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WYDAWCA

Kornelia nie mogła osobiście 
odebrać nagrody, gdyż grała 
w ćwierćfinale siatkarskich mi-
strzostw Polski. – Z tego co wiem, 
zespół Korneli wygrał dzisiaj 3:0 
– relacjonowała jej siostra Monika 
Moskwa. Marcin Widera, podob-
nie jak wielu innych laureatów, 
skupił się na podziękowaniach: – 
Dedykuję to wyróżnienie mojej żo-
nie, dziecku i rodzicom – mówił 
odbierając nagrodę. – Dziękuję 
klubowi, Pani dyrektor SP nr 24, 
pierwszemu trenerowi kadry i za-
wodniczkom, z którymi pracuję – 
dodał.

Zacięty bój towarzyszył zmaga-
niom o tytuł Najpopularniejszego 
Sportowca. W tej kategorii na trze-
cim stopniu podium stanęła Kor-
nelia Moskwa, drugi był Mateusz 
Krzymiński – zawodnik SR-S 
Gwiazda. Tytuł ostatecznie powę-
drował do członka Koła PZW  
nr 51 Ruda Śląska – Macieja Biał-
dygi, który był ósmy na mistrzo-
stwach świata w wędkarstwie 
spławikowym.

– Mam nadzieję, że moje osią-
gnięcia pokażą wszystkim, że 
warto uprawiać wędkarstwo za-

Plebiscyt podsumowany

Damian Jonak wręczył nagrodę Najpopularniejszemu Sportowcowi. Foto: MS

Po raz XXI „Wiadomości Rudzkie” organizowały Plebiscyt na Sportowca i Trenera Roku. W piątkowy wieczór 
(28.02.) w Domu Kultury w Bielszowicach nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników. Tym razem gala zdominowana 
została przez reprezentantów KPKS-u Halemba. Kornelia Moskwa została bowiem Najlepszym Sportowcem Roku, 
a Marcin Widera Najlepszym Trenerem Roku.
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do przedszkoli

równo rekreacyjnie jak i profesjo-
nalnie. Można przy tym wiele 
przeżyć i zobaczyć mnóstwo cie-
kawych miejsc – podkreślał po 
gali Maciej.

Podobnie jak w poprzednim ro-
ku uhonorowano także najmłod-
szych sportowców oraz tych, któ-
rzy chociaż nie zajmują się spor-
tem zawodowo, to poświęcają mu 
znaczną część swojego życia. I tak 
Wyróżniającym się Sportowcem 
Amatorem uznano Piotra Lokwen-
ca, grającego w Halowej Lidze 
Piłkarskich Piątek Old Boys.  
Tytułem Wyróżniającego się Na-
uczyciela Wychowania Fizyczne-
go okrzyknięto także związanego  
z piłką nożną Kamila Zieleźnika 
z Gimnazjum nr 7 im. Noblistów 
Polskich. Wyróżniającym się 
Sportowcem Skrzatem została  
Roksana Matusiak, zawodniczka 
Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. 

– Trenuję, bo wiem, że dzięki te-
mu będę zdrowa. W przyszłości 
chciałabym uczyć inne dzieci ka-
rate – zapowiedziała Roksana od-
bierając nagrodę, rower ufundo-
wany przez INTERMARCHE 
Halemba. Dokończenie na str. 12
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KRONIKA TYGODNIA

Podtruta tlenkiem węgla

W nocy (z 2 na 3 marca) Straż Po-
żarna odebrała wezwanie do zdarzenia 
przy ulicy Furgoła w Nowym Byto-
miu. Jedna osoba (16-letnia dziewczy-
na) podtruła się tlenkiem węgla i zo-
stała odwieziona na obserwację do 
szpitala. Straż Pożarna apeluje o roz-
wagę, terminowe sprawdzanie prze-
wodów kominowych oraz dbanie 
o stan urządzeń grzewczych.

Alkohol i narkotyki
Przez ponad dobę od 6.00 rano 

w piątek (28 lutego) na terenie Rudy 
Śląskiej, podobnie jak na drogach ca-
łego Śląska – policjanci realizowali 
czynności prewencyjno-kontrolne 
związane z akcją „Alkohol i Narkoty-
ki”. Celem działań jest eliminacja 
z dróg osób kierujących pojazdami 
znajdujących się pod działaniem alko-
holu, bądź środków działających po-
dobnie do alkoholu.

Kradł kolczyki
Kryminalni komisariatu w Halem-

bie złapali 33-letniego mężczyznę z 
Zabrza podejrzanego o 13 kradzieży 
kolczyków. Straty spowodowane dzia-
łaniem sprawcy to kwota kilku tysięcy 
złotych. 

Pożar na Zgrzebnioka
Jedna osoba zginęła w pożarze, któ-

ry wybuchł w środę wieczorem 
(26.02.) przy ul. Zgrzebnioka 22  
w Bykowinie. W gaszeniu pożaru bra-
ło udział pięć wozów strażackich.  
Oprócz 60-letniego mężczyzny  
w mieszkaniu przebywała jeszcze jed-
na osoba. Została ona przewieziona do 
szpitala z objawami podtrucia.

Statystyki
Urodzenia:  – 44
Zgony:  – 36
Małżeństwa:  – 4
Rozwody:  – 3
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Zmiana Wojewody
Zygmunt Łukaszczyk nie pełni już 

urzędu Wojewody śląskiego. W czwar-
tek (27.02.) poinformowano, że podał 
się on do dymisji. Jego następcą bę-
dzie dotychczasowy prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego – Piotr Litwa.

Nieznane są przyczyny dymisji 
Zygmunta Łukaszczyka. Nie jest on 
jednak jedynym wojewodą, który 
w ostatnich dniach podjął taką decy-
zję. – Czwórka wojewodów podała się 
do dymisji, dlatego, że chcą podjąć 
nowe wyzwania w życiu – tłumaczył 
na wspólnej konferencji prasowej 
z Donaldem Tuskiem Rafał Trzaskow-
ski, minister administracji i cyfryzacji. 
Oprócz Wojewody śląskiego do dymi-
sji podali się także wojewodowie  
z województwa: zachodniopomorskie-
go, dolnośląskiego oraz lubelskiego.

Na stanowisku wojewody Zygmun-
ta Łukaszczyka zastąpi Piotr Litwa – 
absolwent Politechniki Śląskiej (stu-

dia górnicze) i Uniwersytetu Śląskiego 
(prawne problemy górnictwa), doktor 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Piotr Litwa dotychczas pracował 
w organach nadzoru górniczego: w Ka-
towicach, a potem w Bytomiu i Gliwi-
cach, gdzie szefował urzędom górni-
czym. Od stycznia 2005 roku był wice-
szefem Wyższego Urzędu Górniczego. 
W listopadzie 2008 roku został jego pre-
zesem. W trakcie czwartkowego briefin-
gu ustępujący wojewoda Zygmunt Łu-
kaszczyk ciepło wypowiadał się na te-
mat swojego zastępcy.

– Pan Piotr Litwa jest bardzo do-
świadczonym, rozważnym, skrupulat-
nym prezesem Wyższego Urzędu Gór-
niczego, a tym samym również 
i urzędnikiem w rozumieniu państwo-
wej misji administracji rządowej – 
mówił Zygmunt Łukaszczyk. – Jego 
bogata kariera i doświadczenie, 
w obecnej sytuacji i na przyszłość, 

może być naprawdę bardzo pozytyw-
nie spożytkowane – podkreślał.

Nieoficjalnie mówi się o tym, że 
kolejnym miejscem pracy Zygmunta 
Łukaszczyka będzie Kompania Wę-

glowa. Główny zainteresowany nie 
sprecyzował jednak planów dotyczą-
cych jego dalszej kariery zawodo-
wej.

Sandra Hajduk

O dymisji Zygmunta Łukaszczyka poinformowano na specjalnej konferencji prasowej.
Foto: Śląski Urząd Wojewódzki

Uczczono ich pamięć
Świadoma patriotyczność płynęła 

z ust młodych licealistów I LO im. Ada-
ma Mickiewicza. 1 marca w auli kon-
certowej Zespołu Szkół Muzycznych 
w Nowym Bytomiu obchodzono Dzień 
Żołnierzy Wyklętych, który uświetnił 
między innymi spektakl Teatru Scena 
Muzyczna oraz wykład historyczny.

Obchody zapoczątkowano apelem 
poległych i składaniem wieńców pod 
krzyżem misyjnym, następnie przybyli 
przeniesili się pod scenę Szkoły Mu-
zycznej.

– Inicjatywa ta związana jest z dniem 
1 marca i świętem ustanowionym przez 
śp. Lecha Kaczyńskiego, czyli Narodo-
wym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Inicjatorami natomiast były trzy 
podmioty, mianowicie Stowarzyszenie 
Razem dla Rudy Śląskiej, Stowarzysze-
nie Rodziny Rudzkiej i Klub Gazety Pol-
skiej w Rudzie Śląskiej. Miałem także 

okazję rozmawiać z Karoliną Kaliską-
Skrobanią, polonistką I Liceum Ogólno-
kształcącego. Zauważyłem, że z wielkim, 
patriotycznym zaangażowaniem mówi 
o swojej pracy. Zapytałem, czy może za-
szczycić nas swoją obecnością na ob-
chodach – okazało się, że dzięki temu 
zaproszeniu mamy dzisiaj okazję podzi-
wiać artystów Sceny Muzycznej w pa-
triotycznym programie – tłumaczył Ar-
kadiusz Siński, przewodniczący rudz-
kiego Klubu Gazety Polskiej. 

– Przybyli goście są potwierdzeniem, 
że istnieje potrzeba świętowania i ob-
chodzenia świąt patriotycznych. Są to 
kwestie życia publicznego, które łączą 
Polaków – dodaje.

Atmosfera wspomnieniowa, w którą 
wprowadzili artyści, była wzruszają-
cym wstępem do wykładu „Żołnierze 
wyklęci jako ostatni walczący o wolną 
Polskę z sowieckim okupantem” wy-

głoszonego przez profesora Zygmunta 
Woźniczkę.

– Wykład ma nam uświadomić, że 
dawne podręczniki historyczne i nie-
które współczesne, nieprawdziwie mó-
wią o tym, że w 1945 roku nastąpiło 
wyzwolenie Polaków. Profesor będzie 

także wyjaśniał, że Żołnierze Wyklęci 
są ostatnimi żołnierzami, którzy wal-
czyli o wolną Polskę z okupantem so-
wieckim. Nie wszyscy jeszcze zdają so-
bie z tego sprawę – podkreślał Arka-
diusz Siński.

Magdalena Szewczyk

Artyści Sceny Muzycznej przedstawili patriotyczny spektakl muzyczny. Foto: MS
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Jedź bezpiecznie

Do pracy, na wakacje, w odwiedziny. 
Mimo, że cele naszych podróży są róż-
ne łączy je wspólny mianownik, na któ-
rym wszystkim nam zależy – bezpie-
czeństwo. Godziny spędzone za kie-
rownicą samochodu czynią z kierow-
ców specjalistów, jednak nigdy nie 
wiadomo kiedy sprzęt odmówi posłu-
szeństwa. By uniknąć nieprzyjemności 
na drodze, „Wiadomości Rudzkie” już 
po raz piąty przeprowadzają kampanię 
społeczną „Bezpieczny Samochód – 
Bezpieczna Rodzina”.

– Za każdym razem, gdy podsumowu-
jemy akcję i widzę ile osób wzięło w niej 
udział, wiem, że organizacja tej kampa-

nii to dobry pomysł. Nie ma co ukrywać, 
że bezpieczna podróż to w dużej mierze 
samochód bez usterek – tłumaczy Anna 
Piątek-Niewęgłowska, prezes spółki 
Śląskie Media.

Z każdą edycją nasza akcja cieszy 
się coraz większym zainteresowa-
niem, z czego jesteśmy dumni. 

– Tym razem również skorzystam 
z zaproszenia. To będzie już trzeci raz. 
Pomysł tej kampanii to strzał w dzie-
siątkę. Wiadomo, przeglądy okresowe 
to jedno, ale gdy w samochodzie coś za-
cznie strzelać lub stukać, nie każdy uda-
je się na kontrolę. Przeważnie ze wzglę-
du na finanse – mówi Roman Wądłow-
ski z Czarnego Lasu.

– O akcji słyszałem wiele razy, ale 
niestety nigdy nie udało mi się wziąć 
w niej udziału. Moi koledzy mówią, że 
warto, dlatego podczas tej edycji na 
pewno udam się na przegląd – zapowia-
da pan Mariusz z Bielszowic.

Dodatkowo cieszy nas fakt, że z akcji 
korzystają nie tylko mieszkańcy Rudy 
Śląskiej, ale również miast ościennych.

– Co prawda nie jestem z Rudy Ślą-
skiej, ale z akcji korzystam regularnie. 

V edycja kampanii ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” ruszy już 19 marca br.

O kampanii dowiedziałam się od kole-
żanki, która kiedyś do pracy przyniosła 
egzemplarz ,,Wiadomości Rudzkich” 
z zaproszeniem. Pomysł od razu mi się 
spodobał, a jako że koleżanka nie miała 
wtedy jeszcze swojego samochodu, to 
wykorzystałam jej kupon. Chciałabym, 
żeby w przyszłości i w moim mieście od-
bywała się taka akcja – mówi Sabina 
Krawke, mieszkanka Świętochłowic.

W tym roku akcja potrwa od 19 
marca aż do 11 kwietnia. Przez ponad 

trzy tygodnie, na wybranych stacjach 
diagnostycznych, będzie można bez-
płatnie sprawdzić stan techniczny 
swojego pojazdu. Pracownicy zwrócą 
uwagę między innymi na układ ha-
mulcowy, układ kierowniczy, światła, 
stan ogumienia oraz pomogą w roz-
strzygnięciu dylematów związanych 
ze stanem klimatyzacji. Co ważne, 
w przypadku gdy samochód będzie 
niesprawny, stacje diagnostyczne nie 
będą zatrzymywały dowodów reje-

„Wiadomości Rudzkie” już po raz piąty mają przyjemność zaprosić Państwa do 
wzięcia udziału w kampanii „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. Za  
2 tygodnie (19.03.) na łamach naszego tygodnika przekażemy Państwu 20 tys. 
zaproszeń umożliwiających bezpłatne sprawdzenie swojego samochodu w wy-
branych stacjach diagnostycznych.

stracyjnych, ponieważ to nie są obo-
wiązkowe coroczne przeglądy. 

Zaproszenie będzie można otrzymać 
19 marca za pośrednictwem gazety lub 
portalu internetowego (www.wiadomo-
scirudzkie.pl) przez cały czas trwania 
akcji. Wszyscy, którzy wezmą udział 
w kampanii, dostaną od nas zapachy sa-
mochodowe z logotypem akcji, do za-
wieszenia na swoje lusterka.

Zachęcamy do udziału.
Agnieszka Pach
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Gotowa na wszystko Każda z nas może znaleźć się 
w tak niebezpiecznej sytuacji, dlate-
go warto dowiedzieć się od profe-
sjonalistów jak postępować w chwi-
li zagrożenia. Zajęcia odbędą się 
w godzinach od 10.00 do 12.00, 
a panie szkolone będą pod okiem 
trzech instruktorów. 

Szkolenie jest bezpłatne, do udzia-
łu natomiast zgłosić się można pod 
nr tel.: 32 342-36-06, bądź wysyła-
jąc e-mail na adres media@ruda-sl.
pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 
5 marca. Na kurs zapraszamy do sie-
dziby Rudzkiego Klubu Kyokushin 
Karate przy ul. Ratowników 2.

– Zachęcamy wszystkie panie do 
udziału w zajęciach. Być może dla 
niejednej z Was zajęcia okażą się 
początkiem przygody ze sztuką sa-
moobrony – mówi Marek Partuś.

Dla pań, którym spodoba się do-
skonalenie technik samoobrony, 
w marcu ruszy specjalny kurs 
w „In-nym” Domu Kultury – wię-
cej informacji pod numerem 32 
707-33-31.

Magdalena Szewczyk

To wyjątkowy i niecodzienny 
prezent na Dzień Kobiet. Panie, któ-
re kiedykolwiek zastanawiały się 
jak postąpiłyby w niebezpiecznej 
sytuacji oko w oko z napastnikiem, 
mogą się do niej przygotować. 8 
marca miasto organizuje specjalne 
szkolenie z zakresu samoobrony. 

– Znajomość odpowiednich tech-
nik samoobrony zasadniczo zwięk-
sza szanse poradzenia sobie w sytu-
acji zagrożenia, dlatego też warto, 
aby każda z pań poznała przynaj-
mniej podstawowe zasady tej sztuki 
– podkreśla Marek Partuś, zastępca 
komendanta Straży Miejskiej.

Szkolenia prowadzić będą między innymi trenerzy Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate. Foto: MS
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Ostatki przy piekaroku

Na ostatki przy piekaroku przyszły tłumy. Foto: SH
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Nowe mury UTW

Z nową dawką energii w nowe mury 
wkroczyli członkowie Stowarzyszenia 
Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W czwartek (27.02.) w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 odbyło 
się uroczyste otwarcie nowych po-
mieszczeń, które będą siedzibą senio-
rów.

– W ciągu dziesięciu lat naszej dzia-
łalności siedmiokrotnie zmienialiśmy 
swoją siedzibę. Wierzę jednak, że sió-
demka jest cyfrą szczęśliwą i będzie to 
ostatnia nasza przeprowadzka. Jeste-
śmy ogromnie zadowoleni, bo te po-
mieszczenia w pełni odpowiadają na-

szym potrzebom – podkreślała Teresa 
Chudziak, prezes Stowarzyszenia 
Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Uroczystości towarzyszyło poświę-
cenie sal, którego dokonał ksiądz Jan 
Kral, proboszcz parafii Ducha Święte-
go w Rudzie Śląskiej. 

– Teraz możemy się czuć jak na swo-
im. Zachęcam wszystkich seniorów do 
dołączenia do naszego uniwersytetu. To 
pozwala nam poczuć się potrzebnym 
i miło spędzić czas – mówił Stefan 
Czerny, jeden ze słuchaczy.

Sandra Hajduk

Nowa siedziba UTW znajduje się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Foto: SH

Chlebem z tustym, żurem i kreplami żegnano kar-
nawał w Rudzie Śląskiej. Ostatki obchodzono w so-
botę przy historycznym piekaroku w dzielnicy Ruda. 
Zapach świeżo pieczonego chleba przyciągnął tłu-
my.

– Taki chleb wypiekany w piekaroku jadłyśmy bę-
dąc dziećmi. Mieszkałam na ulicy Szczęść Boże, 
a tam też był piekarok. Dzisiaj mogę ponownie go 
skosztować i poczuć smaki z dzieciństwa. Ten chleb 
jest pyszny – mówiła Jadwiga Zielonka. – Cieszymy 
się, że odbywają się tu tego typu imprezy. Dla nas jest 
to ogromne urozmaicenie – dodała Teresa Worek.

– Fajnie, że mieszkańcy chcą oglądać takie miej-
sce i wsłuchują się w ich historię. To bardzo budujące 
– podkreślała Renata Młynarczuk, naczelnik Wy-
działu Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta 
rudzkiego magistratu. Sandra Hajduk



WOKÓŁ NAS

reklama

Kraków z PTTK
Oddział Miejski PTTK 8 marca 

organizuje kolejną wycieczkę, tym 
razem do Krakowa i Szaflarów. Pod-
czas wycieczki przewidziane jest 
m.in. zwiedzanie sanktuariów w Ła-
giewnikach, a także pobyt w kąpieli-
sku termalnym w Szaflarach. Wy-
jazd z Rudy Śląskiej o godzinie 8.00. 
Koszt wycieczki to 55 zł, natomiast 
dla członków PTTK i młodzieży 
szkolnej – 50 zł. Rezerwacja pod nr 
tel.: 32 248-67-48.

Rocznica I wojny światowej
Zapraszamy do aktywnego udzia-

łu w kolejnym przedsięwzięciu Aso-
cjacji M&B&P – 18, która działa już 
ponad rok. 100. rocznica wybuchu 
I wojny światowej będzie tematem 
spotkania w czerwcu 2014 roku w fi-
lii nr 18 MBP. Biblioteka z tej okazji 
zamierza przygotować wystawę z te-
go okresu. Jeśli posiadają państwo 
w domowych archiwach dokumenty 
z tego okresu (m.in. zdjęcia, pocz-
tówki, listy, odznaczenia), można 
stać się współautorem planowanej 
ekspozycji. Placówka przewiduje 
także wystawę eksponatów dla rudz-
kich placówek oświatowych. Grupa 
asocjacyjna liczy na współpracę.

Dymisja wicemarszałka
Mariusz Kleszczewski nie jest już 

wicemarszałkiem województwa ślą-
skiego.  W poniedziałek (3.03) podał 
się do dymisji. To pokłosie publika-
cji medialnych. Gazeta Wyborcza 
ujawniła, że żona Kleszczewskiego 
dostała unijne dotacje na rozwój 
dwóch firm, w których jest współ-
właścicielem.  Wicemarszałek za-
pewnia, że nie miał z tym nic wspól-
nego. Prawdopodobnie zostanie też 
usunięty z Platformy Obywatel-
skiej. Jak się dowiedzieliśmy Klesz-
czewskiego ma zastąpić Aleksandra 
Skowronek, wiceprezydent Święto-
chłowic.

W SKRÓCIEZ młodym kierowcą
W czwartek (27.02) w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. 
Jana Pawła II w dzielnicy Kochłowice 
odbyła się prelekcja wraz z pokazem, 
dotycząca zagrożeń w ruchu drogo-
wym oraz ich skutków. Spotkanie 
z młodzieżą przygotowali policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego KWP 
w Katowicach oraz WORD-u w Kato-
wicach, w ramach kampanii społecz-
nej „Z młodym kierowcą w drodze po 
doświadczenie”. Wzięły w nim udział 
klasy II i III gimnazjum.

– To spotkanie dotyczy kierowania 
samochodem i zagrożeń z tym zwią-
zanych. Chcielibyśmy uzmysłowić 
młodym ludziom, że za chwilę będą 
mieli prawo jazdy, a niestety tych za-
grożeń na drodze jest bardzo dużo 
i trzeba na nie zwracać uwagę. Cały 
projekt składa się z wykładu, a potem 
skorzystamy z auta symulującego da-
chowanie. Młodzież przekona się jak 

bardzo jest to niebezpieczne. Upoje-
nie alkoholowe i kierowanie autem 
mogą przynieść tragiczne skutki – 
mówi Justyna Grajdek, nauczycielka 
w ZSO nr 3 w Rudzie Śląskiej i doda-
je: – Chcemy pokazać, a nie straszyć. 
Pokaz filmów z wypadkami na drodze 
wstrząsa tymi młodymi ludźmi. Mó-
wienie mało daje, ale te obrazki, któ-
re tutaj widzimy nie pozostawiają 
złudzeń.

Policjanci – omawiając z młodzie-
żą główne przyczyny wypadków, 
zwrócili szczególną uwagę na pro-
blem kierowania pojazdami w stanie 
nietrzeźwości – ostrzegając młodzież 
przed tak nieodpowiedzialnym za-
chowaniem, brawurą i brakiem 
ostrożności na drodze. Pokazano 
również filmiki prezentujące drama-
tyczne wypadki.

– Ten film mną wstrząsnął. Zwykłe 
niezapięcie pasów może zabić nie tyl-

ko mnie, ale i kolegę, który będzie 
siedział obok w aucie – mówił Prze-
mek, uczeń Gimnazjum nr 10.

– Chyba trzeba być niezwykle od-
powiedzialnym jeśli zasiada się za 

kółkiem. Ja się mocno zastanowię za-
nim zrobię prawo jazdy – dodał Da-
niel Czapla, również uczeń Gimna-
zjum nr 10.

Monika Herman-Sopniewska

Włodzimierz Mogiła z KWP w Katowicach podczas czwartkowej prelekcji. Foto: MHS
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Jedna karta, duże opóźnienia
– Do końca roku ma zostać wdrożo-

ny w życie projekt Śląskiej Karty 
Usług Publicznych – poinformował 
kilka dni temu przewodniczący zarzą-
du KZK GOP Roman Urbańczyk. 
Według pierwotnych planów karta 
miała funkcjonować już wiosną ubie-
głego, ale projekt ma spore opóźnie-
nia.

Ma być jednocześnie biletem ko-
munikacji miejskiej, kartą bibliotecz-
ną, nośnikiem podpisu elektroniczne-
go. Oprócz tego będzie można nią 
także wygodnie płacić za parkowanie, 
wstęp na pływalnię, do teatru, czy 
muzeum oraz za inne usługi gminne. 
Mowa o Śląskiej Karcie Usług Pu-
blicznych – wspólnym projekcie KZK 
GOP oraz 21 miast aglomeracji ślą-
skiej: Będzina, Bytomia, Chorzowa, 
Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Gli-
wic, Imielina, Jaworzna, Katowic, 

Knurowa, Mysłowic, Piekar Śląskich, 
Pyskowic, Radzionkowa, Rudy Ślą-
skiej, Siemianowic Śląskich, Sosnow-
ca, Świętochłowic, Tychów, Wojko-
wic oraz Zabrza.

ŚKUP jest w dużej mierze finanso-
wany ze środków unijnych. System 

jest budowany od ponad dwóch lat. 
Oficjalnie miał rozpocząć działanie 
wiosną ubiegłego roku. Tak się jed-
nak nie stało. Swoje obawy wywoła-
ne sporymi opóźnieniami wyraził 
ostatnio marszałek województwa – 
Mirosław Sekuła. 

– „Jest poważny problem ze Śląską 
Karty Usług Publicznych” – przyta-
cza słowa Sekuły wypowiedziane 
podczas jednego ze spotkań z dzien-
nikarzami PAP. – „Albo prowadzący 
projekt wezmą się w garść i go dokoń-
czą, albo trzeba będzie go przerwać. 
(...) Proszę ich teraz, żeby pokazali, że 
jest postęp i są płatności” – mówił 
marszałek.

Na te doniesienia zareagowali 
przedstawiciele KZK GOP-u odpo-
wiedzialnego za wdrażanie projektu. 
Jak zapowiedział przewodniczący za-
rządu Związku, Roman Urbańczyk, 
ŚKUP na pewno będzie uruchomiony 
do końca roku. W 2015 roku projekt 
powinien zostać rozliczony. Urbań-
czyk zaznaczył także, że w związku 
z opóźnieniami wykonawcy zostaną 
naliczone kary. Ma to mieć miejsce 
po zakończeniu wdrażania trzeciego 
etapu projektu lub po jego całkowi-
tym uruchomieniu.

Sandra Hajduk
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Tak ma wyglądać Śląska Karta Usług Publicznych. Foto: http://www.kartaskup.pl/



INTERWENCJE

TELEFONY ALARMOWE

Tunkla w błocie

– Cała ulica ks. Tunkla, w szczegól-
ności odcinek koło kopalni, jest brud-
na. Pył z tej ulicy utrzymuje się nie 
tylko na drodze, ale także roznosi się 
poza nią. Gdy jest mokro wszystko to 
zamienia się w brudną breję – mówi 
pani Janina z Kochłowic.

Sprawę szybko skierowaliśmy do 
rudzkiego magistratu.

– Straż Miejska prowadzi systema-
tyczne kontrole w sprawie Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Ruda Śląska, w tym §3 
ust. 4 pkt 4, który zobowiązuje właści-

cieli nieruchomości do zapobiegania 
i przeciwdziałania przedostawaniu się 
na drogi i place, błota i innych zanie-
czyszczeń związanych z ruchem pojaz-
dów wyjeżdzających z nieruchomości, 
w tym przypadku z terenu KWK „Ha-
lemba-Wirek” na ul. ks. Tunkla – tłu-
maczy komendant Straży Miejskiej 
Krzysztof Piekarz. – Istotne jest to, że 
wobec osób naruszających wskazane 
przepisy porządkowe stosowane są 
środki przewidziane prawem wykro-
czeń – dodaje.

 Robert Połzoń

Brud znajduje się na całej długości ul. ks. Tunkla. Foto: RP

Ostatnia nasza interwencja dotycząca brudnej ulicy Niedurnego zaintereso-
wała mieszkańców Kochłowic. Mają oni podobny problem z ulicą ks. Ludwika 
Tunkla, która notorycznie jest zanieczyszczana przez jeżdzące po niej samochody 
ciężarowe.
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Grzęzawisko problemów

– Pomiędzy targowiskiem, przy-
chodnią i sklepem „Biedronka” jest 
mnóstwo błota. Trudno tamtędy 
przejść nie brudząc się. Zastawiam 
się, czy można coś zrobić z tym nie-
przyjaznym terenem – mówi pan Fran-
ciszek, mieszkaniec Nowego Byto-
mia.

W sprawie błotnego problemu skon-
taktowaliśmy się z Urzędem Miasta. 
Szybko otrzymaliśmy odpowiedź:  
– Informujemy, że ww. teren nie jest 

przejściem dla pieszych, lecz stano-
wi miejsca postojowe i jest właśnie 
przeznaczony do parkowania po-
jazdów. Natomiast przejście dla 
pieszych od strony sklepu „Bie-
dronka” wzdłuż przychodni w kie-
runku targowiska jest wyznaczone 
chodnikiem o nawierzchni z kształt-
ki betonowej – tłumaczy Adam No-
wak, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta w Rudzie Śląskiej.

Robert Połzoń

Przejście od targowiska do przychodni w deszczowe dni jest nie lada wyzwaniem. Foto: RP

Dla mieszkańców Nowego Bytomia wyjście do przychodni lub sklepu wiąże się 
z wielkimi wyrzeczeniami. Teren znajdujący się na plantach antoniego Kowal-
skiego to według zaniepokojonych mieszkańców istne pobojowisko. W deszczo-
we dni wszechobecne błoto utrudnia przemieszczanie się.

Pogotowie ratunkowe•	  999, 32 
248-79-04 
Straż	pożarna	•	 998, 32 244-70-60 
Policja •	 997, 32 244-92-00  
Telefon alarmowy  
w sieciach komórkowych 112 
Pogotowie gazowe  •	
992, 32 244-36-05 
Pogotowie	ciepłownicze	•	 993, 
32 344-78-00 
Pogotowie wodno •	
-kanalizacyjne  
994, 32 342-42-00 
Straż	miejska	 •	
986, 32 342-30-60,  
32 248-67-02
Centrum	Zarządzania	 •	
Kryzysowego	 
800-158-800, 603-880-887
Pogotowie interwencyjne  •	
TOZ	Fauna	32 
 248-03-62, 501-215-284
Pogotowie energetyczne •	 991 

WAŻNE�TELEFONY

Urząd	Miasta	 •	
32 248-62-81 do 89 
Urząd	Skarbowy	 •	
32 342-04-00 
Powiatowy	Urząd	Pracy	•	  
32 771-59-00 
Miejski	Ośrodek	Pomocy	 •	
Społecznej	32 344-03-23 
Prokuratura Rejonowa •	  
32 788-15-20 – 21
Szpital	Miejski	w	Rudzie	Śl.	•	
Sp.	z	o.o.	tel 32 344-07-24
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INTERWENCJA

Grzewcze utrudnienia
– ,,Moje pytanie dotyczy ogrze-

wania centralnego. Mieszkam 
w dzielnicy Ruda na osiedlu Gierał-
towskiego i nie posiadam takiego 
systemu ogrzewania. Centralne 
ogrzewanie posiadają natomiast 
mieszkania znajdujące się przy ko-
ściele św. Józefa, ulicy Ogrodowej 
oraz niektóre budynki przy ulicy 
Gierałtowskiego. Ta część miesz-
kańców osiedla, którą reprezentuję 
pali w piecach węglowych” – pisze 
do nas jedna z mieszkanek osiedla 
przy ulicy Gierałtowskiego. – ,,Du-
ża grupa z tych osób to ludzie star-
si, którzy muszą sobie sami radzić 
z dostarczeniem węgla do domu. 
Czy nie można w dobie XXI wieku 
szybko rozwiązać takiego proble-
mu? Myślę, że nie byłoby trudności 
ze znalezieniem firmy, która podję-
łaby się zainstalowania takiego 
ogrzewania” – dodaje.

– Piece węglowe są bardzo uciąż-
liwe. Tutaj w okolicy dość dużo ro-
dzin jeszcze takie posiada. Dla wie-
lu z nich jest to ogromny problem. 
Zainstalowanie centralnego ogrze-

wania dla nich byłoby dużym udo-
godnieniem. To, że wiele osób ma 
piece węglowe dobrze pokazują 
zimne dni, kiedy to dym z kominów 
roznosi się po całej ulicy – mówi 
pan Piotr, mieszkaniec dzielnicy 
Ruda. – Wydaje mi się, że powinno 
się jak najszybciej zainstalować 
centralne ogrzewanie w tych do-
mach – dodaje.

Sprawę mieszkańców z budyn-
ków przy ulicy Gierałtowskiego 
skierowaliśmy do rudzkiego magi-
stratu.

– W nawiązaniu do interwencji 
mieszkanki dzielnicy Ruda dotyczą-
cej centralnego ogrzewania  uprzej-
mie informuję, iż z uwagi na brak 
wskazania konkretnego budynku, 
trudno odnieść się do zadanego py-
tania. Pragnę jednak nadmienić, że 
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana 
Gierałtowskiego usytuowanych jest 
m.in. 15 nieruchomości stanowią-
cych Wspólnoty Mieszkaniowe Nie-
ruchomości, w których miasto po-
siada udziały. To współwłaściciele 
tych nieruchomości, w formie 

Przy ulicy Gierałtowskiego są budynki, które nie posiadają centralnego ogrzewania. Foto: RP

Mieszkańcy budynków przy ulicy Gierałtowskiego chcieliby korzystać 
z dobrodziejstw centralnego ogrzewania. Nie wszyscy jednak mieszkańcy 
tej okolicy mają możliwość posiadania takiego luksusu. Mimo, iż zima 
w tym roku nie była zbyt ostra, sprawa zainstalowania ogrzewania spędza 
sen z powiek niektórym  mieszkańcom dzielnicy Ruda.

uchwał zapadających większością 
głosów, decydują o losach swojego 
budynku, np. rodzaju i kolejności 
wykonywania prac remontowych. 
Osoba interweniująca powinna 
zwrócić się z zapytaniem do zarząd-
cy budynku, w którym zamieszkuje. 
Ponadto zwracam uwagę, że wska-
zanie dokładnego adresu budynku 
pozwoliłoby znaleźć optymalne 
miejsce podłączenia do sieci cie-
płowniczej, a także oszacować 
koszty wykonania przyłącza przez 
przedsiębiorcę dostarczającego 

ciepło – tłumaczy naczelnik Wy-
działu Spraw Lokalowych Anna 
Stemplewska. – Jednocześnie pra-
gnę poinformować, że dwie Wspól-
noty Mieszkaniowe Nieruchomości, 
w których miasto posiada udziały, 
wyraziły wolę podłączenia swoich 
budynków do sieci ciepłowniczej. 
Są to Wspólnota Mieszkaniowa 
Nieruchomości przy ul. Chorzow-
skiej 18 oraz Wspólnota Mieszka-
niowa Nieruchomości przy ul. Kró-
lowej Jadwigi 2 – dodaje.

 Robert Połzoń

Rudzka Puszcza Kokotek to dość duży 
teren zieleni, który już od wielu lat nie za-
chęca do spacerów a jedynie odstrasza 
mieszkańców dzielnicy Ruda.

– Nie pasuje mi to, że w puszczy jest dużo 
śmieci. Nikt nie dba o to jak tam wygląda. 
Znajdują się tam stare ławki, które noto-
rycznie są dewastowane przez okolicznych 
wandali. Chciałbym, by ten teren był lepiej 
zagospodarowany. Tak, by można było tam 
miło spędzić wolny czas – mówi pan Tade-
usz, mieszkaniec dzielnicy Ruda.

Pytanie w tej sprawie wysłaliśmy do 
Urzędu Miasta: – Teren po przeciwnej stro-
nie budynków nr 23-24 przy ul. Cypriana 
Norwida w dzielnicy Ruda jest to teren tzw. 
Puszczy Kokotek, który w przeważającej 
części stanowi las komunalny. Bieżącym 
utrzymaniem objęte są tylko niektóre frag-
menty tego terenu o łącznej powierzchni 0,4 
ha, tj. obszar zlokalizowany na wysokości 
budynków mieszkalnych nr 23-24 przy ul. 
Cypriana Norwida oraz pobocze od strony 
ul. Magazynowej o szerokości około 10 m 
– tłumaczy Adam Nowak, rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. – 
W chwili obecnej nie mamy w budżecie 
miasta pieniędzy na objęcie stałym utrzy-
maniem pozostałego, bardzo dużego terenu 
puszczy. Zalegające odpady zostaną jedno-
razowo pozbierane wiosną bieżącego roku 
w ramach prac społecznie użytecznych – 
dodaje.

*  Z redakcyjnej skrzynki
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WYWIAD Z KIMŚ TAKIM JAK TY

Zumba się szerzy!

To dzięki niej można spalić mnóstwo kalorii, a jednocześnie dobrze się 
przy tym bawić. Dzisiaj publikujemy rozmowę z Anną Gierszyńską, instruk-
torką fitness, która regularnie zaraża bakcylem zumby w ,,In-nym” Domu 
Kultury w Kochłowicach.

– Jak to się stało, że zostałaś in-
struktorką zumby i czy była to trud-
na droga? 

– Trudna droga na pewno nie, ale 
długa i pracowita owszem. Moja przy-
goda z aktywnym ruchem zaczęła się 
w latach gimnazjalnych. Od tamtej 
pory przez pięć lat byłam tancerką 
Formacji Tanecznej ELEKTRA. Re-
gularne występy na scenie, turnieje, 
przeglądy taneczne to było moje ży-
cie. Niestety wraz z dorastaniem za-
częło przybywać coraz więcej obo-
wiązków i zabrakło czasu na kontynu-
owanie kariery tanecznej. Po szkole 
średniej, aby całkowicie nie rozstawać 
się z aktywnym ruchem, postanowi-
łam zostać instruktorką fitness. Zum-
ba to taniec i fitness w jednym, więc 
doskonale wpisuje się w mój styl ży-
cia. Początkowo byłam uczestniczką 
zajęć. Zumba była moim powrotem 
do formy po ciąży i odreagowaniem 
na stres. Później zostałam licencjono-
wanym instruktorem.

– Na czym w ogóle zumba polega?
– Zumba to innowacyjny i dyna-

miczny system fitnessu w rytmach 

jęć jest wywołanie uśmiechu na 
twarzy każdego z uczestników.

– Jesteś mężatką, mamą, pracu-
jesz. Jak znajdujesz czas na pasję 
i jednocześnie drugą pracę? 

– W chwili obecnej przebywam 
na urlopie wychowawczym i roz-
ważam możliwość powrotu do pra-
cy. To prawda, że jestem mężatką 
i mamą, ale moja pasja zabiera mi 
tylko kilka godzin w tygodniu. Nie 
mogę powiedzieć, że zawsze jest 
łatwo, ale mąż bardzo mi pomaga, 
a nawet dopinguje. 

– Powszechnie przyjęło się, że 
jest to rodzaj sportu dla kobiet. 

Wyobrażasz sobie na swojej sali 
treningowej ćwiczących mężczyzn? 

– W zajęciach rzeczywiście uczest-
niczy więcej kobiet, ale nikt nie po-
wiedział, że to nie jest forma ćwiczeń 
dla płci męskiej, tym bardziej, że po-
mysłodawcą zumby jest właśnie męż-
czyzna – Beto Perez. Zumba jest 
stworzona z myślą o wszystkich i dla 
wszystkich. Bez względu na wiek, 
czy też umiejętności taneczne. Mia-
łam już okazję gościć mężczyzn na 
swoich zajęciach i muszę powiedzieć, 
że bardzo dobrze sobie poradzili.

– Dziękuję za rozmowę.
Magdalena Szewczyk

latynoamerykańskich i nie tylko. To 
łatwe do naśladowania choreografie 
przy motywującej muzyce. Od zwy-
kłego aerobiku różni się brakiem 
monotonności, gdzie ćwiczenia nie 
podlegają żadnej liczbie powtórzeń. 
Wystarczy dopasować kroki do mu-
zyki i świetnie się przy tym bawić, 
a przy okazji spalić nadmiar tkanki 
tłuszczowej. Moje klientki zumbę 
traktują jako sposób na odcięcie się 
od problemów dnia codziennego. 
Dla mnie to też jest na pewno odprę-
żenie i totalny relaks, który przynosi 
efekty.

– A jakie cechy powinna posia-
dać instruktorka zumby? 

– Na to pytanie musiałyby odpo-
wiedzieć klientki. Na pewno ważny 
jest profesjonalizm i podejście do 
ludzi. Ja jestem raczej wymagająca. 
Strasznie lubię dopingować ludzi, 
motywować ich do dalszych działań 
i zarażać swoją pozytywną energią. 
Na zajęciach daję z siebie wszystko 
i tego samego wymagam od swoich 
podopiecznych. Jednym z moich 
najważniejszych celów w czasie za-

 Foto: Rafał Makieła Photography
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Mateusz 
M. Lemberg
Zasługa nocy

Witczak, komisarz stołecznej policji: de-
tektyw, jazzman i samotnik w trudnej relacji 
z kobietą o mrocznej przeszłości. Tymański, po-
licjant, wdowiec, nieustannie godzący skompli-
kowane życie rodzinne z zawodowym awansem. 
Cynowska, dziewczyna, która do policji przyszła 
z fundacji Itaka, gdzie po traumatycznych do-
świadczeniach poprzysięgła ścigać przestępców 
do upadłego. Prokurator Malicka, ambitna pro-
fesjonalistka, pełna ciepła mimo nieudanego 
związku z oficerem służb wewnętrznych.

Policjanci, ale też zwykli ludzie z problemami, 
muszą zmierzyć się z tajemniczą serią zbrodni. 
Próbują wyjaśnić sprawę znalezionych zwłok 
trzech mężczyzn, którzy giną w zadziwiających 
okolicznościach. Wikłają się przy tym w szereg 
niebezpiecznych wydarzeń, które kładą się cie-
niem również na ich prywatność.

Mateusz M. lemberg – rocznik 1971, huma-
nista, ukończył studia medyczno-weterynaryj-
ne, jednak nie narzeka, debiutując znalazł się 
w doborowym towarzystwie piszących lekarzy: 
Arthura Conan-Doyle’a czy Jamesa Herriota. 
Zanim zaczął pisać, amatorsko realizował filmy, 
odbył podróż na Wschód, rysował też komiksy. 
Zarabia na życie jako lekarz, uwielbia koty, do-
bre książki, Hiszpanię i Szwecję.



RAK kończy kryzys
Już 14 marca w Miejskim Cen-

trum Kultury wystąpi kabaretowe 
śląskie trio, czyli „Rak” ze swoim 
nowym programem. Widzowie 
będą mogli zobaczyć „Koniec 
kryzysu”. Zainteresowanych za-
praszamy na godzinę 18.00. Bilety 
można nabyć w kasach MCK 
w cenie 50 i 45 zł. Podczas wystę-
pu nagrana zostanie płyta DVD.

„Kochanie na kredyt”
Autor komedii „Single i remik-

sy”, która zagościła na rudzkiej 
scenie kulturalnej w ubiegłym ro-
ku, pokusił się o napisanie scena-
riusza do kolejnego spektaklu 
w tym samym klimacie. W efek-
cie, także i w rudzkim MCK, wy-
stawiona zostanie sztuka „Kocha-
nie na kredyt”, której reżyserem 
jest Olaf Lubaszenko. W obsadzie 
znajdują się: Tamara Arciuch, Fi-
lip Bobek, Bartek Kasprzykowski, 
Piotr Zelt i Agnieszka Sienkie-
wicz. Widowisko odbędzie się 21 
marca o godzinie 19.00. Bilety do 
nabycia w cenie 80, 70 i 60 zł w ka-
sach Centrum Kultury.

Bajka w DK
To dobry pomysł na ciekawe 

spędzenie popołudnia wraz z dziec-
kiem. 16 marca w Domu Kultury 
w Bielszowicach wystawiona zo-
stanie bajka dla dzieci „O Czerwo-
nym Kapturku, czyli do prawdy po 
sznurku”. To barwna opowieść o pe-
rypetiach dziewczynki wędrującej 
przez las do chorej babci. Spektakl 
rozpoczyna melodyjna piosenka, 
której refren staje się tematem 
przewodnim i jest śpiewany wraz 
z dziećmi podczas wędrówki. Roz-
poczęcie o godzinie 16.00, bilet 
w cenie 10 zł.

CO, GDZIE, KIEDY?
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Pani pozna Pana
Wodospady łez, miesiące nieprze-

spanych nocy i kilogramy pochłonię-
tych czekoladek stały się natchnie-
niem dla solistów Teatru Bezpańskie-
go. 23 marca po raz dziesiąty pojawią 
się oni na scenie, by odpowiedzieć na 
pytanie – czy uczuciowy happy end 
jest jeszcze możliwy? Aktualnie trwa-
ją gorączkowe przygotowania do reci-
talu pod tytułem „Pani pozna Pana”.

Tym razem Bezpańscy pokusili się 
o stworzenie muzycznej historii pol-
skiej Bridget Jones.

– Motyw historyjki nieszczęśliwie za-
kochanej kobiety jest pokłosiem tematyki 
walentynkowej i obchodów Dnia Kobiet. 
W swoich poszukiwaniach natrafiliśmy 
na kanoniczną już postać Bridget, którą 
postanowiliśmy przenieść na grunt na-
szego podwórka. Chodziło o znalezienie 
ikony znanej i lubianej, z której przygo-
dami sympatyzuje grono kobiet, dziew-

czyn i nie tylko – tłumaczy Marlena Her-
manowicz, dyrektor artystyczna Teatru 
Bezpańskiego.

Na scenie pojawi się cała plejada sym-
patycznych person, podejrzanych typów, 
niezdarnych amantów i upadłych kobie-
cych aniołów. W ich wykonaniu usłyszy-
my najbardziej znane polskie piosenki 
aktorskie i kabaretowe, czyli perełki mu-
zyczne takie jak: ,,Nie zakocham się tej 
wiosny”, ,,Sposób na kobiety”, ,,Czy te 
oczy mogą kłamać” i wiele innych.

– Wykorzystywanie numerów z kano-
nu polskiej piosenki aktorskiej zobo-
wiązuje do pogłębionej pracy indywi-
dualnej z aktorami i wokalistami. W grę 
wchodzi nie tylko interpretacja tekstu, 
ale i znalezienie błyskotliwego patentu 
– klucza na swoją własną aktualną 
i wiarygodną wersję danego utworu. 
Na tej bazie kreujemy rozwiązania mu-
zyczne i inscenizacyjne, będące final-

nym efektem oglądanym przez widow-
nię – mówi Marlena Hermanowicz.

A efekty swojej pracy Bezpańscy 
zaprezentują już 23 marca na deskach 
Miejskiego Centrum Kultury im. H. 
Bisty. – Nie gwarantujemy, że powie-

my o miłości więcej niż do tej pory 
usłyszano czy napisano. Postaramy 
się natomiast opowiadać z sercem. 
Wpadnij posłuchać. Innych i siebie 
samego – zachęcają Bezpańscy.

Sandra Hajduk

O tym, czy w miłości możliwy jest jeszcze happy end, dowiemy się 23 marca. Foto: S. Szeląg

KULTURALNIE

W poniedziałkowe popołudnie 
(3.03.) w Muzeum Miejskim 
w Rudzie Śląskiej zainaugurowa-
no wystawę  Barbary i Adama 
Podgórskich „W 20-lecie pracy 
autorskiej”. Przygotowana ekspo-
zycja prezentuje książki autorstwa 
i współautorstwa  Podgórskich 
oraz książki wydane pod ich re-
dakcją – łącznie to 70 pozycji. 
Znaczną część wystawy stanowi 
bogata kolekcja autografów oraz 
dedykacji ludzi polityki i kultury.  
– Niezwykle serdecznie dziękuje-
my wszystkim Przyjaciołom, Zna-
jomym i Nieznajomym, którzy za-
szczycili nas swoją obecnością na 
wernisażu otwierającym prezenta-
cje naszego dorobku autorskiego 
i wydawniczego w Muzeum Miej-
skim w Rudzie Śląskiej. Byłem tak 
ogłupiały, jak podczas własnego 
ślubu. Mało co pamiętam, ale by-
liście wspaniali – tak po wernisa-
żu dziękował wszystkim gościom 

20 lat pracują razem
Adam Podgórski.

To pierwsza taka prezentacja 
publiczna autorstwa państwa Pod-
górskich. Im samym trudno uwie-
rzyć, że to już 20 lat minęło.

– Doszliśmy do wniosku, że jed-
nak jest się czym pochwalić. Chce-
my pokazać i przypomnieć co już 
robiliśmy – dodaje Adam Podgór-
ski.

Od ponad 40 lat razem, od 20 – 
współpracują zawodowo.

– Lubimy bardzo razem współ-
pracować, choć wiadomo, że jest 
różnie i nie zawsze idealnie. Ale 
każda książka jest warta tej współ-
pracy – mówi Barbara Podgórska.

Najmilej wspominają pierwsze 
publikacje – „Fiku-miku w pa-
miętniku: mała antologia poezji 
sztambuchowej”, czy „Ogród 
wierszyków do pamiętników: ma-
ła antologia poezji” wydane zosta-
ły w latach 90. Ale piszą o wszyst-
kim – o demonach, baśniowych 

stworach, przepisach kulinarnych, 
o drzewach pomnikowych, o kuch-
ni piwosza. 

– Adam wpada na pomysł i mó-
wi: napiszmy o tym. Nie ma tema-

Wzruszeni Podgórscy na otwarciu wystawy.  Foto: MHS

tu, który nie byłby dobry – śmieje 
się Barbara Podgórska.

Ekspozycja w Muzeum Miej-
skim czynna będzie dla zwiedza-
jących do 16 marca. MHS
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Pani Małgorzato, brak konse-
kwencji sprawił, że pies nauczył 
się, że jak się bardzo postara, to 
uda mu się wejść i zostać tam, 
gdzie chce. Błąd tkwi w tym, że 
poddała się Pani po kilkunastu po-
wtórzeniach, a pies jest mistrzem 
konsekwencji i wykorzystał to. 

Proszę następnym razem powie-
dzieć psu o jeden raz więcej 
„zejdź” niż liczba wizyt psa na ka-
napie. Po pewnym czasie pies 
przestanie wchodzić, ale musi Pa-
ni pamiętać o konsekwencji. Ka-
ma prawdopodobnie nie będzie 
już próbować wskakiwać, ale od 

Pani Basiu, może nie jest to poważny problem, jednak jest on dla mnie dosyć niewygodny i chciałabym temu ja-
koś zaradzić. Moja suczka Kama jest sporym psem i jak tylko usiądę na fotelu, pies wskakuje na niego i rozpycha się 
domagając się mojej uwagi. Czasami mam takie dni, że chciałabym wygodnie usiąść na fotelu i poczytać książkę 
czy wypić kawę w spokoju, a nie głaskać psa i dzielić się z nim fotelem. Najlepsze jest to, że gdy każę jej zejść – scho-
dzi, jednak za chwilkę znów wskakuje i po kilkunastu powtórzeniach zwyczajnie rezygnuję. Co robić?

  Małgorzata Czorny Zejście z kanapy

Z dniem 19 lutego 2014 r wcho-
dzą w życie przepisy pozwalające 
na wypłatę emerytur, które były 
zawieszone od 1 października 
2011 r. do 21 listopada 2012 r. Wy-
płata zawieszonej emerytury za 
okres od 1 października 2011 r. do 
21 listopada 2012 r. przysługuje 
osobom, które prawo do tej eme-
rytury nabyły przed dniem 1 stycz-
nia 2011 r. (np. w roku 2008 czy 
2010), a wypłata została zawie-
szona od 1 października 2011 r., 
w związku z nierozwiązaniem sto-
sunku pracy z dotychczasowym 
pracodawcą.

ZUS wyda decyzję w sprawie 
wypłaty zawieszonej emerytury 
po złożeniu wniosku przez emery-
ta. Wniosek, podpisany przez 
emeryta, musi zawierać: 

imię i nazwisko oraz adres • 
zamieszkania emeryta, 
numer emerytury • 

oraz określać:
że wniosek dotyczy wypła-• 
ty emerytury zawieszonej 
w okresie od 1 październi-
ka 2011 r. do 21 listopada 
2012 r. wraz z odsetkami,

Wypłata zawieszonych emerytur

PO
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Y 
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S

Anna 
Sobańska

-Waćko
Rzecznik 
Prasowy

Oddziału ZUS
 w Chorzowie

nazwę i adres Oddziału • 
ZUS. 

Wskazane jest zawarcie we 
wniosku dodatkowych informacji, 
np. że aktualnie sprawa znajduje 
się w sądzie okręgowym albo że 
odwołanie zostało wycofane z są-
du. Nie ma konieczności składania 
takiego wniosku osobiście – moż-
na go wysłać pocztą. A te osoby, 
które są użytkownikami PUE 
(Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS) mogą wniosek wysłać drogą 
elektroniczną, przez PUE.

Do kwoty wypłaty zawieszonej 
emerytury doliczone zostaną od-
setki, liczone do dnia wejścia 
w życie ustawy, tj. do dnia 19 lute-
go 2014 r.

Osoby, którym wypłacono za-
wieszoną emeryturę na podstawie 
prawomocnego wyroku, w którym 
sąd oddalił roszczenie o odsetki 
albo o nich nie orzekł, będą mogły 
zgłosić wniosek o wypłatę tych 
odsetek. W takim przypadku od-
setki będą przysługiwały:

do dnia wypłaty, jeżeli wy-• 
płata zawieszonej emerytu-
ry, na podstawie wyroku 

czasu do czasu można ją  zaprosić 
w nagrodę na fotel, bo to Pani po-
zwoli jej wejść, a nie ona zadecy-
duje o tym sama.  

www.wesolalapka.pl
e-mail: 

barbaraklasik@wesolalapka.pl
tel.: 792-272-662

sądu, nastąpiła przed dniem 
wejścia w życie ustawy;
do dnia wejścia w życie • 
ustawy, jeżeli wypłata za-
wieszonej emerytury, na 
podstawie wyroku sądu, 
nastąpiła po dniu wejścia 
w życie ustawy.

W celu uzyskania odsetek koniecz-
ne jest zgłoszenie przez emeryta wnio-
sku, który należy złożyć w placówce 
ZUS. We wniosku należy wskazać, że 
dotyczy on wypłaty odsetek. 

Osoby, których emerytury pod-
legają rozliczeniu, ponieważ osią-
gały przychód, wraz z wnioskiem 
o wypłatę zawieszonej emerytury, 
zobowiązane są przedłożyć za-
świadczenie pracodawcy o wyso-
kości przychodu, uzyskanego 
w 2011 i w 2012 roku (o ile za-
świadczenia takiego nie złożyły 
wcześniej). Przed ustaleniem kwo-
ty wypłaty emerytury ZUS dokona 
rozliczenia emerytury za te lata. 

Dotyczy to osób, które do dnia 
31 października 2011 r. nie ukoń-
czyły wieku emerytalnego, wyno-
szącego 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn.
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Barbara Klasik 
– trener  

„Wesołej 
Łapki” 

w Rudzie Śl.

STUDIO FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE 
Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 3 N. Bytom
tel.32 244 38 14 
czynne wt-pt 10-18 sobota 8-14

profesjonalne damskie i męskie strzyżenia• 
koloryzacja• 
trwały styling• 
fryzury okolicznościowe• 
fachowe doradztwo i pięlegnacja• 
henna brwi,rzęsy• 
manicure, pedicure, żele• 
zabiegi na twarz• 
profesjonalny• 
make-up

CENY PROMOCYJNE
strzyż. damskie 36 zł | męskie 18 zł | modelowanie 25 zł | koloryzacja 99 zł

www.haftowany.pl

Zarejestruj się już dziś
i odbierz 10,00 PLN 

na Twoje pierwsze zakupy!

Haft komputerowy

Komu przysługuje wypłata zawieszonej emerytury i kiedy weszły przepisy pozwalające na jej wypłatę?
Agnieszka M. z Orzegowa 



Bomba ekologiczna – potocznie nazywa się tak obiekty lub obszary stwa-
rzające poważne zagrożenie dla środowiska oraz dla ludzi i zwierząt.

Degradacja środowiska – pogarszanie się stanu poszczególnych ele-
mentów środowiska naturalnego (powietrza, wód, gleb, rzeźby terenu, kra-
jobrazu i innych) wskutek wzrostu liczby ludności, osadnictwa i urbanizacji 
oraz rozwoju działalności gospodarczej, powodujących wzrost zanieczysz-
czeń w stopniu przekraczającym możliwości samokompensacji ich przez 
przyrodę.

Rewitalizacja – system działań mających na celu przywracanie do życia 
i zrównoważony rozwój określonych terenów i obszarów, które utraciły do-
tychczasowe funkcje społeczne czy gospodarcze.

W województwie śląskim do bomb ekologicznych zakwalifi kowano sześć obiektów: 
składowisko odpadów niebezpiecznych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, 1. 
składowisko odpadów niebezpiecznych Rudna Góra przy Zakładach Chemicznych „Organika Azot” w Jaworznie, 2. 
osadnik szlamów cynkowych Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” w Katowicach, 3. 
składowisko odpadów zawierających azbest należących do Przedsiębiorstwa Materiałów Izolacji Budowlanej „Izo-4. 
lacja” w Ogrodzieńcu, 
składowisko odpadów Doły Kwasowe przy Rafi nerii Czechowice w Czechowicach-Dziedzicach, 5. 
pozostałości po Kaletańskich Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kaletach.6. 

Pierwszą bombą ekologiczną, która została całkowicie rozbrojona w naszym województwie, jest Przedsiębiorstwo 
Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Ogrodzieńcu. Wyroby azbestowe były produkowane w tym miejscu jesz-
cze przed II wojną światową, po wojnie wyprodukowano, aż 700 tyś. m3 wyrobów azbestowo-cementowych. Dla po-
trzeb produkcji przywieziono na teren zakładu i zużyto co najmniej 160 tys. ton azbestu. Część została wyemitowana do 
atmosfery, co spowodowało zanieczyszczenie okolicznego środowiska włóknami azbestu. 
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Śląsk, choć coraz częściej kojarzony jako „zielona wyspa”, bogata i różnorodna 
urbanistycznie i przyrodniczo, wciąż skrywa kilka niezbyt przyjemnych miejsc. 
Mianem bomb ekologicznych określamy takie miejsca, które przez działalność 
przemysłu i człowieka zostały prawie całkowicie zdegradowane i stanowią zagro-
żenie dla przyrody i ludzi.

Bomby ekologiczne w przeważa-
jącej części to spuścizna po gospo-
darce z minionego systemu, który 
był nastawiony przede wszystkim 
na produkcję, ale już niekoniecznie 
na ekologię. Określenie takie zosta-
ło zastosowane dla obiektów lub ob-
szarów stwarzających poważne za-
grożenie dla środowiska.

Początkowo na listę bomb ekolo-
gicznych, tworzoną wspólnie przez 
głównego inspektora ochrony śro-
dowiska oraz NFOŚiGW, miały tra-
fi ć obiekty, dla których nie można 
ustalić właściciela lub których wła-
ścicielem jest Skarb Państwa. Nie-
stety okazało się, że nie jest to wy-
starczające i problem z ekobombami 
jest o wiele poważniejszy. Listę roz-
szerzono więc o przedsiębiorców 
z problemami ekologicznymi o du-
żej skali potencjalnego oddziaływa-
nia na środowisko, których rozwią-
zanie przekracza ich możliwości fi -
nansowe.

Na listę trafi ły takie obiekty jak:
1. składowisko odpadów niebez-

piecznych Zakładów Chemicznych 
„Tarnowskie Góry”, 

2. składowisko odpadów niebez-
piecznych Rudna Góra przy Zakła-

EKO-słowniczekEKO-słowniczekEKO-słowniczek

Walczymy z bombami 
ekologicznymi

dach Chemicznych „Organika Azot” 
w Jaworznie, 

3. osadnik szlamów cynkowych 
Huty Metali Nieżelaznych „Szopie-
nice” w Katowicach, 

4. składowisko odpadów zawiera-
jących azbest należących do Przed-
siębiorstwa Materiałów Izolacji Bu-
dowlanej „Izolacja” w Ogrodzień-
cu, 

5. składowisko odpadów Doły 
Kwasowe przy Rafi nerii Czechowi-
ce w Czechowicach-Dziedzicach, 

6. pozostałości po Kaletańskich 
Zakładach Celulozowo-Papierni-
czych w Kaletach.

Jednak lista ta nie jest zamknięta, 
ciągle dopisywane są nowe obiekty. 
Jednym z nich jest staw Kalina znaj-
dujący się na terenie Świętochłowic. 
Od ponad 20 lat pięciohektarowy 
staw nie ułatwia życia mieszkańcom 
świętochłowickiej dzielnicy Zgoda. 
Z bezodpływowego, zanieczyszczo-
nego fenolem zbiornika wydobywa 
się nieprzyjemny fetor. Do degrada-
cji środowiska w tym miejscu przy-
czyniły się  pobliskie zakłady che-
miczne produkujące farby i lakiery. 
W pobliżu stawu usypano hałdę od-
padów poprodukcyjnych a spływa-

jące z niej wody skaziły zbiornik. 
3 lutego br. została podpisana 

umowa na rewitalizację tego terenu. 
Projekt zostanie zrealizowany przez 
konsorcjum trzech fi rm: Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Usługowo- 
Handlowe VIG z Dąbrowy Górni-
czej, Port Service z Gdańska i PPR 
Complex z Krakowa. Koszt inwe-
stycji to niecałe 30 mln zł, o 22 mln 
zł mniej niż zakładały władze Świę-
tochłowic. 

Pierwsze prace ruszą 1 marca 
i potrwają do końca lipca 2015 roku. 
Celem tego projektu będzie m.in. 
usunięcie i unieszkodliwienie co 
najmniej 20 tys. ton osadów zalega-
jących na dnie stawu oraz rekulty-
wacja i zagospodarowanie przyrod-
nicze 4,9 ha terenów zdegradowa-
nych. Gmina zadba także o to, aby 
wokół stawu nasadzone zostały 
drzewa, krzewy, wykonano trawniki 
oraz aby zawartość fenoli lotnych 
w wodzie nie przekraczała 2 mg/l.

Zadanie zostanie dofi nansowane 
w 85 proc. z unijnych środków w ra-
mach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko. Wkład 
własny będzie pochodził z budżetu 
miasta i preferencyjnej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. 

Dzięki współpracy Samorządu 
Świętochłowic oraz innych instytu-
cji zaangażowanych w ochronę śro-
dowiska kolejna bomba ekologiczna 
zostanie rozbrojona, a Śląsk będzie 
coraz piękniejszym miejscem. 

Agnieszka Kominek

3 lutego 2014 roku podpisano umowę na realizację robót związanych z oczyszczeniem 
i zabezpieczeniem przed powtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizację terenów 
wokół tego zbiornika.
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Siedem specjalnych wyróżnień 
przyznała redakcja „Wiadomości 
Rudzkich”. W kategorii Sport bez 
Barier statuetkę otrzymał Paweł 
Niesłony – zawodnik Klubu Olim-
piad Specjalnych „Halembianka”, 
który w 2013 roku uwierzył we 
własne siły i pokazał, że nieko-
niecznie musi rywalizować tylko 
ze sportowcami z niepełnospraw-
nością intelektualną. Tytuł Pozy-
tywnie Zakręconego Roku powę-
drował do Jarosława Piłata – jed-
nego z pomysłodawców Biegu 
Mikołajkowego. Sportowcem 
z Pasją została Aurelia Wrona, 
która w minionym roku wystarto-
wała między innymi w Mistrzo-
stwach Europy w Pływaniu Ma-
sters. Sportowym Odkryciem Ro-
ku uznano Grzegorza Płaczkow-
skiego – drugiego wicemistrza 
świata w Kulturystyce i Fitness 
w kategorii męska sylwetka. 

– Będąc w wieku dzisiejszych 
najmłodszych laureatów startowa-
łem w innej dyscyplinie, ale także 
byłem wielokrotnie nagradzany. 
Pamiętam, że zawsze się stresowa-
łem tym, że będę musiał wyjść i coś 
powiedzieć. Minęło tyle lat a ja 
nadal się stresuję – wspominał od-
bierając nagrodę.

Tytuł Sportowej Osobowości 
Roku otrzymała Sylwia Spoljar, 
a Nagrodę Jubileuszową za 50-le-
cie pracy odebrał Brunon Frank.

– W pracy trenera różnie bywa. 
Raz są wyniki a raz nie. Takie mo-
menty są jednak zawsze miłe – 
mówił wyraźnie zaskoczony.

Po raz pierwszy statuetkę przy-
znano w kategorii Drużyna Roku. 
Tę prezydent Grażyna Dziedzic 
wręczyła zespołowi Diablic 
„IGLOO” Rugby Club Ruda Ślą-
ska.

– W przyszłym sezonie postara-
my się grać jak najlepiej, by nadal 
godnie reprezentować nasze mia-
sto – zadeklarowała Sylwia Łuk-
sik, jedna z Diablic.

Ale gala „Wiadomości Rudz-
kich” to nie tylko przyznanie wy-
różnień. Całość została okraszona 
występami grupy akrobatyczno-
baletowej ćwiczącej w KPKS-ie 
Halemba i pokazem akrobatyki 
sportowej. Swoje umiejętności za-
prezentował zebranej publiczności 
także Miłosz Cimcioch – uczest-
nik wielu turniejów we freestylu, 
oraz Diamenciki z Miejskiego 
Centrum Kultury im. H. Bisty.  
Całość występów zakończyła 
krótka historia rudzkiego sportu 
malowana piaskiem.

Sandra Hajduk

Plebiscyt podsumowany
Dokończenie ze str. 1

Najlepszym Trenerem Roku okrzyknięto Marcina Widerę. Ogłoszenie wyników w kategorii Wyróżniający się Nauczyciel Wychowania Fizycznego.

W trakcie gali wystąpił zespół ,,Diamenciki” działający przy MCK im. Henryka Bisty.

Sześcianem żonglował Jacek Witkowski.

Swoje umiejętności pokazały akrobatki ze Ślonskiego Rio. Miłosz Cimcioch zaprezentował przeróżne sztuczki piłkarskie.

Niezwykłe fi gury zademonstrowały akrobatki KPKS-u Halemba.

Specjalną nagrodę za 50-lecie pracy trenerskiej z rąk Adriana Hajduka odebrał Brunon Frank.
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Nominowani w kategorii Wyróżniający się Sportowiec Skrzat.

Laureaci XXI Plebiscytu „Wiadomości Rudzkich” na Sportowca i Trenera Roku.

Mianem Zespołu Roku okrzyknięto ekipę DIABLIC „IGLOO” Rugby Club Ruda Śląska.

Tytuł Sportowej Osobowości Roku powędrował do 
Sylwii Spoljar.

Wyróżniającym się Sportowcem Amatorem uzna-
no Piotra Lokwenca.

Sportowym Odkryciem Roku okrzyknięto Grzego-
rza Płaczkowskiego.

W kategorii Sport bez Barier statuetkę otrzymał 
Paweł Niesłony.

Jarosław Piłat został uznany Pozytywnie Zakręco-
nym Roku 2013.

Maciej Białdyga został Najpopularniejszym Spor-
towcem Roku 2013.
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Ogółem w 2013 roku rudzka straż 
pożarna interweniowała 1157 razy. 
W tej liczbie odnotowano m.in. 599 
pożarów i 480 zagrożeń miejscowych. 
Jak wynika z zaprezentowanych przez 
rudzkich strażaków danych, w ubie-
głym roku w Rudzie Śląskiej było 
bezpieczniej niż w dwóch poprzed-
nich latach – w 2011 roku straż wyjeż-
dżała bowiem z jednostki aż 1417 ra-
zy (w tym m.in. do 906 pożarów i do 

Jest bezpieczniej

O około 20 proc. spadła liczba pożarów w Rudzie Śląskiej w ubiegłym roku 
przy jednoczesnym wzroście liczby fałszywych alarmów – to najważniejsze wnio-
ski wypływające ze sprawozdania rudzkiej straży pożarnej z działalności w 2013 
roku. Z dokumentem tym zapoznali się na ostatniej sesji rudzcy radni.

482 zagrożeń miejscowych), a w 2012 
roku 1311 razy (m.in. do 751 pożarów 
i 507 zagrożeń miejscowych). 

– Pożary w roku 2013 stanowiły 52 
proc. ogółu zdarzeń likwidowanych 
przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze 
Państwowej Straży Pożarnej z Rudy 
Śląskiej – poinformował w sprawoz-
daniu komendant Andrzej Małysiak. 
– Jest to spadek w stosunku do roku 
ubiegłego o 20 proc. Znaczną ilość 

pożarów odnotowuje się niestety 
wciąż w okresie wiosennym, podczas 
bezmyślnego wypalania traw i nie-
użytków, czyli przede wszystkim 
w marcu i kwietniu. W roku 2013 od-
notowaliśmy jednak spadek tych zda-
rzeń o około 38 proc. w stosunku do 
roku poprzedniego – dodał. 

Od trzech lat w Rudzie Śląskiej ro-
śnie liczba fałszywych alarmów. 
W 2011 roku było ich 29, w 2012 roku 
53, a w 2013 aż 78. – Spowodowane 
to jest w głównej mierze zmianą klasy-
fi kacji zdarzeń w systemie ewidencji 
wyjazdów związanych z podejrzeniem 
obecności tlenku węgla w budynkach 
mieszkalnych – podkreślił komendant 
Andrzej Małysiak. Wzrost tej liczby 
jest jednak zjawiskiem pozytywnym, 
bowiem spora ilość wyjazdów doty-
czy przypadków, które mieszkańcy 
zgłaszają w tzw. dobrej wierze.

W ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej 
istotnie zwiększyła się też ilość inter-
wencji związanych z usuwaniem skut-
ków opadów deszczu. W 2013 roku 
było ich 47, podczas gdy w dwóch po-
przednich latach odnotowywano ich 
jedynie po 8 na rok. Gorzej było tylko 
w 2010 roku, gdy straż w tego typu 
sprawach musiała interweniować aż 
95 razy. – Prowadzona w mieście eks-
ploatacja górnicza powoduje zakłóce-
nia spływu wód korytami cieków oraz 

tworzenie się tzw. niecek bezodpływo-
wych – wyjaśnił Andrzej Małysiak. – 
Od wielu lat największe zagrożenie 
podtopieniami występuje w Bykowi-
nie, w  rejonie osiedli mieszkalnych 
przy ul. Zgrzebnioka, ZMP, Kowal-
skiego i Górnośląskiej (na terenie pa-
rafi i św. Barbary), w Kochłowicach, 
w rejonie ulic Bałtyckiej i Radoszow-
skiej oraz w Bieszowicach, w rejonie 
ul. Kokota, Gęsiej, Zielonej, Baseno-
wej i Węzłowej – dodał. 

Na terenie Rudy Śląskiej działają 
dwie państwowe Jednostki Ratowni-
czo-Gaśnicze. Pierwsza znajduje się 
przy ul. Strażackiej 10, druga przy ul. 
Hlonda 39. W mieście funkcjonuje też 
Ochotnicza Straż Pożarna „Remiza”, 
a także Zakładowa Służba Ratowni-
cza fi rmy Konsorcjum Ochrony Ko-
palń, która dba o bezpieczeństwo 
rudzkich zakładów wydobywczych: 
KWK Halemba-Wirek, KWK Biel-
szowice oraz KWK Pokój. 

W rudzkiej straży pożarnej zatrud-
nionych jest 97 funkcjonariuszy oraz 
3 pracowników cywilnych, z czego 
komenda zatrudnia 15 funkcjonariu-
szy i 3 „cywilów”, jednostka w Wirku 
44 strażaków, a w Orzegowie 38 stra-
żaków. – Każdego dnia łącznie 
w dwóch Jednostkach Ratowniczo- 
Gaśniczych służbę pełni 18 funkcjona-
riuszy, co stanowi optymalną obsadę 

etatową określoną przez Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Katowicach – poinformo-
wał Andrzej Małysiak. –  Oprócz po-
wyższej obsady etatowej każdego dnia 
dyżur pełni ofi cer operacyjny, który 
w razie potrzeby udaje się na miejsce 
działań ratowniczo-gaśniczych – do-
dał. 

W ubiegłym roku straż pożarna 
z Rudy Śląskiej przeprowadziła 
w swoich obiektach kilka remontów 
bieżących, napraw i modernizacji. 
Szacunkowa wartość tych prac wy-
niosła około 200 tys. zł. Warto pod-
kreślić, że strażacy roboty te wykony-
wali we własnym zakresie, stąd też 
ich ostateczny koszt spadł o połowę. 
Dzięki wsparciu miasta oraz Komen-
dy Wojewódzkiej PSP w 2013 roku 
rudzcy strażacy wzbogacili się o no-
wy samochód pożarniczy. Ponadto 
magistrat przekazał na rzecz rudzkich 
jednostek środki na zakup skokochro-
nu. W sumie w ubiegłym roku miasto 
wsparło straż pożarną kwotą niemal 
0,5 mln zł. KP

Dzięki wsparciu miasta oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w 2013 roku rudzcy strażacy otrzymali nowy 
samochód pożarniczy. Foto: arch. PSP

W  roku szkolnym 2014/2015 w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na dzieci czekają 
4344 miejsca. Foto: arch. MP 39

– Nowością obowiązującą w tym 
roku jest zasada, że jeżeli dziecko bę-
dzie kontynuowało naukę w przed-
szkolu, wówczas nie przechodzi pro-
cedury rekrutacyjnej – mówi Anna 
Krzysteczko, zastępca prezydenta 
miasta. – Rodzice dzieci już uczęsz-
czających do przedszkola składają 
jedynie deklarację o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego – doda-
je. Na złożenie takiej deklaracji mają 
czas do 10 marca. Z kolei nowe wnio-
ski o przyjęcie do placówki zaintere-
sowani pobytem dziecka w przed-
szkolu mogą składać od 11 marca do 
końca miesiąca.

W postępowaniu rekrutacyjnym do 
miejskich  przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych obowiązują tzw. kryteria 
ustawowe oraz kryteria dodatkowe 
ustalone przez dyrektorów placówek 
w uzgodnieniu z prezydentem miasta. 
W pierwszej kolejności brane są pod 
uwagę kryteria ustawowe, do których 
zalicza się wielodzietność rodziny 
dziecka, niepełnosprawność  dziecka, 
jednego z rodziców, obojga rodziców 
czy rodzeństwa. Brana jest również 

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli w Rudzie Śląskiej. W tym roku będzie ona przebiegać w dwóch etapach. Zmieniły się 
też zasady i kryteria zapisów dzieci do przedszkola.

Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli
pod uwagę sytuacja, w której rodzic 
samotnie wychowuje dziecko, a także 
objęcie dziecka pieczą zastępczą. – 
Kryteria te mają jednakową wartość 
– mówi Aleksandra Piecko, naczelnik 
Wydziału Oświaty. 

W przypadku spełnienia powyż-
szych kryteriów przez większą liczbę 
dzieci niż liczba miejsc w przedszko-
lu, przeprowadza się kolejny etap po-
stępowania rekrutacyjnego. Tutaj 
brane są pod uwagę kryteria określo-
ne przez dyrektorów placówek. – 
W Rudzie Śląskiej określiliśmy cztery 
dodatkowe kryteria rekrutacji dzieci 
do przedszkoli, przy czym mają one 
różną wartość – podkreśla Aleksan-
dra Piecko. 

Największa liczba punktów przy-
znawana będzie kandydatowi,  które-
go oboje rodzice pracują lub uczą się 
w trybie dziennym. Za spełnienie te-
go kryterium dodawane będą 4 punk-
ty. Kryterium to stosuje się również 
do pracującego lub studiującego ro-
dzica samotnie wychowującego 
dziecko. Kolejnym elementem bra-
nym pod uwagę przy zapisach do 
przedszkola jest liczba godzin, w któ-

rych dziecko będzie przebywać w pla-
cówce. Jeśli więcej niż 6 godzin 
dziennie, wtedy można otrzymać do-
datkowe trzy punkty w procesie re-
krutacji. Jeżeli rodzeństwo dziecka 
będzie kontynuowało w roku szkol-
nym 2014/2015 edukację przedszkol-
ną, to są kolejne dwa punkty więcej 
przy naborze. Dodatkowy jeden punkt 
otrzyma kandydat, który wcześniej 
już uczęszczał do żłobka lub innego 
przedszkola. 

Dla potwierdzenia spełniania kry-
teriów, zarówno tych ustawowych, 
jak i tych określonych przez  dyrekto-
rów placówek, rodzic powinien zło-
żyć odpowiednie dokumenty, np. 
oświadczenie o wielodzietności czy 
orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności. Co ważne, przewdniczący ko-
misji rekrutacyjnej może zażądać 
potwierdzenia informacji zawartych 
w oświadczeniu, może również zwró-
cić się do prezydenta miasta o ich po-
twierdzenie. 

Edukacją przedszkolną objęte są 
dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnie 
oraz dzieci sześcioletnie, które 
nie rozpoczęły nauki w klasie pierw-

szej. Wszystkie dzieci pięcioletnie 
i sześcioletnie, urodzone w II poło-
wie 2008 roku, mają zapewnione 
miejsca w przedszkolach lub  oddzia-
łach przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych, położonych w odległości 
do 3 km od miejsca zamieszkania.  

 W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 29 
miejskich przedszkoli (w tym jedno 

– Miejskie Przedszkole nr 36 w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 2) 
oraz oddziały przedszkolne w Szko-
łach Podstawowych nr 4, nr 12, nr 20, 
nr 36. W  roku szkolnym 2014/2015 
w miejskich przedszkolach i oddzia-
łach przedszkolnych na dzieci czeka-
ją 4344 miejsca. 

IM



Zapraszamy absolwentów gimnazjów do podję-
cia nauki w rudzkich szkołach ponadgimnazjalnych, 
w zawodach, w których zajęcia praktyczne odbywają 
się w CKPiDZ: technik pojazdów samochodowych, 
technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik górnictwa podziemnego, 
technik elektronik, technik elektryk, technik archi-
tektury krajobrazu, technik budownictwa, elektryk, 
fryzjer, górnik eksploatacji podziemnej, krawiec, ku-
charz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownic-
twie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawają-
cych, sprzedawca, ślusarz

Zajęcia praktyczne odbywają się w jednym z pię-
ciu obiektów CKPiDZ, w których znajdują się warsz-
taty i pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt 
technodydaktyczny umożliwiający realizację nauki 
zawodu na najwyższym poziomie.

Kształcimy na najwyższym europejskim poziomie. 
Dzięki naszej kadrze dydaktycznej (wszyscy nauczy-

ciele posiadają wyższe, kierunkowe wykształcenie, 
wieloletni staż pracy pedagogicznej, od wielu lat są 
egzaminatorami OKE), mamy bardzo wysoką średnią 
zdawalność egzaminów zawodowych. W niektórych 
zawodach zdawalność wynosiła 100%.

Proponujemy osobom, które ukończyły 18 lat 
(nie ma górnego limitu wieku) naukę w ramach 
bezpłatnych, kwalifi kacyjnych kursów zawodowych 
w następujących kwalifi kacjach:

Sporządzanie potraw i napojów1.  (T.6) – zawód 
KUCHARZ lub TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GA-
STRONOMICZNYCH.
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych2.  
(T.15) – zawód TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GA-
STRONOMICZNYCH.
Użytkowanie obrabiarek skrawających 3. (M.19) – 
zawód OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 
lub TECHNIK MECHANIK.
Organizacja i nadzorowanie procesów produk-4. 
cji maszyn i urządzeń (M.44) – zawód TECHNIK 
MECHANIK.

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 5. (A.19) – za-
wód FRYZJER.
Projektowanie fryzur 6. (A.23) – zawód TECHNIK 
USŁUG FRYZJERSKICH.
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elek-7. 
trycznych (E.7) – zawód ELEKTRYK
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 8. 
(B.18) - zawód MURARZ – TYNKARZ lub TECH-
NIK BUDOWNICTWA.
Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 9. 
(B.6) – zawód MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKONCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.

(Kwalifi kacyjny kurs zawodowy jest formą kształ-
cenia, która zastąpiła zlikwidowane technika uzupeł-
niające, by umożliwić osobom dorosłym uzyskanie 
kwalifi kacji zawodowej lub przekwalifi kowanie się). 
Nauka w ramach jednej kwalifi kacji trwa od 22 do 
38 tygodni, w systemie zaocznym, w zależności od 
kwalifi kacji. 

Zapraszamy osoby chcące podwyższyć swoje 
kwalifi kacje zawodowe na kursy dla osób fi zycznych 
oraz podmiotów gospodarczych w zakresie: operator 
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, manicu-
re – pedicure – ti psy, masaż z elementami odnowy 
biologicznej, murarz – tynkarz, malarz – tapeciarz, 
prace wykończeniowe w budownictwie, kasy fi skal-
ne, księgowość komputerowa, dekorator-bukieciarz, 
specjalista do spraw pozyskiwania środków z UE, 
zasady postępowania mające na celu zapewnie-
nie bezpieczeństwa żywności - system HACCP, kurs 
pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu,

Wymienione kursy to wybrane przykłady. Szcze-
gółowa oferta do wglądu w siedzibie fi rmy i na na-
szej stronie www.ckprsl.pl.  

Uczestnicy wszystkich kursów otrzymują za-
świadczenia ukończenia odpowiednich form kształ-
cenia stanowiące załączniki do rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 
r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonale-
nia Zawodowego w Rudzie Śląskiej oferuje swoje 
usługi z zakresu:

prac ślusarskich i obróbki skrawaniem • (wyro-
by toczone, frezowane, szlifowane i dłutowane. 
Kontakt: 32 248-73-80
produkcji gastronomicznej•  – wyroby cukierni-
cze, garmażeryjne, obiadowe (przyjęcia okolicz-
nościowe, wesela, komunie, rocznice, jubileusze, 
spotkania okolicznościowe, konferencje i stypy 
oraz bufety w cenie uzależnionej od zamówie-
nia). Kontakt: 32/243-75-70, 32/340-74-24
usług stolarskich i ślusarskich• . Kontakt: 32 243-
91-30
usług motoryzacyjnych•  – serwis ogumienia, wy-
miana płynów eksploatacyjnych, podstawowe 
naprawy samochodowe, mycie i konserwacja sa-
mochodu, diagnostyka i regulacja pojazdów oraz 
usługi serwisowe – Stacja Diagnostyczna i Serwis 
Samochodowy. Kontakt: 32 243-91-30
usług fryzjerskich•  i stylizacji włosów (kuracja 
przeciwłupieżowa, regeneracyjna i oczyszczająca, 
sauna do włosów, strzyżenie męskie, modelowa-
nie, prostowanie, fryzury okolicznościowe, koki, 
balejage, farbowanie, pasemka, wodna ondu-
lacja, trwała ondulacja, henna, regulacja brwi, 
makijaż, masaż dłoni, manicure, malowanie pa-
znokci). Kontakt: 32 248-73-80

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
w Rudzie Śląskiej przy ul Hallera 6; tel./fax: 32 248-73-80; e-mail: ckpidz@ckprsl.pl; www.ckprsl.pl
Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód? Chcesz uzyskać kwalifi kacje zawodowe potrzebne na rynku pracy?
Chcesz podwyższyć kwalifi kacje zawodowe? Chcesz uzyskać nowy zawód? Przyjdź do nas, rozwiążemy Twój problem!

12 marca Hala Sportowa MOSiR-u Halemba, godz. 9.00 

GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

– Jakie kierunki kształcenia ponad-
gimnazjalnego proponuje miasto?

– Obecnie na terenie Rudy Śląskiej 
funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 6 
techników, 7 zasadniczych szkół zawodo-
wych oraz szkoła muzyczna II stopnia. 
Absolwent gimnazjum może kształcić się 
w każdym zawodzie ujętym w klasyfi ka-
cji zawodów szkolnictwa zawodowego. 
Analizując nabór do szkół ponadgimna-
zjalnych przez ostatnie kilka lat, należy 
stwierdzić, że największym zainteresowa-
niem cieszą się licea ogólnokształcące. 
Jeśli chodzi o zawody to w technikach: 
technik górnictwa podziemnego, technik 
informatyk, technik budownictwa oraz 
technik żywienia i usług gastronomicz-
nych. W szkołach zawodowych powodze-
niem cieszy się fryzjer i kucharz.

– Jak pomóc młodym ludziom w pod-
jęciu decyzji?

– Decyzja ta powinna być dobrze prze-
myślana, ponieważ może zaważyć na ca-
łym późniejszym życiu absolwenta. Mło-
dzież powinna wziąć pod uwagę swoje 
zainteresowania, zdolności i możliwości. 
Jeżeli ktoś się waha, nie ma pewności w ja-
kim kierunku chce się dalej kształcić, pro-
ponuję wizytę w Ośrodku Doradztwa Za-
wodowego w Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Orzegowie lub w Poradni 

Już wkrótce tegoroczni absolwenci gimnazjów staną przed ważną dla nich decyzją – wyborem dalszej drogi swojej edu-
kacji. Zasadnicza szkoła zawodowa, technikum czy liceum ogólnokształcące? Odpowiedzi na te pytania będzie można uzy-
skać podczas Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbędzie się 12 marca w hali MOSiR-u w Halembie. O szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym w mieście z wiceprezydent Rudy Śląskiej Anną Krzysteczko rozmawiała Anna Piątek.

Jest w czym wybierać…
Psychologiczno-Pedagogicznej w Byko-
winie. Dodatkowo szkoły organizują Dni 
Otwarte. Możliwości jest wiele, a najbliż-
sza już 12 marca. Giełda Szkół Ponadgim-
nazjalnych – bo o niej mówię – to idealny 
czas na zadawanie pytań, rozwiewanie 
wszelkich wątpliwości. Każda szkoła się 
prezentuje, są nauczyciele, uczniowie – 
o wszystko można zapytać. Im więcej py-
tań, tym mniej wątpliwości, tym większa 
szansa na dokonanie właściwego wyboru 
drogi na najbliższe lata. Są młodzi ludzie, 
którzy bardzo wcześnie wiedzą, kim chcą 
być w przyszłości, co chcą robić, jednak 
dla wielu gimnazjalistów dokonanie wy-
boru dalszej drogi swojej edukacji jest 
bardzo trudne. Mam nadzieję, że dostępna 
w naszym mieście pomoc w zakresie do-
radztwa zawodowego i takie działania 
szkół, jak Dni Otwarte czy wspomniana 
Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, po-
może niezdecydowanym w podjęciu de-
cyzji. 

– Jak kształtuje się system szkół po-
nadgimnazjalnych w mieście?

– Na kreowanie polityki oświatowej 
miasta, od samego początku wprowadzania 
zmian w ustroju szkolnym, ogromny wpływ 
mają same placówki. Brały i biorą czynny 
udział w ustalaniu m.in. zawodów i kierun-
ków kształcenia w szkołach zawodowych, 

są inicjatorami zachodzących w nich zmian. 
To bardzo ważne. 

Zmiany ustawowe w zakresie szkolnic-
twa ponadgimnazjalnego, które weszły 
w życie z dniem 1 września 2012 r., stały 
się dla organów prowadzących ww. szko-
ły narzędziem do restrukturyzacji, opty-
malizacji i uporządkowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych. Na mocy nowych 
przepisów z dniem 1 września 2012 r. 
wstrzymano nabór do liceów profi lowa-
nych, liceów uzupełniających dla mło-
dzieży i dorosłych, technikum uzupełnia-
jącego dla młodzieży oraz zasadniczej 
szkoły zawodowej dla dorosłych, z dniem 
1.09.2013 r. wstrzymano nabór do techni-
kum uzupełniającego dla dorosłych. 
W konsekwencji ostatni absolwenci ww. 
szkół opuścili placówki w roku szkolnym 
2012/13, bądź opuszczą w roku szkolnym 
2013/14. Jako szkoły bez uczniów – nie 
uwzględnione w systemie szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego – podlegają likwida-
cji. W styczniu rozpoczęliśmy procedurę 
likwidacji 3 szkół, których mury ostatni 
uczniowie opuścili w roku szkolnym 
2012/13 tj. Uzupełniające Liceum Ogól-
nokształcące wchodzące w skład ZSP 
nr 7, Liceum Profi lowane nr 6 wchodzące 
w skład ZSP nr 6 im. Mikołaja Kopernika 
oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształ-

cące dla Dorosłych wchodzące w skład 
CKU.

– Szkoły mają się czym pochwalić? 
Opozycja wielokrotnie powtarza, że 
w różnych rankingach szkół nasze pla-
cówki wypadają słabo.

– Krytyka powinna być konstruktywna 
i odpowiedzialna, a niestety nie zawsze na 
taką możemy liczyć. Reagując na słowa 
jednego z radnych opozycji prosiłam, że-
by nie dyskredytować starań i osiągnięć 
zarówno uczniów jak i nauczycieli z na-
szych rudzkich szkół. Wielokrotnie po-
wtarzałam, że rankingi to nie wszystko – 
wiemy, że danymi statystycznymi można 
posługiwać się w różny sposób. Dla uspo-
kojenia zwolenników różnych porównań 
i zestawień przypomnę wyniki ostatniego 
rankingu miesięcznika edukacyjnego 
„Perspektywy”, który dotyczył szkół po-
nadgimnazjalnych. Nasze licea nr II i III 

poprawiły swoje notowania, LO nr II 
awansowało o 9 miejsc w województwie, 
a LO nr III aż o 57. Corocznie licea ogól-
nokształcące mogą pochwalić się prawie 
100% zdawalnością egzaminu maturalne-
go. Coraz lepiej wypadają również szkoły 
zawodowe, zarówno w zakresie egzaminu 
maturalnego – technika, jak też egzami-
nów zawodowych – zasadnicze szkoły 
zawodowe i technika. Nasze szkoły osią-
gają wysokie lokaty w konkursach miej-
skich, wojewódzkich i ogólnopolskich, 
w olimpiadach, na festiwalach – takie 
przykłady można mnożyć. Nasze szkoły 
realizują programy unijne, organizują 
praktyki zagraniczne dla uczniów, ale 
i praktyki krajowe. Uczniowie wyjeżdżają 
na tzw. wymiany młodzieży. Lista sukce-
sów i osiągnięć rudzkiej oświaty jest bar-
dzo długa. Uważam, że nie ma powodów 
do niepokoju.

Foto: MHS



Zespół sZkół nr 5 w rudZie Śląskiej

technik spedytor •	
technik teleinformatyk•	
technik telekomunikacji •	
technik mechanik *•	
technik elektryk *•	
technik górnictwa podziemnego * •	

* kierunki z gwarancją zatrudnienia w zakładach  
kompanii węglowej s.A.  

elektryk •	
ślusarz		•	

Zainteresowanych rodziców i uczniów zapraszamy po więcej informacji  
do siedziby szkoły w każdy poniedziałek w godz. 9.00-14.00 oraz  

w soboty: 15 marca, 12 kwietnia, 10 maja 
i 7 czerwca w godz. 9.00-12.00.

ul. jankowskiego 2, 
41-710 ruda Śląska

kontakt: www.zs5.eu
tel. 32 242-09-49, 
e-mail: sekretariat@zs5.eu

prowAdZi nAbór nA  rok sZkolny 2014/2015

do Technikum nr 3 nA kierunki

do ZAsAdnicZej sZkoły ZAwodowej nr 7 nA kierunki

ii 12 marca hala sportowa mosir-u halemba, godz. 9.00  | GiełdA sZkół ponAdGimnAZjAlnych



ZESPÓŁ SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 4
im. Herberta Clarka Hoovera

KLASY MUNDUROWE POD PATRONATEM   
AKADEMII OBRONY NARODOWEJ W  WARSZAWIE
w których masz prawo do:

noszenia munduru• 
udziału w poligonach i obozach szkoleniowych • 
udziału w zajęciach na strzelnicy• 
udziału w zajęciach z samoobrony i technik interwencyjnych• 
udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy• 

oraz
KLASA HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA• 
KLASA AMERYKAŃSKA• 
KLASA SPOŁECZNA• 
Zapraszamy również do klasy sportowej  • 
(zapasy) 
oraz językowej w Gimnazjum nr 4!

41-704 Ruda Śląska, ul. Orzegowska 25, tel/fax (32) 248-10-78
www.zso4.edu.pl e- mail: zso4hoover@gmail.com

I LIceum OgóLnOkształcące
w zespOLe szkół OgóLnOkształcących nr 1
Im. adama mIckIewIcza w rudzIe ŚLąskIej

41-700 ruda Śląska, ul. mickiewicza 15, tel. 32 248 16 01 
e-mail: mickiewiczruda@op.pl, www.zso-mickiewicz.com
rok założenia 1895. dyrektor szkoły – Leszek dytkowski

z tradycją ku nowoczesności. 
W Mickiewiczu można uzyskać dobre wykształcenie. Do wyboru są 

cztery klasy, w każdej – oprócz programu realizowanego na poziomie 
podstawowym – uczeń ma możliwość wyboru trzech przedmiotów na po-
ziomie rozszerzonym i zajęć dodatkowych w zależności od zainteresowań 
i planów na przyszłość. Przedmioty rozszerzone i dodatkowe wybierane są 
po pierwszym semestrze.

klasa akademicka 
Przedmiot wiodący na poziomie rozszerzonym: j.polski/język obcy/hi-• 
storia/geografia/biologia (do wyboru).
Drugi przedmiot rozszerzony: język obcy lub WOS• 
Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: historia, geografia, biologia.• 
Przedmiot uzupełniający: przyroda lub historia i społeczeństwo.• 

klasa ekonomiczna
Przedmiot wiodący na poziomie rozszerzonym: matematyka, j.polski/ • 
język obcy/, geografia/ historia (do wyboru).
Drugi przedmiot rozszerzony język obcy lub WOS lub informatyka.• 
Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: historia, geografia.• 
Przedmiot uzupełniający: przyroda lub historia i społeczeństwo.• 

klasa politechniczna
Przedmiot wiodący na poziomie rozszerzonym: matematyka/ fizyka/ • 
chemia (do wyboru).
Drugi przedmiot rozszerzony język obcy lub informatyka.• 
Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, chemia, geografia, • 
biologia.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.• 

klasa medyczna
Przedmiot wiodący na poziomie rozszerzonym: biologia/ chemia/ fizy-• 
ka/ język obcy/ matematyka (do wyboru).
Drugi przedmiot rozszerzony język obcy lub fizyka.• 
Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geo-• 
grafia.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.• 

Oprócz języka angielskiego oferujemy niemiecki, francuski, rosyjski, 
hiszpański, włoski.

Uczeń w zależności od zainteresowań może wybrać przedmiot dodat-
kowy, który jest realizowany w grupach międzyklasowych: historia sztuki 
wiedza o teatrze, wiedza o filmie, dziennikarstwo, podstawy prawa, mate-
matyka wyższa, grafika komputerowa, łacina, ratownictwo medyczne.

Mickiewicz nie tylko świetnie przygotuje do wymarzonych studiów, 
pozwoli również rozwinąć zainteresowania, poszerzy horyzonty. Nieza-
leżnie od klasy uczeń może się zaangażować w któryś z realizowanych 
w naszej szkole projektów:

teatr scena muzyczna - łączy aktorów, wokalistów i tancerzy od 2008 
roku. Jest wizytówką miasta Ruda Śląska, współtworząc Festiwal Wspo-
mnień, Industriadę i Kiermasz Świąteczny. W grudniu 2012 roku otrzymał 
dwie nagrody: „Kamrat Rudzki” za tworzenie teatru z przesłaniem pro-
mującego nasze miasto. Nasz Teatr wyróżnia się oryginalnością pomysłów 
i przyjazną atmosferą. Szukaj nas na Facebooku i w zakładce Projekty na 
stronie naszej szkoły.

rudzielec – projekt dziennikarski. Jeśli myślisz o zostaniu dziennika-
rzem dajemy Ci szanse publikowania swoich tekstów i zdobywania dzien-
nikarskich szlifów. Nasi dziennikarze angażują się również we współpracę 
z wydziałem dziennikarskim WST czy współpracą z telewizją „Sfera”.

nowe horyzonty – projekt edukacji filmowej, dzięki któremu wszyscy 
pasjonaci X muzy mogą brać udział w przedsięwzięciu wyrosłym z naj-
większego polskiego festiwalu filmowego. Lubisz oglądać  (tworzyć?) fil-
my, rozmawiać o nich, poznawać nowych reżyserów, możesz wziąć udział 
w comiesięcznych spotkaniach z filmem w katowickim kinie „Światowid”.

Liga recytatora – kuźnia młodych aktorskich talentów. Jeśli potrafisz 
sprawić, by tekst literacki zajaśniał pełnym blaskiem dzięki głosowej inter-
pretacji, możesz dołączyć do tego elitarnego grona zdobywców nagród na 
konkursach miejskich i ogólnopolskich. 

na sportowo
Proponujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych (SKS) uwzględ-

niający potrzeby rywalizacji sportowej, zajęć sportowo - rekreacyjnych, 
tanecznych oraz aktywności turystycznej. Poprzez współpracę z klubami 
sportowymi w Rudzie Śląskiej zawodnicy mogą łączyć naukę z profesjo-
nalnym treningiem i osiągać znakomite wyniki sportowe na terenie Śląska 
jak i Polski. Jesteśmy najlepszą szkołą we współzawodnictwie sportowym 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej w latach 2011-2013.

ponadto w mickiewiczu możesz m.in.: 
Wybrać się wieczorem do teatru (dzięki temu, że zamawiamy dużo bi-•	
letów są tańsze);
Uczestniczyć w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Śląskim,  Po-•	
litechnice czy WST;
Brać udział w zimowiskach teatralnych (odkrywając życie teatralne du-•	
żych polskich miast) czy obozach dziennikarskich (i np. zwiedzać siedzi-
bę telewizji w Warszawie);
Zwiedzać Polskę i pracować nad kondycją w czasie rajdów szkolnych;•	
Szusować na nartach pod bacznym okiem naszych wuefistów;•	
Jeździć na basen, lodowisko, kręgle;•	
Odkrywać Europę podczas szkolnych wycieczek (dotychczas byliśmy •	
m.in. we Włoszech Francji, Hiszpanii, Grecji i Wielkiej Brytanii).
Działać w Samorządzie Uczniowskim, którego przedstawiciele pełnią •	
ważne funkcje w Młodzieżowej Radzie Miasta (wpływać na to, co dzieje 
się w szkole i mieście).
Uczestniczyć w życiu szkoły obfitującym w wiele imprez, wydarzeń •	
(m.in. Tydzień Kultury Uczniowskiej, Piknik Szkolny, słodkie poniedział-
ki, dzień pluszowego misia, święto liczby Pi, Dzień Książki, mikołajki 
połączone z akcją charytatywną Mikołaje na motorach, koncerty wa-
lentynkowe i wiele, wiele innych).
Współpracować z Wydziałem Radia i Telewizji Uniwersytetu Śl.•	

W Mickiewiczu mamy nowoczesne, wielofunkcyjne boisko, sale gim-
nastyczne, siłownię, sklepik, szafki uczniowskie, wifi, sale multimedialne, 
dobrze zaopatrzoną bibliotekę, i tereny rekreacyjne (podwórko i ogró-
dek).

więcej informacji na naszej stronie internetowej 
www.zso-mickiewicz.com

12 marca hala sportowa mOsir-u halemba, godz. 9.00  | gIełda szkół pOnadgImnazjaLnych III



IV 12 marca Hala Sportowa MOSiR-u Halemba, godz. 9.00  | GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OSIAGNIĘCIA SZKOŁY
Szkoła w czasie 80 lat swego istnienia może poszczycić się wie-
loma osiągnięciami w różnych aspektach. Najistotniejsze to:

ZŁOTA HONOROWA ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA WO-• 
JEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”,
zdobycie certyfikatów: • SZKOŁA Z KLASĄ, SZKOŁA PRZED-
SIĘBIORCZOŚCI, BEZPIECZNA SZKOŁA, PRZYJAZNA 
SZKOŁA, SZKOŁA DIALOGU, 
sukcesy naszych uczniów – laureatów i finalistów olim-• 
piad przedmiotowych oraz licznych konkursów przed-
miotowych, artystycznych i sportowych
wygrane Turnieje Debat Oksfordzkich.• 

BAZA SZKOŁY
Na przyszłych uczniów „Morcinka” czeka wspaniale wyre-
montowana szkoła z bogatą bazą dydaktyczną i sportową, no-
woczesnym sprzętem multimedialnym i ogólnie dostępnym 
Internetem. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.
PROGRAMY EDUKACYJNE
W naszej szkole realizowane są następujące programy edu-
kacyjne:

programy wymiany międzynarodowej: Erasmus, wymia-• 
na polsko – niemiecka,
programy przedmiotowe: Lokalna Akademia CISCO (in-• 
formatyka), IT – Szkoła (informatyka), Matematyka In-
nego Wymiaru, Szkoła Nowych Technologii – aktywna 
nauka (matematyka, fizyka, informatyka),
innowacje pedagogiczne (program własny promujący • 
regionalizm, specjalistyczny program działalności arty-
stycznej).

ATRAKCYJNE, NOWATORSKIE FORMY KSZTAŁCENIA, DZIĘKI 
KTÓRYM NASI UCZNIOWIE NIE SĄ „UWIĘZIENI W ŁAW-
KACH”, A KAŻDY DZIEŃ NIESIE COŚ NOWEGO.
Współpracujemy z uczelniami wyższymi, instytucjami nauko-
wymi, kulturalnymi, artystycznymi oraz sportowymi naszego 
regionu i kraju. Organizowane są dla zainteresowanych letni-
ska i zimowiska teatralne, wyjazdy turystyczne i narciarskie. 
Od kilku lat uczestniczymy również w programach międzyna-
rodowych wymian młodzieży.
INDYWIDUALIZACJA W PRACY Z UCZNIEM
Wspieramy naszych uczniów w rozpoznawaniu ich predys-
pozycji i uzdolnień. Proponujemy udział w „SZKOLNYM PRO-
GRAMIE WSPIERANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIO-
NYCH” oraz w pracach kół naukowych.
WYSOKI POZIOM DYDAKTYCZNY PROWADZONYCH ZAJĘĆ
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne znajdujące wy-
raz w stuprocentowej zdawalności egzaminu maturalnego 
i wysokiej liczbie osób kontynuujących naukę na wybranych 
przez siebie kierunkach studiów wyższych. Chcąc zapewnić 
osobom zainteresowanym możliwość podjęcia studiów na 
uczelniach Unii Europejskiej, stworzyliśmy grupę zaawanso-
waną z języka angielskiego, której uczestnicy w ramach zajęć 
lekcyjnych przygotowywani są do zdobywania certyfikatów 
potwierdzających wysokie kompetencje językowe.

DZIEŃ OTWARTY!!!
26 kwietnia 2014 (sobota) godz. 10.00-13.00

ZAPRASZAMY DO „MORCINKA”!!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2
IM. GUSTAWA MORCINKA
41-710 Ruda Śląska, ul. Jankowskiego 22 tel./fax. 32 242-01-25
www.zso2ruda.szkolnastrona.pl    
e-mail: zso_2@interia.pl;  zso2.morcinek@gmail.com

DROGI ABSOLWENCIE 
GIMNAZJUM!!! 

W nadchodzącym 
roku szkolnym 2014/2015  

„Morcinek” proponuje:

PROFILE KSZTAŁCENIA:
Klasa politechniczno – menadżerska • 
Klasa językowa • 
Klasa medyczna • 
Klasa humanistyczna z innowacją regionalną • 
Klasa prawniczo – administracyjna• 

JĘZYKI OBCE:
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE:
historia i społeczeństwo, przyroda, grafika multimedialna, 
biochemia, historia sztuki, kulturoznawstwo i regionalizm, 
elementy prawa, język łaciński, filozofia z etyką
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Wielki piec hutniczy Huty „Pokój” 
jest ostatnim tego typu obiektem na 
terenie województwa śląskiego i jed-
nym z trzech na terenie kraju. Pod 
koniec 2012 r. decyzją Śląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Katowicach wpisany został do 
rejestru zabytków. Właścicielem 
obiektu jest firma Stalmag Sp. z o.o. 
i to od niej zależy jakie będą dalsze 
losy wielkiego pieca. Niemniej przed 
przystosowaniem go do nowych funk-
cji w pierwszej kolejności muszą zo-
stać przeprowadzone prace zabezpie-
czające budowlę. Pomóc temu ma 
dotacja w wysokości 50 tys. zł udzie-
lona z budżetu miasta. – Z uwagi na 
bardzo zły stan techniczny obiektu ko-
nieczne jest wykonanie zabezpiecze-

nia oraz remont elementów konstruk-
cyjnych pieca. Ma to zapobiec dalsze-
mu pogarszaniu się jego stanu tech-
nicznego – wyjaśnia dr inż. arch. Łu-
kasz Urbańczyk, miejski konserwator 
zabytków w Rudzie Śląskiej.

Nie jest to jedyna pomoc miasta na 
rzecz zabytkowych obiektów położo-
nych na terenie dawnej Huty „Pokój”. 
Kolejna uchwała przyjęta przez rudz-
kich radnych umożliwia przekazanie 
50 tys. zł na prace konserwatorskie 
budynku portierni tzw. bramy II Huty 
„Pokój”. Całość prac kosztować ma 
ponad 500 tys. zł. W tym roku w ich 
ramach obiekt zostanie odpowiednio 
zabezpieczony. Na kolejne lata wła-
ściciel budynku zaplanował wzmoc-
nienie fundamentów, wymianę dachu 

Zabytkom na pomoc

Rudzcy radni oraz władze miasta chcą ratować wielki piec Huty „Pokój”. Pod-
czas ostatniej sesji Rady Miasta podjęta została uchwała o udzieleniu dotacji  
w kwocie 50 tys. zł na prace zabezpieczające ten charakterystyczny obiekt. Ko-
lejne 220 tys. zł przekazanych zostało na renowację budynku bramy II Huty „Po-
kój”, fragmentu elewacji kościoła pw. św. Pawła, elewacji budynku przy ul. Wol-
ności 35 oraz fragmentu elewacji kamienicy przy pl. Jana Pawła II 2.

Na renowację wielkiego pieca hutniczego miasto przeznaczy dotację w wysokości 50 tys. złotych.

Złóż deklaRacJę 
ŚMIecIoWą!

Minął termin złożenia nowych deklaracji śmieciowych. Osoby, które jeszcze nie dopełniły tego obo-
wiązku, powinny to zrobić jak najszybciej. Konieczność złożenia nowych deklaracji wynika ze zmiany od 
1 stycznia 2014 roku stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Aktualnie stawka ta wynosi 9 złotych na osobę. W związku z tym każdy właściciel nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy powinien dostarczyć do Urzędu Miasta wypełnioną deklarację z obni-
żoną stawką opłaty. Wypełnione formularze można także wysłać pocztą na adres magistratu: Urząd 
Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska. Druki deklaracji dostępne są w siedzibie 
urzędu oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.pl.

Więcej informacji pod numerami telefonów: 32 244-90-00 wew. 4010, 4011, 4012 lub 32 244-90-62.

oraz stolarki, przeprowadzenie prac 
murarskich i remont elewacji. – Bo-
gate dziedzictwo poprzemysłowe, nie-
zwykle ciekawa architektura miesz-
kalna czy sakralna to znak rozpo-
znawczy Rudy Śląskiej. Dlatego 
wspólne działania przyczyniające się 
do ratowania części naszego dzie-
dzictwa są dowodem na to, że nie za-
pominamy o naszych korzeniach – 
uważa prezydent Grażyna Dziedzic.

Kolejna przyznana dotacja dotyczy 
prac renowacyjnych fragmentu ele-
wacji kościoła pw. św. Pawła w No-
wym Bytomiu. Pieniądze w kwocie 
100 tys. zł przekazane przez miasto 
stanowić będą 25 proc. całości kosz-
tów prac. Ponadto radni przeznaczyli 
50 tys. zł na dofinansowanie renowa-
cji elewacji budynku mieszkalnego 
przy ul. Wolności 35 w dzielnicy Ru-
da. Budynek ten znajduje się w zaso-
bie mieszkaniowym MGSM „Per-
spektywa”, a przyznana dotacja sta-
nowi 11 proc. dofinansowania całości 
prac. Ostatnia z przekazanych dotacji 
– w kwocie 20 tys. zł – przeznaczona 
zostanie na prace konserwatorskie 
związane z renowacją fragmentu ele-
wacji kamienicy przy pl. Jana Pawła 
II 2. – Udzielenie wszystkich tych do-
tacji możliwe było dzięki zapisom 
uchwały rady miasta z 2009 r., która 
umożliwia przekazanie dotacji na 
prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, które 
nie są własnością miasta – wyjaśnia 
dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk.

Oprócz dotacji z budżetu miasta na 
prace konserwatorskie władze Rudy 
Śląskiej zamierzają w tym roku prze-
znaczyć na zabytki jeszcze ok. 430 
tys. zł. Środki te przeznaczone mają 
zostać m.in. na renowację elewacji 
budynku przy ul. Piastowskiej 27 oraz 
przygotowanie tablic informacyjnych 
dla kilkudziesięciu zabytków w mie-
ście. Ponadto w ramach budżetu oby-
watelskiego za kwotę ponad 50 tys. zł 
wykonany zostanie remont kaplicy 
św. Józefa w Halembie.  TK

Program dożywiania przyjęty

Rudzcy radni przyjęli program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci na lata 
2014 – 2020 oraz podwyższyli kryterium dochodowe korzystających z rządowe-
go programu dożywiania. Dzięki temu miasto będzie mogło ubiegać się o więk-
szą dotację do posiłków dla dzieci z budżetu państwa. W ubiegłym roku z dar-
mowych posiłków w rudzkich szkołach skorzystało prawie 2 tys. uczniów. 

Przyjęcie programu osłonowego 
pozwala dyrektorom szkół i przed-
szkoli na dofinansowanie posiłków 
potrzebującym dzieciom bez przepro-
wadzenia rodzinnego wywiadu środo-
wiskowego i bez decyzji administra-
cyjnej. – W sytuacji, gdy dziecko zgło-
si chęć zjedzenia posiłku, dyrektor 
placówki informuje ośrodek pomocy 
społecznej o potrzebie dożywienia 
dziecka. Ośrodek nie musi wydać de-
cyzji administracyjnej w tej sprawie – 
mówi Karina Kaczyńska, zastępca 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. – Liczba dzieci obję-
tych tą formą pomocy nie może jednak  
przekroczyć 20 proc. liczby wszystkich 
uczniów i dzieci dożywianych w szko-
łach i przedszkolach – dodaje. 

W związku ze zmianą obowiązują-
cych w tym roku niektórych zasad 
w zakresie udzielania pomocy potrze-
bującym w ramach programu rządo-
wego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, konieczne było również 
podwyższenie kryterium dochodowe-

go uprawniającego do uzyskania 
wsparcia. – Dotychczas obowiązujący 
program zakładał pomoc osobom, 
których dochód mieści się w przedzia-
le 100-150 proc. ustawowego kryte-
rium dochodowego. W tym roku pod-
wyższenie progu kryterium dochodo-
wego leży w gestii samorządu – tłuma-
czy Karina Kaczyńska. Uchwała  
w sprawie podwyższenia kryterium do-
chodowego, podjęta przez radnych ma 
moc obowiązującą od 1 stycznia br. 

Kolejna wytyczna do uzyskania do-
tacji z programu rządowego dotyczyła 
odstąpienia od zwrotu wydatków w za-
kresie dożywiania dla osób, których 
dochody mieszczą się w przedziale 
kryterium dochodowego 100-150 
proc. – Rezygnacja ze zwrotu ponie-

sionych kosztów była warunkiem uzy-
skania dotacji z budżetu państwa na 
pomoc tym osobom – mówi zastępca 
dyrektora MOPS. 

Do końca 2013 roku obowiązywał 
program dożywiania przyjęty na lata 
2006 – 2013, realizowany na podsta-
wie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. 
o ustanowieniu programu wieloletnie-
go „Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania”.

W ubiegłym roku w ramach progra-
mu wieloletniego dożywianych było 
1960 dzieci (w tym 122 dzieci bez 
przeprowadzenia wywiadu i wydania 
decyzji). Program realizowany był 
w szkołach,  przedszkolach i żłobkach. 
Koszt programu w 2013 roku wyniósł 
prawie 3,4 mln zł. Ponad 1,8 mln zł to 
środki z budżetu państwa. W ramach 
programu udzielano świadczenia pie-
niężne na zakup żywności, pokrywano 
koszty posiłków, koszty dowozu posił-
ków dla osób niepełnosprawnych oraz 
doposażono stołówki szkolne. W ra-
mach tegorocznego programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” finan-
sowane będą posiłki dla dzieci, udzie-
lana będzie pomoc finansowa w formie 
zasiłków celowych na żywność oraz 
przyznawane będą posiłki dla osób, 
które same nie są w stanie sobie ich 
przygotować. 

Zmiana przepisów dotyczących do-
żywiania wiązała się z okresem przej-
ściowym, potrzebnym na dostosowa-
nie aktów prawnych do nowych roz-
wiązań. Nie znaczy to jednak, że do-
tychczas  potrzebujący rudzianie nie 
otrzymywali wsparcia. W styczniu 
i lutym osoby potrzebujące, w tym  
w szczególności dzieci, zapewnione 
miały posiłki w szkołach i przedszko-
lach, które były finansowane ze środ-
ków miasta. IM

W ubiegłym roku w ramach programu wieloletniego dożywianych było 1960 dzieci.



wszystkich obowiązków jest także 
przywilejem oraz ogromnym szczę-
ściem. Te wszystkie zadania, któ-
rym musimy stawiać czoło, czynią 
kobietę bardzo silną, odporną na 
stres i zorganizowaną. Taki jest ob-
raz współczesnej płci pięknej.

Dlatego, drogie panie, z okazji 
naszego święta nie życzę nam goź-
dzików. Życzę możliwości realizo-
wania naszych marzeń, pasji, życzę 
więcej czasu dla siebie oraz wyro-
zumiałych partnerów, którzy przy-
najmniej od święta pozwolą nam na 
chwilę zapomnienia i odskoczni od 
codziennego życia. 

 MS

Wszystkim Paniom
w szczególności pracującym 

w administracji 
samorządowej

składamy 
najlepsze życzenia:

zdrowia, miłości, radości 
i satysfakcji 

z pracy zawodowej

Michał Pierończyk
Jacek Morek

wiceprezydenci 
Rudy Śląskiej
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Dzień
Kobiet

Z okazji dnia Kobiet 
mojej najukochańszej 
żonie Mirusi 
wszystkiego 
co najlepsze, zdrowia, 
szczęścia, samych 
radosnych dni, 
pociechy z wnuka 
Maciusia 

życzy mąż Władek

Salon  ZAPRASZA – CH PLAZA, ul. 1 Maja 310 (I PIĘTRO)
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RESTAURACJA AKWARIUM
ZAPRASZA NA

BIESIADĘ Z MAGIKIEM 
W programie:

wodzirej• 
oprawa muzyczna• 
konkursy, nagrody• 
wspólny śpiew i zabawa• 

MENU:
kawa, ciasto• 
zimna płyta• 
kolacja• 
napoje, alkohol• 

START 22.03.2014 GODZ. 19.00-3.00

Restauracja ,,AKWARIUM” 
Ruda Śl., 41-710 ul. Szyb Andrzeja 18, 

tel. 32 340-85-35, 506-114-034

CENA 120 ZŁ

OD PARY

Drogie panie, od 1910 roku ob-
chodzimy swoje święto. Socjali-
styczne, bo ustanowione przez 
Międzynarodówkę , ale czy to waż-
ne? Abstrahując od wyglądu obec-
nego ruchu feministycznego, czy 
nie warto raz w roku poczuć się jak 
prawdziwa  feministka, rzucić w kąt 
wszystkie obowiązki domowe i po-
myśleć tylko o sobie? W ten jeden 
dzień w roku, 8 marca. Większość 
z nas pracuje zawodowo, dodatko-
wo to najczęściej my krzątamy się 
w kuchni oraz biegamy ze ścierka-
mi, odkurzaczem czy koszem z pra-
niem. Na koniec rola najważniejsza 
– rola Matki – Polki, która spośród 

Być kobietą, być kobietą…

L
Naszym kursantkom 

życzymy wiary 
w swoje umiejętności, 

bezpiecznych dróg 
i zielonych świateł. 

Data rozpoczęcia
kursu 14.03.2014

www.nauka-jazdy-daria.pl
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Baran – W pracy czeka Cię nowy ambit-
ny projekt. Będziesz musiał pokazać co po-
trafisz i czynem udowodnić swą wartość. 
W uczuciach pojawią się nowe możliwości.

Byk – Możesz teraz zdobyć dodatkowe 
pieniądze, w sprawach zawodowych szykuje 
się postęp. W miłości gwiazdy wróżą Ci 
szczęśliwe i zaskakujące chwile.

Bliźnięta – Wydarzenia będą teraz biec 
spokojniejszym rytmem i nic złego Ci nie 
grozi. To czas, by odpocząć i układać plany 
na przyszłość. W miłości pojawi się roman-
tyzm.

Rak – Zastanów się, czy nie nadszedł czas 
na zmianę i poprawę sytuacji, lub może le-
piej zacząć wszystko od nowa. To dobry 
czas na podjęcie radykalnych decyzji. W mi-
łości będziesz szukał ciepła i wsparcia.

Lew – Możesz teraz uwolnić się od zawo-
dowych problemów. Gwiazdy zaczną Ci 
sprzyjać, dzięki czemu odczujesz większą 
motywację i chęć działania. W miłości uwa-
żaj na niebezpieczne romanse.

Panna – Pojawi się w Twym życiu osoba, 
dzięki której możesz wiele zyskać. Obser-
wuj wszystko co teraz będzie się działo i nie 
bój się ryzyka. Jeśli jesteś samotna, nowa 
miłość zawita do Twego życia na długo.

Waga – Gwiazdy wróżą Ci sukces w spra-
wach zawodowych i uporządkowanie 
wszystkich zaległych spraw. W miłości po-
dejmiesz ważne decyzje, które zmienią Two-
je dotychczasowe życie.

Skorpion – Uda Ci się teraz pokonać 
wszystkie trudności. Jeśli jesteś z kimś 
w sporze, zostanie on rozwiązany zwycięsko 
dla Ciebie. W miłości spotkanie pełne wzru-
szeń i namiętności.

Strzelec – Gwiazdy w tym czasie będą dla 
Ciebie łaskawe i dadzą niejedną okazję byś 
zmienił swe życie, a nawet spełnił swe ma-
rzenia. W miłości może pojawić się trochę 
zamieszania.

Koziorożec – Zaczniesz robić plany 
i przymierzać się do wielkich zmian, które 
czekają Cię w przyszłości. W miłości może 
nastąpić gorszy czas, uważaj na niepotrzeb-
ne kłótnie.

Wodnik – Wkrótce odczujesz ukorono-
wanie Twych starań i satysfakcję z tego, co 
robisz. Nie poddawaj się w chwilach zwąt-
pienia. Motywacja to sukces. W miłości na-
dejdą dobre chwile.

Ryby – W tym czasie może pojawić się 
radosna wiadomość dotycząca Twej rodziny 
lub najbliższych Ci osób. W pracy możesz 
teraz wiele zyskać. W miłości skup się na 
tym czego Ty oczekujesz.

Salon Wróżb 
FELICITAS
ul Kłodnicka 97
Ruda Śląska 
(Halemba)
Wróżka 
Michalina Rzepka
tel. 794-666-646

Poziomo: 1 – znak zodiaku, 5 – 
prądnica, 8 – straż, 9 – weksel cią-
gniony, 11 – ryba z rodz. karpiowa-
tych, 12 – miła woń, 15 – tajemni-
ca, 17 – papier do kopiowania, 20 
– rzeka w Gruzji, 21 – papuga zie-
lona z Nowej Zelandii, 24 – tasiem-
ka do haftowania, 25 – podatek po-
średni, 28 – ulubieniec, faworyt, 29 
– koralowiec, 32 – jednowartościo-
wy rodnik, 33 – zubożały samuraj, 
36 – kaptur, 39 – znak zodiaku, 42 
– w mitologii greckiej piekło, 43 – 
krajan, 45 – ukończył szkołę woj-
skową, 46 – wyrodek, 47 – wulkan 
w Islandii. 

Pionowo: 1 – podniosły ton mo-
wy, 2 – w mitologii słowiańskiej 
bogini wiosny, 3 – przylądek na 
Antarktydzie, 4 – szmer, 5 – giętki 
pręt metalowy, 6 – cyrkiel zerowy, 
7 – przywidzenie, 10 – radula, 13 – 
sieć rybacka, myśliwska, 14 – „psie 
wyspy”, 16 – jadowity wąż, 17 – 
wykwit guzowaty, 18 – śliwka 
chińska, 19 – beczka na piwo, wi-
no, 21 – pirat, korsarz, 22 – bon, 

talon, 23 – torbacz australijski, 26 
– azjatycki kuzyn chomika, 27 – 
hetycka bogini, 30 – do bielenia 
ścian, 31 – pisarz żydowski, 34 – 
kraina w Słowacji, 35 – wermut ju-
gosłowiański, 37 – tętnica główna, 
38 – zwora, kotew, 40 – miecznik, 
drapieżnik z rodz. delfinów, 41 – 
niełuszczony ryż, 44 – pokład stat-
ku. 

Hasło krzyżówki nr 6 brzmiało: 
Oko w miłości wodzem. Nagrodę 
otrzymuje Maria Biegańska z  Ru-
dy Śl. Po odbiór nagrody zaprasza-
my do redakcji.

Nagrodę tj. kupon o wartości 50 
złotych, który jest do realizacji  
w firmie handlowej „Rumcajs” 
(Ruda Śl, ul. Hlonda 38 – 40) z tej 
krzyżówki otrzyma jedna osoba 
spośród tych, które nadeślą na ad-
res redakcji (41-709 Ruda Śląska, 
ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-
wiązania czekamy do dwóch tygo-
dni od daty zamieszczenia konkur-
su.

9

Roksana Jarmużek
córka Katarzyny i Mariusza
ur. 26.02. (4300 g, 56 cm)

Lena Skotarek
córka Anny i Łukasza

ur. 27.02. (3200 g, 54 cm)

Paula Badaczewska
córka Eweliny i Mariusza

ur. 26.02. (3400 g, 51 cm)

Dominik Kasprusz
syn Jadwigi i Adama

ur. 25.02. (2600 g, 50 cm)

Leon Fojucik
syn Mireli i Wojciecha

ur. 28.02. (3600 g, 59 cm)

Adam Przyłudzki
syn Marceli i Karola

ur. 26.02. (3210 g, 52 cm)

Tomasz Dyrda
syn Karoliny i Mariana

ur. 1.03. (3450 g, 55 cm)

Lilia Kulawik
córka Alicji i Jacka

ur. 1.03. (3900 g, 59 cm)

Michał Rudzki
syn Anny i Krzysztofa

ur. 20.02. (4160 g, 57 cm)

Amelia Staśczak
córka Grażyny i Aleksandra
ur. 26.02. (2800 g, 52 cm)

Najmłodsi – witamy w Rudzie Śląskiej!

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Re-
dakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna), Monika Herman-
Sopniewska (sekretarz redakcji), Krzysztof Zioło (redaktor 
techniczny). Dziennikarze: Sandra Hajduk, Magdalena 
Szewczyk, Robert Połzoń. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, 
ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97, fax 32 248-74-10.
Dział ogłoszeń, promocji, reklamy i marketingu: Izabela 
Nowrotek, tel. 512-295-227, Mirela Twardoch, tel. 502-306-
007, Hanna Matysek, tel. 512-799-211, Agnieszka Pach, 
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97, czynny w godz. pn.-pt. 
8.00-16.00, 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.

Jesteś fanem aktywności  
fizycznej?

Wyślij nam swoje zdjęcie  
i otrzymaj kurs wspinaczkowy!
Do 14 marca czekamy na Wasze zdjęcia, na których uprawiacie sport.

19 marca opublikujemy je w gazecie i na naszym profilu na Facebooku.

Kurs otrzyma osoba, która uzyska największą liczbę głosów  
na Facebooku oraz w głosowaniu SMS-owym (wyniki sumują się).

Wyniki ogłosimy 26 marca.

Zdjęcia nadsyłajcie na adres: agnieszka.pach@wiadomoscirudzkie.pl.

W zabawie mogą brać udział osoby powyżej 16. roku życia. 



Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Józefa Lompy 
w Rudzie Śląskiej,

41-709 Ruda Śląska-Czarny Las 
ul. Lwa Tołstoja 1

w uzgodnieniu 
z Prezydentem Miasta 
Ruda Śląska ogłasza:

1.  Zapisy dzieci do klasy pierwszej: 
a) urodzone w 2007 r.
b) urodzone od 1.01.do 30.06.2008 r.
Dzieci urodzone od 1.07. do 31.12.2008 
r. zgodnie z decyzją rodziców.
2. Zapisy dzieci do oddziału 
 przedszkolnego:
a) urodzone od 1.07. do 31.12.2008 r.
b) urodzone w 2009 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
www.sp4ruda.pl
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Atos to 5-letni psiak, który 
trafi ł do schroniska mając zale-
dwie kilka miesięcy. Jest niezwy-
kle przyjaznym i kontaktowym 
psem, który zasługuje na kocha-
jący dom. Atos uwielbia spacery, 
na których może pobiegać i się 
wyszaleć. Za daną mu szansę 
Atos odwdzięczy się wiernością 
i prawdziwą psią miłością. Kon-
takt w sprawie adopcji, tel. 501-
208-670.

kącik adopcyjny
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ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA
 Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 189 787 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON 273021217, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności n/w 

lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. Lokal  mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej  przy ul.  ŁUKOWEJ 2
– cena wywoławcza: 62 400 zł, wadium: 6 240 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu:  28,70 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)  
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0140
Dzielnica: Kochłowice    Ilość kondygnacji: 5       Piętro: parter

2. Lokal  mieszkalny nr 3 położony w Rudzie Śląskiej  przy ul.  ŁUKOWEJ 2a
– cena wywoławcza: 85 500 zł, wadium: 8 550 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 39,80 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)  
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,50 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0191
Dzielnica: Kochłowice    Ilość kondygnacji: 5     Piętro: parter

3. Lokal  mieszkalny nr 16 położony w Rudzie Śląskiej   przy ul.  ŁUKOWEJ 2b
– cena wywoławcza: 64 500 zł, wadium: 6 450 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 29,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)  
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania, centralnie ciepła woda
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 1,0 m²  
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0139
Dzielnica: Kochłowice      Ilość kondygnacji: 5       Piętro: 3

4. Lokal  mieszkalny nr 6 położony w Rudzie Śląskiej  przy ul.  KAMIENNEJ 34  
– cena wywoławcza: 98 900 zł, wadium: 9 890 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 53,57 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój)  
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralnego ogrzewania,
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 2,63 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0212
Dzielnica: Kochłowice  Ilość kondygnacji: 5       Piętro: parter

5. Lokal  mieszkalny nr 20 położony w Rudzie Śląskiej  przy ul.  KAMIENNEJ 34
– cena wywoławcza: 63 600 zł, wadium: 6 360 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 28,16 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)  
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 3,07 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0118
Dzielnica: Kochłowice        Ilość kondygnacji: 5        Piętro: 3

6. Lokal  mieszkalny nr 1 położony w Rudzie Śląskiej  przy ul.  KAMIENNEJ 38b
– cena wywoławcza: 86 100 zł, wadium: 8 610 zł, postąpienie: 1 000 zł
– powierzchnia lokalu: 49,14 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)  
– wyposażenie w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gaz, centralne ogrzewanie
– pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 2,96 m² 
– udział w nieruchomości wspólnej: 0,0141
Dzielnica: Kochłowice        Ilość kondygnacji: 5        Piętro: parter
Termin i miejsce przetargu: 28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki 
przy ulicy Gliwickiej 204 w  Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w ter-
minie od 5 marca 2014 r. do 27 marca 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi 
Nieruchomości Administracji „Śląsk” przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej tel. 32 342-34-75, 
która udzieli również dodatkowych   informacji  w przedmiocie przetargu.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 26 marca 2014 r. (środa) – decyduje data wpływu 
kwoty wadium  na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
– Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie 
po dokonaniu wyboru oferty.
– Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
– Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik 
przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa 
wynikające z przybicia oraz złożone wadium.  
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości 
nabywca. 
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we 
wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym 
pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne 
winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których 

mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać 
się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż 

składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów 
Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

CARBOTRANS Spółka z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1
tel./fax 32 370-20-54 

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:
KIEROWCĘ 

SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH

Wymagane są:
prawo jazdy kat. C+E• 
aktualne uprawnienia do wykony-• 
wania przewozu rzeczy
uprawnienia do przewozu ma-• 
teriałów niebezpiecznych ADR 
w cysternach

Oferujemy zatrudnienie 
w ramach umowy o pracę 
oraz atrakcyjne warunki 

wynagradzania.

MAMY JUŻ PONAD
6500 fanów

GIEŁDA PRACY
AKTUALNE OFERTY PRACY 
POWIATOWEGO URZĘDU 

PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy, 

ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śl., 
tel. 32 771-59-00 wew.18, 52, 85

MANIKIURZYSTKA – wykształcenie bez 
znaczenia, wymagane doświadczenie w za-
wodzie. 
ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI – 
wykształcenie min. średnie, umiejętność 
obsługi komputera, umiejętność komu-
nikacji interpersonalnej, skrupulatność, 
sumienność, systematyczność, zdolności 
matematyczne.
PIELĘGNIARKA – wykształcenie min. śred-
nie medyczne, aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu, doświadczenie jako pielęgniar-
ka – mile widziane. 
POMOCNIK BRUKARZA – wykształcenie 
bez znaczenia, prawo jazdy kat. B, chęci do 
pracy.
ŚLUSARZ-SPAWACZ – wykształcenie bez 
znaczenia, umiejętność spawania, rok do-
świadczenia. 
MAGAZYNIER – wykształcenie min. zasad-
nicze zawodowe, 2 lata doświadczenia, 
uprawnienia na wózki widłowe, mile wi-
dziane uprawnienia na suwnice  z poziomu 
„0”
BRUKARZ – wykształcenie bez znaczenia, 
prawo jazdy kat.B, rok doświadczenia  w za-
wodzie. 
SPECJALISTA DO SPRAW MARKETINGU – 
wykształcenie wyższe – marketi ng lub po-
krewne, rok doświadczenia, orzeczony sto-
pień niepełnosprawności, dobra znajomość 
programów Word, Excel, CorelDraw, wy-
soko rozwinięte kompetencje szczególnie 
w zakresie: organizacji pracy i budowania 
relacji, dokładność, rzetelność w wykony-
waniu swoich obowiązków.
KELNER-BARMAN – wykształcenie min. za-
sadnicze zawodowe gastronomiczne, ksią-
żeczka sanepidowska – mile widziana, mile 
widziane doświadczenie zawodowe. 
WULKANIZATOR – wykształcenie bez zna-
czenia, rok doświadczenia.

Atrakcyjne ceny, szeroki zakres usług, 
profesjonalna obsługa.

Psy w Saloniku Royal są obsługiwane w bezpiecznych warunkach, przy 
użyciu profesjonalnych kosmetyków przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt. 

Pracujemy na markowym sprzęcie.
Nie podajemy zwierzętom żadnych środków uspakajających. 

Specjalizujemy się we fryzurach komercyjnych, 
czyli takich jakie są wygodne dla psa i właściciela.

Serdecznie zapraszamy!

Royal
Profesjonalny Salonik 

fryzjersko-kosmetyczny
dla zwierząt

ul.Norwida 26
Ruda Śląska 41-700

tel.733 705 665
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Ruda Śląska, ul. Kokotek 52, tel. 32 771-61-31
Wystawiamy zaświadczenia na miejscu
Płacimy gotówką – Najlepsze ceny 
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AUT OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH

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

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

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

508-175-863
www.stemark.pl

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

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

 Malowanie, tapetowanie, gładzie, kafelkowa-
nie, panele, itp. Tel. 510-152-294.

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

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

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

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

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

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

 POŻYCZKI fi rmowe: k. podatkowa, ry-
czałt, KPiR na cele obrotowe, inwestycyjne. 
Dla fi rm nie wykazujących wszystkich 
przychodów, na stracie, dochód na oświad-
czenie, szybka decyzja, tel. 32 253-90-23, 
795-406-305.

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

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

 Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

 Pożyczki natychmiastowa wypłata bez BIK 
kom 500-255-201.

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

 ODDŁUŻAMY, tel. 535-553-383.

 Aż do 25.000 zł dojazd, dzwoń, tel. 
512-996-794, 516-663-600.

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

 Chwilówki, pożyczki bez zaświadczeń. Tel. 
795-569-113, 514-734-328.

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

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

 Domofony, tel. 500-540-743.

 Chwilówki, pożyczki bez zaświadczeń. Tel. 
795-569-113, 514-734-328.

 Naprawa telewizorów, montaż anten. Tel. 
505-471-466.

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

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

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

 Halemba, jednopokojowe, 26 m2, 63 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 88 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 W Rudzie Śl.-Kochłowicach – NOWE 
domy szeregowe 105 m2, 265 tys., www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 607-706-692, 
605-731-250.

 Bykowina – OKAZJA! sprzedam trzypoko-
jowe, 66 m2, 149 tys. GABRIEL, tel. 607-706-
692.

 N. Bytom – Dworaka, sprzedam 50 m2, 120 
tys. GABRIEL, tel. 607-706-692.

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

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śl. GABRIEL, 
tel.  607-706-692.

 Kawalerka do wynajęcia – Godula. Tel. 513-
346-980.

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

 Ruda 1, M-3, 49 m2, 95 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053 

 Halemba M-3, 48 m2, 119 tys. VestraLocum.
pl, tel. 600-445-053.

 Godula M-4, 145 m2, VestraLocum.pl, tel. 
600-445-053.
.
 Jednopokojowe, 34 m2, 64 tys., Bielszowice. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 45 m2, 98 tys., Ruda 1. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 36 m2, 83 tys., Halemba, c.o. 
miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Dwupokojowe, 50 m2, 103 tys., Bykowina. 
LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Trzypokojowe, 61 m2, 136 tys., Wirek. LO-
KATOR, tel. 793-396-040.

 37 m2 kawalerka, Ruda Fiołków. Bardzo ład-
ne, 115 tys. Salvus, tel. 791-401-424.

 Trzypokojowe, 50 m2 98 tys., Ruda 1, c.o. 
miejskie. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Sprzedam dom, Kochłowice, 350 tys., 130 
m2. LOKATOR, tel. 793-396-040.

 Jednopokojowe, 35 m2, 55 tys. Kochłowice, 
kominek, LOKATOR, tel. 793-396- 040.

 CODZIENNIE NOWE OFERTY TA-
NICH MIESZKAŃ na WWW.LOKATOR.
NIERUCHOMOSCI.PL.

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

 Wynajmę lokal 137 m2 w Rudzie Śląskiej 
1, przy głównej ulicy. Tel. 601-428-377.

 Wynajmę umeblowaną kawalerkę w Goduli 
i na Wirku. Tel. 601-875-010.

 Sprzedam mieszkanie 54 m2 + ogródek 
działkowy 600 m2 na osiedlu Jankowskiego. Tel. 
602-612-009.

 Do wynajęcia mieszkania, Nowy Bytom, 
Niedurnego 45. Tel. 725-144-808.

Okazja, Kochłowice, sprzedam trzypokojo-
we, 64 m2. Tel. 514-566-514.

 Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe 
w Rudzie 43 m2, po remoncie. Tel. 692-761-485 
po 16.00.

 Sprzedam mieszkanie 64 m2 z garażem. Tel. 
501-018-217.

 38 m2, kawalerka Bykowina 3/4, 87 tys. Sa-
lvus, tel. 791-491-424.

 2 pokoje, Nowy Bytom, Szymały wysoki 
standard ,115 tys. Salvus, tel. 791-401-424.

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

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

 
 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.

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

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

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

 AUTO SKUP. Tel. 698-621-016.

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

 Kupię części – Warszawa, Syrena. Tel. 515-
533-560.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
 Skup samochodów, całych, powypadkowych, 
skorodowanych, złomowanie pojazdów. Tel. 
789-065-317.

PRACA
 Zatrudnię kosmetyczkę-stylistkę paznokci 
z doświadczeniem (min. 2 lata). Tel. 32-240-32-08.

 Zatrudnię fryzjerkę – Godula. Tel. 603-660-
472, 32 248-19-59.

 Fryzjerkę zatrudnię w Halembie na korzyst-
nych warunkach. Tel. 509-553-851.

 Zatrudnię na kuchnię. Tel. 790-241-835.

 Restauracja Vertigo zatrudni kelnerów 
oraz cukierników do nowopowstającej cu-
kierni. Tel. 515-262-173, 515-081-174.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech, 
tel. 32-271-09-66, 781-989-873.

 Zatrudnię fryzjerkę w Rudzie Śląskiej. Tel. 
797-673-558.

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

 Drewno kominkowe. Tel. 530-411-221. 

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

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

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

 Prawa do akcji KOMPANII WĘGLO-
WEJ i KATOWICKIEGO HOLDINGU 
kupię. Tel. 507-851-852.

 Skup antyków ANTIKPOL. Tel. 883-792-
678.

 Dziękuję osobie, która ostrzegała mnie 
przed współpracą z członkami pewnej rodziny. 
Niestety miała rację. – Dominika Kudej-Stefa-
nek.

MATRYMONIALNE
 Kawaler, 35 lat, 170/70, lubiący kino i muzy-
kę pozna pogodną panią z dobrym gustem, red-
krzysztof@gmail.com.

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

Posiadłość  dochodowa 207/2x160/1881 m2  800 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  252/680  780 000 zł
Dom wolno stojący Halemba  250/682  460 000 zł
1/2 bliźn. Ruda Śl.-Godula 240/508 499 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 749 m2 69 000 zł 
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 814 m2  65 000 zł
Ruda Śl.-Ruda  pow. od 956 m2  75 000 zł 
Zabrze-Makoszowy pow. 1022 m2  120 000 zł 
M-2 Ruda Śl.-Godula 36 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  40 m2  135 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom  43 m2  65 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Wirek  47 m2  120 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Kochłowice 43 m2  99 tys. zł 
M-3 Ruda Śl.-Godula 48 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Nowy Bytom 51 m2  129 tys. zł
M-3 Ruda Śl.-Godula  55 m2  90 tys. zł 
M-5 Ruda Śl.-Bykowina  78 m2  205 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Ruda 95 m2  198 tys. zł
M-5 Ruda Śl.-Orzegów  113 m2 69 tys. zł
M-2 Mikołów-centrum 38 m2 110 tys. zł
M-4 Ruda Śl.-Nowy Bytom 62 m2  1100 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 44 m2  1000 zł/m-c
M-3 Ruda Śl.-Wirek 38 m2 1000 zł/m-c
Bytom Karb/Konstytucji  167 m2  260 tys. zł 
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  299 tys. zł
Ruda Śl.-Ruda 137 m2  3 800 zł/mc
Ruda Śl.-Nowy Bytom  180 m2  5 900 zł/m-c
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  199 tys. netto
Ruda Śl.-Nowy Bytom  106 m2  1200 zł/m-c 
Ruda Śl.- Nowy Bytom  37 m2  600 zł/m-c 
Ruda Śl.-Bykowina 200 m2  55 tys.
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Pani Cecylii Banaś 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 

z powodu śmierci

MATKI
składają 

pracownicy Oddziału Gastroenterologii
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Doceniono rudzkich artystów

Ostatnia sesja Rady Miasta była 
owocna w odznaczenia dla wybitnych 
rudzian. 27 lutego dwaj artyści – Broni-
sław Wątroba oraz Norbert Klosa – zo-
stali odznaczeni tytułem Zasłużonych 
dla Miasta Ruda Śląska. Wyróżniono 
także Marka Wacława Judyckiego.

Bronisław Wątroba to prężnie dzia-
łający fraszkopisarz, animator kultury 
i popularyzator śląskiej mowy oraz nu-
mizmatyk. Swoją twórczość opiera na 
gwarze, zachęcając mieszkańców Ru-
dy Śląskiej (i nie tylko) do obcowania 
z naszą tradycją i kulturą. 

– Zaangażowanie pana Bronisława 
Wątroby w działalność kulturalną 
sprawiło, że jest on współorganizato-
rem różnych konkursów, a także wy-
staw kolekcjonerskich. Dzięki niemu 
od 7 lat organizowany jest w Rudzie 
Śląskiej Zlot Miłośników Śląskiej 
Fraszki oraz „Barbórkowy Konkurs 
Poetycki” – mówi Cecylia Gładysz, 
przewodnicząca Komisji Kultury Ra-
dy Miasta Ruda Śląska.

Drugim rudzkim artystą, na które-
go rękach złożono tak ważne wyróż-
nienie, jest Norbert Klosa, który 

związany był z nieistniejącą już Kopal-
nią Węgla Kamiennego „Wawel”. Jest 
on znakomitym gawędziarzem, promu-
jącym śląską gwarę oraz Rudę Śląską. 
W roku 2007 został Ślązakiem Roku, 
zwyciężając w konkursie „Po naszy-
mu, czyli po Śląsku”. Zaangażowanie 
w rozwój kultury w Rudzie Śląskiej to 
nie jedyne osiągnięcia Norberta Klosy. 
Od wielu lat jest także aktywnym spor-
towcem.

Jednak to nie wszyscy wyróżnieni – 
tytuł Zasłużonego powędrował również 
do Marka Wacława Judyckiego, miesz-
kającego w Rudzie Śląskiej od 40 lat. 
W tym czasie zajmował się on edukacją 
młodzieży. Jest poetą, plastykiem, ga-
wędziarzem, historykiem, a także felie-
tonistą i dziennikarzem, jednak najbar-
dziej zasłynął jako twórca unikatowych 
wycinanek zwanych ażurem, a jego pra-
ce można było podziwiać na różnych 
wystawach w Rudzie Śląskiej oraz 
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi.

– Bardzo mnie cieszy, że to co robię 
na co dzień zostało dostrzeżone i doce-
nione. Taki tytuł motywuje do dalszej 
pracy, a przede mną jeszcze dużo do 
zrobienia. Na pewno wiele osób myśli 
co tam jeszcze ten Bronek wymyśli – 
tłumaczy Bronisław Wątroba. – Do-
dam, że plany na przyszłość wiążę także 
z Markiem Judyckim – podkreśla Zasłu-
żony.

Magdalena Szewczyk

Bronisław Wątroba dziękuje za tytuł Zasłużony dla Miasta. Foto: UM
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Więcej prądu i ciepła
– Ta instalacja jest trzecia, czwarta 

powstanie przy Ruchu Boże Dary ko-
palni Murcki Staszic – tak, aby metan 
był przerabiany na energię elektrycz-
ną, która da ciepło lub chłód. Rzeczą 
coraz pilniejszą staje się szeroka kli-
matyzacja wyrobisk dołowych. Tak, 
aby zapewnić w miarę komfortowe 
warunki pracy załodze – mówił Ro-
man Łój, prezes macierzystej Grupy 
KHW, który dodał: – Im niżej scho-
dzimy z wydobyciem, tym bardziej za-
graża górnikom metan. Jak bardzo 

potrafi być niebezpieczny, przekonali-
śmy się w katastrofie w 2009 r., gdy 20 
naszych kolegów zginęło. Dlatego po-
stanowiliśmy, że priorytetem KHW 
będzie inwestowanie w bezpieczeń-
stwo pod ziemią, któremu służy odme-
tanowanie kopalń. Metan z wroga 
zamienia się w użyteczną kopalinę – 
tłumaczył Roman Łój. 

W uroczystości oprócz szefowej 
ZEC Longiny Kugiel i prezesa macie-
rzystej Grupy KHW Romana Łoja 
uczestniczyli m.in. prezes Wojewódz-

Symboliczne, uroczyste przecięcie wstęgi podczas uruchomienia instalacji. Foto: MHS

kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
Gabriela Lenartowicz, przedstawicie-
le władz samorządowych wojewódz-
twa śląskiego, Urzędu Regulacji 
Energetyki, Wyższego i Okręgowych 
Urzędów Górniczych, Urzędu Miej-
skiego w Rudzie Śląskiej, związkow-
cy, wiceprezesi KHW, prezesi spółek 
zależnych grupy, dyrektorzy kopalń. 
Aktu poświęcenia instalacji dokonał 
osobiście metropolita katowicki ks. 
abp Wiktor Skworc, który mówił:

– To przedsięwzięcie jest owocem 
zgodnej i wzorcowej współpracy wie-
lu podmiotów publicznych, które in-
westycją przysłużyły się dobru miesz-
kańców.

Inwestycja kosztowała 11,58 mln 
zł i jest już trzecim w serii przedsię-
wzięć ujarzmiających gaz z odmeta-
nowania kopalń w KHW. W tej chwi-
li w Katowickim Holdingu Węglo-
wym wykorzystuje się już połowę 
metanu zasysanego z kopalnianych 
wyrobisk. 

– Podam dla przykładu, że w kopal-
ni Mysłowice Wesoła – 10 % zużycia 
energii elektrycznej pochodzi ze źró-
dła własnego, czyli ze spalania meta-
nu. Jak również całoroczne zapotrze-
bowanie na energię cieplną zarówno 
na cele socjalno-bytowe jak i ogrze-
wanie obiektów i pomieszczeń w zi-
mie, to wszystko pochodzi z energii 
cieplnej produkowanej na metanie – 
opowiadał Roman Łój.

Ciepłem, które uzyskiwane jest 
w Wydziale XII w Rudzie Śl. można 
dziś ogrzać ok. 900 mieszkań w kato-
wickich Panewnikach i przy ulicach 
Łowickiej, Brzozowej i Oświęcim-
skiej w Rudzie Śląskiej.

Nowa instalacja składa się z dwóch 
silników gazowych Jenbacher typu 
JMS 420 GS – S.L B 305 o mocy 
elektrycznej 1,5 MWe i mocy cieplnej 
1,5 MWt każdy oraz kotła gazowego 
BOSCH o mocy cieplnej 6 MWt. Sil-
niki gazowe stanowią jednostkę ko-
generacyjną, w której ciepło i energia 
elektryczna są wytwarzane w jednym 
procesie technologicznym. Spraw-
ność jednostki kogeneracyjnej kształ-
tuje się na poziomie 85%.  Silniki ga-

Dwa gigantyczne silniki spalinowe, zasilane metanem z wyrobisk Ruchu Śląsk 
Kopalni Wujek, uruchomiono w czwartek (27.02) w Wydziale XII Zakładów Ener-
getyki Cieplnej przy ul. Kalinowej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

zowe mogą zużyć ok. 5 500 000 m3 
czystego metanu w ciągu roku, nato-
miast kocioł gazowy ok. 3 000 000 
m3. Stosowanie gazowych silników 
spalinowych do skojarzonego wytwa-
rzania energii elektrycznej i cieplnej 
jest jednym z najprostszych i najbar-
dziej skutecznych sposobów ograni-
czenia emisji dwutlenku węgla do at-
mosfery. Łącznie zużywanych będzie 
kolejne 8,5 mln m3 metanu rocznie.
Zatem po uruchomieniu instalacji 
przy KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” na 
Wydziale XII ZEC S.A., łączna ilość 
zagospodarowanego metanu w kopal-
niach KHW S.A. w ciągu roku może  
wynieść ok. 27 mln m3. 

Monika Herman-SopniewskaZwiedzanie od środka – w Wydziale XII Zakładów Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej.  Foto: MHS



Na co dzień wspierają mieszkańców miasta, teraz zaś same oczekują wsparcia! Rudzkie organizacje pożytku publicznego mogą otrzymać ponad 2 mln zł 
jeżeli tylko podatnicy z Rudy Śląskiej zdecydują się zostawić w mieście swój 1 procent podatku. – Cieszę się, że rudzianie coraz częściej przekazują swój pro-
cent na rzecz lokalnych organizacji. Wypełniając PIT pamiętajmy, że te pieniądze mogą dobrze służyć mieszkańcom naszego miasta – podkreśla prezydent 
Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. 

1% na szczęście!
Przekazując jeden procent dla rudz-
kich organizacji mamy pewność, że te 
pieniądze wrócą do mieszkańców, do 
rudzian, że zostaną należycie spożyt-
kowane – tłumaczy Adam Podgórski, 
prezes Rudzkiego Towarzystwa Przy-
jaciół Drzew. – W przypadku RTPD 
z jednego procenta realizujemy dzia-
łalność wydawniczą. Książki te potem 
wędrują do bibliotek, szkół, przed-
szkoli, szerząc wiedzę o mieście i jego 
mieszkańcach. Darując jeden procent 
nie stajemy się ubożsi, bo te pieniądze 
i tak „zabrał” nam fiskus. Jesteśmy 
bogatsi poprzez akt swoistej „darowi-
zny” na zadania szczytne, publiczne, 
pożyteczne – podkreśla.

Rudzkie organizacje pożytku pu-
blicznego w życiu miasta spełniają 
liczne role. Jedną ze sfer ich aktyw-
ności jest kultura, w której działa Sto-
warzyszenie Inicjatyw Niebanalnych 
In-nI. – Całą kwotę, jaka do nas trafia 
przeznaczamy na projekty kulturalne 
tj. na działalność Innego Domu Kul-
tury oraz realizację takich imprez jak 
Dyskusyjny Klub Filmowy Kafe In-nI, 
Spotkania Górskie „Lawiny” czy też 
coroczny projekt The Art of Ride – tłu-
maczy Tomasz Bartniczak, prezes 
Stowarzyszenia, które w ubiegłym 
roku w ramach jednego procenta 
otrzymało przeszło 7 tys. zł. 

W mieście nie brak także organiza-
cji pomocowo-charytatywnych. 
Wśród nich znajduje się Stowarzy-
szenie Opieki Hospicyjnej i Paliatyw-
nej im. Jana Pawła II. – Jedną trzecią 
środków zamierzamy spożytkować na 
zakup środków opatrunkowych oraz 
sprzętu medycznego, natomiast pozo-
stałą część chcemy przeznaczyć na 

W ubiegłym roku w Rudzie Ślą-
skiej z możliwości przekazania 1 pro-
centa podatku skorzystało 65 procent 
podatników rozliczających się za 
2012 rok. Dzięki tym wpłatom orga-
nizacje z całej Polski otrzymały 1,9 
mln zł. Z puli tej ogółem na konto 
rudzkich organizacji pożytku pu-
blicznego wpłynęły 363 tys. zł. – Ak-
tywność organizacji społecznych jest 
istotnym elementem budowy społe-
czeństwa obywatelskiego. Organiza-
cje te w różnoraki sposób wpływają 
na rozwój lokalny oraz komfort życia 
mieszkańców, przez co wspomagają 
działalność samorządu – podkreśla 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Pa-
miętajmy, że oddając jeden procent 
na rudzkie organizacje tworzymy 
szanse dalszego ich rozwoju, a przy 
tym w dużej mierze pomagamy też 
mieszkańcom – dodaje.

Zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie, osoba fizyczna może pomniej-
szyć swój podatek dochodowy wyni-
kający z zeznania rocznego (PIT 36 
i PIT 37) o kwotę stanowiącą 1 proc. 
podatku należnego, przekazując 
w ten sposób określoną sumę na rzecz 
wybranej organizacji pożytku pu-
blicznego. Wyboru organizacji doko-
nać mogą również emeryci rozliczani 
przez ZUS oraz podatnicy, których 
rozlicza zakład pracy.

Na wsparcie ze strony mieszkań-
ców czekają 23 rudzkie organizacje 
pożytku publicznego, w tym dwie 
kościelne, 11 terenowych jednostek 
ogólnopolskich organizacji oraz 3 or-
ganizacje spoza miasta, działające na 
rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. – 

budowę stacjonarnego hospicjum – 
podkreśla Teresa Wróbel, prezes  
Stowarzyszenia. Hospicjum z rozli-
czeń podatku za rok 2012 na realiza-
cję celów statutowych otrzymało  
78 tys. zł.

Rudzkie organizacje pożytku pu-
blicznego w zeszłym roku ogółem 
otrzymały 653 tys. zł. Najwięcej pie-
niędzy z jednego procenta (296 tys. 
zł) w Rudzie Śląskiej przypadło To-
warzystwu Opieki nad Zwierzętami 
„Fauna”. – Środki uzyskane z tytułu 
jednego procenta przeznaczamy na 
inwestycje. W ubiegłym roku udało 
nam się wybudować trzy utwardzone 
i skanalizowane wybiegi dla psów 
wraz z wiatami oraz chodniki na 
 terenie obiektu. Wyremontowaliśmy 
także część ogrodzenia zewnętrznego 
– wymienia Beata Drzymała-Kubi-
niok, prezes TOZ „Fauna”. – Z po-
czątkiem wiosny zamierzamy rozpo-
cząć budowę trzeciego już, ostatnie-
go, pawilonu dla zwierząt. Mamy 
nadzieję, że fundusze uzyskane w ra-
mach jednego procenta pozwolą nam 
doprowadzić tę inwestycję do stanu 
surowego i zamkniętego – dodaje.

Na znaczące wsparcie podatników 
mogło liczyć także Stowarzyszenie 
św. Filipa Nereusza. – Kwotę uzyska-
ną w ramach jednego procenta prze-
znaczamy na codzienną pomoc dzie-
ciom i młodzieży w placówkach przez 
nas prowadzonych, organizację zajęć 
dla seniorów, bieżącą działalność or-
ganizacji oraz na rozwijanie niestan-
dardowych form wspierania rodziny 
– tłumaczy Alina Szulirz, prezes Sto-
warzyszenia. Podatnicy chętnie 
wsparli także Stowarzyszenie Opieki 

Hospicyjnej  i Paliatywnej im. Jana 
Pawła II, Fundację na Rzecz Progra-
mu Wczesnego Rozpoznawania Cho-
rób Nowotworowych u Kobiet GO-
DULA – HOPE oraz Dom Pomocy 
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych Intelektualnie 
prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boro-
meusza. 

Według danych opublikowanych 
przez Ministerstwo Finansów, z tytu-
łu rozliczenia z podatku PIT za rok 
2012 na rzecz 7110 organizacji po-
żytku publicznego z całego kraju tra-
fiło 480 mln zł. Najwięcej pieniędzy, 

bo ponad 117 mln zł, dostała Funda-
cja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 
W skali całego kraju jedynie 44 proc. 
uprawnionych podatników zdecydo-
wało się podzielić podatkiem z orga-
nizacjami pożytku publicznego. 
Dzięki hojności rudzian organizacje 
z całej Polski otrzymały 1,9 mln zł. 
– Cały czas znaczna część środków 
przekazywanych przez rudzkich po-
datników trafia do organizacji spoza 
Rudy Śląskiej, dlatego zachęcam, by 
jak najwięcej pieniędzy z 1 proc. do-
chodów zostało w mieście – apeluje 
prezydent Grażyna Dziedzic.

DR

Ruda Roku 2014 – Estera Brożek – już zdecydowała na co przekaże 
swój 1%. Foto: Ilona Szyja
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ApEl pREZydENt MIAStA
Drodzy rudzianie!
O Waszym dobrym sercu i hojności nie trzeba nikogo przekonywać. Wielo-

krotnie włączaliście się w najrozmaitsze akcje niesienia pomocy czy to w na-
szym mieście, czy też w innych miejscach Polski. Co roku podczas rozliczania 
swojego podatku PIT przekazujecie też niemałe środki na rzecz organizacji 
pożytku publicznego z całego kraju.

Dzisiaj pragnę Was zachęcić do tego, by pieniądze, które co roku przekazu-
jecie w ramach 1 procenta, trafiły na konta rudzkich organizacji pożytku pu-
blicznego. O tym, jak wielkie ma to znaczenie niech świadczy fakt, iż gdyby 
każdy z rudzkich podatników przekazał 1 procent swojego podatku PIT na 
którąś z organizacji w Rudzie Śląskiej, to w ten sposób uzbierałaby się kwota 
ponad 2 mln zł! 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że organizacje pożytku publicznego po-
przez realizację szeregu zadań, wspomagają w ten sposób działalność samo-
rządu. Organizacje III sektora, których coraz większą rolę obserwujemy w ży-
ciu miast, są filarem, w oparciu o który budowane są teraz nowoczesne spo-
łeczeństwa obywatelskie. 

Środki, które możecie Państwo przekazać na rzecz rudzkich organizacji po-
żytku publicznego, umożliwią realizację wielu przedsięwzięć, z których Wy 
i Wasze rodziny będziecie mogli korzystać. Zróbmy więc zatem wszystko, by 
pieniądze te zostały w Rudzie Śląskiej i służyły z pożytkiem wszystkim miesz-
kańcom!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., osoba fizycz-
na 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? 
Dokonać wyboru organizacji, której chcemy przekazać 1% naszego podatku. Organizację należy wy-1. 
brać z listy opublikowanej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego 
Wypełnić formularz PIT i po obliczeniu wpisać wysokość należnego podatku za rok 2013. 2. 
Obliczyć, ile wynosi 1% od ww. sumy i wynik, odrzucając grosze wpisać w odpowiednią rubrykę formu-3. 
larza podatkowego.
Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% samodzielnie na konto organizacji. Pieniądze przekaże za nas urząd 4. 
skarbowy. 
Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które 5. 
w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku 
publicznego (np. na konkretny cel).
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PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2013
I. STOWARZYSZENIA  

REJESTROWANE I FUNDACJE
1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda 

Śląska, nr KRS: 0000002929. Status 
OPP: 27 kwietnia 2009 r. Cele statutowe: 
krzewienie uczuć patriotycznych, popula-
ryzowanie tradycji i historii oręża polskie-
go, wspomaganie rozwoju kultury fizycz-
nej i sportu.

2. Fundacja na Rzecz Programu Wcze-
snego Rozpoznawania Chorób Nowotwo-
rowych u Kobiet GODULA – HOPE, nr 
KRS: 0000008844. Status OPP: 13 marca 
2005 r. �ele statutowe: wspieranie progra��ele statutowe: wspieranie progra-
mów wczesnego rozpoznawania chorób no-
wotworowych oraz metod ich leczenia ze 
szczególnym uwzględnieniem chorób ko-
biecych narządów rodnych oraz edukacja 
medyczna.

3. Górniczy Klub Sportowy „Grun-
wald”, nr KRS: 0000077324. Status OPP: 
29 kwietnia 2005 r. �ele statutowe: propa-
gowanie kultury fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży. Tworzenie warunków rekreacji 
dla mieszkańców miasta Ruda Śląska. Or-
ganizowanie sekcji sportowych dla wyczy-
nowego i masowego uprawiania sportu.

4. Górniczy Klub Sportowy „Urania” 
przy Kopalni Węgla Kamiennego „Pol-
ska – Wirek”, nr KRS: 0000001450. Sta-
tus OPP: 20 października 2008 r.

5. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Ślą-
ska-Bielszowice, nr KRS: 0000227877. 
Status OPP: 26 kwietnia 2010 r. Cele statu-
towe: propagowanie kultury fizycznej 
i sportu, organizowanie wychowania fizycz-
nego dzieci i młodzieży, stwarzanie człon-
kom Klubu warunków do uprawiania spor-
tu, w tym sportu wyczynowego i profesjo-
nalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.

6. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, nr KRS: 0000213614. Status OPP: 22 
września 2006 r. �ele statutowe: zachowa-
nie i zwiększenie intelektualnej, psychicz-
nej i fizycznej sprawności członków Stowa-
rzyszenia; prowadzenie edukacji w różnych 
dziedzinach nauki – w formie wykładów, 
seminariów, lektoratów języków obcych; 
propagowanie komunikacji społecznej; ak-
tywizacja społeczna osób starszych; rozwój 
indywidualnych zainteresowań.

7. Rudzkie Konto Pomocy, nr KRS: 
0000002681. Status OPP: 8 lutego 2008 r. 
�ele statutowe: wszechstronna pomoc oso-
bom, rodzinom i środowiskom upośledzo-
nym społecznie, materialnie lub zdrowot-
nie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg, po-
moc w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, 
bezpłatne poradnictwo.

8. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek 
„RELAKS”, nr KRS: 0000003736. Status 
OPP: 30 września 2011 r. �ele statutowe:  
wszechstronne działanie na rzecz osób do-
tkniętych chorobami nowotworowymi ze 
szczególnym uwzględnieniem nowotworów 
piersi oraz prowadzenie działań ukierunko-
wanych na poprawę warunków życia oraz 
zwiększenie uczestnictwa w życiu społecz-
nym.

9. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Niebanalnych „In-nI”, nr KRS: 0000081653. 

Status OPP: 30 grudnia 2009 r. �ele statuto-
we: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki 
poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspie-
ranie inicjatyw kulturalnych, aktywizacja śro-
dowisk amatorskich i profesjonalnych twór-
ców.

10. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy 
Ofiarom Przestępstw, nr KRS: 0000178360. 
Status OPP: 8 stycznia 2007 r. �ele statutowe: 
pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym 
przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy 
prawnej, psychologicznej oraz w sporządza-
niu pozwów, wniosków, zażaleń itp.; utrzy-
mywanie kontaktów z jednostkami ochrony 
porządku prawnego w celu wypracowania 
sposobów przeciwdziałania zjawiskom pato-
logii społecznej.

11. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół 
Drzew, nr KRS: 0000279536. Status OPP: 19 
kwietnia 2011 r. �ele statutowe: wspieranie 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pra-
worządności i demokracji, upowszechnianie 
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 dzia-
łaniach zmierzających do poznawania i sku-
tecznej ochrony prawnej oraz fizycznej zaso-
bów przyrody w mieście Ruda Śląska oraz 
uczestniczenia w szerokim froncie podobnych 
działań na rzecz przyrody i środowiska natu-
ralnego Śląska i Polski.

12. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Przystanek”, nr KRS: 
0000235253. Status OPP: 22 czerwca 2011 r. 
�ele statutowe: prowadzenie działalności po-
żytku publicznego na rzecz ogółu społeczeń-
stwa, w szczególności w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia; nauki, szkolnictwa wyż-
szego, edukacji, oświaty i wychowania; wy-
poczynku dzieci i młodzieży; promocji i orga-
nizacji wolontariatu; działalności wspierającej 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka.

13. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży „Pomocni”, nr KRS: 
0000269679. Status OPP: 21 października 
2009 r. �ele statutowe: działania na rzecz 
dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzo-
wanych, działania na rzecz rozwoju dzieci i mło-
dzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekre-
acji i turystyki, profilaktyka przemocy w ro-
dzinie.

14. Stowarzyszenie Opieki Hospicyj-
nej i Paliatywnej im. Jana Pawła II 
w Rudzie Śląskiej, nr KRS: 0000004129. 
Status OPP: 28 kwietnia 2004 r. �ele sta-
tutowe: świadczenie pomocy medycznej 
i duchowej choremu w terminalnym okre-
sie choroby nowotworowej oraz jego ro-
dzinie; propagowanie idei opieki hospicyj-
nej i paliatywnej oraz udział w jej organi-
zowaniu.

15. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” 
Rodziców i Przyjaciół Uczniów Niepeł-
nosprawnych Zespołu Szkół Specjal-
nych Nr 3. nr KRS: 0000006849. Status 

OPP: 22 stycznia 2010 r. �ele statutowe: 
pozaszkolne formy edukacji sportowej 
oraz zajęć sportowych, rekreacyjnych, 
opieka dzienna nad dziećmi, działalność 
wspomagająca wystawianie przedstawień 
artystycznych.

16. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom 
Hutniczym Ruda Śląska, nr KRS: 
0000241090. Status OPP: 16 lutego 2006 r. 
�ele statutowe: działalność pomocnicza dla 
rodzin będących w trudnej sytuacji mate-
rialnej lub życiowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin związanych z prze-
mysłem hutniczym.

17. Stowarzyszenie Rekreacyjno- 
Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska, nr 
KRS: 0000001693. Status OPP: 5 grudnia 
2006 r. Cele statutowe: uczestniczenie 
w rozwoju kultury fizycznej, upowszech-
nianie rekreacji ruchowej i profilaktyki 
zdrowotnej; rozwijanie działalności prowa-
dzącej do utrzymania i podnoszenia spraw-
ności fizycznej społeczeństwa; krzewienie 
zamiłowania do systematycznego uprawia-
nia rekreacji fizycznej i sportu.

18. Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza 
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, nr KRS: 
0000013532. Status OPP: 16 listopada 2005 r. 
�ele statutowe: pomoc rodzinom i osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 
i zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
działalność wychowawcza, oświatowa i edu-
kacyjna, organizacja wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży, poradnictwo obywatelskie.

19. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Po-
goń”, nr KRS: 0000313833. Status OPP: 18 
września 2008 r. 

20. Towarzystwo Opieki nad Zwierzęta-
mi „FAUNA” w Rudzie Śląskiej, nr KRS: 
0000003109. Status OPP: 10 września 2004 r. 
�ele statutowe: opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska 
i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekolo-
giczna i humanitarna; działania na rzecz zwie-
rząt wolno i dziko żyjących.

21. Uczniowski Klub Sportowy „Floret 
– Ruda Śląska”. nr KRS: 0000312817. Sta-
tus 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. 
�ele: świadczenie usług dla osób przewlekle 
psychicznie chorych, w tym usług opiekuń-
czych oraz wspomagających polegających 

m.in. na prowadzeniu warsztatów terapii 
zajęciowych, podnoszeniu sprawności i akty-
wizowaniu mieszkanek oraz ich stopniowemu 
usamodzielnianiu.

2. Dom Pomocy Społecznej Prowadzo-
ny przez Zgromadzenie Sióstr Miłosier-
dzia św. Karola Boromeusza w Rudzie 
Śląskiej, nr KRS: 0000245275. Status OPP: 
18 listopada 2005 r. �ele statutowe: całodo-
bowa opieka nad dziećmi i młodzieżą z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Zaspokoje-
nie niezbędnych potrzeb bytowych, zdro-
wotnych, religijnych i społecznych w sposób 
oraz w stopniu umożliwiającym im godne 
życie.

III. TERENOWE JEDNOSTKI  
OGÓLNOPOLSKICH  

ORGANIZACJI POŻYTKU  
PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej, 
numer KRS: 0000221725. Status OPP: 16 
listopada 2004 r. �ele statutowe: szerzenie 
ewangelicznej zasady służby bliźniemu bę-
dącemu w potrzebie w oparciu o naukę Ko-
ścioła; wszechstronna działalność charyta-
tywna.

2. Chrześcijańska Służba Charytatyw-
na, numer KRS 0000220518. Status OPP: 
27 października 2004 r. �ele statutowe: 
upowszechnianie chrześcijańskiej dobro-
czynności, popularyzacja postaw prozdro-
wotnych i parorodzinnych oraz przeciw-
działanie patologiom społecznym oraz 
upowszechnianie zasad chrześcijańskiego 
etosu pracy.

3. Olimpiady Specjalne Polska, numer 
KRS:  0000190280. Status OPP: 23 lutego 
2005 r. �ele statutowe: organizowanie cało-
rocznego cyklu treningów i zawodów sporto-
wych w różnych dyscyplinach olimpijskich 
dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną, zapewnienie im możliwości 
rozwijania sprawności fizycznej, indywidual-
nych uzdolnień, demonstrowania odwagi, do-
świadczania radości, przyjaźni oraz dzielenia 
się tym wszystkim ze swoimi rodzinami, za-
wodnikami Olimpiad Specjalnych, a także 
społecznością lokalną.

4. Polski Czerwony Krzyż, numer KRS: 
0000225587. Status OPP: 24 stycznia 2005 r. 
�ele statutowe: ochrona życia i zdrowia, za-
pewnienie poszanowania istoty ludzkiej, 
zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w in-
nych krytycznych sytuacjach, praca na rzecz 
zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy 
społecznej.

5. Polski Związek Filatelistów, numer 
KRS:  0000201405. Status OPP: 8 września 
2005 r. �ele statutowe: organizacja wystaw 
konkursowych (międzynarodowych, krajo-
wych, okręgowych), pokazów i wernisaży fi-
latelistycznych w muzeach oraz placówkach 
kulturalnych i oświatowych. Promocja miasta 
i jego wybitnych mieszkańców za pośrednic-
twem wydawnictw pocztowo�filatelistycz-
nych.

6. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Śląski PZN, numer KRS:  
0000012847. Status OPP: 5 kwietnia 2005 
r. �ele statutowe: zrzeszenie osób niewido-
mych i słabo widzących w celu ich społecz-
nej integracji, kompleksowej rehabilitacji. 
Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i oświa-
towych.

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski 
Oddział Regionalny, numer KRS:  
0000131323. Status OPP: 20 kwietnia 2004 r. 
�ele statutowe: działania na rzecz dzieci po-
trzebujących pomocy, przede wszystkim z ro-
dzin ubogich, a także przewlekle chorych  
i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny 
rozwój dziecka.

8. Związek Górnośląski, nr KRS 
0000030109. Status OPP: 17 czerwca 2009 r. 
�ele statutowe: obrona wartości kulturowych 
i cywilizacyjnych Górnego Śląska, powsta-

łych na gruncie chrześcijańskim; dążenie do 
rozwoju mieszkańców regionu; działalność 
wydawnicza, kulturalna, naukowa, socjalna 
i charytatywna oraz praca z młodzieżą.

9. Związek Harcerstwa Polskiego Cho-
rągiew Śląska, numer KRS 0000273051. 
Status OPP: 16 lutego 2004 r. �ele statutowe: 
tworzenie warunków do wszechstronnego 
rozwoju człowieka oraz do nawiązywania 
i utrwalania więzi międzyludzkich, umacnia-
nie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przy-
rodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, 
biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i mło-
dzieży.

10. Związek Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych, numer KRS 0000106108. Status OPP: 
31 maja 2005 r. �ele statutowe: popularyzo��ele statutowe: popularyzo-
wanie i utrwalanie w pamięci społecznej dzie-
jów walk niepodległościowych, udział w pro-
cesie wychowania młodzieży w duchu patrio-
tyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie 
oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami 
pamięci narodowej.

11. Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
numer KRS: 0000116212. Status OPP: 
14 września 2004 r.  �ele statutowe: za-
pobieganie pożarom oraz współdziałanie 
w tym zakresie z Państwową Strażą Po-
żarną, organami samorządowymi i inny-
mi podmiotami, udział w akcjach ratowni-
czych przeprowadzanych w cza� 
sie pożaru, zagrożeń ekologicznych zwią-
zanych 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 Nie-
widomym, nr KRS: 0000018926. Status 
OPP: 5 sierpnia 2005 r. �ele statutowe: re-
habilitacja lecznicza, społeczna i zawodo-
wa, działalność edukacyjna dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych niewidomych i nie-
dowidzących ze sprzężoną niepełnospraw-
nością.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku 
w Chudowie „Castellum”, nr KRS: 
0000205632. Status OPP: 2 lipca 2004 r. 
�ele statutowe: ochrona i popularyzacja 
dziedzictwa kulturowego ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów zabytkowych 
pod opieką Fundacji „Zamek �hudów”, 
w tym zamku w �hudowie oraz pozostało-
ści zamku i domu Karola Goduli w Rudzie 
Śląskiej; wspieranie Fundacji ,,Zamek 
�hudów” w akcjach kulturalnych i eduka-
cyjnych.

3. Związek Stowarzyszeń – Śląski Bank 
Żywności, nr KRS: 0000058731. Status 
OPP: 10 września 2009 r. �ele statutowe: 
działalność dobroczynna polegająca na prze-
ciwdziałaniu marnotrawienia żywności, 
zmniejszaniu obszarów niedożywienia i gło-
du, łagodzeniu skutków ubóstwa bezdomnych 
i rodzin wychowujących dzieci.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYdENt MIAStA RudA ŚlĄSKA 
ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności niezabudowanej  

nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach  
u zbiegu ulic Edmunda Kokota i Jedności z przeznaczeniem  
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniu 18.12.2013 r. oraz 18.02.2014 r. 
zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość 
gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach u zbiegu ulic Ed-
munda Kokota i Jedności stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1309/1095 o powierzchni 756 
m2, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. Zgodnie 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 1309/1095 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2). Zbywana działka położona jest 
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i wiaty przystankowej, bezpośrednio u zbiegu ulic Edmunda Kokota 
i Jedności, posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta; grunt jest porośnięty trawą, drzewami i krze-
wami. Ze względu na charakterystykę układu drogowego ulicy Edmunda Kokota dojazd do zbywanej nierucho-
mości powinien odbywać się z ulicy Jedności, a zjazd należy zlokalizować, ze względu na bliskie sąsiedztwo 
skrzyżowania dróg, przy granicy z działką nr 1096. 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 30.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 16.04.2014 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 

Jana Pawła II 6.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia 
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudasla-
ska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 9.04.2014 r. dokonają wpłaty zaliczki w kwocie 1.500,00 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. Kokota – Jedności” i złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz 
przed otwarciem rokowań przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zawarcie aktu 
notarialnego nastąpi w terminie do 60 dni od dnia zamknięcia rokowań (w przypadku cudzoziemców w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – w terminie do 90 
dni od dnia przetargu, przy czym do zawarcia umowy cudzoziemcy zobowiązani są przedłożyć zgodę ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie ww. nieruchomości). Cena nieruchomości wraz z należnym po-
datkiem od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność 
(za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska). 
Wygrywający rokowania ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy. Zaliczkę wpłaconą 
przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi się w miejscu 
i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty ceny nieruchomości z VAT pomniejszonej 
o wpłaconą zaliczkę, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie 
podlega zwrotowi. Zaliczka ulegnie przepadkowi również cudzoziemcom, którzy wygrają przetarg, lecz do dnia 
zawarcia umowy nie przedłożą zezwolenia na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po rokowaniach. Za-
strzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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

OBWIESZCZENIE
PREZYdENtA MIAStA 

RudA ŚlĄSKA

o wydaniu decyzji o zezwoleniu 
na realizację  

inwestycji drogowej 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 687,) 
oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyj-
nego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2013r., poz. 267), – zawiadamiam, 
że w dniu 20.02.2014 r., po ponownym rozpatrze-
niu wniosku z dnia 24.12.2012 r. Miasta Ruda Ślą-
ska, pl. Jana Pawła II 6, Wydziału Dróg i Mostów 
tut. Urzędu, zarządcy drogi, reprezentowanego przez 
pełnomocnika Pana Grzegorza Wielińskiego, prezesa 
Biura projektowoinżynierskiego architektonicznego 
„Lindschulte Polska” Sp. z o.o. z siedzibą we Wro-
cławiu, ul. Kiełbaśnicza 32, w związku z decyzją Wo-
jewody Śląskiego z dnia 19.09.2013 r. znak sprawy 
IFXIII.7821.16.2013, o uchyleniu w całości zaskar-
żonej decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 
28.03.2013 r. nr 155-13 o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej i przekazaniu w dniu 31.10.2013 r. 
sprawy do ponownego rozpatrzenia,

– wydana została decyzja nr 78/14 o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.:

– rozbudowa ulicy Władysława Jagiełły i uli-
cy Dojazdowej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, 
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetle-
nia oraz przebudową sieci elektroenergetycznej, 
teletechnicznej wraz z przyłączami, na nierucho-
mościach o oznaczeniu geodezyjnym 1483/3, 3215/5, 
1485/3, 1543/3, 2845/8, 3653/3, 3652/3, 2389/6, 
2390/6, 3651/3, 3654/3, 3655/3, 3462, 1484/3, 3650/3, 
2397/6, 2396/6, 2395/6, 2394/6, 2393/6, 2392/6, 
2391/6, 2844/8.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie 

zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać 
się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację przed-
miotowej inwestycji drogowej.

Strony mogą skorzystać z przysługujących im 
uprawnień w terminie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska 
– Wydziale Urbanistyki i Architektury, w godzinach 
pracy Urzędu, w pokoju nr 320. 

Po tym okresie przysługuje stronom prawo wniesie-
nia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach 
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska 
w terminie 14 dni. 

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. Józefa Piłsudskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, ul. Radoszowskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność produkcyjno-składowo-maga-
zynową, ul. ks. Ludwika Tunka, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek rekreacyjny, ul. Jana III 
Sobieskiego ul. Gwareckiej, która zostanie oddane w najem  z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy, ul. Ignacego Kaczmarka, 
która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ul. Mikołowskiej, Wawrzyńca Szczu-
dlaka, która zostanie oddana w dzierżawę   z przeznaczeniem pod uprawy rolne, ul. Józefa Piłsudskiego, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, ul. Ligockiej, która zostanie oddana w dzierżawę  z prze-
znaczeniem na cele rekreacyjne, ul. Piotra Niedurnego, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod cele produkcyjno-
składowo-magazynowe,  ul. ks. Augustyna Potyki, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, ul. Mieszka I, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawców z istniejących ogródków 
rekreacyjnych.
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O tym, że ćwiczyć każdy może, 
przekonywały w czwartek (27.02.) 
przedszkolaki z Przedszkola nr 47 
oraz uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2. A zachęcić do ruchu miał 
najmłodszych Turniej przedszkol-
no-szkolny w piłce nożnej, który 
odbył się na boisku Orlika w By-
kowinie.

– Turniej jest częścią akcji Mini-
stra Edukacji Narodowej pt. „Ćwi-
czyć każdy może”, do którego przy-

stąpiło nasze przedszkole. Nawią-
zaliśmy współpracę ze Szkołą Pod-
stawową nr 2 i to nasze wspólne 
przedsięwzięcie ma na celu propa-
gowanie ruchu i zdrowego odży-
wiania. Dzieci nie tylko mają okazję 
aktywnie spędzić czas, ale w prze-
rwie mogą posilić się owocową sa-
łatką czy jabłkiem – tłumaczyła Mi-
rosława Muskietorz, dyrektor Miej-
skiego Przedszkola nr 47 z Oddzia-
łami Integracyjnymi.

Ćwiczyć każdy może
Oprócz tego dzieci miały okazję 

nauczyć się kibicowania. Były nie 
tylko własnoręcznie zrobione trans-
parenty, ale także głośne okrzyki za-
grzewające do boju. A w związku 
z tym, że przykład idzie z góry, w ak-
cję zaangażowano nie tylko maluchy, 
ale także ich rodziców. To oni zmie-
rzyli się na boisku, gdy już opuściły je 
dzieci.

– Taki turniej jest bardzo fajny. Za-
gra dzisiaj mój tata. Będę trzymał za 
niego kciuki. Ja też lubię grać w piłkę 
nożną. Zawsze strzelam dużo bramek. 
Może dzisiaj też jakieś strzelę. Mógł-
bym grać codziennie! – mówił sze-
ścioletni Dominik, uczestnik turnieju.

Sport szkolny

Dla dzieci turniej okazał się być świetną zabawą.

Kolejne sparingi piłkarskie za nami.
Ze Slavią Ruda Śląska sparował 

w tę sobotę (1.03.) Wawel Wirek. 
Spotkanie rozegrane w Nowym Byto-
miu zakończyło się zwycięstwem pił-
karzy z dzielnicy Ruda, którzy dwu-
krotnie zdołali umieścić piłkę w siatce 
rywali. W pierwszej połowie spotka-
nia lepiej na boisku prezentował się 
grający w lidze okręgowej Wawel 
Wirek. To zawodnicy tej drużyny do-

chodzili do groźnych sytuacji pod-
bramkowych, których nie byli jednak 
w stanie zamienić na celne trafienie. 
W drugiej odsłonie pojedynku spotka-
nie było wyrównane. W końcówce 
jednak lepiej spisała się Slavia. Naj-
pierw w 80. minucie bramkę zdobył 
Tomasz Nowek. Trzy minuty później 
podwyższył Marcin Rejmanowski.

– Piłkarsko prezentowaliśmy się do-
brze w pierwszej połowie. W tej części 

Aktywna sobota
gry to my dochodziliśmy do lepszych sy-
tuacji, ale później straciliśmy dwie 
bramki po stałych fragmentach – mówił 
po spotkaniu Jarosław Zajdel, trener 
Wawelu Wirek. – Mimo wszystko jestem 
zadowolony z tego jak zaprezentowali 
się moi zawodnicy – podsumował.

Chwilę później na sztuczną mura-
wę wybiegli zawodnicy Uranii Ru-
da Śląska. Zmierzyli się oni z IV-
ligową Spójnią Landek. I przegrali 
0:2. Okazje do zdobycia bramki po 
obu stronach były sporadyczne, ale 
jeśli już się trafiały, to lepiej wyko-
rzystywali je goście. Pod koniec 
pierwszej połowy po dośrodkowa-
niu w pole karne Uranii, piłka odbi-
ła się od jednego z obrońców myląc 
Pardelę i wpadła do siatki. Wynik 
spotkania został ustalony w 72. mi-
nucie – płaskim strzałem z prawego 
skrzydła w długi róg umieścił piłkę 
w siatce zawodnik Spójni.

Na wyjeździe z II-ligowym Ru-
chem Zdzieszowice zmierzył się na-
tomiast Grunwald Ruda Śląska. Mi-
mo braków kadrowych – m.in. bez 
Ciołka, Kota i Maciongowskiego 
„zieloni” zaprezentowali się z dobrej 
strony. Nie odbiegali oni znacząco od 
grającego o dwie klasy wyżej rywala. 
Mimo tego musieli uznać jego wyż-
szość przegrywając 1:0.

Piłka�nożna

Slavia sparowała w sobotę z grającym w lidze okręgowej Wawelem Wirek i wygrała 2:0.

Podczas Halowych Mistrzostw 
Polski rozegranych 22 i 23 lutego 
w Sopocie, wychowanek TL „Pogoń” 
reprezentujący obecnie barwy AZS-
AWF Katowice Wojciech Theiner zo-
stał halowym mistrzem Polski w sko-
ku wzwyż z wynikiem 222 cm. Z wy-
chowanków rudzkiego klubu starto-
wali jeszcze: Martyna Puschhaus – VI 
miejsce w biegu na 1500 m z wyni-
kiem 4:31,31, Monika Mochnia 
w biegu na 400 m z rekordem życio-

wym 56,99 i Paweł Prencel w biegu 
na 400 m – 49,70.

Zawody rozegrane w ERGOARE-
NIE stały na bardzo wysokim pozio-
mie. Ponad pięciotysięczna publicz-
ność dopingowała zawodników do 
uzyskiwania świetnych wyników. 
HMP były generalną próbą przed Ha-
lowymi Mistrzostwami Świata, które 
zostaną rozegrane w Sopocie w dniach 
7-9 marca. Polskę reprezentować bę-
dzie 37 zawodniczek i zawodników.

Rudzianin mistrzem

Wychowanek TL ,,Pogoń” Wojciech Theiner zdobył podczas Halowych Mistrzostw Polski złoto w skoku 
wzwyż. Foto: TL Pogoń

Lekkoatletyka�

Zapasy

Od 28 lutego do 1 marca w Brze-
gu Dolnym rozegrany został Pu-
char Polski Juniorów w zapasach 
w stylu wolnym. W zawodach 
oprócz czołówki krajowej wzięło 
udział siedem ekip zagranicznych, 
co zdecydowanie podniosło po-
ziom zmagań. Do rywalizacji na 
matach stanęły reprezentacje Sło-
wacji, Czech, Niemiec, Austrii, 
Rosji, Litwy i Łotwy i oczywiście 
przedstawiciele polskich klubów, 
w tym między innymi siedmiu za-
wodników ZKS „SLAVIA” Ruda 
Śląska.

Dwa medale w Pucharze Polski
Rudzianie walczyli ze zmiennym 

szczęściem i w końcowym rozra-
chunku zdobyli dwa srebrne meda-
le. W kategorii do 50 kg Bartosz 
Szałowski dopiero w pojedynku 
o złoto musiał uznać wyższość Ro-
berta Dobrodzieja z Budowlanych 
Łódź. Natomiast w kategorii do 55 
kg doskonale zaprezentował się 
Tomasz Kitel, który był najmłod-
szym zawodnikiem turnieju, ale nie 
przeszkodziło mu to w dotarciu do 
ścisłego finału, gdzie uległ repre-
zentantowi Niemiec Aleksandrowi 
Rollowi.RE
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Piłka ręczna – II liga mężczyzn

Lepsi o jedną bramkę

Oba zespoły przez większość spotkania prowadziły zaciętą walkę. Foto: arch.

Na ciężki teren wybrali się 
w sobotę (1.03.) szczypiorniści 
SPR-u Grunwaldu Ruda Śląska. 
Ich przeciwnikiem była drużyna 
zaplecza Mistrza Polski Vive II 
Kielce. Halembianie po zaciętej 
walce zdołali jednak odnieść jed-
nobramkowe zwycięstwo.

Bardzo źle zaczęli to spotkanie 
,,zieloni”, po czterech minutach 
przegrywali 5:2 a w siódmej minu-
cie było już 7:3. Dopiero po dzie-
sięciu minutach gry rudzianie 
wskoczyli na właściwe obroty i za-
częli odrabiać straty zdobywając 
cztery bramki z rzędu, nie tracąc 
przy tym ani jednej (10:9). W 23 
minucie ekipa z Halemby doprowa-
dziła do remisu 14:14, a chwilę 
później wyszła na pierwsze w tym 
meczu prowadzenie 14:15. Jednak 
niewykorzystane sytuacje sam na 
sam z bramkarzem lubią się mścić 

i dlatego na przerwę Grunwald 
schodził przegrywając 19:18.

Po zmianie stron w 35 minu-
cie miejsce miał kolejny remis 
20:20. Następne minuty to prze-
waga o dwie bramki raz z jednej, 
a raz z drugiej strony. Ostatni re-
mis odnotowano w 47 minucie. Od 
tej chwili rudzianie przejęli prowa-
dzenie i mimo nerwowej końcówki, 
w której ,,zieloni” nie wykorzystali 
trzech rzutów w stuprocentowych 
sytuacjach, a kielczanie z kontrataku 
trafiali w słupek, SPR Grunwald wy-
grał spotkanie 30:31.
Vive II Kielce – SPR Grunwald 

30:31 (19:18)
SPR: Wolniaczyk, Drobisz - 

Kmieć 7, Lange 6, Kurzawa 4, Za-
rzycki 3, Płonka 3, Kowal 3, Gan-
siniec 3, Stogowski 1, Wodarski 1, 
Hartel, Piekarczyk, Waszak.

Trener: Marcin Księżyk
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Kolumny sportowe zredagowała Sandra Hajduk

Sportowy rozkład jazdy:
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Futsal

Młodsi z sukcesami, starsi na tarczy
Mało gościnni okazali się być go-

spodarze w kolejnym z cyklu Turnie-
jów o Puchar Prezesa SR-S Gwiazda 
Ruda Śląska. W finale zmagań roczni-
ka 2005 zmierzyły się bowiem dwa 
zespoły Gwiazdy. Turniej odbył się  
w niedzielę (2.03.) w halembskiej hali 
MOSiR-u.

W meczu o główne trofeum zespół 
Gwiazdy grający w zielonych koszul-
kach uległ swoim kolegom występują-
cym w żółtych strojach 1:2. Na trzecim 
stopniu podium uplasował się Raków 
Częstochowa, który wygrał w rzutach 
karnych z Odrą Opole 4:3.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
uznano Michała Baryłę z Rakowa Czę-
stochowy. Tytuł najlepszego bramka-

rza turnieju zdobył Kacper Jasnoch. 
Najlepszym strzelcem turnieju został 
zdobywca pięciu bramek – Łukasz 
Krawczyk. Dwaj ostatni zawodnicy re-
prezentują barwy Gwiazdy Ruda Ślą-
ska.

Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. 
Gwiazda Ruda Śląska (żółta), 2. 
Gwiazda Ruda Śląska (zielona), 3. 
Raków Częstochowa, 4. Odra Opole, 
5. MKS Zaborze, 6. AKS Mikołów, 7. 
MKS Pogoń Ruda Śląska, 8. Józefka 
Chorzów, 9. Rodło Opole, 10. Gręba-
łowianka Kraków, 11. JSS Silesia 
Piekary Śląskie, 12. Grom Tychy

Gorzej poszło natomiast seniorom. 
W sobotę przegrali oni z GAF-em Ja-
sna Gliwice 3:6 w meczu 1/8 Halowe-

Niedzielny Turniej o Puchar Prezesa SR-S Gwiazda został zdominowany przez gospodarzy, którzy 
zajęli pierwsze i drugie miejsce. 

go Pucharu Polski. Rudzianie objęli 
prowadzenie w trzeciej minucie spo-
tkania – wynik meczu otworzył Łusz-
czek. Gliwiczanie dość szybko wyrów-
nali, a po chwili wyszli na prowadze-

nie. Pierwszą połowę to oni zakończyli 
wygrywając 4:1. W drugiej odsłonie po 
jednym celnym trafieniu dołożyli 
Krzymiński i Piasecki. Było to jednak 
za mało, by wygrać z GAF-em.

Porażka Zgody

Znacznych rozmiarów porażki doznał  
w niedzielę zespół Zgody Ruda Śląska. Bielszo-
wiczanki zmierzyły się na wyjeździe z Sośnicą 
Gliwice i przegrały różnicą aż 19 bramek.

Zdecydowanie lepiej na parkiecie radziły 
sobie gospodynie. Zgoda w pierwszej odsłonie 
pojedynku zdołała umieścić piłkę w siatce ry-
walek tylko jeden raz i do przerwy przegrywa-
ła już 10:1. Chociaż w drugiej odsłonie spotka-
nia nadal spisywały się bramkarki, a zawod-
niczki Zgody częściej trafiały do bramki, to w 
dalszym ciągu nie były one w stanie sprostać 
gospodyniom i ostatecznie odniosły znaczną 
porażkę (28:9).

Zgoda Ruda Śląska: Brzeska, Podsiedlik 
– Góral, Dziółko 1, Wojcik, M. Krzysteczko 
1, Zelek, Maciejowska 2, Hodyjas, D. Krzy-
steczko 4, Sobota 1, Pocheć

Trener: Viktoria Flizikowska

Przegrana na początek
W swoim pierwszym spotkaniu w rozgryw-

kach III Regionalnej Ligi Śląsko-Opolskiej 
Mężczyzn SPR II Grunwald Ruda Śląska po-
dejmował na własnym parkiecie drużynę 
MOSM Bytom. Początek spotkania był bardzo 
wyrównany. Później bytomianie wyszli na 
prowadzenie zdobywając cztery gole z rzędu i 
nie tracąc przy tym ani jednego. Wtedy o czas 
poprosił trener Marcin Księżyk. Gra rudzian 
uległa poprawie, jednak na przerwę schodzili 
oni z czterobramkową stratą 10:14. Druga od-
słona to słaba gra w obronie ,,zielonych”. By-
tomianie w 38 minucie odskoczyli na osiem 
bramek (10:18). Taka różnica utrzymała się 
praktycznie do końca spotkania i SPR przegrał 
pierwsze spotkanie 23:31.

SPR Grunwald: Drobisz – Kmieć 7, Maj-
chrzak 3, Kurzawa 3, Stogowski 3, Kin-
czewski 2, Białek 2, Waszak 2, Sieraga 1.

Trener: Marcin Księżyk

W SKRÓCIE

Piłka ręczna – II liga:
8 marca, sobota, godz. 11.00  

Zgoda Ruda Śląska – SPR II Olkusz
8 marca, sobota, godz. 18.00  

SPR Grunwald Ruda Śląska – AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce
Koszykówka – III liga

8 marca, sobota, godz. 17.00 
KS Pogoń Ruda Śląska – KK Polonia Bytom

Futsal
8 marca, sobota, godz. 15.30 SR-S Gwiazda – Nbitt Gliwice

9 marca, niedziela, godz. 8.00-16.00 Turniej o Puchar Prezesa SR-S 
Gwiazda – hala MOSiR-u w Halembie: turniej rocznika 2007

MOSiR Ruda Śląska
Na wspólne poszukiwanie wiosny z kijami do nordic walking zapra-

sza rudzki MOSiR. Przemarsz odbędzie się 29 marca. Start wycieczki 
planowany jest na godzinę 11.00. Zbiórka ma odbyć się w Halembie 
obok kościoła Bożego Narodzenia. Powrót planowany jest na godzinę 
16.00. Zapisy pod numerem telefonu, lub drogą elektroniczną: 510-
211-470, a.poloczek@mosir.rsl.pl



– Samochód składa się z wielu 
podzespołów. Wielu z nas nie zna 
się jednak na tym. Co na pierwszy 
rzut oka powinno nas zaniepokoić?

– Elementem pojazdu, który może 
nam powiedzieć wiele na temat samo-
chodu, jest karoseria. Elementy bla-
charskie i stan lakieru pozwalają 
szybko ustalić historię pojazdu. Jeśli 
pewne elementy są źle spasowane, 

tworzą się między nimi szczeliny, to 
bardzo możliwe, że auto jest po na-
prawach blacharskich. Szczeliny mię-
dzy pokrywą silnika a przednimi błot-
nikami pozwalają stwierdzić, że te 
elementy były demontowane. W ta-
kim przypadku warto spojrzeć pod 
maskę. Nieseryjne spoiny czy nacieki 
lakieru to niemal gwarancja tego, że 
auto jest powypadkowe. Warto wziąć 

Nie kupuj w ciemno
ze sobą miernik grubości lakieru. On 
w dosyć prosty i szybki sposób poka-
że nam, w których miejscach auto by-
ło naprawiane. Zobaczmy też, czy ni-
gdzie nie zaczyna pojawiać się rdza. 
Walka z nią jest dość kosztowna i kło-
potliwa.

– Jeśli karoseria nie budzi na-
szych zastrzeżeń, to czemu należy 
się przyjrzeć następnie?

– Kolejnym elemen-
tem, który warto wziąć 
pod lupę, jest podwozie. 
W tym przypadku naj-
lepszym sposobem bę-
dzie skorzystanie z usług 
stacji kontroli pojazdów, 
która z pewnością dys-
ponuje podnośnikiem. 
Doświadczony pracow-
nik stacji powinien 
wskazać nam, czy układ 
kierowniczy jest w pełni 
sprawny, a zawieszenie nie ma luzów. 
Zwróci także uwagę na ewentualne 
wycieki. O stanie podwozia świadczą 
również opony. Jeśli są one w jednej 
części mocniej starte to oznacza, że 
geometria kół jest nieprawidłowa. 
Zwróćmy też uwagę na klasę opon. 
Jeśli są one zadbane i porządnej fir-
my, to dobrze świadczy o właścicielu. 
Osoba dbająca właściwie o samo-
chód, zainwestuje pieniądze w po-
rządne ogumienie.

– Jeśli nie znamy się na mechani-
ce, warto zaglądać pod maskę?

– Oczywiście zdecydowanie najle-
piej będzie, gdy oceny silnika dokona 
profesjonalista. W dobrym punkcie 
dodatkowo podepną auto do kompu-
tera, a to badanie także może powie-
dzieć nam o tym, czy nie pojawiają 
się żadne błędy. Jeśli jednak zauwa-
żymy jakieś wycieki czy poluzowane 
paski, to zdecydowanie powinno 
wzmożyć naszą czujność.

– Można wywnioskować coś po 
wnętrzu pojazdu?

– Rzeczywiście, to właśnie w nim 
widać najlepiej zużycie pojazdu. War-
to przyjrzeć się dokładnie kołu kie-
rownicy. Pamiętajmy o tym, że stan 
wnętrza powinien być stosowny do 
jego przebiegu. Jeśli kierownica czy 
gałka zmiany biegów są gładkie, 
a przebieg jest niski może to świad-
czyć o próbie zatuszowania prawdzi-

REKLAMA

wego stanu licznika. Można zajrzeć 
do popielniczki. Dzięki temu dowie-
my się, czy poprzedni właściciel palił 
w samochodzie. Dokładnie sprawdź-
my też wszystkie układy elektryczne 
i skrzynkę z bezpiecznikami. Zobacz-
my, czy kable nie są zaśniedziałe. 
Wilgoć jest największym wrogiem 
elektroniki i może spowodować, że za 
chwilę coś przestanie działać.

– Warto przejechać się autem, 
które chcemy kupić?

– Przejażdżkę powinniśmy odbyć 
w zasadzie obowiązkowo i to nie tyl-
ko po to, by sprawdzić czy danym mo-
delem dobrze się nam jeździ. Warto 
przejechać się po różnego rodzaju na-
wierzchniach. W trakcie jazdy po ko-
stce brukowej na przykład z zawiesze-
nia mogą wydobywać się różnego ro-
dzaju stuki. To powinno nas skłonić 
do gruntownego sprawdzenia zawie-
szenia. Na drodze, na której można 
rozwinąć większą prędkość, będziemy 
mogli sprawdzić, czy auto nie wpada 
w żadne drgania. W trakcie jazdy war-
to zatem wyłączyć radio, żeby dobrze 
słyszeć to, co dzieje się z samocho-
dem.

– To wszystko wystarczy, by nie dać 
nabić się w przysłowiową butelkę?

– Jeśli nie znamy dobrze samocho-
du, to znaczy nie kupujemy go od ko-
goś z bliskiej rodziny czy dobrego 
znajomego, zawsze warto zasięgnąć 
opinii specjalisty. Metod na zatuszo-
wanie pewnych usterek czy stanu sa-
mochodu jest coraz więcej i tylko 
wprawne oko fachowca jest w stanie 
właściwie ocenić stan pojazdu. Nawet 
jeśli auto błyszczy i słyszymy, że było 
rzadko użytkowane, nie warto ufać 
sprzedającemu na słowo, bo może nas 
to w konsekwencji drogo kosztować. 
Po czasie możemy dowiedzieć się, że 
auto miało cofnięty licznik bądź było 
poważnie uszkodzone. Taka sytuacja 
może też spowodować zagrożenia dla 
życia naszego i naszych bliskich. Ni-
gdy nie wiadomo, co się później z ta-
kim pojazdem może dziać. 

– Dziękuję za rozmowę.

Decyzja o kupnie nowego samochodu, szczególnie jeśli ma to być pojazd używany, to wyzwanie dla każdego kierowcy. Nietrudno 
bowiem ulokować swoje oszczędności w samochodzie, który okaże się być studnią bez dna. Warto zatem dokładnie sprawdzić pojazd, 
który chcemy nabyć. A o tym, na co zwrócić należy szczególną uwagę, rozmawialiśmy z Michałem Kozłowskim, kierownikiem zarządza-
jącym Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów OMEGA, należącą do firmy Auto-Bud Sp. z o.o.
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