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1 PROCENT

Bezpiecznie
na drodze

Drogowa
samowolka

Oni czekają
na wsparcie

Już za tydzień rozpoczynamy akcję
„Bezpieczny Samochód – Bezpieczna
Rodzina”. W ramach niej będą mogli
Państwo skorzystać z bezpłatnych kontroli pojazdów. To siódma edycja kampanii, podczas której mechanicy sprawdzą
układ hamulcowy, układ kierowniczy,
światła oraz stan ogumienia. Kontrole
prowadzone będą od 25 marca na czterech stacjach. Warto z nich skorzystać
szczególnie teraz – po okresie zimowym.
Dokończenie na str. 3

Nie lada problem zgłosili nam piesi
spacerujący ulicą Szyb Walenty w Rudzie. Twierdzą oni, że samochody ciężarowe dojeżdżające do pobliskiego
centrum dystrybucyjnego tarasują drogę, przez co m.in. pracownicy pobliskich ﬁrm mają problem z dotarciem do
miejsca pracy. Jednak zarówno policja
jak i właściciel centrum twierdzą, że
nikt nie zgłosił im takich zastrzeżeń.
Jak zakończy się ta rozbieżność zdań?
Dokończenie na str. 4

Ponad 200 stowarzyszeń i fundacji
z Rudy Śląskiej czeka na to, by to właśnie do nich traﬁły pieniądze z 1 procenta podatku, który można przekazać
w ramach rozliczenia PIT. Dzięki temu w ubiegłym roku rudzkie organizacje pozarządowe otrzymały ponad
672 tys. zł. Natomiast ogółem rudzianie wpłacili na OPP ok. 2 mln zł. Obie
te kwoty z roku na rok są coraz wyższe.
Dokończenie na str. 10-12

KREDYTY

REKLAMA
GOTÓWKOWE ORAZ
KONSOLIDACYJNE

• 15 tys. na oświadczenie
• ﬁrmowe do 30 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy
Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel.

731-35-35-35

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII
TEL. 32 779-73-73

Czytaj str. 14

KREDYT

na każdą kieszeń

• oprocentowanie kredytów gotówkowych
i konsolidacyjnych już od 5 %
• kredyty hipoteczne, samochodowe
i ﬁrmowe
• leasingi
• kredyty bez ograniczeń wiekowych
• uproszczone procedury

Zadzwoń albo napisz SMS-a o treści TAK
Doradztwo ﬁnansowe 668-447-277

ODDZWONIMY

Foto: arch.

Szykują się
do budowy
strefy suchej

SPECJALIZUJEMY SIĘ W ORGANIZACJI:
przyjęć rodzinnych, konferencji,
spotkań i imprez zakładowych

BIELIZNA
NAJLEPSZYCH
POLSKICH FIRM

Ślub
w plenerze!
PW SENATOR, ul. Wolności 45, Ruda Śl.,
tel. 32 243 61 71, 501 93 35 18
www.pwsenator.cdx.pl

– również w dużych rozmiarach
Biustonosze do miseczki M
Duży wybór kostiumów
kąpielowych przez cały rok
Sklep AmirandA
ul. Pokoju 1, Ruda Śląska 9
Dom Słoneczny, Tel. 509-553-732

www.facebook.com

Zapraszamy Zmysły do Krainy Fantazji,
Nieodpartego Uroku, Finezji i Kobiecości

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Pomoc dla Andżeliki znalazła się
w USA – to tamtejszy lekarz podjął się
leczenia. Dzięki temu dziewczynka
ma już za sobą rekonstrukcję kolana
i prostowanie stopy. Jednak to dopiero początek żmudnej drogi
w powrocie do zdrowia. 11 marca
odbył się kolejny zabieg.
– Rozmawiałam z wnuczką zaraz po powrocie do hotelu. Operacja trwała 2,5 godziny. Na
szczęście wszystko się udało. Teraz
Andżelika ma założony gips – żyjemy
nadzieją, że nie wystąpią żadne powikłania po zabiegu – tłumaczy babcia
dziewczynki. – Powrót córki i wnuczki

Zagrają w „Familiadzie”,
by wesprzeć Andżelikę
wstępnie zaplanowany jest na 12 kwietnia
– dodaje.
Choć dla Andżeliki odbyło się już szereg
imprez, rudzianie nie spoczęli na laurach.
Trzy lata temu drużyna pięciu wspaniałych
z Rudy Śląskiej próbowała dostać się do teleturnieju „Familiada”. Jednak dopiero

w ostatnim czasie zaproszono ją do rozgrywki eliminacyjnej, którą drużyna z Rudy
Śląskiej przeszła wzorowo. „Nasi” do trzech
miesięcy powinni wystąpić w telewizji.
– Na pomysł zgłoszenia się do „Familiady” wpadł Przemek Sochacki (mieszkaniec
Rudy Śląskiej, zwycięzca 9. odcinka 71.
edycji programu ,,Jeden z dziesięciu”–
przyp. red.), który zaprosił nas do swojej
drużyny. Jako że wyniknęła potrzeba pomocy, postanowiliśmy, że pieniądze, które uda
nam się zdobyć, przekażemy właśnie Andżelice – tłumaczy Aleksandra Poloczek, która
od początku towarzyszy wszelkim inicjatywom charytatywnym, organizowanym dla
pięciolatki.
W programie u boku pana Przemysława
wystąpią także Arkadiusz Chmielewski,
Tomasz Kucharczyk oraz Paweł Kwiatkowski. A pieniądze są na wagę złota, bo po
kolejnym zabiegu Andżelikę czekają kosztowna rehabilitacja oraz kolejny zabieg wydłużenia nóżki, na rzecz których na najbliższych miejskich imprezach będą zbierane
fundusze.
Magdalena Szewczyk

Foto: arch.

Dla tej wyjątkowej pięciolatki
rudzianie mobilizują siły, co
chwilę wymyślając kolejne
akcje, które mają na celu
pomóc jej w powrocie do
zdrowia. Andżelika urodziła
się bez piszczela i rzepki
w lewej nóżce. Ma także
rozszczep wargi i podniebienia
oraz niedrożność przełyku.
Gdy pojawiła się możliwość
leczenia dziewczynki, rudzianie
nie przeszli obok tej szansy
obojętnie.

Andżelika 11 marca przeszła kolejną operację.
OGŁOSZENIA

Z okazji Dnia Rzemiosła
wszystkim rudzkim Rzemieślnikom
życzę zawodowego spełnienia
i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Niech Święty Józef, Wasz Patron,
otacza Was swoją opieką
zarówno na stanowiskach pracy,
jak i poza rzemieślniczymi zakładami.
Życzę Wam zdrowia,
wszelkiej pomyślności
i radości nie tylko „od święta” .
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Cztery kółka do kontroli

Już wkrótce pożegnamy zimę, a wraz z nią naj- ciąga coraz większą liczbę mieszkańców. To ciepewniej opady śniegu, drogi skute lodem, czy wi- szy, bo przecież bezpieczeństwo i odpowiedzialna
zję odśnieżania samochodu. By kolejna, wiosenna jazda są najważniejsze – zachęca do udziału
już wyprawa, była bezpieczna, niezbędne jest w akcji Anna Piątek-Niewęgłowska, prezes spółskontrolowanie stanu pojazdu. – Między innymi ki Śląskie Media.
Jak podkreślają mechanicy – warto skorzystać
w związku z niskimi temperaturami okres zimowy
jest wyjątkowo niesprzyjający dla samochodów. z okazji bez względu na to, czy samochód rok
Do tego dochodzą opady śniegu, czy zniszczona wcześniej wyjechał z salonu, czy służy kierowcy
nawierzchnia dróg. Z powodu tych czynników au- znacznie dłużej. – Nawet nowiuteńki samochód
jest narażony na
ta stają się bardziej
usterki w okresie ziawaryjne, co z kolei
Pracownicy stacji kontroli pojazdów
mowym. Warto także
przekłada się na
przypominają, że po zimie konieczne jest
przypomnieć o przewiększą liczbę ustesprawdzenie stanu technicznego pojazdu.
glądzie młodym, nierek i uszkodzeń – tłuBowiem to, ile samochód ma na liczniku,
doświadczonym kiemaczy Jan Foik, kieczy kiedy został wyprodukowany, nie daje
rowcom, bo ich wierownik transportu
gwarancji stuprocentowego bezpieczeństwa.
dza na temat sprawi diagnostyki pojazTen apel skierowany jest w szczególności do
ności auta może być
dów PWiK.
niedoświadczonych kierowców.
jeszcze niewielka –
To właśnie m.in.
radzi Jan Foik.
na Stacji Kontroli
Taka wiedza przychodzi bowiem wraz z upłyPojazdów PWiK w Nowym Bytomiu przy ul. Pokoju 13 już za tydzień będzie można bezpłatnie wem lat i kolejnymi doświadczeniami. – Miałam
skontrolować auto w ramach kampanii „Bez- prawo jazdy dopiero kilka miesięcy. Postanowipieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. Do łam kupić używany samochód. Jego właściciel
kampanii przyłączyły się także Stacja Kontroli zapewniał, że opony, w które wyposażone było auPojazdów Alfa z Bykowiny (ul. Szpaków 51), to, są wielosezonowe – opowiada pani Karolina
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Omega z Bykowiny. – Niestety, prawda była zupełnie inw Goduli (ul. Stara 1) oraz Stacja Kontroli Pojaz- na. Przejechałam wprawdzie zimę, ale wiosną,
dów Gamma w Świętochłowicach (ul. Katowicka gdy drogi były już czarne, jedna z opon pękła na
drodze, co skończyło się kolizją.
73).
Dlatego też szczególnie ważne jest sprawdze25 marca w papierowym wydaniu „Wiadomości Rudzkich” znajdziecie Państwo zaproszenia nie poszczególnych układów samochodu. – Kondo udziału w akcji, na podstawie których w wy- trola będzie dotyczyła układów: hamulcowego,
branych stacjach diagnostycznych przeprowadzo- kierowniczego, zawieszenia, ogumienia, a także
ne zostaną badania stanu technicznego pojazdów. oświetlenia i ogólnego stanu technicznego pojazPonadto zaproszenia będzie można pobrać ze stro- du – zapowiada Damian Śledź, kierownik Cenny internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl. – To trum Motoryzacyjnego grupy Auto-Bud w Święjuż kolejna nasza akcja, która z roku na rok przy- tochłowicach, do której należą stacje Alfa, Gam-

Foto: arch.

Zbliżająca się wiosna to najlepszy czas, by kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo na drodze. Dlatego też już po raz siódmy „Wiadomości Rudzkie”
zapraszają do udziału w akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”,
w ramach której będziecie Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych przeglądów w wybranych stacjach kontroli pojazdów.

Akcja potrwa do 17 kwietnia.
W ramach siódmej edycji naszej
kampanii „Bezpieczny Samochód
– Bezpieczna Rodzina” mechanicy
w wybranych stacjach diagnostycznych
w Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach
sprawdzą m.in. układ hamulcowy,
układ kierowniczy, światła, czy stan
ogumienia. Kierowcy będą mogli liczyć
na kompleksową i fachową pomoc.
ma i Omega. – Kierowcy nie ponosząc żadnych
opłat, zostaną poinformowani o tym, co ewentualnie należy naprawić, bowiem nie wszystkie usterki można wykryć „gołym okiem” samodzielnie
pod domem, czy w garażu – dodaje.
W stacjach kontroli pojazdów Auto-Budu można będzie więc już na miejscu umówić się na ter-

min ewentualnej naprawy pojazdu, bądź mechanicy od razu zabiorą samochód na warsztat. My
zaś ze swojej strony przypominamy, że kierowcy,
którzy wezmą udział w naszej akcji, otrzymają
zapachowe zawieszki do samochodu z logotypem
kampanii.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Tiry kontra przechodnie. Tylko chodnika brak | R���
Z taką właśnie informacją zgłosiła się
Problem polega bowiem na tym, że
naszych sąsiadów i lokalnej społecznodo nas jedna z pracownic Zespołu Ciena drodze dojazdowej od ul. Szyb Waści, na bieżąco będziemy śledzić sytuację
płowni Przemysłowych Carbo-Energia,
lenty w streﬁe ruchu nie ma chodnika.
i w razie potrzeby, w ramach obowiązuktóry znajduje się przy ul. Szyb Walenty.
W sprawie rozwiązania problemu piejących w naszej ﬁrmie procedur, reago– Tak jak wiele innych osób codziennie
szych zgłosiliśmy się do Jeronimo Marwać” – takie zapewnienie otrzymaliśmy
idę tamtędy pieszo do pracy. Mam nie latins Polska, właściciela sieci sklepów
od Jeronimo Martins Polska.
da problem na wysokości centrum dysBiedronka. Przedstawiciele biura prasoCzy więc telefony do naszej redakcji
trybucyjnego Biedronki, bo dojazznajdują swoje odzwierciedlenie
dową drogę blokują tiry, których
w rzeczywistości? Zapytaliśmy o
Kierowcy mają problem z wyminięciem tirów,
które zatrzymują się przy wjeździe do centrum
kierowcy oczekują na wjazd do
to policjantów. – Od początku roku
dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska
strefy ruchu – wyjaśnia pani Brygido dnia dzisiejszego nie mieliśmy
w Rudzie. Jednak zarówno JMP, jak i rudzka
da.
zgłoszonej żadnej interwencji
policja twierdzą, że nikt nie zgłosił im takiego
Opowiada ona także, że niedawzwiązanej z blokowaniem drogi
problemu. Obie strony zapewniają, że ulica Szyb
no znalazła się w sytuacji, gdy na
czy przejścia na ul. Szyb Walenty
Walenty będzie częściej kontrolowana.
drodze pojawił się drugi samochód
– twierdzi Arkadiusz Ciozak, oﬁciężarowy, który musiał wyminąć
cer prasowy KMP Ruda Śląska. –
zaparkowany tir, przez co znalazła się w
Jeśli chodzi o więcej patroli w tym miejwego JMP twierdzą jednak, że do tej
„potrzasku”. – Dwa auta osobowe potrascu, to na chwilę obecną – ze względu na
pory nie otrzymali żadnych sygnałów w
ﬁą się wyminąć, ale ta sytuacja była nabrak zgłoszeń – nie przewidujemy nasipowyższej sprawie. Otrzymaliśmy od
prawdę niebezpieczna, ponieważ znalalenia służb w tym rejonie, jednakże polinich odpowiedź.
złam się pomiędzy dwoma potężnymi sacjanci ruchu drogowego będą doraźnie
– „W związku z przekazanymi nam
mochodami – podkreśla pani Brygida.
kontrolować ulicę Szyb Walenty, aby
informacjami, mając na uwadze komfort

Śmieci i błoto 365 dni w roku.
Ale do czasu...

Foto: JO

Najpierw dzikie wysypiska śmieci, a teraz zablokowana droga – to problemy, jakie zgłaszają pracownicy zakładów przy ul. Szyb Walenty w Rudzie. W tym drugim przypadku chodzi o tiry, których kierowcy
– w oczekiwaniu na wjazd do centrum dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska – uniemożliwiają
innym przejazd, przez co piesi obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Problematyczny dla pieszych jest odcinek przy JMP.
zdiagnozować, czy rzeczywiście dochodzi tam do blokowania drogi – zapowiada. Mieszkańcy muszą więc poczekać aż

Jeronimo Martins Polska spełni swoje
obietnice.
Joanna Oreł

| R���

Na to, jak żyje się w pobliżu ul. Norwida 2, poskarżył się jeden z jej mieszkańców. – Śmieci są dosłownie wszędzie. Chyba nikt nie dba tu o porządek – zauważa
rudzianin.
Kolejne trudności pojawiają się w okresach obﬁtych opadów deszczu. – Gdy
spadnie deszcz, robi się tu wielkie grzęzawisko. Nie ma nawet kawałka chodnika.
Przejście do klatki kończy się zabłoconymi
butami. Nie wspomnę już o matkach z wózkiem, czy osobach starszych, dla których

pokonanie tego odcinka graniczy z cudem
– dodaje mieszkaniec.
Budynkami, o których mowa zajmuje
się spółka MPGM. Po naszym zgłoszeniu
problem zaśmieconego podwórka – przynajmniej na jakiś czas – rozwiązano. –
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej w dniu 26.02.2015 r. został
wysprzątany placyk gospodarczy przy ul.
Norwida 2 w Rudzie Śląskiej – informuje
Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału

Spraw Lokalowych Urzędu Miasta. Pytanie, czy powstanie także betonowa droga
lub chodnik, który ułatwi mieszkańcom
dojście do wspomnianego budynku? – Na
podwórzu tej posesji w chwili obecnej prowadzone są roboty w zakresie naprawy
kanalizacji. Po zakończonych pracach teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Dodatkowo zarządca dokona
wyceny kosztów utwardzenia przedmiotowego placu – zapowiada Anna Stemplewska.
Magdalena Szewczyk

Foto: MS

To miejsce wygląda nieciekawie przez okrągły rok. Jednak ostatnimi czasy – podczas ulewnych dni – problem dawał się wyjątkowo we znaki. Mowa o okolicach ulicy Norwida 2. Jej
mieszkańcy narzekają na błoto przed budynkiem oraz na zaśmiecony plac.

Mieszkańcy ul. Norwida 2 narzekają na zabłocony plac.
REKLAMA

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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Górnicze emerytury zbyt
wysokie, czy za niskie? Zdania
są podzielone. Oto wyliczenia

– Sposób obliczenia kwoty miesięcznej emerytury górniczej jest
taki sam, zarówno dla emerytur
bez względu na wiek, jak i dla
przysługujących z tytułu ukończenia 50 lub 55 lat (o tym, kto i kiedy
może udać się na emeryturę pisaliśmy w ubiegłym tygodniu –
przyp. red.) – zaznacza Maria
Daszczyk-Biernat, dyrektorka oddziału ZUS w Chorzowie.
Sposób wyliczenia wysokości
świadczenia zależy od: podstawy
wymiaru emerytury, długości
okresów składkowych (1,3 proc.
podstawy wymiaru emerytury za
każdy rok) i nieskładkowych (0,7
– Sposób obliczenia kwoty
miesięcznej emerytury
górniczej jest taki sam,
niezależnie od tego czy
jest to emerytura bez
względu na wiek, czy z racji
ukończenia 50 lub 55 lat
– tłumaczy Maria DaszczykBiernat, dyrektorka oddziału
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w Chorzowie.
proc. podstawy), a także przeliczników zastosowanych do okresów
pracy górniczej oraz obowiązującej kwoty bazowej (24 proc.).
– Zacznijmy od kwoty bazowej
– jest to przeciętne wynagrodzenie
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim
roku kalendarzowym. Kwota bazowa jest ustalana corocznie
i obowiązuje od 1 marca każdego
roku do końca lutego następnego
roku. Aktualna kwota bazowa obowiązująca do końca lutego 2016 r.
to 3308,33 zł – wylicza Maria
Daszczyk-Biernat.
Jeżeli zaś chodzi o wskaźnik
wysokości podstawy wymiaru
emerytury to należy najpierw zsumować zarobki górnika dla każdego roku kalendarzowego z okresu
wybranego do ustalenia podstawy
wymiaru (czyli z kolejnych 10 lat
w ostatnim 20-leciu albo z 20 lat,
dowolnie wybranych z całego
okresu zatrudnienia). Następnie
trzeba – dla każdego roku – wyli-

czyć wskaźnik, dzieląc zarobioną
kwotę przez kwotę przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku.
Z uzyskanych wartości procentowych należy wyciągnąć średnią,
przy czym tak wyliczony wskaźnik nie może przekraczać 250
proc.
Do ustalenia emerytury należy
pomnożyć kwotę bazową (3308,33
zł) przez wskaźnik wysokości
podstawy wymiaru. – Następnie
obliczamy okresy składkowe i nieskładkowe. I tutaj pojawiają się
tzw. przeliczniki, według których
– obliczając liczbę okresów składkowych – przelicza się okresy pracy górniczej – tłumaczy Daszczyk-Biernat.
Przeliczniki te to: 1,8 – za każdy rok pracy przodkowej i w drużynach ratowniczych (czyli takiej
pracy, która może być zaliczona
w wymiarze półtorakrotnym przy
ustalaniu prawa do emerytury
w wieku 50 lub 55 lat); 1,5 – za
każdy rok pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy; 1,4 –
za każdy rok pracy mieszanej (tzn.
wykonywanej częściowo na powierzchni a częściowo pod ziemią) oraz 1,2 – za każdy rok pracy
w pozostałych zajęciach uprawniających do uzyskania emerytury
górniczej. – Innymi słowy, jeśli
górnik posiada 10 miesięcy pracy
przodkowej, to po zastosowaniu
przelicznika
1,8
otrzymamy
18 miesięcy okresów składkowych
– wylicza dyrektorka chorzowskiego ZUS-u. – Zastosowanie
przeliczników górniczych jest jednak objęte pewnymi ograniczeniami. Łączny okres pracy górniczej

po ich uwzględnieniu nie może być dłuższy niż 45 lat, tj.
540 miesięcy. Pozostałe miesiące pracy górniczej, w stosunku do których nie można zastosować przeliczników z uwagi na powyższe ograniczenie – zwiększają
Wielkość emerytur
liczbę okresów składkowych
górniczych jest zależna
w wymiarze 1:1 – dodaje.
od: podstawy wymiaru
Wszystkie okresy składkowe
świadczenia, długości
okresów składkowych (1,3
biorą udział w procesie obliczania
proc. podstawy wymiaru
wysokości emerytury – są mnożoemerytury za każdy rok)
ne przez 1,3 proc. podstawy wyi nieskładkowych (0,7 proc.
miaru emerytury.
podstawy), przeliczników
Przykład wyliczenia emerytury
zastosowanych do
górniczej (1.03.2015 r.):
okresów pracy górniczej
Ubezpieczony udowodnił:
oraz obowiązującej kwoty
• okresy pracy górniczej z zabazowej (24 proc.).
stosowaniem przelicznika 1,8
– 27 miesięcy;
• okresy pracy górniczej z zasto- • okresy składkowe „niegórnisowaniem przelicznika 1,5
cze” – 45 miesięcy;
– 261 miesięcy;
• okresy nieskładkowe – 5 mie• okresy pracy górniczej z zastosięcy.
Wskaźnik wysokości podstawy
sowaniem przelicznika 1,4
wymiaru wynosi – 250 proc.
– 18 miesięcy;

Foto: Agnieszka Rolnik, arch.

W związku z protestami górników oraz trudną sytuacją w branży, głośno zrobiło się
ostatnio w sprawie wysokości górniczych emerytur. Również sami pracownicy
kopalń zastanawiają się, czy i kiedy „opłaca” się zrezygnować z pracy. Postanowiliśmy wyliczyć, ile de facto wynoszą emerytury górników.

3308,33 zł – tyle wynosi kwota bazowa górniczych emerytur.
Podstawa wymiaru emerytury • okresy nieskładkowe: 5 x 0,7
to iloczyn aktualnie obowiązująproc.: 12 miesięcy = 0,29 proc.
cej kwoty bazowej i indywidualWyliczenie emerytury
nego wskaźnika wysokości podna podstawie
stawy wymiaru: 3308,33 x 250
art. 53 ustawy
proc. = 8270,83 zł.
emerytalnej:
Zastosowanie przeliczników 24 proc. x 3308,33 zł = 794,00 zł
górniczych:
(465,3 x 1,3 proc.) : 12 = 50,41
27 x 1,8 = 48,6
proc. x 8270,83 = 4169,32 zł
261 x 1,5 = 391,5
(45 x 1,3 proc.) : 12 = 4,88 proc.
18 x 1,4 = 25,2
x 8270,83 = 403,62 zł
Razem = 465,3
(5 x 0,7 proc.) : 12 = 0,29 proc.
x 8270,83 zł = 23,14 zł
Zastosowanie wskaźników do okreRazem = 794,00 zł + 4169,32 zł
sów składkowych i nieskładkowych:
• okresy składkowe: 465,3 x 1,3 + 403,62 zł + 23,14 zł = 5390,92
proc.: 12 miesięcy = 50,41 zł brutto.
proc.

Joanna Oreł
REKLAMA

REKLAMA

w Rudzie Śląskiej
ul. Niedurnego 55
pon.-pt. 9.00-17.00.
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Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97,
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
Baran – Pozwól sobie
na odrobinę swobody
i znajdź czas na ciekawe zajęcia. Dobra organizacja czasu sprawi, że uda Ci się wszystko
to, co sobie postanowisz.
Byk – Gwiazdy będą sprzyjać Twym
sprawom zawodowym. Oczekuj nowych propozycji, teraz wszyscy zwrócą na
Ciebie większą uwagę. Załatwiaj śmiało wszystkie sprawy,
odwiedzaj banki i urzędy.
Bliźnięta – Myśl
o swoich potrzebach, bo inni nie
domyślą się sami, czego
chcesz. Gwiazdy pomogą Ci
zmienić na lepsze to, co nie podoba Ci się w domu lub związku.
Rak – Ostrożnie
z ﬂirtami i romansami. Możesz stać

się obiektem zazdrości i plotek. Nie zwierzaj się ze swoich sekretów, gwiazdy sprzyjają ich rozpowszechnianiu.
Lew – Przypomnij
sobie o różnych
niezałatwionych
sprawach, może warto je teraz
jeszcze raz rozkręcić. To dobry czas, by zająć się domem,
przeprowadzić gruntowne porządki lub zacząć remont.
Panna – Gwiazdy
zapewnią Ci powodzenie w miłości,
a w pracy postarają się o to,
aby było mniej konﬂiktów. Ludzie będą wobec Ciebie bardziej uprzejmi, to dobry czas
na zawieranie znajomości.
Waga – Możesz liczyć teraz na wiele
radości i wyrozumiałości. Jeśli coś Cię niepokoi, mów o tym otwarcie. Teraz
wyjaśnicie spory. Zastanów się
nad znaczeniem swych snów,
teraz mogą być prorocze.
Skorpion – Złośliwe osoby mogą
wziąć Cię na ję-

zyki, ale nie warto się tym
przejmować. Dzięki korzystnym zbiegom okoliczności możesz wiele teraz
zyskać.
Strzelec – Będziesz bezpośredni i szczery. Twoje opinie będą zaskakujące
dla osób, którym dotychczas tylko przytakiwałeś.
Czasami trzeba pokazać co
się naprawdę wie i potraﬁ.
Koziorożec
–
Planety
Cię
wspierają, a nawet ześlą kilka nowych propozycji. Sukces będzie zależał od Twojej wytrwałości. Nie słuchaj zazdrośników, tylko własnej intuicji.
Wodnik – Nie
przywiązuj się do
starych układów,
nie broń zaciekle przed
zmianami. Teraz jest czas
na nowe pomysły, które
przyniosą Ci zadowolenie.
Ryby – Zadbaj
o swoje nerwy i
nie obiecuj ludziom, że rozwiążesz ich
problemy. Nie wymagaj od
siebie zbyt wiele, bo grozi
Ci przemęczenie i spadek
formy.
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KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

1

2

3

4

5

1

Nadia Krystosik
córka Magdaleny i Denisa
ur. 1.03. (3336 g i 56 cm)

Liliana Paluch
córka Kariny i Rafała
ur. 1.03. (3190 g i 52 cm)

8

9

Poziomo: 1 – gat. zboża, 5 – dostojeństwo, 8
– morski jamochłon, 9 – ostrzeżenie, 11 – ondyna, wodna rusałka, 12 – przyjaciel Atosa i Porto- 15
16
sa, 15 – wulkan na Wyżynie Armeńskiej, 17 –
papier do kopiowania pisma, 20 – szal futrzany,
21 – w staroż. kraina na wsch. wybrzeżu Morza
22
Śródziemnego, 24 – ptak z rzędu kuraków, 25 – 21
afr. małpiatka, 28 – siła witalna, 29 – rzeźbiarz
grecki, 32 – ciastko z kremem, 33 – notatnik, 36
– mit. rzym. bogini świtu, 39 – w dawnej Polsce:
danina, 42 – siedmioramienny świecznik ży- 28
dowski, 43 – osioł azjatycki, 45 – czelność,
śmiałość, 46 – wyrodek, 47 – imię żeńskie.
Pionowo: 1 – przerwa, 2 – żądłówka, 3 –
34
dwukołowa taczka, 4 – pierszeństwo, 5 – znak 33
dodawania, 6 – przyrząd do połowu ryb, 7 – taras, 10 – osłona ręki przy szabli, 13 – mit. gr.
bogini mądrości, 14 – cerkiewny obraz, 16 –
ischias, 17 – reguła, norma, 18 – zapis testamen- 42
tu, 19 – zbiór map, 21 – arbuz, 22 – suche ciastka z orzechami lub migdałami i miodem, 23 –
napastnik, 26 – kukła, 27 – ind. krewniak kozicy,
30 – miejsce zamieszkania, 31 – jedn. po- 46
wierzchni ziemi, 34 – nota, osąd, 35 – czas,
okres w historii ziemi, 37 – grekokatolik, 38 –
lasso, 40 – męczy dłużnika, 41 – parowozownia, 44 – zobia, łow.
zboże sypane ptakom jako przynęta.
Hasło krzyżówki nr 8 brzmiało: kulinarne nowinki. Nagrodę
otrzymuje Stefan Broda, po odbiór zapraszamy do redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do realizacji
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11

12

13

14

4
17

Marcel Sebastian Krawczyk
syn Iwony i Sebastiana
ur. 3.03. (3240 g i 55 cm)

Michał Nowak
syn Karoliny i Marka
ur. 3.03. (3970 g i 55 cm)

23

25

26

27

29

7
35

36

39

40

38

41

43

44
9

45
8
47

w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40) z tej
krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na
adres redakcji (41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) hasło,
które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do
10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

R��������
������

Wojciech Ochocki
syn Barbary i Janusza
ur. 4.03. (3300 g i 55 cm)

Dawid Cieśla
syn Izabeli i Bartosza
ur. 10.03. (2945 g i 53 cm)

Antoni Pypno
syn Oliwii i Tomasza
ur. 11.03. (2500 g i 46 cm)

Michał Garbas
syn Sylwii i Adriana
ur. 10.03. (3900 g i 58 cm)

Zuzanna Wolny
córka Joanny i Tomasza
ur. 11.03. (3760 g i 55 cm)

Lilianna Bielawska
córka Anny i Jakuba
ur. 10.03. (3200 g i 57 cm)

Robert Ciureja
syn Moniki i Adama
ur. 10.03. (3210 g i 51 cm)

Laura Gałenżeska-Szwajca
córka Ady i Łukasza
ur. 10.03. (3170 g i 55 cm)

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja
Twojego malucha

798 896 968

37
6

Jagoda Heim
córka Weroniki i Łukasza
ur. 10.03. (3050 g i 53 cm)

tel.

31

32

Nikola Fojucik
córka Klaudii i Krzysztofa
ur. 8.03. (2800 g i 53 cm)

Anna Krystoń
córka Alicji i Tomasza
ur. 6.03. (3080 g i 51 cm)

30
5

Wiktoria Duda
córka Alicji i Amadeusza
ur. 8.03. (3320 g i 55 cm)

Rafał Fiszer
syn Justyny i Adama
ur. 7.03. (3690 g i 60 cm)

19

24

Bartosz Borys
syn Agnieszki i Marcina
ur. 7.03. (3370 g i 57 cm)

Lena Barszczewska
córka Elżbiety i Mariusza
ur. 9.03. (3350 g i 52 cm)

18

20

Leon Kowalski
syn Magdaleny i Daniela
ur. 6.03. (3465 g i 56 cm)

Franciszek Szankowski
syn Sandry i Krzysztofa
ur. 11.03. (3540 g i 55 cm)

7

3
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Nikola Kokot
córka Bernadety i Sebastiana
ur. 25.02. (3200 g i 55 cm)

6
2

facebook.pl/aproduction.rolnik

Dla naszych Czytelników
mamy 1 podwójne
zaproszenie
na koncert Alexandra
Maceradi – Rosyjskie
ballady i romanse
(27.03.2015 r.,
godz. 18.00).
Wyślij SMS-a o treści:
wiad.ballady
+ imię i nazwisko na
numer 71100 (koszt
SMS-a to 1 zł + 23%
VAT tj. 1,23 zł brutto).
Na SMS-y czekamy
18.03.2015 od godz.
10.00 do 20.03.2015 do
godz. 12.00.
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RUDA ŚLĄSKA

Przebojowe
dzieciaki

Gościnni „Rudzianie”

By nie sięgać po narkotyki

KOCHŁOWICE

Biblijni eksperci
Nikt tak jak oni nie opanował treści Dziejów Apostolskich. Trzydziestu uczestników czternastego międzyszkolnego konkursu biblijnego przez 45 minut
zmagało się w kochłowickim domu katechetycznym
z zagadnieniami Pisma Świętego. Efekty tego były naprawdę wspaniałe. W konkursie przyznano pierwsze
i drugie miejsca, a także ex aequo trzy miejsca na ostatnim stopniu podium. Jury postanowiło także wyróżnić
trzy osoby. – Dla mnie test nie był trudny, choć zdarzyło się parę podchwytliwych pytań – skomentowała Katarzyna Borys z Gimnazjum nr 18, która zajęła pierwsze miejsce, choć już po 25 minutach uporała się z pytaniami i oddała swoją pracę konkursową.
Można powiedzieć, że Kasia to prawdziwa weteranka biblijnego konkursu, ponieważ w tym roku uczestniczyła w nim już po raz piąty. Osiągnięcie sukcesu podczas 14. edycji zmagań wymagało jednak sporych nakładów pracy. – Raz tylko udało mi się zająć piąte
miejsce – tłumaczyła laureatka.
Drugie miejsce przypadło z kolei w udziale Bogumile Siegmund z Gimnazjum nr 11, a trzecie – uczennicom Gimnazjum nr 6: Magdalenie Reźnie, Elizie
Świerczek oraz Sarze Ludwig. 	
DK

dzi, z którymi tworzymy zgrany zespół także po zajęciach – podkreśla Magdalena Ryguła, członkini zespołu. 
DK

RUDA ŚLĄSKA

Rudzkie sceny dla młodzieży

W tym roku Festiwal odbędzie się po raz 25.
To impreza dla wszystkich młodych, którzy nie pochwalili się jeszcze swoimi talentami artystycznymi
szerszej publiczności. Minęło już ćwierć wieku od kiedy po raz pierwszy zorganizowano Rudzki Festiwal
Kultury Młodzieży Szkolnej. Także i w tym roku odbę-

dzie się tradycyjne już kulturalne święto, którego finał
zaplanowano na 14 maja.
Teraz nadszedł czas na zgłaszanie się do udziału
w poszczególnych kategoriach. Na przesłuchania teatralne zgłoszenia przyjmowane będą jeszcze do 20
marca, a w kategorii muzycznej – do 9 kwietnia. Także
do 9 kwietnia można nadsyłać prace plastyczne (w przypadku konkursu drużynowego pracę przestrzenną tworzy się na miejscu w dniu konkursu). W kategorii taniec
zgłoszenia przyjmowane będą z kolei do 7 kwietnia.
Przeglądy poszczególnych kategorii odbędą się zgodnie
z kolejnością: teatralny – 26-27.03., muzyczny – 15.04.,
plastyczny – 13.04. i taneczny – 14.04.
Zgłoszenia przyjmują trzy rudzkie placówki, które
są współorganizatorami (wraz z miastem) Rudzkiego
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, czyli Dom
Kultury w Bielszowicach, Młodzieżowy Dom Kultury
oraz MCK. O tym kto zdobędzie nagrody, zadecydują
komisje konkursowe powołane na miejskim szczeblu.

MS

RUDA ŚLĄSKA

Ekologia i sztuka
Dzieci od najmłodszych lat powinny być wychowywane w duchu proekologicznym. W tę ideę wpisuje się
kolejny konkurs plastyczny organizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Uczniowie mogą zgłaszać prace do 20 marca.
„Woda nasze bogactwo” – tak brzmi hasło tegorocznego konkursu, który adresowany jest do uczniów
czwartych klas szkoły podstawowej. Wpisuje się on
w tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody, który
przypada 22 marca. W ramach konkursu uczniowie
mają za zadanie przygotować dzieła plastyczne w dowolnej technice, ale związane z problematyką proekologiczną.
– Dzieci pod okiem nauczycieli mogą przygotować
prace w formacie A3. Później szkoły powinny je przesłać do PWiK, gdzie specjalnie powołana komisja konkursowa oceni zgłoszenia – zapowiada Małgorzata
Kowalczyk-Skrzypek z Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

To już czwarta edycja konkursu.
Każda ze szkół może zgłosić dowolną liczbę prac.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się pod koniec marca. Natomiast termin zgłoszeń upłynie 20 marca.
JO

To stowarzyszenie szczególnie stara się pomóc najmłodszym, którzy borykają się z nałogami. Członkowie
„Nereusza” w marcu i kwietniu będą realizowali projekt
profilaktyczny „Bez ryzyka – program przeciwdziałania
narkomanii wśród dzieci i młodzieży”. Jego partnerem
jest Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka.
Czego można się spodziewać po projekcie? Tematycznych konferencji, warsztatów umiejętności wychowawczych i psychospołecznych dla rodziców oraz wychowawców, a także warsztatów rozwoju osobistego,
czy konsultacji z psychologiem dla dzieci i rodziców.
– Celem projektu jest zwiększenie efektywności oddziaływań profilaktycznych poprzez wzmacnianie więzi
w rodzinach oraz wyposażenie jej członków w wiedzę
i umiejętności, które pozwolą im uniknąć podejmowania
ryzykownych zachowań i pozwolą spokojnie kroczyć
przez życie czując bliskość i wsparcie kochających ludzi
– wyjaśniają członkowie stowarzyszenia św. Filipa Nereusza.
Od 9 do 16 marca odbyły się już warsztaty i konferencje pod tytułem „PZP, czyli Porozumienie Zapobieganie Pomaganie, znam swoją wartość i wiem co robię”. Kolejne akcje już wkrótce.
MS

RUDA

Pomoc na start!

Foto: DK

„Rudzianie” zarażają innych folklorem.

Foto: arch.

Święto muzycznych talentów zapanowało w środę
(11.03.) w Miejskim Przedszkolu nr 47 na Bykowinie.
Tego dnia maluszki mogły zaprezentować swoje sceniczne umiejętności za sprawą konkursu Mini Lista
Przebojów. Był on dedykowany dzieciom ze wszystkich grup wiekowych.
Muzyczną zabawę dla najmłodszych zorganizowały
nauczycielki Iwona Barszcz i Katarzyna Skutnik, które
zachęcały swoich podopiecznych do występów przed
publicznością. W sumie w konkursie wzięły udział
dzieci z dziesięciu grup. Mimo młodego wieku i debiutu maluszki poradziły sobie świetnie z tak trudnym –
jak na ich wiek – repertuarem, czyli utworami m.in.
Shakiry, Czerwonych Gitar, ABBY oraz Maryli Rodowicz.
– Dzieci żywo reagowały na pojawiające się utwory.
Entuzjazm, uśmiech na twarzy oraz zadowolenie były
widoczne, kiedy dzieci poruszały się w rytm muzyki.
Okazuje się, że przedszkolaki doskonale czują się na
scenie, wcielając się w role małych artystów – opowiadała Iwona Barszcz.
Dzieci na koniec otrzymały od jurorów upominki
oraz słodki poczęstunek. 
JO

Foto: arch.

Dzieci radziły sobie świetnie na scenie.

Nie trzeba nikomu ich przedstawiać. Na scenie artystycznej działają od 1985 roku promując m.in. pieśni
i tańce regionów: śląskiego, łowickiego, rzeszowskiego, krakowskiego, żywieckiego, a także tańce narodowe. Zespół Pieśni i Tańca Rudzianie po raz kolejny dał
popis swoich umiejętności i wraz z gośćmi podczas
koncertu w Miejskim Centrum Kultury (10.03.).
– Jesteśmy otwarci na współpracę, dlatego na koncert zaprosiliśmy także zaprzyjaźnione zespoły. Wystąpili z nami także: Zespół Pieśni i Tańca Silesianie oraz
Zespół Pieśni i Tańca Chorzów – mówi Anna Roszczyk, kierownik zespołu ds. organizacyjnych.
Jak na Rudzian przystało, trwające około dwóch godzin wydarzenie okazało się prawdziwą ucztą kulturalną. Rozpoczęto je „Suitą śląską”, w czasie której zatańczyli najmłodsi artyści. Członków zespołu łączą jednak
nie tylko śpiew i taniec. – W ciągu szesnastoletniej
przygody z „Rudzianami” poznałam wspaniałych lu-

Foto: DK

NOWY BYTOM

Foto: arch. MP 47

BYKOWINA

19 osób otrzymało prezenty od „Pomocnych”.
Choć życie potrafiło ich doświadczyć, teraz
w pewnym stopniu ludzie ofiarnego serca starają się
im to wynagrodzić. 17 wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych otrzymało w siedzibie
stowarzyszenia „Pomocni” praktyczne prezenty
przydatne im podczas startu w dorosłe życie. – To już
czwarta edycja naszego autorskiego programu
„Praktyczny Prezent”, którą i tym razem przeprowadzamy w formie urodzin. Zapraszamy do swej siedziby przy ul. Bujoczka 12 wszystkich obdarowanych
oraz koordynatorów, wspólnie kosztujemy tortu
i świętujemy – mówiła podczas poniedziałkowego
(9.03.) spotkania Barbara Karasz, prezes stowarzyszenia Pomocni.
Przybyli wychowankowie czuli się właśnie tak, jak
solenizanci. Otrzymali paczki m.in. z kocami, pościelą, naczyniami, ręcznikami, kubkami oraz sztućcami,
które – jak zgodnie twierdzili – z pewnością przydadzą im się w prowadzeniu swych pierwszych gospodarstw. – Za każdym razem szukając „solenizantów”
przeprowadzamy rozeznanie w Ośrodku Pomocy
Dzieciom i Rodzinie, mieszkaniach Caritas, a także
konsultujemy się z działem pieczy zastępczej, który
sprawdza rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze – dodała Barbara Karasz.
DK

Rudzki senior

Każdemu Jubilatowi, a w szczególności temu, który wchodzi w okres jesieni życia, należą się salwy armatnie. Wszak 60, 70, 80 a nawet 100 świeczek na torcie to
powód do szczególnej radości. Warto – zgodnie ze śląską tradycją – celebrować ten wyjątkowy dzień w gronie najbliższych i zadbać o wyjątkową scenerię.

Huczne urodziny

wa, kulinarna uczta – zgodnie z życzeniami Jubilata.
W taki sposób swoje setne urodziny
w gronie najbliższej rodziny świętował
m.in. Augustyn Skrzypiec. – Tata jest
tak wzruszony, że nie wiem czy do końca jest świadomy tego, że ta impreza
jest wyprawiona na jego cześć – mówiła w ten uroczysty dzień córka Jubilata.
Wszyscy seniorzy, którzy przyjdą
zorganizować swoje urodziny u nas
i zamówią uroczystość, dostaną tort
gratis w okresie od 18 marca do końca roku.

PW SENATOR
ul. Wolności 45, Ruda Śląska
tel. 32 243-61-72, 501-93-35-18

Bo kobiet nie pyta się o wiek
Nie ważne ile masz lat, ważne na ile się czujesz! Z takiego założenia wychodzą
panie należące do Klubu Seniora przy Osiedlowym Domu Kultury RSM „Country”
na Bykowinie. Bez dwóch zdań – to prawidłowe podejście.
– Zwykle spotykamy się w drugie
wtorki miesiąca i zawsze aktywnie spędzamy czas. Każde z naszych spotkań
ma określoną tematykę. Dotychczas
miałyśmy m.in. zajęcia o powstaniach
śląskich, a także wymieniałyśmy się informacjami dotyczącymi roślin leczniczych – opowiada Ewa Chmielewska,
przewodnicząca klubu.
Panie są iście rozrywkowe, dzięki
czemu zaistniały niedawno na łamach
ogólnopolskiej prasy, kiedy to w lutym
na rynku przedstawiły układ taneczny,
przygotowany w ramach światowej
kampanii przeciwko przemocy wobec
kobiet pod hasłem „One Bilion Raising”. Bowiem oprócz Warszawy, to
właśnie panie z Bykowiny były jedynymi tańczącymi seniorkami w Polsce!
Toteż w takim klubie nie mogło zabraknąć świętowania Dnia Kobiet
w niekonwencjonalny sposób. Przy tej
okazji odwiedziliśmy nasze aktywne
panie. – Tematem spotkania była kobieta i jej różne wcielenia w codziennym
życiu. Zaczęłyśmy dosyć poważnie,
a mianowicie od przypomnienia posta-

Foto: DK

W Domu Przyjęć Okolicznościowych „Senator” istnieje specjalna recepta na to, by uczynić dzień urodzin
wyjątkowym. Nad spełnieniem urodzinowego marzenia dostojnego Jubilata
czuwa szlachcic. Solenizant zapisuje
na karteczce swoje marzenie. Mały liścik wrzuca się następnie do armaty
i hucznym wystrzałem oznajmia całej
okolicy, że to wyjątkowe urodziny.
A wszystko to w otoczeniu pięknego,
zielonego parku. Później przyjęcie
przenosi się do eleganckich wnętrz
„Senatora”, gdzie odbywa się prawdzi-

Seniorki spotykają się co miesiąc.
ci niezwykłej, bo Marii Curie-Skłodowskiej, ale później zrobiło się już całkiem
wesoło – komentowała Krystyna Pospieszczyk, uczestniczka imprezy.
Panie, które chciałyby się przyłączyć
do aktywnych seniorek z Bykowiny,
mogą zgłosić się do ODK RSM „Country” przy ul. Sztygarskiej 9 lub odwiedzić Klub „Seniora” na Facebooku.
– Zapraszamy wszystkich seniorów,
którzy chcą się podzielić swoimi pomysłami, a przede wszystkim sobą – zachęca Ewa Chmielewska.
Dominika Kubizna

II

RUDZKI SENIOR

Złote Gody
Przeżyli razem 50 lat, a ich miłość nadal
kwitnie. W piątek (20.02.) w Caritas
Archidiecezji Katowickiej Ośrodku Świętej
Elżbiety odbyła się uroczystość złotych
godów. Dyplomy i kwiaty w podzięce za
wspólnie spędzony czas otrzymało
w sumie 19 małżeństw.

Aniela i Jan Pilchowie.

Barbara i Jan Molekowie.

Beata i Gerard Woźnicowie.

Emilia Psiuk wraz z synem.

Felicja Brudny wraz
z wiceprezydent Anną Krzysteczko.

Helena i Jan Siedlichowie.

Henryk Kawoń wraz z córką.

Ilza i Ginter Michalscy.

Irena i Edmund Skolikowie.

Jadwiga i Wilhelm Kruszowie.

Krystyna i Eugeniusz Stalmachowie.

Krystyna i Józef Kliszowie.

Maria Spyra wraz
z wiceprezydent Anną Krzysteczko.

Regina i Edward Linkowie.

Róża i Kazimierz Szymańscy.

Seweryna i Jan Wiglinscy.

Teresa i Stanisław Mrozowie.

Urszula i Franciszek Halupczokowie.

Wanda i Józef Wilkoszyńscy.

Apteka Rodzinna
pl. Niepodległości 5, 41-703 Ruda Śl.,
tel. 32 248 38 89

całodobowa 24h

APteka Rodzinna
ul. Niedurnego 50D/2, 41-709 Ruda Śl.,
tel. 32 242 00 38
pon.-pt. 8.00-20.00 , sob. 8.00-16.00,
niedz. 8.00-14.00

Apteka Rodzinna
ul. Oświęcimska 126, 41-707 Ruda Śl.,
tel. 32 242 70 80
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00

Apteka ZDROWIE I
ul. Karola Goduli 13 41-703 Ruda Śl.,
tel. 32 244 30 77
pon.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-20.00

www.aptekadziecka.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Ponad 2 mln zł otrzymały organizacje pożytku publicznego od rudzkich podatników rozliczających się za rok 2013. Niecałe 20 procent tej sumy trafiło do stowarzyszeń, towarzystw i fundacji z Rudy Śląskiej. – W mieście działa wiele wspaniałych organizacji, które
warto wspierać. Może się zdarzyć, że pewnego dnia sami będziemy musieli skorzystać z ich pomocy. Pamiętajmy – dobro za dobro –
podkreśla Grażyna Dziedzic. – Byłoby dobrze, gdyby w tym roku do rudzkich organizacji pożytku publicznego trafiło jeszcze więcej
pieniędzy – dodaje prezydent Rudy Śląskiej.

Zdecyduj, kto dostanie
Twój 1 procent!

W ubiegłym roku do rudzkich organizacji
pozarządowych w ramach 1 procenta trafiło
ponad 672 tys. zł. Większą część tej sumy, bo
prawie 394 tys. zł, przekazali rozliczający się
mieszkańcy Rudy Śląskiej. – Idea „jednego
procenta” ma podwójny charakter. Wspieramy
organizacje pozarządowe, przez co wzrasta zaangażowanie obywatelskie mieszkańców, w tym
także lokalne – mówi prezydent Rudy Śląskiej.
– Warto byśmy znali organizacje społeczne
z terenu naszego miasta. Są to organizacje
wspierające, kulturalne, sportowe. Wachlarz
ich działań jest ogromny, myślę więc, że każdy
znajdzie dziedzinę bliską swojemu sercu, którą
chętnie wesprze – podsumowuje Grażyna
Dziedzic.
W mieście w ubiegłym roku ponad połowa
mieszkańców skorzystała z okazji wsparcia
trzeciego sektora. To wynik lepszy niż średnia

dla całego kraju. Rudzcy podatnicy na organizacje pożytku publicznego przekazali w sumie
ponad 2 mln zł. Najczęściej odpisy były deklarowane na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (przeszło 489 tys. zł). Na drugim miejscu znalazło się Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami „FAUNA”. Organizacja
w sumie otrzymała przeszło 302 tys. zł, z czego prawie 140 tys. dzięki hojności mieszkańców Rudy Śląskiej. Druga za FAUNĄ organizacja miejska, która otrzymała najwięcej pieniędzy, bo prawie 78 tys. zł, to Stowarzyszenie
Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana
Pawła II.
Od kilku lat wśród rudzkich najczęściej wspomaganych organizacji plasuje się także Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza. W ubiegłym roku organizacja otrzymała blisko 69 tys.
zł. – Pieniądze otrzymane z „jednego procen-

ta” przekazaliśmy m.in. na leczenie chorego
dziecka, dofinansowanie „Akcji Lato” skierowanej do dzieci i młodzieży oraz wsparcie wielu innych akcji organizowanych przez stowarzyszenie – wymienia Alina Szulirz, prezes
stowarzyszenia. – Teraz przymierzamy się do
stworzenia w Rudzie Śląskiej Centrum Rozwoju Rodzin, które zlokalizowane by było w Halembie. W miejscu tym pomoc znajdą małżeństwa borykające się z problemami, niekoniecznie te ubogie – zapowiada. – Pieniądze z „jednego procenta” stanowią istotną część finansów, jakich potrzebujemy, tak więc dziękuję
tym wszystkim, którzy nas dotychczas wspomagali i proszę o wsparcie również w tym roku –
podkreśla prezes.
Istotnego wsparcia ze strony rudzian w roku
ubiegłym doświadczyli także: Fundacja na
rzecz wczesnego rozpoznawania chorób nowo-

tworowych u kobiet GODULA – HOPE
(ok. 35 tys. zł), Stowarzyszenie RekreacyjnoSportowe „Gwiazda” (ok. 32 tys. zł) oraz Dom
Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Rudzie Śląskiej (ok. 29 tys. zł).
Przypomnijmy, że za rok 2012 rudzkie organizacje pożytku publicznego otrzymały 653
tys. zł. Od rudzian zebrały ponad 363 tys. zł.
Z upływem lat także ogólna suma, jaką rudzcy
podatnicy przekazują w ramach jednego procenta, wzrasta. W 2013 roku na organizacje
pożytku publicznego działające w kraju przekazali oni 1,9 mln zł, w 2012 roku zaś suma ta
wynosiła 1,75 mln zł.
Aktualnie w Rudzie Śląskiej działa 140 stowarzyszeń rejestrowanych, 53 stowarzyszenia
sportowe, 21 stowarzyszeń zwykłych oraz 17
fundacji.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., osoba fizyczna może pomniejszyć
swój podatek dochodowy wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując
w ten sposób określoną sumę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

JAK TO ZROBIĆ?
1. Dokonać wyboru organizacji, której chcemy przekazać 1%
naszego podatku. Organizację można wybrać z listy opublikowanej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.
pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego.
2. Wypełnić formularz PIT i po obliczeniu wpisać wysokość należnego podatku za rok 2014.
3. Obliczyć, ile wynosi 1% od ww. sumy i wynik, odrzucając grosze wpisać w odpowiednią rubrykę formularza podatkowego.
4. Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% samodzielnie na konto organizacji. Pieniądze przekaże za nas Urząd Skarbowy.
5. Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym
może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez
organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Podmioty uprawnione do uzyskania
1% podatku dochodowego
od osób fizycznych za rok 2014
I. STOWARZYSZENIA
REJESTROWANE
I FUNDACJE

zacja społeczna osób starszych; rozwój indywidualnych zainteresowań.

1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska,
nr KRS: 0000002929.
Status OPP: 27 kwietnia 2009 r.
Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie tradycji i historii oręża
polskiego, wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

7. Rudzkie Konto Pomocy,
nr KRS: 0000002681.
Status OPP: 8 lutego 2008 r.
Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom,
rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, pomoc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne poradnictwo.

2. Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego
Rozpoznawania Chorób Nowotworowych
u Kobiet GODULA – HOPE,
nr KRS: 0000008844.
Status OPP: 13 marca 2005 r.
Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych
oraz metod ich leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych
oraz edukacja medyczna.

8. Rudzkie Stowarzyszenie
Amazonek „RELAKS”,
nr KRS: 0000003736.
Status OPP: 30 września 2011 r.
Cele statutowe: wszechstronne działanie na
rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków życia oraz
zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym.

3. Górniczy Klub Sportowy
„Grunwald”,
nr KRS: 0000077324.
Status OPP: 29 kwietnia 2005 r.
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Organizowanie sekcji sportowych
dla wyczynowego i masowego uprawiania
sportu.

9. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw
Niebanalnych „In-nI”,
nr KRS: 0000081653.
Status OPP: 30 grudnia 2009 r.
Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy
oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych
twórców.

4. Górniczy Klub Sportowy „Urania”
przy Kopalni Węgla Kamiennego
„Polska – Wirek”,
nr KRS: 0000001450.
Status OPP: 20 października 2008 r.
5. Klub Sportowy „Zgoda”
Ruda Śląska-Bielszowice,
nr KRS: 0000227877.
Status OPP: 26 kwietnia 2010 r.
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej
i sportu, organizowanie wychowania fizycznego
dzieci i młodzieży, stwarzanie członkom Klubu
warunków do uprawiania sportu, w tym sportu
wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja
miasta Ruda Śląska.
6. Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku,
nr KRS: 0000213614.
Status OPP: 22 września 2006 r.
Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności
członków Stowarzyszenia; prowadzenie edukacji
w różnych dziedzinach nauk – w formie wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych;
propagowanie komunikacji społecznej; aktywi-

10. Rudzkie Stowarzyszenie
Pomocy Ofiarom Przestępstw,
nr KRS: 0000178360.
Status OPP: 8 stycznia 2007 r.
Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw
i przemocy, w tym przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej psychologicznej oraz w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.

Cele statutowe: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, praworządności i
demokracji, upowszechniania praw człowieka
i obywatela; popularyzacja postaw obywatelskich i proekologicznych obywateli, czynną
ochronę zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej oraz środowiska naturalnego; pobudzenie mieszkańców Rudy Śląskiej do aktywnego uczestniczenia w działaniach zmierzających do poznawania i skutecznej ochrony
prawnej oraz fizycznej zasobów przyrody w
mieście Ruda Śląska oraz uczestniczenia w
szerokim froncie podobnych działań na rzecz
przyrody i środowiska naturalnego Śląska
i Polski.
13. Stowarzyszenie
„Barwy Śląska”,
Nr KRS: 0000300816.
Status OPP: 29 października 2014 r.
Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej
naukowe badania.
14. Stowarzyszenie „Dominus”,
Nr KRS: 0000411540.
Status OPP: 19 listopada 2014 r.
Cele statutowe: wspieranie nauczycieli
i uczniów w rozwoju, skierowanym na tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwartej na
zmiany edukacji; prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie
inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych; zapewnienie równych szans uczniom; opieka nad dziećmi w trudnej sytuacji; wdrażanie innowacyjnych programów edukacyjnych dostosowanych
do wymogów reformy oświaty; współdziałanie
z rodzicami i organizacjami w organizowaniu
dzieciom aktywnego wypoczynku, pozwalającego na lepszy rozwój psychofizyczny
uczniów.

11. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe
„Zryw” Ruda Śląska,
nr KRS: 0000409689.
Status OPP: 27 stycznia 2012 r.
Cele statutowe: propagowanie idei sportu i kultury fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie;
planowanie i organizowanie pozalekcyjnego czasu dla dzieci i młodzieży; rozwijanie sportu wyczynowego; organizowanie sekcji sportowych, w
których prowadzone jest szkolenie; organizacja
imprez oraz zawodów sportowych.

15. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Przystanek”,
nr KRS: 0000235253.
Status OPP: 22 czerwca 2011 r.
Cele statutowe: prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa
w szczególności w zakresie ochrony i promocji
zdrowia; nauki, szkodnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci
i młodzieży; promocji i organizacji wolontariatu;
działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

12. Rudzkie Towarzystwo
Przyjaciół Drzew,
nr KRS: 0000279536.
Status OPP: 19 kwietnia 2011 r.

16. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”,
nr KRS: 0000269679.
Status OPP: 21 października 2009 r.

Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze
kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki, profilaktyka przemocy w rodzinie.
17. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej
i Paliatywnej im. Jana Pawła II
w Rudzie Śląskiej,
nr KRS: 0000004129.
Status OPP: 28 kwietnia 2004 r.
Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie
choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej
oraz udział w jej organizowaniu.
18. Stowarzyszenie
„Otwarte Serca”
Rodziców i Przyjaciół Uczniów
Niepełnosprawnych Zespołu
Szkół Specjalnych Nr 3,
nr KRS: 0000006849.
Status OPP: 22 stycznia 2010 r.
Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji
sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych,
opieka dzienna nad dziećmi, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
19. Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinom
Hutniczym Ruda Śląska,
nr KRS: 0000241090.
Status OPP: 16 lutego 2006 r.
Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej lub
życiowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.
20. Stowarzyszenie
Rekreacyjno-Sportowe
„Gwiazda” Ruda Śląska,
nr KRS: 0000001693.
Status OPP: 5 grudnia 2006 r.
Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia
sprawności fizycznej społeczeństwa; krzewienie
zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
21. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza
z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
nr KRS: 0000013532.
Status OPP: 16 listopada 2005 r.
Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecznym, działalność
wychowawcza, oświatowa i edukacyjna, organi-
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zacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.
22. Towarzystwo Lekkoatletyczne
„Pogoń”,
nr KRS: 0000313833.
Status OPP: 18 września 2008 r.
23. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
„FAUNA”
w Rudzie Śląskiej,
nr KRS: 0000003109.
Status OPP: 10 września 2004 r.
Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna
i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno
i dziko żyjących.
24. Uczniowski Klub Sportowy
„Floret – Ruda Śląska”,
nr KRS: 0000312817,
Status OPP: 9 września 2008 r.

II. KOŚCIELNE
OSOBY PRAWNE
1. Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Przewlekle
Psychicznie Chorych,
nr KRS: 0000335461.
Status OPP: 24 sierpnia 2009 r.
Cele statutowe: świadczenie usług dla osób
przewlekle psychicznie chorych, w tym usług
opiekuńczych oraz wspomagających polegających m.in. na prowadzeniu warsztatów terapii
zajęciowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkanek oraz ich stopniowemu usamodzielnianiu.
2. Dom Pomocy Społecznej Prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza
w Rudzie Śląskiej,
nr KRS: 0000245275.
Status OPP: 18 listopada 2005 r.
Cele statutowe: całodobowa opieka nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w
sposób oraz w stopniu umożliwiającym im godne życie.
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III. TERENOWE JEDNOSTKI
OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
1. Caritas Archidiecezji Katowickiej,
numer KRS: 0000221725.
Status OPP: 16 listopada 2004 r.
Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady
służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszechstronna działalność
charytatywna.
2. Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Śląski,
numer KRS 0000421193.
Status OPP: 27 października 2004 r.
Cele statutowe: upowszechnianie chrześcijańskiej dobroczynności, popularyzacja postaw
prozdrowotnych i parorodzinnych oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz upowszechnianie zasad chrześcijańskiego etosu pracy.
3. Olimpiady Specjalne Polska,
numer KRS: 0000190280.
Status OPP: 23 lutego 2005 r.
Cele statutowe: organizowanie całorocznego
cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zapewnienie im możliwości rozwijania
sprawności fizycznej, indywidualnych uzdolnień, demonstrowania odwagi, doświadczania
radości, przyjaźni oraz dzielenia się tym
wszystkim ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.
4. Polski Czerwony Krzyż,
numer KRS: 0000225587.
Status OPP: 24 stycznia 2005 r.
Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia, zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych
krytycznych sytuacjach, praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.
5. Polski Związek Filatelistów,
numer KRS: 0000201405.
Status OPP: 8 września 2005 r.
Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych (międzynarodowych, krajowych,

okręgowych), pokazów i wernisaży filatelistycznych w muzeach oraz placówkach kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo-filatelistycznych.
6. Polski Związek Niewidomych Okręg
Śląski PZN,
numer KRS: 0000012847.
Status OPP: 5 kwietnia 2005 r.
Cele statutowe: zrzeszenie osób niewidomych i
słabo widzących w celu ich społecznej integracji,
kompleksowej rehabilitacji. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.
7. Stowarzyszenie
Honorowych Dawców
Krwi Rzeczypospolitej Polskiej,
KRS: 0000186577.
Status OPP: 6 września 2005 r.
Cele statutowe: Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP zrzesza honorowych
dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców,
udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego
krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.
8. Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Śląski
Oddział Regionalny,
numer KRS: 0000131323.
Status OPP: 20 kwietnia 2004 r.
Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, przede wszystkim z rodzin
ubogich, a także przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój
dziecka.
9. Związek Górnośląski,
nr KRS 0000030109.
Status OPP: 17 czerwca 2009 r.
Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i
cywilizacyjnych Górnego Śląska, powstałych na
gruncie chrześcijańskim; dążenie do rozwoju
mieszkańców regionu; działalność wydawnicza,
kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna
oraz praca z młodzieżą.

10. Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska,
numer KRS 0000273051.
Status OPP: 16 lutego 2004 r.
Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka oraz do nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o
przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów,
biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
11. Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych,
numer KRS 0000106108.
Status OPP: 31 maja 2005 r.
Cele statutowe: popularyzowanie i utrwalanie
w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania
młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na
rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.
12. Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
numer KRS: 0000116212.
Status OPP: 14 września 2004 r.
Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z Państwową
Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną
środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

IV. ORGANIZACJE SPOZA MIASTA
DZIAŁAJĄCE NA RZECZ
MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ
1. Regionalna Fundacja
Pomocy Niewidomym,
nr KRS: 0000018926.
Status OPP: 5 sierpnia 2005 r.
Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa, działalność edukacyjna
dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewidomych
i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.
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PROMOCJA MARZEC!
Oferta ważna do 28.03.2015 lub do wyczerpania zapasów.
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Władze rudzkiego Aquadromu ogłosiły przetarg na zagospodarowanie oraz zarządzanie strefą suchą w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wyłoniona ﬁrma ma nie tylko uruchomić, ale również przez co najmniej 7 lat zarządzać strefą
ﬁtness. Miejska spółka otrzymywać będzie w tym czasie czynsz oraz część przychodu, a po zakończeniu umowy przejmie
całość strefy wraz z wyposażeniem.

Strefa sucha w PPP

Decyzję o tym, że strefa sucha
w rudzkim Aquadromie zostanie zagospodarowana w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego, władze spółki
podjęły po zakończonym w lutym dialogu technicznym z ﬁrmami zainteresowanymi prowadzeniem strefy ﬁtness
w Aquadromie. – W konsultacjach
wzięły udział trzy ﬁrmy, które mają doświadczenie w realizacji takich inwestycji. Dwie z nich wyraziły zainteresowanie realizacją przedsięwzięcia. Rozmowy, które przeprowadziliśmy w ramach dialogu technicznego, pozwoliły
nam również podjąć decyzję, że inwestycję realizować będziemy w ramach
PPP – podkreśla Jacek Morek, prezes
Aquadromu.
Idea partnerstwa publiczno-prywatnego polega na podziale zadań i ryzyka
pomiędzy podmiotem publicznym
a prywatnym. Generalnie inwestor pry-

watny wykłada w części lub w całości
środki na realizację inwestycji po to, by
wspólnie ze spółką zarabiać na działalności takiego miejsca. – W naszym
przypadku zdecydowaliśmy się, że po
wyłonieniu wiarygodnego kandydata
do negocjacji, podpiszemy z nim umowę koncesyjną na okres minimum 7,
a maksimum 15 lat. Jak dokładnie będzie to wyglądać, pokażą negocjacje,
które przeprowadzone zostaną z ﬁrmami gotowymi wziąć udział w przedsięwzięciu – wyjaśnia Jacek Morek.
Zgodnie z opublikowanym przez zarząd spółki ogłoszeniem, ﬁrma, której
ostatecznie udzielona zostanie koncesja, będzie dzierżawić od Aquadromu
strefę suchą. Wkładem własnym partnera prywatnego będą nakłady inwestycyjne, czyli odpowiednie przygotowanie oraz wyposażenie pomieszczeń,
by mogła tam funkcjonować strefa ﬁt-

ness. Następnie przez okres minimum
7 lat, a maksimum 15 lat ﬁrma będzie
eksploatowała to miejsce w zamian za
przychody z tej działalności.
Jednocześnie inwestor prywatny
przez cały okres eksploatacji strefy suchej na rzecz spółki będzie płacić
czynsz dzierżawny oraz wynegocjowany procent z przychodu, natomiast po
zakończeniu umowy przekaże spółce
całość strefy wraz z wyposażeniem
oraz dokumentację z prawem do jej
użytkowania.
Firmy, które zdecydują się przystąpić do ogłoszonego przez Aquadrom
przetargu, swój akces w nim muszą
zgłosić do 27 kwietnia. Władze spółki
przy wyborze ﬁrmy, której udzielona
zostanie koncesja, kierować się będą
oceną bilansu wynagrodzenia, poziomem wydatków kapitałowych partnera
prywatnego oraz innymi kryteriami

ekonomicznymi i jakościowymi. Ostateczny wybór inwestora prywatnego
poprzedzony zostanie negocjacjami
z zainteresowanymi ﬁrmami.
Tzw. strefa sucha w rudzkim Aquadromie to przestrzeń o powierzchni
ponad 1400 m². Obecnie znajduje się
ona w stanie surowym. Pierwotnie
miała zostać uruchomiona wraz z całością inwestycji, jednak z uwagi na brak
środków do użytku oddana została
główna – „wodna” – część Aquadromu.
– Miejsce to ma ogromny potencjał. Jeżeli je zagospodarujemy, to powstanie
jedna z największych stref rekreacyjnosportowych w regionie. Najważniejsze
jest jednak to, by strefa ta w Aquadromie w końcu powstała, by spółka mogła
złapać ﬁnansowy oddech – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Przypomnijmy, że to miasto spłaca
kredyt zaciągnięty przez spółkę na bu-

dowę Aquadromu, ponieważ do tej pory nie osiąga on przychodów na poziomie pozwalającym na samodzielne
spłacanie kredytu i jednoczesne opłacanie bieżącej działalności. Dlatego
ratunkiem dla Aquadromu jest stała poprawa atrakcyjności obiektu, a co bezpośrednio się z nią wiąże – frekwencji.
Budowa Aquadromu kosztowała 119
mln złotych. Obiekt w całości został
wybudowany z pieniędzy pochodzących z kredytu, który poręczył rudzki
samorząd. Zakończenie spłaty kredytu
ma nastąpić w 2036 roku. Do tego czasu na ten cel w miejskim budżecie rezerwować trzeba 13 mln zł rocznie. Od
chwili otwarcia obiekt odwiedziło ponad 850 tys. osób. Najwyższą frekwencję odnotowano w sierpniu 2014 r.,
kiedy przez miesiąc park wodny odwiedziło ponad 50 tys. klientów.
TK

Władze Rudy Śląskiej w sposób kompleksowy chcą zadbać o zaniedbane i zniszczone przestrzenie między budynkami w mieście. Plan zakłada odnowienie
wspólnie z mieszkańcami kilkunastu podwórek każdego roku. Już został opracowany szczegółowy program renowacji podwórek, a wraz z nim koncepcje
zagospodarowania pierwszych 11 przestrzeni.

Gra o podwórka

Jesienią ubiegłego roku odbyły się konsultacje
z mieszkańcami poświęcone renowacji podwórek.
Do tej pory kompleksową rewitalizacją podwórek poza nielicznymi wyjątkami (Wrocław, Szczecin, Gdańsk)
nie interesowało się zbyt wiele samorządów. Inaczej na tę kwestię zapatrują się władze Rudy Śląskiej. – Doświadczenia z licznych spotkań z rudzianami pokazują, że mieszkańcy
chcą, by to właśnie najbliższa przestrzeń, w której żyją spełniała ich
oczekiwania. Stąd w ostatnich latach
szereg drobnych, ale i licznych inwestycji bezpośrednio w dzielnicach –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Teraz chcemy iść krok dalej

i wykorzystać potencjał samych mieszkańców. Istnieje bowiem pewna prawidłowość – im bliżej miejsca zamieszkania, tym nasze zaangażowanie jest
większe – dodaje.
To właśnie aktywizacja samych
mieszkańców i ich zaangażowanie są
wyróżnikiem rudzkiego programu rewitalizacji podwórek. Mieszkańcy będą brali udział w pracach remontowych, a wcześniej będą współdecydować o wyglądzie swojego podwórka.
– Już w trakcie opracowywania programu przeprowadziliśmy konsultacje
społeczne z mieszkańcami odnośnie

zagospodarowania 11 podwórek, które
w pierwszej kolejności chcemy zrewitalizować – informuje wiceprezydent
Michał Pierończyk. – Wytypowane podwórka to przestrzenie pomiędzy budynkami, skwery oraz podwórza w obszarach problemowych społecznie,
które obejmują m.in. stare osiedla robotnicze – dodaje.
Podczas konsultacji społecznych,
które odbywały się bezpośrednio na
podwórkach, mieszkańcy zwracali
uwagę na takie problemy jak: brak odwodnienia, brak infrastruktury parkingowej, problemy z chodnikami, brak
oświetlenia, zły stan techniczny lub
brak elementów małej architektury
i infrastruktury dla dzieci.
Opracowany po kilku miesiącach
prac program rewitalizacji podwórek
do 2030 roku oprócz konkretnych rozwiązań dotyczących zagospodarowania 11 podwórek jest swoistym kompendium wiedzy o pozostałych podwórkach w mieście – ich liczbie, typie oraz stanie technicznym. Program
stanowi też podręcznik dobrych praktyk, z którego mogą korzystać również
spółdzielnie mieszkaniowe, które zainteresowane są rewitalizacją podwórek na swoim terenie. – Same inwestycje realizować będziemy na terenach

należących do miasta, bądź wchodzących w skład zasobu komunalnego
miasta. Partycypować będziemy również w renowacjach podwórek, które
zdecydują się przeprowadzić wspólnoty mieszkaniowe, w których mamy
udziały – tłumaczy Michał Pierończyk.
Władze Rudy Śląskiej chciałyby
każdego roku zagospodarować przestrzeń kilkunastu podwórek. Pieniądze
w głównej mierze pochodzić będą ze
środków unijnych. – Projekty renowacji podwórek ujęte zostały w tzw. Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych dla Subregionu Centralnego.
Obecnie czekamy na uruchomienie
programu – podkreśla Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta. W ten sposób jeszcze w tym
roku miasto mogłoby zlecić opracowanie dokumentacji obejmujących rewitalizację pierwszych podwórek.
Jak wynika z opracowanego programu renowacji podwórek do 2030 roku,
w Rudzie Śląskiej znajduje się 1667
podwórek o powierzchni blisko 370
ha. Najwięcej z nich znajduje się

w dzielnicy Ruda – 380, co stanowi
prawie 23 proc. ogółu. Tylko przy samych budynkach komunalnych znajduje się 650 podwórek o powierzchni
prawie 105 ha. 88 z nich jest najbardziej predysponowanych do zagospodarowania – w większości zlokalizowane są one w północnych dzielnicach
miasta, w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji, dlatego w głównej mierze z grona tych lokalizacji dokonywany będzie wybór
miejsc, które będą odnawiane.
Program renowacji podwórek powstał przy współudziale środków zewnętrznych. Miasto wraz z Chorzowem i Świętochłowicami od 2013 roku realizuje wspólny projekt, który
pozwoli przygotować dokumenty
umożliwiające ubieganie się o środki
z budżetu unijnego na lata 2014 –
2020. Projekt „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa,
Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, którego liderem jest Chorzów, zakończy
się w pierwszej połowie 2015 roku.
TK
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Prawie 850 tys. złotych przeznaczyli rudzcy radni na ratowanie zabytków. Dawną świetność zyskają budynki przy ul. Wolności 37 i 39, wchodzące w skład zabytkowej kolonii robotniczej. Dzięki dotacji z budżetu miasta prace konserwatorskie zostaną przeprowadzone również w czterech rudzkich świątyniach.

Ocalić od zapomnienia

Kolonia robotnicza zlokalizowana
w rejonie ulic Kościelnej, Staszica
i Wolności w dzielnicy Ruda, w skład
której wchodzą budynki przy ul. Wolności 37 i 39, powstawała etapowo
w latach 1910 – 1922 z przeznaczeniem dla pracowników kopalń należących do rodziny Ballestremów. – To
osiedle patronackie posiada znaczącą
ponadregionalną wartość historyczną
– mówi dr Łukasz Urbańczyk, miejski
konserwator zabytków. – Pod względem standardu mieszkań oraz formy
i detalu architektonicznego jest to zespół niewątpliwie porównywalny z takimi osiedlami jak Giszowiec, Nikiszowiec czy tzw. małe Zabrze, chociaż jest
mniejszy pod względem obszarowym
– wyjaśnia.
W obydwu budynkach przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie
polegające na renowacji elewacji. Remont budynku przy ul. Wolności 37
będzie kosztował 243 tys. zł, a dotacja
wynosi 120 tys. zł, co stanowi 49%
ogólnych kosztów. Całkowity koszt
prac w budynku przy ul. Wolności 39

wynosi 195 tys. zł, w tym dotacja
z budżetu miasta to 90 tys. zł (46%).
Obok budynków mieszkalnych z tegorocznego budżetu miasta dotacje na
prowadzenie prac konserwatorskich
otrzymają również cztery rudzkie parafie. Decyzją rudzkich radnych parafia pw. św. Michała Archanioła otrzyma dofinansowanie w wysokości 300
tys. zł na wymianę pokrycia dachowego elementów więźby dachowej, co
stanowi 42 % ogólnego kosztu prac
renowacyjnych. Również wieża kościoła pw. św. Józefa w Rudzie zyska
nowe pokrycie dachowe. Na ten cel
przeznaczono 30 tys. z budżetu miasta, czyli 42 % całkowitego kosztu.
Kolejna przyznana dotacja dotyczy
prac renowacyjnych fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła w Nowym
Bytomiu. Na ten cel przeznaczono 70
tys. zł, co stanowi 35% całkowitych
kosztów. Dofinansowanie z budżetu
miasta otrzyma też parafia św. Wawrzyńca w dzielnicy Wirek na konserwację wraz z wykonaniem przeszklenia ochronnego 21 okien witrażowych

kościoła. – Z uwagi na szkody górnicze witraże trzeba zabezpieczyć dodatkowymi przeszklenieniami ochronnymi. Takie działania prowadzimy już od
dwóch lat, pozostało jeszcze 21 witraży do zabezpieczenia – wyjaśnia miejski konserwator zabytków. Ogólny
koszt prac renowacyjnych wynosi 65
tys. zł, w tym dotacja wyniosła 30 tys.
zł (46%).
W tym roku zostanie przeprowadzona również rekonstrukcja wieży
sygnaturki kościoła pw. Ścięcia św.
Jana Chrzciciela w dzielnicy Godula.
– Odbudowa sygnaturki zniszczonej
około 15 lat temu podczas wichury,
pozwoli na przywrócenie kościołowi
jego pierwotnej formy – mówi miejski
konserwator zabytków. – Na podstawie zdjęć i widokówek opracowano
projekt wiernego odtworzenia zniszczonego fragmentu dachu kościoła –
dodaje.
Radni wstrzymali decyzję dofinansowania renowacji budynku tzw. Bramy II, znajdującego się przy ul. Niedurnego. Część z nich opowiedziała

się za propozycją przejęcia przez miasto budynku od Huty Pokój, jeszcze
przed przystąpieniem do prac. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji ma zostać rozpatrzona na kolejnej sesji Rady
Miasta. Z uwagi na bardzo zły stan
techniczny budynku Bramy II konieczny jest jego remont. Pierwszy
etap prac został wykonany w 2014 r.
i obejmował niewielkie roboty rozbiórkowe, odciążenie i zabezpieczenie
dachu oraz wzmocnienie fundamentu
budynku. Tegoroczna dotacja miałaby
być przeznaczona m.in. na odtworzenie sygnaturki zegara i oczyszczenie
elewacji.
Oprócz dotacji z budżetu miasta na
prace konserwatorskie, władze Rudy
Śląskiej zamierzają w tym roku przeznaczyć na zabytki jeszcze ok. 150
tys. zł. Środki te przeznaczone mają
zostać m.in. na przeprowadzenie badań archeologicznych na średniowiecznym grodzisku w Kochłowicach
czy wykonanie tablic informacyjnych
i pamiątkowych o zabytkach i osobach
ważnych dla miasta.
IM

Od 1 marca obowiązują zmiany w załatwianiu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego. Większość z nich można już załatwić
w dowolnym urzędzie, tylko z dowodem osobistym w ręku.

Ułatwienia w USC

1 marca weszły w życie zmiany dotyczące ewidencji ludności, dowodów
osobistych i aktów stanu cywilnego.
Wprowadzane zmiany umożliwiają
m.in. załatwianie spraw w dowolnych
urzędach, a nie jak było do tej pory,
w urzędach właściwych dla miejsca
zamieszkania. Również wniosek
o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć w wybranym przez
siebie urzędzie, a nie tylko w miejscu
sporządzenia aktu. Taki sposób załatwiania spraw umożliwia centralny
System Rejestrów Państwowych,
z którego mogą korzystać wszystkie
urzędy w kraju.
– Od początku miesiąca można
zgłosić się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego, aby uzyskać odpis potrzebnego nam aktu. Do tej pory, żeby
uzyskać taki dokument należało się
zwrócić do Urzędu, który rejestrował
dane zdarzenie (np. urodzenie, małżeństwo czy zgon). Od 1 marca potrzebny nam odpis aktu załatwimy
w wybranym Urzędzie. Niestety,
w związku z tym, że baza „elektronicznych” aktów stanu cywilnego, w dniu
uruchomienia Systemu Rejestrów
Państwowych była pusta i będzie się

zapełniać stopniowo, należy się liczyć
z tym, że odpisy nie będą wydawane
tak, jak do tej pory, czyli „od ręki”
– tłumaczy Joanna Michalska, kierownik USC. – W praktyce wygląda to tak,
że po otrzymaniu zlecenia z innego
urzędu na wprowadzenie danego aktu
do systemu, pracownik musi najpierw
wprowadzić pełny akt do nowego systemu, kierownik USC musi go podpisać elektronicznie, a dopiero później
można wydać wnioskodawcy jego odpis, co zdecydowanie wydłuża czas
realizacji tego zadania – tłumaczy Joanna Michalska.
Również przy rejestracji określonego zdarzenia nie trzeba już dostarczać
potrzebnych odpisów innych aktów. –
Jeżeli np. małżonkowie zgłaszają urodzenie dziecka w Rudzie Śląskiej,
a małżeństwo zawarli w Katowicach,
to uzyskanie odpisu aktu małżeństwa
leży już po stronie rudzkiego magistratu – wyjaśnia. – Pomimo wcześniejszych obaw co do funkcjonowania
Systemu Rejestrów Państwowych, cieszymy się z wprowadzonych zmian.
Z czasem coraz więcej dokumentów
będzie dostępnych w Rejestrze. W miarę „zapełniania się” bazy, załatwianie

Rudzki Informator Samorządowy

wielu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie dla mieszkańców zdecydowanie łatwiejsze i szybsze. I chociaż
na odczuwalne efekty informatyzacji
urzędów stanu cywilnego mieszkańcy
będą musieli jeszcze poczekać, to już
teraz można zauważyć pozytywne
zmiany. Np. rodzice rejestrujący narodziny swojego dziecka nie muszą już
czekać na nadanie numeru PESEL
i zameldowanie pociechy oraz stawiać
się w Urzędzie w miejscu zamieszkania po odbiór potwierdzających te fakty zaświadczeń. Wszystkie formalności
załatwiane są z chwilą zarejestrowania urodzenia – mówi Joanna Michalska.
Rudzki magistrat rocznie wydaje
około 20 tys. odpisów aktów stanu cywilnego. W archiwum Urzędu Stanu
Cywilnego znajduje się 565 tys. aktów, które sukcesywnie będą wprowadzane do nowego systemu.
Opłaty za wydanie odpisów aktów
pozostają bez zmian, natomiast już od
stycznia po rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego możemy otrzymać
tylko jeden odpis dokumentu nieodpłatnie, a nie jak do tej pory – 3 odpisy.

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Kolejną nowością w pracy Urzędu
Stanu Cywilnego jest udzielanie ślubów także poza Urzędem. – Taka możliwość już istniała wcześniej, ale dotyczyła szczególnych przypadków, najczęściej takich, w których jedna z osób
zawierających związek małżeński nie
mogła przybyć do magistratu – mówi
kierownik rudzkiego USC. – Teraz
można wybrać sobie miejsce zawarcia
związku małżeńskiego. Jednak taki
przywilej wiąże się z opłatą, która
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych wynosi 1 000 zł
– dodaje Joanna Michalska. Ponadto
czas i miejsce wybrane przez narzeczonych muszą spełniać określone
warunki. Miejsce musi zapewniać zachowanie uroczystej formy zawarcia
małżeństwa oraz bezpieczeństwo
wszystkich osób obecnych na ślubie,
natomiast wybrany termin nie może
negatywnie wpływać na organizację
pracy Urzędu Stanu Cywilnego.
Od 1 marca do Urzędu Stanu Cywilnego można także zgłaszać się
o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym. Zaświadczenia wydawane są
tylko osobie, której sprawa dotyczy.
IM

Regionalny
System
Ostrzegania

dla urządzeń mobilnych
W związku z wdrożeniem na terenie województwa śląskiego Regionalnego Systemu Ostrzegania można
pobierać na urządzenia mobilne specjalną bezpłatną aplikację, umożliwiającą dostęp do aktualnych komunikatów i ostrzeżeń dotyczących zagrożeń występujących na terenie
województwa.
Instalacja programu RSO (Regionalny System Ostrzegania) na
telefonach komórkowych pracujących pod kontrolą systemu Android, Windows Phone oraz iOS:
1. Uruchomić w smartfonie połączenie z siecią Internet (uaktywniona funkcja transmisji danych).
2. Uruchomić aplikację Google
PLAY/MarketPlace/AppStore.
3. Wyszukać w aplikacji Google
PLAY/MarketPlace/AppStore
program o nazwie RSO lub Regionalny System Ostrzegania
(pobranie programu jest bezpłatne).
4. Zainstalować program RSO wyrażając zgodę na otrzymywanie
powiadomień „Push”.
program
RSO
5. Uruchomić
i w ustawieniach wybrać województwo, z którego mają być
przekazywane komunikaty.
Uwaga! Do prawidłowej pracy
i bieżącej aktualizacji komunikatów po stronie użytkownika mobilnej aplikacji RSO wymagane jest
połączenie z siecią Internet.

Wielkanocny
stół
Rudzki magistrat kontynuuje konkurs „Rudzkie Smaki”. Przez cały
marzec można przesyłać propozycje
na wielkanocny stół. Czekamy na
przepisy na potrawy na wielkanocne śniadanie czy świąteczny obiad
lub smakołyki. Przepisy można
przesyłać drogą e-mailową na adres
media@ruda-sl.pl, pocztą na adres
Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie smaki”, bądź składać osobiście
w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (p. 325).
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EKOwiadomości

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wiosna za pasem, a wraz z wiosną świat zaczyna budzić się do życia. Dobre warunki pogodowe pozwolą
wszystkim miłośnikom wędrówek – szczególnie tych górskich – na powrót na szlaki turystyczne. Z roku na
rok, coraz więcej osób wybiera tę formę spędzania wolnego czasu…

Czyste Góry 2015

…niestety wraz ze wzrostem ruchu
turystycznego w górach, pojawia się
kilka problemów. Jednym z największych jest to, że niektórzy turyści
wcale jak na turystów przystało, nie
zachowują się. Szlaki górskie zamiast
cieszyć oko, koić nasze nerwy, przyprawiają nas o ból głowy. Coraz więcej śmieci pojawia się w lasach. Ekolodzy biją na alarm. Oprócz alarmowania w całym kraju organizowane są
akcje ekologiczno-turystyczne.
Jedną z takich akcji jest Wiosenny
Zlot Turystyczno-Ekologiczny –
„Czyste Góry 2015” organizowany
18 kwietnia br. w Milówce.
Głównym celem Zlotu jest porządkowanie szlaków turystycznych, promowanie turystyki kwalifikowanej
poprzez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania
do poznawania piękna krajobrazu.
Zadanie zgodnie z decyzją Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach zostało dofinansowane
kwotą w wysokości 7.800,00 zł.
Impreza skierowana jest do dzieci
i młodzieży ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z terenu całego powiatu żywieckiego
(15 gmin), a także z gmin powiatów
ościennych oraz innych z terenu całego województwa śląskiego, które
zgłoszą akces. Każdy ze Zlotów rozpoczyna się wymarszem uczestników
na jedną z kilku przygotowanych tras
prowadzących do szkoły, w której zostanie podsumowany Zlot. Wzorem
lat ubiegłych, młodzi turyści uporządkują ok. 200 km górskich tras, a zebrane worki śmieci zostaną złożone
do kontenera podstawionego przez
spółkę Beskid Żywiec.
Dla uczestników przygotowano
pięć tras:
Żabnica
Skałka
– szlak czarny –
1.
Schronisko na Hali Boraczej –
szlak zielony – MILÓWKA (Gimnazjum w Milówce). Czas przejścia: ok. 3-4 h. Dojazd we wła-

snym zakresie lub PKS i BUS.
Trasa średnia!
2. Żabnica – szlak niebieski – Prusów (1010 m.n.p.m.) – Schronisko
na Hali Boraczej – szlak zielony
MILÓWKA (Gimnazjum w Milówce). Czas przejścia: ok. 3,5- 4,5
h. Dojazd we własnym zakresie
lub PKS i BUS. Trasa średnia!
3. Rajcza – szlak niebieski – Schronisko na Hali Boraczej – szlak zielony – MILÓWKA (Gimnazjum
w Milówce). Czas przejścia: ok.
3-4 h. Dojazd we własnym zakresie lub PKS i BUS. Trasa średnia!
4. Cisiec – Szlak Papieski Jan Pawła
II – Prusów (1010 m.n.p.m.) szlak

niebieski – Schronisko na Hali Bobaczej – szlak zielony – MILÓWKA (Gimnazjum w Milówce).
Czas przejścia: ok. 4-4,5 h. Dojazd
we własnym zakresie lub PKS i BUS.
Trasa średnia!
5. Rajcza – szlak żółty – Dolina Nickuliny – Schronisko Młodzieżowe
– dalej szlakiem czarnym rowerowym do końca Doliny Nickuliny
– dalej prosto ścieżką w górę na
Halę Cukiernica Wyżna – szlak
niebieski – Schronisko na Hali Boraczej – szlak zielony – MILÓWKA (Gimnazjum w Milówce).
Czas przejścia: ok. 4-4,5 h. Dojazd
we własnym zakresie lub

PKS i BUS. Trasa średnia!
DLA ZNAWCÓW ORIENTACJI
W TERENIE!
Po zakończonym rajdzie na wszystkich uczestników w Gimnazjum
w Milówce będą czekać gorące posiłki. Po krótkim odpoczynku dwóch
przedstawicieli zgłoszonych grup
weźmie udział w przygotowanych
konkursach: ekologicznym i ochrony
środowiska
oraz
krajoznawczym. Konkursy te mają na celu uczulenie młodego pokolenia na rangę
i znaczenie ochrony środowiska naturalnego w życiu człowieka, podniesienia świadomości ekologicznej wśród
dzieci i młodzieży. Laureaci i uczestnicy obu konkursów otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
Wszyscy uczestnicy XVII edycji
Zlotów Turystyczno-Ekologicznych
„Czyste Góry 2015” wezmą udział
w konkursie na największą ilość zebranych śmieci oraz w konkursie wiedzy turystycznej, podczas którego
zostaną rozdane liczne nagrody rzeczowe – upominki dla uczestników
Zlotów.
Zgłoszenia można wysyłać do 14
kwietnia do Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu.
Chętnych, a zwłaszcza tych, którzy kochają piękno przyrody oraz
lubią niekonwencjonalnie spędzać
czas wolny, zachęcamy do udziału
w Zlocie. Można zgłaszać 1 do
2 drużyn turystycznych reprezentujących szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną,
w składzie 10 uczniów i jednego
opiekuna oraz sympatyków turystyki.
Wyruszając w teren pamiętajmy
o odpowiednim ubiorze. Uczestnicy
powinni być również zaopatrzeni
w rękawiczki. Komu przyroda nie jest
obojętna, niech już dziś zaplanuje sobie kwietniowy weekend, by Ziemi
było lżej…

Agnieszka Kominek
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Twórczy piątek na Ficinusie

OGŁOSZENIE| 18.03.2015

27 marca 2015 roku, godz. 17.00 – kościół ewangelicki w Wirku, ul. Kubiny
• Koncert organowy w wykonaniu rudzianina Huberta Ratki
• Prelekcja ks. dra Adama Maliny na temat muzyki pasyjnej
• Koncert Chóru Mieszanego „Słowiczek” z Rudy Śląskiej  
i Żeńskiego Zespołu Wokalnego z Chorzowa
(akompaniament: Teresa Pięta, skrzypce: Monika Lubina,
dyrygent: Barbara Orlińska)
• Dla każdego uczestnika spotkania pamiątka z Ficinusa

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Serdeczne podziękowania
Grażynie Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska
Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom,
za złożone wyrazy współczucia
oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu,
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

Kasia Bulicz-Kasprzak

Dom na skraju

śp. Edwarda Skuteli
składa rodzina

,,Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Pani Barbarze Puk wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 30
im. Karola Miarki, wyrazy szczerego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

składają
pracownicy SP 30 w Rudzie Śląskiej
Rodziny się nie wybiera. Czasem się lubimy, czasem nie,
ale gdy dzieje się coś złego, staramy się wspierać naszych bliskich.
Ulica Różana to spokojny zakątek ze starymi domami
i wspaniałymi ogrodami. Tutejsi mieszkańcy są jak rodzina –
lubią się i nienawidzą, intrygują i plotkują, kłócą się i godzą,
poszukują miłości i szczęścia. Ciche wille na przedmieściu niewielkiego miasteczka pulsują emocjami mieszkających w nich
kobiet.
Maria, żyjąca wspomnieniami młodzieńczego uczucia,
w tajemnicy przed matką pisze płomienne poezje. Leokadia,
która wiele lat temu straciła ukochanego męża, teraz usiłuje
ratować małżeństwo wnuka. Marta już nie potrafi rozmawiać
z Olgierdem, ale trudno jej żyć bez niego. Agata zakochuje się
w żonatym mężczyźnie. Karolina, nie umiejąc się odnaleźć
w roli żony i matki, postanawia odmienić swoje życie.
W dodatku po wielu latach nieobecności na Różaną wraca Wanda, a jej przyjazd może bardzo skomplikować sytuację
dawnych przyjaciółek.

Marie Jalowicz Simon, Hermann Simon,
Irene Stratenwerth

Żyłam w ukryciu

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat pomieszczenia o powierzchni 7,6 m2 znajdującego się w budynku basenu krytego
przy ul. Chryzantem 10 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
usługowo-gastronomicznej lub rekreacyjnej. Dodatkowych informacji
udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Techniczny tel. 32 24875-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska. Wykaz nieruchomości
znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska i MOSiR.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok
pokoju 222) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1858 m2,
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach u zbiegu ulic ks. Ludwika Tunkla i Górnośląskiej, obręb Kochłowice, k.m. 4, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr:
– 1956/172 o powierzchni 138 m2, KW nr GL1/00013129/2,
– 1958/171 o powierzchni 106 m2, KW nr GL1/00011716/0,
– 1959/171 o powierzchni 1291 m2, KW nr GL1/00046705/4,
– 2047/170 o powierzchni 323 m2, KW nr GL1S/00042170/6,
które zostaną sprzedane w drodze przetargu z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Historia niemieckiej Żydówki ocalałej z Holocaustu.
Berlin 1942: aresztowanie przez gestapo wydawało się
nieuchronne. Młodziutkej Marie Jalowicz jednak udało się
przeżyć – w ukryciu. Ponad 50 lat później Marie Jalowicz
Simon po raz pierwszy opowiedziała swoją historię. Opowieść nagrano na 77 taśmach, które stanowią podstawę dla
tego niezwykłego świadectwa minionego czasu. W sposób
otwarty i bezpośredni, dzień po dniu, Marie Jalowicz opisuje wszystko, co składało się na rzeczywistość nazistowskiego
Berlina. Ona sama, żeby przeżyć, potrzebowała fałszywych
dokumentów, bezpiecznych kryjówek oraz ludzi, którzy byli
w stanie jej pomóc. Na próżno próbowała wyemigrować
z Niemiec poprzez pozorowane małżeństwo z pewnym
Chińczykiem czy przez Bułgarię uciec do Palestyny. W międzyczasie znalazła schronienie w środowisku artystów i żyła
w jednym pokoju z pracownikiem fizycznym pochodzącym
z Holandii. Za każdym razem ratowały ją z opresji jej ogromna odwaga i błyskotliwość. Książka to szczera relacja niezwykłej młodej kobiety, której nieprawdopodobnie silnej
woli życia nic nie było w stanie złamać.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(obok pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego numer 3 przy ulicy
Jana Gierałtowskiego 29, stanowiącego własność Miasta Ruda
Śląska, który przydzielony zostanie na podstawie umowy najmu
zawartej na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu miesykalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie Miasta Ruda Śląska: ul. Wolności 94/2, stanowiącycego własność miasta Ruda Śląska, a przeznaczonego do
spzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego nejemcy.
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 Kafelkowanie, panele, remonty
mieszkań, itp. Tel. 501-718-240.
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491, 32
240-04-01.
 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
 REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
 Profesjonalne remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 512-121-532.
 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.
 Malowanie, tapetowanie, gładzie,
kafelkowanie, panele, itp. Tel. 510152-294.
 Kompleksowe remonty mieszkań.
Tel. 508-127-072.


Usuwanie szkód górniczych
oraz doradztwo techniczne (ankrowanie, izolacje). Tel. 601-934095, 601-504-030 w godz. 8.3016.00.

KREDYTY KONSOLIDACYJNE,
GOTÓWKOWE, CHWILÓWKI, NOWOŚĆ, tel. 888-484-868.

Absolutnie nowe pożyczki,
szybko! Tel. 32 307-40-41, 794131-131.
 Ale szybka gotówka do 25.000
zł!!! Sprawdź Tel. 32 230-39-74.
 Dojazd do klienta! Pożyczka do
25.000 zł! Tel. 668-681-880.

EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do 25.000 zł! Tel. 32 23039-74.
 GOTÓWKA NA DOWOLNY CEL
ZADZWOŃ. Tel. 668-681-880.

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


Hydraulik, instalator wod.kan., co, gaz. Solidnie, fachowo.
Tel. 694-078-465.

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

 Doradca ﬁnansowy. Tel. 797-603130.

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

 Pożyczki Skarabeusz. Tel. 797-603000.

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


Przycinanie żywopłotów
i krzewów, przekopywanie ogródków oraz inne prace ogrodnicze.
tel. 536-150-265, www.ﬁrma-jerzyk.pl.

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

Meble na wymiar. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
 Chwilówki, kredyty. Tel. 535-006200.
 VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
 Pogotowie komputerowe. Tel.
693-193-448.
 NOWE POŻYCZKI MINIMUM
FORMALNOŚCI. Tel. 516-516-611,
32 260-00-33.
 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
 Rencista, „złota rączka”, oferuje
profesjonalne, kompleksowe kafelkowanie łazienek, instalacje c.o., remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-699569.
 Czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, tel. 606-274-056.
 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.
 Kuchnie, szafy. Tel. 509-448-453.
 Dachy solidnie, papa termozgrzewalna. Gwarancja. Tel. 512-549-097.

U����� ����������
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”.
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32
240-03-88, 32 242-26-27.

N������������
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405. ANEL.
 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam www.ANEL.pl tel. 501-239-405.

 Orzesze – działka z warunkami zabudowy, 907 m2, 75.000 zł. Tel. 691523-055.

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

 Ruda Śląska i okolice – poszukujemy mieszkań, domów, działek www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523055.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865808.

 Kochłowice – sprzedam mieszkanie, 55 m2, GABRIEL, tel. 607-706-692.
 Czarny Las – Kempnego sprzedam
mieszkanie, 62 m2. GABRIEL, tel. 607706-692.

Tanie mieszkania na WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, tel. 794-041-006.
 Kawalerki: Pordzika 36 m2, 69 tys.
LOKATOR, tel. 793-017-323.
 Dwupokojowe: Energetyków 36
m2, 83 tys. OKAZJA CENOWA!!!, Międzyblokowa, 38 m2, komfortowe,
Bielszowice, 47 m2, 75 tys. LOKATOR
793-017-323.
 Trzypokojowe: Kochłowice 55 m2,
Szpaków 60 m2, Halemba, 55 m2., 139
tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
 Sprzedam M-5 Bykowina, 72,5 m2,
3 p., do zamieszkania, winda. Tel. 501862-563.
 Wynajmę lub sprzedam M-3, 40
m2,po remoncie, niedaleko Plazy. Tel.
697-687-346.
 Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-0628.
 Wirek, dom 107 m2. Sprzedam. Tel.
728-799-149.
 Do wynajęcia lokal użytkowy 50 m2,
parter ul. Pawła Kubiny. Tel. 883-401000.
 Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 7 piętro, Ruda 1, Tel. 739-633-677.

 Ruda, dwupokojowe, 44 m , 87tyś,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

 Kochłowice, do wynajęcia kawalerka dla 1 osoby, centralne ogrzewanie, 790 zł, bez pośredników. Tel. 668780-304.

 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 70
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885

 Kawalerka do wynajęcia w Rudzie
Śląskiej ( GODULA ). Tel. 513-346-980.

 Ruda, trzypokojowe, 70 m2, 89 tys.,
www.ANEL.pl tel. 502-052-885.

 Zamienię 46 m2 parter po remoncie na większe (Wirek-Westerplatte).
Tel. 795-484-242.
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 Kochłowice, jednopokojowe, 36 m2,
78 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
 Halemba, dwupokojowe, 37 m2, 105
tys., www.ANEL.pl tel. 502-052-88.
 NOWE domy szeregowe
w Kłodnicy od 105 m2 , od 300
tys. zł www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 691523-055.


Do wynajęcia lokale użytkowe
Ruda Śląska Nowy Bytom: 91 m2, ul.
Niedurnego 43 po placówce bankowej
oraz lokal użytkowy 61 m2, ul. Kościuszki 1 lub działka Wirek 525 m2 obok Plazy. Tel. 601-959-140.
 Do wynajęcia: lokal na działalność
40 m2, wejście przy głównej ulicy 1
Maja (Halemba) – parter. Tel. 880-558209.
 Do wynajęcia trzy mieszkania 2 x
60 m2, i 35 m2, w kamienicy w Halembie ul. 1 Maja. Tel. 880-558-209.
 Ogródek kupię. Tel. 532-543-717.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja:
Anna Piątek (redaktor naczelna), Krzysztof Zioło (redaktor techniczny).
Dziennikarze: Magdalena Szewczyk, tel. 608-166-016, Robert Połzoń, tel.
501-355-872, Joanna Oreł, tel. 512-295-228, Dominika Kubizna. Redakcja:
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział reklamy: Mirela Twardoch, tel. 502-306-007, Agnieszka Jędrzejczyk, tel.
503-590-069, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Dział ogłoszeń drobnych:
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn. 8.00-17.00, wt., czw.
8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl, e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń
mogących godzić w dobre obyczaje.

OGŁOSZENIA DROBNE | REKLAMA | 18.03.2015

M����������
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.

Kupię Matizy, Seicento, Punto,
Polo, Corsę, Fiestę i inne – stan obojętny. Tel. 507-572-625.
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel.
507-572-625.


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


AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

FIRMA BUDOWLANA
OFERUJE USŁUGI:

www.wiadomoscirudzkie.pl

• budowa domów
• ocieplenia elewacji
• izolacje fundamentów, roboty brukarskie
• odwodnienia, drenaże
tel. 601-934-095, 601-504-030 w godz. 8.30-16.00

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę
najlepiej. Tel. 502-752-634, 502-865808.
 AUTO-SKUP za gotówkę do 5 tys.
stan obojętny. Tel. 507-572-625.
 Sprzedam Hyundai I30 Comfort
2010 rok., data 1 rejestracji kwiecień
2011 r., przebieg 24 tys km., garażowany, wyposażenie pełne, komputer pokładowy, bezwypadkowy. Tel. 508-207767.

P����

PRACA w Rudzie Śląskiej. Firma
Madej Wróbel Sp. z o.o. poszukuje pracowników produkcyjnych. Kontakt: rekrutacja@madejwrobel.pl, nr tel. 501958-983.
 Restauracja Valdi Plus zatrudni kucharzy, cukierników oraz kelnerów do
pracy stałej i sezonowej. Tel. 32 33005-62.
 Firma budowlana zatrudni FACHOWCÓW od ociepleń oraz wykańczania
wnętrz. Kontakt: 512-230-490, 601661-720.
 Chcesz zostać Opiekunką Osób
Starszych w Niemczech? Oferujemy: legalne zatrudnienie (niemiecka umowa o pracę, karta AOK),
wynagrodzenie max. 1500 euro
netto/miesięcznie, bezpłatny dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Zgłoś się do nas! Tel: 71 70726-69, biuro@job-and-work.com
 Nowo powstała Restauracja-Cukiernia VERTIGO w Paniówkach zatrudni
cukierników i kelnerów. Tel. 515-262173, 515-081-174.
 Szukam pracy - opiekunka do dziecka. Tel. 516-021-207.
 PRACA!!! Firma Madej Wróbel Sp.
z o.o. poszukuje pracowników produkcyjnych. Kontakt: rekrutacja@madej
wrobel.pl, nr tel. 501-958-983. Osobiście Ruda Śląska, Magazynowa 45.
 Praca dla opiekunek w Niemczech.
Tel. 32 271-09-66, 781-98-98-73.
 Firma BAREX z Zabrza zatrudni samodzielnych pracowników ogólnobudowlanych (wykończenia), elektryków
z uprawnieniami. Prawo jazdy mile widziane. Nawiążemy również współpracę z małymi ﬁrmami budowlanymi.
Kontakt, tel. 32 740-91-63, 696-099922.

GABINET
STOMATOLOGICZNY
NZOZ Silesia
41-700 Ruda Śl., ul. Wolności 99

tel. 32 240-86-60

zaprasza pacjentów
na bezpłatne leczenie
w ramach kontraktu z NFZ
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (obok
pokoju 236) wykazu lokalu użytkowego mieszczącego się
w Rudzie Śląskiej w budynku przy ul. Jana Gierałtowskiego
20/03, stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska,
który przydzielony zostanie w trybie bezprzetargowym
na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat na
prowadzenie biura rachunkowego.

R����
 Drewno kominkowe. Tel. 530-411221.
 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36. Tel.
607-468-787.
 Tarot wróżenie. Tel. 517-472-138.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu części nieruchomości gruntowych położonych przy ul.
Lipińskiej, Wita Stwosza , Szafranka i Niedurnego, które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie
umów dzierżawy zawartych na czas oznaczony na okres 3 lat.

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

MAKSYMA NA MARZEC

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

„Ludzie odkładają życie
na później, a przez
ten czas życie ucieka”.
Seneka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

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

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. Joanny 26, Karola Goduli 25
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia
18.03.2015 r. do dnia 26.03.2015 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 Fak•
tury VAT,
odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 310.
•
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. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 31.03.2015 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 31.03.2015 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 31.03.2015 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.

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wydzielonej części budynku
– lokalu mieszkalnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r., dla potrzeb
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia
18.03.2015 r. do dnia 30.03.2015 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 310.
•
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faxem lub e-mailem zamówienia z
podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 61,50 zł (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej
ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia: 1.04.2015 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 1.04.2015 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
1.500,-zł.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600
5415 do dnia 1.04.2015 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.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śląskiej
przy ul. Magazynowej 12
tel. 32 248-24-11
fax 32 248-43-22
informuje o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionego mieszkania, na zasadzie umowy najmu,
którego stawka czynszowa wynosi:
adres, struktura, piętro 				
pow. użytkowa 
stawka czynszowa*
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Czereśniowa 16b/19, 1 p.+ k., IV piętro 		
27,90 m2 
13,00 zł/m2
*
oprócz czynszu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne tj. za energię
cieplną (c.o.),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę oraz wywóz śmieci.
Wnioski dot. ww. mieszkania należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej przy
ul. Magazynowej 12 wraz z załączoną kserokopią dowodu przelewu wadium w wys. 2.000,- zł. Wadium należy wpłacać na
konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43102024010000030200393751.
O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina jego złożenia.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt łącznie z ewentualną wymianą okien.
Wpłacone wadium zostanie przelane na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.
Wnioskodawca traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty uzyskania zgody na objęcie mieszkania nie podpisze umowy
najmu i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o ww. stawkę .
Przedmiotowa umowa może zostać zawarta jedynie na czas określony do 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia
nie dłużej niż na kolejne 5 lat. Osobie, która zawrze umowę najmu przysługuje prawo pierwokupu zajmowanego lokalu po
cenach rynkowych bez konieczności prowadzenia postępowania przetargowego.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209 lub 290.

Rudzka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
podjęła działania w celu dostępu do informacji
o saldzie opłat za mieszkanie.
W związku z tym wprowadzono do stosowania druk dotyczący
nadania loginu i hasła do „e-kartoteki” . Numer druku –
K/73/In/EM/15. Druk o nadanie loginu i hasła dostępu do
„e-kartoteki” jest dostępny w internecie, w Administracjach,
registraturze oraz Dziale Członkowsko-Lokalowym
w dyrekcji Spółdzielni.

Z uwagi na konieczność zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa
w zakresie ochrony danych osobowych, wniosek należy złożyć w Spółdzielni
na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem (NIE e-mailowo). Wniosek kierowany jest do Działu Członkowsko-Lokalowego, który sprawdza
i potwierdza jakie prawo do lokalu posiada osoba wnioskująca i z odpowiednią adnotacją przekazuje go do informatyków, którzy nadają login
i hasło dostępu do „e-kartoteki” i pisemnie, drogą pocztową przekazują
go wnioskodawcy.
W przypadku, gdy wnioskodawcy nie przysługuje prawo do lokalu, nie
może otrzymać dostępu do „e-kartoteki”. Odpowiedzi w tym zakresie
udziela Dział Członkowsko-Lokalowy.
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Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66,
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl
Punkty obsługi Klienta
• Ruda Śląska – Nowy Bytom
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
• Ruda Śląska – Godula
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Bytomskiej z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 3018/116 o powierzchni 1656 m2, zapisana na
karcie mapy 1 obręb Orzegów oraz w księdze wieczystej GL1S/00007228/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów). Nieruchomość własności
Gminy Miasta Ruda Śląska jest wolna od długów i roszczeń osób trzecich oraz nie ma przeszkód prawnych
do rozporządzania nią. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym
z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie. 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 upłynął
w dniu 19.08.2014 r. Trzy przetargi przeprowadzone w dniach 30.09.2014 r., 15.12.2014 r. i 24.02.2015 r.
zakończyły się wynikiem negatywnym.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opisana nieruchomość ﬁguruje jako teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (symbol planu MW1). Zbywana nieruchomość położona jest
w dzielnicy Orzegów przy ulicy Bytomskiej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa oraz tereny zielone. Nieruchomość posiada nieregularny kształt wielokąta. Pod
powierzchnią znajduje się część fundamentów po wyburzonym budynku.
Gmina Miasto Ruda Śląska nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic zbywanej nieruchomości na
gruncie. Z tego tytułu strony umowy nie będą wnosić wzajemnie wobec siebie żadnych roszczeń.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 90.000,00 zł. Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie
doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości
(aktualnie stawka podatku wynosi 23 %).
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Załatwiamy zwrot zasiłku
pogrzebowego z ZUS
oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą
z możliwością
odprawienia Mszy Świętej
oraz salą ceremonialną
do odprawiania uroczystości
wielowyznaniowych.
Na terenie obiektu znajduje się
kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy
Nowy Świat z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań – z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta
Ruda Śląska o powierzchni 273 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Nowy Świat, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr 3693/7 o powierzchni 28 m2, KW nr GL1S/00011413/6
i nr 3694/7 o powierzchni 245 m2, KW nr GL1S/00022853/2, obręb Halemba, karta mapy 3. Przetargi, które odbyły się w dniach 2.10.2014 r.
i 10.02.2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
2. Do udziału w rokowaniach będą uprawnieni właściciele nw. działek nr: 1946/5 – KW nr GL1S/00005613/3, 1947/5 – KW nr 5614
R, 1939/5 i 1937/5 – KW nr GL1S/00027683/4, 2498/34 – KW nr
6473 R, 2499/34 – KW nr GL1S/00002271/2.
3. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość stanowi obszar
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nieuciążliwej funkcji
usługowej (symbol planu MNU1). Nieruchomość o kształcie trójkąta
zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, jest zatrawiona i porośnięta drzewami oraz krzewami, nie posiada żadnego dojazdu z dróg publicznych i ze wszystkich stron otoczona jest gruntami
własności osób ﬁzycznych.
4. Cena do rokowań wynosi: 20.000,00 zł. Cena nieruchomości ustalona
w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów
i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.

Rokowania odbędą się w dniu 14.04.2015 r. o godz.11.00 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.
info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia 08.04.2015 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 4.500,00 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. Bytomska”
(za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek tut. Urzędu)
lub w kasie pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek
8.00-14.00; złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz przedłożą przed otwarciem rokowań
wymagane dokumenty i oświadczenia. Wygrywający rokowania ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki
związane z zawarciem aktu notarialnego.

6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat rokowań
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 244-90-56.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 238-75-63.

5. Rokowania odbędą się w dniu 20.04.2015 r. o godz. 11.00 w sali
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby wymienione w ust. 2, które do dnia
13.04.2015 r.: zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i dokonają wpłaty zaliczki
w wysokości 1.000,00 zł, przelewem lub w kasie tut. Urzędu oraz złożą
pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 20.04.2015 r.
przedłożą Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Górnośląskiej
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa
własności Gminy Miasta Ruda Śląska o powierzchni 1309 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Górnośląskiej,
zapisana na karcie mapy 4, obręb Kochłowice, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr: 2026/170 o powierzchni 143 m² i 2027/170 o powierzchni 731 m², zapisane w KW nr
GL1S/00007514/3 (w dziale III tej księgi figurują wpisy, dział IV
jest wolny od wpisów) i 2029/208 o powierzchni 435 m2, zapisaną w KW nr GL1S/00018080/1 (działy III i IV księgi są wolne
od wpisów) – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana nieruchomość
stanowi tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1),
działka nr 2026/170 stanowi teren użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk i pastwisk
(symbol planu ZN1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie niezabudowanych terenów pod usługi komercyjne i terenów zielonych,
posiada nieregularny kształt, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami. Ze względu na bliskie
sąsiedztwo skrzyżowania z drogą powiatową ulicą ks. Ludwika
Tunkla, zjazd należy zlokalizować przy zachodniej stronie zbywanego terenu.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 64.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej
w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2015 r. o godz. 11.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia
22.04.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.200,00 zł,
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nieruchomości gruntowej znajdującej się w rejonie ul. Piotra Skargi, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż,
ul. Piotra Skargi, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie: ul. Dworcowej, która zostanie oddana w najem, na okres 3 lat
z przeznaczeniem pod działalność produkcyjno-składowo-magazynową, ul. Wierzbowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Wierzbowej, która zostanie oddana
w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. Szyb Zofii, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny, ul. Sikorek, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż, ul. Sikorek, która zostanie oddana w dzierżawę w celu
korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków rekreacyjnych, ul. Pasiecznej, która zostanie oddana w
dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. Jana III Sobieskiego,
która zostanie oddana w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny oraz drogę
dojazdową, ul. 1 Maja, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Starowiejskiej,
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Kościelnej, które
zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy, ul. Kurpiowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Katowickiej – Otylii, która
zostanie oddana w dzierżawę pod nowy ogródek rekreacyjny, ul. Szarotek, która zostanie oddana w najem na
okres 3 lat pod garaż, ul. Lompy i Otylii, która zostanie oddana w dzierżawę pod nowe ogródki rekreacyjne, ul.
Alberta Pakuły – Kurpiowskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek
rekreacyjny, ul. Sikorek – Szpaków, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z
ogródka rekreacyjnego, ul. Stanisława Moniuszki, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez
dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. Głównej, która zostanie oddana w najem w celu korzystania
przez użytkownika z istniejącego garażu blaszanego, ul. Kopalnianej, która zostanie oddana w dzierżawę w celu
korzystania przez dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. 1 Maja, która zostanie oddana w dzierżawę pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Polnej, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez
dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego, ul. 1 Maja, która zostanie oddana na rzecz dotychczasowego
najemcy z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy, ul. Polnej, która zostanie oddana w dzierżawę w celu
korzystania przez dzierżawcę z istniejącego ogródka rekreacyjnego.
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Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach
przy ulicy Oświęcimskiej z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego są
nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Oświęcimskiej, zapisane na karcie mapy 2,
obręb Kochłowice:
– zabudowana nieruchomość nr 4039/49 o powierzchni 806 m2, KW nr
GL1S/00019598/2 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów),
– niezabudowana nieruchomość o powierzchni 756 m2, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki nr 2315/49 o powierzchni 288 m², KW nr
GL1S/00008228/8 (w dziale III księgi figurują wpisy, dział IV jest wolny od wpisów) i nr 4038/49 o powierzchni 468 m2, KW nr GL1S/00019598/2 – z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Każda z ww. nieruchomości zostanie sprzedana z udziałem wynoszącym
1/2 część zabudowanej działki nr 4037/49 o powierzchni 333 m2, KW nr
GL1S/00019598/2 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Nieruchomości nr
2315/49 i nr 4038/49 podlegają przepisom ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013. 1205 j.t.).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska zbywane nieruchomości stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiadają nieregularne kształty, są zatrawione oraz częściowo porośnięte drzewami.
Działki nr 4039/49 i 4037/49 są w części zabudowane murowanym
ogrodzeniem. Dojazd do terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jest zapewniony poprzez istniejący zjazd z ulicy Oświęcimskiej
i przez działkę nr 4037/49. W celu przebudowy zjazdu, należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów z wnioskiem o wydanie
warunków na powyższe.
Część działki nr 4037/47 o powierzchni 9 m2 jest objęta umową dzierżawy
obowiązującą do dnia 30.06.2017 r.
Ceny wywoławcze do przetargu wynoszą:
– 132.000,00 zł – dla nieruchomości o powierzchni 806 m2 wraz z udziałem
w drodze (sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),
– 124.000,00 zł – dla nieruchomości o powierzchni 756 m2 wraz z udziałem
w drodze (sprzedaż działki nr 4037/49 jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług, natomiast cena działek nr 2315/49 i nr 4038/49 ustalona na przetargu
zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży).
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu 

Prezydent Miasta Ruda Śląska 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bykowinie u zbiegu ulic
Wojciecha Korfantego i Gwareckiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska są dwie niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta
Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bykowinie u zbiegu ulic Wojciecha Korfantego  i Gwareckiej, zapisane na karcie mapy 1, obręb Bykowina:
o powierzchni 452 m2,
oznaczona numerem geodezyjnym 805/83, KW nr GL1S/00019163/4,
o powierzchni 3013 m2,
obejmująca tworzące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 803/83 o powierzchni 620 m2, KW nr GL1S/00031154/8,
– 807/83 o powierzchni 770 m2, KW nr GL1S/00031154/8,
– 921/117 o powierzchni 96 m2, KW nr GL1S/00006708/3,
– 922/117 o powierzchni 237 m2, KW nr GL1S/00006708/3,
– 1236/117 o powierzchni 13 m2, KW nr GL1S/00006708/3,
– 811/83 o powierzchni 155 m2, KW nr GL1S/00005912/9,
– 812/83 o powierzchni 519 m2, KW nr GL1S/00005912/9,
– 789/83 o powierzchni 78 m2, KW nr GL1S/00008228/8,
– 790/83 o powierzchni 525 m2, KW nr GL1S/00025267/8.
W dziale III KW nr GL1S/00008228/8 wpisane są ciężary, dział IV bez wpisów. Działy III i IV pozostałych ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 805/83 figuruje jako:
GP1 – tereny garaży i parkingów z podstawowym z przeznaczeniem gruntów pod obiekty  i urządzenia zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów.
Druga nieruchomość oznaczona jest symbolami planu: GP1, MM2 – tereny zabudowy mieszkaniowej  o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz częściowo ZP1 – tereny zieleni urządzonej (parki, ogrody, zieleńce) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce.
Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, położone w sąsiedztwie nieużytkowanego nasypu
kolejowego oraz zabudowy garażowej, są niezabudowane, nieogrodzone, częściowo zatrawione,
porośnięte drzewami i krzewami. Działka nr 805/83 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg
publicznych, w związku z czym nabywca winien wystąpić do właścicieli nieruchomości sąsiednich
o ustanowienie służebności gruntowej. Dojazd z dróg publicznych do nieruchomości o powierzchni 3013 m2 winien odbywać się z ul. Wojciecha Korfantego, a zjazd należy zlokalizować w świetle
działki nr 811/83. Nabywca będzie zobowiązany ustanowić nieodpłatną służebność gruntową  na
działkach nr 803/83, 807/83 i 789/83 w celu zapewnienia dojazdu do terenów gminnych (zbywający dopuszcza inny sposób zapewnienia dojazdu do terenów gminnych).
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla nieruchomości o powierzchni 452 m2 – 36.000,00 zł (wadium – 1.800,00 zł),
– dla nieruchomości o powierzchni 3013 m2 – 231.000,00 zł (wadium – 11.600,00 zł).
Do cen sprzedaży ustalonych na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23
%).

Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2015 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w
terminie do dnia 16.04.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
dla nieruchomości nr 4039/49 – 6.600,00 zł,
dla nieruchomości nr 2315/49 i 4038/49 – 6.200,00 zł,
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej
przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2015r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.
rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do dnia
15.04.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach jw., przelewem na konto:  Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,
z dopiskiem „wadium – grunt ul. Gwarecka-Korfantego” (za datę wniesienia wadium przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut.
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek
8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

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

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

POGOŃ CUP 2015
Od piątku (20.03.) w Rudzie Śląskiej rozpoczną
się prawdziwe piłkarskie emocje. Pogoń po raz
trzeci organizuje POGOŃ CUP – turniej, który potrwa trzy dni (20, 21 i 22 marca) a jego obsada
prezentuje się niezwykle okazale.
W turnieju zagra aż pięć roczników: 2003,
2004, 2005, 2006/2007 oraz 2008 i młodsi. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja w dwóch
najmłodszych kategoriach wiekowych, w których
w szranki staną takie drużyny jak Śląsk Wrocław,
Ruch Chorzów, Górnik Zabrze, Piast Gliwice,
P.A.M. „Olympic” Wrocław oraz Zagłębie Sosnowiec.
– Dwa lata temu po raz pierwszy zorganizowaliśmy turniej POGOŃ CUP. W poprzedniej edycji
był to turniej tylko dla czterech roczników. Chcemy, by ta impreza była coraz lepsza i przymierzamy się, aby w tym roku zrobić dwa takie turnieje
– mówi prezes Pogoni Nowy Bytom, Adam Markiefka.
Turniej rozpocznie się w piątek (20.03.) od zmagań rocznika 2003. Początek gry o godzinie 16.00.
Rozgrywki zakończą się o godz. 20.00. W sobotę

(21.03.) gry rozpoczną się od 8.00 rano – na murawę wejdzie szesnaście drużyn z rocznika 2008.
Tego samego dnia od godz. 16.00 do walki staną
też drużyny rocznika 2005. W niedzielę (22.03.)
rozgrywki również będą podzielone – rano zagra
rocznik 2006/07 a po południu 2004.
Każdy uczestnik turnieju ma zapewniony ciepły
posiłek. Ponadto podczas trwania całego cyklu turniejowego dla pozostałych uczestników i gości
będzie dostępny odpłatnie bufet, w którym będą
napoje (kawa, herbata, woda, soki), jak również
będzie można zjeść coś smacznego (stoisko z grillem).
– Dla młodych zawodników to wielka frajda. Taki turniej to dobry plan, by zdrowo i aktywnie spędzić dzień. Starsze roczniki nabierają niezbędnego
ogrania, które zawsze owocuje w późniejszym rozwoju. To jest jeden dzień, w którym każda z drużyn
zagra pięć meczów przeciwko ekipom, z którymi
zazwyczaj nie grywa na co dzień – dodaje prezes
Pogoni. – Myślę, że impreza będzie udana, a zawodnicy wrócą do nas z uśmiechem w czerwcu
– zapewnia.

20, 21 i 22 marca

www.polmaratonrudzki.pl
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Tabela III ligi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Odra Opole
22
Polonia Bytom
22
BKS Stal BB
22
Ruch Zdzieszowice 22
Skra Częstochowa
22
Rekord Bielsko-Biała 22
GKS 1962 Jastrzębie 21
Górnik II Zabrze
22
Ruch II Chorzów
22
LKS Czaniec
21
Szombierki Bytom 22
Polonia Łaziska G. 22
Pniówek Pawł. Śl.
22
Swornica Czarnowąsy 22
Podbeskidzie II BB 22
Grunwald Ruda Śl. 22
Górnik Wesoła
22
Piast II Gliwice
22
Skalnik Gracze
22
Małapanew Ozimek 22

49
47
45
45
39
39
35
32
31
31
30
27
27
27
25
25
19
18
11
10
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50-23
51-19
47-15
42-23
39-21
45-31
30-24
37-30
36-39
19-22
28-25
22-31
26-29
0-41
32-32
30-41
25-39
31-49
19-67
14-52

Gwiazda
w ﬁnale
Pucharu Śląska
W przerwie w rozgrywkach Ekstraklasy
Futsalu odbył się Puchar Śląska.
W niedzielnej imprezie (15.03.) zagrały
trzy zespoły Ekstraklasy – gospodarze
GAF Jasna Gliwice, AZS Uniwersytet Śląski Katowice, Gwiazda Ruda Śląska oraz
pierwszoligowy GKS Tychy, a także drugoligowe GSF Gliwice i HydParkNews
Gliwice. Po pierwszej fazie rozgrywek,
w której Gwiazda zmierzyła się z GSF Gliwice i GAF Jasna Gliwice, rudzianie zagrali w półﬁnale z AZS Uniwersytetem
Śląskim Katowice. Mecz zakończył się
wynikiem 3:0 dla Gwiazdy. W ﬁnale na
podopiecznych trenera Klimasa czekali
gospodarze. Finał był szczęśliwszy dla
drużyny GAF Jasna Gliwice, która wygrała aż 6:1.

Sportowy
rozkład
jazdy
Piłka nożna
21 marca (sobota) godz. 15.00
GKS 1962 Jastrzębie
– Grunwald Ruda Śląska
21 marca (sobota) godz. 15.00
Slavia Ruda Śląska – Górnik Piaski
21 marca (sobota) godz. 11.00
Urania Ruda Śląska – Zamkowiec Toszek
21 marca (sobota) godz. 15.00
LKS 1908 Nędza – Wawel Wirek
22 marca (niedziela) godz. 16.30
Stadion Śląski – Pogoń Nowy Bytom
22 marca (sobota) godz.15.00
Jastrząb Bielszowice –1.FC Katowice
Piłka ręczna kobiet
21 marca (sobota) godz. 11.00
Zgoda Bielszowice – Ruch II Chorzów

Grunwald zderza się
z rzeczywistością a Haftkowski
z kolegami z byłej drużyny
G������� R��� Ś����� 0:0 G����� W�����
Wyniki gier kontrolnych Grunwaldu
mogły napawać optymizmem przed
pierwszym meczem rundy wiosennej.
Niestety ligowa rzeczywistość jest o wiele trudniejsza. „Zieloni” w sobotnim meczu (14.03.) z Górnikiem Wesoła wywalczyli jedynie bezbramkowy remis. Na
początku dość agresywnie zaczęli grać
goście. Już w czwartej minucie mogli oni
wyjść na prowadzenie, jednak w bramce
dobrze spisywał się Soldak. Siedem minut później piłka zatrzepotała w bramce
Górnika, ale sędzia w akcji Grunwaldu
dopatrzył się spalonego. Do przerwy gospodarze zdołali wykreować sobie jeszcze

kilka dogodnych sytuacji. Jednak wykończenia Haftkowskiego i Kota były nieprecyzyjne. Dla tego pierwszego był to szczególnie ważny mecz, bo grał z kolegami
z byłej drużyny. Miał on utrudnione zadanie, ponieważ zawodnicy Górnika Wesoła
dobrze znają styl gry napastnika Grunwaldu i skutecznie wyłączali go z gry.
W drugiej połowie Grunwald atakował częściej, ale wciąż brakowało skuteczności. W końcówce dobre strzały
Dreszera i Brzozowskiego wybronił
bramkarz gości i zawodnicy zakończyli
mecz bezbramkowym remisem. – Mieliśmy swoje sytuacje i chociaż jedną z nich

powinniśmy wykorzystać. Jest to pierwszy
mecz na wiosnę i uważam, że w następnych będzie lepiej.
Spotkania sparingowe to jedno a mecz
o punkty to zupełna
inna sprawa – mówił Michał Haftkowski, nowy nabytek Grunwaldu,
który w Górniku
Wesoła
spędził
trzy ostatnie lata.

Rezerwa:
Lamlih Szczygieł,
Jagodziński,
Kowalski,
Dreszer,
Szczypior,
Nowicki
Trener: Jacek
Bratek

P���� N����

Ostatnie szlify Slavii, Uranii i Wawelu
W minionym tygodniu czas na ostatnie
przemyślenia mieli trenerzy Slavii, Uranii
i Wawelu. Sparingi przed startem ligowych
zmagań miały dać im ostateczny obraz formy swoich podopiecznych.
Po środowym (11.03.) derbowym sparingu Wawelu Wirek z Pogonią Nowy Bytom zdecydowanie w lepszych humorach
mogli być ci drudzy. Mimo iż zawodnicy
Pogoni grają w niższej klasie rozgrywkowej, nie ustępowali podopiecznym trenera
Zajdla, mecz zakończył się wynikiem 2:2.
W pierwszej połowie to zawodnicy
z Wirku byli nieznacznie lepsi. Stwarzali
sobie sytuacje, jednak większość z nich
defensywa Pogoni neutralizowała jeszcze przed polem
Wawel Wirek 2:2 (1:0) Pogoń Nowy
Bytom, Unia Bieruń 2:1 Wawel Wirek,
karnym. Jedyną bramkę
Slavia Ruda Śląska 6:0 (2:0)Orzeł
przed przerwą zdobył Lux,
Nakło Śląskie, Urania Ruda Śląska
który popisał się dobrą in2:1(1:0) Spójnia Landek, Sokół Orzesze
dywidualną akcją i precy1:3 Urania Ruda Śląska, UKS Chorzów
zyjnym strzałem.
4:0 Pogoń Nowy Bytom, Jastrząb
Bielszowice 1:0 (0:0) Gwarek Zabrze,
Na początku drugiej poMZKS Zaborze 2:2
łowy przewagę powiększył
się wygrywa 2:0,
Jastrząb Bielszowice
Wawel. Po zagraniu Luxa,
to nie można dobramkę zdobył Aleksa. Popuścić do takich
tem jednak do głosu coraz mocniej dochostrat – mówił po meczu Jarosław Zajdel,
dziła Pogoń. Pierwszą bramkę dla zawodtrener Wawelu. – W składzie zbyt wiele się
ników z Nowego Bytomia zdobył Szynie zmieniło. Doszedł Majnusz, jednak nie
mański, po świetnym strzale z główki. Parę
jest jeszcze przygotowany do gry. Młodsi
minut później do remisu doprowadził
starają się, ale ta runda będzie dla nas
Mielnicki.
trudna – dodał.
– Myślę, że sparing nie był idealny.
W weekend podopieczni Jarosława ZajWcześniej też graliśmy sparingi z drużynadla zagrali jeszcze jeden sparing. Niestety
mi z wyższych lig, może dlatego nie odczuw wyjazdowym spotkaniu z Unią Bieruń
liśmy dziś tej różnicy. Nie możemy również
przegrali 2:1.
tracić bramek po prostych akcjach przeW sobotę (14.03.) swój sparing rozegraciwnika – mówił po meczu trener Pogoni
li zawodnicy Slavii. Ich przeciwnikiem
Łukasz Bereta.
była drużyna Orła Nakło Śląskie. Rudzia– Drużyna Pogoni zagrała dobry mecz,
nie spokojnie wygrali ze swoimi przeciwmy mieliśmy za dużo niedokładności. Jak
nikami.

Rudzcy piłkarze niedługo powalczą o ligowe punkty.
– Mogliśmy poćwiczyć grę w ofensywie.
Wiele sytuacji było jednak z naszej strony
niewykorzystanych. Cieszę się, że obyło się
bez kontuzji i że zwyciężyliśmy – komentował po meczu Marek Piotrowicz, trener
Slavii. Gospodarze zdołali zdobyć aż sześć
bramek. W 19. minucie strzelanie rozpoczął Zalewski, który w tym meczu skompletował hattricka. Na listę strzelców wpisali się jeszcze Wujec oraz Moritz, który
zaliczył dwa traﬁenia.
Z kolei w środę (11.03.) w wyjazdowym
spotkaniu Urania Ruda Śląska pokonała
w meczu sparingowym Sokół Orzesze 1:3.
Bramki dla Uranii zdobyli Miszka, Cieślik
oraz Musiał. Natomiast w sobotę (14.03.)
rudzianie zmierzyli się z drużyną Spójni
Landek.

Początek spotkania zdecydowanie należał do gości, którzy pokazali ciekawą
techniczną piłkę i grali ofensywnie w ataku. Wszystko jednak utemperował podyktowany rzut karny, przy którym nikt
nie protestował, a jedenastkę w 22. minucie gry na bramkę zamienił Musiał. Później tempo gry zmalało i mecz się zaostrzył. Ożywienie w grze wprowadziła
dopiero piękna bramka Musiała, który
podwyższył wynik na 2:0 po precyzyjnym uderzeniu w okienko z rzutu wolnego. Dopiero druga bramka podziałała nieco bardziej motywująco na rywali i dążyli
oni do kontaktowego gola, co na kilka minut przed zakończeniem spotkania się
udało. Nie byli oni jednak w stanie nawet
zremisować.
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KS Budowlani Łódź 15:45 (5:10) KS RUGBY Ruda Śląska

Dobry
początek
drugiej rundy

Gryfy szlifują formę!
darze rozgrywali wrzut do formacji autoKolejny sparing przed startem rundy
wej tuż przy polu punktowym Gryfów,
wiosennej rozegrały rudzkie Gryfy. Przejednak to nasi zawodnicy przejęli piłkę
ciwnikiem rudzian był pierwszoligowy
i po szybkiej kontrze
zespół KS Budowlani
oraz kilku fazach gry
Łódź.
Punkty dla Rudy zdobyli: Jan Muc 15,
Dominik Bryński 10, Patryk Frątczak 5,
zakończyli akcję przyPoczątek spotkania
Patryk Maniecki 5, Paweł Mol 5,
łożeniem Muca.
był bardzo wyrównaKrzysztof Płusa 5
W drugiej połowie
ny z lekką przewagą
widać już było z każgospodarzy, którzy
dym momentem coraz większą dominację
pierwsi zdobyli przyłożenie. Chwilę późnaszych zawodników, kolejne przyłożenie
niej po akcji formacji ataku punkty zdobył
zdobyli Bryński i Muc. Gospodarze odpoBryński wyrównując wynik spotkania.
wiedzieli jedną akcją punktową, jednak nie
Dalsza część pierwszej połowy toczyła się
wybiło to gości z rytmu i dalsze przyłożegłównie w okolicach linii środkowej, żadnia zdobywali Muc, Maniecki, Płusa i Mol.
na ze stron nie zdobywała większej przePrzy wysokim prowadzeniu naszych zawagi. W ostatniej akcji tej połowy gospo-

Start rundy wiosennej już 28.03. w Zielonej Górze.
wodników gospodarze zdobyli swoje trzecie i ostatnie przyłożenie wykorzystując
błąd w przesunięciu linii obrony. Jednak

ostatnie słowo w tym meczu należało do
gości, po składnej akcji piłkę na polu
punktowym przyłożył Frątczak.

Pływanie

wym z czasem 2:40,53. Pozostali zawodnicy również osiągnęli wyniki na wysokim poziomie, niejednokrotnie polepszając swoje dotychczasowe osiągnięcia.
Również w dniach od 13 do 15.03.
zawodnik UKP „Ruda Śląska” Michał
Duda pod opieką Aleksandra Skworca,
brał udział w Mistrzostwach Polski Juniorów 17- i 18-latków. Michał także
poprawił swoje rekordy życiowe.

Zapasy

Dziewczyny lubią medale

Natalia Strzałka znów na najwyższym stopniu podium.
W Mistrzostwach Polski Juniorek w zapasach kobiet, które rozegrane zostały 13
i 14.03. w Siedlcach, zawodniczki Slavii
wywalczyły cztery medale. Złoty w kategorii do 72 kg wywalczyła Natalia Strzałka, srebrne zdobyły Justyna Respondek
(51 kg) i Alicja Kubaty (67 kg) a brązowy
Natalia Kubaty (55 kg).
W klasyfikacji klubowej Slavia uplasowała się na trzecim miejscu. W tym samym czasie, również w Siedlcach, odbyły

się zawody o Puchar Polski Kadetek, które stanowiły pierwszy tor eliminacji do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Zdecydowanie najlepiej z sześciu naszych
reprezentantek wypadła rywalizująca
w kategorii do 49 kg Karolina Stróżyk,
która w doskonałym stylu wywalczyła
złoty medal. Oprócz Karoliny w finałach
OOM zapewniły sobie udział: Patrycja
Kuc (5. miejsce, 46 kg) i Klaudia Krzykowska (7. miejsce, 65 kg).

Zgoda dalej
punktuje
W niedzielę (15.03.) zawodniczki Zgody Bielszowice zmierzyły się z Glorią Katowice. Mecz od samego początku był zacięty, jednak rudzianki przyzwyczaiły już
swoich kibiców do tego, że w końcówkach
meczów odnotowują świetną skuteczność.
Podobnie było w meczu z Glorią, w którym ostatecznie „zgodowiczki” wygrały
trzypunktową przewagą.
Gloria Katowice 22:25 (12:11) Zgoda
Bielszowice
Skład: Koloczek, Brzeska, Podsiedlik- Jarosz, Frątczak, Kafel, Dziółko, Heczel, Wojcik, M. Krzysteczko, Zelek, Baranowska,
Rolnik, D. Krzysteczko, Sobota, Pocheć

Dobre występy
rudzkich pływaków
W dniach 6.-8.03. młodzi pływacy
Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Ruda Śląska” uczestniczyli w Mistrzostwach
Polski Juniorów 15-letnich w Ostrowcu
Świętokrzyskim. Klub reprezentowali:
Daniel Dąbrowski, Albert Kasprzyk,
Marta Mędrela, Karolina Pawera, Gabriela Surmiak oraz Kamil Walessa pod
okiem trenera Daniela Weselaka.
Do finału B zakwalifikowała się Karolina Pawera na 200 m stylem motylko-

Tenisistki stołowe UKS-u Halembianka
2001 Ruda Śląska z sukcesem rozpoczęły
drugą rundę rozgrywek II ligi kobiet.
W piątek (13.03.) pokonały u siebie 6:4
KTS MOKSiR Zawadzkie. Punkty dla Halembianki zdobyły: Katarzyna Jakubik
(2 pkt), Sandra Stanisławska (2 pkt), Sabina Wyrobek (1,5 pkt) i Bożena PolińskaZocłońska (0,5 pkt). Następny mecz już
w przyszłym tygodniu na wyjeździe
z KTS-em Lędziny.

Rudzianie notują wyniki na wysokim poziomie.

Ju-Jitsu

Marcin Maciulewicz
z brązowym medalem!
Marcin Maciulewicz
zawodnik Ju-Jitsu Ruda Śląska wywalczył
na mistrzostwach świata w Grecji (13-15.03.)
trzecie miejsce. Droga
rudzianina po medal
miała iście filmowy
scenariusz.
Już w pierwszej bardzo ciężkiej walce
z zawodnikiem z Rosji
rudzianin doznał konMarcin Maciulewicz zdobył kolejny ważny medal.
tuzji kostki. To bardzo
skomplikowało sytuację Marcina, jednak z pomocą środków
wodnika – tłumaczył Zdzisław Mikoprzeciwbólowych zdołał dalej walczyć.
da, trener klubowy. To kolejny świetny
Marcin wziął udział późnej jeszcze
występ Marcina w tym roku. 31 stycznia w Mysłowicach odbyły się ostatnie
w trzech pojedynkach i ostatecznie zajął
zawody Pucharu Polski. Marcin Matrzecią lokatę.
ciulewicz zdobył tam pierwsze miej– Nasz klub jest młody, dlatego tym
sce.
bardziej cieszy tak wielki sukces tego zaKolumny sportowe zredagował Robert Połzoń

Dwa mecze
jeden punkt
Niestety zespół seniorek ciągle bez
zwycięstwa. W miniony weekend siatkarki
KPKS-u Halemba rozegrały dwa mecze
wyjazdowe – w Wilkowicach i Gliwicach.
W pierwszym meczu zawodniczki
GLKS-u szybko ułożyły mecz pod swoje
dyktando. Większy opór podopieczne
Adama Michny postawiły gliwiczankom.
Dopiero tie-break zadecydował o podziale
punktów, a na konto rudzianek trafił niestety tylko jeden z nich.
GLKS Wilkowice 3:0
(25:9, 25:7, 25:19) KPKS Halemba
SiKReT Gliwice 3:2 (22:25, 25:13,
25:13, 21:25, 15:6) KPKS Halemba

Pogoń
z brązami
13 i 14.03. w Kartuzach odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach
w stylu klasycznym. Bardzo dobrze spisała
się ekipa Pogoni. Filip Chrząszcz (84 kg)
wywalczył 3. miejsce. Marek Noga (96 kg)
również zdobył brązowy krążek. Wychowanek Pogoni Ruda Śląska Mateusz Kareciński zdobył złoty medal w kategorii 120
kg, ale w barwach Olimpijczyka Radom.
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Instalacje gazowe LPG, odkąd pojawiły się na naszym rynku, mają wielu zwolenników i przeciwników. Faktem jednak jest to, że pozwalają w znaczący sposób zredukować koszty eksploatacji samochodu. Marcin Kazuch, mechanik samochodowy i montażysta LPG ze Stacji Kontroli Pojazdów OMEGA w Goduli
należącej do sieci ﬁrmy Auto-Bud Sp. z o.o opowie o jej wadach i zaletach.

Wszystko co chcecie wiedzieć
o LPG, ale boicie się zapytać
– Zainstalowałem instalację LPG
w moim samochodzie, ponieważ na
dzisiejszym rynku obserwuję znów
wzrost cen paliwa, przy czym cena gazu spada, utrzymuje się na w miarę
niskim poziomie. Za mniejsze pieniądze przejadę więcej i ta inwestycja się
zwróci. Chcę, aby była ona porządnie
zainstalowana i jeśli wiem, że wszystko jest atestowane, to niczego się nie
boję – mówi pan Mateusz, mieszkaniec dzielnicy Ruda.
– Na podobny krok zdecydowało
się już wielu rudzian.
– Przyjeżdża do nas mnóstwo takich
pojazdów. Na przykład w okresie przed
wakacjami bardzo wielu ludzi decyduje się na montaż LPG. To zrozumiałe
– dalekie wyjazdy skłaniają kierowców do szukania oszczędności. Na stacji diagnostycznej mamy do czynienia
non stop z takimi pojazdami. Na

warsztacie też często ludzie pytają
o cenę takich instalacji i szczegóły jej
montażu.
– Co najczęściej skłania klientów
do montażu LPG?
– Tu dominuje jeden argument –
oszczędność. Jest ona tym większa, im
więcej nasze auto paliło benzyny. Nawet już przy silnikach o najmniejszych
pojemnościach, podczas prawidłowej
eksploatacji możemy zaoszczędzić
przynajmniej jedną czwartą kosztów
benzyny.
– Są jakieś minusy takiej instalacji?
– Z mojego punktu widzenia nie
ma żadnych. Negatywne opinie związane z instalacjami LPG wiążą się
głównie z nieumiejętnym ich montażem. Najgorsze skutki złego montażu
i doboru instalacji ponoszą użytkownicy nowych aut, którzy skusili się na

oszczędności. Decydując się na montaż instalacji LPG powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, jakie
doświadczenie ma warsztat. Dowiedzmy się, czy cała instalacja LPG
będzie dostosowana do pojemności
i typu silnika. Takie rzeczy powinno
się wykonywać w wyspecjalizowanych warsztatach, tak więc zapraszam do nas.
– W jakim elemencie różni się
procedura kontroli pojazdu z LPG?
– Przede wszystkim przy takich kontrolach sprawdzana jest szczelność
instalacji i poprawność jej montażu.
Mamy specjalne testery, które przykładamy w miejsca, gdzie mogą wystąpić
nieszczelności. Tego typu usterki mogą
pojawić się w każdej części instalacji.
Częściej jednak spotykane są one pod
maską, tam gdzie więcej elementów
pracuje i drży.

– Czy instalacje LPG są niebezpieczne?
– Nie są. Z tego co mi wiadomo,
do tej pory nie zarejestrowano przypadków wybuchu instalacji przy prawidłowym użytkowaniu i serwisowaniu. W teorii nawet benzyna jest bardziej niebezpieczna niż gaz, ponieważ szybciej się zapala. Gdy słyszymy o wypadkach z powodu gazu,
najczęściej są one spowodowane
tym, że ktoś bez uprawnień sam
chciał naprawić bądź przerobić swoje LPG. Dużo ludzi przeczyta coś
w Internecie i samodzielnie próbuje
podjąć się naprawy.
– A co z mocą i częstszymi usterkami?
– Wcześniej tak bywało. Samochody
wyposażone w instalacje starszej generacji mogły wykazywać mniejszą
moc silnika. Teraz, sekwencyjny wtrysk

gazu, odpowiednio dobrana instalacja i prawidłowo wykonany montaż
nie powodują utraty mocy. Co się tyczy usterek, szybciej zużywają się
świece, przewody i cewki zapłonowe.
Jednakże są to części, których wymiana kosztuje bardzo niewiele.
W ogólnej kalkulacji kierowca i tak
jest na plusie. Te elementy są narażone na większe zużycie, ponieważ gaz
spalany jest w większej temperaturze.
– Dlaczego to u Was warto zainstalować LPG?
– Na rynku jest mnóstwo instalacji. Jedne są lepsze, inne gorsze. My
mamy już swoje sprawdzone, więc
klienci nie wracają z reklamacją.
Sam osobiście montuję LPG od
ośmiu lat. Wiem, że są klienci, którzy
do mnie wracają i chcą profesjonalnej porady i obsługi.
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