, może być niezawodowe i za-
wodowe. W przypadku rodziny zastępczej 
zawodowej jeden z rodziców ma umowę 
o pracę i dostaje wynagrodzenie. Jednak 
jak podkreślają pracownicy rudzkiego 
Działu Pieczy Zastępczej, nie zdarza się, 

by zawodowi rodzice zastępczy kierowali 
się tylko i wyłącznie chęcią zysku. – Szko-
lę kandydatów od 2002 roku i nie zdarzyło 
mi się, żeby kandydaci wykazywali inicja-
tywę z powodów finansowych. To jest bar-
dzo trudna praca i wieloletnie zobowiąza-
nie, więc taka motywacja nie byłaby wy-
starczająca – podkreśla Izabela Koziar-
czyk-Paździor. – Nie wystarczy również 
posiadanie wielkiego serca, trzeba mieć 
także wiedzę, odpowiednie przeszkolenie, 
odporność – mówi.

Po osiągnięciu tytułu rodziny zastęp-
czej rozpoczyna się właściwa praca 
z dzieckiem. – Rodzic zastępczy pracuje 
z dzieckiem i jego biologicznymi rodzica-
mi na rzecz powrotu dziecka do jego na-
turalnej rodziny, a jeśli nie ma możliwo-
ści powrotu do rodziny naturalnej, to 
dziecko, po uregulowaniu jego sytuacji 
prawnej, jest zgłaszane do ośrodka adop-
cyjnego – wyjaśnia Izabela Koziarczyk-
Paździor.

IM

prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – 
Programy realizowane będą do końca te-
go roku. Jednak wierzę, że dobre praktyki 
i umiejętności nabyte w ramach prowa-
dzonych zajęć będą jeszcze przez wiele lat 
owocowały – dodaje. 

Na tegoroczne zadania realizowane 
w ramach Programów Aktywności Lokal-
nej z ogólnej puli dofinansowania projek-
tu zabezpieczono około 200 tys. zł. W naj-
bliższym czasie uczestników czekają  
m.in.: organizacja obchodów Świąt Wiel-
kiej Nocy, obchody Dnia Rodziny oraz 
obchody Europejskiego Dnia Sąsiada. – 
Przede wszystkim zależało nam na inte-
gracji i aktywności społecznej uczestni-
ków PAL-u, wzroście ich kompetencji oraz 
umiejętności. Myślę, że w ciągu tych sze-
ściu lat udało nam się zdziałać naprawdę 
wiele dobrego i mam nadzieję, że ten 

ostatni rok będzie równie udany – podkre-
śla Krystian Morys. 

Realizowane w ramach współfinanso-
wanego przez Unię Europejską projektu 
„Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” 
programy przyczyniają się do wzrostu 
umiejętności w zakresie pełnienia ról 
społecznych, integracji ze społeczeń-
stwem, wspierania samodzielności oraz 
zdobywania  i aktualizacji kwalifikacji 
zawodowych. Do końca 2013 r. w projek-
cie udział wzięło 882 uczestników, wyda-
no 855 zaświadczeń o ukończeniu zajęć 
w Klubie Integracji Społecznej i 501 za-
świadczeń o ukończeniu kursu zawodo-
wego przez uczestników projektu. Kon-
traktem socjalnym objęto 684 osób. Na 
działania przewidziane w tym roku Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 
964 749 zł. DR

ba wypadków w roku 2013 i 2012 pozosta-
je na podobnym poziomie, istotny jest fakt, 
że śmierć w wypadkach poniosły tylko trzy 
osoby, czyli o pięć mniej niż w roku po-
przednim. Podobnie jak w zeszłym roku 
przedstawia się też liczba rannych. Policja 

odnotowała także mniej wypadków spowo-
dowanych przez pieszych. 

– Niezwykle ważne jest to, że w roku 
2013 na rudzkim odcinku DTŚ nie doszło 
do żadnego śmiertelnego wypadku – zazna-
cza Tadeusz Wolniak, zastępca komendanta 
Policji w Rudzie Śląskiej. – Policja razem 
ze Strażą Miejską prowadzi tam szereg 
działań, które mają doprowadzić do zwięk-
szenia bezpieczeństwa. Zainstalowaliśmy 
też specjalne urządzenia do rejestrowania 
prędkości samochodów, które – jak widać 
– dają efekt, ponieważ w 2012 roku zdarzył 
się tam jeden śmiertelny wypadek, a w 2011 
aż dwa – dodaje. 

W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej po-
licjanci przeprowadzili blisko 4700 inter-
wencji i złapali na gorącym uczynku ponad 
260 sprawców przestępstw. Ponadto wysta-
wili przeszło 600 mandatów drogowych. 
Zaaresztowali też 29 osób.  AL
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Oddziału�ZUS
 w Chorzowie

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
będzie przyjmować oświadczenia od 
ubezpieczonych dotyczące pozostania 
w Otwartych Funduszach Emerytal-
nych. To jeden z elementów wdraża-
nej od początku roku ustawy z 6 grud-
nia 2013 roku w zmianach w OFE, 
która uczyniła z ZUS zakład emery-
talny, docelowo wypłacający – bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów – 
emerytury z I i II filara.

Między 1 kwietnia a 31 lipca człon-
kowie OFE mogą zdecydować, w jaki 
sposób będzie dzielona ich składka 
emerytalna (szczegółowa informacja 
na ten temat znajduje się w załączonej 
ulotce pt. „Zmiany w OFE” przygoto-
wanej przez ZUS). Jeśli zdecydują się 
pozostać w OFE, oświadczenie w tej 
sprawie mogą złożyć w ZUS osobi-
ście, wysłać listem lub przesłać drogą 
elektroniczną. W tym ostatnim przy-

padku potrzebne będzie posiadanie 
bezpłatnego Profilu Zaufanego  
e-PUAP lub Profilu PUE (na Platfor-
mie Usług Elektronicznych ZUS), 
w które można się wyposażyć w każ-
dej placówce ZUS. Profil Zaufany, 
czyli po prostu podpis elektroniczny, 
przyda się i później, zarówno w kon-
taktach z ZUS, jak i innymi urzędami. 
O ile bowiem do sprawdzenia stanu 
konta emerytalnego czy też  oblicze-
nia hipotetycznej emerytury na pue.
zus.pl podpis elektroniczny nie jest 
potrzebny, o tyle jest niezbędny do  
wysłania do ZUS formalnego wniosku 
(np. wniosku o potwierdzenie okresu 
ubezpieczenia oraz wysokości podsta-
wy wymiaru składek, podobnych 
wniosków służących do załatwiania 
konkretnych spraw w ZUS jest do-
stępnych na pue.zus.pl  ponad 100).

Akcja przyjmowania oświadczeń 
w sprawie OFE zakończy się 31 lipca, 

ZUS – zakładem emerytalnym
ale dla ZUS nie będzie to oznaczało 
wakacji. I nie chodzi tu tylko o wpro-
wadzenie wszystkich nadesłanych do-
kumentów do systemu informatycz-
nego, ale przede wszystkim o dalsze 
prace nad wdrożeniem ustawy  
z 6 grudnia 2013 roku o zmianach 
w OFE. Bowiem już 31 października 
Otwarte Fundusze Emerytalne prze-
każą do ZUS informacje o liczbie 
i wartości jednostek rozrachunko-
wych umorzonych w dniu 3 lutego 
2014 r. Będzie to informacja szczegó-
łowa w odniesieniu do poszczegól-
nych członków OFE. Na jej podstawie 
ZUS rozpocznie zapisywanie na sub-
kontach ubezpieczonych określonej 
dla każdego z osobna wartości skład-
ki. Będzie to możliwe dzięki Kom-
pleksowemu Systemowi Informatycz-
nemu ZUS, który jest w stanie precy-
zyjnie przeliczyć (algorytm musi 
uwzględnić korzystniejszą dla ubez-
pieczonego wycenę umorzonych  
3 lutego 2014 r. jednostek uczestnic-
twa w OFE) , a następnie zapisać tak 
ogromną ilość danych.
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INFORMACJE DLA PACJENTA
Szpakmed�Rudzkie�Centrum�Medyczne,�ul.�Szpaków�33�(Bykowina)

(przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie)

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ 
Aby uniknąć kolejek staramy się rejestrować na godziny. 
Zapraszamy do składania deklaracji.  

 
PRZYChODNIE SPECJALISTYCZNE 
• Poradnia Okulistyczna • Poradnia Neurologiczna
• Poradnia Alergologiczna • Poradnia Logopedyczna
• Poradnia Leczenia Bólu • Poradnia Chorób 
• Fizjoterapia  Metabolicznych (trenigi 
• Poradnia Neurologiczna dla dzieci  diety, leczenie otyłości)
• Poradnia Okulistyczna dla dzieci • Poradnia Leczenia
• NOWOŚĆ!�Poradnia Alergologiczna  Osteoporozy – pracownia
 dla dzieci  densometryczna (badania 
• NOWOŚĆ!�Poradnia Endokrynologiczna   w kierunku osteoporozy)
• Poradnia Kardiologiczna • Poradnia Otolaryngologiczna
 – pracownia testów wysiłkowych (wykonujemy 
 diagnostykę w kierunku choroby wieńcowej)

• Poradnia Dermatologiczna • Poradnia Chirurgiczna
• Poradnia Proktologiczna • Poradnia Chorób Naczyń
• USG Doppler

• Poradnia Medycyny Pracy • Audiometria
• Spirometria • Termometria skóry
• Palestezjometria • EKG

 
PRZyChOdNia�RehaBilitaCyjNa�Ul.�POdlaS�34�(GOdUla)
• Kinezyterapia • Magnetoterapia
• Fizykoterapia • Masaże
• Laseroterapia tel.�32�248-27-14

tel.�32-242-09-54

tel.�32-242-33-51

tel.�32-242-34-70

tel.�32�243-27-25

Co to znaczy, że ZUS staje się zakładem emerytalnym? Jakie niesie to ze 
sobą zmiany? Agnieszka P.

Zima niezależnie od tego, czy jest 
mroźna czy łagodna, jest trudnym okre-
sem dla naszego organizmu. Niedobory 
słońca i witamin znajdują odzwiercie-
dlenie w naszym wyglądzie i nastroju. 
Wiele osób narzeka na bóle głowy, złe 
samopoczucie, problemy z cerą oraz 
wiosenne zmęczenie. Powodem tych 
dolegliwości często jest nagromadze-
nie się w naszym organizmie toksyn. 
Przez brak dostępu do świeżych wa-
rzyw i owoców sięgamy po produkty 
wysoko przetworzone, trudne do stra-
wienia. Skumulowane w ciele toksyny 
mogą w negatywny sposób wpływać na 
metabolizm i utrzymanie właściwej 
masy ciała. Warto więc przygotować 
nasze ciało na wiosnę i zabrać się za 
jego odświeżenie. Detoks stosuje się 

u osób zdrowych, które z uwagi na nie-
właściwą dietę czy styl życia odczuwa-
ją objawy przeciążenia organizmu. Ku-
rację odtruwającą zaleca się również 
osobom, które chcą rozpocząć dietę od-
chudzającą np. przed zmianą sposobu 
żywienia. W czasie kuracji oczyszcza-
jącej spożywa się bogate w witaminy 
i substancje mineralne posiłki oraz na-
poje. Należy ograniczyć przy tym spo-
żywanie produktów pochodzenia 
zwierzęcego na rzecz wzbogacenia ja-
dłospisu o produkty roślinne, co po-
zwoli odciążyć organizm, wspomaga-
jąc pracę i regenerację narządów ta-
kich jak wątroba czy jelita a także 
przyczyni się do zmniejszenia w orga-
nizmie poziomu toksyn charaktery-
stycznych dla mięsa. W trakcie detok-

su należy odstawić kawę, czarną her-
batę, alkohol oraz papierosy. Tego ro-
dzaju używki oprócz ciężkostrawnych 
potraw są głównym źródłem toksyn 
zalegających później w organizmie. 
Dieta oczyszczająca – z uwagi na ob-
niżoną wartość kaloryczną i ogranicze-
nie spożycia niektórych produktów – 
powinna być stosowana krótko i pod 
kontrolą specjalisty (dietetyka). Do-
brze przeprowadzona dieta detoksyka-
cyjna pozwoli skutecznie i bezpiecznie 
oczyścić organizm z zalegających tok-
syn i przygotować go do nowego sezo-
nu. Wiosenna dieta oczyszczająca po-
może nie tylko w odzyskaniu szczupłej 
i zdrowej sylwetki, ale też doda ener-
gii, poprawi nastrój i przywróci cerze 
zdrowy wygląd. Oczyszczanie organi-
zmu z toksyn jest procesem wymaga-
jącym wysiłku. Z uwagi na zbliżające 
się Święta Wielkanocne radzę rozpo-
cząć kurację oczyszczającą po ich za-
kończeniu. 

Wiosenny detoks
Słyszałam o wiosennym detoksie. Na czym on polega i jakie może przy-

nieść korzyści dla organizmu? Joanna 40 l., Wirek
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GÓRNICZA 
SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA 

z siedzibą w Bytomiu przy ul. Wyzwolenia 117 

uprzejmie informuje, że dysponuje wolnym lokalem użyt-
kowym, na dowolną działalność gospodarczą za wyjątkiem 
sprzedaży alkoholu, usytuowanym w budynku mieszkal-
nym w Rudzie Śl., ul. Kukułcza 1b o pow. 73,75 m2.
Przedmiotowy lokal jest do natychmiastowego objęcia, po 
rozpatrzeniu przez Zarząd złożonych ofert. Wszelkie infor-
macje można uzyskać w Dziale Członkowskim tel. 32 386-
82-66 wew. 23. Oferty prosimy składać do dnia 23 kwietnia 
2014 r. wyłącznie w sekretariacie Spółdzielni w godzinach 
urzędowania.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
   RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
   Ruda Śląska ul. Magazynowa 12
   NIP: 641 001 03 37, REGON: 000484713
   tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22
   e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Potyki 14, 
16, 18, Siekiela 22 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz zawierający Specyfi kację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać  od dnia 9.04.2014 r. 
do dnia 29.04.2014 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415,• 
zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania Faktury VAT,• 
odebrać SIWZ od godz. 8.00  do godz. 13.00 w pokoju 306. • 

Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z podaniem 
danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.

Cena formularza wynosi: 184,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej ul. Ma-

gazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 6.05.2014 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 6.05.2014 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 30.000,- zł/

budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 

do dnia 6.05.2014 r. do godz. 8.30. Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu 
środków na konto Zamawiającego. 

W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz 
zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert i bez podania przyczyny.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu 
Technicznego tel. 32 248-24-11 (15) wew. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

Aleksandra Pająk 
córka Marty i Rafała 

ur. 1.04. (1900 g i 49 cm) 

Jakub Piwowarczyk 
syn Marty i Piotra 

ur. 24.03. (3500 g i 59 cm) 

Igor Trześniewski 
syn Moniki i Marcina 

ur. 21.03. (3250 g i 56 cm) 

Mateusz Federowicz 
syn Moniki i Marka 

ur. 31.03. (4480 g i 59 cm)

Aleksandra Kowacka 
córka Wiktorii i Piotra 

ur. 29.03. (3100 g i 53 cm)

Lena Ćwikła 
córka Olimpii i Adriana 

ur. 30.03. (3920 g i 58 cm) 

Nina Nowrotek 
córka Izabeli i Jakuba

ur. 28.03. (3650 g i 56 cm) 

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Krzysztof Gawrel 
syn Magdaleny i Patryka 

ur. 28.03. (3400 g i 52 cm)

Emilia Klima 
córka Katarzyny i Leszka 
ur. 1.04. (3070 g i 54 cm)

Natalia Franiel
córka Joanny i Grzegorza

ur. 23.03. (3560 g i 56 cm)

Mistrzowie tańca irlandzkie-
go ponownie w Polsce! Grupa 
Gaelforce Dance, do której przy-
lgnęło określenie „ferrari tańca 
irlandzkiego”, już 12 kwietnia 
wystąpi w Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu. Artyści w niebanal-
ny sposób przedstawią historię 
pełną miłości, dramatu, pasji 
i zazdrości. Chcesz to zobaczyć? 
Mamy podwójne zaproszenie 
na to widowisko. Wyślij SMS-a 
o treści wiad.irlandia+imię  i na-
zwisko pod numer 71100 (koszt 
SMS-a to 1 zł + 23% vat tj. 1,23 
brutt o). Na SMS-y czekamy od 9 
kwietnia od godziny 10.00 do 10 
kwietnia do godziny 15.00.

NOWO OTWARTY SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

* * * Kasia&Sylwia * * *

Ruda Śląska-Nowy Bytom
ul. Niedurnego 65
(obok Restauracji Toskania)

tel. 32 726-34-83

* * * ZAPRASZAMY:  pon-pt  9.00-18.00, sob. 8.00-13.00* * *

ZAPROSZENIE!
Musisz odpocząć i na chwilę wy-

luzować? Przyjdź do Pink Bowling & 
Club w Rudzie Śląskiej. Mamy dla 
Was do przekazania kilka biletów. 
Czekają: 

– 2 zaproszenia 
na godzinną grę w kręgle

Wyślij SMS-a o treści: 
wiad.kregle+imię  i nazwisko pod 
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT tj. 1,23 brutt o). 
Na SMS-y czekamy 9.04.2014 od 

godziny 10.00 do 15.00.
– 2 zaproszenia 

na godzinną grę w bilard
Wyślij SMS-a o treści: 

wiad.bilard+imię  i nazwisko pod 
numer 71100 (koszt SMS-a to 1 zł 

+ 23% VAT tj. 1,23 brutt o). 
Na SMS-y czekamy 9.04.2014 od 

godziny 10:00 do 15:00.
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
0,70 gr
0,70 gr
0,70 gr
za kgza kgza kg

NIERUCHOMOŚCI
Ruda Śl., Niedurnego 35/5 (I piętro)

tel. 32 340-47-32, 32 240-57-32
602-521-635, 509-089-219

508-175-863
www.stemark.pl

USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 
itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty łazie-
nek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, 
domów. Tel. 512-121-532.

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelko-
wanie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

 Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 508-
127-072.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. 
Tel. 607-969-200.

 Naprawa telewizorów. J. Izydorczyk. Tel. 
605-560-605.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-09-
60.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 
32 244-09-60.

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, 
ryczałt, KPiR na cele obrotowe, inwesty-
cyjne. Dla fi rm nie wykazujących wszyst-
kich przychodów, na stracie, dochód na 
oświadczenie, szybka decyzja, tel. 32 253-
90-23, 795-406-305.

 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006-200.

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

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40zł/h! Tel. 888-044-055!

 Cykliniarskie. Tel. 32 202-50-53, 501-83-
55-81.

 Cykliniarskie. Tel. 601-480-719. Kaspe-
rek.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. 
Tel. 605-109-517.

 Domofony, tel. 500-540-743.

 Komputery, laptopy – serwis, naprawa tel. 
666-360-136.

 Naprawa AGD tel. 666-360-136.

 Remonty mieszkań. Remonty łazienek,ka-
felkowanie. tel 668-032-470. 

 Komputery&Serwis Wirek. VITEC, tel. 
605-338-087.

 Skóry, futra, szycie, przeróbki, farbowa-
nie, dojazd gratis. Tel. 608-247-990.

 Usługi transportowe i ogólnobudowlane. 
Tel. 501-408-879, 889-064-078.

 Gładzie, kafelki, panele. Tel. 696-045-
930.

 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.

 KREDYTY KONSOLIDACYJNE, 
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NO-
WOŚĆ 888-48-48-68.

 Atrakcyjna pożyczka do 25.000 zł na 
dowolny cel. Tel. 605-848-324, 728-874-
276.

 Gotówka! Nawet 25.000 zł. Szybko. Tel. 
535-558-185, 728-874-276.

 Szybka pożyczka na wiosenne porząd-
ki. Minimum formalności. Profesjonalna 
obsługa. Tel. 514-516-767, 728-874-276.

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profesjo-
nalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, 
instalacje c.o., remonty. Tel. 785-983-057, 
784-699-569.

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda Ślą-
ska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 
32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.

 Działki Ruda Śl., Mikołów, sprzedam 
www.ANEL.pl, tel. 501-239-405.

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 62 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, dwupokojowe, 43 m2, 112 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 45 m2, 105 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bielszowice, jednopokojowe, 31 m2, 65 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885. 

 Bykowina, trzypokojowe, 60 m2, 149 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885

 Ruda, trzypokojowe, 62 m2, 135 tys., 
www.ANEL.pl tel. 502-052-885

 NOWE domy szeregowe od 105 m2, od 
265 tys. w Kochłowicach i Kłodnicy. 
www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-
706-692, 691-523-055.

 Poszukujemy mieszkań, domów, parcel w 
Rudzie Śląskiej i okolicach, www.nierucho-
moscigabriel.pl, tel. 607-706-692.

 Sprzedam działkę z warunkami zabudowy 
w Orzeszu, 902 m2, 79.000 zł. Tel. 605-731- 
250.

 Wirek M-2 30 m2, 70 tys. VestraLocum.pl, 
tel. 600-445-053.

 Godula M-3, 38 m2, 88 tys. VestraLocum.
pl. Tel.  600-445-053.

 Halemba M-3, 44 m2, 115 tys.. VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-053.

 Bykowina M-4, 60 m2 140 tys. VestraLo-
cum.pl, tel. 600-445-0533.

 Wirek M-4 55 m2 128 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Sprzedam mieszkanie 65 m2 wraz z ogród-
kiem działkowym – Godula. Tel. 691-377-
573.

 HALEMBA, DWUPOKOJOWE, TEL. 
663-417-475.

 Sprzedam umeblowane M-3, 37 m2, Godu-
la, 89 tys. Tel. 606-257-817.

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w bloku. 
Tel. 601-875-010.

 Sprzedam lokal użytkowy do remontu 118 
m2, 154 tys zł. w Bykowinie. GABRIEL, tel. 
607-706-692.

 Ładne M-4 48 m2 wynajmę tanio lub sprze-
dam. Tel. 32 248-75-72, 604-603-509.

 Do wynajęcia kawalerka 33 m2 w Rudzie 
Śląskiej-Halembie I, umeblowana, odstępne 
600 zł/miesiąc + koszty utrzymania (fundusz 
remontowy, c.o., woda) 350 zł/miesiąc, kaucja 
1800 zł. Tel. 733-845-658.

 Wynajmę mieszkanie w Rudzie Śląskiej-
Nowy Bytom, 46 m2, Opłata 1100 zł + media. 
Tel. 502-227-859.

 Sprzedam M-3, Halemba, Solidarności, II 
p, 45 m2, 118 tys.  (blok docieplony, po remon-
cie).  Bez pośredników. Tel. 0787315036, 
00447905905323.

 Kupię garaż. Tel. 694-080-815.

 Pokój do wynajęcia. Tel. 32 242-06-28.

 Sprzedam mieszkania w kamienicy 
2-pokojowe od 50 m2,  cena od 60 tys zł w By-
kowinie. GABRIEL, tel. 607-706-692.

 Wynajmę na działalność gospodarczą – 
centrum Rudy ŚL. – 48,6 m2/40 m2/ 84 m2. Tel. 
608-206 -636.

 Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie na 
osiedlu w Wirku. Tel. 604-603-509, 32 248-
75-72.

 
 Do wynajęcia mieszkanie 40 m2, po remon-
cie, Wirek, ul. Główna (niedaleko Plazy). Tel. 
697-687-346.

NAUKA
 matematyczny.com.pl tel. 501-730-750.

 PISANIE PRAC MAGISTERSKICH, 
INŻYNIERSKICH, ITP.  POMOC, tel. 
504-150-238.

MOTORYZACJA 
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 
 Kupię Matizy, Seicento, Punto, Polo, Cor-
sę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-
625.

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

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

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

OGŁOSZENIA DROBNE  Skup samochodów wszystkich marek. Tel. 
515-533-560.

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

 Kupię WSK, WFM, SHL, JUNAK, AWO, 
KOMAR, RYŚ i inne, oraz części. Tel. 515-
533-560.

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 791-
669-630.

 Do wynajęcia 3  samochody Renault Ma-
ster Maxi Furgon. Tel. 601-959-140.

PRACA
 Firma budowlana zatrudni pracowników 
budowlanych (ocieplenia budynków). Tel. 
32 242-24-11 w godz. 8-15. 

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 
518-103-998.

 Zatrudnię do montażu przełączników elek-
trycznych. Tel. 723-245-756.

 Poszukujemy pracowników na stano-
wisko konsultanta ds. klientów www.dsw-
sc.pl Tel. 509-103-975.

 Zatrudnimy kucharza z doświadczeniem, na 
samodzielne stanowisko, senatorpw@wp.pl, 
tel. 501-93-35-18.

RÓŻNE
 WRÓŻENIE – TAROT. Tel. 517-472-138.

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wi-
rek, ul. Westerplatte 36. Tel. 607-468-787.

 Antyki, starocie, meble, fi gurki, zegary, 
inne kupię. Tel. 515-533-560.

 Prawa do akcji KOMPANII WĘ-
GLOWEJ i KATOWICKIEGO HOL-
DINGU kupię. Tel. 507-851-852.

 Sprzedaż kur niosek 10-miesięcznych oraz 
młodych, kaczki. Tel. 601-081-517. Halemba.

ul. Niedurnego 30, tel. 32 340-48-32
www.AleDom.com aledom@aledom.pl

Posiadłość dochodowa 207/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 763 m2 69 000 zł 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Zabrze-Makoszowy pow. 1022 m2  120 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł 
M-2 Ruda Śl.-Kochłowice 37 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Halemba 38 m2  125 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  119 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Godula 48 m2  115 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  52 m2  147 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  85 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 57 m2  140 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Ruda               55 m2                         143 tys. zł             
M-4 Ruda Śl.-Kochłowice 63 m2  159 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Bykowina  76 m2  195 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2  1000 zł/m-c
M-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom 39 m2              950 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  299 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  3 800 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5 900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.- Nowy Bytom  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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Frugo to 3-letni wesoły psiak rasy coc-
ker spaniel. W skupieniu słucha poleceń 
i reaguje na zawołanie, jest psem cieka-
wym i chętnym do zabawy. Frugo najlepiej 
czułby się w domu z ogrodem, pod opieką 
osób prowadzących aktywny tryb życia, 
które znają rasę i wiedzą jak postępować 
w układaniu charakternego psiaka. Kon-
takt w sprawie adopcji, tel 510-268-586.

KĄCIK ADOPCYJNY

KREDYTY

Ruda Śl.  Nowy Bytom, 32 340-45-34
 Godula, 32 248-26-65

– GOTÓWKOWE RÓWNIEŻ BEZ ,,BIK”
– KONSOLIDACYJNE, ODDŁUŻENIA
– CHWILÓWKI  OFERTA 20 FIRM

od 100 do 500 zł – od ręki na 30 dni spłata 500 zł - 541 zł• 
konsolidacja chwilówek• 
pożyczki EuroEfekt do 5.000 zł Najnowsze oferty• 

ul. Zabrska 4 , 44-177 Paniówki , tel./fax 32 235-01-93, kom 605-555-280

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH   

w w w . h m b u d . p l

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH

Oferujemy:
chemię budowlaną• 
materiały izolacyjne• 
cegły, pustaki, bloczki• 
kostkę brukową, palisady, • 
obrzeża, krawężniki
okładziny ścienne i sufi towe • 
z płyt g-k i akcesoria
pokrycia dachowe, rynny i akcesoria• 
folie budowlane• 
płyty OSB• 
tynki, farby• 
materiały sypkie• 
materiały metalowe• 

DYSPONUJEMY WŁASNYM 

TRANSPORTEM!
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Chebziu 
przy ulicy Zabrzańskiej z przeznaczeniem pod 

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

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabu-
dowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska są niezabudowane nieruchomości gruntowe 
o łącznej pow. 10917 m2, zapisane na karcie mapy 6, obręb Ruda, położone 
w Rudzie Śląskiej-Chebziu przy ulicy Zabrzańskiej, obejmujące stanowiące 
całość gospodarczą: działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska o nr 244/4 
o pow. 549 m2, 382/4 o pow. 69 m2, 402/4 o pow. 2492 m2, zapisane w KW 
nr GL1S/00003801/4 oraz prawo użytkowania wieczystego działek nr 370/4 
o pow. 26 m2 (KW nr GL1S/00019809/5), 403/4 o pow. 7761 m2, 377/4 o po-
wierzchni 20 m2 (KW nr GL1S/00008529/8) ustanowione do dnia 05.12.2089 
r. na rzecz Miasta na Prawach Powiatu Ruda Śląska na nieruchomości 
własności Skarbu Państwa. Działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska przedmiotowe nieruchomości stanowią teren z podstawo-
wym przeznaczeniem pod zabudowę usługową, obejmującą usługi publiczne 
i komercyjne (symbol planu U7) oraz częściowo teren drogi głównej ruchu 
przyśpieszonego tzw. drogowej trasy średnicowej o liniach rozgraniczających 
w pasie o szerokości min. 50 m (symbol planu KGP2/3). Nieruchomości po-
łożone są pomiędzy ul. Zabrzańską, a DTŚ w sąsiedztwie terenów przeznaczo-
nych pod usługi. Dojazd do zbywanych nieruchomości powinien odbywać się 
wyłącznie z ulicy Zabrzańskiej.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 400.000,00 zł. Cena nieruchomości 
ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od VAT.

Rokowania odbędą się w dniu 28.05.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapo-
znają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w bu-
dynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.
info.pl) i w terminie do dnia 21.05.2014 r.dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 
20.000,00 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 
„zaliczka – ul. Zabrzańska” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach 
oraz przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane 
dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uza-
sadnionej przyczyny.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokalu użytkowego nr 02 o powierzchni 24,50 m2 wraz 
z piwnicą o powierzchni 4,87 m2 mieszczącego się w Rudzie 
Śląskiej w budynku przy ulicy Piotra Niedurnego 53b, który 
przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie 
umowy użyczenia zawartej na okres 3 lat na rzecz Stowarzy-
szenia, na prowadzenie działalności statutowej.

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego 
się w Rudzie Śląskiej przy ul. Tadeusza Kościuszki 2/01 sta-
nowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielony 
zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy naj-
mu zawartej na okres 1 roku na rzecz dotychczasowego użyt-
kownika.

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego – schronu bo-
jowego o powierzchni ok.112 m2 mieszczącego się w Rudzie 
Śląskiej przy ulicy Cynkowej, który przydzielony zostanie 
w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy użyczenia za-
wartej na okres 3 lat na rzecz Stowarzyszenia, na prowadzenie 
działalności statutowej.

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego – garażu miesz-
czącego się w Rudzie Śląskiej przy ul. Szafranka 12/GR/03, 
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, który przydzielo-
ny zostanie w trybie bezprzetargowym na podstawie umowy 
najmu zawartej na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego użyt-
kownika.

INFORMACJA�DLA�MIESZKAŃCÓW
Zgodnie z zapisami kodeksu pracy, w zamian za święta przypa-

dające w dniach wolnych od pracy, pracodawca zobowiązany jest 
wyznaczyć dla pracowników inne dni wolne od pracy. 

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Ruda Śląska infor-
muje, że w�dniach�18�kwietnia�i�24�grudnia�2014�r.�Urząd�Miasta�
będzie� nieczynny, natomiast w dniu 17� kwietnia� 2014� r.�Urząd�
będzie�otwarty�w�godzinach�od�8.00�do�16.00.�Regulacja ta nie 
obejmuje pracowników Urzędu Stanu Cywilnego rejestrujących 
zgony, którzy pracować będą:

– 17 kwietnia  8.00-18.00
– 18 kwietnia  8.00-14.00
– 24 grudnia  8.00-14.00
– 29 grudnia  8.00-18.00

PREZYdENT MIASTA RUdA ŚlĄSkA 
ogłasza rokowania na sprzedaż garażu murowanego 

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań jest stanowiący własność 
Gminy Miasta Ruda Śląska  garaż murowany nr 75 o powierzchni użyt-
kowej 18,00 m2 usytuowany w zespole 40 boksów garażowych w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Lwa Tołstoja na działce nr 2321/44 o powierzchni 774 
m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr GL1S/00007658/4 (działy III i IV 
są wolne od wpisów). 

Garaż zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 1/40 we współ-
własności części wspólnych budynku i urządzeń zespołu 40 boksów, któ-
re nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych garaży 
z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat 1/40 
części działki nr 2321/44 oraz z jednoczesnym ustanowieniem na działce 
nr 2323/44 o powierzchni 3012 m2, obręb Nowy Bytom, k.m.1, KW nr 
GL1S/00007659/1 odpłatnej służebności gruntowej w postaci prawa prze-
chodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu nr 75, będą-
cego jednocześnie użytkownikiem wieczystym lub właścicielem ułamkowej 
części działki nr 2321/44. 

Cena wywoławcza garażu do rokowań wynosi: 3.000,00 zł. Na cenę 
nieruchomości składają się cena garażu oraz cena gruntu. Cena gruntu 
uzyskana w rokowaniach stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej 
opłaty w wysokości 25 % ceny, płatnej nie później niż do dnia zawarcia 
aktu notarialnego oraz opłat rocznych w wysokości 5 % płatnych do końca 
marca każdego roku, przez cały okres użytkowania wieczystego. Opłaty te 
podlegają powiększeniu o należny podatek od towarów i usług.

Wynagrodzenie za ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na 
działce nr 2323/44 wynosi 2.800,00 zł + VAT 23 % (opłata jednorazowa, 
płatna nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego). 

Cena sprzedaży garażu oraz I opłata z tytułu wieczystego użytkowa-
nia gruntu z podatkiem VAT wg stawki 23 %, a także wynagrodzenie za 
ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej z podatkiem VAT winny 
być wpłacone w całości przed zawarciem aktu notarialnego (za datę zapłaty 
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska).

Termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 
1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami upły-
nął w dniu 25.10.2013 r. 

Na sprzedaż ww. garażu odbyły się dwa przetargi w dniach 16.12.2013 
r. i 28.02.2014 r.

Nieruchomość jw. wolna jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych 
do rozporządzania nią. 

Rokowania odbędą się w dniu 12.05.2014 r. o godz. 10.00 w sali 213 
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach 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 zakładka 
lokale użytkowe i garaże i w terminie do dnia 5.05.2014 r. dokonają wpłaty 
zaliczki przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu Nr 71 1050 1214 
1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd 
Miasta Ruda Śląska z dopiskiem „zaliczka – garaż ul. Lwa Tołstoja” 

(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) i złożą pisemne zgłoszenie udziału 
w rokowaniach, a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane doku-
menty oraz oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia za-
mknięcia rokowań. Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i po-
datki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłacone przez uczestnika, 
który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Pozostałym 
uczestnikom zwraca się zaliczkę niezwłocznie po rokowaniach. Jeżeli osoba 
ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu i w terminie 
podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości po-
mniejszonej o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od 
zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Zastrzega się 
prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny lub do zamknięcia 
rokowań bez wybrania nabywcy garażu.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63. Oględzin garażu można dokonać 
w dniu 24.04.2014 r. od godz. od 14.00 do 15.00.

PREZYdENT MIASTA 
RUdA ŚlĄSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu nieruchomości do oddania w najem gruntu 
na okres do 3 lat znajdującej się w ośrodku MOSiR w Rudzie Ślą-
skiej przy ulicy Czarnoleśnej 12, z przenaczeniem pod urządzenie 
reklamowe. Wykaz nieruchomości znajduje się na tablicy ogłoszeń 
MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska. Dodatkowych informacji 
udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny, 
tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.
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Skromnym wynikiem 1:0 Wawel 
Wirek pokonał w sobotę (5.04.) przed 
własną publicznością zespół Strażaka 
Mierzęcice.

Na początku spotkania do lep-
szych sytuacji dochodzili gospoda-
rze. Z czasem jednak wiatr w żagle 
złapali także goście, którzy dwa ra-
zy sprawili, że pod bramką Wawelu 
było groźnie. W podbramkowym 

zamieszaniu oddawali oni kolejne 
strzały – futbolówkę zdołali jednak 
wybić obrońcy bądź dobrze inter-
weniował Gawlik. Dla Wawelu 
bramki mogli zdobyć Majnusz 
i Lux – po uderzeniu pierwszego 
bramkarz zdołał na raty złapać pił-
kę, a drugiemu zabrakło zimnej 
krwi. W końcu, w 45. minucie, sę-
dzia podyktował rzut wolny. Do 

Emocje do końca
piłki podszedł Pyc i ładnym uderze-
niem zdobył gola.

Na początku drugiej połowy gospo-
darze bliscy byli podwyższenia pro-
wadzenia – do piłki wrzuconej przez 
Luxa nie zdołał jednak dojść G. Ka-
łużny, którego ubiegł obrońca. Kolej-
ne minuty to już dominacja przyjezd-
nych. Goście cały czas nacierali, a go-
spodarze starali się wybijać piłkę jak 
najdalej od swojego pola karnego. Pił-
karze Wawelu przebudzili się na pięć 
minut przed końcem meczu sprawia-
jąc tym samym, że wynik do ostatnich 
sekund pozostawał otwarty. Gorąco 
było zarówno pod jedną jak i pod dru-
gą bramką, żadnej ze stron jednak nie 
udało się ponownie umieścić piłki 
w siatce. W ostatniej minucie czerwo-
ną kartkę ujrzał zawodnik z Mierzę-
cic, ale to już nic nie zmieniło i zwy-
cięsko z murawy schodzili rudzianie.
Wawel Wirek – Strażak Mierzęcice 

1:0 (1:0)
Wawel Wirek: Gawlik – Chole-

wa, Wilczek, Grzywa, K. Kałużny, 
Ostrowski, G. Kałużny, Piętoń, 
Lux, Majnusz, Pyc

Trener: Jarosław Zajdel

Piłka�nożna�–�liga�okręgowa�–�grupa�II

W drugiej połowie spotkania ekipie Wawelu Wirek jakby zabrakło sił. 

Powody do radości dali w sobotę 
(5.04.) swoim gorąco dopingującym ki-
bicom zawodnicy Uranii Ruda Śląska. 
Wygrali oni z Rymerem Rybnik aż 6:1.

Pierwsze minuty w wykonaniu obu 
zespołów to typowe sprawdzanie na co 
stać przeciwnika. W końcu coraz czę-
ściej do głosu zaczęli dochodzić ko-
chłowiczanie. Swoją przewagę udoku-
mentowali oni po 30 minutach gry. 
Wtedy po dobrze rozegranym rzucie 
rożnym z piłką wyszedł Baron – po jego 

lekkim strzale futbolówka poturlała się 
po rękach golkipera rybniczan i wpadła 
do siatki. Taki stan rzeczy zmotywował 
gości, którzy jeszcze przed końcem 
pierwszej połowy meczu zdołali dopro-
wadzić do wyrównania – dośrodkowa-
nie z rzutu rożnego wykorzystał jeden 
z rybniczan, który strzałem na długi słu-
pek pokonał Koperwasa. Przed przerwą 
gospodarze mogli jeszcze wyjść na pro-
wadzenie, ale piłka po uderzeniu Grze-
sika tylko odbiła się od poprzeczki.

Druga połowa na piątkę
Piłka�nożna�–�liga�okręgowa�–�grupa�I

Druga część spotkania to popis umiejętności strzeleckich kochłowiczan.

Przełamanie
„zielonych”

W końcu doszło do przeła-
mania w szeregach Grunwaldu 
Ruda Śląska. W niedzielę 
(6.04.) „zieloni” odnieśli pierw-
sze zwycięstwo w rundzie re-
wanżowej – ich wyższość mu-
siał uznać LKS Kamienica Pol-
ska, przegrywając 1:4.

Pierwszą dobrą okazję mieli 
gospodarze, jednak jako 
pierwsi piłkę w siatce umieści-
li „zieloni”. W 15. minucie 
meczu sędzia podyktował rzut 
wolny. Do piłki doszedł Brzo-
zowski i ładnym uderzeniem 
umieścił ją w siatce. Mimo 
kilku okazji z obu stron wynik 
w tej części gry już się nie 
zmienił.

Na początku drugiej połowy 
spotkania sędzia podyktował 
rzut karny na korzyść gospo-
darzy. Ci go wykorzystali i do-
prowadzili do remisu. „Zielo-
ni” szybko odpowiedzieli na 
taki stan rzeczy. W 51. minu-
cie piłkę po rzucie rożnym 
z bliska umieścił w bramce 
Szpoton i Grunwald znów wy-
szedł na prowadzenie. Osiem 
minut później fatalne zacho-
wanie obrońców wykorzystali 
Kot i Ciołek. Ten drugi puścił 
piłkę między nogami bramka-
rza i „zieloni” zyskali bez-
pieczną przewagę. Wynik me-
czu został ustalony w 93. mi-
nucie, gdy asystę Ciołka wy-
korzystał Wróblewski, który 
posłał piłkę tuż obok bezrad-
nego bramkarza LKS-u.
LKS Kamienica Polska– Grun-

wald Ruda Śląska 1:4 (0:1)
Grunwald Ruda Śląska: 

Soldak – Oswald, Szpoton, 
Łęcki – Maciongowski – 
Brzozowski, Jagodziński, 
Dreszer, Szczypior – Kot, 
Ciołek

Trener: Teodor Wawoczny
II trener: Jacek Bratek

Zwycięstwo po raz trzeci
Trzecie zwycięstwo z rzędu od-

niosła w sobotę (5.04.) Slavia Ru-
da Śląska. Tym razem jej wyższość 
musiał uznać Gwarek Tarnowskie 
Góry, który przed własną publicz-
nością przegrał 2:4.

Spotkanie bardzo dobrze rozpo-
częło się dla zespołu Slavii. Nie 
minęła minuta od gwizdka rozpo-
czynającego mecz, a na strzał z 20 
metrów zdecydował się M. Rej-
manowski. Piłka po jego uderze-
niu wpadła prosto do bramki i Sla-
via objęła prowadzenie. Gospoda-
rze zdołali doprowadzić do remisu 
dziesięć minut później i chociaż 
w tej części gry to oni lepiej pre-
zentowali się na boisku, Slavia za-
grała do końca i to się opłaciło. 
W 43. minucie po rzucie z autu za-
mieszanie podbramkowe wyko-
rzystał Met i to rudzianie schodzili 
na przerwę z jednobramkową 
przewagą.

Rozmowa z trenerem bardzo 
dobrze zadziałała na zespół Slavii. 
Na boisku prezentował się on 
w drugiej części gry lepiej niż eki-
pa gospodarzy. To udało się po-
twierdzić kolejnymi celnymi tra-
fieniami. W 52. minucie podanie 
Moritza wykorzystał T. Rejma-
nowski i było 1:3. 21 minut póź-
niej piłkę w siatce umieścił Piw-
czyk jeszcze powiększając prze-
wagę swojej drużyny. W końców-
ce rudzianom zabrakło odrobiny 
koncentracji, przez co ostatnie 
zdanie należało do gospodarzy, 
którzy w 89. minucie po rzucie 
rożnym trafili do bramki strzeżo-
nej przez Frankego, ustalając tym 
samym wynik spotkania na 2:4.

Gwarek Tarnowskie Góry – 
Slavia Ruda Śląska 2:4 (1:2)
Slavia Ruda Śląska: Franke – 

Puschhaus, M. Rejmanowski, 
Witor, Moritz, Kowalik, Piw-
czyk, T. Rejmanowski, Gancar-
czyk, Szaruga

Trener: Marek Piotrowicz
II trener: Krzysztof Szaton

Akcje bez wykończenia
Piłka�nożna�–�liga�okręgowa�–�grupa�II

Pogoni Imielin uległ w minioną sobotę 
(5.04.) Jastrząb Bielszowice. Spotkanie, 
które bielszowiczanie rozegrali na wyjeź-
dzie, zakończyło się wynikiem 2:1.

Brak wykończenia akcji – to przy-
czyny tej porażki. Bo chociaż od po-
czątku spotkania z Pogonią Imielin Ja-
strząb był stroną dominującą, to 

w pierwszej połowie zawodnicy z tego 
klubu nie byli w stanie umieścić piłki 
w siatce. Celne trafienie z rzutu wolne-
go zaliczyli za to gospodarze i to oni na 
przerwę schodzili z jednobramkową 
przewagą.

W drugiej połowie w końcu udało 
się ekipie Jastrzębia doprowadzić do 

Co się jednak odwlecze to nie 
uciecze i raptem po pięciu minutach 
od wznowienia pojedynku kochłowi-

czanie znów wyszli na prowadzenie 
– z ostrego kąta do siatki trafił Żak. 
Piłkarze Uranii poszli za ciosem 

i zdobywali kolejne bramki. Po chwi-
li bowiem na listę strzelców wpisał 
się Mzyk, następnie rzut karny wy-
korzystał Baron. W końcówce go-
spodarze jeszcze przypieczętowali 
swoją bardzo dobrą dyspozycję – ko-
lejne bramki strzelili Żak i Baron.
Urania Ruda Śląska – Rymer Ryb-

nik 6:1 (1:1)
Urania Ruda Śląska: Koperwas, 

Łukaszewski (‘52 Hejdysz), Baran, 
P.Grzesik, R.Grzesik, Kamieński, 
Musiał, Baron(‘88 Michalski), 
Mzyk, Krzywda (‘46 Żak), Zalew-
ski

Trener: Stanisław Mikusz

wyrównania. Piłkę na piąty metr 
otrzymał Szynol. Nie zmarnował on 
takiej okazji i było 1:1. Bielszowicza-
nie nadal grali swoje. Przed szansą 
stanęli między innymi Henisz i No-
wak – nie udało im się jednak strzelić 
gola dającego zwycięstwo. W końcu 
bielszowiczanie nadziali się na kontrę. 
Zawodnicy Pogoni nie mieli aż takich 
problemów z celnością – wykorzysta-
li okazję i ostatecznie odnieśli zwy-
cięstwo.

– Postawiliśmy wszystko na jedną 
kartę, bo remisy tak naprawdę nic 
nam nie dają. Byliśmy zdecydowanie 
lepsi w tym spotkaniu, ale niestety nie 
udało nam się go wygrać – mówił po 
meczu szkoleniowiec bielszowiczan.
Pogoń Imielin – TP Jastrząb Biel-

szowice 2:1 (1:0)
Jastrząb Bielszowice: Majdak – 

Koniorczyk, Skudlik, Kaczmarek, 
Sikora, Henisz, Petrus, Wojcik, No-
wak, Kubiak, Kowalski

Trener: Damian Malujda

Mimo tego, że Jastrząb dłużej utrzymywał się przy piłce, to nie udało mu się odnieść zwycięstwa.

Piłka�nożna�–�IV�liga�–�grupa�I Piłka�nożna�–�IV�liga�–�grupa�I



Piłka ręczna – II liga kobiet

Porażka na koniec

Bielszowiczanki w końcówce sezonu odniosły serię porażek – ostatnią z Otmętem Krapkowice. Foto: arch.

Czterobramkową porażkę w wy-
jazdowym spotkaniu z Otmętem 
Krapkowice w sobotę (5.04.) od-

niósł zespół Zgody Ruda Śląska. 
Przed szczypiornistkami co prawda 
jeszcze jedna kolejka, ale rudzianki 
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Ratownictwo wodne

12 medali dla ratowników
W minioną sobotę (5.04.) druży-

na WOPR Ruda Śląska wzięła 
udział w II rundzie Grand Prix Pol-
ski w Ratownictwie Wodnym, które 
zostało rozegrane w Żyrardowie. 
Zawodnicy w składzie: Marta Sku-
dlik, Weronika Majewska, Sandra 
Konopka, Magdalena Skudlik, Pa-
trycja Majchrewicz, Anna Nocoń, 
Aleksandra Spodzieja, Piotr Wa-
trak, Patryk Parys, Klaudiusz Ma-
tura i Mateusz Niegot w trzech ro-
zegranych konkurencjach łącznie 
wywalczyli 12 medali. 

Magdalena Skudlik i Anna No-
coń zwyciężyły w klasyfikacji ge-
neralnej zawodów w kategoriach: 
Magda – junior młodszy, Anna – 
junior oraz open, powtarzając 

osiągnięcie z I rundy GPP, która 
została rozegrana w Rudzie Ślą-
skiej. W Żyrardowie Magdalena 
zdobyła dwa złote i jeden brązowy 
medal oraz ustanowiła nowe re-
kordy Polski w konkurencjach: 
holowanie manekina na dystansie 
50 m i holowanie manekina w płe-
twach na dystansie 100 m. Anna 
Nocoń z zawodów przywiozła 
sześć medali: trzy złote (junior) 
i trzy srebrne (open). W najmłod-
szej kategorii wiekowej medale 
zdobyły: Marta Skudlik – srebrny 
w konkurencji holowanie maneki-
na na dystansie 50 m i Weronika 
Majewska – brązowy na dystansie 
100 m w kategorii holowanie ma-
nekina w płetwach. W rywalizacji 

Mundurowi na medal!

Bardzo dobrze spisali się uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 im. H.C. Hoovera w II Mi-
strzostwach Śląska Szkół Mundurowych. Zawody roze-
grano pod koniec marca w Tułowicach (woj. opolskie). 
Reprezentanci „Hoovera” przywieźli do Rudy Śląskiej 
siedem medali, w tym cztery złote.

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Patryk Parys 
i Patrycja Zosada (pływanie na dystansie 50 metrów sty-
lem dowolnym), Krystian Polak (strzelanie w pozycji 
stojącej do tarczy) oraz drużyna w składzie: Marek Nuc-
kowski, Rafał Sznepka, Karol Jaworek, Dominik Sepio-
ło, Marcel Nawrat (pokaz technik interwencyjnych i sa-
moobrony). Ponadto Patryk Parys został wybrany naj-
lepszym zawodnikiem mistrzostw. Medale dla „Hoove-
ra” zdobyli również: Mateusz Czopek i Weronika Mańka 
(srebro w pływaniu) oraz Damian Kachniarz (brąz 
w pływaniu). Opiekunami drużyny byli nauczyciele wy-
chowania fizycznego – Rafał Koj i Marek Szendzie-
lorz. 

Zgoda z mistrzostwem
Tytuł Mistrzyń Śląska wywalczył Zespół KS Zgoda Ruda 

Śląska w kategorii dziewcząt. Nasze zawodniczki z zaled-
wie jednym meczem przegranym uplasowały się z dużą 
przewagą punktową na pierwszym miejscu w tabeli. Julia 
Skubacz i Agnieszka Iwanowicz zostały najskuteczniejszy-
mi zawodniczkami rozgrywek.

Zgoda występowała w następującym składzie: Paulina 
Wieczorek, Wiktoria Matczuk, Wiktoria Ciaś, Weronika So-
bańska, Agnieszka Iwanowicz, Julia Skubacz, Marta We-
ichrauh, Aleksanda Kołecka, Natalia Olichwer, Weronika 
Hulin. Trenerem drużyny jest Józef Szmatłoch.

Remis Pogoni
W piątek (4.04.) koszykarze Pogoni Ruda Śląska rozegra-

li spotkanie sparingowe z rywalem zza miedzy – Polonią 
Bytom, również przygotowującą się do turnieju półfinało-
wego o wejście do II ligi. Obie drużyny przystąpiły do spo-
tkania w niepełnych składach. Wśród bytomian zabrakło 
Marcina Ecki oraz dochodzącego do siebie po kontuzji Ma-
riusza Bacika. W Pogoni nie wystąpił Tomasz Stankala. 
Spotkanie zakończyło się remisem 71:71.

W SKRÓCIEbędą w niej pauzować. Oznacza to, 
że nie udało im się zrealizować za-
łożenia postawionego przed sezo-
nem, zgodnie z którym bielszowi-
czanki miały zakończyć sezon na 
piątym miejscu w tabeli. Ostatecz-
nie będą one bowiem szóste.

Pierwsze minuty spotkania 
z Otmętem Krapkowice były wy-
równane. Bielszowiczankom dwu-
krotnie udało się wyjść na jedno-
bramkowe prowadzenie. Od 11 
minuty na jednobramkowe prowa-
dzenie zaczęły jednak wychodzić 
gospodynie i z czasem ich przewa-
ga rosła. Dwukrotnie zdobywały 
one punkty seriami i na przerwę 
schodziły wygrywając różnicą sze-
ściu trafień. Ten wynik to także 
efekt ostrej gry bielszowiczanek. 
Sędziowie w pierwszej połowie 
podyktowali bowiem cztery karne 

na rzecz Otmętu, a zawodniczki 
Zgody trzykrotnie musiały opuścić 
parkiet na dwie minuty.

Od 33 minuty bielszowiczan-
ki zanotowały serię celnych tra-
fień, ale bezpieczną przewagę 
nadal utrzymywały gospodynie 
(18:13). Końcowy kwadrans 
meczu to typowa walka – przy-
znano sześć rzutów karnych 
krapkowiczankom, a w sumie 
obie ekipy otrzymały sześć 
dwuminutowych kar.
Otmęt Krapkowice – Zgoda 

Ruda Śląska 27:23 (15:9)
Zgoda Ruda Śląska: Brze-

ska, Podsiedlik – Kafel, Dziół-
ko 6, Wojcik 1, M. Krzystecz-
ko 2, Zelek 5, Hodyjas 3, D. 
Krzysteczko 2, Sobota 2, Po-
cheć 2

Trener: Viktoria Flizikowska

Sportowy rozkład jazdy:

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I
12 kwietnia, sobota, godz. 11.00  

Grunwald Ruda Śląska – Lot Konopiska
12 kwietnia, sobota, godz. 15.00  

Slavia Ruda Śląska – RKS Grodziec
Piłka nożna – liga okręgowa – grupa I

12 kwietnia, sobota, godz. 16.00  
Energetyk ROW II Rybnik – Urania Ruda Śląska

Piłka nożna – liga okręgowa – grupa II
12 kwietnia, sobota, godz. 16.00  

Jastrząb Bielszowice – Przemsza Siewierz
12 kwietnia, sobota, godz. 16.00  

Unia Dąbrowa Górnicza – Wawel Wirek
Piłka ręczna

11-13 kwietnia, piątek-niedziela, Półfinałowy Turniej 
Młodzieżowego Pucharu Polski z udziałem klubu KS Zgoda Ruda 

Śląska
Rugby – II liga mężczyzn

13 kwietnia, niedziela, godz. 14.00 Bytom (Karb), ul. Worpie 18
K.S. IGLOO RUGBY Ruda Śląska – K.S. RUGBY Wrocław

Występ w Żyrardowie był sprawdzianem przed Letnimi Mistrzostwami Polski w Szczecinie oraz 
mistrzostwami świata. Foto: arch.

mężczyzn wśród juniorów młod-
szych medal wywalczył Klaudiusz 
Matura na 100 m w konkurencji 
holowanie manekina w płetwach. 
Kilkukrotnie miejsca w pierwszej 

dziesiątce zawodów zajmowali: 
Aleksandra Spodzieja, Patrycja 
Majchrewicz, Weronika Majew-
ska, Sandra Konopka i Klaudiusz 
Matura.
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