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KREDYT 
na każdą kieszeń

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

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

ODDZWONIMY

KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73

Katastrofa 
w kopalni 
Wujek-Ruch Śląsk!

Czytaj str. 5

BIURO KREDYTOWE
UL. 1 MAJA 319
RUDA ŚL.-WIREK

NISKIE OPROCENTOWANIE - KREDYT DO 100 TYS - MINIMUM FORMALNOŚCI - BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH - KREDYT NA WYCIĄG LUB PIT

PROSTY KREDYT TEL.
518 553 303 
518 540 330

DZIŚ W NUMERZE

MIASTO
Ponad tysiąc 

zainteresowanych
Zakończyła się kolejna, już 7. edycja 

naszej kampanii „Bezpieczny Samo-
chód – Bezpieczna Rodzina”. Kampa-
nia zakończona sukcesem, bo przy 
wsparciu partnerów strategicznych sko-
rzystało z niej ponad 1000 kierowców. 
Akcja stała się już tradycją i na stałe 
wpisała się w kalendarz zmotoryzowa-
nych rudzian. To cieszy, bo przecież 
bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Dokończenie na str. 3

POMAGAMY
Charytatywnie 

dla Mai 
Ponad 200 osób, cztery godziny ruchu 

i 8 tys. zł w skarbonce – tak w skrócie 
można podsumować Charytatywny Ma-
raton Fitness, podczas którego na hali 
sportowej ZSP nr 5 zbierano pieniądze 
na leczenie i rehabilitację Majki Pocz-
tańskiej. Uzbierana kwota zostanie prze-
znaczona na zakup wózka dla dzieci z mó-
zgowym porażeniem. To pomoże Mai 
w codziennym funkcjonowaniu.

Dokończenie na str. 9

Wykonujemy 
USG serca (UKG)

Rejestracja telefoniczna 

32 248-03-59
ul. Przedszkolna 6

Ruda Śląska Godula

DAMAR
Zespół Poradni Lekarskich
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Ubiegły tydzień rozpoczął się od kolejnej 
serii wizyt prezydent w poszczególnych 
dzielnicach. We wtorek (13.04.) Grażyna 
Dziedzic rozmawiała z mieszkańcami Wir-
ku oraz Czarnego Lasu. Dowiedzieli się oni  
m.in. o planach inwestycyjnych w ich miej-
scu zamieszkania. I tak w ZSO nr 2 oraz  
w budynku ZSP nr 2 będzie wprowa-
dzone zarządzanie energią. In-
westycje zostaną zrealizowa-
ne w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. – 
Pieniądze, które zaosz-
czędzimy dzięki inwesty-
cji, będziemy przezna-
czać na wynagrodzenie 
wykonawcy. W ten spo-
sób w części będzie się ona 
samofinansowała – tłuma-
czyła Grażyna Dziedzic.

Rudzianie również uzyskali odpo-
wiedzi na pytanie dotyczące utworzenia 

miejsc parkingowych i chodników przy ul. 
Czarnoleśnej 41, zorganizowania placu za-
baw na ul. Magdziorza, czy zagospodaro-
wania podwórka przy ul. Tuwima. – W ze-
szłym roku pytaliście Państwo o dalsze losy 
dawnego domu handlowego Hermes. 
Chciałbym powiedzieć, że powiatowy in-
spektor nadzoru budowlanego wydał decy-
zję administracyjną zobowiązującą właści-
cieli obiektu do zabezpieczenia obiektu 
przed dostępem osób niepowołanych. Ter-
min wykonania to koniec kwietnia 2015 ro-
ku – przedstawił Adam Nowak, rzecznik 
prasowy UM.

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

W trosce o 11 małych Ojczyzn
Mieszkańcy Wirku, Czarnego Lasu, Nowego Bytomia, Chebzia i Halemby nie zawiedli frekwencją 
podczas kolejnych spotkań z prezydent miasta Grażyną Dziedzic. Dzięki temu mogli dowiedzieć 
się o planach dotyczących ich dzielnic oraz mieli okazję, by zgłosić problemy, jakie ich trapią.

W ubiegłym tygodniu prezydent  
rozmawiała z mieszkańcami 5 dzielnic.
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Hermes to jed-
nak nie jedyne miej-

sce, którym interesują się 
mieszkańcy Wirku i Czarnego Lasu. 

– Cieszę się, że po-
wstanie wreszcie sala 
gimnastyczna przy 
Szkole Podstawowej 
nr 14. Chciałabym jed-
nak dowiedzieć się, co 
z obiecywanym przed 
trzema laty łącznikiem, 
którego brak doskwie-
ra uczniom? – zastana-

wiała się pani Joanna. – Wiem, jakie to 
ważne, więc wraz z budową sali zostanie 
utworzony także łącznik – zapewniła pre-
zydent.

Z kolei mieszkańcy Nowego Bytomia 
i Chebzia mogli dowiedzieć się o szczegó-
łach termomodernizacji budynku szkoły 
muzycznej, a także remontu basenu przy ul. 
Ratowników, gdzie powstaną trzy nowe ba-
seny oraz m.in. duży plac zabaw i siłownia 
napowietrzna. Dyskutowano także o pro-
jekcie hali widowiskowo-sportowej Pogo-
ni, która miałaby być realizowana od 2016 
roku, o trakcie łączącym Nowy Bytom 

z Wirkiem oraz o rewitalizacji Parku Dwor-
skiego.

Od zawsze sporym problemem dla 
mieszkańców był także parking przed Miej-
skim Centrum Kultury, oraz estetyka na 
rynku. Jednak to ma się zmienić. – Mogę 
zapewnić, że na placu Jana Pawła II będzie 
więcej kwiatów. Przed MCK chcemy zrobić 
ładne miejsce z ławeczkami zamiast obec-
nego parkingu – zapowiedziała Grażyna 
Dziedzic.

Również ten tydzień rozpoczął się od 
spotkania z prezydent Dziedzic, która tym 
razem odwiedziła Halembę. Tradycyjnie 
już władze miasta wymieniły, jakie inwe-
stycje planowane są w dzielnicy. – Szykuje 
się przebudowa instalacji elektrycznej 
w Szkole Podstawowej nr 15. Jest to koszt 
rzędu 700 tysięcy złotych – wyliczał  
wiceprezydent, Michał Pierończyk.  
– Z kolei w Miejskim Przedszkolu nr 36 
przy ul. Poniatowskiego w ramach budżetu 
obywatelskiego zostanie wymienione ogro-
dzenie. Przygotowujemy także dokumenta-
cję na termomodernizację Miejskiego 
Przedszkola nr 25. 

Przedstawiono również inwestycje, które 
Wydział Dróg i Mostów zrealizował w ubie-
głym roku i w pierwszym kwartale tego 
roku. Głównie były to remonty chodników 
i nawierzchni dróg, jak również budowa 
parkingu przy ul. Brodzińskiego oraz prze-
budowa mostu nad rzeką Kłodnica.  
– Chciałem się zapytać, czy miasto posiada 
jakąś strategię, jeżeli chodzi o budowanie 
kolejnych miejsc do parkowania? – dopyty-
wał się jeden z mieszkańców.

– Od 2006 roku w mieście powstało po-
nad tysiąc miejsc parkingowych. W Halem-
bie najwięcej – zaznaczał Tomasz Debernic 
z Wydziału Dróg i Mostów. – Od niedawna 
natomiast mamy taki pomysł, by na końcu 
ulicy Solidarności w miejscu zatoczki do 
parkowania równoległego, stworzyć miej-
sca prostopadłe, bo jest tam na tyle miejsca 
– zdradził.  Dziennikarze WR

Podczas ubiegłotygodniowych spotkań 
mieszkańcy pięciu dzielnic mogli dowiedzieć się 
m.in., jakie inwestycje będą realizowane w tym 
roku. To m.in. remont kąpieliska oraz budowa 

bieżni i trasy biegowej w hali sportowej przy ul. 
Hallera, a także sali gimnastycznej przy SP nr 14 
i utworzenie kompleksu sportowego na Pogoni.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażyna Dziedzic zaprasza mieszkańców na 

spotkania, które odbędą się:

22 kwietnia, środa, godz. 17.00  
– Halemba, Gimnazjum nr 8, ul. ks. Lexa 14

27 kwietnia, poniedziałek, godz. 17.00  
– Godula i Orzegów, Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45

29 kwietnia, środa, godz. 17.00  
– Bielszowice, Dom Kultury, ul. Kokota 170

30 kwietnia, czwartek, godz. 17.00  
– Ruda, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28



Zakończyła się kolejna edycja akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. W ramach 7. kam-
panii swoje samochody bezpłatnie skontrolowało ponad tysiąc mieszkańców! Takie rekordy cieszą, bo 
przecież bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
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Kierowcy przez blisko miesiąc mogli skontrolować samochód.
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AKCJA „BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA”

REKLAMA

FUNKCJONALNE
DOMY 

Z TRADYCJĄ
Kameralne osiedle

przy lesie.
Bliźniaki z 2015 r.

Dom 157 m2 z garażem
Działka ok. 360 m2

Atrakcyjna lokalizacja
Nowa, niższa cena

tel. 664-431-986 | www.nowedomy.wix.com/ruda-slaska

Bezpiecznie oraz komfortowo. 
I to po raz kolejny

Już po raz siódmy kierowcy 
mogli wziąć udział w akcji „Bez-
pieczny Samochód – Bezpieczna 
Rodzina”. Od 25 marca do 17 
kwietnia diagności na trzech sta-
cjach w Rudzie Śląskiej oraz 
jednej w Świętochłowicach zu-
pełnie za darmo sprawdzali stan 
układów: hamulcowego, kie-
rowniczego, zawieszenia, ogu-
mienia, a także oświetlenia. – Na 
naszych stacjach kontroli pojaz-
dów w Goduli i na Bykowinie 
zainteresowanie kierowców było 
ogromne. W Rudzie Śląskiej ak-

cja jest już na tyle popu-
larna i rozreklamowana, 
że mieszkańcy przy oka-
zji wizyt u nas pytają się, 
czy i kiedy odbędzie się 
kolejna edycja – wyja-
śnia Damian Śledź, kie-
rownik Centrum Moto-
ryzacyjnego grupy 
AUTO-BUD w Świę-
tochłowicach.

Do grupy tej, która jest 
partnerem strategicznym naszej 
akcji, należą stacje Alfa, Gamma 
i Omega. Natomiast drugim 

partnerem akcji „Bezpieczny 
Samochód – Bezpieczna Rodzi-
na” jest Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Rudzie 
Śląskiej, na którego stacji w No-
wym Bytomiu kierowcy także 
mogli sprawdzić swój pojazd. 
– Najczęstsze problemy, o których 
informowaliśmy kierowców pod-
czas kontroli, dotyczyły układu 
kierowniczego, który ze względu 
na zły stan dróg jest narażony na 
wiele usterek – mówi Jarosław 
Kłos, diagnosta ze stacji kontroli 

pojazdów Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji w Rudzie 
Śląskiej. – To samo dotyczy ukła-
du hamulcowego. Te elementy 
trudno jest sprawdzić na własną 
rękę przed domem czy w garażu, 
dlatego najlepiej skorzystać 
z pomocy specjalisty – dodaje.

Takich nie brakowało na sta-
cjach PWiK i grupy AUTO-

BUD. – Jakieś pół roku temu 
byłem na przeglądzie rejestra-
cyjnym. Auto niby sprawne, ale 

trochę czasu już minęło, a ja sły-
szę, że coś mi stuka z przodu przy 
prawym kole. Stwierdziłem więc, 
że skoro jest taka akcja, to nic 
nie stracę, jeżeli z niej skorzy-
stam. A zyskać mogę wiele, bo 
gwarancję bezpieczeństwa i pew-
ność, że kolejna podróż zakończy 
się bezpiecznie – tłumaczy pan 
Andrzej, mieszkaniec Wirku. 
– Często jest tak, że kierowcy sa-
mi mają podejrzenie usterki, 
więc wolą do nas podjechać – 
potwierdza Damian Śledź.

PARTNERZY AKCJI
I oby było tak dalej! Tym bar-

dziej, że w ramach siódmej już 
kampanii „Bezpieczny Samo-
chód – Bezpieczna Rodzina” 
swoje samochody sprawdziło 
1045 kierowców. – Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się 
w akcję – zarówno kierowcom 
jak i diagnostom, od których ci 

pierwsi mogli otrzymać specjali-
styczną pomoc. Cieszy to, że na-
sza kampania wpisała się już na 
dobre w kalendarz kierowców 
i stała się swego rodzaju trady-
cją – podsumowuje Anna Pią-
tek-Niewęgłowska, prezes spół-
ki Śląskie Media.

Joanna Oreł
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Droga przez mękę.  | K���������

Kiedy stan ulicy 
Wyzwolenia poprawi się?

Mieszkańcy skarżą się na stan ul. Wyzwolenia.

– „Niepokoi mnie stan drogi ul. Wy-
zwolenia i uważam, że w tym przypad-
ku sprawa jest dość pilna. Droga na 
całej długości jest w fatalnym stanie: 
pozapadana, wybrzuszona, duże usko-
ki, zapadnięte studzienki. Sam opis 
problemu nie obrazuje skali uszko-
dzeń z jaką mamy do czynienia. Pro-
ponuję przejechać się tą drogą w obu 
kierunkach z przepisową prędkością 
50 km/h” – taką wiadomość nadesłał 
do naszej redakcji Tomasz Stanisław-
ski, mieszkaniec Rudy Śląskiej. 
– „Miałem okazję rozmawiać z ludź-
mi, którzy mieszkają przy tej ulicy i tak 
samo jak ja, codziennie korzystają 
z tej drogi. Wszyscy oni podzielają 
moje zdanie co do oceny jej stanu” 
– tłumaczy.

Miasto jednak na chwilę obecną ma 
związane ręce, a roboty tam prowa-
dzone są doraźnie. – Ulica Wyzwole-
nia znajduje się w zasięgu wpływów 
eksploatacji górniczej. Uszkodzenia 
pasa drogowego zagrażające bezpie-
czeństwu ruchu drogowego, będące 
wynikiem działalności górniczej, są 
tam na bieżąco usuwane przez fi rmy 
działające na zlecenie przedsiębiorcy 
górniczego. W chwili obecnej stan uli-
cy Wyzwolenia nie zagraża bezpie-
czeństwu użytkowników drogi – twier-
dzi Adam Nowak, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta. – Wykonanie kapital-
nego remontu tej ulicy będzie możliwe 
dopiero po uspokojeniu wpływów 
z eksploatacji górniczej – dodaje.

 Magdalena Szewczyk

Przejazd samochodem z Wirku do Kochłowic tą właśnie drogą stanowi 
nie lada wyzwanie dla kierowców. Problem jest trudny do rozwiązania, bo 
odpowiedzialny za ulicę Wyzwolenia Urząd Miasta musi czekać. Na co?

– Przecież tam przewija się tysiące 
osób, a po opadach deszczu nie da się 
zrobić nawet trzech kroków – zgłosił 
nam pan Mariusz, mieszkaniec Rudy 
Śląskiej. – Nie mówiąc już o tym, jak 
matki z wózkami miałyby dojść do bu-
dynku. Taka sytuacja utrzymuje się już 
chyba od 20 lat i nikt z tym nic nie robi. 
Czy nie można by wybudować na przy-
kład chodnika za tym starym budyn-
kiem, który znajduje się w pobliżu ba-
senu? – zastanawia się rudzianin.

Aby dostać się do basenu krytego 
przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu, 

najpierw trzeba pokonać kamienistą 
drogę w pobliżu siedziby Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 
Natomiast później rozpoczyna się 
gruntowa droga prowadząca do pły-
walni, przy której znajdują się opusz-
czone obiekty. Betonowe dojście znaj-
duje się dopiero przed wejściem do 
budynku basenu krytego. Ten z kolei 
podlega pod Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Miasto ma jednak ograni-
czone możliwości, jeżeli chodzi o wy-
budowanie drogi dojazdowej. – W bie-
żącym roku, w uchwale budżetowej, 

Kolejny raz wraca problem dojścia do krytego basenu w Nowym Bytomiu. Mieszkańcy skarżą się na to, że po 
deszczu lub w okresie roztopów prowadząca do pływalni gruntowa droga zamienia się w bagno. Niestety – 
miasto ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o poprawę sytuacji.

nie przewidziano żadnych środków na 
poprawę komunikacji – dojścia i do-
jazdu do basenu krytego zlokalizowa-
nego w drugiej linii zabudowy ulicy 
Pokoju w Nowym Bytomiu – mówi 
Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji Urzędu Miasta w Rudzie Ślą-
skiej. – Należy przy tym zaznaczyć, że 
problem wynika głównie z braku pra-
wa własności nieruchomości znajdu-
jących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku basenu, w szczególności za-
jętych obecnym dojazdem – uzasadnia.
 Joanna Oreł Gruntowa droga po deszczu zamienia się w błoto.

Dlaczego ulica Wyzwolenia tak 
interesuje mieszkańców? Jeden 
z nich – pan Tomasz – zgłosił, że 
po konsultacjach z mechanikiem 

dowiedział się, że codzienne, 
dwukrotne uczęszczanie tą drogą 
przez okres jednego roku może 

wpłynąć na szybsze zużycie części 
zawieszenia z 15 do 20 procent.

Najpierw przez błoto. | NOWY BYTOM

Później na basen. Nie lada wyzwanie
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl
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KATASTROFA W KOPALNI WUJEK-RUCH ŚLĄSK

W walce o uratowanie  
górników

Wojciech Jaros podczas spotkania przed kopalnią  
oraz miejsce, gdzie zostanie wykonany odwiert.

Trwa dramatyczna akcja poszukiwania dwóch górników, którzy w wyniku prawdopo-
dobnie największego wstrząsu, do którego doszło w kopalni Wujek-Ruch Śląsk w Ko-
chłowicach. Najpierw ratownicy próbowali przebić się do zaginionych pod ziemią. To 
jednak jest mało wykonalne. Zdecydowano się więc na wykonanie pionowego od-
wiertu.
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w Rudzie Śląskiej
ul. Niedurnego 55
pon.-pt. 9.00-17.00.

– Mam nadzieję, że dotrzemy do górni-
ków i uratujemy ich. Były bowiem takie 
przypadki, że akcja ratownicza trwała na-
wet kilkadziesiąt godzin, a górnicy przeżyli 
– takie słowa w sobotę (18.04.) skierował 
do dziennikarzy Zygmunt Łukaszczyk, 
prezes Katowickiego Holdingu Węglowe-
go, pod który podlega kopalnia Wujek-
Ruch Śląsk.

Tą nadzieją żyjemy od północy w no-
cy z piątku na sobotę. To właśnie wtedy 
na poziomie 1050 metrów w kopalni 
Wujek-Ruch Śląsk w 
Kochłowicach doszło do 
wstrząsu na poziomie 
ok. 4,2 w skali Richtera. 
Jego skutki były odczu-
walne nie tylko w Ru-
dzie Śląskiej, ale m.in. 
także w Katowicach, 
Świętochłowicach, Cho-
rzowie, Zabrzu, czy By-
tomiu. Według danych 
Deutsches GeoFor-
schungsZentrum central-
ny punkt wstrząsu znaj-
dował się pod Święto-
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Do katastrofy doszło w nocy z piątku 
na sobotę. Pod ziemią kopalni 

Wujek-Ruch Śląsk doszło do bodaj 
najsilniejszego wstrząsu w historii 
naszego regionu. Miał on siłę ok. 
4,2 w skali Richtera. Co było jego 
przyczyną?  – Samo zdarzenie na 

pewno nie było spowodowane 
eksploatacją, bo nie prowadzono jej 

w tym rejonie – twierdzi Zygmunt 
Łukaszczyk, rzecznik KHW.

chłowicami na ścianie wydobywczej. 
Niestety, w pobliżu tego miejsca znaj-
dowali się górnicy. – Podczas prowa-
dzonego zgodnie z procedurami 
sprawdzania liczby pracowników 
okazało się, że z osiemnastu znaj-
dujących się w zagrożonym rejonie 
i praktycznie już go opuszczających, 
nie zgłosiło się dwóch – poinformo-
wał w sobotę Wojciech Jaros, rzecznik 
prasowy Katowickiego Holdingu Wę-
glowego.

Z informacji KHW wynika, że do 
wstrząsu doszło na skutek tzw. odprężenia 
górotworu. – Wstrząs spowodował wypię-
trzenie spągu w tak znacznym stopniu, że 
nie da się tamtędy przejść – wyjaśnia Woj-
ciech Jaros. 

Z racji tego, że poszukiwania dotyczą 
ludzi, nie można używać ciężkiego sprzę-
tu, toteż ratownicy muszą pracować ręcz-
nie nad usunięciem przeszkód, a tych jest 
coraz więcej. – Ratownicy w wyrobisku 
trafili w nocy na potężny głaz, który musie-
li ominąć. Tzw. korytarz jaki wykonują pod 
stropem to tunelik o wymiarach 1x1 metr. 

Z niego widać dalszy 
prześwit, rzędu ok. 40 

cm. I widać – jak poda-
wano wcześniej – że na 

pewno do 180 metra nie ma 
poprawy, jest coraz trudniej. 

Korytarz sięga obecnie 173 metra – 
poinformował wczoraj rano KHW.

Między innymi dlatego też zdecydowa-
no się na montaż kombajnu, ważącego bli-
sko 30 ton, który ma pomóc w prowadze-
niu akcji ratowniczej. W wyrobisku, z któ-
rego się wycofano, a którym wychodzi 
powietrze wylotowe, odświeżona została 
także w całości zapora przeciwwybucho-
wa. Zostały również zamontowane czujni-
ki gazów. Ponadto zdecydowano o wyko-
naniu odwiertu z powierzchni. – Wiertnica 
mierzy kilkanaście metrów do góry, a do 
tego trzeba przygotować podłoże, aby ją 
ustawić. Trudno więc określić, ile to po-
trwa – przyznał wczoraj Wojciech Jaros. 

Niestety, z górnikami nie ma kontaktu 
(stan na godzinę oddania do druku wyda-
nia tej gazety). Ich rodziny od momentu 
zdarzenia są objęte opieką psychologa,  
w tym – dzięki pomocy miasta – opieką 
psychologa dziecięcego. 

Dodajmy, że według wstępnych ocen 
wstrząs w nocy z piątku na sobotę był jed-
nym z najsilniejszych (o ile nie najsilniej-
szy), jakie wystąpiły w naszym rejonie. Na 
razie nie wiadomo jednak, jaka była jego 
dokładna przyczyna. – Samo zdarzenie, 
które miało miejsce o północy, na pewno 
nie było spowodowane eksploatacją, bo 
nie prowadzono jej w tym rejonie. Sami 
wiemy, że energię, która kumuluje się 
w górotworze, po określonym czasie natu-
ra musi gdzieś oddać. To było prawdopo-
dobnie przyczyną zdarzenia. Tego nie dało 
się przewidzieć – tłumaczy Zygmunt Łu-
kaszczyk, prezes KHW.

Joanna Oreł
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Baran – W tym cza-
sie możliwe są opóź-
nienia i nagłe zmia-

ny planów. Postaraj się reago-
wać na wszystko ze spokojem 
i cierpliwością. Bądź wyrozu-
miały dla siebie samego i innych 
ludzi.

Byk – Tydzień minie 
na pogawędkach i 
miłych spotkaniach, 

a obowiązki zawodowe odłożysz 
na dalszy plan. Możesz teraz 
z powodzeniem pięknie udeko-
rować dom lub urządzać wnę-
trza.

Bliźnięta – Postaraj 
się unikać wypomi-
nania błędów, a ty-

dzień minie Ci w dobrym humo-
rze. Będziesz kreatywny i bardzo 
łatwo zdobędziesz nowych zna-
jomych. Kto wie, może wśród 
nich znajdzie się Twoja miłość?

Rak – To dobry czas 
na reklamę samego 
siebie, tak więc za-

dbaj o swój wygląd i pokaż się 
z jak najlepszej strony. Poświęć 
więcej czasu na medytację, afi r-
muj szczęście i miłość a szybciej 
pojawią się w Twoim życiu.

Lew – Pozbędziesz 
się starych schema-
tów i zaczniesz my-

śleć bardziej nowocześnie, co 
wprawi Cię w dobry nastrój. Do-
konuj zmian, nie tylko wokół 
siebie, ale również w sobie.

Panna – Szybko po-
zbędziesz się złych 
przyzwyczajeń i po-

czujesz, że zaczynasz żyć na no-
wo. Unikaj teraz rozmów o uczu-
ciach i bądź w tym temacie 
ostrożna. Nie oskarżaj pochop-
nie.

Waga – Będziesz 
w dobrym nastroju 
i zechcesz bardziej 

zadbać o siebie. To dobry czas, 
by zapisać się na siłownię czy 
fi tness. Więcej ruchu sprawi, że 
poczujesz się jak nowo narodzo-
na.

Skorpion – Czas 
sprzyja spotkaniom 
towarzyskim. Warto 

zadzwonić do dawnych znajo-
mych i przywrócić blask starym 
przyjaźniom, może serce znów 
zabije Ci mocniej.

Strzelec – Przygo-
tuj się na nieocze-
kiwane spotkania 

i ciekawe wiadomości, które 
spowodują, że zaczniesz żyć 
szybszym tempem. Unikaj te-
raz nadmiernego wysiłku.

Koziorożec – Cze-
ka Cię doskonały 
czas na fi nansowe 

inwestycje, a także na większe 
zakupy. Możesz śmiało zało-
żyć konto w banku czy lokatę. 
Jeśli szukasz pracy, właśnie 
teraz możesz ją znaleźć.

Wodnik – Będziesz 
otwarty i towarzy-
ski. Gwiazdy sprzy-

jają wszystkiemu co nowe 
i kończeniu nudnych spraw. 
Powiększy się teraz znacząco 
Twoje grono znajomych.

Ryby – Będzie to 
idealny czas na 
randki i okazywa-

nie miłości. Jeśli nie zrobiłaś 
swojej mapy marzeń, spisz te-
raz wszystko czego pragniesz, 
a spełni się to niebawem.

Salon Wróżb FELICITAS
ul. Kłodnicka 97, 
Ruda Śląska (Halemba)
Wróżka Michalina Rzepka
tel. 794-666-646
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Poziomo: 1 – mątwa, 5 – dawny rower, 8 – 
osłona ręki przy szabli, 9 – wysuszony miąższ 
orzechów kokosowych, 11 – łow. miejsce zryte 
przez dziki, 12 – imitacja, 15 – odm. polimor-
fi czna dwutlenku tytanu, 17 – jedn. monetarna 
USA, 20 – szal futrzany, 21 – ryba z rzędu oko-
niokształtnych, 24 – bombardowanie lotnicze, 
25 – ind. poemat bohaterski, 28 – sprężysta siat-
ka, 29 – szlachecki herb polski, 32 – zdrowe 
warzywo, 33 – radula, 36 – prawy dopływ Bzu-
ry, 39 – konwojent, 42 – podymne, podworowe, 
43 – arkan, 45 – potrzebne podejrzanemu, 46 – 
chroniony ptak wodny, 47 – cieplica. 

Pionowo: 1 – wyświęcenie na biskupa, 2 – 
prawosławny duchowny, 3 – imię żeńskie, 4 – 
zbudował ją Noe, 5 – młot do wbijania pali 
w ziemię, 6 – bibelot, 7 – sknera, 10 – miodo-
żer, 13 – np. Wisła, Odra, 14 – mowa niewiąza-
na, 16 – komin wulkaniczny, 17 – mit. gr. matka 
Perseusza, 18 – fajki, 19 – ind. wóz ozdobny, 
procesyjny, 21 – zlot czarownic, 22 – jesienny 
kwiat, 23 – dochód, zysk, 26 – lęk, obawa, 27 
– komik cyrkowy, błazen, 30 – skowronek bo-
rowy, 31 – jedn. mocy, 34 – przylądek na An-
tarktydzie, 35 – gat. bekasa, 37 – glina moreno-
wa, 38 – elektroda dodatnia, 40 – ślad w drzewie po przejściu piły, 
41 – miasto na Pojezierzu Gnieźnieńskim, 44 – np. gouda, feta.

Hasło krzyżówki nr 14 brzmiało: „Polisa ubezpieczeniowa”. 
Nagrodę otrzymuje Henryk Smadek. Po odbiór zapraszamy do 
redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do 

KRZYŻÓWKĘ SPONSORUJE

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

Aproduction
Agnieszka Rolnik
pierwsza sesja 
Twojego malucha

tel. 798 896 968
facebook.pl/aproduction.rolnik
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Filip Rzońca
syn 
Katarzyny 
i Sebastiana
ur. 5.04. 
(2850 g 
i 54 cm)

Wiktor 
Oktaba, 
syn 
Katarzyny 
i Piotra, 
ur. 26.03 
(3580 g 
i 55 cm)

Zuzanna Rumińska
córka Marty i Przemysława
ur. 8.03. (1965 g i 47 cm)

Blanka Wilk
córka Darii i Pawła

ur. 11.04. (3100 g i 49 cm)

Wiktor Puczyński
syn Adriany i Łukasza

ur. 12.04. (3040 g i 53 cm)

Max Komander
syn Julii i Jakuba

ur. 13.04. (3350 g i 55 cm)

Alicja Zawisza
córka Ewy i Jarosława

ur. 11.04. (2885 g i 51 cm)

Maria Garnczarek
córka Katarzyny i Grzegorza
ur. 15.04. (3560 g i 54 cm)

Mateusz Kowolik
syn Anny i Szymona

ur. 15.04. (3010 g i 51 cm)

Emilia Gromek
córka Jesicy i Marcina

ur. 13.04. (3400 g i 55 cm)

Lena Ostrowska
córka Sylwii i Daniela

ur. 13.04. (3450 g i 53 cm)

Zosia Kupka
córka Anny i Michała

ur. 14.04. (3625 g i 58 cm)

Maksymilian Małkowski
syn Agnieszki i Dawida

ur. 14.04. (4000 g i 58 cm)

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217) 
wykazu wolnego lokalu użytkowego stanowiącego garaż murowany 

nr 4 o powierzchni użytkowej 15,80 m2 położonego w zespole 
7 boksów garażowych w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja, który 

zostanie sprzedany w drodze przetargu z jednoczesnym oddaniem 
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki nr 2131/107, na 

której garaż jest usytuowany i ustanowieniem odpłatnej służebności 
gruntowej na działce nr 2920/107 (cena wywoławcza nett o 

do przetargu wynosi – 15.500,00 zł, wynagrodzenie 
za służebność 3.600,00 zł + VAT). 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza i podaje warunki przetargu ustnego nieograniczonego na  oddanie w dzier-
żawę na czas oznaczony – do 3 lat – pomieszczeń znajdujących się w budynku kon-
tenerowy, mieszczących się w Rudzie Śląskiej przy ulic Ratowników 2 o łącznej po-
wierzchni 108,43 m2 przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej, 
składający się z sali konsumpcyjnej 60,78 m2, kuchni 23,17 m2, zmywalni 5,82 m2, 
magazynu 2,57 m2, wc dla personelu 2,64 m2, korytarza 13,45 m2 przeznaczonych na 
cele związane  z prowadzeniem działalności gastronomicznej.

Przetarg odbędzie się dnia 12.05.2015 r. o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy ulicy 
gen. Hallera 14a.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR, na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ruda Ślą-
ska (www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR-u
(www.bip.mosir.rsl.pl). 

Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział Tech-
niczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

OGŁOSZENIE



– Można powiedzieć, że samo 
wysłanie zgłoszenia syna 
do spektaklu było dziełem 

przypadku. Mąż przejeżdżając 
obok teatru zauważył afi sz 

informujący o poszukiwaniu 
chłopców uzdolnionych 

rytmicznie do nowego musicalu. 
W zasadzie w ostatniej chwili 

zgłosiliśmy kandydaturę syna – 
mówi Anna Bracka, 
mama Beniamina.
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LUDZIE Z PASJĄ

„Billy Elliot” z rudzkim akcentem! 
Premiera słynnego brytyjskiego musicalu „Billy Elliot” w chorzowskim Teatrze Rozrywki była niezwykłym wydarze-
niem nie tylko dla koneserów musicalowych doznań, ale także dla nas, rudzian. Otóż na scenie, u boku doświadczo-
nych dziecięcych aktorów, zadebiutował dziesięcioletni mieszkaniec Rudy Śląskiej, Beniamin Bracki, który wcielił 
się w postać Małego Chłopca. – Bardzo podoba mi się występowanie przed publicznością, choć trochę się tym 
stresuję. Na scenie zapominam o tym i przenoszę się w sceniczny świat – przyznaje Beniamin Bracki.

Fo
to

:  
D

K

Musicalową przygodę 
Beniamina możemy śledzić na 
deskach chorzowskiego Teatru 
Rozrywki jeszcze m.in. 27, 28, 

29, 30 i 31 maja. – Bardzo 
podoba mi się występowanie 

przed publicznością, choć trochę 
się tym stresuję. Na scenie 

zapominam o tym i przenoszę 
się w sceniczny świat 

– przyznaje Beniamin Bracki.

SALON PIĘKNOŚCI
DLA ZWIERZĄT

Ruda Śląska-Halemba, ul. 1 Maja 39
tel. 798-51-20-62, www.piesnamedal.com.pl

godz. otwarcia: pn.-pt. 9.00-15.00
w pozostałe dni i godziny po wcześniejszym 

umówieniu telefonicznym

Myliłby się jednak ten, kto 
uważa, że duża scena zmieniła 
naszego małego bohatera. 
Beniamin nadal jest skrom-
nym uczniem trzeciej klasy 
Szkoły Podstawowej nr 20 im. 
Marii Konopnickiej w Ko-
chłowicach, a na swoim kon-
cie już wcześniej miał sukce-
sy. – Praca z takimi uczniami 
jak Beniamin to dla pedago-
gów przyjemność – podkreśla 
Katarzyna Szuba, dyrektorka 
SP nr 20.

Przypomnijmy, że to właśnie do 
dziesięciolatka trafi ł tytuł tegoroczne-
go Omnibusa podczas Miejskiej Inter-
dyscyplinarnej Olimpiady Trzeciokla-
sistów. Ponadto z uwagi na pasję do 
muzyki Beniamin przed trzema laty 
został uczniem Zespołu Szkół Muzycz-
nych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, 
gdzie występuje także w chórze. W ze-
szłym roku odsłonił swą romantyczną 
duszę zdobywając I miejsce w Konkur-

Beniamin Bracki wraz z mamą Anną.

REKLAMA

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
INFORMUJE, że

w dniach
od 27 do 30 kwietnia 

2015 r.
rudzki Urząd Skarbowy 

uruchomi punkt instruktażu 
i pomocy w wysyłce przez 

Internet zeznań rocznych za 
2014 r. Punkt, usytuowany 

obok Biura Obsługi 
Mieszkańców w budynku 

Urzędu Miasta Ruda Śląska 
przy placu Jana Pawła II 6, 
będzie czynny w godzinach 

pracy Urzędu Miasta.

Aby możliwe było przesłanie 
zeznania podatkowego 
za pomocą platf ormy 
internetowej, należy 

mieć przy sobie: 

informacje o osiągniętych • 
dochodach za 2014 r.

kopię zeznania za 2013 r. • 
lub kopię przychodów za 
ten rok.

Zapraszamy Mieszkańców 
Naszego Miasta do 

odwiedzenia w dniach 
27-30 kwietnia 2015 r. 

Urzędu Miasta Ruda Śląska 
i skorzystania 

z punktu instruktażu 
Urzędu Skarbowego.

OGŁOSZENIE

sie Muzyki Romantycznej, organizo-
wanym przez szkołę. Do plejady tych 
niezwykłych osiągnięć dołączyła ostat-
nio rola w musicalu „Billy Elliot”.
– Można powiedzieć, że samo zgłosze-
nie syna do spektaklu było dziełem 
przypadku. Mąż przejeżdżając obok te-
atru zauważył afi sz informujący o po-
szukiwaniu chłopców uzdolnionych 
rytmicznie do nowego musicalu. W za-
sadzie w ostatniej chwili wysłaliśmy 
kandydaturę Benia i po kilku dniach 
otrzymaliśmy zaproszenie na przesłu-

chanie – wyjaśnia Anna Bracka, mama 
chłopca. 

Po całodniowym castingu Beniamin 
wracał nieco zrezygnowany, bo nie są-
dził, że ma szansę na miejsce w obsa-
dzie. Tymczasem po dwóch dniach za-
dzwonił telefon – była to pani z teatru, 
która poinformowała o otrzymaniu ro-
li. W związku z tym 9 kwietnia stał się 
pamiętnym dniem dla naszego bohate-
ra – wtedy Beniamin Bracki po raz 

pierwszy wystąpił w przedsta-
wieniu „Billy Elliot”. – W cza-
sie przedstawienia syn pojawia 
się na scenie kilkakrotnie, wi-
dać go na samym początku jako 
kolegę Billy’ego z boksu, w dru-
gim akcie śpiewa i tańczy pod-
czas sceny bożonarodzeniowej, 
bierze także udział w przesłu-
chaniu, odśpiewując główną 
piosenkę oraz wykonując ta-
neczną choreografi ę – wylicza 
mama Beniamina. 

Sława związana z takimi wy-
różnieniami nie jest jednak istot-

na ani dla rodziców, ani dla samego Be-
niamina. – Najważniejsze, by syn był po 
prostu szczęśliwy i mógł spełniać swoje 
marzenia – wyznała Anna Bracka. 

Tych marzeń chłopiec ma wiele.
 – Chciałbym podróżować po świecie, 
nauczyć się gry na skrzypcach i wystą-
pić kiedyś jako tytułowy „Billy Elliot” 
– zwierzył się nasz bohater. Musical 
można będzie zobaczyć w najbliższym 
czasie 27, 28, 29, 30 i 31 maja w cho-
rzowskim Teatrze Rozrywki.

Dominika Kubizna 
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Ruda wciąż roztańczona!
Myli się ten, kto myśli, że nasze miasto roztańczyło 

się tylko w październiku minionego roku. Ruda tańczy 
nadal! Najlepszym tego dowodem jest odsłona tanecz-
na XXV Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Prze-
słuchania w tej kategorii odbyły się w ubiegły wtorek 
(14.04.).

Zgłosiło się do niej aż 49 wykonawców (grup oraz 
solistów) z rudzkich placówek, których podzielono na 
kategorie wiekowe, a którzy przez ponad cztery godzi-
ny pokazywali to, co potrafią najlepiej. Nam udało się 
porozmawiać z małymi artystkami, kiedy te czekały na 
swój występ. –  Lubimy tańczyć hip-hop, więc zapre-
zentujemy około trzyminutowy układ przy właśnie ta-
kiej muzyce – wyznały dziewczyny z grupy Szok, dzia-
łającej przy Osiedlowym Domu Kultury Muza RSM.

Choć hip-hopową muzykę często można było usły-
szeć w czasie imprezy, to na scenie nie był to jedyny 
taneczny styl. Były też m.in. hity z pierwszych miejsc 

list przebojów, aranżacje w stylu orientalnym, a nawet 
dobrze znane młodszej publiczności „Smerfy”. Królo-
wały barwnie, energicznie i zabawnie.  DK 

Na scenie MCK wystąpiło 49 artystów.

BIELSZOWICE

Na śląskiej karuzeli

Spotykają się co roku na scenie Domu Kultury 
w Bielszowicach, by wspólnie przeżyć chwile z kulturą 
za pan brat. W tym roku jednak wydarzenie to miało 
wyjątkowy charakter. W środę (15.04.) odbyła się 12. 
edycja „Karuzeli przedszkolaków”, której tegoroczna 
tematyka dotyczyła Śląska.

– Dwunasta już „Karuzela przedszkolaków” mija 
pod hasłem „Jo je stond”. Wszystkie dzieci, które wy-
stąpią na scenie, zaprezentują kulturę i tradycję naszej 
małej Ojczyzny jako jednej z części całego Śląska. Każ-
de z przedszkoli pokaże swoją wizję wymyślonego przez 

Dla dzieci występ był świetną zabawą.

BIELSZOWICE

Ekologiczni aż miło

Do rywalizacji stanęły 4 drużyny.

Ostatnie trzy lata szlifują swoje umiejętności w skali 
regionalnej, a od kilkunastu – między sobą. W Zespole 
Szkół Specjalnych nr 4 w Bielszowicach odbyła się 3. 
edycja międzyszkolnego konkursu ekologicznego, bę-
dąca podsumowaniem dotychczasowych zmagań. 

O tym, że uczniowie ZSS nr 4 są z ekologią za pan 
brat, można się przekonać, patrząc na kolejne akcje or-
ganizowane w szkole. Działalność ta obejmuje m.in. 
zbiórkę makulatury i innych surowców wtórnych, zu-
żytych baterii oraz elektrosprzętu, a także udział w ak-
cji sprzątania świata, czy organizację pogadanek ekolo-
gicznych i konkursów. Ostatni i jeden z kluczowych 
odbył się w minioną środę (15.04.). – Konkurs ekolo-
giczny jest organizowany w naszej szkole od kilkunastu 
lat. Najpierw tylko w skali szkolnej, a od trzech lat or-
ganizujemy konkurs międzyszkolny, w którym udział 
biorą uczniowie także ze szkół z miast ościennych  
– Chorzowa, Zabrza i Świętochłowic – wylicza Anna 
Wieloch, dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych nr 4.

Tak też było i tym razem. Najpierw uczniowie 
z młodszych klas zaprezentowali przed publicznością 
proekologiczne przedstawienie, a następnie cztery dru-
żyny starszych roczników odpowiadając na kolejne 
pytania, zmierzyły się w rywalizacji o miano najbar-
dziej ekologicznej i świadomej dbałości o środowisko.

JO

HALEMBA

Najważniejsza 
dobra zabawa!
Choć to wydarzenie jest pełne emocji i rywalizacji, dla 

jego uczestników głównie liczy się dobra zabawa fair 
play! Już kolejny raz podopieczni rudzkich przedszkoli 
mogli w piątek (17.04.) zmierzyć się w prawdziwie olim-
pijskim pięcioboju. Wszystko to w murach Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rudzie Śląskiej.

Turniej Gier i Zabaw to już tradycja. Przedszkolaki co 
roku zmagają się w pięciu konkurencjach: wyścigach 
w workach, tunelu, sztafecie sprawnościowej, rzutach do 
celu, czy biegu z piłką po slalomie. – W tym roku udział 
wzięło dziewięć placówek przedszkolnych, natomiast do 
finału przeszły trzy z nich. Dla maluchów zaplanowali-
śmy także urozmaicenie w postaci występu wokalnego i ta-
necznego naszych uczennic. Po rywalizacji pełnej emocji 
i zabawy, na najlepszą drużynę czekał puchar zwycięzcy 
– mówiła Aleksandra Widera, organizatorka imprezy. – 
Uważam, że od jak najwcześniejszych lat trzeba zaszcze-
pić w dzieciach chęć uprawiania sportu – dodała nauczy-
cielka. – Sport jest ważny, bo kto ćwiczy ma dużo energii, 
jest wytrenowany i we wszystkim wygrywa – zapewniała 
Julka Kwiatkowska, podopieczna MP nr 39.

 MS

WIREK

Poznajmy się!
Mimo że odbierają rzeczywistość nieco inaczej, są 

jej tak samo ciekawe. Dzieci uczące się w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 3 im. św. Łukasza zaprosiły 
w swoje progi rudzian chcąc świętować razem Dzień 
Autyzmu, który odbył się w miniony czwartek 
(16.04.).

– Od trzech lat obchodzimy to wydarzenie, starając 
się dzięki niemu uwrażliwić innych na potrzeby wycho-
wanków, ale również pokazywać jak wspaniali potrafią 
oni być – podkreślali Małgorzata Durma i Wojciech Fi-
jałkowski z ZSS nr 3. 

Mowa o około trzydziestu uczniach, którzy byli 
prawdziwymi gwiazdorami spotkania. Włożyli w nie 
ogrom pracy! Między innymi podczas zajęć w klasach, 
kiedy to przyrządzali sałatki, parzyli herbatę, czy kiedy 
na sali gimnastycznej wystawiali przedstawienie opo-
wiadające o nich samych. Wymowna folia oddzielała 
większość aktorów od reszty społeczności szkolnej, 
pokazując jednak, że nie można się nią zrażać, a każde-
go dnia próbować ją przedrzeć. Tak właśnie dzieje się 
w „Łukaszu”, gdzie działają specjalne oddziały przed-
szkolne dla dzieci autystycznych. To właśnie w nich 
wychowankowie mogą rozpocząć swoją przygodę 
z nauką i kontynuować ją w dalszych oddziałach.

 DK 

Kochłowice

Bezpiecznie w ZSO 3

Uczniom zaprezentowano symulator dachowania.

W poniedziałek (20.04.) w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 3 przy współpracy z Wydziałem Ruchu 
Drogowego policji wojewódzkiej zakończono kampanię 
„Niedoświadczony – Zagrożony”. Inicjatywa ta miała na 
celu uświadomienie, że niewłaściwe zachowanie na dro-
dze może sprowadzić niebezpieczeństwo nie tylko na nas, 
ale także i na pozostałych uczestników ruchu. 

– Od stycznia w naszej szkole trwała kampania, pod-
czas której uczniowie wsłuchiwali się w prelekcje organi-
zowane przez policjantów. Dodatkowo wybraliśmy się na 
Akademię Młodego Kierowcy w Katowicach. To wszystko 
obejmowało kompleksową naukę dotyczącą zagrożeń 
związanych z ruchem drogowym, kodeksu drogowego, 
praw i obowiązków kierowcy – tłumaczyła Justyna  
Grajdek, koordynatorka projektu.

Podsumowanie składało się z dwóch części. W pierw-
szej z nich odbyła się ostatnia już prelekcja. W drugiej 
natomiast rozstrzygnięto konkurs na spot informacyjny 
związany z zagrożeniami w ruchu drogowym. Uczniowie 
zgłosili aż 9 prac. – Jest to kampania wyjątkowa – wyda-
rzenie o takiej tematyce chyba w żadnej ze szkół w Polsce 
nie odbywa się z takim rozmachem – mówił podinsp. Wło-
dzimierz Mogiła, prelegent Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Katowicach.       MS

NOWY�BYTOM
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Na scenie DK rodzą się nowe talenty.
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MP nr 4 pokazało, jak się żyje na tzw. Frynie.
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nas hasła – tłumaczyła Hanka Gdynia, dyrektorka 
Miejskiego Przedszkola nr 30 w Bielszowicach, które 
jest organizatorem imprezy.

W wydarzeniu wzięło udział osiem przedszkoli 
z Nowego Bytomia, Wirku i Bielszowic, a finałową im-
prezę tradycyjnie poprowadziła Aleksandra Poloczek. 
– Usilnie próbujemy związać dzieci ze śląskimi zwycza-
jami, prowadząc ciekawe zajęcia oraz biorąc udział 
w wielu wydarzeniach, które mają na celu podkreśle-
nie, jak ważne jest pamiętanie o śląskich korzeniach – 
dodała Hanka Gdynia. MS
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Pomagaliśmy po... 
chińsku!

 Tym razem bohaterami, którzy mogli przekonać się o wielkodusz-
ności rudzian, byli bliźniacy – Maciek i Piotrek Giermanowiczo-
wie, którzy chorują na encefalopatię niedotleniowo-niedokrwien-
ną, czyli częściowe uszkodzenie mózgu. Niedzielna (19.04.) forma 
pomocy dla chłopców była połączeniem dobrej zabawy i nauki. 
Wystarczyło wziąć udział w warsztatach poświęconych chińskiej 
kulturze i kuchni, które zorganizowano w lokalu Tu Lis Ma Nore.

– Około czterdziestu osób pojawiło 
się na zajęciach, wspierając tym sa-
mym naszych synów. To wspaniale, że 
tylu rodziców potrafiło oderwać się od 
swoich obowiązków i przyjść na 
warsztaty wraz ze swoimi pociechami 
– mówił Robert Giermanowicz, ojciec 
chłopców.

Atrakcji nie brakowało. Główną 
z nich była prawdziwa mieszkanka 
Chin, która towarzyszyła zebranym 
podczas wydarzenia. Spragnieni wie-
dzy mogli zobaczyć m.in. chiński kra-
jobraz, panującą tam kulturę i nietypo-
wą kaligrafię, a także opanować wita-
nie, żegnanie oraz pozdrawianie w tym 
języku. Warsztaty prowadziła absol-
wentka indologii na Uniwersytecie 
Wrocławskim, Patrycja Wilczura.  
Z kolei na smakoszy czekały przeką-

ski doprawione chińskimi przyprawa-
mi, jak i możliwość jedzenia pałeczka-
mi. Spotkaniu towarzyszyły także 
konsultacje logopedyczne z Izabelą 
Ziółkowską oraz Lidią Żoch-Karlow-
ską, m.in. specjalistką terapii integra-
cji sensorycznej. – Mnie oraz żonie 
również udało się pozyskać kilka cen-
nych rad dotyczących naszych chłop-
ców – podkreślił pan Robert. 

A jak tego dnia czuli się nasi boha-
terowie? Na szczęście, mimo nowe-
go otoczenia, szybko się do niego 
przyzwyczaili i z zaciekawieniem 
przyglądali się temu, co dzieje się 
dookoła. – Synom bardzo podobało 
się wyświetlanie slajdów dotyczą-
cych Chin – powiedział Robert Gier-
manowicz.

Dominika Kubizna 

– Majeczka w ciąży była zdrowym 
dzieckiem, ale przy porodzie nastąpiły 
komplikacje. Teraz walczymy o nią z ca-
łych sił. Majka ma mieć kupiony wózek 
dla dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Refundacje na ten 
cel są, jednak koszt tego 
sprzętu przewyższa nasze 
możliwości. Dlatego zebra-
ne pieniądze zostaną prze-
znaczone właśnie na ten cel 
– tłumaczyła Anna Stężały-
Pocztańska, mama Majki.  
– Jesteśmy z siostrą instruktorka-
mi fitness. Kiedy uczyłam w szkole, 
też organizowałam takie akcje. Teraz 
wszyscy pomagają nam. Cały czas leczy-
my i rehabilitujemy Majkę. Założyliśmy 
także jej stronę internetową. Jeżeli udało-
by się zebrać odpowiednią sumę, to chcie-
libyśmy tam podziękować za pomoc.

Maja uczęszcza na zajęcia w ośrodku 
w Chorzowie. Oprócz tego jej rodzice re-
habilitują ją prywatnie. Maja choruje na 
mózgowe porażenie dziecięce czterokoń-
czynowe oraz ma wszczepioną zastawkę 
otrzewną, komorową, wskutek przebyte-
go wodogłowia pokrwotocznego. Ozna-

MARATON FITNESS

Pomoc ze sportową werwą
Zumba, dance, pilates oraz joga – w sobotę (18.04.) wszyscy spragnieni ruchu i dzielenia się dobro-
cią, mogli znaleźć coś dla siebie podczas Charytatywnego Maratonu Fitness. Celem przedsięwzięcia, 
które odbyło się na hali sportowej ZSP nr 5, było wsparcie leczenia i rehabilitacji Majki Pocztańskiej.

cza to, że czeka ją w przyszłości wymiana 
tej zastawki. – Dowiedziałam się o tym 
maratonie w szkole. Były tam plakaty 
i dużo dziewczyn wybrało się trochę poru-
szać. Nie ma chyba lepszej formy pomocy.  
Z tego co widzę, jest też ona coraz bar-
dziej popularna – opowiadała Monika, 
jedna z uczestniczek maratonu.

Na sali nie brakowało zdeterminowa-
nych osób, by pomóc i jednocześnie za-
żyć ruchu. Wśród uczestników maratonu 
najwięcej było pań, ale nie brakowało 
chętnych mężczyzn. Rudzian na pewno 

motywował cel sobotniego maratonu.  
– To mój kolejny raz. Często biorę udział 
w takich akcjach. Wielu ludzi na pewno 
przyciąga taka forma fitnessu. Wszyscy 
jesteśmy tu, by pomagać. Sądząc po spo-
rej liczbie osób, różne formy fitnessu są 
coraz bardziej popularne. Najbardziej 
podobały mi się zajęcia z zumby – mówiła 
Weronika, uczestniczka akcji. W marato-
nie wzięło udział około 240 osób. 

W ramach akcji udało się uzbierać oko-
ło 8 tys. 110 zł.

Robert Połzoń

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie podczas sobotniego maratonu.
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Zdrowie i bezpieczeństwo. To najważniejsze

– Istotny wpływ na ludzkie zdrowie ma 
nie tylko jakość spożywanych pokarmów, 
lecz także bezpieczna woda. Pragniemy 
zatem zwrócić uwagę mieszkańców na 
ten aspekt, promując przy tym picie wody 
ze sprawdzonego źródła, a taką dostar-
czają właśnie rudzkie wodociągi – pod-
kreśla Małgorzata Skrzypek z PWiK. –  
Będziemy także namawiać dzieci do pod-
stawowego nawyku mycia rąk wodą i my-
dłem, który zapobiega rozwojowi różno-
rodnych infekcji oraz chorób.

Pierwszą okazją ku temu był Dzień 
Otwarty w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2, gdzie w minioną sobotę 
(18.04.) przedstawiciele PWiK i sanepidu 
na specjalnym stanowisku zachęcali 
m.in. uczniów do dbałości o bezpieczeń-
stwo żywności oraz higienę. – Współpra-

Ś������� D���� Z������

cujemy w tym zakresie również z Rudzkim 
Inkubatorem Przedsiębiorczości. W ra-
mach tego przedsięwzięcia planujemy 
w czerwcu podczas śniadania biznesowe-
go informować przedsiębiorców na temat 
bezpiecznej żywności, a zaproszeni prele-
genci przedstawią wykłady z tym związa-
ne – zaznacza Teresa Golda, dyrektorka 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Rudzie Śląskiej.

To ważne, szczególnie gdy patrzy się 
na drogę, jaką żywność pokonuje trafi a-
jąc z „pola na stół”. – Czyli od momentu 
pozyskania surowców, poprzez wszystkie 
etapy produkcyjne aż do fi nalnego konsu-
menta. Ta droga niesie ze sobą wiele 
punktów, w których żywność może ulec 

skażeniu – podkreśla 
Teresa Golda. 

By do tego nie 
doszło, sanepid 
stale prowadzi 

kontrole zakła-

Utrzymuj czystość, oddzielaj żywność surową od ugotowanej, gotuj dokładnie, przechowuj żywność 
w odpowiedniej temperaturze, używaj bezpiecznej wody i surowców – to pięć kroków do bezpiecz-
niejszej żywności, które przyświecają obchodom tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia. To właśnie 
pod hasłem „Bezpieczeństwo Żywności” rudzki sanepid oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji w Rudzie Śląskiej szykują szereg działań i akcji profi laktycznych oraz edukacyjnych. 
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dów produkujących i wprowadzających 
żywność do obrotu. I tak – tylko w ubie-
głym roku przeprowadzono ich łącznie 
1349. W trakcie nałożono 231 mandatów 
na ogólną kwotę ponad 52 tys. zł. Wyda-
no także 169 decyzji nakazujących usu-
nięcie stwierdzonych uchybień sanitarno-
technicznych, w tym siedem decyzji do-
tyczących wstrzymania działalności. Jed-
nak ważna jest także świadomość po 
stronie konsumentów. – Jeżeli w warun-
kach chłodniczych w jednym miejscu 
przechowywana jest żywność surowa 
i gotowana, wówczas może dojść do prze-
niesienia m.in. drobnoustrojów. Koniecz-
ne jest także to, by stosować się do zale-
ceń producenta, jeżeli chodzi o terminy 
przydatności produktów oraz warunki 
przechowywania żywności – radzi Teresa 
Golda.

W ramach wspólnej akcji pod hasłem 
„Bezpieczeństwo Żywności” przypomi-
nać będą o tym zarówno sanepid jak 

Sanepid i PWiK w ZSP nr 2 prowadzili akcję informacyjną.

i PWiK. – Nasze wspólne działania edu-
kacyjne promują właściwe nawyki żywie-
niowe, jak i podkreślają istotną rolę wody 
w życiu. Pragniemy informować dzieci 
i dorosłych o jej jakości w Rudzie Śląskiej 
oraz o tym, w jaki sposób funkcjonuje na-
sza fi rma. Ponadto podczas spotkań prze-

kazane zostaną materiały edukacyjne, 
których celem jest wdrażanie dzieci 
w działania zmierzające do ochrony zaso-
bów wodnych, a także kształtowanie 
świadomości ekologicznej nas wszystkich 
– wylicza Małgorzata Skrzypek.

Joanna Oreł

STREFA INWESTORA

Frontem do przedsiębiorcy
O ulgach dla przedsiębiorców, terenach inwestycyjnych w Rudzie Śląskiej, czy możliwości skorzystania naszych 
fi rm z funduszów unijnych rozmawiano podczas konferencji „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w Rudzie 
Śląskiej w latach 2015-2020 w nowej perspektywie fi nansowej”, która odbyła się w Śląskim Parku Przemysło-
wo-Technologicznym.

– Obecnie w mieście Ruda Śląska 
funkcjonują trzy uchwały dotyczące 
zwolnień z podatków. Pierwsza z nich – 
w zakresie zwolnień w ramach regional-
nej pomocy inwestycyjnej. To także 
uchwała w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości oraz uchwała 
w sprawie zwolnień z podatku od nieru-
chomości na 10 lat w budynkach objętych 
ochroną konserwatorską, w których wy-
konano remont całej elewacji – wyja-
śniała Anna Jastrzębska, naczelnik Wy-

działu Podatków i Opłat Lokalnych UM 
Ruda Śląska.

Dzięki jej prelekcji przedsiębiorcy 
mogli dowiedzieć się m.in. dlaczego 
warto rozpocząć działalność w Rudzie 
Śląskiej. Aleksandra Kruszewska, na-
czelnik Wydziału Rozwoju Miasta uzu-
pełniła ich wiedzę, przedstawiając, które 
tereny pod inwestycje planuje zbyć mia-
sto. – Przy ulicy Radoszowskiej mamy 
ofertę powyżej 2 hektarów z przeznacze-
niem pod produkcję i usługi. Sprzedaż 

zaplanowano na trzeci kwartał 2015 ro-
ku. Z kolei przy ul. Na łąkach jest oferta te-
renów pod produkcję o wielkości 1,2 hekta-
ra. Przy ul. 1 Maja w dzielnicy Halemba 
oferta dotyczy 1,9 hektara po budownictwo 
mieszkaniowe, a także pod usługi – wyli-
czała Aleksandra Kruszewska.

Jedną z najważniejszych prelekcji dla 
m.in. rudzkich przedsiębiorców była 
również ta, którą wygłosiła Adriana Wit-
kowska-Konieczny. Kierownik Wydziału 
Informacji i Promocji Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości przedstawiła możli-
wości dofi nansowania unijnego dla fi rm 
w perspektywie unijnej 2014-2020. Oka-
zuje się bowiem, że województwo ślą-
skie otrzymało w kolejnym rozdaniu naj-
większe dofi nansowanie na programy 
regionalne w całym kraju, bo aż ok. 3,4 
mld euro. Są to jednak pieniądze, które 
trzeba wydać „z głową”. – Mają szansę 
projekty z sektora mikro-, małych i śred-
nich przedsiębiorstw, o ile będą to pro-
jekty innowacyjne, jedyne takie na tere-
nie województwa, a dodatkowo ich efekty 
będą wykorzystywane w kraju – zazna-
czyła Witkowska-Konieczny.

Joanna Oreł

Konferencję otworzył wiceprezydent Michał Pierończyk.
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punktów, w których żywność może ulec 

Obrady miały związek z przypadają-
cymi w tym roku rocznicami: 75 lat od 
Zbrodni Katyńskiej oraz 5 lat, które 
minęły od katastrofy smoleńskiej. 
– My, zebrani w czasie uroczystej sesji 
Rady Miasta Ruda Śląska, oddajemy 
hołd i cześć naszym Braciom i Sio-
strom, którzy w obydwu tragicznych 
wydarzeniach, pełniąc zaszczytną służ-
bę dla Rzeczypospolitej Polskiej, odda-
li swe życie! – tymi słowami radni od-
dali hołd ofi arom obu wydarzeń.

Ponadto podczas sesji Andrzej Dro-
goń, wiceprezes Głównego Stowarzy-
szenia Pamięci Armii Krajowej przed-
stawił historię tragicznych wydarzeń, 

SESJA RADY MIASTA

Z pamięcią o historii
Rudzcy radni uczcili pamięć ofi ar Zbrodni Katyńskiej oraz katastrofy smo-
leńskiej. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta w Miejskim Centrum Kul-
tury wspominali o historycznych wydarzeniach sprzed lat. 

przypominając, że w drugim z nich, 
w katastrofi e smoleńskiej, zginęły tak-
że osoby związane z naszym regionem, 
czyli Krystyna Bochenek, Grzegorz 
Dolniak, Mariusz Handzlik, Andrzej 
Karweta, Janusz Kochanowski, ks. płk 
Adam Pilch, gen. dyw. Włodzimierz 
Potasiński oraz Sławomir Skrzypek. 
– Wspominamy także tych, którzy 
z województwem śląskim nie byli oso-
biście związani, ale uczynili bardzo du-
żo dla budowania tożsamości histo-
rycznej i narodowej – podkreślał pod-
czas poniedziałkowej (20.04.) sesji 
Andrzej Drogoń.

Joanna Oreł

Radni spotkali się w MCK na uroczystej sesji.
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KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR

www.meblecomfort.pl

Ruda Śląska, ul. Sienkiewicza 4 
41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 16 21

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87
Bytom, ul. Kolejowa 1 (DH SUPERSAM – II piętro), tel. 32 281 47 01
Bytom, ul. gen. Dąbrowskiego 1, tel. 32 787 65 71

KUCHNIE NA WYMIAR Z POMIAREM U KLIENTA
Oferujemy na wymiar: kuchnie pod zabudowę, szafy, komody,

sypialnie i inne wg indywidualnego pomysłu klienta.

Świętochłowice, ul. Żołnierska 3, tel. 32 245 21 87

MEBLOŚCIANKA

1060 zł

SZAFA

950 zł

www.meblecomfort.pl

KUCHNIA

990 zł

Jest nowa dyrektor MCK

Katarzyna Furmaniuk jest absol-
wentką Uniwersytetu Śląskiego, na 
którym ukończyła kulturoznawstwo 
ze specjalizacją teatrologia, a także 
studiów podyplomowych w Kole-
gium Zarządzania Akademii Ekono-
micznej w Katowicach na kierunku 
Public Relations. Jej ścieżka zawo-
dowa związana jest z życiem kultu-
ralnym regionu. Przez 15 lat zwią-
zana była ze Śląskim Teatrem Tańca 
w Bytomiu, gdzie pełniła rolę spe-
cjalisty ds. promocji i reprezentacji, 
następnie kierownika Działu Mar-

ZMIANY PERSONALNE

ketingu, Promocji, Reklamy i Admi-
nistracji, a przez ostatnie 4 lata była 
zastępcą dyrektora ds. rozwoju. Zaj-
mowała się m.in. budowaniem stra-
tegii promocyjnej, pozyskiwaniem 
funduszy unijnych, ministerialnych 
i komercyjnych, koordynowała pro-
jekty społeczne.

Do największych przedsięwzięć, 
które organizowała, należą: Mię-
dzynarodowa Konferencja Tańca 
Współczesnego i Festiwal Sztuki 
Tanecznej, Europejski Festiwal Tań-
ca Współczesnego, Ogólnopolski 

Turniej Tańca Street 
Dance, Akademia Li-
dera Kultury czy pro-
jekt „Wyższa Szkoła 
Sztuk Performatyw-
nych”. Pracowała rów-
nież jako wykładowca 
na Uniwersytecie Ślą-
skim oraz dla Fundacji 
Elementarz. Od ze-
szłego roku jako wo-
lontariusz pełni funk-
cję wiceprezesa Fun-

Katarzyna Furmaniuk wygrała konkurs na dyrektora Miejskiego Centrum Kultury 
w Rudzie Śląskiej. – Konkurs do łatwych nie należał, ale też stanowisko jest bardzo 
wymagające – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

29 stycznia ze stanowiska odwołana 
została dotychczasowa dyrektor 

MCK, Danuta Rosa. Od tego czasu 
szukano następcy na jej stanowisko. 

Konkurs wygrała Katarzyna 
Furmaniuk, która przez 15 lat 

związana była ze Śląskim Teatrem 
Tańca w Bytomiu. Nowa dyrektor 

MCK pochodzi z Rudy Śląskiej.

Katarzyna Furmaniuk, nowa dyrektor MCK.
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dacji na Rzecz Kultury 
i Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego 
KEZ. 

Katarzyna Furmaniuk 
jest także laureatką sty-
pendium zagranicznego 
przyznawanego przez 
Instytut Muzyki i Tańca, 
a także stypendium mar-
szałka Województwa 
Śląskiego w dziedzinie 
kultury. W swoim życiu 
zawodowym wzięła 
udział w wielu szkole-
niach dotyczących m.in. 
nowoczesnego zarządzania czy 
sponsoringu wydarzeń kulturalnych 
oraz konferencjach. Jest autorką kil-
ku publikacji. – Myślę, że moje wie-
loletnie doświadczenie i umiejętno-
ści analityczne, organizacyjne i ad-
ministracyjne pozwolą mi efektyw-
nie pokierować zespołem MCK-u – 
mówi nowa dyrektor. – Jestem ru-
dzianką, tutaj mieszkam i chciała-
bym widzieć nasz MCK wśród wzor-

cowych instytucji kulturalnych 
w regionie, otwartym, animującym 
lokalną społeczność i proponującym 
nowatorskie formy uczestnictwa 
w kulturze – tłumaczy Katarzyna 
Furmaniuk. – Mam nadzieję, że wie-
dza, kontakty, a przede wszystkim 
otwartość i zaangażowanie pozwolą 
mi sprawdzić się w roli dyrektora 
rudzkiej placówki – dodaje.

 AS

Trzy wnuczki. Trzy miesiące. Jeden dom nad morzem.
Mariett ę Muir martwi fakt, że jej ukochane wnuczki są sobie 
niemal obce. Dorosłe już: Carson – wolny duch, Dora – piękność 
Południa, a teraz mama na pełny etat, oraz Harper – typowa 
dziewczyna z miasta; nie spędzały ze sobą czasu, odkąd jako dzie-
ci przyjeżdżały na wakacje do Morskiej Bryzy, letniego domu na 
Wyspie Sullivana w Karolinie Południowej. Gdy Mariett a układa 
przebiegły plan, aby jeszcze raz zebrać je razem z okazji swoich 
osiemdziesiątych urodzin, okazuje się, że różnice pomiędzy kobie-
tami mogą wywołać rozłam raz na zawsze.
Fotografk a z Los Angeles Carson najlepiej czuje się na wodzie. 
Magia oceanu to jednak za mało, aby utrzymać na wodzy jej emo-
cjonalne demony. Gdy przyjeżdża na Wyspę Sullivana, zyskuje 
szansę na nowy początek… z udziałem biologa morskiego, delfi na 
o imieniu Delphine i sióstr. Gdy rytm życia na wyspie otwiera jej 
serce, Carson stawia pierwsze kroki ku swojej przyszłości.

| P�������
Mary Alice Monroe

Siostry na lato

REKLAMA
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Dobry roczek

Orzegowski CIS obchodzi swoje pierwsze urodziny! Organizowane w tej placówce spotkania, prelekcje, warsztaty, wystawy 
oraz szereg imprez kulturalnych przez cały rok inspirowały mieszkańców do wyjścia z domów. – To był dla nas dobry rok. 
W nasze działania udało się zaangażować mnóstwo osób z przeróżnych środowisk. Liczę, że kolejne lata będą równie po-
myślne – podkreśla Agnieszka Płaszczyk, kierownik Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów.

Mieszczące się przy ul. Kard. A. 
Hlonda 29 w Orzegowie Centrum Ini-
cjatyw Społecznych jest fi lią Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Na obiekt skła-
dają się dwa budynki, w których swoje 
miejsce znalazły biblioteka, czytelnia, 
galeria, biura oraz pomieszczenia ani-
macyjne. Od niedawna w centrum 
funkcjonuje także kawiarnia utrzyma-
na w klimacie dawnego Orzegowa. 
– Centrum Inicjatyw Społecznych to 
piękny kompleks uratowanych od po-
wolnej dewastacji zabudowań, ściśle 
związanych z historią dzielnicy – mówi 
prezydent Grażyna Dziedzic. – W nie-
cały rok miejsce to odwiedziło kilkana-
ście tysięcy osób. To wspaniały przy-
kład na to, że takie miejsca są potrzeb-
ne w Rudzie Śląskiej – podsumowuje.

Zadaniem ośrodka jest integracja 
mieszkańców wokół przedsięwzięć 
z zakresu kultury, sztuki i edukacji, 
a także promocja pozytywnego wize-
runku dzielnicy. – Wszystkie propozy-
cje centrum są darmowe. W dużej 
mierze opieramy się na pracy wolon-
taryjnej i zaangażowaniu miłośników 
Orzegowa – tłumaczy Agnieszka 
Płaszczyk. – Nasza działalność wzo-
rowana jest na nowoczesnych biblio-
tekach łączących czytelnictwo z usłu-
gami, ofertą gastronomiczną, kultu-
ralną i edukacyjną. Cały czas poszu-
kujemy nowych rozwiązań, które po-
zwolą dotrzeć do szerokiego grona 
odbiorców. Chcemy, aby każdy, kto do 
nas przyjdzie, czuł się dobrze – doda-
je.

Mieszkańcy przez ostatni rok mogli 
uczestniczyć w wielu imprezach orga-
nizowanych w orzegowskim CIS-ie. 
Wśród nich znalazły się liczne spotka-
nia z autorami książek oraz publicy-
stami, np. działaczką Ewą Kubasiewi-
cz-Houee, czy redaktorami Czesła-
wem Ryszką i Stanisławem Michal-
kiewiczem oraz prelekcje o charakte-
rze edukacyjnym, na których można 
było usłyszeć m.in. dr Aleksandrę Sy-
nowiec, znawczynię problematyki 
ukraińskiej, jak i dr. Jerzego Horwata, 
badacza śląskich dziejów. W ciągu 
ostatniego roku w placówce zorgani-
zowano osiem wystaw. Wprowadzono 
tradycję wspólnych spotkań opłatko-
wych z mieszkańcami Orzegowa oraz 
zainaugurowano prowadzone przez 
Jerzego Mazurka spotkania „kultural-
ne SPA”. W centrum działa także Ga-
leria Sztuki ,,Czapla”.

– Dla mnie najciekawsze są spotka-
nia z ludźmi, którzy dzielą się ze słu-
chaczami swoimi spostrzeżeniami, 
wnoszą nowe wartości, bo to pozwala 
na naukę i lepszą ocenę naszej rzeczy-
wistości – mówi Janina Hemmerling, 
uczestniczka wielu wydarzeń organi-
zowanych przez CIS. – Najbardziej 
zainspirowała mnie wystawa „Inne 
światy” w Galerii Czapla, a zwłaszcza 
akwarele Jerzego Kasperka, przedsta-
wiające rezydencje śląskich rodów, 
które postanowiłam zobaczyć 
na własne oczy – dodaje.

W przeciągu pierwszego roku dzia-
łalności bibliotekę w Centrum Inicja-
tyw Społecznych odwiedziło przeszło 
12 tysięcy osób, które skorzystały 
z księgozbioru, bezpłatnego Internetu 
oraz usług kserografi cznych. W roku 

2014 w 198 organizowanych w CIS-ie 
wydarzeniach, udział wzięło blisko 
3500 osób. Z ogólnej liczby imprez aż 
112 z nich skierowanych było do dzie-
ci. Z oferty tej łącznie skorzystało pra-
wie 2 tys. osób. – Bardzo często zda-
rza się, że sami orzegowianie włączają 
się w organizację imprez bibliotecz-
nych czy też w działalność galerii 
„Czapla” – podkreśla Agnieszka 
Płaszczyk.

W ramach oferty przygotowanej 
przez CIS Stary Orzegów, można było 
wziąć udział w spotkaniu z Andrzejem 
Rozpłochowskim, przywódcą śląskiej 

„Solidarności” (16.04.), zaś Bronisław 
Wątroba zaprezentował orzegowskie 
fraszki i szpaski (20.04.). 22 kwietnia 
będzie można zapoznać się z zapisami 
Artykułów Henrykowskich, 23 kwiet-
nia odbędzie się spotkanie w ramach 
Klubu Rodzica, 24 kwietnia będzie 
można dowiedzieć się wszystkiego 
o pszczołach, zaś 28 kwietnia historyk 
Agata Bednarz wygłosi wykład zaty-
tułowany „Inteligencja w wiekach 
średnich”. 29 kwietnia otwarta zosta-
nie wystawa „Fascynująca historia 
Orzegowa”.

 DR

Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów mieści się przy 
ul. Kard. Hlonda 29.

Ruda Śląska będzie budować mieszkania komunalne
Rozpoczęły się rozmowy w ramach dialogu technicznego w sprawie budowy mieszkań komunalnych w Rudzie Śląskiej. – Myślimy o formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego, ale jesteśmy otwarci na wszystkie pomysły naszych partnerów – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Dialog techniczny to konsultacje 
z potencjalnymi inwestorami – dewe-
loperami, spółdzielniami mieszkanio-
wymi itd., które pozwolą na ocenę te-
go, w jaki sposób i gdzie wybudowane 
zostaną nowe mieszkania oraz, co naj-
ważniejsze, w jaki sposób zadanie to 
ma zostać sfi nansowane. Chęć udziału 
w dialogu zgłosiło pięć fi rm. W Urzę-
dzie Miasta przeprowadzono już 
pierwsze rozmowy.

– Pierwsze spotkanie miało wstępny 
charakter, podczas kolejnej tury roz-
mów przejdziemy do szczegółów – in-

formuje Michał Pierończyk, zastępca 
prezydenta miasta ds. gospodarki nie-
ruchomościami. – Partnerzy chwalili 
nas za chęć do rozmów, podkreślali, że 
dobrą, choć rzadko spotykaną prakty-
ką jest, kiedy strona publiczna przed 
przystąpieniem do budowy mieszkań 
wsłuchuje się w głosy ekspertów – do-
daje.

Konsultacje dotyczą trzech terenów 
– przy ul. Bankowej w dzielnicy Ruda 
o powierzchni 3327 m2, przy ul. Wę-
glowej w dzielnicy Chebzie o po-
wierzchni 2078 m2 oraz przy ul. Szyb 

Zofi i w dzielnicy Godula o powierzch-
ni 2624 m2. Władze miasta rozważają 
kilka możliwości sfi nansowania tej in-
westycji. Jedną z nich jest partnerstwo 
publiczno-prywatne, inne to zakup 
mieszkań na rynku deweloperskim lub 
ich budowa w całości z budżetu mia-
sta.

– W ciągu dwóch lat chcemy oddać 
mieszkańcom 100 mieszkań komunal-
nych  – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – I choć samorząd nie musi 
budować mieszkań komunalnych, to 
przystąpimy do realizacji tego zada-

nia. Obiecałam to rudzianom przed 
wyborami, bo kondycja fi nansowa 
miasta poprawiła się na tyle, że stać 
nas na to – dodaje.

Kolejną turę rozmów zaplanowano 
na 12-14 maja. Konsultacje mają za-
kończyć się do 29 maja. Od ich wyniku 
uzależnione będą dalsze kroki, które 
podejmą władze Rudy Śląskiej. – Chce-
my nie tylko zwiększyć zasoby mieszka-
niowe miasta, ale również zadbać o es-
tetykę i atrakcyjność wytypowanych 
miejsc. Rozważamy również wykorzy-
stanie części nieruchomości na działal-

ność komercyjną – mówi Michał Pie-
rończyk.

Miasto stwarza także warunki dla bu-
downictwa jednorodzinnego. W lutym 
radni uchwalili zaproponowaną przez 
prezydent miasta uchwałę, dzięki której 
każdy, kto kupi działkę pod budowę do-
mu jednorodzinnego w wieczyste użyt-
kowanie, będzie mógł ją po pięciu la-
tach wykupić z 75-procentową bonifi -
katą. W tym roku miasto chce przezna-
czyć do oddania w użytkowanie wie-
czyste w trybie przetargu 55 takich 
nieruchomości. WG

W roku 2014 ponad 100 imprez zorganizowano z myślą o dzieciach.



28 kwietnia Hala Sportowa MOSiR-u Halemba, godz. 9.00 

GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

– Już wkrótce tegoroczni absolwen-
ci gimnazjów staną przed ważną dla 
nich decyzją – wyborem dalszej drogi 
swojej edukacji. Jakie kierunki 
kształcenia ponadgimnazjalnego pro-
ponuje miasto?

– Obecnie na terenie Rudy Śląskiej 
funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 6 
techników, 7 zasadniczych szkół zawo-
dowych oraz szkoła muzyczna II stop-
nia. Absolwent gimnazjum może kształ-
cić się w każdym zawodzie ujętym w kla-
syfikacji zawodów szkolnictwa zawo-
dowego. Analizując nabór do szkół po-

nadgimnazjalnych przez ostatnie kilka 
lat, należy stwierdzić, że 2/3 absolwen-
tów gimnazjów wybiera szkoły zawo-
dowe. W technikach najpopularniej-
szym kierunkiem nadal jest technik lo-
gistyk, technik informatyk, technik bu-
downictwa oraz technik żywienia i usług 
gastronomicznych. W szkołach zawo-
dowych powodzeniem cieszy się fryzjer 
i kucharz. W latach 2013–2014 urucho-
miliśmy również nowe kierunki: tech-
nik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej oraz technik realizacji na-
grań i nagłośnień. W tym roku planuje-

my uruchomić zawód technika techno-
logii odzieży. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom rynku pracy jak i oczekiwa-
niom gimnazjalistów nasze szkoły do-
stosowują kierunki kształcenia do aktu-
alnych potrzeb, dzięki czemu młodzież 
łatwiej będzie mogła znaleźć zatrudnie-
nie czy kontynuować naukę na studiach 
wyższych. Obecnie pracujemy nad 
opracowaniem strategii rozwoju szkol-
nictwa wyższego w mieście. Ma ona 
pomóc nam w dostosowaniu kierunków 
kształcenia do zmieniających się wa-
runków na rynku pracy oraz pomóc 

młodym ludziom w wyborze odpowied-
niego kierunku kształcenia. Mam na-
dzieję, że będziemy mogli ten dokument 
zaprezentować jeszcze w tym roku. 

– Wybór dla gimnazjalistów nie 
jest łatwy, ale mają z czego wybie-
rać?

– Nie dość, że oferta jest bardzo boga-
ta, to Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych 
jest dobrym sposobem na poznanie jej 
szczegółów. Większość młodych ludzi 
nie ma jeszcze sprecyzowanych planów 
na przyszłość. My chcemy im w tym 
wyborze pomóc. Młodzież wybierając 
szkołę powinna wziąć pod uwagę swoje 
zainteresowania, zdolności i możliwo-
ści. Jeżeli ktoś się waha, nie ma pewno-
ści w jakim kierunku chce się dalej 
kształcić, proponuję wizytę w Ośrodku 
Doradztwa Zawodowego w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Orzegowie 
lub w Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Bykowinie. Dodatkowo szko-
ły organizują Dni Otwarte. Możliwości 
jest wiele, a najbliższa już 28 kwietnia 
podczas Giełdy Szkół Ponadgimnazjal-
nych. To czas na zadawanie pytań i roz-
wiewanie wszelkich wątpliwości. Wie-
rzę w to, że obecni na miejscu nauczy-
ciele pomogą niezdecydowanym w pod-
jęciu dobrej decyzji.

– Na jakim poziomie jest szkolnic-
two ponadgimnazjalne w mieście?

– Mówiąc o poziomie nauczania na-
leżałoby wziąć pod uwagę przede 
wszystkim zdawalność egzaminów ze-
wnętrznych, mam tu na myśli maturę. 
W ubiegłym roku szkolnym zdawalność 
egzaminów maturalnych w liceach była 
na poziomie 94%, w technikach 74%. 

To bardzo dobry wynik, bo jest lepszy 
niż w latach wcześniejszych. Jeżeli cho-
dzi o egzaminy zawodowe, równie waż-
ne z punktu widzenia i nauczyciela, 
i ucznia, w technikach zdawalność wy-
nosi 68%, w zasadniczych szkołach za-
wodowych 72%. Te egzaminy do ła-
twych nie należą, o czym wielokrotnie 
mówi sama młodzież,  dlatego  całej ka-
drze pedagogicznej należą się podzię-
kowania za zaangażowanie i wkład  
w rozwój poziomu edukacji w mieście. 
Bez nich nie byłoby takich efektów.

– Szkoły mają się czym pochwalić?
– Lista osiągnięć szkół ponadgimna-

zjalnych jest bardzo długa. Wysokie lo-
katy w konkursach regionalnych i ogól-
nopolskich to już standard, do którego 
młodzież nas przyzwyczaiła. To cieszy 
i daje motywację do dalszej pracy. Kon-
kursy przedmiotowe to jedna strona me-
dalu, drugą jest rywalizacja sportowa  
i  ta artystyczna, czyli konkursy pla-
styczne, muzyczne, recytatorskie, te-
atralne. Na tym polu uczniowie odnoszą 
liczne sukcesy, podobnie jak w turnie-
jach i konkursach zawodowych. Oprócz 
tego młodzież ma szansę zdobywać do-
świadczenie zawodowe podczas zagra-
nicznych praktyk. Wyjeżdżają do 
Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii 
czy Wielkiej Brytanii. Na uwagę zasłu-
gują również liczne zajęcia pozalekcyj-
ne rozwijające zainteresowania mło-
dzieży np. Amatorski Teatr „Scena Mu-
zyczna I LO”, „Gama Art.”, Grupa wo-
kalna II LO czy Amatorski Teatr II LO 
„Pierro”. 

– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek

Pomóc gimnazjalistom  
w wyborze

Wybór odpowiedniej szkoły średniej to bardzo ważna i trudna decyzja. Na jaki profil się zdecy-
dować? Liceum, technikum czy szkoła zawodowa? Już 28 kwietnia w hali MOSiR-u w Halembie po 
raz 18. odbędzie się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, która ma pomóc uczniom dokonać właści-
wego wyboru. O szkolnictwie ponadgimnazjalnym w mieście rozmawiamy z wiceprezydent Rudy 
Śląskiej Anną Krzysteczko.
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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 2015 r. rozpoczęliśmy realizację unijnego programu „E-nauka w nowej 

formie”. W ramach tego programu zakupiliśmy 15 najnowocześniejszych 
komputerów i światowej klasy sprzęt kopiująco-drukujący oraz dużą ilość 
e-booków. Pojawiły się nowe możliwości zdobywania wiedzy.

Uczniom proponujemy wybór jednej z czterech klas. W każdej – oprócz 
programu realizowanego na poziomie podstawowym – uczeń ma możliwość 
wyboru trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym i zajęć dodatkowych 
w zależności od zainteresowań i planów na przyszłość. Przedmioty rozszerzo-
ne i dodatkowe wybierane są po pierwszym semestrze nauki.

Klasa teatralno-fi lmowa•  – dwa przedmioty wiodące na poziomie rozsze-
rzonym, do wyboru: język polski, język obcy, historia, geografi a, biologia, 
wos.
Klasa dziennikarsko-językowa – • dwa przedmioty wiodące na poziomie 
rozszerzonym, do wyboru: język polski, języki obce, historia, geografi a, 
biologia, wos.
Klasa politechniczna – • dwa przedmioty wiodące na poziomie rozszerzo-
nym, do wyboru: matematyka, fi zyka, chemia, informatyka, geografi a, 
biologia.
Klasa medyczno-sportowa • – dwa przedmioty wiodące na poziomie roz-
szerzonym, do wyboru: biologia, chemia, fi zyka, język obcy, matematyka, 
geografi a.
We wszystkich klasach trzecim przedmiotem nauczanym na poziomie roz-

szerzonym jest język angielski. Dodatkowo oferujemy naukę języka niemiec-
kiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego na wybranym poziomie.

Uczeń w zależności od zainteresowań może wybrać przedmiot dodatko-
wy, który jest realizowany w grupach międzyklasowych: historia sztuki, zajęcia 
teatralne, warsztaty fi lmowe, dziennikarstwo, podstawy prawa, matematyka 
wyższa, biofi zyka,  grafi ka komputerowa, łacina, ratownictwo medyczne.

Mickiewicz nie tylko świetnie przygotuje do wymarzonych studiów, po-
zwoli również rozwinąć zainteresowania, poszerzy horyzonty. Niezależnie 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. Stał się wizytówką szkoły i miasta, angażując się w imprezy o zasięgu 
lokalnym. W grudniu 2012 r. otrzymał dwie nagrody „Kamrata Rudzkiego”. 
Teatr wyróżnia się oryginalnością pomysłów i przyjazną atmosferą. 

Prosto z Micka – projekt dziennikarski. Jeśli myślisz o zostaniu dzienni-
karzem dajemy Ci szansę publikowania swoich tekstów i zdobywania dzien-
nikarskich szlifów. Nasi dziennikarze angażowali się również we współpracę 
z wydziałem dziennikarskim WST czy współpracę z telewizją „Sfera”.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – projekt edukacji fi lmowej, dzięki 
któremu wszyscy pasjonaci X muzy mogą brać udział w przedsięwzięciu wyro-
słym z największego polskiego festi walu fi lmowego. Lubisz oglądać (tworzyć?)
fi lmy, rozmawiać o nich, poznawać nowych reżyserów, możesz wziąć udział 
w comiesięcznych spotkaniach z fi lmem w katowickim kinie „Światowid” 
i w konkursie fi lmowym „Film na horyzoncie”, oraz w festi walu fi lmowym na-
szej szkoły organizowanym w kinie „Patria” w Rudzie Śląskiej.

Liga recytatora – kuźnia młodych aktorskich talentów. Jeśli potrafi sz spra-
wić, by tekst literacki zajaśniał pełnym blaskiem dzięki głosowej interpretacji, 
możesz dołączyć do tego elitarnego grona zdobywców nagród na konkursach 
miejskich i ogólnopolskich. 

Spotkanie ze sztuką – lubisz malować, rysować, interesujesz się sztuką? 
Nasza szkoła jest miejscem dla Ciebie. Możesz uczestniczyć w licznych konkur-
sach plastycznych, zajęciach z historii sztuki w szkole i poza nią oraz wystawiać 
swoje prace w naszej uczniowskiej galerii „Na piętrze”.

Na sportowo – proponujemy szeroki wachlarz zajęć dodatkowych (SKS), 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, taneczne oraz rozwijanie aktywności turystycz-
nej. Poprzez współpracę z klubami sportowymi w Rudzie Śląskiej zawodnicy 
mogą łączyć naukę z profesjonalnym treningiem i osiągać znakomite wyniki. 
Byliśmy najlepszą szkołą we współzawodnictwie sportowym Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Rudzie Śląskiej w latach 2011-2014.

Zaczytaj się – projekt nie tylko dla moli książkowych. W ramach działań 
biblioteki możesz brać udział w konkursach czytelniczych, poznawać nowości 
wydawnicze, przejrzeć najnowszą prasę, skorzystać z interaktywnych baz da-
nych, wymienić się książkami w ramach bookcrossingu.

Ponadto w Mickiewiczu możesz m.in.: 
Wybrać się wieczorem do teatru (zamawiamy dużo biletów w niższej ce-• 
nie);
Uczestniczyć w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Śląskim, Poli-• 
technice czy WST;
Brać udział w zimowiskach teatralnych (odkrywając życie teatralne dużych • 
polskich miast) czy obozach dziennikarskich (i np. zwiedzać siedzibę tele-
wizji w Warszawie);
Zwiedzać Polskę i pracować nad kondycją w czasie rajdów szkolnych;• 
Szusować na nartach pod bacznym okiem naszych wuefi stów;• 
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 waż-• 
ne funkcje w Młodzieżowej Radzie Miasta (wpływać na to, co dzieje się 
w szkole i mieście).
Uczestniczyć w życiu szkoły obfi tującym w wiele imprez, wydarzeń (m.in. • 
Tydzień Kultury Uczniowskiej, Piknik Szkolny, słodkie poniedziałki, dzień 
pluszowego misia, święto liczby Pi, Dzień Książki, liczne akcje charytatyw-
ne, koncerty walentynkowe i wiele, wiele innych).
W Mickiewiczu mamy nowoczesne, wielofunkcyjne boisko, sale gimna-

styczne, siłownię, sklepik, szafk i uczniowskie, wifi , sale multi medialne, dobrze 
zaopatrzoną bibliotekę z pracownia interdyscyplinarną, i tereny rekreacyjne 
(podwórko i ogródek).

30 kwietnia 2015 r. szkoła obchodzi 120-lecie swojego istnienia. 
Organizujemy Dzień Otwarty dla wszystkich absolwentów i przyszłych 

uczniów naszej szkoły. ZAPRASZAMY.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zso-mickiewicz.com

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 4
im. Herberta Clarka Hoovera

Adres i kontakt: 41-704 Ruda Śląska, ul. Orzegowska 25, 
tel./fax (32) 248-10-78

www.zso4.edu.pl, e-mail: zso4hoover@gmail.com

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
15 MAJA W GODZ. 16.00-19.00

KLASY MUNDUROWE
POD PATRONATEM
AKADEMII OBRONY

NARODOWEJ

KLASY HUMANISTYCZNE
DZIENNIKARSKA• 
AMERYKAŃSKA• 
SPOŁECZNA• 

GIMNAZJUM NR 4
KLASY SPORTOWE

(ZAPASY)
KLASY „JĘZYKOWE”
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II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

41-710 Ruda Śląska, ul. Jankowskiego 22 tel./fax 32 242-01-25
www.zso2ruda.szkolnastrona.pl, e-mail: zso2.morcinek@gmail.com

DROGI ABSOLWENCIE GIMNAZJUM!!! 
W NADCHODZĄCYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

„MORCINEK” PROPONUJE

PROFILE KSZTAŁCENIA:
POLITECHNICZNY • 
HUMANISTYCZNO-MEDIALNY • 
MEDYCZNY • 
PRAWNICZO-EUROPEJSKI• 

JĘZYKI OBCE: 
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: 
historia i społeczeństwo, przyroda, ekonomia w praktyce, 
biochemia, gra�ika multimedialna, historia sztuki, zajęcia 
artystyczne, kulturoznawstwo i regionalizm

PROGRAMY EDUKACYJNE:
Lokalna Akademia CISCO• 
IT – Szkoła• 
Matematyka Innego Wymiaru• 
Szkoła Nowych Technologii• 
E – nauczanie• 

OSIĄGNIĘCIA I CERTYFIKATY:
 „Brązowa Szkoła 2015” – ranking Perspektywy na najlepsze licea w Polsce, • 
Złota Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”, • 
Szkoła Przedsiębiorczości, • 
Szkoła z Klasą, • 
 Szkoła Dialogu, • 
 Bezpieczna Szkoła, • 
 Przyjazna Szkoła• 

„MORCINEK” GWARANTUJE:
WYSOKI POZIOM DYDAKTYCZNY ZAJĘĆ• 
INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI• 
100% ZDAWALNOŚĆ MATURY• 
UDZIAŁ W PROGRAMACH EUROPEJSKICH• 
WSPÓŁPRACĘ ZE SZKOŁAMI Z ZAGRANICY• 
ROZWIJANIE WŁASNYCH PASJI • 
I ZAINTERESOWAŃ

DZIEŃ OTWARTY
18 kwietnia 2015 r. godz. 10.00-13.00

ZAPRASZAMY DO „MORCINKA”

MORCINEK KSZTAŁCI, ROZWIJA, WYCHOWUJE !!!

PEWNA SZKOŁA NA NIEPEWNE CZASY!!!

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła przyjmuje kandydatów
do 4-letniego technikum kształcącego w zawodach:

– technik informatyk – technik ekonomista – technik elektryk – technik telekomunikacji 
– technik spedytor – technik górnictwa podziemnego

do zasadniczej szkoły zawodowej 3-letniej kształcącej w zawodach:
ślusarz i elektryk

do klas pierwszych gimnazjum
Szkoła uczestniczy w projekcie fi nansowanym z Unii Europejskiej „PWP w edukacji twój sukces”. 
Prowadzimy liczne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów. Jeździmy na ciekawe 
wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne oraz wizyty studyjne do różnych przedsiębiorstw. Wspieramy 

i podejmujemy liczne inicjatywy społeczne i sportowe.
Żeby lepiej poznać naszą ofertę edukacyjną zapraszamy do naszej szkoły:

DNI OTWARTE:
KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD 8.00 DO 16.00• 
W SOBOTY: 25 KWIETNIA OD 9.00 DO 12.00 I 23 MAJA OD 9.00 DO 12.00• 

FESTYN RODZINNY:
21 MAJA ( DOBRA ZABAWA I DOBRE JEDZENIE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW)• 

Dane kontaktowe: tel./fax 32 242-09-49 | adres e-mail: sekretariat@zs5.eu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Technikum nr 3
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 7
Gimnazjum nr 13

uL. Jankowskiego 2
41-710 Ruda Śląska
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Rudzie Śląskiej
tworzą

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Kształcimy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w zawodach:
 Sprzedawca
 Kucharz
 Murarz-tynkarz
 Ogrodnik
 Krawiec
 Piekarz
 Cukiernik
 Blacharz samochodowy
 Lakiernik
 Mechanik pojazdów samochodowych
 Stolarz
 Fryzjer
 lub innych wg potrzeb rynku pracy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 przygotowuje do uzyskania kwalifi kacji w zawodzie. Nauka trwa 3 lata. 
Szkoła gwarantuje praktyczną naukę zawodu dla: kucharzy, krawców, fryzjerów, murarzy-tynkarzy, sprzedawców, 
ślusarzy, ogrodników i stolarzy. W pozostałych zawodach praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie
u prywatnego pracodawcy.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do 
samodzielności i aktywności w życiu dorosłym. Edukacja skupiona jest na kształceniu umiejętności właściwego 
funkcjonowania w społeczeństwie osoby niepełnosprawnej.

Wymagane dokumenty
 Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwesti onariuszem osobowym kandydata
 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 Świadectwo ukończenia gimnazjum
 Opinia wychowawcy klasy
 Zgłoszenie absolwenta
 Badania kwalifi kujące do zawodu (skierowanie otrzymasz w naszej szkole)
 Karta zdrowia ucznia z bilansem
 3 zdjęcia
 Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu od pracodawcy
 Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (należy dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego)
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskasz w sekretariacie szkoły lub u kierownika szkolenia praktycznego
pod numerem telefonu 32 243-12-24. Z A P R A S Z A M Y

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

41-709 Ruda Śląska ul Hallera 6
tel/fax: 32 248-73-80; e-mail: ckpidz@ckprsl.pl; www.ckprsl.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej kształci w ramach 
praktycznej nauki zawodu młodzież z wszystkich rudzkich szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki kadrze 
dydaktycznej (wszyscy nauczyciele posiadają wyższe, kierunkowe wykształcenie, wieloletni staż pracy 
pedagogicznej, od wielu lat są egzaminatorami OKE), ma bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminów 
zawodowych. W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%.

CKPiDZ prowadzi zajęcia praktyczne i specjalizacyjne w następujących zawodach: technik pojazdów 
samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik górnictwa 
podziemnego, technik elektronik, technik elektryk, technik architektury krajobrazu, elektryk, fryzjer, górnik 
eksploatacji podziemnej, krawiec, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, ślusarz.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej realizuje turnusy 
z przedmiotów zawodowych dla wszystkich młodocianych uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych 
w Rudzie Śląskiej oraz na podstawie porozumień z innymi gminami ze szkól z Bytomia, Chorzowa, Mikołowa, 
Pyskowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Tarnowskich Gór i Zabrza.

CKPiDZ realizuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych. Najbardziej atrakcyjną 
formą są kwalifi kacyjne kursy zawodowe (bezpłatne). Aktualnie CKPiDZ realizuje KKZ z następujących 
kwalifi kacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44), Użytkowanie obrabiarek 
skrawających (M.19), Sporządzanie potraw i napojów (T.6), Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 
(T.15), Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19), Projektowanie fryzur (A.23), Montaż i konserwacja 
instalacji elektrycznych (E.8).
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zawodowych. W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%.

 prowadzi zajęcia praktyczne i specjalizacyjne w następujących zawodach: technik pojazdów 
samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik górnictwa 
podziemnego, technik elektronik, technik elektryk, technik architektury krajobrazu, elektryk, fryzjer, górnik 
eksploatacji podziemnej, krawiec, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, ślusarz.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej 
z przedmiotów zawodowych dla wszystkich młodocianych uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych 
w Rudzie Śląskiej oraz na podstawie porozumień z innymi gminami ze szkól z Bytomia, Chorzowa, Mikołowa, 
Pyskowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Tarnowskich Gór i Zabrza.

 realizuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych. Najbardziej atrakcyjną 
formą są kwalifi kacyjne kursy zawodowe (bezpłatne). Aktualnie CKPiDZ realizuje KKZ z następujących 
kwalifi kacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44), Użytkowanie obrabiarek 

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Rudzie Śląskiej

ul. Orzegowska 25, 41-704 Ruda Śląska
www.cku.rudaslaska.edu.pl

tel. 32 248-15-75

Liecum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Gimnazjum dla Dorosłych
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe
Szkoła Policealna dla Dorosłych

ochrona fi zyczna osób i mienia – bezpieczeństwo i higiena pracy (PHP)
rachunkowość i administracja – sprzedawca – handlowiec – ekonomista

zabiegi kosmetyczne ciała, dłoni i  stóp – zabiegi kosmetyczne twarzy
mechanik motocyklowy – mechanik samochodowy – opiekun medycznymechanik motocyklowy – mechanik samochodowy – opiekun medyczny

ZAPISZ SIĘ!

zaocznie
wieczorowo

BEZPŁATNESZKOŁYDLA DOROSŁYCH
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Postępowanie na budowę drugiego 
odcinka trasy N-S ogłoszono w sierp-
niu zeszłego roku. W przetargu wzięło 
udział 12 wykonawców, z których naj-
korzystniejszą dla miasta ofertę złożył 
Drogopol ZW z Katowic. Za wykona-
nie inwestycji firma zaoferowała cenę 
niecałych 50 mln zł. W ocenie komisji 
przetargowej Drogopol nie tylko za-
oferował najlepsze warunki finansowe 
wykonania zamówienia, ale także speł-
niał wszystkie wymogi formalne. 

Decyzję o wyborze wykonawcy 
ogłoszono w połowie grudnia ubiegłe-
go roku. Niestety na tym etapie sprawa 
utknęła, a umowy do dziś nie podpisa-
no, bo najpierw od wyboru komisji 
przetargowej dwa razy odwołała się do 
Krajowej Izby Odwoławczej spółka 
Eurovia Polska, a na końcu sprawa tra-
fiła do sądu. „Poszło” o rzekome braki 
formalne w ofercie Drogopolu. 

– Na etapie przetargu wymagali-
śmy, by wykonawca wykazał w ofer-
cie, że posiada środki finansowe lub 
zdolność kredytową na kwotę 10 mln 
zł – tłumaczy prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Dokumenty potwierdzają-
ce zdolność finansową zostały przez 
Drogopol wprawdzie złożone, ale pod-
ważyła je firma Eurovia Polska, która 
dwukrotnie odwołała się w tej sprawie 

Na połowę maja wyznaczono termin rozprawy sądowej dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu na budowę II etapu trasy N-S. O przyspieszenie sprawy zabie-
gały w Sądzie Okręgowym w Gliwicach władze Rudy Śląskiej. Z powodów formalnych procedura wyłonienia wykonawcy trasy przeciąga się już od czterech 
miesięcy. Sprawa oparła się wcześniej o Krajową Izbę Odwoławczą. Inwestycja jest sztandarowym przedsięwzięciem drogowym Rudy Śląskiej. W ramach  
II etapu ma powstać odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej oraz nowa droga łącząca ul. Bukową z ul. Ks. Niedzieli. 

Co dalej z N-S-ką?
do Krajowej Izby Odwoławczej – wy-
jaśnia. 

Ostatecznie w swoim wyroku Izba 
nakazała miastu unieważnić wybór 
najkorzystniejszej oferty oraz powtó-
rzyć czynności związane z badaniem 
i oceną ofert, w tym wykluczyć z po-
stępowania Drogopol. W praktyce 
oznacza to konieczność dokonania po-
nownego wyboru najkorzystniejszej 
oferty, a tę, jeżeli pominąć Drogopol, 
złożyła Eurovia. Za wykonanie zamó-
wienia firma zaoferowała cenę około 
57 mln zł, co dało jej drugie miejsce 
w przetargu. 

– Nakazane przez Izbę czynności nie 
zostały jeszcze wykonane, bo Drogopol 
zaskarżył decyzję KIO do sądu – za-
znacza prezydent Rudy Śląskiej.  
– W tej sytuacji dokonanie ponownego 
wyboru najkorzystniejszej oferty jest 
bardzo ryzykowne, bo sąd może pod-
ważyć orzeczenie Izby – komentuje. 
Oznacza to, że przedwczesne rozstrzy-
gnięcia komisji przetargowej w tej 
sprawie mogą być niezgodne z wyro-
kiem sądu. 

– Dwa tygodnie temu złożyliśmy 
wniosek w sądzie w Gliwicach o przy-
spieszenie rozpoznania sprawy. 
W ubiegły piątek otrzymaliśmy infor-
mację, że rozprawa odbędzie się już 12 

maja – mówi prezydent Dziedzic.  
– Z powodu przeciągającej się proce-
dury mamy opóźnienie w zaplanowa-
nym harmonogramie robót. Termino-
wa i sprawna realizacja tej inwestycji 
jest zaś dla nas bardzo ważna, bo na 
jej wykonanie staramy się o dofinanso-
wanie ze środków unijnych – dodaje.

Docelowo trasa N-S połączyć ma 
Drogową Trasę Średnicową z autostra-
dą A4. Inwestycja ma być realizowana 
etapami. Pierwszy z nich został prze-
kazany do użytkowania na początku 
2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, 
czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy 
Średnicowej, wraz z węzłem dwupo-
ziomowym z ul. 1 Maja. Inwestycja 
kosztowała 43,5 mln zł, a na jej reali-
zację miasto otrzymało dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej 
w kwocie 36,9 mln zł. To nieco ponad 
10 proc. środków, na jakie liczą wła-
dze Rudy Śląskiej przy kolejnych fa-
zach budowy tej drogi. 

Budowa drugiego odcinka trasy roz-
pocznie się po zakończeniu trwającej 
właśnie procedury przetargowej. Trze-
ci etap obejmie budowę drogi od ulicy 
Bukowej do ulicy Kokota w Bielszo-
wicach wraz z węzłem dwupoziomo-
wym. Inwestycja ta wymaga jednak 
aktualizacji projektu budowlanego. Na 

czerwiec 2015 r. zaplanowano odbiór 
dokumentacji i wszczęcie procedury 
przetargowej na wykonanie robót bu-
dowlanych. Z kolei w przypadku 
czwartego odcinka – od ulicy Kokota 
do ulicy Bielszowickiej – opracowana 
została koncepcja przebiegu drogi i wy-

magane jest opracowanie dokumenta-
cji projektowej. Dla ostatniego, piąte-
go, fragmentu – od ulicy Bielszowic-
kiej do autostrady A4 – dokumentacja 
projektowa zostanie wykonana w oko-
licach maja lub czerwca przyszłego ro-
ku. KP

Przejścia dla pieszych w Rudzie Śląskiej bardziej widoczne! Władze miasta na blisko 30 z nich zainstalowały specjalne oświetlenie LED-owe, dużo jaśniejsze 
od zwykłych lamp. – Jak na razie doświetliliśmy blisko trzydzieści miejsc, jednak to nie wszystkie, które tego wymagają. Na bieżąco będziemy w ten sposób 
oznaczać kolejne przejścia – zapowiada prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Bezpieczny pieszy
 – Dzięki nowemu oświetleniu przej-

ścia dla pieszych są dużo bardziej bez-
pieczne – potwierdza rudzka policja.

Miejsca w Rudzie Śląskiej, w których 
zainstalowano LED-owe oświetlenie, na-
leżały do najbardziej niebezpiecznych. 
Charakteryzowały się ogromnym natęże-
niem ruchu oraz słabą widocznością pie-
szych. – Od momentu zainstalowania 
nowego oświetlenia przy przejściach jest 
tam dużo bezpieczniej, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym – mówi mł. 
asp. Arkadiusz Ciozak, rzecznik Komen-
dy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej. – 
Policjanci podkreślają, że oprócz bardzo 
dobrego doświetlenia samego przejścia, 
dobrze oświetlony jest też chodnik przy 
samej zebrze, co pozytywnie wpływa na 
poprawę widoczności pieszego już nawet 
przed dojściem do pasów. Jako policjanci 
chcielibyśmy, aby każde rudzkie przejście 
dla pieszych było tak doświetlone jak te 
zmodernizowane – dodaje.

Jak na razie nowe oświetlenie zain-
stalowano w około 30 miejscach na 
głównych ulicach miasta. Spotkać się 
z nimi mogą przechodnie i kierowcy 
poruszający się m.in. wzdłuż ulic Go-
duli, Joanny, Niedurnego, Hallera, 
Chorzowskiej, Katowickiej, Głównej, 
Odrodzenia, 1 Maja, Kokota, Niedzie-
li, Radoszowskiej, Oświęcimskiej, 
Wolności, Piastowskiej, Matejki czy 
Hlonda. – We wszystkich miejscach za-
instalowano po jednej lampie – pod-
kreśla Marcin Lis z Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta.

Do zainstalowania nowego oświetle-
nia wykorzystane zostały oprawy LED-
owe emitujące światło białe, dzięki któ-
remu piesi są lepiej widoczni. Koszt in-
stalacji jednej takiej oprawy to ok. 2800 
zł.

Instalacja dodatkowego oświetlenia 
to nie jedyne działanie na rzecz popra-

wy bezpieczeństwa pieszych w mieście. 
Przed rozpoczęciem roku szkolnego 
2014/2015 w rejonie szkół pojawiło się 
dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze 
w formie piktogramów na jezdni, infor-
mujące o przechodzących w tych miej-
scach przez jezdnię dzieciach. Ponadto 
nad ogólnym bezpieczeństwem w mie-
ście od niedawna czuwają dodatkowe 
jednostki policyjne. – Zwiększyliśmy 
liczbę patroli o dodatkowe jednostki, 
m.in. ze szkoły policyjnej. Jesteśmy jed-
nym z bezpieczniejszych miast w regio-
nie – informuje prezydent miasta.

Według danych policji w Rudzie Ślą-
skiej w roku 2014 doszło do 51 wypad-
ków z udziałem pieszych. W trzynastu 
przypadkach sprawcami zdarzenia byli 
piesi. Dla porównania, rok wcześniej 
miało miejsce 61 tego rodzaju wypad-
ków. Sprawcami dziewiętnastu z nich 
byli piesi.

 DROświetlenie LED-owe jest dużo jaśniejsze od zwykłych lamp.

Na budowę trasy N-S Ruda Śląska stara się o unijne dofinansowanie.
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„Z energią zmieńmy źródła” pod takim hasłem obchodzimy w tym roku Światowy Dzień Ziemi. Największe ekologiczne 
święto zostało ustanowione w 1970 roku. W Polsce Dzień Ziemi po raz pierwszy obchodziliśmy w 1990 roku.

22 kwietnia na stałe wpisał się w ka-
lendarz ekologiczny jako dzień, w któ-
rym wszystkie nasze zmysły skiero-
wane są w stronę Matki Ziemi. Ekolo-
gia ma tyle samo zwolenników, co  
i przeciwników. Ideą powstania tego 
święta było jednak to, aby zwrócić 
uwagę społeczeństwa na problemy 
współczesnego świata związane z ko-
niecznością ochrony środowiska, pro-
mowaniem postaw ekologicznych 
wśród społeczeństwa, odpowiedzial-
ności za środowisko naturalne. W po-
czątkowej fazie Dzień Ziemi został 
ustanowiony na 21 marca. W tym cza-
sie obserwujemy przesilenie letnie, 
czyli tzw. zrównanie się dnia z nocą. 
Już w starożytnych kulturach rolni-
czych równonoc wiosenna związana 
była ze świętem rodzącego się życia. 
Zgodnie z założeniami organizatorów 
Dnia Ziemi, 21 marca jest dniem rów-
nowagi, która sprzyja odrzuceniu 
wzajemnych różnic między ludźmi. 
Wszyscy należymy do gatunku homo 
sapiens niezależnie od naszych poglą-
dów, rasy, czy wyznania. Dzielimy 
między sobą jedną planetę, która jest 
naszym wspólnym dobrem.

Początki Światowego Dnia Ziemi 
sięgają roku 1969, kiedy John McCon-
nell na konferencji UNESCO, doty-
czącej środowiska naturalnego, wystą-
pił z inicjatywą zorganizowania ob-
chodów na rzecz Ziemi. Pierwszy 
Dzień Ziemi został ogłoszony 21 mar-
ca 1970 roku w San Francisco. Idea 
została zaakceptowana przez sekreta-
rza generalnego ONZ, który 26 lutego 
1971 podpisał proklamację, wyzna-
czając równonoc przypadającą na 21 
marca jako czas, w którym Narody 
Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. 
Corocznie w siedzibie ONZ w Nowym 
Yorku o tej porze rozbrzmiewa Dzwon 
Pokoju, który przypomina o święcie 
na rzecz Ziemi. Dopiero w roku 2009 
Zgromadzenie Ogólne ONZ dzień 22 
kwietnia ogłosiło jako Międzynarodo-
wy Dzień Matki Ziemi, a pierwsze ob-
chody odbyły się w roku 2010.

W Polsce Światowy Dzień Ziemi 
zaczęto obchodzić dopiero w roku 
1990 roku. Jego inicjatorem był poseł 
– ekolog Jan Rzymełka z Katowic. 

Dzień dla Ziemi stał się tak napraw-
dę inspiracją do pojawiania się kolej-
nych zielonych świąt. W maju będzie-
my obchodzić Międzynarodowy 
Dzień Różnorodności Biologicznej 
(22.05.), Europejski Dzień Parków 
Narodowych (24.05.), Światowy 
Dzień Ptaków Wędrownych (ONZ, 
święto ruchome, drugi weekend ma-
ja). Od trzech lat na początku maja 
obchodzimy również Dzień bez śmie-
cenia. Na początku czerwca zaś bę-
dziemy świętować Międzynarodowy 
Dzień Ochrony Środowiska. 

Również w naszym województwie 
nie zapomniano o środowisku natural-
nym. Z inicjatywą uczczenia obcho-
dów Dnia Ochrony Środowiska wy-
stąpiła do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach Fundacja Park 
Śląski. Zarząd WFOŚiGW w Katowi-

cach podjął decyzję o dofinansowaniu 
zadania pn.: „EKOPARK” w formie 
dotacji do kwoty 51.586,00 zł.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 
30 maja br. w Parku Śląskim w godzi-
nach 11.00-18.00.

W ramach imprezy odbędą się: 
warsztaty, pokazy i koncerty. Zostaną 
zorganizowane stoiska promujące in-
stytucje i organizacje ekologiczne, 
stoiska handlowe ze zdrową żywno-
ścią, literaturą przyrodniczą i ręko-
dziełem związanym z przyrodą, a tak-
że konkursy wiedzy ekologicznej, 
wystawy fotograficzne, prelekcje na-
ukowe. Odbędzie się także podsumo-
wanie konkursu na budkę lęgową 
i karmnik dla ptaków.

Przedsięwzięcie adresowane jest do 
liderów ekologicznych z terenu woje-
wództwa śląskiego, grup zorganizo-
wanych – grup przedszkolnych i szkol-

nych oraz pozarządowych organizacji 
ekologicznych, a także gości indywi-
dualnych odwiedzających park.

Z kolei 31 maja na zamku w Ogro-
dzieńcu zostanie zorganizowany eko-
logiczny piknik, który zainauguruje 
tegoroczne obchody „Sprzątania 
Świata”. Inicjatorem akcji jest nadle-
śnictwo Siewierz w partnerstwie 
z Fundacją Nasza Ziemia oraz Funda-
cją Zielonej Ligi. Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach dofinan-
suje kampanię ekologiczną „Sprząta-
nie Świata – Polska 2015” dotacją do 
kwoty 32.600,00 zł.

Zgodnie z zapowiedzią „kampania 
ekologiczna „Sprzątanie Świata – Pol-
ska 2015”, poprzez bezpośredni kon-
takt dzieci, młodzieży i dorosłych 
z lasem, leśnikami oraz podmiotami 
zajmującymi się promowaniem ochro-
ny przyrody, pozwoli na naukę wrażli-
wości i szacunku dla rodzimej przyro-
dy, poznanie fauny i flory naszych la-
sów. Uczestnicy kampanii dowiedzą 
się więcej o gospodarce odpadami, re-
cyklingu, energii odnawialnej, zdobę-
dą wiedzę, jak można wypoczywać 
w sposób przyjazny dla przyrody, jak 
być odpowiedzialnym i świadomym 
turystą.

Edukacja ekologiczna nabiera no-
wego wymiaru. Oprócz wiedzy teore-
tycznej chodzi o poznanie, dotknięcie 
przyrody całą swoją osobą. Codzien-
nie powinniśmy sobie uświadamiać, 
że nie jesteśmy oderwaną cząstką, ale 
tworzymy integralną część większej 
całości. Nasze decyzje i nasza posta-
wa buduje przyszły świat. Dlatego 
wszystko co robimy powinno być 
świadome ekologicznie. Każda decy-
zja, którą podejmujemy codziennie 
w większym lub mniejszym znacze-
niu, wpływa na środowisko naturalne. 
Niezakręcona woda podczas szczot-
kowania zębów, butelka plastikowa, 
która ląduje w piecu zamiast w koszu 
do segregacji, pozostawianie sprzętu 
włączonego, pomimo, że z niego nie 
korzystamy, włączone światło, śmieci 
pozostawione w lesie… A przecież 
Ziemia to nasze wspólne dobro.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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ci Święto dla Ziemi
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem niżej wymienionych lokali użytkowych 

Adres�lokalu� Pow.
m2

Stawka�
ekspl.wy-
woł.�zł/m2 
netto

Wysokość�
wadium 
+koszty�
przetargu�

Termin�skła-
dania�ofert Uwagi

Ruda�Śl.�9
ul. objazdowa 13

96,00 15,84
4.966,00
+�123,00 8.05.2015�r. parter�w�bud.�mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�9,�ul. pokoju 18 31,00 15,84 1208,00�
+�123,00 8.05.2015�r. w�pawilonie�wolnostojącym�bez�z�c.o.�

Ruda�Śl.�
ul. Szyb powietrzny 1

250,45 15,84
15.279,00�
+�123,00 8.05.2015�r.

w�pawilonie�wolnostojącym�z�c.o.�
możliwość�wynajęcia�lokalu�od�

1.07.2015 r.

Ruda�Śl.�5
ul. Józefa Grzegorzka 10b

14,00 15,84
546,00
+�123,00 8.05.2015�r.� parter�w�bud.�mieszkalnym�bez�z�c.o.�

Ruda�Śl.�5�
ul. wincentego pośpiecha 2 

30,00 15,84
1491,00
+�123,00 8.05.2015�r.� parter�w�bud.�mieszkalnym�z�c.o.

Ruda�Śl.�5
ul. Sztolniowa 13

39,00 17,46
2.244,00
+�123,00 8.05.2015�r. w�pawilonie�wolnostojącym�z�c.o.

Przedmiotem�przetargu�będzie�ustalenie�wysokości�stawki�eksploatacyjnej�na�podane�wyżej�lokale.
warunki uczestnictwa w przetargu: 

1.� Oferent�przystępujący�do�przetargu�powinien�dokonać�oględzin� lokalu� ,�które�wyznacza�się�na�dzień�5.05.2015 r.�po�ustaleniu�
godziny�oględzin�w�administracji�oraz�zapoznać�się�z�wzorem�umowy�najmu�i�regulaminem�przeprowadzania�przetargów.�

2.� Oferent�powinien�dokonać�wpłaty�wadium�na�konto�Wynajmującego�PKO�BP�SA�I/O�Gliwice�nr�43�1020�2401�0000�0302�0039�3751�
,�a�kserokopię�wpłaty�dołączyć�do�oferty.�Wadium�stanowi�wysokość�2-miesięcznej�opłaty�czynszowej.

3.� Oprócz�wpłaty�wadium�oferent�powinien�dokonać�wpłaty�na�poczet�kosztów�przetargu�na�w/w�konto�w�kwocie�100,00zł + obowią-
zujący VaT i z dowodem wpłaty zgłosić się do działu księgowości pokój 318 w celu odbioru faktury VaT.

4.� Kwota�wpłacona�przez�uczestników�przetargu�na�pokrycie�kosztów�przetargu�nie�podlega�zwrotowi.
5.� Oferent�powinien�złożyć�w�sekretariacie�Spółdzielni�pokój�213�pisemną�ofertę�w�zamkniętej�kopercie�z�dopiskiem�„najem lokalu 

użytkowego przy”: ul. objazdowej 13 o pow. 96,00 m2, ul. pokoju 18 o pow. 31,00 m2,  ul. Szyb powietrzny 1 o pow. 250,45 m2, 
ul. Józefa Grzegorzka 10b o pow. 14,00 m2, ul. wincentego pośpiecha 2 o pow. 30,00 m2,  ul. Sztolniowa 13 o pow. 39,00 m2 
w�terminie�do�dnia 8.05.2015 r. do godz. 9.00..

6.� Otwarcie�ofert�nastąpi�w�dniu 8.05.2015 r. o godz. 11.00.
7.� O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�stawka�eksploatacyjna.�
8.� Oferta�winna�zawierać:
a)� szczegółowe�określenie�oferenta�
b)� propozycję�stawki�eksploatacyjnej�oraz�rodzaj�prowadzonej�działalności.
9. Wadium�oferentów,�których�oferty�nie�zostaną�wybrane�zostanie�zwrócone�do�7�dni�od�rozstrzygnięcia�przetargu�i�zatwierdzenia�

jego�wyników�przez�Zarząd�.
10. Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�przyjęta�będzie�zaliczone�na�poczet�kaucji�za�ww.�lokal.
11. Przed�przejęciem�lokalu�Najemca�zobowiązany�jest�do�wpłacenia�kaucji�w�wysokości�trzymiesięcznego�czynszu.
12.�Wadium�przepada�na�rzecz�RSM�jeżeli�oferent,�którego�oferta�zostanie�przyjęta,�uchyli�się�od�zawarcia�umowy�w�terminie�wyzna-

czonym�przez�Spółdzielnię�w�powiadomieniu�o�wygranym�przetargu.�
13. O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pisemnie.
14. Spółdzielnia�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�przetargu�bez�podania�przyczyn�.

Szczegółowych informacji udziela dział Członkowsko-lokalowy pokój 118 telefon 32 248-24-11 wew. 311.

Sprostowanie do podanego w wydaniu „wiadomości Rudzkich”  
z dnia 8.04.2015 r. funduszu remontowego z administracji nr 3  

w Rudzie Śląskiej 1

W� sprawozdaniu� z� wykorzystania� funduszu� remontowego� za� rok� 2014�
w�pozycji�–� roboty�elektryczne�–�wykazano�remont�domofonu�na�budynku�
przy�ul.�Norwida�16�na�kwotę�10.675,80,-zł.,�wykonano�zaś� i�zaksięgowano�
remont�domofonu�na�budynku�przy�ul.�Bzów�3�–�za�tę�samą�kwotę.�Za�pomył-
kę�przepraszamy.

wYCiĄG z GłoSzenia o pRzeTaRGu

PREZydENT�MIASTA� 
RUdA�ŚląSKA�

ogłasza�trzeci�ustny�przetarg�nieograniczony�na�sprzedaż�
prawa�własności�niezabudowanej�nieruchomości�

gruntowej�położonej�w�Rudzie�Śląskiej-Bielszowicach�
przy�ul.�Gęsiej�z�przeznaczeniem�pod�zabudowę�zgodną�
z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�

przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska

pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone 
w dniach 25.09.2014 r. oraz 8.01.2015 r. zakończyły się wynikiem 
negatywnym.

Przedmiotem�sprzedaży�w�drodze�trzeciego�ustnego�przetargu�nie-
ograniczonego�z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska jest�niezabudowana�nieruchomość�gruntowa�własności�
Gminy�Miasta�Ruda�Śląska,�położona�w�Rudzie�Śląskiej-Halembie�przy�
ulicy Gęsiej,� stanowiąca�działkę�nr�997/38 o�powierzchni� 2000�m2,�
obręb� Bielszowice,� zapisana� na� karcie�mapy� 6� oraz�w� księdze�wie-
czystej� prowadzonej� przez� Sąd� Rejonowy�w� Rudzie� Śląskiej� pod� nr�
KW�Gl1S/00026293/6� (działy� III� i� IV�wolne�są�od�wpisów).�Zgodnie�
z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�przestrzennego�
miasta�Ruda�Śląska�działka�nr�997/38�stanowi�teren�zabudowy�miesz-
kaniowej�o�zróżnicowanych�parametrach�(symbol�planu�MM2).�
Zbywana�nieruchomość�położona�jest�przy�ulicy�Gęsiej�w�odległości�

ok.�100�m�od�ulicy�Edmunda�Kokota,�posiada�regularny�kształt�prosto-
kąta;�grunt�jest�porośnięty�trawą,�drzewami�i�krzewami.�Przez�nieru-
chomość�przebiega�sieć�energetyczna.

Cena�wywoławcza�do�przetargu�wynosi�132.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona 

o należny podatek od towarów i usług.

przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2015 r. o godz. 12.00 w sali 213 
urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana pawła ii 6.

W� przetargu� mogą� uczestniczyć� osoby� fizyczne� i� prawne,� które�
zapoznają� się� z� pełną� treścią� ogłoszenia� (zamieszczoną� na� tablicy�
ogłoszeń�w�budynku�Urzędu�Miasta�Ruda� Śląska� i� na�portalu�miej-
skim www.rudaslaska.bip.info.pl)�i�w�terminie�do�dnia�20.05.2015 r. 
dokonają�wpłaty�wadium�w�wysokości�6.600,00 zł,�z�dopiskiem�„wa-
dium�–�ul.�Gęsia”�przelewem�na�rachunek�bankowy:�Nr�71�1050�1214�
1000�0010�0109�0628�ING�Bank�Śląski�Katowice�O/Ruda�Śląska,�Urząd�
Miasta�Ruda�Śląska�(za�datę�zapłaty�przyjmuje�się�dzień�wpływu�środ-
ków�pieniężnych�na�rachunek�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska)�lub�w�kasie�
tut.�Urzędu�pok.�nr�13�i�14�w�godzinach:�poniedziałek�-�środa�8.00-
16.00,�czwartek�8.00-18.00,�piątek�8.00-14.00�oraz�przed�otwarciem�
przetargu� przedłożą� Komisji� Przetargowej� wymagane� dokumenty�
i�oświadczenia.�Zastrzega�się�prawo�do�odwołania�przetargu�z�uzasad-
nionej�przyczyny.

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



Panu
Jerzemu Jezuskowi 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

MATKI
składają

dyrektorzy rudzkich placówek ponadgimnazjalnych

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane. 
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce bólem 

i odznacza w nim swoje piętno, które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

Panu Jerzemu Jezuskowi, głównemu specjaliście Wydziału Oświaty 
Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz najbliższej rodzinie

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Anna Krzysteczko Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska oraz
Aleksandra Piecko Naczelnik Wydziału Oświaty wraz z pracownikami 
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Panu Zbigniewowi Żak
pracownikowi Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej 

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
składają

Zarząd i Pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy  Barbary nr 1906/169 o powierzchni 745 
m2, obręb Kochłowice, karta mapy 4, KW nr GL1S/00019409/1, która zostanie oddana w drodze ustnego 

przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego. Cena wywoławcza (nett o) nieruchomości do przetargu wynosi 98.000,00 zł.

Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Panu Jerzemu Jezuskowi
pracownikowi Wydziału Oświaty

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie
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Usługi
R Kafelkowanie, panele, remonty 
mieszkań,�itp.�Tel.�501-718-240.

R Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych.� Tel.� 607-219-491,� 32�
240-04-01.

R�Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

R REM-MAX�–�kompleksowe�remonty�
łazienek,�mieszkań,�domów.�Tel.�507-
055-024.

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

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

R Malowanie,� tapetowanie,� gładzie,�
kafelkowanie,� panele,� itp.� Tel.� 510-
152-294.

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

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

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

R Tapety, malowanie, gładź, pane-
le, itp. Tel. 505-946-693.

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

R Czyszczenie�dywanów,�wykła-
dzin,� tapicerki.� Tel.� 512-120-119,�
32�244-09-60.

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

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

R VAN24H TRANSPORT/PRZE-
PROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888-
044-055!

R NOWE POŻYCZKI MINIMUM 
FORMALNOŚCI. Tel. 516-516-611, 
32 260-00-33.

 
R Naprawa� sprzętu� AGD.� Tel.� 501-
398-273.

R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

R�Kuchnie,�szafy.�Tel.�509-448-453.

R Dachy�solidnie,�papa�termozgrze-
walna.�Gwarancja.�Tel.�512-549-097.

R Atrakcyjna pożyczka minimum  
formalności. Tel. 668-681-880.

R KASA  Potrzebujesz pieniędzy?  
ZADZWOŃ. Tel. 32 230-39-74.

R� Rencista,� „złota� rączka”,� oferuje�
profesjonalne, kompleksowe kafelko-
wanie�łazienek,�remonty.�Tel.�32�307-
20-99,�784-699-569.

R� Gładzie,� kafelkowanie,� hydraulika,�
malowanie,�panele.�Tel.�501-815-416.

R KREDYTY�KONSOLIDACYJNE,�
GOTÓWKOWE,� CHWILÓWKI,� NO-
WOŚĆ,�tel.�888-484-868.

R Remonty�mieszkań.�Remonty�łazie-
nek,�kafelkowanie.�tel�668-032-470.

R Kredyty,� pożyczki,� konsolidacje.�
Dzwoń,�tel.�500-853-100.

R LEGALNE�ZŁOMOWANIE�PO-
JAZDÓW!�Sprzedaż�części�–�własny�
transport.�SZYBKO�I�SOLIDNIE,�tel.�
570-502-502.

R PAJĄCZEK.�Usługi� transportowe,�
przeprowadzki,� przewóz� osób.� Tel.�
505-180-050.

R WYWÓZ�GRUZU�NAJTANIEJ�
NA� ŚLĄSKU!!!�Własne� kontenery.�
Konkurencyjne� ceny.� ZAPRASZA-
MY,�tel.�531-727-272.

R PAJĄCZEK.�Usługi�elektroinstala-
cyjne.�Tel.�505-180-050.

 
R Fotografia�Ślubna.�tel.�889-703-
484.

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

Nieruchomości

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

R Działki� Ruda� Śląska,� Mikołów�
sprzedam�www.ANEL.pl,�tel.�501-239-
405.

 
R Ruda,�dwupokojowe,�44�m2,�87�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

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

R Nowy�Bytom,�dwupokojowe,�47�m2, 
85� tys.,� www.ANEL.pl.� Tel.� 502-052-
885.
 
R Halemba,� dwupokojowe,� 45� m2, 
112� tys.,� www.ANEL.pl,� tel.� 502-052-
885.

R Ruda�Śląska� i�okolice�–�poszukuje-
my� mieszkań,� domów,� działek� 
www.nieruchomoscigabriel.pl,� tel.�
691-523-055.

R Kłodnica� –� sprzedam� ½� bliźniaka�
399.000�zł.�GABRIEL�tel.�607�706�692

R Atrakcyjne�nowe�domy�szeregowe:�
KŁODNICA�ul.�Kaczmarka� 
od�105�m2��od�300.000�zł.� 
HALEMBA�ul.�Chłopska� 
108�m2�300.000�zł.� 

GODULA�os.�Paryż�od�125�m2  
od�350.000�zł,� 

www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055,�607-706-692.

R Bykowina� –� 2-pokojowe� 47� m2, 
95.000�zł.�GABRIEL�tel.�607-706-692..

R Tanie�mieszkania�na�WWW.
LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL

R Kupię�mieszkanie�w�Rudzie�Ślą-
skiej�pilne,�tel.�794-041-006.

R Kawalerki:�Pordzika�36�m2,�69�tys.,�
Solidarności� 30� m2,� komfort,� Kochło-
wice�37�m2,�1piętro,�Lecha�29�m2, Pa-
derewskiego�37�m2�atrakcyjne.�LOKA-
TOR,�tel.�793-017-323.

R Dwupokojowe:�Chroboka�47�m2, 
69�tys.,�Energetyków�35�m2,�Bykowina�
50�m2.�LOKATOR,�tel.��793-017-323.

R Trzypokojowe:�Kochłowice�55�m2, 
Szpaków�63�m2,�Halemba,�55�m2.,�139�
tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

R Ogródek�kupię.�Tel.�532-543-717.

R Sprzedam�M-3�Kochłowice.� Tel.�
604-324-453.

R Garaż� � blaszak� tanio� sprzedam�
Ruda�1.�tel.�505-967-282.

R Do�wynajęcia�kawalerka�36�m2, 
Bykowina.�Tel.�503-577-783.

R Zamienię�mieszkanie�dwupokojo-
we� 62�m2� na� trzypokojowe.� Ruda� Śl.�
Tel.�791-537-941.

R Do�wynajęcia��pokój.�Tel.�32�242-
06-28.

R Do�wynajęcia�na�dłużej�komforto-
we�M-3�40�m2�N.�Bytom.�Tel.�504-611-
964.

R Kochłowice�do�wynajęcia�kawa-
lerka,�c.o.,�790�zł.�Tel.�668-780-304.

R Sprzedam� bez� pośredników� 47�
m2,� Wirek� po� remoncie� parter.� Tel.�
795-484-242.

R Do�wynajęcia�garaż,�ul.�Tołstoja.�
Tel.�608-047-686.

Motoryzacja
R Skup samochodów. Płacimy naj-
więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

R Kupię�skorodowane�auta,�powy-
padkowe,� do� wyrejestrowania.� Tel.�
507-572-625.

 R AUTO-SKUP�–�wszystkie�mar-
ki.�Tel.�505-049-833.

R Pomoc� drogowa,� złomowanie� po-
jazdów, skup samochodów wszystkich 
marek, całych,� uszkodzonych,� skoro-
dowanych.�Tel.�502-752-634,�502-865-
808.

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

R AuTO SkuP. Tel. 698-621-016.

R SKUP�AUT�wszystkich�marek,�pła-
cę� najlepiej.� Tel.� 502-752-634,� 502-
865-808.

R AUTO-SKUP�za�gotówkę�do�5�tys.�
stan�obojętny.�Tel.�507-572-625.

Praca

R Restauracja Valdi Plus zatrudni ku-
charzy, cukierników oraz kelnerów do 
pracy� stałej� i� sezonowej.� Tel.� 32� 330-
05-62.

R Kelnera,� kelnerkę�do� restauracji�
zatrudnię.�Tel.�600-410-944.

R Poszukujemy kucharzy i pomoc 
kuchenną.�Tel.�608-761-133.

R Firma�Madej�Wróbel�Sp.�z�o.o.�po-
szukuje� osób� chętnych� do� podjęcia�
pracy na stanowiskach produkcyjnych.
Kontakt:� rekrutacja@madejwrobel.pl,��
nr� tel.� 501-958-983.� Osobiście� Ruda�
Śląska,�Magazynowa�45.

R Do�zakładu�kamieniarskiego�przyj-
mę� emeryta� górnika� wiek� do� 50� lat.�
Tel.�501-303-628.

R Firma� „Usługi� pogrzebowe�Hof-
man”� zatrudni� panią� do� pracy�w�biu-
rze.�Wymagane�minimum�wykształce-
nie�średnie.�CV�proszę�wysłać�na�adres�
e-mail� biuro@hofman-dompogrzebo-
wy.pl,�tel�533-150-874.

Różne

R� Drewno� kominkowe.� Tel.� 530-411-
221.�

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

R Wróżka� Jadzia� zaprasza.� Ruda� Ślą-
ska-Wirek,� ul.� Westerplatte� 36.� Tel.�
607-468-787.

R�Wróżka�Cesaria,doświadczona�taro-
cistka�i�numerolog�zaprasza�na�indywi-
dualną�sesję.�Tel.�793-104-379.

R Sprzedaż� młodych� kurek� koloro-
wych,�Halemba.�Tel.�601-081-517.

R Oddam�sznaucerka�miniaturkę.�Tel.�
532-543-717.

BUDUJ Z NAMI
MEgASET sp. z o.o. 
w�Piekarach�Śląskich,�ul.�Stalowa�3

oferuje pręty gładkie
i żebrowane oraz pełny asortyment 

wyrobów hutniczych.

Dostarczamy wyroby hutnicze w wybrane
miejsce Rudy Śląskiej i okolic.

ZADZWOŃ | ZAPYTAJ | ODPOWIEMY

TEL. 32 390 35 90
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

Mile�widziane�uprawnienia�do�prze-
wozu�materiałów�niebezpiecznych

ADR�w�cysternach

Oferujemy zatrudnienie  
w ramach umowy o pracę oraz 

atrakcyjne warunki wynagradzania.
Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres 
e-mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Z�okazji�40.�rocznicy�ślubu�
Basi�i�Jankowi�,,S”�wszystkiego�
dobrego�oraz�błogosławieństwa�
Bożego�na�dalsze�wspólne�lata�
życzą�Lidzia�i�Tadek
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P���� ����� – III ����

Rudzianie skruszyli Skalnik
G������� R��� Ś����� 4:0 (3:0) S������ G�����

W sobotę (18.04.) halembianie zmierzyli 
się na własnym boisku ze Skalnikiem Gra-
cze. Rudzianie zrobili swoje i gładko poko-
nali niżej notowanego rywala.

Już od początku widać było, że w meczu 
to „zieloni” będą stroną dominującą. Ru-
dzianie co chwilę swoimi akcjami nękali 

bramkę gości. Jako 
pierwszy na listę 
strzelców wpisał się 
Brzozowski, który 
wybiegł na wolne po-
le i przelobował 

P���� ����� – IV ����, �����: ������ I

Slavia odbija się od dna
S����� R��� Ś����� 2:0 (0:0) R���� II C����������

W sobotę (18.04.) ciężki bój na wła-
snym boisku toczyli podopieczni trenera 
Piotrowicza. Mecz od samego początku 
był dość wyrównany, 
jednak to gospodarze 
zdawali się częściej do-
chodzić do bramko-
wych sytuacji.

 Do przerwy utrzy-
mywał się bezbramko-
wy remis. W drugiej po-
łowie przełamali się rudzianie. W 68. minu-
cie Slavia wyszła na prowadzenie po strzale 
Zalewskiego. Uderzył on głową po świet-
nym dośrodkowaniu Gancarczyka z roż-

nego. W ostatniej minucie meczu indywi-
dualną akcję przeprowadził Strzalla. Zdo-
był on gola i ustalił wynik spotkania na 

2:0. – Nie był to łatwy 
mecz, bo drużyna Ra-
kowa postawiła wyso-
ko poprzeczkę. To mło-
dy i dobry zespół. Cie-
szę się, że udało się te 
dwie bramki zdobyć, 

choć mieliśmy szansę na 
więcej. Przełamaliśmy się i myślę, że to 
będzie dobry prognostyk na kolejne mecze 
– mówił po spotkaniu trener Marek Piotro-
wicz.

Slavia: Strąk – P. Maciaszczyk, 
Met, Wujec, Moritz – Gancarczyk, 

Kowalik, Korban, Puschhaus – 
Zalewski, T. Rejmanowski, Zmiany: 

Strzalla, D. Maciaszczyk, Lach. 
Trener: Marek Piotrowicz

P���� ����� – ���� ��������, �����: K������� II

Wawel zlany w Mokrym
W sobotę (18.04.) 

Wawel Wirek zmierzył 
się z Orłem Mokre. Po 
ostatnich dobrych wy-
nikach rudzian nikt nie 
spodziewał się porażki 
różnicą aż czterech bra-
mek.

Od pierwszych minut meczu to piłka-
rze Orła dyktowali warunki. Już na po-
czątku spotkania Wróblewski pięknym 
strzałem otworzył wynik na 1:0. Niestety 
to nie był koniec dramatu rudzian 
w pierwszej połowie. Kolejne ataki go-

bramkarza. Siedemnaście minut później 
ładnym strzałem popisał się Wolek. Wyko-
rzystał on dobre dośrodkowanie Dreszera.
Gdy wydawało się, że zawodnicy zejdą 
z tym wynikiem do szatni, w doliczonym 
czasie pierwszej połowy Kot przejął przed 
polem karnym piłkę i pięknym uderzeniem 
podwyższył wynik na 3:0.

W drugiej połowie mecz trochę się uspo-
koił, lecz dalej to gospodarze mieli sprawy 
pod kontrolą. Wisienkę na torcie sobotniego 
zwycięstwa umieścił Jaskiernia, który w 66. 
minucie przejął źle wybitą przez bramkarza 

gości piłkę i strzelił obok wychodzącego 
golkipera. – Najważniejsze, że zespół wyko-
nał plan, jakim było zdobycie kompletu 
punktów w tych dwóch spotkaniach i z tego 
trzeba się cieszyć. Trzeba się zadowolić też 
tym, że z tyłu zagraliśmy „na zero”, to jest 
bardzo ważne. Martwi mnie odnowiony 
uraz Brzozowskiego, który dzisiaj już 
w piękny sposób zdobył bramkę na 1:0 – 
mówił po meczu Jacek Bratek, trener Grun-
waldu. – Najważniejsze w kontekście batalii 
o III ligę są punkty, tym bardziej, że teraz 
czekają nas trudne spotkania – dodał.

Grunwald: Soldak – M. Kiepura, Szpoton 
(kpt) (70. Szczygieł), Wolek, Szczypior 

– Jaskiernia (78. M. Włodarczyk), 
Maciongowski (86. M. Kowalski), M. 
Jagodziński, Dreszer – Haft kowski, 

Brzozowski (35. Kot) Trener: Jacek Bratek

Rudzianie zdobyli bardzo ważne punkty.

O���� M���� 4:0 (2:0) W���� W����
spodarzy stwarzały 
pod bramką gości 
wiele zagrożeń mogą-
cych skończyć się źle 
dla drużyny Wawelu. 
I tak po jednym z nich 
świetny w tym spotka-

niu Kolasa strzelił bramkę na 2:0.
W drugiej połowie dalej napierali go-

spodarze. Gol na 3:0 wpadł po ładnym 
uderzeniu pod poprzeczkę bramki Gawli-
ka. Ozdobą meczu była jednak wspaniała 
bramka na 4:0 strzelona w samo okienko 
z rzutu wolnego przez Kolasę.

Wawel: Gawlik – Wypiór, K. 
Kałużny, Buchcik, Sławik (51’ 

Deptuch) – Wawrzyczek, Maciejok 
(65’ Rutkowski), G. Kałużny, Foryś 
(85’ Żur) – Jaromin (46’ Majnusz), 

Lux. Trener: Jarosław Zajdel

P���� ����� – ���� ��������, �����: K������� II

Przełamanie Uranii
W sobotę (18.04.) kochłowiczanie jechali 

do Zabrza po przełamanie i pierwszy kom-
plet punktów. Podopieczni trenera Mikusza 
dopięli swego i pewnie pokonali gospoda-
rzy.

Urania wykorzystała dobrze wyprowa-
dzoną kontrę w 21. minucie gry, gdy po 

MKS Z����� 1:4 (0:3) U����� R��� Ś����� 
czterech dokładnych podaniach strzelał Mu-
siał. Piłkę wybił obrońca gospodarzy, jednak 
tak niefortunnie, że ta spadła na głowę Misz-
ki i powędrowała do siatki. W końcówce 
pierwszej części gry Urania przypieczęto-
wała swoją przewagę i to dwukrotnie – naj-
pierw w 42. minucie drugiego gola znów 

Urania: Koperwas, Chmielorz, 
Cieślik , Gabryś, P. Grzesik, 

Jańczak, Koniorczyk, Miszka (89’ 
D. Wypiór), Musiał , Piecha (65’ 

Kamieński), Zawisza (84’ Barciaga) 
Trener: Stanisław Mikusz

Tabela III ligi
1.  Odra Opole 27 64 62-26
2.  Polonia Bytom 27 60 60-22
3.  BKS Stal BB. 27 56 59-19
4.  Ruch Zdzieszowice 27 56 55-27
5.  GKS 1962 Jast. 27 47 42-31
6.  Rekord BB 27 43 50-41
7.  Skra Częstochowa 27 42 46-30
8.  LKS Czaniec 26 40 29-29
9.  Górnik II Zabrze 26 39 47-36
10.  Szombierki Bytom 27 37 38-30
11.  Ruch II Chorzów 27 37 41-43
12.  Podbeskidzie II BB. 26 34 40-37
13.  Pniówek Pawł. Śl. 26 32 30-37
14.  Swornica Czarnow. 27 31 33-55
15.  Grunwald Ruda Śl. 27 31 37-48
16.  Polonia Łaziska G. 27 28 25-43
17.  Piast II Gliwice 27 23 39-56
18.  Górnik Wesoła  26 23 28-44
19.  Skalnik Gracze 27 11 19-80
20.  Małapanew Ozimek 26 11 16-62

Tabela IV ligii, grupa: śląska I
1.  Ruch Radzionków 17 39 45-13
2.  Zieloni Żarki 17 33 36-24
3.  Gwarek Tarn. Góry 18 32 42-25
4.  Przyszłość Cioch. 18 32 30-25
5.  Sarmacja Będzin 18 30 40-26
6.  Concordia Knurów 17 29 41-37
7.  Raków II Cz-wa 18 26 42-23
8.  MLKS Woźniki 18 25 45-34
9.  Polonia Poraj 17 24 32-32
10.  Unia Ząbkowice  18 24 39-42
11.  Górnik Piaski 18 22 22-29
12.  Slavia Ruda Śląska 18 18 27-37
13.  Pilica Koniecpol 18 17 19-32
14.  RKS Grodziec 18 17 20-42
15.  Fortuna Gliwice 18 3 14-73

Sportowy rozkład jazdy

Piłka nożna
25 kwietnia (sobota) godz. 11.00  

Górnik II Zabrze
– Grunwald Ruda Śląska

25 kwietnia (sobota) godz. 16.30 
Gwarek Tarnowskie Góry

– Slavia Ruda Śląska
25 kwietnia (sobota) godz. 11.00  

Urania Ruda Śląska 
– Tempo Paniówki

25 kwietnia (sobota) godz. 13.15
Wawel Wirek 

– KS 94 Rachowice

Futsal
25 kwietnia (sobota) godz. 18.30  

AZS Uniwersytet Śląski Katowice  
– Gwiazda Ruda Śląska

Tabela ekstraklasy futsalu
1. Wisła Krakbet Kraków 20 50
2. Gatta Active Zduńska Wola 20 44
3. Rekord Bielsko-Biała 19 31
4. Red Dragons Pniewy 20 30
5. GAF Jasna Gliwice 20 26
6. KGHM Euromaster Chr. Gł. 19 26
7. Gwiazda Ruda Śląska 20 25
8. Clearex Chorzów 20 24
9. Red Devils Chojnice 20 23
10. AZS UŚ Katowice 20 23
11. Pogoń ‘04 Szczecin 20 20
12. AZS UG Gdańsk 20 18

z głowy dołożył Miszka, 
zamykając dobrze dośrod-
kowanie. Natomiast mi-
nutę później było 0:3, gdy 
Musiał na 20 metrów 
przed bramką zdecydował się na lob nad 
golkiperem, który okazał się trafi oną decy-
zją.

Urania przy pewnym prowadzeniu do 
przerwy mogła sobie pozwolić na pewien 
komfort i to ona rozdawała karty, nastawia-

jąc się głównie na kontry. 
Gospodarze sobotniej po-
tyczki zdołali to wykorzy-
stać, ale tylko raz – w 57. 
minucie po stracie w środ-

ku pola do piłki wyskoczył Rzeźniczek i by-
ło 1:3. Urania grała jednak konsekwentnie 
i tak w 89. minucie wykorzystała jedną ze 
swoich kontr – po akcji prawą stroną poda-
nie wzdłuż bramki zamknął Barciaga i mecz 
zakończył się pewnym zwycięstwem 1:4.

F�����

Kolejny krok 
do utrzymania

G������ R��� Ś����� 1:0 (1:0) GAF J���� G������

Gwiazda niezwykle zacięcie walczy 
w każdym meczu o pozostanie w gronie naj-
lepszych zespołów futsalowych w Polsce. 
W sobotę (18.04.) rudzianie zmierzyli się 
z drużyną GAF-u Jasna Gliwice i po zażar-
tym meczu zainkasowali komplet punktów. 
Gwiazda przyzwyczaiła już swoich kibiców, 
że potrafi  stworzyć sobie mnóstwo sytuacji, 
ale jedynie małą część z nich jest w stanie 
przekuć na bramki. Podobnie było i w tym 
meczu. halembianie przeważali, jednak swo-

ją lepszą dyspozycję udowodnili dopiero 
w 17. minucie, gdy decydującego gola strzelił 
Działach. Od tego momentu to goście zaczęli 
atakować, jednak dobrze spisująca się defen-
sywa rudzian działała bez zarzutu.

W środę (15.04.) Gwieździe nie udało się 
sprawić niespodzianki w rewanżowym spo-
tkaniu Pucharu Polski – w ćwierćfi nale 
w Bielsku-Białej Rekord pokonał Gwiazdę 
8:6. Rudzianie w tym meczu pokazali charak-
ter, lecz teraz już tylko skupiają się na lidze.
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Biegi

Biegowe wspomnienia

Mimo gorszej pogody uczestników było wielu.

 25 kwietnia odbędzie się 
XVII Międzynarodowy Rudzki 
Bieg 12-godzinny połączony 
z VI Mistrzostwami Śląska 
w biegu 12 h. Ruda Śląska bę-
dzie gościć najlepszych ultrama-
ratończyków z całej Polski oraz 
z Litwy, Białorusi i Serbii. Lista 
startowa została zamknięta, a fi-
guruje na niej 100 osób. Biegiem 
towarzyszącym będzie organizo-
wana po raz siódmy Rudzka 
Sztafeta 4-godzinna, w której 
wystartuje 11 zespołów. Zawod-
nicy będą rywalizować na uli-
cach Nowego Bytomia, zaczyna-
jąc od placu Jana Pawła II, na-
stępnie ulicami: Smolenia, Ob-
jazdową, Markowej i Damrota. 
Mieszkańcy tych ulic muszą być 
przygotowani na utrudnienia  
w poruszaniu się samochodem 
w dniu rozgrywania zawodów 
w godzinach od 6 rano do 20 
wieczorem. Organizatorzy zawo-
dów proszą mieszkańców o wyro-
zumiałość. Start biegu o godz.  
7.00 na placu Jana Pawła II.

W SKRÓCIE

W piątek (17.04.) tenisistki sto-
łowe UKS-u Halembianka 2001 
Ruda Śląska rozegrały przedostat-
ni w tym sezonie mecz II ligi ko-
biet i pokonały 7:3 JKTS Jastrzę-
bie Zdrój. Po XXI seriach Halem-
bianka zajmuje wysokie – trzecie 
miejsce w klasyfikacji. Przed za-
wodniczkami rudzkiego klubu 
ostatni mecz sezonu, na wyjeździe, 
z obecnym liderem klasyfikacji 
MKS-em Cieszko Cieszyn.

Bieg 12 h

Halembianka 
wraca do gry

Kolumny sportowe 
zredagował 

Robert Połzoń

Nie najlepsza pogoda nie odstra-
szyła amatorów biegania, którzy 
w sobotę (18.04.) licznie zebrali się 
w Rudzie przy ul. Ballestremów, by 
w sportowy sposób uczcić pamięć 
Jana Koniecznego, byłego radnego 
trzech kadencji Rady Miasta Ruda 
Śląska. Jedenasty już memoriał był 
kolejnym punktem kampanii Aktyw-
na Ruda. – Po raz kolejny spotykamy 
się przy Parku im. A. Kozioła, miej-
scu, które Jan Konieczny tak bardzo 
sobie upodobał. Ruda to dzielnica, 
z której pochodził i dla której bardzo 
dużo zrobił – mówił August Jakubik, 
organizator imprezy.

W memoriale wzięli udział także 
przedstawiciele Rady Miasta wraz 
z jej przewodniczącym, Kazimie-
rzem Myszurem, którzy wspólnie 
zlożyli wieniec na grobie Jana Ko-
niecznego. 

Pływanie

Kolejne sukcesy pływaków
W ciągu ostatnich dwóch week-

endów zawodnicy UKS-u Manty 
Kochłowice Ruda Śląska wzięli 
udział w czterech zawodach pły-
wackich gromadząc łącznie 30 
medali. W niedzielę (12.04.) pły-
wacy rywalizowali na pływalniach 
w Herbach oraz w Zabrzu. Na Za-
brzański Miting Pływacki wybrali 
się najstarsi zawodnicy jak rów-
nież ci, którzy rozpoczynają swoją 
rywalizację w zawodach pływac-
kich – dzieci z roczników 2007 
i 2008.

 Na zabrzańskiej pływalni ru-
dzianie wywalczyli 7 medali  
(4 złote i 3 srebrne), a przyczynili 
się do tego: Mi-
chalina Skudlik, 
Nicole Piotrow-
ska, Michał 
Trzcionka, Dawid 
Nowotny i Patryk 

Jeziorski. Zaś w Herbach podczas 
Międzynarodowego Mitingu Pły-
wackiego do rywalizacji przystą-
pili zawodnicy z roczników 2002-
2007 i wywalczyli 11 medali (3 
złote, 5 srebrnych, 3 brązowe). Na 
podium stanęli: Marta Poppe, Do-
minika Nocoń, Patrycja Szymczak 
oraz Wiktor Kijek.

W kolejny weekend rudzianie 
rywalizowali w Zabierzowie 
i Cieszynie. Podczas I rundy Cie-
szyńskiego Mitingu, gdzie Mantę 
reprezentowali zawodnicy z rocz-
nika 2003-2008 pływacy wywal-
czyli 4 medale. 2 złote to zasługa 
Michała Trzcionki, oraz 2 srebr-

ne, po jednym 
Marty Poppe 
i sztafety chłop-
ców 4 x 50 m sty-
lem dowolnym 
w składzie: Wik-

tor Balcer, Maciej Michalski, Mi-
chał Trzcionka i Arkadiusz 
Grychtoł.

X Puchar Rycerza Kmity rozgry-
wany w dniach 17-19 kwietnia 
w Zabierzowie zgromadził 400 za-
wodników z całego kraju. Repre-
zentacja Manty z rocznika 2001 
i 2002 wywalczyła 8 medali (3 zło-

te, 4 srebrne i 1 brązowy), a na po-
dium stanęli Patrycja Szymczak  
i Wiktor Kijek. Zawody zakończyły 
się nietypową sztafetą 7 x 50 m sty-
lem dowolnym, w której startowało 
3 zawodników, 3 zawodniczki i tre-
ner. Ekipa Manty z trenerem Mate-
uszem Niegotem na czele zajęła 
wysokie 5. miejsce.

Od 9 do 12 kwietnia zawodnicy 
KPKS-u „Halemba” po raz trzeci 
startowali w Międzynarodowym 
Turnieju Akrobatyki Sportowej 
FIAC 2015 odbywającym się w bel-
gijskim Puurs. Łukasz Wojtaszczyk 
(KPKS „Halemba”) i Kinga Lewic-
ka (Sokolnia Chorzów) wywalczyli 
srebrny medal w konkurencji dwó-
jek mieszanych. Natomiast 18 
kwietnia ta sama para zdobyła rów-
nież srebrny medal Międzynarodo-
wego Turnieju pod Wawelem, ustę-
pując miejsca jedynie reprezentan-
tom Ukrainy. W krakowskim turnie-
ju udział wzięła także para żeńska: 
Dominika Bryła i Oliwia Szafran, 
które zajęły VIII miejsce.

Młodsi adepci akrobatyki z rudz-
kiego klubu startowali 18 kwietnia 
w Indywidualnych Mistrzostwach 
Śląska w akrobatyce sportowej 
i skokach na ścieżce, które odbyły 
się w Bielsku-Białej, zdobywając 
następujące lokaty:

Klasa młodzieżowa: dwójki 
chłopców: I miejsce – Marcin Sitek, 
Artur Wieczorkiewicz; czwórki 
chłopców: I miejsce – Marcin Sitek, 
Artur Wieczorkiewicz, Kajetan Szal, 
Eryk Walczyk; dwójki mieszane: II 
miejsce – Zuzanna Bryła, Kajetan 
Szal, III miejsce – Natalia Wieczor-
kiewicz, Eryk Walczyk; dwójki 
dziewcząt: III miejsce – Nelly 
Oriard, Roksana Respondek; trójki 
dziewcząt: III miejsce – Nelly 
Oriard, Roksana Respondek, Alek-
sandra Przewdzing.

Klasa III sportowa: dwójki dziew-
cząt: I miejsce – Pola Mendocha, 
Wiktoria Matysiak, III miejsce – 
Kinga Marek, Paulina Mańka; trójki 
dziewcząt: I miejsce – Julia Olcha-
wa, Barbara Sordyl, Nikola Janik, III 
miejsce – Hanna Stańczyk, Katarzy-
na Walecka, Zuzanna Szołtysek.

Akrobatyka

Starty 
rudzkich 

akrobatów

Przypomnijmy Jan Konieczny był 
inicjatorem m.in. Festiwalu Orkiestr  
Dętych, który co roku odbywa się w Par-
ku im. A. Kozioła w dzielnicy Ruda.

Zwycięzcy: bieg główny dystans  
5 km: Adam Jamiński (0:16:18), Aneta 

Rajda (0:21:30); kategoria wózki: Ka-
rolina Pająk; dziewczęta dystans 200 
m rocznik 2007 i młodsze: Oliwia Po-
rwolik, chłopcy dystans 200 m rocznik 
2007 i młodsi: Łukasz Zaczyk; dziew-
częta dystans 500 m rocznik 2006-

2003: Bernadeta Porwolik, chłopcy 
dystans 500 m rocznik 2005-2002: Pa-
weł Małyska; dziewczęta dystans 1000 
m rocznik 2002-1999: Wiktoria Pa-
lacz, chłopcy dystans 1000 m rocznik 
2002-1999: Radosław Nogal.

Rudzianie zgromadzili łącznie 30 medali.

Dla Manty były to ostatnie 
zawody przed zbliżającym 

się wyjazdem na 43. 
Międzynarodowy Miting 

w austriackim Wels (23-24 
maja 2015 r.)

PRezydenT MiaSTa
RuDA ŚląskA

infORMuje 

o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 16.04.2015 r. do dnia 6.05.2015 r., 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, 
obok pokoju 222) wykazu nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-kochłowicach przy ulicy kalinowej,  
stanowiącej działkę nr 1148/50 o powierzchni 1224 m2, obręb kochłowice, 
karta mapy 7, kW nr Gl1s/00020267/3, która zostanie sprzedana w drodze 

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

PRezydenT MiaSTa  
RuDA ŚląskA 

infORMuje

o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 217) wykazu niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 

ul. Górnej stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 4354/544 
o powierzchni 313 m2, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisaną w księdze wieczystej 

kW nr Gl1s/00042369/8, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska, 
cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi – 40.400,00 zł.

OGŁOsZENIA



23www.wiadomoscirudzkie.pl SPORT | 22.04.2015

REKLAMA

Wicemistrzowie Śląska wystąpili w składzie: 
Tomasz Salwiczek, Jakub Jakubowski, Kamil 

Dosa, Sebasti an Szewczyk, Filip Gasz, Mateusz 
Malich, Adam Komandzik, Adam Walenciak, 

Tomasz Pustelnik (wybrany do najlepszej piątki 
turnieju), Adrian Pacześny, Kewin Rzadkowski, 
Radosław Pyplok. Trener: Natalia Szabatowska

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ZAPRASZA NA
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (BEZPŁATNE)

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, zarówno pracujące jak i niepracujące, chcące uzyskać lub uzupełnić swoje kwalifi kacje 
zawodowe do skorzystania z nauki, w ramach kwalifi kacyjnych kursów zawodowych. Nauka trwa od sześciu do dziesięciu 
miesięcy w ramach jednej kwalifi kacji, w systemie dogodnym dla Państwa. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do 
egzaminu potwierdzającego kwalifi kację w zawodzie, w naszym ośrodku egzaminacyjnym. 

Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2015 roku

1. A. 12 Wykonywanie usług krawieckich – zawód KRAWIEC
Odzieżownictwo to branża, która po kilkuletnim kryzysie zaczyna się rozwijać w Polsce. Wprowadzenie modnego wzornic-
twa, innowacyjnych technologii, szybkie reagowanie na zmieniające się trendy mody, oraz wysoka jakość odzieży wpływa na 
wzrost produkcji. Potrzebny jest krawiec-stylista, który z zaangażowaniem i fachowo uszyje odzież na miarę, dokona popra-
wek i przeróbek.

2. A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich – zawód FRYZJER
Fryzjerstwo jest zawodem, który w Polsce rozwija się nieustannie, stale podnosząc poziom oferowanych usług. Nowe tech-
nologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd wpływają na zmianę oczekiwań wśród 
klientów. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów 
fi rmy usługowej. 

3. T.06 Sporządzanie potraw i napojów - zawód KUCHARZ lub TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Rynek gastronomiczny jest wciąż rozwijającym się. W Polsce wciąż przybywać będzie miejsc pracy dla kucharzy, tym bar-
dziej, że zaznacza się trend, coraz częstszego spożywania posiłków poza domem. Popularności zawodu sprzyja fakt, że wielu 
kucharzy stało się postaciami medialnymi; inną przyczyną jest możliwość zatrudnienia na rynku europejskim.

Wszystkie zajęcia odbywają się w CKPiDZ w Rudzie Śląskiej 9 (Nowy Bytom) przy ul. Hallera 6 lub w pozostałych czterech 
fi liach na terenie Rudy Śląskiej. Kształcimy na najwyższym europejskim poziomie. Dzięki naszej kadrze dydaktycznej, mamy 

bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminów zawodowych. W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%.

Bardzo zacięty pojedynek w zawodach 
rejonowych w piłce ręcznej dziewcząt miał 
miejsce na Hali Sportowej Górnika Zabrze. 
We wtorek (14.04.) uczennice Gimnazjum 
nr 14 rozegrały porywający mecz z gimna-
zjum sportowym z Zabrza. Na przerwę ru-
dzianki schodziły z przewagą dwóch bra-
mek 11:9. Druga połowa to gra nerwów. 
Kontrola wyniku i rozsądna gra pozwoliły 
na ostateczne zwycięstwo. Ten sukces 
umożliwił awans do półfi nału wojewódz-
kiego. Końcowy wynik spotkania to 19:17 
dla Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Kar-
skiego w Rudzie Śląskiej.

W SKRÓCIE

Awans 
Gimnazjum nr 14

W dniach 26-29.03. odbyły się Mistrzo-
stwa Śląska w Boksie, w których wzięły 
udział 23 kluby śląskiego okręgu. W turnie-
ju nie zabrakło również reprezentantów 
naszego miasta. Zawodnicy UKS-u 
,,ŚLĄSK” Ruda Śląska wywalczyli 3 me-
dale – po jednym z każdego stopnia po-
dium. Mistrzem Śląska w kategorii kadet 
(50 kg) został Konrad Gawron. Wicemi-
strzem w kategorii kadet (54 kg) został  
Marcel Janicki, a brązowy medal zdobył 
debiutant Maciej Mołek (kategoria junior 
60 kg). Wszyscy medaliści są mieszkańca-
mi i uczniami rudzkich szkół.

Sukces rudzkich 
bokserów

Długą drogę musieli przebyć sportow-
cy z „jedynki”, aby osiągnąć historyczny 
tytuł wicemistrza w fi nale wojewódzkim 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w miniko-
szykówce chłopców 2014/2015 – Energa 
Basket Cup. Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1, na co dzień reprezentujący 
barwy Klubu Sportowego Pogoń rozpo-
częli zmagania od zdobycia mistrzostwa 
Rudy Śląskiej. Późniejsza rywalizacja 

z mistrzami Zabrza 
oraz rozgrywki pół-
fi nałowe wojewódz-
twa śląskiego oka-
zały się dla nich 
bardzo pomyślne. 
Wygrali wszystkie 
mecze, jasno dając 
do zrozumienia, że 
ich głównym celem 
jest udział w woje-
wódzkim turnieju 
fi nałowym, który 
został rozegrany 10 
kwietnia br. Walka 
o zwycięstwo toczy-

ła się pomiędzy czterema zespołami. 
Rozlosowane zostały pary półfi nałowe: 
SP nr 12 z Chorzowa i SP nr 15 z Żor. SP 
nr 1 o fi nał walczyła z SP nr 2 z Czeladzi. 
Reprezentacja Żor pokonała chorzowian 
79:22. Starcie rudzian było bardziej wy-
równane, ale szczęśliwie zakończyło się 
ich zwycięstwem 35:31. Trzecie miejsce 
na podium zajęła drużyna SP nr 12 
z Chorzowa, która zaledwie jednym 

punktem ograła zawodników z Czela-
dzi. W meczu o pierwsze miejsce za-
wodnicy ulegli drużynie z Żor 30:57, 
która w tym dniu była nie do zatrzyma-
nia. Do najlepszej piątki turnieju został 
wybrany reprezentant „jedynki” – To-
masz Pustelnik.

Sukces SP nr 1
K��������� P���� ������

Zgoda wraca z Lajkonikiem

W niedzielę (12.04.) zakończył się mocno 
obsadzony XXXV Międzynarodowy Turniej 
Młodziczek o Puchar Lajkonika 2015. Zespół 
młodziczek Zgody Ruda Śląska zajął tam 
ostatecznie III miejsce i przywiózł kolejną 
statuetkę Lajkonika.

W fazie grupowej Zgoda wygrała wszyst-
kie swoje mecze. Grała w niej z MKS-em 
Kwiczyń (17:10), 
Sośnicą Gliwice 
(32:14), Varsovią 
(34:22) i Dwójką 
Nowy Sącz (17:13). 
W fazie fi nałowej 
rudzianki zremiso-

wały z MKS-em Karczew i przegrały z MO-
SiR-em Łaziska Górne 16:18. Wyróżnioną 
zawodniczką w turnieju została Barbara Zi-
ma.

– Spotykają się w tym turnieju wszystkie 
zespoły liczące się w kategorii młodziczek. 
Jest to najstarszy turniej tego typu w Polsce. 
Nasz start tam to dobre przetarcie przed roz-

grywkami centralny-
mi. Nasze dziewczy-
ny prezentowały na-
prawdę wysoki po-
ziom – mówił Józef 
Szmatłoch, trener 
zespołu.

Zgoda wystąpiła w składzie: Barbara Zima, 
Paulina Wieczorek, Wiktoria Ciaś, Weronika 

Zalewska, Agnieszka Iwanowicz, Julia Skubacz, 
Marta Weihrauch, Martyna Drózd, Agata 
Iwanowicz, Aleksandra Mynarek, Patrycja 
Bożycka, Aleksandra Rutkowska i Angelika 

Wołek. Trener: Józef Szmatłoch

Zespół młodziczek Zgody Ruda Śląska.

Wicemistrzostwo Śląska to największe osiągnięcie 
w koszykówce chłopców w historii szkoły.
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