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WOKÓŁ NAS

Czym żyje
miasto?

Nowa płyta
już w czerwcu

Stworzenie Traktu Rudzkiego, renowacja podwórek, czy budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. Różyckiego – to
główne inwestycje, o których rozmawiano podczas spotkania władz miasta
z mieszkańcami Wirku i Czarnego Lasu. Z kolei w Halembie zapowiedziano
m.in. termomodernizację przedszkola
nr 25, przebudowę Centrum Rozwoju
Rodziny, czy budowę pumptracku.
Trwają spotkania z mieszkańcami
w kolejnych dzielnicach.
Czytaj więcej str. 3

W ramach cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy
z Mariuszem Dorozem, artystą śląskiej
sceny, który pracuje nad swoją debiutancką płytą. Krążek ukaże się już na
początku czerwca. Na płycie poza solowymi piosenkami znajdzie się też duet,
który Mariusz zaśpiewa razem ze swoją córką. Nowa płyta wiąże się także
z występami podczas najbliższego sezonu. Koncertów Mariusza Doroza nie
zabraknie także w Rudzie Śląskiej.
Czytaj więcej str. 7

KREDYT

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

Zadzwoń albo
napisz SMS-a
o treści TAK

668-447-277

ODDZWONIMY
Dojeżdżamy
do Klienta

* KREDYTY *

GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE
• 15 tys. na oświadczenie
• wyciągi z konta lub PIT 11
• bez ograniczeń wiekowych
• max 150 tys. na 150 miesięcy

Więcej w dodatku specjalnym

BYKOWINA
KAWA JACOBS
KRÖNUNG

SOLIDARNOŚĆ
200 g

16

500 g

MIESZKO
162 g

99
SZT

2

kg

99

BOMBONIERKI KOMUNIJNE

1799

szt.

2559
kg

SER ŻÓŁTY
• HIT Z RYK
• RYCKI EDAM

Ruda Śl.-Bykowina, ul. Górnośląska 13

999
KG

KIEŁBASA
BIAŁA GRILLOWA

OFERTA WAŻNA OD CZWARTKU 21 KWIETNIA DO NIEDZIELI 24 KWIETNIA 2016 r.
LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Czas na
giełdę szkół

Najtańsze kredyty
gotówkowe!

Foto: arch.

tel.
731-35-35-35
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GÓRNICTWO

Związkowcy zaniepokojeni
losem kopalni

MIASTO| 20.04.2016

Śląsk czystej
energii

Związkowcy z kopalni Wujek-Ruch Śląsk zaniepokojeni są sytuacją w zakładzie. Ich zdaniem Katowicki Holding Węglowy, pod który podlega kopalnia, dąży do przekazania rudzkiej części kopalni Spółce Restrukturyzacji Kopalń, co z czasem miałoby oznaczać likwidację kochłowickiej kopalni. Oliwy do ognia dolała ankieta, którą otrzymali do wypełnienia pracownicy.
Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego wprowadziła możliwość skorzystania z programów osłonowych przez pracowników restrukturyzowanych kopalń. Chodzi m. in. o urlop
górniczy, urlop dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowe odprawy. W związku z taką możliwością zarząd KHW zwrócił się do swoich pracowników z ankietą. – Sondujemy
zainteresowanie pracowników skorzystaniem z możliwych rozwiązań – tłumaczy Wojciech Jaros, rzecznik prasowy
KHW.
Zdaniem przedstawicieli KHW ankieta
nie wiąże się bezpośrednio ze sprawą
przyszłości kopalni Wujek, a tego obawiają się m.in. związkowcy. – Jak wiadomo, górnik może skorzystać z instrumentów osłonowych tylko wtedy, gdy jego zakład przekazywany jest do SRK. Dowiadujemy się również, że planowane przekazanie do SRK jednego z szybów kopalni
Wieczorek nie spełnia kryterium ustawowego i nie dojdzie do skutku – mówi Piotr
Bienek, szef Solidarności w rudzkiej ko-

palni, dodając, że to mogłoby oznaczać
przeniesienie do SRK kopalni WujekRuch Śląsk w zamian za kopalnię Wieczorek. – Czekamy również na decyzję
OUG w Katowicach zatwierdzającą plan
ruchu kopalni. Mamy nadzieję, że Okręgowy Urząd Górniczy podejmie decyzję
opierając się tylko na merytorycznych
aspektach sprawy.
Związkowcy zarzucają zarządowi
KHW, że ten dąży do doprowadzenia kopalni do takiego stanu, że nie będzie możliwości wykonania planów technicznoekonomicznych i związanego z tym wydobycia. – Przedłuża się procedury przetargowe na zbrojenie ścian i wyposażenie,
ogranicza do minimum sprzedaż węgla,
który wydobywamy, a jeśli już jakieś niewielkie ilości węgla się sprzedają, to kieruje się je tam, gdzie ceny surowca są
najniższe. Jaki może być w tym cel? – pyta
Piotr Bienek. – Chyba tylko taki, żeby
sztucznie wytworzyć pretekst, który potem
posłuży do likwidacji zakładu zatrudniającego dzisiaj ponad trzy tysiące osób
– dodaje.

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego odpowiada na te sugestie, że oba ruchy kopalni Wujek pracują normalnie
i zgodnie z planem. – Pierwszy kwartał tego
roku zakończyły z lekkim przekroczeniem
tak wielkości wydobycia, jak też ilości prac
przygotowawczych. Wydobycie i prace
przygotowawcze w pierwszym i drugim
kwartale nie są zagrożone – zapewnia Wojciech Jaros. – Ruch Śląsk pracuje planowo
dwiema ścianami, ich zbrojenie i uruchamianie odbywa się w założonych terminach.
Załoga zatrudniona jest bądź przy wydobyciu, bądź przy pracach przygotowawczych,
co wiąże się m.in. z ograniczaniem ilości
prac zlecanych firmom zewnętrznym.
Według danych KHW w pierwszym
kwartale tego roku kopalnia Wujek wykonała 99,42 proc. zakładanego poziomu
sprzedaży. Na jej zwałach znajduje się ok.
54 tys. ton węgla, który nie został jeszcze
sprzedany. – Jest to odpowiednik około tygodniowego wydobycia. Pozostała ilość
węgla na zwałach kopalni jest już sprzedana i czeka na odbiór – wyjaśnia Jaros.
Arkadiusz Wieczorek

Butle PROPAN-BUTAN
11 KG

REKLAMA
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Trwa dialog z mieszkańcami
W tych pierwszych dzielnicach po przedstawieniu planowanych inwestycji (m.in.
budowa ścieżki rowerowej od ul. Gołębi do
ul. Kupieckiej, uspokojenie ruchu w rejonie
ul. Różyckiego, czy przesunięcie przejścia
dla pieszych przez ul. Główną na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja i Westerplatte), padały
m. in. pytania dotyczące dalszych losów
budynku po dawnym szpitalu w Wirku.
– Konserwator zabytków, pod ochroną którego jest obiekt, nie ma żadnych narzędzi,
żeby zmusić właściciela (spółka Szpitale
Polskie – przyp. red.) do remontu budyku.
Może jedynie apelować i działać w celu poprawienia bezpieczeństwa na tym terenie
i zabezpieczenia samego budynku przed katastrofą – tłumaczyła prezydent Grażyna
Dziedzic.
Sporo dyskusji ze strony władz miasta
wywołał temat Lokalnego Programu Rewitalizacji. – Jednym z pomysłów na ożywienie Wirku jest Trakt Rudzki. To będzie pasaż, który ułatwi swobodne przemieszczanie
się z Wirku do Nowego Bytomia – spacerem, na rowerze, na rolkach, czy z wózkiem.
Na jego trasie chcemy też, żeby powstawały
REKLAMA

siłownie na powietrzu oraz place zabaw
– planował wiceprezydent Krzysztof Mejer.
– Złożyliśmy już wniosek o doﬁnansowanie
tej inwestycji ze środków unijnych. Teraz
czekamy na rozstrzygnięcie konkursu
– wyjaśniał.
Mieszkańcy uskarżali się także na zanieczyszczone powietrze. – Zachęcam do składania wniosków o doﬁnansowanie do wymiany pieców na ekologiczne. W ubiegłym
roku złożono 76 wniosków, a w tym roku
w budżecie miasta mamy 100 tys. zł na to
zadanie oraz staramy się o doﬁnansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – zachęcał Krzysztof Mejer.
Po raz kolejny w dzielnicy wrócił również temat przyszłości garaży przy
ul. Kempnego. Ma tam powstać nowy kompleks. W tym roku powinien rozpocząć się
pierwszy etap przebudowy.
Z kolei podczas spotkania z mieszkańcami Halemby mówiono m.in. o termomodernizacji placówek oświatowych, przebudowie i adaptacji budynku Centrum Rozwoju Rodziny, ułożeniu kostki brukowej
na parkingu przy cmentarzu w Kłodnicy,

czy
budowie
pumptracku
przy SP nr 15.
Przedstawiono także szykujące się inwestycje drogowe, a mieszkańcy
zgłaszali kolejne z nich.
– Mieszkańcy ul. Solidarności i Racławickiej nie mają gdzie parkować. Większość
tamtejszych terenów należy do spółdzielni,
dlatego uważam, że miasto powinno nam
pomóc i rozmawiać z przedstawicielami
spółdzielni – mówiła pani Młynarska,
mieszkanka Halemby.
– Każda spółdzielnia ma tak zwane Rady Osiedla i to w ich gestii jest budowanie
parkingów na tych terenach – tłumaczyła
prezydent Grażyna Dziedzic. – My zbudowaliśmy ogromny parking przy ul. Solidarności. Najwięcej parkingów w czasie
mojej kadencji powstało właśnie w Halembie. W chwili obecnej chcemy nabyć tu
kolejny grunt, żeby również zbudować
parking – dodała prezydent.

ALKOHOLE
BYKOWINA
ul. Szpaków 21
naprzeciwko
Galerii
Ruda Śląska
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0,5 l

239

Kasztelan

Brackie Pils

Lech

0,5 l

0,5 l

0,5 l

Zapraszamy również do naszego sklepu
w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ul. 1 Maja 73

1/2 litra PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW
CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM
DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

sił jeden z mieszkańców. – Teren ten to
własność spółki Bravet, a my jesteśmy
w trakcie rozmów z nią. Chcemy cały ten
nasyp kupić, rozebrać go i wtedy zrobimy
tam wspomniane przejście. Być może uda
nam się stworzyć tam również miejsca
parkingowe – obiecał wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
JO, MS
OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM WIOSENNYCH SPOTKAŃ
PREZYDENT GRAŻYNY DZIEDZIC Z MIESZKAŃCAMI:
25. IV. – poniedziałek – godz. 17.00
Kochłowice – ZSO nr 3 przy ul. Oświęcimskiej 90
28.IV. – czwartek – godz. 17.00
dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia
– MCK przy ul. Niedurnego 69

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

1

189

Mieszkańcy poruszali
także tematy uciążliwych
miejsc w dzielnicy. – Mieszkam na osiedlu
Gojawiczyńskiej. Obok – na terenie kopalni został wybudowany duży market. Kopalnia zostawiła tam nasyp, ale kopalni
już nie ma. Nasyp został rozbrojony, a nam
zależy na tym żeby udostępnić w tym miejscu bezpieczne przejście do sklepu – zgło-

My zrobimy to za Ciebie!

59

199

Ostatnie spotkania zorganizowano w Wirku i Halembie.

Potrzebujesz pomocy przy organizacji imprezy
ﬁrmowej, festynu, koncertu, pikniku,
promocji ﬁrmy?

*****
HIT
*****

Tatra Jasne Pełne

Foto: JO

Sprawa byłego szpitala w Wirku, budowa Traktu Rudzkiego, niska emisja oraz przebudowa garaży
przy ul. Kempnego – to główne tematy, które poruszono podczas czwartkowego (14.04.) spotkania władz miasta z mieszkańcami Czarnego Lasu oraz Wirku. Z kolei w poniedziałek (18.04.) to
mieszkańcy Halemby mogli porozmawiać o tym, jak żyje się w ich dzielnicy.
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• profesjonalnej konferansjerki
• promocji wydarzenia
• nowoczesnej sceny
• oświetlenia i nagłośnienia
• animacji dla dzieci
• programu artystycznego
• cateringu

Więcej niż gazeta...
Tel. 512-295-227
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Samochód nie do ruszenia

INTERWENCJE | 20.04.2016

| CZARNY LAS

Porzucone samochody to coraz częstszy problem w Rudzie Śląskiej, który nie zawsze można rozwiązać. Kolejny z nich pojawił
się przy ul. Kokota 1 i zaczął przeszkadzać mieszkańcom Czarnego
Lasu. Mowa o bordowym oplu astra, który – jak się okazało – jest
samochodem po wypadku.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
pozwala na interwencję Straży
Miejskiej tylko w sytuacji, gdy
samochód został porzucony na
drodze publicznej i utrudnia
ruch lub zagraża bezpieczeństwu
uczestników ruchu drogowego.
chodu na policyjny parking – tłumaczy
Arkadiusz Ciozak, oﬁcer prasowy KMP
Ruda Śląska. – W tej sprawie nie możemy nic zrobić – dodaje.
Straż Miejska również ma związane
ręce – teren, na którym stoi samochód,
jest terenem prywatnym. – Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym pozwala na interwencję Straży Miejskiej tylko w przy-

Foto: MS

– Samochód ten stoi już od dawna.
Nie dosyć, że zajmuje miejsce na chodniku i przez to nie można tam zaparkować, to jeszcze jego stan jest tragiczny
– mówi pan Janusz, jeden z tamtejszych
mieszkańców. – Jak można tak porzucić
samochód? Czy Straż Miejska nie może
go odholować? – pyta.
Jak udało nam się ustalić, samochód
został potrącony podczas wypadku, do
którego doszło w poniedziałek wielkanocny przy ul. Kokota. Przypomnijmy,
że tego dnia pijany kierowca hondy,
który stracił panowanie nad pojazdem,
potrącił dwie piesze, a podczas wypadku uderzył także w zaparkowanego
w pobliżu opla. – Policja wykonała
wszystkie czynności w sprawie i nie potrzebuje holować wspomnianego samo-

Potrącony w wypadku pojazd jest w złym stanie technicznym.
padku, gdy samochód został porzucony
na drodze publicznej – informuje Tomasz Parzonka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.

Remont do poprawki?

W sytuacji, gdy pojazd nie stanowi zagrożenia zarówno dla pieszych jak i pojazdów, mieszkańcy muszą zdać się na dobrą
wolę właściciela samochodu.
MS

| RUDA

Remont dworca w Rudzie rozpoczął
się w lutym ubiegłego roku i prowadzony był do lipca. – Prace realizowane przez PKP S.A. na dworcu w Rudzie
Śląskiej
objęły
m.in.
remont
elewacji z częściową wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej, remont poczekalni oraz częściową naprawę dachu
– wylicza Aleksandra Dąbek z biura
prasowego PKP.
Jednak według niektórych pasażerów – kilka miejsc wymaga poprawy.
– Kilka miesięcy temu zakończono remont/modernizację dworca kolejowego
w Rudzie. Kilkakrotnie zwracałem się
do PKP, aby wymusiły na wykonawcy

usunięcie usterek. Do dziś tylko kilka
z nich zostało usuniętych (tj. zwisające
niezaizolowane przewody) – poinformował jeden z mieszkańców.
Wśród zgłoszonych problemów pojawiły się m.in. także przeciekające
rynny i dach na peronie oraz zalany suﬁt w poczekalni. PKP zapowiedziało,
że zajmie się ich rozwiązaniem. – Zalanie poczekalni nastąpiło w wyniku
awarii w pionie instalacji wody – tłumaczy Aleksandra Dąbek. – Zamierzamy pomalować zacieki, jednak będzie
to możliwe dopiero po wyschnięciu
ścian – dodaje.
Joanna Oreł

Foto: arch.

Dworzec w Rudzie od kilku miesięcy cieszy oko wyremontowanym budynkiem oraz odnowionym peronem. Jednak pasażerowie
zgłaszają kilka usterek, które ich zdaniem wymagają naprawy. Po
remoncie doszło bowiem m.in. do zalania ścian budynku dworca.
Spółka PKP, która zarządza obiektem, zapowiedziała, że zajmie się
tym problemem.

Zdjęcie zalanych ścian nadesłał nasz Czytelnik.

KRONIKA
Znów okradają starsze osoby
Policjanci poszukują kobiet, które
okradły trzy starsze osoby. Do ostatniej tego typu kradzieży doszło przy
ul. Ogrodowej w Rudzie. Dwie kobiety weszły do mieszkania starszego,
samotnie mieszkającego mężczyzny.
Prosiły o wodę i coś do jedzenia. Jedna z kobiet zajęła właściciela mieszkania, natomiast druga plądrowała
mieszkanie. W wyniku kradzieży
75-latek stracił oszczędności, które
miał schowane w meblościance.
W ciągu ostatnich tygodni oszustki
dokonały trzech podobnych kradzieży
w Goduli i w Rudzie.
Słono zapłacił za dług
Policjanci namierzyli sprawcę marcowych podpaleń samochodów. To
20-letni rudzianin, który podpalił dostawczego ﬁata i osobowego passata.
Zatrzymany 20-latek przyznał się do
obu podpaleń i wyjaśnił, że w pierwszym przypadku chciał odegrać się na
swoim dłużniku, który zwlekał z oddaniem mu długu w wysokości...
60 zł. Drugi samochód podpalił, aby
oddalić od siebie podejrzenia. Oba samochody płonęły tej samej nocy
(23.03.) w dwóch różnych miejscach.
Podejrzany usłyszał już zarzuty.
Sprawca będzie musiał również pokryć wyrządzone szkody.
Spektakularne
zatrzymanie
W poniedziałek (18.04.) ok. godz.
6 policyjni antyterroryści przeprowadzili akcję zatrzymania mężczyzn podejrzewanych o dokonanie serii włamań do sklepów i placówek handlowych w Rudzie Śląskiej i miastach
ościennych. Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany przez policjantów na
ogródkach działkowych przy ulicy
Okopowej w Wirku, gdzie podejrzany
nocował. Policjanci dokonali także
przeszukania terenu, na którym został
zatrzymany pierwszy z podejrzanych.
Drugiego z mężczyzn zatrzymano
w mieszkaniu przy ulicy Pordzika
w Bykowinie.
JO
REKLAMA

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

www.hofman-dompogrzebowy.pl
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BYKOWINA

Dwa problemy, jedno rozwiązanie DEWOCJONALIA
Kartki, pamiątki

Przejście pod ul. Górnośląską oraz znajdujące się tam zatoki autobusowe to bolączki mieszkańców Bykowiny. Te dwie sprawy od dłuższego czasu są również brane pod uwagę przez władze Rudy Śląskiej. To sprawiło,
że w końcu pojawiło się światełko w tunelu – jedna inwestycja ma rozwiązać zgłaszane problemy.

Foto: MS

nie ulicy miało powstać osiedle, na
potrzeby którego
stworzono to przejście. Osiedle nie
powstało, a przejście i schody prowadzące do niego
do dziś istnieją.
A przecież miejsce
to jest niebezpieczne np. dla dzieci,
które bawią się
w pobliżu – mówiła
jedna z mieszkanek
Podziemne przejście dla pieszych istnieje od lat 90.
podczas spotkania
z prezydent miasta.
Obecnie
przejście
jest zabezpieczone,
Przejście pod ulicą Górnośląską w Byjednak jak twierdzą mieszkańcy, często
kowinie w pobliżu paraﬁi św. Barbary
dochodzi w tym miejscu do aktów wandastworzone zostało jeszcze w 1988 r. Choć
lizmu, w tym niszczenia barierek przy
nigdy nie można było z niego korzystać,
schodach. Czy jest więc szansa na roznadal nie zostało usunięte. Mieszkańcy
wiązanie tego problemu? – Jesteśmy
Bykowiny zastanawiają się nad przyszłow trakcie opracowywania dokumentacji
ścią
tego
reliktu
przeszłości
przebudowy ulicy Górnośląskiej, która
oraz nad tym, czy jeszcze kiedyś przejście
przewiduje również likwidację tego przejzostanie uruchomione i udostępnione dla
ścia dla pieszych. Mowa tu o rozebraniu
pieszych. – Dawno temu po drugiej stro-

całego przejścia – tłumaczy Mariusz
Pol z Wydziału Dróg i Mostów UM Ruda Śląska.
Pojawiły się również głosy o możliwości odświeżenia i ponownego uruchomienia przejścia, jednak opcja ta
wydaje się być niemożliwą. – Z przejściem tym wiąże się kilka kwestii
– przede wszystkim jest ono w złym stanie technicznym. Drugim problemem
jest brak możliwości jego odwodnienia
– zaznacza Mariusz Pol.
Planowana przebudowa dotyczyć będzie również podwójnej zatoki przy
przystanku Bykowina – Grzegorzka,
która także wymaga modernizacji.
– W zatokach tych dłuższy postój często
ma kilka autobusów, które nie mieszczą
się i zajmują sporą część ulicy Górnośląskiej – opisywał zainteresowany problemem rudzianin.
Jak zapowiadają urzędnicy – w ramach przygotowywanej dokumentacji
projektowej dotyczącej przebudowy
ul. Górnośląskiej kwestia zbyt małej zatoczki także zostanie ujęta, a problem
rozwiązany.
Magdalena Szewczyk

– duży wybór
Art. papiernicze

SKLEP „KLUCZYK”

ZAPRASZA
Ruda Śląska-Halemba
ul. Grodzka 5/02
tel. 32 243-41-09

www. wiadomoscirudzkie. pl
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OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Wirku u zbiegu ulic Żwirki i Wigury / Ryszarda
Magdziorza z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze II ustnego przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Wirku
u zbiegu ulic Żwirki i Wigury / Ryszarda Magdziorza stanowiąca działkę nr 4281/291 o powierzchni 1221 m2, użytek Bp, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, zapisaną w KW nr
GL1S/00014615/3.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną (symbol planu MW1).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie terenów
mieszkaniowych, zabudowy garażowej i usługowej, jest porośnięta drzewami i krzewami. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ul. Żwirki i Wigury lub ul. Ryszarda Magdziorza.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 121.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w
dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2016 r. o godz. 11.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne,
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na
portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie
do dnia 16.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
6.100,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty
i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Poziomo: 1– cerkiewny obraz, 5 – jędza, sekutnica, 8 – kamea, 9 – konopie manilskie, 11 – trud, 12 – dowódca kozaków,
15 – ziółko, gagatek, 17 – okres godowy ryb, 20 – szlak,
21 – skrót podpisu, 24 – śmiałość, hucpa, 25 – imitacja,
28 – nocny nietoperz z rodziny rybaków, 29 – działo 32 – staropolska nazwa pałacu, 33 – ogi, 36 – wynik dzielenia,
39 – statek wodny o trzech kadłubach, 42 – prawy dopływ Dunajca, 43 – bania, 45 – mit. gr. muza poezji miłosnej, 46 –
mieszkanie i utrzymanie w klasztorze, 47 – ryba wód arktycznych z łososiowatych.
Pionowo: 1 – ojczyzna Odyseusza, 2 – wiatr na jez. Garda
we Włoszech, 3 – imię żeńskie, 4 – halucynacja, 5 – pierw.
chem., 6 – gilza, 7 – szereg półek, 10 – ptak drapieżny,
13 – promieniotwórczy pierw. chem., 14 – kwitnie tylko raz,
16 – mit. słow. bogini wiosny, 17 – surowy befsztyk, 18 – jedn.
monetarna Indii, 19 – gat. pszenicy, 21 – mit. gr. syn Priama,
22 – rabbi, przełożony gminy żydowskiej, 23 – rachunek,
26 – umysł, 27 – kraina górska w Azji Środk., 30 – leptony,
lekkie cząstki elementarne, 31 – rockowy zespół młodzieżowy,
34 – szal futrzany, 35 – szkło używ. do wyrobu imitacji drogich kamieni, 37 – mit. gr. smok o stu głowach, 38 – plama na
honorze, 40 – myśl przewodnia, 41 – napój alkoholowy,
44 – rzeka w Egipcie.
Hasło krzyżówki nr 13 brzmiało: „Gwiazda polarna”. Nagrodę otrzymuje Andrzej Cibura. Po odbiór zapraszamy do
redakcji. Nagrodę tj. kupon o wartości 50 złotych, który jest do
realizacji w ﬁrmie handlowej „Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda
38-40) z tej krzyżówki otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (41-709 Ruda Śl., ul. Niedurnego
36) hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania
czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje.
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Brajan Znajda
syn Gabrieli i Szymona
ur. 7.04. (3400 g i 58 cm)

Amelia Bier
córka Karoliny i Dawida
ur. 11.04. (1906 g i 46 cm)

Hanna Zientek
córka Darii i Jana
ur. 10.04. (2340 g i 50 cm)

Hania Chrostek
córka Magdaleny i Arkadiusza
ur. 10.04. (3120 g i 54 cm)

Nikola Wojtaszek
córka Eweliny i Dawida
ur. 10.04. (2650 g i 50 cm)

Miłosz Surzyn
syn Sylwii i Krzysztofa
ur. 11.04. (3424 g i 57 cm)

Alan Zdanek
syn Wiolety i Krystiana
ur. 9.04. (2880 g i 50 cm)

Milenka
Szczuchniak
córka
Joanny i
Sławomira
ur. 9.04.
(3790 g
i 54 cm)

Mateusz Rybka
syn Agaty i Tomasza
ur. 9.04. (3490 g i 54 cm)

Michał Jas
syn Pauliny i Pawła
ur. 12.04. (3650 g i 57 cm)
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Alex Nowak-Sznura
syn Izabeli i Patryka
ur. 12.04. (3020 g i 53 cm)

Emilia Klimza
córka Anety i Sebastiana
ur. 12.04. (3045 g i 55 cm)
REKLAMA

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna
Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel.
512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Magdalena Szewczyk,
tel. 503-590-069. Robert Połzoń, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda
Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Mirela Twardoch,
tel. 502-306-007, Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny:
Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt.,
czw. 8.00-16.00, śr. 7.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.
pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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Dzień Matki to wyjątkowe święto, w którym możemy w sposób szczególny wyrazić naszym
kochanym matkom miłość oraz wdzięczność za wszystko, czego nauczyły i uczą nas przez
kolejne lata. Okazją do tego może być WEEKEND W SZCZYRKU, który możecie zdobyć
u nas i podarować z okazji Dnia Matki lub zabrać ją w podróż niespodziankę! Czeka relaks
w Hotelu Alpin w Szczyrku, a w ramach niego – kolacja szefa kuchni, nocleg oraz chwile spędzone w strefie SPA. Wystarczy przesłać Wasze wspólne zdjęcie z mamą, które weźmie
udział w fotograficznej zabawie SMS. Zdjęcia można przesyłać poprzez Facebooka (w
komentarzu lub wiadomości) oraz na mejla redakcja@wiadomoscirudzkie.pl. Do zgłoszenia
należy dołączyć imiona oraz nazwiska osób, które są na zdjęciu oraz numer kontaktowy zgłaszającego. Przesłanie zdjęcia równoznaczne jest ze zgodą na publikację w „Wiadomościach
Rudzkich”. Na zgłoszenia czekamy do 29.04.2016 r.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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WIADOMOŚCI RUDZKIE GRAJĄ PO ŚLĄSKU

Na płycie zaśpiewam razem z córką
– Z reguły wokaliści mówią, że śpiewają od
dziecka. W Twoim wypadku było jednak inaczej…
– Do jednej z moich kuzynek przyjeżdżał kolega, który miał zespół muzyczny. Dzięki tej znajomości i wspólnym wyjazdom na koncerty zacząłem interesować się muzyką. Pierwszym instrumentem, na którym grałem, była gitara. Z czasem
gitarę zamieniłem na instrumenty klawiszowe. Zacząłem grać w zespole, ale z powodu wojska musiałem odłożyć muzykowanie na kilka lat. Później
przez chwilę śpiewałem w duecie, a od pięciu lat
gram sam.
– Śpiewasz swoje utwory, czy korzystasz z pomocy tekściarzy?
– Większość utworów pisze dla mnie moja kuzynka Beata Hetko. Korzystam też z tekstów napisanych dla mnie przez znaną ze śląskiej sceny muzycznej Janinę Liberę. Muzyka, aranżacja i realizacja studyjna powstaje dzięki Aleksandrowi Pietrkowi.
– W ostatnich dniach w studiu nagrań spędzasz
chyba sporo czasu?
– Praca nad płytą zbliża się ku końcowi. Mój debiutancki krążek ukaże się na początku czerwca. Na
płycie znajdzie się 12 utworów. Będzie też jeden
wyjątkowy dla mnie utwór. Wyjątkowy, bo zaśpiewam go z moją córką Patrycją.

– Czyli płyta to teraz priorytet, ale nie tylko
tym się zajmujesz…
– Moje najbliższe plany to na pewno zakończenie
pracy nad wydaniem płyty. Mam też kilka zaproszeń
na koncerty, więc zapowiada się pracowity okres.
Oczywiście postaram się też znaleźć czas na wakacyjny odpoczynek z rodziną, która jest dla mnie bardzo ważna. Moja żona oraz córki Patrycja i Weronika bardzo mnie wspierają w mojej muzycznej drodze, za co jestem im bardzo wdzięczny.
– Mimo że płyta dopiero się ukaże, masz już na
swoim koncie parę sukcesów.
– Myślę, że sukcesy zawodowe dopiero przede
mną. Ale każde wysokie miejsce na liście przebojów
jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Cieszy mnie też
duże poparcie ze strony słuchaczy, którzy są przecież w muzyce najważniejsi.
– Za Tobą już wiele koncertów. Czy one Twoim
zdaniem są podobne, czy każdy z nich jest inny?
– Chciałem pokazać się na śląskiej scenie. Udało
się i widzę, że to co robię, podoba się publiczności.
Miejsca, w których udało mi się wystąpić różnią się
od siebie, ale wszystkie są cudowne dzięki publiczności. To duże wsparcie dla mnie i pewnie dla każdego artysty. Jak mówi mój przyjaciel – nie ważne
gdzie – ważne z kim. Zatem z taką publicznością
każde miejsce będzie równie wspaniałe.
Arkadiusz Wieczorek

Śląską Krzyżówkę z Radiem Piekary
prezentują Anna Włodarczyk i Adam Gruca
Zapraszamy do wspólnej zabawy z programem „Śląska Krzyżówka” emitowanym na antenie Radia Piekary.
Słuchacze mogą sprawdzić swoją znajomość śląskich wyrazów, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody. Hasło
krzyżówki z „Wiadomości Rudzkich” jest jednocześnie jednym z haseł „Śląskiej Krzyżówki” w Radiu Piekary,
którą będziecie mogli rozwiązać podczas programu na żywo dzwoniąc do studia Radia Piekary w niedzielę,
24 kwietnia, o godzinie 18.10.
JEDNO HASŁO – SZANSA NA DWIE NAGRODY
Aby wziąć udział w losowaniu nagród na antenie Radia Piekary, SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy wysłać
pod nr 71100 w treści wpisując hasło: piekary. + hasło krzyżówki. Nagroda to parasol Radia Piekary. Aby wziąć
udział w losowaniu nagród dla Czytelników „Wiadomości Rudzkich” SMS-a z rozwiązaniem krzyżówki należy
wysłać pod nr 71100 w treści wpisując wiad. + hasło krzyżówki. Nagroda to płyta CD ze śląskimi przebojami. Na
rozwiązanie czekamy do 23 kwietnia. Koszt SMS-a 1,23 zł/brutto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. zając po śląsku
2. pralka po śląsku
3. porywczy po śląsku
4. urodziny po śląsku
5. kawaler po śląsku
6. szelki po śląsku
7. naleśnik po śląsku
8. przedziałek po śląsku
9. mowa po śląsku

Foto: arch. prywatne

W ramach naszego cyklu „Wiadomości Rudzkie grają po śląsku” rozmawiamy z Mariuszem Dorozem, wokalistą z Katowic, stawiającym pierwsze kroki na
śląskiej scenie.
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NOWY BYTOM

BYKOWINA

Roztańczone
przedszkolaki

KOCHŁOWICE

Ciekawe układy choreograficzne, kolorowe stroje
i drobna rywalizacja – to był konkurs rodem z prawdziwych turniejów tanecznych. We wtorek (12.04.) po raz
trzeci w murach Szkoły Podstawowej nr 16 odbył się
konkurs Tańczące Przedszkolaki, który skupił kilkanaście miejskich przedszkoli. Organizatorem imprezy
było Miejskie Przedszkole nr 37. – To już trzecia edycja
konkursu. Cieszy się on coraz większym zainteresowaniem, bowiem na samym początku udział w nim brało
sześć placówek, natomiast dzisiaj wystąpiło aż trzynaście grup – informowała organizatorka konkursu Joanna Aleksa z MP nr 37. To Miejskie Przedszkola numer:
4, 12, 14, 17, 19, 20, 28, 30 (dwie grupy), 37, 39, 43
oraz 47. Podczas konkursu można było zaprezentować
jeden z możliwych stylów – nowoczesny lub regionalny, a każdy występ oceniało jury. – Celem konkursu jest
przede wszystkim integracja środowisk przedszkolnych
oraz promocja młodych talentów. Tańcem rozwijamy
także ekspresję ruchową wśród dzieci. Taniec i muzyka
zawsze są atrakcyjniejszą formą aktywności – podkreślała Joanna Aleksa.
MS

GODULA

Jak sprzedawać
w Internecie?
Technika sprzedaży w Internecie to nowa sfera marketingu, która jest coraz bardziej doceniana wśród
przedsiębiorców. W doskonaleniu się w tym zakresie
miała pomóc zorganizowana w środę (13.04.) w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości konferencja pt.
„Sprzedaż w Internecie”, która odbyła się w ramach
kolejnego śniadania biznesowego. Jego uczestnicy wysłuchali o tym jak zaistnieć ze swoją firmą w Internecie, budować relacje z klientem online, czy wykorzystywać media społecznościowe do zwiększenia sprzedaży.
– Założenie sklepu internetowego to w obecnych
czasach dobry pomysł na biznes, bo wiąże się z mniejszymi kosztami. Jednak trzeba mieć wiedzę, jak wykorzystać pewne instrumenty i narzędzia, tak by wyróżnić
się na rynku – tłumaczyła Joanna Sochacka, prezes Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
W tym punkcie prelegentką była Magdalena Balcerzak, ambasadorka Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Spotkanie było również okazją do przedstawienia przedsiębiorcom planów inwestycyjnych w mieście. – Podczas spotkania wiceprezydent Krzysztof
Mejer oraz Agnieszka Kubica, koordynator do spraw
obsługi inwestora w rudzkim Urzędzie Miasta opowiedzieli także o ciekawym projekcie dotyczącym dzielnicy
Ruda (rejon ul. Klary – przyp.red.), w ramach którego
ma powstać tam potężne centrum handlowe – mówiła
Joanna Sochacka.
MS

Foto: AW

Gościem honorowym gali był konsul generalny USA.
W tym roku imprezie przyświecało hasło „Hoover
i inni… Przez historię, kulturę, tradycje Stanów Zjednoczonych”. Podsumowanie tegorocznej edycji imprezy było też okazją do wręczenia podziękowań – Nagradzamy osoby, które od 10 lat związane są z naszą szkołą
i kiedyś przyczyniły się do nadania naszej szkole imienia – zaznaczył Józef Sarek, dyrektor ZSO nr 4.  AW

HALEMBA

Harcerska olimpiada

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

W niedzielę odbyło się uroczyste wręczenie nagród.
Sportowe zmagania i wielka frajda – tak w skrócie
można opisać jedną z głównych imprez organizowanych każdego roku przez rudzkich harcerzy. W ten

weekend po raz kolejny odbyła się Olimpiada Sportowa Hufca ZHP Ruda Śląska, która rozpoczęła się
w piątek (15.04.), a zakończyła się uroczystym apelem
w niedzielę (17.04.).
– Tego roku mieliśmy ok. 300 uczestników, którzy
wzięli udział w konkurencjach przez trzy dni trwania
imprezy. Dzieciaki z roku na rok są coraz lepsze i ciągle
zaskakują swoją sprawnością fizyczną i nowymi umiejętnościami – mówiła Monika Grzyb, rzeczniczka prasowa Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej.
Cała impreza odbywała się w SPS nr 15 im. Polskich
Olimpijczyków w Halembie. Tam też, z rąk prezydent
miasta, uroczyście wręczono nagrody wszystkim zwycięzcom. – Cieszę się, że Was, harcerzy, jest coraz więcej w Rudzie Śląskiej. Macie także reprezentantów
wśród władz miasta: mnie i wiceprezydenta Krzysztofa
Mejera – dwóch harcmistrzów – podkreślała prezydent
Grażyna Dziedzic.
MS

NOWY BYTOM

Odjechany festiwal
Po raz czwarty w Rudzie Śląskiej można było poczuć motocyklowy wiatr we włosach, siedząc wygodnie w fotelu. W miniony weekend odbył się Festiwal
Filmów Motocyklowych „The Art of Ride”, organizowany przez Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI oraz Śląską Wytwórnię Filmową – Silesian Brothers. Partnerem jest kino Patria, w którym
corocznie odbywa się impreza.
– Festiwal łączy pasjonatów podróży i motocykli.
Żeby wziąć udział w wydarzeniu nie trzeba mieć własnego motoru ani być obieżyświatem – mówił Mateusz
Widuch, pomysłodawca i organizator wydarzenia.
– Festiwal zrodził się z pomysłu ściągnięcia w jedno
miejsce wszystkich podróżników motocyklowych, by
mogli opowiedzieć o swoich wyprawach. Z roku na rok
liczba uczestników imprezy wzrasta, a festiwal staje się
coraz bardziej rozpoznawalny – podkreślał.
Tegoroczna edycja festiwalu była okazją do spotkania wyjątkowych podróżników, takich jak Weronika
Kwapisz, Marek Kolerski, Wojciech Szmatłoch, Rafał
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Dzieci prezentowały się w barwnych strojach.

Walter Braunohler, konsul generalny USA w Polsce,
był honorowym gościem finału Dni Amerykańskich,
które organizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
w Rudzie Śląskiej, a który odbył się w Miejskim Centrum Kultury. W tym roku rudzka szkoła obchodziła także dziesiątą rocznicę nadania imienia amerykańskiego
prezydenta i społecznika Herberta Clarke’a Hoovera.
Przypomnijmy, że to właśnie równocześnie z nadaniem szkole imienia amerykańskiego prezydenta,
w placówce zaczęto organizować imprezę, której motywem przewodnim są historia, geografia, kultura
i obyczajowość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. – Dzięki działalności rudzkiej szkoły nasza
młodzież ma okazję poznać kulturę i historię USA,
przez co zacieśniają się więzi pomiędzy naszymi krajami. Cieszę się, że grono pedagogiczne nie ustaje w staraniach, by uczniowie znali sylwetkę patrona swojej
szkoły – mówiła Anna Krzysteczko, zastępca prezydent
miasta.
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Dni Amerykańskie po raz dziesiąty

O swoich przygodach opowiadała m.in. Weronika Kwapisz.
Bryła, Marcin Feldman, czy Mirosław Brożek, którzy
opowiedzieli o swoich ciekawych i nieraz ekstremalnych wyprawach na motorze. Uczestnicy mieli również
okazję obejrzeć film „Motonomad”, którego wyświetlono po raz pierwszy w Polsce.
MS

Czarowali
słowem
W piątek (15.04.) w Szkole Podstawowej nr 20 odbyła
się kolejna edycja Miejskiego Konkursu Recytatorskiego, który zorganizowany został pod hasłem „Czarowanie
słowem”. Jego celem jest propagowanie literatury dla
dzieci i rozwijanie pamięci. – Kiedyś konkurs prowadzony był także dla przedszkolaków, obecnie kierujemy go
wyłącznie do najmłodszych uczniów szkół podstawowych
– mówiła Barbara Poranek, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 20. – Chcemy, żeby dzieci uczyły się prezentować na scenie i rozwijały swoją pamięć – dodała.
Konkurs od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.
Wielu nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego co roku przygotowuje swoich podopiecznych do startu w tym
konkursie. Dla najmłodszych udział w nim to pierwsze
zetknięcie ze sceną i prezentacja przed publicznością,
a także jurorami. – Dla uczniów to okazja do przełamania
tremy. Pierwsze chwile bywają stresujące, ale potem
wszyscy recytują już jak z nut – tłumaczyła Barbara Poranek.
Jurorzy nie mieli łatwego zadania, ale udało się wybrać najlepszych. Pierwsze miejsce – zajęła Zofia Hutyra
z SP nr 6, drugie miejsce – Julia Kryczka z SP nr 30,
trzecie miejsce – Anna Ślósarz z SP nr 15. Jury przyznało
także dwa wyróżnienia, które trafiły do Michała Choduna
z SP nr 14 oraz Małgorzaty Majewskiej z SP nr 6.  AW

RUDA

Przaja Ci
Ślonsku!

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl
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Podczas wydarzenia zorganizowano m.in. kiermasz.
Znacie teleturniej „Kocham Cię Polsko”? W Szkole
Podstawowej nr 30 zorganizowano jego śląską wersję
o nazwie „Przaja Ci Ślonsku!”. To i wiele innych atrakcji przygotowano w ramach odbywającego się tam
Dnia Śląskiego i zarazem Dnia Patrona Szkoły – Karola Miarki. Uczniowie mieli okazję „bawić się” śląską
godką, skosztować tradycyjnych potraw i zobaczyć
występy w regionalnym klimacie. Wydarzenie było
także okazją do wręczenia nagród „Karola” dla propagatorów śląskiej kultury.
– Impreza mija pod hasłem „Śląsk to takie miejsce
na ziemi”. Podczas części oficjalnej chcemy po raz
pierwszy wręczyć nagrodę imienia naszego patrona,
Karola Miarki. W tym roku otrzymają ją Marek Kasprzyk, dyrektor szkoły oraz dwie nauczycielki – Bogusława Cmok i Grażyna Kuter – tłumaczyła Beata Jędrasik, współorganizatorka wydarzenia.
Specjalnie na ten dzień przygotowano program poetycki z wierszami autorstwa Brzechwy, Tuwima i Krasickiego, które deklamowane były w godce śląskiej.
Zaprezentowano także regionalne tańce oraz śląskie
pieśni. – Takie wydarzenia są fajne, bo jak przygotowujemy się do występów to poznajemy dużo słów po śląsku – mówiła Wiktoria Drażyk, uczennica SP 30. MS

www.wiadomoscirudzkie.pl

WOKÓŁ NAS | 20.04.2016

9

Pobiegli ku pamięci

Ravensbrück. O tym nie można zapomnieć…

Młodzi i dorośli pobiegli w sobotnie (16.04.) popołudnie podczas Memoriału
im. Jana Koniecznego. Już po raz dwunasty miłośnicy biegania wzięli udział
w tym sportowym wydarzeniu. W tym roku po raz pierwszy biegacze mogli
przetestować nowe alejki, które zostały wykonane w odnowionym parku.

Już po raz drugi odbył się w Rudzie Śląskiej Ogólnopolski Konkurs „W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej Byłych Więźniarek Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück”. Gala finałowa zorganizowana została w Miejskim Centrum Kultury
(12.04.). – Spotykamy się tutaj po to, żeby z pokolenia na pokolenie przenosić wartości, o które walczyłyśmy w Ravensbrück. To dzięki nim przeżyłyśmy – mówiła dr Wanda Półtawska, była więźniarka obozu.

W wydarzeniu wzięło udział prawie 200 biegaczy.
– Trasę biegu poprowadziliśmy przez
Park Kozioła oraz ul. Ballestremów,
fragmentem ul. Ogrodowej oraz ul. Konopnickiej i chodnikiem wzdłuż ul. Piastowskiej – mówił August Jakubik, organizator imprezy. – Poprzez bieg chcemy
uczcić także pamięć naszego dawnego
radnego – Jana Koniecznego, wieloletniego działacza społecznego.
Zawodnicy rywalizowali w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz na
różnych dystansach (200, 500, 1000 m
oraz 5 km). Zwycięzcą biegu na 5 km został Adam Jamiński z Tychów, natomiast

wśród pań zwyciężyła Monika Bielińska
z Przyszowic. Najszybszym rudzianinem
był Damian Połeć. – Oprócz tego, że poprzez bieg możemy oddać hołd zmarłemu
radnemu, to każdy może także zrelaksować się, sprawdzić swoją wytrzymałość
i spotkać się ze znajomymi – powiedział
Mirosław Połeć, jeden z uczestników
biegu.
Jan Konieczny był członkiem Rady
Miasta w latach 1994 – 2005 r. Był on
inicjatorem m.in. Festiwalu Orkiestr Dętych, który co roku odbywa się w Parku
Kozioła.
RP

DZIEŃ RZEMIEŚLNIKA

Rzemieślnicy świętują
To święto jest idealnym momentem, by przypomnieć jak ważna jest ich misja i działalność. W sobotę (16.04.) w Rudzie Śląskiej uroczyście obchodzono
Dzień Rzemieślnika. Z tej okazji w parafii pw. św. Boboli odprawiono mszę
świętą, w której udział wzięli rudzcy rzemieślnicy i przedsiębiorcy – piekarze,
cukiernicy, kucharze, fryzjerzy, kominiarze, zegarmistrzowie, mechanicy, czy
stolarze. – Rudzcy rzemieślnicy i przedsiębiorcy stanowią o sile Rudy Śląskiej
– podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Cieszę się, że możemy się pochwalić dobrą współpracą na linii samorząd – rzemiosło – dodaje.

W finale konkursu wystąpiło 23 laureatów
konkursów, które odbyły się w sześciu województwach (mazowieckim, lubelskim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim). Finaliści rywalizowali w dwóch kategoriach – prozy i poezji. – Trzeba ogromnej
dojrzałości, aby zinterpretować utwór, który
powstał w miejscu przesiąkniętym strachem,
cierpieniem, śmiercią – mówiła do uczestników konkursu Anna Krzysteczko, zastępca
prezydent
miasta.
– W Ravensbrück zginęło ponad 90 tys. kobiet i dzieci.
Pamiętajmy o nich, bo
pamięć to jedyna forma
podziękowań za to, że
byli – dodała.
Konkurs organizowany
jest od czterech lat, a od
ubiegłego roku ma zasięg
ogólnopolski. Do uczestnictwa
w nim zapraszani są uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. – Konkurs stale się rozwija i to bardzo mnie cieszy.
Czas na moje pokolenie, na pokolenie wnuków, aby przypominać o tamtych wydarzeniach. Te kobiety – byłe więźniarki, które
znam – wybaczyły. Ale wybaczyć nie znaczy
zapomnieć. Bo jeżeli zapomnimy, to zginiemy
– zaznaczała Maria Lorens, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 24, pomysłodawczyni
konkursu oraz córka byłej więźniarki KL Ravensbrück – Katarzyny Matei.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali fragmenty wspomnień Wandy Półtawskiej, Urszuli Wińskiej, Grażyny Chrostowskiej i Marii Rutkowskiej-Kurcyusz. Obecnym na gali
byłym więźniarkom trudno było opanować
łzy wzruszenia. – Bardzo przeżyłam występy
młodzieży. W obozie byłam jako dziecko, ale
wspomnienia wracają, właściwie stale żyją
w człowieku. Każdy dzień przeżycia w obozie
to było szczęście – wspominała Zdzisława
Wodarczyk, była więźniarka Auschwitz, któ-

Foto: UM Ruda Śląska, JO

KONKURS POEZJI LAGROWEJ
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MEMORIAŁ JANA KONIECZNEGO

Konkurs był spotkaniem pokoleń młodzieży oraz więźniarek.
rej mama była w Ravensbrück. – Jestem
zachwycona młodzieżą, wspaniale to przekazali – dodała Barbara Puc, urodzona w obozie Auschwitz w 1944 roku.
Gali towarzyszyła wystawa „I trzeba było
żyć… Losy kobiet z Ravensbrück”, która powstała w Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” (Oddział Muzeum Lubelskiego)
i w wersji pierwotnej ukazywała losy więźniarek pochodzących z Lublina i Warszawy.
Została ona rozszerzona o wątek więźniarek

z terenu obecnego województwa śląskiego,
przygotowany przez katowicki oddział IPN.
Wystawa przybliża historię największego w III
Rzeszy obozu koncentracyjnego dla kobiet.
Pokazuje również, jak kilkunastoletnie dziewczyny walczyły o godność i wartości w realiach KL Ravensbruck. Twórcy ekspozycji
zdecydowali się zaprezentować współczesne
wizerunki więźniarek – a nie zdjęcia z lat młodości – by pokazać, jak doświadczenia obozowe wpłynęły na życie kobiet.
Arkadiusz Wieczorek

Laureaci konkursu w kategorii proza:
I miejsce: Izabela Wilk z II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku
II miejsce: Klaudia Sanirowska z I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie
III miejsce: Nikolas Mikołajewski z I LO im. J. Chrobrego w Gnieźnie

Laureaci konkursu w kategorii poezja:
I miejsce: Karolina Kowalska z Gimnazjum nr 4
im. A. Kamińskiego w Legionowie
II miejsce: Karina Hoffman z Zespołu Szkół
Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie Wielkopolskim
III miejsce: Zuzanna Michalczuk z Gimnazjum nr 7
im. J. Kochanowskiego w Lublinie

Foto: MS

REKLAMA

Rzemieślnicy obchodzili w sobotę swoje święto.
Część z przedstawicieli rudzkich rzemieślników zrzeszona jest w Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości. Skupia on prawie 90 zakładów, w których do zawodu
przyucza się 240 uczniów. – W dzisiejszych
czasach rzemieślnikom należy życzyć przede
wszystkim stabilizacji – mówił Jakub Wyciślik, radny miasta oraz właściciel zakładu
rzemieślniczego. – Rzemieślnicy muszą za-

dbać o kształcenie swoich następców
– podkreślał Grzegorz Skudlik, starszy
rudzkiego cechu. – Dlatego szczególnie
promujemy „dualny” system nauczania jako najefektywniejszą formę szkolnictwa zawodowego. Polega on na nauczaniu teoretycznym w szkole zawodowej i praktycznym,
bezpośrednio u przedsiębiorcy czy rzemieślnika – tłumaczył.
MS

10

www.wiadomoscirudzkie.pl

20.04.2016

R����� I��������� S����������
Rusza nabór do szkoły muzycznej w Rudzie Śląskiej. 26 kwietnia i 10 maja w placówce odbędą się przesłuchania kandydatów. Naukę gry na instrumentach mogą rozpocząć już pięciolatki. W szkole edukację można pobierać dwustopniowo, aż do
uzyskania tytułu muzyka instrumentalisty. – Nasza placówka wprowadza dzieci w świat muzyki oraz przygotowuje młodzież
do zawodu muzyka – mówi Mirosław Krause, dyrektor szkoły. Nauka w placówce jest bezpłatna.

Czekają na młode talenty

Edukacja w Zespole Szkół Muzycznych przebiega w dwóch etapach – w szkole muzycznej I stopnia i w szkole muzycznej II stopnia. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (szkoła podstawowa) kształci młodych adeptów sztuki dwutorowo – tokiem trwającym sześć lat, w którym naukę mogą rozpocząć dzieci w wieku 5-8 lat oraz tokiem czteroletnim, który jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat. Edukacja II stopnia, czyli tzw. średnia szkoła muzyczna,
trwa sześć lat i kończy się egzaminem dyplomowym, dającym tytuł muzyka instrumentalisty. Limit wiekowy, w którym można rozpocząć naukę w szkole muzycznej II stopnia to 23 lata.
Zespół Szkół Muzycznych w Rudzie Śląskiej funkcjonuje w systemie sześciodniowym. Zajęcia szkolne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych oraz w soboty w godzinach przedpołudniowych. Instrumenty,
na których można się nauczyć grać w rudzkiej szkole, podzielone są na kilka
sekcji. Pierwszą z nich jest sekcja instrumentów klawiszowych, w której kształcą
się uczniowie w zakresie gry na akordeonie, klawesynie i fortepianie. – Szkoła
posiada osiem wysokiej jakości fortepianów oraz 30 pianin. Młodzi pianiści
chcąc kształcić się w naszej szkole muszą posiadać w domu własny instrument,
natomiast akordeoniści mogą wypożyczyć jeden z wielu akordeonów, które są
w posiadaniu szkoły – wyjaśnia dyrektor Mirosław Krause.
Druga sekcja to sekcja instrumentów strunowych, w której uczniowie kształcą
się na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie i gitarze. Każdy uczeń może
wypożyczyć wybrany instrument. Szkoła posiada pracownię lutniczą, w której
konserwuje się i naprawia instrumenty strunowe. – To bardzo ważne, aby szkoła
posiadała taką pracownię, gdyż szkolna baza instrumentów cały czas się powiększa, a ich ciągła eksploatacja przez uczniów powoduje potrzebę wielu napraw
– tłumaczy dyrektor.
Trzecia sekcja to sekcja instrumentów dętych i perkusji, gdzie uczniowie pobierają naukę gry na: ﬂecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, waltorni oraz
na instrumentach perkusyjnych. W przypadku tej sekcji również istnieje możliwość wypożyczenia wysokiej klasy instrumentów. – Dla bardzo młodych ﬂecistów są specjalne, pełnowartościowe instrumenty z zakręconymi główkami, miniaturowe trąbki i kolorowe puzony – zachęca Mirosław Krause.
Oprócz zajęć indywidualnych wszyscy uczniowie wspólnie muzykują w licznych zespołach kameralnych, a także w dużych zespołach takich jak: chór, orkiestra, czy zespół muzyki rozrywkowej.
Czwartą sekcją jest sekcja teorii, która kształci uczniów w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych. – Najmłodsi spotykają się w kilkunastoosobowych grupach na zajęciach rytmiki, gdzie oprócz wesołych zabaw i gry na instrumentach
perkusyjnych kształcą swój muzyczny słuch. Starsi uczniowie zasiadają w ławkach po to, żeby poznać historię różnych instrumentów, dowiedzieć się ciekawostek z życia znanych kompozytorów, posłuchać największych dzieł w historii muzyki i oczywiście dalej kształcić i uwrażliwiać swój słuch – mówi Mirosław Krause.
Obecnie w Zespole Szkół Muzycznych kształci się 380 uczniów. Biorą oni
udział w licznych konkursach i przeglądach, plasując się na czołowych miejscach i zdobywając wyróżnienia.
Historia szkoły muzycznej w Rudzie Śląskiej sięga 1971 roku. Działające
wówczas Państwowe Ognisko Muzyczne zostało przemianowane na Państwową
Szkołę Muzyczną I Stopnia. Siedziba szkoły mieściła się w prawie 100-letnim
budynku w dzielnicy Czarny Las. W lutym 1990 roku szkoła została przeniesiona do byłej siedziby Komitetu Miejskiego PZPR przy ul. Niedurnego w dzielnicy
Nowy Bytom. W 1996 r. szkole nadano imię Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, najwybitniejszego przedstawiciela baroku w muzyce polskiej, urodzonego
we wsi Rozbark, przyległej do Bytomia.
Nowy etap dla rudzkiego szkolnictwa muzycznego nastąpił w roku 2010, kiedy to po staraniach dyrekcji, przychylności władz miasta i wizytatora regionalnego Jerzego Sieczki udało się doprowadzić do porozumienia z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania w Rudzie Śląskiej
Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia. Ta rozpoczęła swoją działalność we
wrześniu 2010 roku, a w marcu 2011 połączyła się z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej.
IM

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

GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Gimnazjaliści będą wybierać

– Większość młodych ludzi nie ma
jeszcze sprecyzowanych planów na
przyszłość. Czy Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych może im w tym pomóc?
– Giełda jest wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ w jednym miejscu mamy
cały wachlarz oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów. Prezentują się placówki z całego miasta – licea, technika i szkoły zawodowe. Są również obecne Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia
Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, a także Cech Rzemiosł
i Przedsiębiorczości. Gimnazjalista może
poznać ofertę danej szkoły, a nawet zapytać o opinię uczniów już do niej uczęszczających oraz porozmawiać na miejscu z na-

uczycielami. To czas żeby rozwiać wątpliwości i zobaczyć, co dana szkoła ma do
zaoferowania.
– A szkoły prześcigają się w pomysłach na promocję…
– To prawda. Co roku jesteśmy pozytywnie zaskakiwani. Bo to już nie tylko
przygotowanie zwykłej ulotki z danymi
szkoły, jej profilami czy zawodami. To
prawdziwe widowiska talentów uczniów
i tego, co dzieje się w danej szkole. Mamy
pokazy fryzjerskie, pokazy samoobrony,
motocykli, urządzeń elektrycznych.
Uczniowie częstują swoimi wypiekami,
organizują konkursy, więc niespodzianek
podczas tegorocznej giełdy z pewnością
nie zabraknie. To taki moment szczególny,
kiedy można poczuć atmosferę danej szko-

ły, jej uczniów i nauczycieli. Szkoły chwalą się również swoimi sukcesami m.in.
miejscem odbywania praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu np.
w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym
S.A. – Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice, w takich firmach jak:
PROMUS Ruda Śląska, WUWER Ruda
Śląska, Opel Kanclerz Ruda Śląska, Praktiker, TOYOTA; praktykami zagranicznymi w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpani, Niemczech i Portugalii. Wskazują na
osiągnięcia dydaktyczne i sportowe. Dokładniejsze informacje w tym zakresie
można znaleźć na internetowych witrynach szkół ponadgimnazjalnych naszego
miasta. Wierzę, że po wizycie na giełdzie
wiele wątpliwości zostanie rozwianych.

Foto: MS

Co roku uczestniczy w niej ok. 1500 uczniów. Ma swoją tradycję i jasno określony cel – pomoc absolwentom
gimnazjów w wyborze dalszej szkoły. Już 26 kwietnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie
po raz 19. odbędzie się Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. O szkolnictwie ponadgimnazjalnym w Rudzie Śląskiej
rozmawiamy z wiceprezydent Anną Krzysteczko.

Gimnazjaliści nie powinni się bać zadawać
pytań, bo wybór dalszej drogi to trudna,
ale ważna decyzja. Trzeba ją podjąć świadomie i odpowiedzialnie, gdyż zaważy to
na ich dalszym życiu zawodowym. Trzeba
również przy podejmowaniu tej decyzji
pamiętać o swoich pasjach, zdolnościach
i możliwościach. Jeżeli ktoś nie wie jaką
szkołę wybrać, jeszcze się waha, albo nie
ma pewności w jakim kierunku chce się
dalej kształcić, proponuję wizytę w Ośrodku Doradztwa Zawodowego w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Orzegowie
lub w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bykowinie. Możliwości jest naprawdę wiele, a wiemy, że młodzież chętnie z nich korzysta. Co roku odwiedza nas
blisko 1500 uczniów, nie tylko z Rudy Śląskiej ale również z miast ościennych.
– Te liczby robią wrażenie.
– Bo oferta, którą proponujemy gimnazjalistom, jest naprawdę ciekawa i bogata.
Młodzi ludzie mają z czego wybierać i jestem przekonana, że każdy znajdzie to,
czego szuka. Mamy cztery licea ogólnokształcące, sześć techników oraz siedem
zasadniczych szkół zawodowych, w tym
jedną specjalną, a także szkołę przysposabiającą do pracy. Jest również szkoła muzyczna II stopnia. Absolwent gimnazjum
może kształcić się w każdym zawodzie ujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego. W latach 2016-2017 same
technika planują kształcić w 26 zawodach.
Nowym kierunkiem będzie technik prze-

mysłu mody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 oraz technik eksploatacji
portów i terminali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Ta ostania szkoła po
raz drugi prowadzi też rekrutację do klasy
kształcącej w zawodzie technik realizacji
nagrań i nagłośnień, a ZSP nr 6 po raz trzeci prowadzi nabór do klasy kształcącej
techników urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej. Zasadnicze szkoły zawodowe
proponują aż 24 zawody takie jak: blacharz
samochodowy, elektromechanik, mechanik
pojazdów samochodowych, fryzjer, fotograf, kucharz, lakiernik, piekarz, czy sprzedawca. W zależności od liczby kandydatów
w większości w klasach wielozawodowych. Na bazie różnorodnych analiz, nieprzerwanie poszukuje się nowych możliwości, które mają w efekcie doprowadzić
do zatrudnienia bądź samozatrudnienia absolwenta szkoły zawodowej. Należy mieć
nadzieję, że po ukończeniu kształcenia mobilność młodych ludzi na zmieniającym się
rynku pracy będzie o wiele większa niż
obecnie.
Można powiedzieć, że wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy jak i oczekiwaniom gimnazjalistów nasze szkoły
dostosowują kierunki kształcenia do aktualnych potrzeb, dzięki czemu młodzież łatwiej będzie mogła znaleźć zatrudnienie
czy kontynuować naukę na studiach wyższych, czego im wszyscy życzymy.
– Dziękuję za rozmowę.
Anna Piątek
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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
Z tradycją ku nowoczesności.
Naszym 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 rozszerzone
i dodatkowe wybierane są po pierwszym semestrze nauki.
Klasa teatralno-ﬁlmowa – dwa przedmioty wiodące na poziomie rozszerzonym,
do wyboru: język polski, język obcy, historia, geograﬁa, biologia, wos.
Klasa dziennikarsko-językowa – dwa przedmioty wiodące na poziomie rozszerzonym, do
wyboru: język polski, języki obce, historia, geograﬁa, biologia, wos.
Klasa politechniczna – dwa przedmioty wiodące na poziomie rozszerzonym,
do wyboru: matematyka, ﬁzyka, chemia, informatyka, geograﬁa, biologia.
Klasa medyczna – dwa przedmioty wiodące na poziomie rozszerzonym,
do wyboru: biologia, chemia, ﬁzyka, język obcy, matematyka, geograﬁa.
We wszystkich klasach trzecim przedmiotem nauczanym na poziomie rozszerzonym jest
język angielski. Dodatkowo oferujemy naukę języka niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego,
hiszpańskiego na wybranym poziomie. Uczeń w zależności od zainteresowań może wybrać
przedmiot dodatkowy, który jest realizowany w grupach międzyklasowych: historia sztuki,
zajęcia teatralne, warsztaty ﬁlmowe, dziennikarstwo, podstawy prawa, matematyka wyższa, bioﬁzyka, analiza chemiczna, graﬁka komputerowa, łacina, ratownictwo medyczne.
Nasze klasy politechniczne są objęte patronatem Politechniki Śląskiej. Współpracujemy
również z Wyższą Szkołą Techniczną, Uniwersytetem SWPS, Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Medycznym.
W Mickiewiczu realizowane są projekty europejskie. W tym roku szkolnym zakończyliśmy realizację unijnego programu „E-nauka w nowej formie”, dzięki któremu nasi uczniowie mieli okazję zdobywać wiedzę i uzyskali nowe umiejętności. Pracownia informatyczna
została wyposażona w najnowocześniejsze komputery, a wszyscy korzystamy z programu
Documaster i sprzętu kopiująco-drukującego, jakim mogą się pochwalić wiodące ośrodki
akademickie.
Od tego roku szkolnego w ramach programu Erasmus + zaczynamy projekt „Szkolne Centrum Medialne” we współpracy ze szkołami z Włoch, Turcji, Czech i Rumunii. Daje on szansę
udziału w wielu dziennikarskich projektach, także międzynarodowych, zdobywanie dziennikarskich szlifów dzięki różnym kursom i szkoleniom. Dzięki uzyskanym funduszom uruchomiliśmy nowoczesny szkolny radiowęzeł oraz wyremontowane zostały cztery pomieszczenia,
które będą siedzibą Mickiewiczowskich dziennikarzy, ale i posłużą wszystkim uczniom szkoły
do realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć. Mickiewicz nie tylko świetnie przygotowuje do
podjęcia wymarzonych studiów, ale pozwala również rozwinąć zainteresowania, poszerza horyzonty. Niezależnie od klasy uczeń może się zaangażować w któryś z realizowanych w naszej
szkole projektów:
Teatr Scena Muzyczna – działa od 2008 roku łączy młodych artystów – tancerzy, wokalistów, aktorów – uczniów i absolwentów. Spektakle powstają pod patronatem Teatru Rozrywki w Chorzowie. Obecnie Scena Muzyczna nawiązała współpracę z miastem Katowice, stając
się wizytówką nie tylko Rudy Śląskiej.
Prosto z Micka – projekt dziennikarski. Jeśli myślisz o zostaniu dziennikarzem dajemy Ci
szansę publikowania swoich tekstów i zdobywania dziennikarskich szlifów. Nasi dziennikarze angażowali się również we współpracę z wydziałem dziennikarskim WST czy współpracę
z telewizją „Sfera”. W ramach nowopowstałego centrum medialnego przygotowują audycje
radiowe, współtworzą szkolny kanał telewizyjno-ﬁlmowy.
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – projekt edukacji ﬁlmowej, dzięki któremu wszyscy
pasjonaci X muzy mogą brać udział w przedsięwzięciu wyrosłym z największego polskiego

festiwalu ﬁlmowego. Lubisz oglądać (tworzyć?) ﬁlmy, rozmawiać o nich, poznawać nowych
reżyserów? Możesz wziąć udział w comiesięcznych spotkaniach z ﬁlmem w katowickim kinie
„Światowid” i w konkursie ﬁlmowym „Film na horyzoncie” oraz w festiwalu ﬁlmowym naszej
szkoły organizowanym w kinie „Patria” w Rudzie Śląskiej.
Liga recytatora – kuźnia młodych aktorskich talentów. Jeśli potraﬁsz sprawić, 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 konkursach 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 turystycznej. 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 Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej w latach 2011-2014.
Klub Ekologiczny – działalność promująca postawy proekologiczne i rozwijająca wiedzę
z zakresu nauk przyrodniczych. Współpraca z Instytutem Techniki Cieplnej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Stowarzyszeniem Ekologicznym Ziemia
i My.
Klub Historyczno-Turystyczny – dla wszystkich, których nie trzeba przekonywać, że podróże kształcą. Podczas wycieczek, rajdów, warsztatów, jakie w ramach jego działalności są
organizowane można lepiej poznać tę małą i większą ojczyznę.
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 danych, wymienić się książkami w ramach
bookcrossingu.
Ponadto w Mickiewiczu możesz m.in.:
• Wybrać się wieczorem do teatru (zamawiamy dużo biletów w niższej cenie);
• Uczestniczyć w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie Śląskim, Politechnice czy WST;
• Brać udział w zimowiskach teatralnych (odkrywając życie teatralne dużych polskich miast)
czy obozach dziennikarskich (i np. zwiedzać siedzibę telewizji w Warszawie);
• Zwiedzać Polskę i pracować nad kondycją w czasie rajdów szkolnych;
• Szusować na nartach pod bacznym okiem naszych wueﬁstów;
• Jeździć na basen, lodowisko, kręgle;
• Odkrywać Europę podczas szkolnych i klasowych wycieczek (dotychczas byliśmy m.in. we
Włoszech Francji, Hiszpanii, Grecji i Wielkiej Brytanii).
• Działać w Samorządzie Uczniowskim, którego przedstawiciele pełnią ważne funkcje
w Młodzieżowej Radzie Miasta (wpływać na to, co dzieje się w szkole i mieście).
• Uczestniczyć w życiu szkoły obﬁtującym w wiele imprez, wydarzeń (m.in. Tydzień Kultury
Uczniowskiej, Piknik Szkolny, słodkie poniedziałki, dzień pluszowego misia, święto liczby Pi,
Dzień Książki, liczne akcje charytatywne, koncerty walentynkowe i wiele, wiele innych).
W Mickiewiczu mamy nowoczesne, wielofunkcyjne boiska, dużą salę gimnastyczną,
siłownię, sklepik, szafki uczniowskie, wiﬁ obejmujące całą szkołę, prawie wszystkie sale wyposażone w rzutniki lub tablice multimedialne, dobrze zaopatrzoną bibliotekę z pracownią
interdyscyplinarną, galerię szkolną „Na piętrze”, radiowęzeł, Centrum Medialne, tereny rekreacyjne (podwórko i ogródek). A także – co jest nie mniej ważne – wykwaliﬁkowaną kadrę
nauczycieli, którzy nie tylko dbają o poziom wykształcenia uczniów, ale również przywiązują
dużą wagę do rozwiązywania ich problemów i zapewnienia sprzyjającej nauce atmosfery.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.zso-mickiewicz.com
i facebooku: facebook.com/mickiewiczruda
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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
• GIMNAZJUM NR 13
• TECHNIKUM NR 3
• ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 7

ul. Jankowskiego 2, 41-710 Ruda Śląska – Wirek
tel. 32 242 09 49, www.zs5.eu

PEWNA SZKOŁA NA NIEPEWNE CZASY
KIERUNKI KSZTAŁCENIA – TECHNIKUM
NOWOŚĆ
technik informatyk
w służbach mundurowych*
MUNDURY, OBOZY, SZKOLENIA, MUSZTRA, STRZELNICA, SZTUKI WALKI, SURVIVAL

technik spedytor – specjalista od transportu
nowoczesny zawód z przyszłością
codziennie nowe oferty na rynku pracy

technik elektryk
zawód ponadczasowy
poszukiwany w Polsce
i w całej Europie

PREZENTACJA SZKOŁY:
każdy poniedziałek
od 9.00 do 15.00
DZIEŃ OTWARTY
FESTYN SZKOLNY
19 maja 2016

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
SZKOŁA ZAWODOWA
ślusarz
elektryk

PRAKTYKI ZAGRANICZNE
Program DreamSpark Premium
bezpłatne oprogramowanie ﬁrmy Microsoft
dla wszystkich uczniów

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZOSTAŃ

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 2
IM. GUSTAWA MORCINKA

41-710 Ruda Śląska, ul. Jankowskiego 22, tel./fax 32 242-01-25
www.zso2ruda.szkolnastrona.pl | e-mail: zso2.morcinek@gmail.com
DROGI ABSOLWENCIE GIMNAZJUM !!!
W roku szkolnym 2016/2017 „Morcinek” proponuje:
PROFILE KSZTAŁCENIA:
•
Klasa Politechniczna pod patronatem Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego
•
Klasa Mechatroniczna pod patronatem Microsoft
•
Klasa Medyczna pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
•
Klasa Humanistyczna pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej
JĘZYKI OBCE:
•
język angielski,
DZIEŃ O
•
język niemiecki,
14 maja TWARTY!!!
•
język francuski,
2016 (so
•
język rosyjski,
g
o
d
z
. 10.00-1 bota)
•
język hiszpański,
3.00
•
język włoski.
ZAPRASZAMY DO „MORCINKA”!!!
A ponad to ATRAKCYJNE, NOWATORSKIE FORMY
KSZTAŁCENIA, DZIĘKI KTÓRYM NASI UCZNIOWIE NIE SĄ
„UWIĘZIENI W ŁAWKACH”,
A KAŻDY DZIEŃ NIESIE COŚ NOWEGO.
•
INDYWIDUALIZACJA W PRACY Z UCZNIEM
•
WYSOKI POZIOM DYDAKTYCZNY PROWADZONYCH ZAJĘĆ
•
UNIJNE PROGRAMY EDUKACYJNE
•
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Zobacz więcej – www.zso2ruda.szkolnastrona.pl
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Rudzie Śląskiej
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
Ruda Śląska 41-700,
32 243 12 24

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ul. Bujoczka 2
32 244 00 11

zsp7@zsp7.pl
www.zsp7.p

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

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, mechanik motocyklowy,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających,
sprzedawca, ślusarz.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 przygotowuje do uzyskania kwaliﬁkacji 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 odbywa się u prywatnego pracodawcy.

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.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest szkołą 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.
Nauka trwa 3-leta.

CKPiDZ realizuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych. Najbardziej atrakcyjną
formą są kwaliﬁkacyjne kursy zawodowe (bezpłatne). Aktualnie CKPiDZ realizuje KKZ z następujących
kwaliﬁkacji: wykonywanie usług krawieckich (A.12), użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19),
sporządzanie potraw i napojów (T.6), wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19), montaż i konserwacja
instalacji elektrycznych (E.8), eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24).

Wymagane dokumenty
Wniosek o przyjęcie do szkoły z kwestionariuszem osobowym kandydata
Życiorys
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Opinia wychowawcy klasy
Zgłoszenie absolwenta
Badania kwaliﬁkujące do zawodu (skierowanie otrzymasz w naszej szkole)
Karta zdrowia ucznia z bilansem
3 zdjęcia
Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu od pracodawcy

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu 32 243 12 24

ZAPRASZAMY

CENTRUM
KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
UL. ORZEGOWSKA 25

BEZP

Ł AT N

E!

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
• Szkoła Podstawowa dla dorosłych (w rok)
• Gimnazjum dla dorosłych (3-letnie)
• Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (3-letnie po gimnazjum i 8-letniej szkole
podstawowej oraz po ZSZ od 2 klasy)
• Szkoła Policealna dla dorosłych (od roku do 2 lat): technik BHP, technik informatyk, technik
administracji, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa,
opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta i inne
• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie: kosmetyki (zabiegi kosmetyczne twarzy,
zabiegi kosmetyczne ciała, dłoni i stóp), zawodów medyczno-społecznych (opiekun
medyczny, opiekunka środowiskowa), mechaniki (mechanika motocyklowa, mechanika
samochodowa), górnictwa, budownictwa, logistyki, informatyki, administracji, ekonomii,
rachunkowości, sprzedaży.
Słuchacze uczą się w systemie:

dziennym (szkoła podstawowa, gimnazjum)
wieczorowym i zaocznym (LO)
zaocznym (szkoła policealna i Kwaliﬁkacyjne Kursy Zawodowe)

Zapisy: czerwiec – lipiec – sierpień – wrzesień 2016 r.
Wszystkie informacje dostępne pod numerem

tel. 32 248-15-75 oraz na stronie internetowej:

www.cku-rudaslaska.edu.pl | e-mail: sekretariat@cku-rudaslaska.edu.pl
Zostań Naszym Słuchaczem! Jesteśmy bliżej niż inni!
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Mieszkańcy Rudy Śląskiej chcą być w metropolii. W zakończonych niedawno konsultacjach społecznych na ten
temat blisko 93 proc. rudzian opowiedziało się za obecnością Rudy Śląskiej w związku metropolitalnym, który
mają tworzyć 24 miasta województwa śląskiego! – Wyniki te pokazują jednoznacznie, że nasi mieszkańcy chcą
metropolii. Chcą, bo tak naprawdę oni w niej już mieszkają, pracują i wypoczywają – podkreśla wiceprezydent
Krzysztof Mejer.

Rudzianie za metropolią

Konsultacje społeczne to kolejny krok na
drodze do utworzenia metropolii. Ustawa
o związkach metropolitalnych stanowi, że
trzeba je przeprowadzić we wszystkich
gminach zainteresowanych przystąpieniem
do związku. Część z miast, w tym i Ruda
Śląska, już to uczyniła. Rudzkie konsultacje trwały trzy tygodnie i wzięło w nich
udział blisko 250 mieszkańców. Zdecydowana większość (220 ważnych głosów)
optowała za utworzeniem metropolii, jedynie 12 osób było przeciwnego zdania.
Po zakończonych konsultacjach rady poszczególnych miast będą musiały podjąć
uchwałę w sprawie zgody na przystąpienie
do metropolii. Przypomnijmy, że w styczniu br. rudzcy radni jako jedni z pierwszych
w województwie podjęli już uchwałę intencyjną dotyczącą chęci przystąpienia miasta
do metropolii. Poza Rudą Śląską podobne
uchwały przegłosowali rajcy 23 miast regionu.
Władze Rudy Śląskiej nie ukrywają, że
utworzenie metropolii to duża szansa dla
miast ją tworzących. – Nie od dziś wiadomo, że duży może więcej. Związek metropo-

litalny będzie mógł rozwiązać wiele problemów z jakimi dziś musimy się mierzyć. Chodzi tu przede wszystkim o komunikację publiczną i zrównoważony rozwój naszych
miast – podkreśla wiceprezydent Mejer.
– Nie bez znaczenia jest to, że związek będzie
dysponować własnym budżetem. Oprócz
składek członkowskich budżet związku będzie „zasilać” 5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze metropolii. Według szacunków może
być to kwota nawet 240 mln zł. Co ważne,
dodatkowe pieniądze dla metropolii nie
uszczuplą dotychczasowych dochodów samorządów – tłumaczy Krzysztof Mejer.
Pomimo zaawansowanych prac nad utworzeniem metropolii ze strony miast, które
mają ją tworzyć, jej powstanie jest zagrożone. Okazuje się, że część miast organizująca
konsultacje społeczne otrzymała od nadzoru
prawnego wojewody pisma, z których wynika, że nie miały prawa ich ogłosić. Zdaniem
prawników wojewody będzie to możliwe
dopiero po wydaniu przez rząd rozporządzenia w sprawie granic metropolii.
– Pisma z urzędu wojewódzkiego otrzymały

te samorządy, które decyzje o konsultacjach
podjęły na drodze uchwały. W naszym przypadku konsultacje organizowaliśmy na podstawie zarządzenia prezydenta miasta. Do
dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej korespondencji od wojewody w tej sprawie – wyjaśnia
Krzysztof Mejer.
Kolejną przeszkodą na drodze do utworzenia metropolii jest zagrożenie terminów
zapisanych w Ustawie o związkach metropolitalnych. Zgodnie z jej zapisami rząd do
końca kwietnia powinien określić w drodze
rozporządzenia kształt przyszłej metropolii.
Wydanie rozporządzenia poprzedzone ma
zostać złożeniem przez wszystkie miasta
chcące tworzyć metropolię odpowiedniego
wniosku skierowanego do Rady Ministrów.
Sęk w tym, że do dzisiaj strona rządowa nie
przedstawiła wytycznych, według których
taki wniosek miałby zostać utworzony.
Jeszcze w grudniu ubiegłego roku czternaście miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny jednogłośnie wyraziło
wstępną wolę utworzenia metropolii w miastach Górnego Śląska i Zagłębia. Również
w grudniu ub. roku prezydenci gmin tworzą-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej szuka osób, które chcą zostać rodzicami zastępczymi.
Obecnie w mieście funkcjonuje ponad 200 takich rodzin. Opiekują się one 326 dziećmi. Dzięki temu mają one
zapewnioną opiekę w warunkach domowych. – Choć rodzina zastępcza ma charakter przejściowy, to pełni bardzo ważną rolę w wychowaniu najmłodszych. To bezpieczna przystań dla dzieci czekających na adopcję lub powrót do rodziny naturalnej – podkreśla Krystian Morys, dyrektor MOPS.

Zostań rodzicem zastępczym
zastępczych mogą ubiegać się
tak małżeństwa, jak i osoby samotne – tłumaczy Izabela Koziarczyk-Paździor, kierownik
Działu Pieczy Zastępczej
MOPS. – Ośrodek gromadzi
niezbędne dokumenty m.in. podanie, życiorys, opinię z zakładu pracy oraz zaświadczenie
o stanie zdrowia. Kandydat na
Tegoroczny festyn rodzin zastępczych odbędzie się rodzica zastępczego nie może
24 maja w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury być karany – dodaje.
przy ul. Niedurnego 69.
Po zgłoszeniu chęci bycia
rodziną zastępczą kandydaci są
– Rodziców nie zastąpi żadna instytucja, odwiedzani w miejscu zamieszkania przez
dlatego tak ważne jest, żeby rodzin zastęp- koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
czych było jak najwięcej. Osoby gotowe na oraz psychologa. Oceniane są warunki forto wyzwanie zapraszamy do siedziby MOPS malno-bytowe, które może zapewnić dziecprzy ul. Markowej, do Działu Pieczy Za- ku kandydat na rodzica zastępczego. –
stępczej – zachęca Karina Kaczyńska, za- Sprawdza się też m.in. to, czy w mieszkaniu
jest miejsce na przyjęcie dziecka, czy regustępca dyrektora MOPS.
Pierwszą, podstawową formą rodziciel- larnie są płacone rachunki oraz czy mieszstwa zastępczego jest rodzina niezawodo- kanie nie jest zadłużone – wymienia Izabela
wa. By ubiegać się o prawo sprawowania Koziarczyk-Paździor. – Komisja przeprowaopieki nad dziećmi w tej formule trzeba dza też wywiad w celu poznania motywów
spełniać kilka ustawowych warunków. kandydatów do bycia rodziną zastępczą. Nie
– O możliwość włączenia w poczet rodzin wystarczy motywacja jednej osoby. Chęć zo-

Rudzki Informator Samorządowy

stania rodziną zastępczą musi być popierana
przez całą rodzinę – dodaje. Po wizycie domowej kandydaci są zapraszani do Działu
Pieczy Zastępczej MOPS, gdzie przechodzą
badania psychologiczne.
Jeżeli wystawione opinie wykażą, że kandydat nadaje się do roli rodzica zastępczego,
odbywa się jego wstępna kwalifikacja oraz
skierowanie na trzynastotygodniowe szkolenie. Spotkania w dużej mierze mają charakter warsztatowy. Uczestnikom przekazywana
jest wiedza prawna z zakresu pieczy zastępczej oraz informacje dotyczące stricte aspektów emocjonalnych, dotykające psychologii
rozwoju dziecka, czy zaburzeń, jakie mogą
pojawić się na skutek zerwania więzi rodzinnych. Część spotkań poświęcona jest też relacji rodzina zastępcza a społeczeństwo.
Kandydaci odbywają też 10-godzinny staż
w placówce opiekuńczo-wychowawczej na
terenie miasta lub w zawodowej rodzinie zastępczej. – Staż wieńczy okres przygotowań,
po nim następuje zgłoszenie nowej rodziny
zastępczej w sądzie i tak naprawdę od tej pory rozpoczyna się oczekiwanie na nasz telefon, kiedy pojawi się dziecko – informuje
Koziarczyk-Paździor.

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska
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cych GZM wystąpili do rządu z apelem
o jak najszybsze określenie trybu postępowania w sprawie składania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego oraz zakresu dokumentów, które należy do niego
dołączyć. Premier skierowała pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest właściwe do dalszego prowadzenia sprawy.
W związku z tym prezydenci wystosowali kolejne pismo, tym razem już bezpośrednio do ministra Mariusza Błaszczaka.
Czytamy w nim m.in., że śląskie miasta są
zdeterminowane dołożyć wszelkich starań,
by powstała metropolia. Poprosiły też o spotkanie w tej sprawie. – Chcemy aktywnie
brać udział w pracach nad rozporządzeniem, tak by jego zapisy precyzyjnie określały tryb postępowania i zakres dokumentów, które mamy złożyć. Czas biegnie szybko, działamy aktywnie, ale nie wszystko zależy od nas – mówi Małgorzata Mańka
-Szulik, przewodnicząca Zarządu GZM.
Utworzenie metropolii śląskich miast
umożliwia Ustawa o związkach metropolitalnych z 9 października 2015 r. W proces
jej tworzenia zaangażował się Górnośląski
Związek Metropolitalny. Zgodnie z zapisami ustawy związek ma powstać z dniem
1 lipca br., natomiast faktycznie funkcjonować zacznie od 1 stycznia 2017 r. Pomysł
utworzenia metropolii popiera m.in. arcybiskup, metropolita katowicki Wiktor
Skworc: – Kwestia zasadności tworzenia

metropolii z punktu widzenia Kościoła nie
podlega dyskusji i na tym należy konsekwentnie budować politykę międzygminną
(…) Kościół jest żywotnie zainteresowany
powodzeniem takich procesów, ponieważ
zjawisko metropolizacji stanowi o pozytywnej zmianie jakości życia, służy budowaniu
ważnych więzi społecznych i jest ułatwieniem pracy duszpasterskiej – napisał w liście
skierowanym do prezydentów miast tworzących GZM. List przekazany został podczas
tradycyjnego spotkania wielkanocnego metropolity z prezydentami miast GZM.
W skład metropolii mają wejść 24 gminy:
Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź,
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, Mikołów,
Mysłowice, Piekary Śląskie, Pyskowice,
Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice
Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice i Zabrze.
Zajmują one obszar 1 585 km2, zamieszkały
przez ponad 2 mln ludzi. Na jego terenie
działa ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw,
które wytwarzają 8 proc. PKB.
Zgodnie z założeniami ustawy związek
metropolitalny wykonuje zadania publiczne
z zakresu: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju obszaru związku, publicznego
transportu zbiorowego na obszarze związku, współdziałania w ustalaniu przebiegu
dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji obszaru metropolitalnego.
TK

Od lat liczba rodzin zastępczych w Rudzie Śląskiej oscyluje w granicach 200-220.
Grono z nich ma za sobą długoletnie doświadczenie. Tak też jest w przypadku państwa Maciąg. Pani Gabriela i pan Marek
swoją przygodę z pieczą zastępczą rozpoczęli 10 lat temu tworząc w swoim domu
pogotowie rodzinne. Z upływem czasu ich
sytuacja uległa jednak zmianie. – Pogotowie rodzinne to szczególne wyzwanie. Dla
dziecka, które trafia do takiej rodziny, trzeba być jednocześnie psychologiem i lekarzem. Najważniejsza jest pierwsza reakcja.
Z czasem, ze względu na dzieci i potrzebną
im stabilizację, postanowiliśmy przekształcić się po prostu w zawodową rodzinę zastępczą – wspomina pani Gabriela. – W ciągu 10 lat objęliśmy opieką łącznie 20 dzieci.
Część z nich została adoptowana, część zaś
powróciła do biologicznych rodziców. Ważne, by dzieci były szczęśliwe i mogły się
normalnie rozwijać. Z niektórymi utrzymujemy nadal kontakt – dodaje.
– Naprawdę warto pomagać. Wychowaliśmy swoje dwie córki, a przez ostatnich
siedem lat jest z nami stała ekipa – adoptowany przez nas Filipek oraz czwórka rodzeństwa, którą się opiekujemy. Jesteśmy
dużą, normalną rodziną – podkreśla
z uśmiechem pani Gabriela.
Prawo dotyczące rodzin zastępczych od
2011 roku regulowane jest przez Ustawę
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z jej zapisami piecza zastępcza dzieli się na instytucjonalną oraz

rodzinną, w niej zaś wyróżnić można kilka
form sprawowania opieki. – Rodziny zastępcze dzielimy na spokrewnione, kiedy funkcję
rodzica przejmują dziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo dziecka, oraz niezawodowe
i zawodowe. W przypadku tej ostatniej grupy jeden z rodziców ma umowę o pracę, za
którą dostaje wynagrodzenie – tłumaczy
Izabela Koziarczyk-Paździor. Do grona rodzin zastępczych zawodowych należą też
rodziny „pierwszego kontaktu”, pełniące
funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodziny
zastępcze specjalistyczne, w których
umieszcza się dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci na
podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, małoletnie matki z dziećmi.
W 2015 roku w Rudzie Śląskiej opiekę
nad dziećmi sprawowały łącznie 204 rodziny zastępcze. Najliczniejszą grupę stanowiły rodziny spokrewnione, których było 131.
W tym czasie w mieście działało 58 rodzin
niezawodowych i 15 rodzin zawodowych,
w tym dwa pogotowia rodzinne.
– Wszystkie osoby zainteresowane zostaniem rodzicem zastępczym serdecznie zapraszamy do udziału w festynie, który odbędzie się 24 maja w ogrodach Miejskiego
Centrum Kultury przy ul. Niedurnego. Na
miejscu będzie można porozmawiać z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, jak również z samymi rodzicami
zastępczymi – zachęca Krystian Morys, dyrektor MOPS.
DR
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EKOwiadomości

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

22 kwietnia – data, która na stałe zapisała się w kalendarzu ekologicznym. Dzień Ziemi organizowany
był w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalny w 1990 roku, mobilizując 200 milionów ludzi
w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. W 2000 roku
głównym tematem stały się zmiany klimatyczne, organizatorzy Dnia Ziemi walczyli o uznanie wagi problemu i zaprzestanie jego negowania przez polityków, domagali się natychmiastowego ograniczenia
emisji CO2 i przejścia gospodarek świata na odnawialne źródła energii.

Pamiętaj o Ziemi

Temat Odnawialnych Źródeł Energii nadal budzi wiele emocji. Zarówno przeciwnicy jak i zwolennicy
ekologicznych źródeł energii ciągle
próbują przekonywać nas o swoich
racjach. Ważne jest, abyśmy my sami
nie zatracili się w tym ekozamieszaniu. Jak wszędzie ważne jest, aby
znaleźć najprostsze rozwiązania,
a najprościej zacząć zmiany właśnie
od siebie.
Międzynarodowa Sieć Earth Day
Network liczy, że w tym roku w działania związane z Dniem Ziemi zaangażuje się nawet miliard ludzi. Jako
główne tematy wybrano budownictwo, energetykę oraz transport.
Okazuje się, że budownictwo odpowiada za 1/3 emisji gazów cieplarnianych na świecie. Przy tej okazji
można więc promować wprowadzanie tzw. efektywności energetycznej,
czyli różnych rozwiązań mających
na celu zmniejszenie zużycia prądu
i ciepła, a co za tym idzie, redukcję
emisji. Rozwiązania takie można też
promować w skali lokalnej, na przykład zapewniając lepszą termoizolację budynków, monitorując konsumpcję energii i wyłączając urządzenia pracujące w trybie stand-by,
tworząc zielone ogrody na dachach
budynków czy wspierając tworzenie
budynków pasywnych.
Drugi temat to energetyka. Świat
staje przed wyzwaniem przejścia od
rozwiązań z czasów scentralizowanego społeczeństwa przemysłowego
XX wieku do godnych mobilnego
i sieciowego społeczeństwa XXI
wieku odnawialnych źródeł energii
(OZE). Szczególnie w Polsce temat
wydaje się na czasie. Ustawa o OZE
nadal „raczkuje”, gdy tak naprawdę
Unia Europejska wymusza na nas
nowoczesne rozwiązania w tym temacie. W Niemczech już 20% energii pochodzi z OZE, a rząd od kilkunastu lat wspiera drobne, przydomo-

we wytwórnie prądu i ciepła. Dzień
Ziemi jest okazją, by rozmawiać
o polityce energetycznej i demonstrować nowoczesne rozwiązania,
które są najbardziej przyjazne środowisku – takie jak elektrownie słoneczne, wiatrowe czy geotermalne.
Ostatni temat to transport – w tej
chwili najszybciej przybywa emisji
gazów cieplarnianych właśnie w tym
sektorze, gdyż społeczeństwa są coraz bardziej mobilne, a samochód
globalnie przestał być dobrem luksusowym. Obecnie miasta wdrażają
coraz więcej rozwiązań czyniących
pozytywną zmianę jak bus-pasy dające pierwszeństwo transportowi publicznemu, rowery miejskie czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Politycy, by podejmować
zielone decyzje, potrzebują jednak
czuć, że społeczeństwo zamiast ko-

lejnych obwodnic, chce czystego powietrza i na przykład bezpłatnego
transportu publicznego. Przy okazji
Dnia Ziemi warto mówić o tym, co
każdy człowiek może zrobić, by podróżować ekologicznie i co mogą
zrobić władze miast oraz państw, by
poprawić swoją politykę transportową.
Ważna jest świadomość – co JA
mogę zrobić dla Ziemi. Wystarczą
drobne gesty. Zakręcanie wody podczas szczotkowania zębów. Wyłączanie urządzeń elektrycznych, których
akurat nie używamy. Kupowanie
produktów przyjaznych środowisku,
segregacja odpadów… i wiele innych rzeczy jakie przyjdą nam tylko
do głowy.
Tradycją w Dniu Ziemi stało się
również sadzenie drzew. Jak wiadomo drzewa odpowiadają za redukcję

dwutlenku węgla. Statystyka mówi,
że lasy Ziemi łącznie zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen
wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton.
Średnio typowe drzewo absorbuje
odpowiednio 1 tonę dwutlenku węgla na każdy metr sześcienny przyrostu i produkuje przy tym 727 kg życiodajnego tlenu. Na podstawie wielu badań w zakresie intensywności
procesu fotosyntezy wynika, że
z 1 m kw. powierzchni liściowej
drzew i krzewów dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu
okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu (O2). Do
drzew dostarczających największe
ilości tlenu należą: buk pospolity
(1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), wierzba krucha i dąb
(0,8 kg), lipa i jesion (0,7 kg). Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa
szpilkowe, takie jak sosna. Jedno
drzewo produkuje w ciągu roku tyle
tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu
dwóch lat życia. Warto wspomnieć,
iż człowiek w procesie oddychania
wykorzystuje w ciągu doby 14-18 m
szesc. powietrza, a zużycie tlenu waha się w zależności od aktywności
fizycznej od 60 do ponad 200 g.
Wiele miast w Polsce wyznacza na
swoim terenie miejsca, które mogą
zostać zazielenione przez mieszkańców. W dobie szybkiego rozwoju,
brakuje nam coraz częściej właśnie
takich „oddychających na zielono”
miejsc. Czasami są to inicjatywy oddolne, mieszkańcy na miejskich nieużytkach lub zanieczyszczonych,
zaniedbanych miejscach sami tworzą
zielone ostoje. Z każdym dniem rośnie nasza ekoświadomość. Pamiętajmy, że Ziemię pożyczyliśmy tylko
na chwilę od przyszłych pokoleń.
Pozostawmy więc ją w takim stanie,
w jakim sami chcemy z niej korzystać.
Agnieszka Kominek

www.wiadomoscirudzkie.pl
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29 kwietnia 2016 roku, godz. 17.00, kościół ewangelicki w Wirku, ul. Kubiny

W programie:

• „Wierni Bogu i Ojczyźnie” – inscenizacja w wykonaniu zespołu teatralnego
z Ośrodka Dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” Caritas Archidiecezji Katowickiej.
• „Józef Niedziela – kapłan, społecznik, działacz narodowy, proboszcz w Bielszowicach”
– spotkanie z Rafałem Wawrzynkiem, autorem książki o bielszowickim proboszczu.
Oprawa muzyczna spotkania: uczniowie
Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

WSTĘP WOLNY
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KREDYTY
konsolidacje oddłużenia

także z komornikiem
– bez BIK-u
– bez zaświadczeń
– bez zabezpieczeń
– bez wpłaty własnej
Ruda Śląska tel. 690 878 872
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy
Noblistów Śląskich z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
z przeznaczeniem pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych są dwie niezabudowane nieruchomości
gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Noblistów
Śląskich, stanowiące działki nr:
– 1269/93 o powierzchni 762 m²,
– 1275/93 o powierzchni 734 m²,
obręb Bielszowice, karta mapy 6, GL1S/00013130/2 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska ww. działki
stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu MN1).
Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i terenów przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe, posiadają kształt prostokąta, są niezabudowane oraz częściowo porośnięte drzewami.
Dojazd do zbywanych nieruchomości z drogi publicznej ulicy Edmunda Kokota zapewniony jest przez gminną drogę wewnętrzną ulicę Noblistów Śląskich, zlokalizowaną na działkach nr 1260/93 i 1277/93 – KW nr
GL1S/00013130/2, po której przejazd może się odbywać na zasadach ogólnych.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu wynoszą:
– dla działki nr 1269/93 – 95.000,00 zł,
– dla działki nr 1275/93 – 92.000,00 zł.
Ceny osiągnięte w przetargu będą stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie
później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej
w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
oraz w terminie do dnia 18.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: dz. nr 1269/93 – 4.800,00 zł, dz. nr
1275/93 – 4.600,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem
wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
Panu Henrykowi Szydłowskiemu
pracownikowi Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MATKI

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

ogłasza
o możliwości zasiedlenia od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, których wartość zgodnie z wyceną
rzeczoznawcy wynosi:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul. Heleny Modrzejewskiej 1b/4, 2 p. + k., I piętro
ul. Podlas 20b/1, 1 p. + k., parter
ul. Joanny 28d/5, 2 p. + k., I piętro
ul. Podlas 12/10, 2 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Orzegowie:
ul. Antoniego Zielińskiego 6c/2, 1 p. + k., parter
ul. Ludwika Piechy 1b/1, 2 p. + k., parter
w Rudzie Śl. – 1:
ul. Adama Mickiewicza 6/106, 3 p. + k., VIII piętro
ul. Adama Mickiewicza 8 m 38, 2 p. + k., III piętro
ul. Adama Mickiewicza 5b/11, 2 p. + k., II piętro
w Rudzie Śl. – Bielszowicach:
ul. Równoległa 5a/13, 3 p. + k., IV piętro
ul. Adolfa Kempnego 2b/14, 1 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Wirku:
ul. Ignacego Paderewskiego 7b/19, 2 p. + k., IX piętro
ul. Fryderyka Joliot-Curie 4d/1, 2 p. + k., parter
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Ks. Jana Szymały 10b/19, 2 p. + k., IV piętro
w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Energetyków 7b/17, 2 p. + k., II piętro
w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Alfonsa Zgrzebnioka 16/20, 4 p. + k., VII piętro

o pow. 38,00 m2
o pow. 32,60 m2
o pow. 37,00 m2
o pow. 44,20 m2

74.836,- zł
67.120,- zł
80.750,- zł
78.095,- zł

o pow. 35,98 m2 63.915,- zł
o pow. 51,25 m2 101.917,- zł
o pow. 44,20 m2
o pow. 39,00 m2
o pow. 37,90 m2

90.336,- zł
82.157,- zł
70.516,- zł

o pow. 45,30 m2 104.000,- zł
o pow. 35,00 m2 73.522,- zł
o pow. 34,30 m2 73.470,- zł
o pow. 46,40 m2 105.861,- zł
o pow. 37,90 m2

85.031,- zł

o pow. 34,00 m2

87.377,- zł

o pow. 72,47 m2 133.848,- zł

Wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu dla swojej
ważności winien zawierać:
1. Oznaczenie wnioskodawcy, adres do korespondencji, numer dowodu osobistego i czytelny podpis;
2. Wskazanie lokalu, którym zainteresowany jest wnioskodawca wraz z podaniem
kwoty wynikającej z niniejszego ogłoszenia;
3. Kserokopię dowodu wpłaty kaucji w wysokości 5000,- zł;
4. Oświadczenie, że wnioskodawca wyraża zgodę na warunki zawarte w ogłoszeniu
(należy podać miejsce i datę publikacji ogłoszenia) w tym na warunki dotyczące
zwrotu i przepadku kaucji;
Wnioski należy składać w Registraturze Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12 pokój 121 we wszystkie dni robocze w godzinach
pracy Spółdzielni. Pracownik Spółdzielni przyjmujący wniosek ma obowiązek zaznaczyć na nim godzinę i datę wpływu do RSM.
Kaucję należy wpłacać na konto bankowe Spółdzielni nr 67 1020 2401 0000 0002
0045 0502 w PKO BP O/Gliwice.
Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawarta zostanie z osobą, która
pierwsza złożyła wniosek, z tym zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają członkowie
Spółdzielni oczekujący na mieszkanie. Osoba, która pierwsza złożyła wniosek zostanie
o tym poinformowana w terminie 3 dni od rozpatrzenia wniosku. W tym samym terminie Spółdzielnia dokona zwrotu kaucji innym wnioskodawcom.
Zawarcie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w kancelarii
notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię w terminie do 1 m-ca od dnia wpłaty całej
należności. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy wpłacona kaucja ulega
przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
Wnioskodawca ma obowiązek poinformowania Spółdzielni o ewentualnej zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem skutku doręczenia korespondencji kierowanej
na adres znany Spółdzielni.
Wymaganą kwotę pomniejszoną o wniesioną kaucję należy uregulować w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Zarząd Spółdzielni.
Przed wpłatą kaucji i złożeniem wniosku osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.
Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej
treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.
Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani
oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji.
Remont mieszkań należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt
łącznie z wymianą okien (do 5 lat).
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni
tel. 32 248-24-11 wew. 209.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej się w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy: Katowickiej, która
zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejące
ogródki rekreacyjne, Ciasnej, która zostanie oddana w dzierżawę, z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta wykazu lokalu użytkowego nr 7 usytuowanego
w budynku na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Chorzowskiej 9
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

OGŁOSZENIA | 20.04.2016

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Przedmiotem sprzedaży w drodze III przetargu jest spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku nr 6 położonym
w Rudzie Śląskiej przy ul. Kościelnej na nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1553/165 o powierzchni 1157 m2, obręb Ruda,
k.m.8, KW nr GL1S/00025464/9 (opisane powyżej prawo nie posiada założonej
księgi wieczystej).
Lokal o powierzchni użytkowej 41,90 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni,
przedpokoju, łazienki z wc, znajduje się na I piętrze budynku mieszkalnego
2-kondygnacyjnego, podpiwniczonego. Lokal wyposażony jest w instalacje wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną (sprawna – odłączona), ogrzewanie piecowe. Z uwagi na stan techniczny (zły) wymagane jest przeprowadzenie remontu lokalu. Budynek mieszkalny przy ul. Kościelnej 6 został wpisany do rejestru
zabytków województwa katowickiego pod numerem A/1518/93.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 54.000,00 zł.
Wylicytowana cena lokalu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej.
Lokal jw. wolny jest od długów oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nim.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu
Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są
do wpłacenia w terminie do dnia 10.05.2016 r. wadium w wysokości 2.700,00
zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska)
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.0016.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00; zaleca się przedłożenie Komisji
Przetargowej dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z pełną treścią
ogłoszenia o przetargu zamieszczoną w internecie: www.rudaslaska.bip.info.pl
zakładka lokale mieszkalne i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta (obok
pok. 217), wpłaciły wadium w podanym terminie i przedłożyły Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej
- Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla 147 (tel. 32 242-73-47) oraz w Rejonie
Obsługi Nieruchomości przy ul. Różanej 7 w Rudzie Śląskiej-Rudzie (tel. 32 24826-54) – z planowanymi remontami na nieruchomości jw., w których realizacji
będą uczestniczyć, ze stanem technicznym lokalu (podczas oględzin).
Wadium zalicza się wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom - zwraca po przetargu. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w
terminie do 30 dni od dnia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, tj. nie stawi
się w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty
ceny lokalu pomniejszonej o wpłacone wadium, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywający ponosi wszelkie opłaty i podatki związane ze spisaniem umowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 223, tel. 32 248-75-63.
Oględzin lokalu można dokonać w dniu 28.04.2016 r. od godz. 14.00 do
15.00.
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Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy
1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych
nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej
– Kochłowicach przy ulicy Wireckiej z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego .

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejBielszowicach przy ulicy Wysokiej z przeznaczeniem
pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

1. Przedmiotem zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych
nieruchomości gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, obręb Kochłowice k.m. 4, stanowiących
działki:
– 2058/32 o powierzchni 905 m², użytek RIVb, PSIV
– 2060/32 o powierzchni 937 m2 , użytek PsIV, PSV
zapisane w księdze wieczystej nr GL1S/00011360/, (działy III i IV są wolne
od wpisów)
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. nieruchomości stanowią teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Dojazd do ww. działek z drogi publicznej ulicy Wireckiej winien odbywać
się poprzez gminną działkę nr 2065/32 KW GL1S/00011360/9, przewidzianą
pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym wnioskiem do Wydziału Dróg i Mostów o wydanie warunków
na powyższe. Działki są niezagospodarowane, porośnięte trawą, posiadają
nieregularny kształt, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą (netto) do przetargu dla działki numer:
– 2058/32 wynosi – 108.000,00 zł
– 2060/32 wynosi – 117.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości będzie stanowić podstawę do
ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2016 r. o godz. 10.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) oraz w terminie do dnia 16.05.2016 r. dokonają. wpłaty wadium w wysokości:
– działka 2058/32 – 5.400,00 zł
– działka 2060/32 – 5.900,00 zł
przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej
przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod
budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Wysokiej stanowiąca
działkę nr 2531/163 o powierzchni 2973 m2, użytek Bp, obręb Bielszowice, karta mapy 4, zapisaną w KW nr GL1S/00008298/9.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol
planu MN1) oraz fragmentarycznie teren ulic wewnętrznych (symbol
planu KDW).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej i mieszkaniowej, terenów zielonych oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, posiada nieregularny kształt,
jest porośnięta drzewami i krzewami. Znajdują się na niej betonowe
i murowane pozostałości po wyburzonych obiektach budowlanych.
Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywać się będzie z drogi
publicznej ulicy Wysokiej.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 242.000,00 zł.
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia:
• pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
• opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca
marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek
od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym,
wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2016 r. o godz. 11.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 4.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 12.100,00 zł, przelewem na konto lub
w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze III ustnego przetargu
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska,
położona w Rudzie Śląskiej-Wirku, stanowiąca działkę numer
2590/122 o powierzchni 678 m², obręb Wirek k.m. 1 zapisana
w księdze wieczystej nr GL1S/00007268/3 (dział III i IV są wolne od wpisów ) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej.
Pierwszy i drugi przetarg przeprowadzone w dniach
19.11.2015 r. oraz 18.03.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka stanowi
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową (symbol planu MWU2).
Działka jest niezagospodarowana, położona w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, posiada kształt prostokąta, porośnięta jest zielenią nieurządzoną, znajdują się na
niej pozostałości po wcześniejszej zabudowie.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. 1 Maja; dojazd może odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy 1 Maja.
3. Cena nieruchomości, która stanowi cenę wywoławczą
(netto) do przetargu wynosi 75.000,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w
dacie sprzedaży.
4. Przetarg odbędzie się w dniu 2.06.2016 r. o godz. 11.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne,
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na
portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie
do dnia 25.05.2016 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
3.800,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.
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Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel. 501-718240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych. Tel. 607-219491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 501239-405.
Halemba, dwupokojowe, 35
m2, 83 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.
Halemba, trzypokojowe, 56
m2, 158 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.

Profesjonalne remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 512121-532.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Godula, dwupokojowe, 46 m2,
84 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

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

informuje
o wywieszeniu, na okres
21 dni, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6
(II piętro), wykaz
dotyczącego nieodpłatnego
przekazania na rzecz
Gminy Chorzów udziału
wynoszącego 308/1000
w prawie własności
nieruchomości, położonej
w Chorzowie przy ulicy
Odrodzenia 36.

OGŁOSZENIE
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Promień” w Rudzie Śląskiej ul. Wysockiej 26 ogłasza przetarg na
wykonanie projektu oraz wymianę ogrodzenia ogrodu od strony ul. Wysockiej i ul Orzegowskiej. Oferta powinna zawierać: 1. projekt wymiany ww. ogrodzenia 2. kosztorys ofertowy na wymianę ogrodzenia a) od
ul. Wysockiej – ok. 50 mb z bramą i bramką b) od ul. Orzegowskiej – ok. 172 mb z bramą i bramką Proponowany termin realizacji: VI – X 2016 r. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Ofertę należy złożyć
w siedzibie zamawiającego: do dnia 11.05.2016 r. Przetarg może być zamknięty bez wybrania któregokolwiek
z oferentów bez podania przyczyny. Kontakt: 608-446-209.

Ruda, czteropokojowe, 95 m2,
240 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 607-969200.

Kochłowice, trzypokojowe, 62
m2, 159 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.

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

Wirek – OKAZJA ! Osiedle Elsnera, sprzedam, 42 m2. GABRIEL,
tel. 607-706-692.

Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512120-119, 32 244-09-60.
Meble na wymiar. Tel.
512-120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel.
501-398-273.
PAJĄCZEK. Usługi elektroinstalacyjne. Tel. 505-180-050.
Czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie. Tel.
606-274-056.
Obniżmy twoje raty kredytu.
Tel. 32 243-01-77.
VAN24H TRANSPORT/PRZEPROWADZKI, 40zł/h! Tel. 888044-055!
Konsolidacja do 250 tys. Tel.
32 243-01-77.
Rencista, ,,złota rączka”, oferuje profesjonalne, kompleksowe
kafelkowanie łazienek, remonty.
Tel. 32 307-20-99, 784-699-569.
Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. Tel. 32 243-01-77.
Nie masz zdolności kredytowej potrzebujesz gotówki.
Tel. 32 243-01-77.
Usługi dekarskie, papa termozgrzewalna, rynny, VAT. Tel. 512549-097.
Szybka pożyczka dojazd 780116-672.
Cyklinowanie. Tel. 501-281222.
Gazownik. Montaż czyszczenie pieców gazowych. Instalacje
wod.-kan., c.o., gaz. Tel. 32 24803-87, 502-510-340.

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

N������������
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405 . ANEL.

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

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

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

SPRZEDAM M-2, Halemba, III
piętro, 73 tys., do remontu. Tel.
509-364-986.

Ruda, dwupokojowe, 37 m ,
66 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.
2

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

Do wynajęcia mieszkanie 42
m2 w centrum Nowego Bytomia
dla ﬁrmy lub osoby ﬁzycznej z
możliwością wykupu. Tel. 504611-964.

Atrakcyjne nowe domy
szeregowe:
HALEMBA Nowy Świat 108 m2
od 300.000 zł. GODULA os.
Paryż od 125 m2 od 330.000 zł.
Pomagamy uzyskać kredyt
hipoteczny.
www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691 523 055, 607 706 692
Bykowina – OKAZJA! Sprzedam, 47 m2, 75 tys. w bloku. GABRIEL, tel. 607-706-692.
Kochłowice – sprzedam działki
gruntu 872 m2, 1213 m2, 1300 m2,
1984 m2, www.nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691-523-055.
Tanie
mieszkania
na
WWW.LOKATOR.NIERUCHOMOSCI.PL
Kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej pilne, tel. 531-465-977.
Kawalerki: Westerplatte 39
tys., Lecha 29 m2, 55 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.
Dwupokojowe: Energetyków
35 m2, 75 tys., Curie 49 m2, Tunkla 45 tys. LOKATOR, tel. 793017-323.
Trzypokojowe około 60 m2:
Skowronków, Pordzika, Łowiecka,
Kopalniana. LOKATOR, tel. 793017-323.
Dwupokojowe 48 m2, 94 tys.
zł, Godula, CONTRACTUM, tel.
793-396-040.
Dwupokojowe 47 m2, 68 tys.
zł, Ruda, c.o. miejskie, CONTRACTUM, tel. 793-396-040.
KUPIĘ UDZIAŁY KAMIENICE,
NIERUCHOMOŚCI. Tel. 887-877189.
KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM,
KAMIENICE, DZIAŁKĘ. Tel. 502812-504.
Sprzedam kawalerkę w Goduli
bez pośredników. Tel. 509-147563.
Ruda, M-2, 38 m2, gazowe, 80
tys. Tel. 798-528-459.
Sprzedam – Godula, Podlas.
Kawalerka przerobiona na 2 pokoje 32 m2, parter, nowe okna,
drzwi antywłamaniowe, c.o.,
sprzęt + meble w cenie. Tel. 604613-991.
Do wynajęcia lokal w centrum
Nowego Bytomia. Tel. 603-372240.

Pomoc drogowa, złomowanie
pojazdów, skup samochodów
wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 510-823-457.
SKUP AUT wszystkich marek,
płacę najlepiej. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
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Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518488-596.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 32
240-84-76.
Szukamy malarzy, tynkarzy,
glazurników, monterów zabudowy G-K. Tel. 602-461-615.
Firma sprzątająca zatrudni do
obsługi Centrum Dystrybucyjnego pracowników. Tel. 661-991554.
Zatrudnię agenta ubezpieczeniowego z praktyką. Tel. 601-959140.
Zatrudnię kierowcę kat.
C+E. Praca w transporcie krajowym – głównie lokalnie.
Wymagany kurs na przewóz
rzeczy. Tel. 536-594-701.
Przyjmę do pracy przy wykańczaniu wnętrz, mieszkań i domów. Tel. 666-606-792.
Zatrudnię fryzjerkę, Ruda 1.
Tel. 697-811-630.
Poszukuję kandydatki na staż
fryzjerski (doświadczenie nie wymagane), Ruda 1. Tel. 697-811630.
Zatrudnię sprzedawcę do
sklepu spożywczego w Goduli.
Proszę wysyłać CV marzenarexona@op.pl.
Zatrudnię panią do towarzystwa. Tel. 511-754-594.

R����
Drewno kominkowe. Tel. 530412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda
Śląska-Wirek, ul. Westerplatte 36.
Tel. 607-468-787.
Sprzedaż kurek kolorowych
– Halemba. Tel. 601-081-517.
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Koszykówka

W SKRÓCIE

Dziewczęta z SP nr 1
wygrały Energa Basket Cup

MUKS Michałkowice 0:3 (16:25,
14:25, 18:25) KPKS Halemba

9 kwietnia na długo pozostanie w pamięci rudzkiej „jedynki”. Wspaniała dwunastka dziewcząt z SP nr 1 osiągnęła zaszczytny sukces wygrywając Wojewódzki Finał
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce o nazwie Energa Basket Cup.
W turnieju, który odbył się w Katowicach, wystąpiły także drużyny z Rybnika,
Sosnowca i Zebrzydowic. W pierwszym
meczu uczennice klasy sportowej i jednocześnie zawodniczki KS Pogoń Ruda Śląska pokonały SP nr 2 z Rybnika wynikiem
39:34. W finale przyszło im się zmierzyć
z faworytkami z Zebrzydowic.
Początek spotkania to bardzo dobra gra
naszych dziewczyn, które kontrolowały
przebieg spotkania. Kryzys przyszedł w sa-

Zwycięstwo KPKS-u

mej końcówce meczu, kiedy doświadczony
przeciwnik doprowadził do remisu 27:27.
Na szczęście więcej zimnej krwi zachowały rudzianki zwyciężając ten ciężki i emocjonujący pojedynek 33:27. Dziewczęta
stanęły na najwyższym stopniu podium.
Trzecie miejsce przypadło drużynie z Rybnika. Najbardziej wartościową zawodniczką została wybrana Paulina KamińSkład drużyny SP nr 1: Natalia
ska. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku chłopcy z „jedynki” zdo- Bałdys, Wiktoria Bulik, Karolina
Ciska, Natalia Faber, Angelika
byli w turnieju tej samej rangi drugie
Gierszewska, Marta Jasnoch,
miejsce. Nagrodą dla zwyciężczyń
Paulina Kamińska, Klaudia
jest udział w Ogólnopolskim Finale
Matczak, Martyna Magiera,
Martyna Pataj, Laura Ucman,
Energa Basket Cup, który odbędzie
Paulina Wojcieszek, trener:
się w dniach 14-17 czerwca w Ergo
Natalia Szabatowska.
Arenie w Gdańsku.

Oto drużyna, która wygrała turniej.

Piłka ręczna

Boks

Zwycięstwo „zielonych”

Kolejne wygrane walki

SPR Grunwald Ruda Śląska 35:23 (20:13) Wisła Puławy II
Piłkarze ręczni Grunwaldu Ruda Śląska
godnie pożegnali się z kibicami w Rudzie
Śląskiej, wygrywając z rezerwami Wisły
Puławy 35:23.
Spotkanie od początku przebiegało pod
dyktando miejscowych i ani przez moment
nie podlegał dyskusji fakt, że to właśnie oni
zgarną dwa punkty. Gościom nie pomógł
nawet bramkarz Jakub Krupa, który jest
34-krotnym reprezentantem Czech. Zawodnicy raz po raz znajdowali drogę do
bramki przeciwnika i na przerwę schodzili
z siedmiobramkową przewagą.
Obraz spotkania nie zmienił się także po
przerwie. Gospodarze powiększali swoją
przewagę, by ostatecznie wygrać różnicą
12 trafień. Na pochwały zasługuje cała drużyna, która zarówno w defensywie jak
i w ataku pokazała solidny handball. Wszyscy zawodnicy z pola wpisali się do meczowego protokołu zdobytą bramką, co świadczy o sporym potencjale rudzkiego zespołu.

Grunwald był lepszy na parkiecie.

Miejmy nadzieję, że rudzianie przywiozą
punkty z ostatniego wyjazdowego meczu
w Brzegu i w spokoju przygotują się do kolejnego sezonu.
Grunwald: Błaś, Wilk – Kurzawa 5,
Płonka 5, Mięsopust 5, Giebel 4, Gansiniec
3, Milewski 3, Zarzycki 2, Wiertelorz 2,
Żakowski 2, Wodarski 1, Nowak 1, Stogowski 1, Maniara 1. Trener: Mariusz
Gracka.

9 kwietnia (sobota) odbył się Międzynarodowy Turniej Bokserski, który zorganizowano w Rybniku. W imprezie wystartowało 80 zawodników z klubów Okręgowego Związku Bokserskiego oraz dwóch klubów z Ostrawy i klubów Małopolskiego
Związku Bokserskiego. Bardzo dobrze
boksowali zawodnicy UKS-u „Śląsk” z Rudy Śląskiej. Na czterech startujących zawodników trzech wygrało swoje pojedynki,
a jeden zremisował podczas swojego debiutu.
Pojedynki wygrali: Konrad Gawron,
który pokonał Gabriela Biela (TS CzarniGóral Żywiec); Marcel Janicki, który pokonał Mariusza Gruszkę (DKB Dąbrowa Gór-

Sportowy Rozkład Jazdy
Zwycięzcy zawodnicy wraz z trenerem.

nicza); Witold Lisek, który pokonał Pawła
Głąba (Nowohucki Klub Bokserski), natomiast Dawid Grygiel zremisował z Mariuszem Pikulickim (RMKS Rybnik).

MMA

Medalowe MMA

Kolumny sportowe zredagował Robert Połzoń
OGŁOSZENIE

I Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej już działa!
Zapraszamy do szkoły gdzie młodzież połączy profesjonalne
treningi i mecze oraz sportową pasję z nauką!

Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Niepubliczne Gimnazjum w Rudzie Śląskiej
Zapraszamy do treningów i nauki w roku szkolnym 2016/2017
– piłka nożna chłopców
– piłka ręczna dziewcząt
Nabór do szkoły prowadzony będzie na podstawie testów sprawnościowych,
na które zapraszamy chłopców i dziewczyny rocznika 2003
– I termin: 25.04.2016 o godz. 16.00,
II termin: 9.05.2016 o godz. 16.00 na boisku Burloch Arena.
Adres szkoły – Niepubliczne Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska-Orzegów, ul. Królowej Jadwigi 18
Treningi – Burloch Arena oraz Hala KS Zgoda Ruda Śląska
Więcej informacji o szkole
www.smsrudaslaska.pl, tel. 888-876-787 lub 504-197-289

UWAGA – GWARANTUJEMY TRANSPORT DO SZKOŁY
ORAZ ODWÓZ DO DOMU PO ZAJĘCIACH!

Rudzcy zawodnicy debiutowali w pucharze Dolnego Śląska.

W sobotę (16.04.) zawodnicy rudzkiego
klubu Kempo Bushido KTJ MMA Team Ruda Śląska wystartowali w pucharze Dolnego
Śląska, który odbył się w Obornikach Śląskich. Z sześciu startujących zawodników
z Rudy Śląskiej, trzech z nich wywalczyło
medale. Złoto zdobyli Sebastian Gajda (junior, 61 kg) i Patryk Świtoń (open). Natomiast Marzena Jaworska startując w katego-

Bez niespodzianki zakończyło się pierwsze
spotkanie rewanżowe, które KPKS rozegrał
z zespołem MUKS Michałkowice. Bez problemu siatkarki powtórzyły wynik, który jest zasługą całego zespołu. Pomimo kilku błędów
zawodniczki dobrze spisywały się na zagrywce (Zajkowska), przyjęciu (Mańka) i ataku
(Szafarczyk). To właśnie Zajkowska i Szafarczyk były najskuteczniejszymi zawodniczkami spotkania.
O puchar prezydenta
W środę (13.04.) na hali Zgody został rozegrany turniej piłki ręcznej dziewcząt o puchar prezydent miasta. Udział w tej imprezie
wzięły zespoły: UKS PR Ruch Chorzów,
MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice, SPR
Sośnica Gliwice, KS Zgoda I Ruda Śląska,
KS Zgoda II Ruda Śląska.
Dziewczęta, które są aktualnymi mistrzyniami Śląska, po wygraniu wszystkich spotkań odebrały okazały puchar prezydenta.
Ponadto Nikola Lessner została najlepszą
bramkarką turnieju, a Wiktoria Pietryga
– najlepszą strzelczynią. Wyróżnienia odebrały także Oliwia Bujok i Marta Bodzianowska. Skład zespołu: Nikola Lessner, Wiktoria Pietryga, Paulina Gwóźdź, Julia Wilczyńska, Paulina Zagozda, Marta Bodzianowska, Oliwia Szewczyk, Dominika Madej,
Natalia Gardian. Trener: J. Szmatłoch.

rii wagowej wyżej (kobiety, 57 kg) wywalczyła brąz. Bardzo dobry występ zanotowali
Sebastian Stanula i Krzysztof Wrona ostatecznie zajmując czwarte miejsca. Z kolei
Rafał Wrona stoczył bój, który śmiało można uznać za walkę zawodów. Niestety zawodnik przegrał na punkty, ostatecznie zajmując piąte miejsce. Trzeba nadmienić, że
dla większości był to debiut w zawodach.

23 kwietnia, godz. 11.00
Urania Ruda Śląska – KS 27 Gołkowice
23 kwietnia, godz. 17.00
Jastrząb Bielszowice – Wawel Wirek
23 kwietnia, godz. 17.00
Slavia Ruda Śląska – Unia Ząbkowice
23 kwietnia, godz. 11.00
Grunwald Ruda Śl. – Skra Częstochowa
23 kwietnia, godz. 18.00 SRS Gwiazda
Ruda Śląska – Gatta Active Zduńska Wola
12 godzin w biegu
Już w najbliższą sobotę (23.04.) o godz. 7
rozpocznie się XVIII Międzynarodowy Rudzki
Bieg 12-godzinny, który będzie połączony z VII
Mistrzostwami Śląska w biegu 12 h. Ruda Śląska będzie gościć najlepszych ultramaratończyków z całej Polski oraz z Litwy, Białorusi
i Czech. W sumie wystartuje 100 osób.
Wśród uczestników pojawią się medaliści
ubiegłorocznych mistrzostw Polski w biegu
24-godzinnym. Także tradycyjnie reprezentanci
rudzkich klubów będą walczyć o czołowe miejsca oraz puchary, a wśród nich wystąpią: August
Jakubik, Aneta Rajda, Anna Malgaska, Marian
Górski, Jan Mroczek, Przemysław Basa, Marek
Kopala i Tomasz Kabała. Biegiem towarzyszącym będzie Rudzka Sztafeta 4-godzinna, w której wystartuje 10 drużyn. Zawodnicy będą rywalizować na ulicach Nowego Bytomia, zaczynając od placu Jana Pawła II, następnie pobiegną
ulicami: Smolenia, Objazdową, Markowej
i Damrota. Mieszkańcy miasta muszą być przygotowani na utrudnienia w poruszaniu się samochodem w dniu rozgrywania zawodów w godzinach od 6 rano do 20 wieczorem.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Wyjazdowa klęska

Trzy gole dały jedynie remis

W sobotę (16.04.) w Myślenicach odbył się 29. Turniej Zapaśniczy im. Władysława Ruska w stylu klasycznym. Zawodnicy występowali w kategoriach młodzików
i kadetów. W turnieju uczestniczyli zawodnicy z czterech województw reprezentowanych przez trzynaście
klubów. Bardzo dobrze walczyli zawodnicy rudzkiej Pogoni, którzy w klasyﬁkacji klubowej zajęli drugie miejsce ulegając tylko klubowi z Janowa Lubelskiego. Podopieczni trenera Artura Kasprzaka wywalczyli następujące miejsca. Grupa młodzików: złoto – Szymon Brzeziński (73 kg), srebro – Dorian Bzdyra (59 kg), brąz –
Rafał Bzdyra (42 kg) i Kamil Nowak (47 kg), czwarte
miejsce – Karol Wrzos (73 kg). Kadeci: złoto – Kamil
Zakrzewski (85 kg), czwarte miejsce – Marcin Cylok.

Nie ma chyba rzeczy, która mogłaby działać bardziej mobilizująco na zespół
rezerw niż słaba dyspozycja pierwszej drużyny. Drugi garnitur zabrzan zatem
z ogromnym zaangażowaniem podjął w sobotę (16.04.) na własnym boisku
Grunwald, który obchodził jubileusz 1800. ligowego spotkania. Pierwsza połowa była zaskakująco wyrównana. Mimo chęci zabrzan to rudzianie bardzo dobrze neutralizowali ich ataki. Pech chciał, że w ostatniej minucie tej części gry
sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką Sikory. Jedenastkę wykorzystał
Piasecki i górnicy mogli się cieszyć ze zdobytej bramki. Obie drużyny atakowały po wznowieniu meczu, jednak rezultatów nie było widać. Druga bramka dla
Górnika padła w 74. minucie. Był to gol samobójczy. Leszczak wrzucił piłkę
w pole karne, lekko trącił ją głową Teichman, a Kiepura klatką piersiową niefortunnie skierował piłkę do siatki. Grunwald mimo zaangażowania znów poniósł
porażkę.

Slavia w sobotnim meczu (16.04.) z Górnikiem Piaski zdobyła bramkę już
w 6. minucie. Po zamieszaniu w polu karnym bramkę przewrotką zdobył Zalewski.
W 12. minucie wszyscy myśleli, że jest już po meczu, ponieważ goście zdobyli bramkę na 0:2 po strzale Moritza. Górnicy wzięli się do odrobienia strat dopiero pod koniec pierwszej połowy. W 30. minucie meczu w pole karne wrzucił piłkę Kozieł, a
Pieniążek ładnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Rudzianie po tym golu nie
mogli czuć się już tak pewnie. Po przerwie górnicy nacierali na bramkę Slavii. W 52.
minucie meczu Strojek dojrzał wbiegającego w pole karne Pieniążka, a ten ładnym
strzałem przelobował bramkarza gości. W 64. minucie meczu goście rozegrali ładną
kontrę – po błędzie jednego z piłkarzy Górnika. W polu karnym znalazł się Zalewski,
który pokonał Stambułę. W 80. minucie meczu na boisko wszedł Dariusz Wilk, który
cztery minuty później okazał się być asem w rękach trenera Orłowskiego, bo strzelił
bramkę wyrównującą.
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FUTSAL

Wszystko ułożyło się niezwykle dobrze. W sobotę
(16.04.) już po trzech minutach Wawel był na prowadzeniu i wszystko wskazywało na to, że pójdzie za ciosem.
Bramkę dla rudzian zdobył nie kto inny jak Lux. Niestety jedno traﬁenie nie dało gospodarzom punktów. Mimo
prób to goście zaczynali coraz śmielej sobie poczynać na
rudzkim boisku. Kara za luz pozostawionym przeciwnikom przyszła już w 32. minucie po bramce wyrównywującej. Po przerwie rywale dalej byli dość śmiali w swoich poczynaniach, co w 50. minucie przyniosło im kolejne traﬁenie. Wawel nie zmienił już jednak wyniku tego
spotkania.

W miniony czwartek (14.04.) zawodniczki Zgody zmierzyły się na własnej hali z zawodniczkami z Michałkowic. Mecz od pierwszej minuty był
zacięty. Dziewczyny mocno broniły i starały się wyprowadzać kontry. Niestety zawodniczki ze Startu Michałkowice odskoczyły rudziankom na kilka
bramek, a te musiały do końca pierwszej połowy gonić wynik. Świetnie dysponowana w tym dniu bramkarka Paulina Mańka broniła i pomagała dziewczynom z boiska, jak tylko mogła. Zgoda nie wyrównała wyniku do połowy
i straciła do przeciwniczek osiem bramek. Po krótkiej przerwie i rozmowie
w szatni zawodniczki ze Zgody zaczęły mocniej bronić w obronie i zdobywać bramki. Niestety mecz skończył się wynikiem 19:22 dla Startu Michałkowice, mimo ogromnych chęci naszych zawodniczek, które walczyły do
ostatniej minuty.

Gwiazda podejmowała w niedzielę (17.04.) na swoim parkiecie zawodników Red
Dragons Pniewy. Mimo że dotychczasowe spotkania tych ekip kończyły się wygraną
rudzian, to ten ostatni mecz nie będzie już tak miło wspominany przez Gwiazdę.
Od początku niedzielnego spotkania goście byli dominującą stroną w meczu. Już
po paru minutach nasi przeciwnicy wyszli na prowadzenie, po tym jak Piasecki wpakował piłkę do własnej bramki. Waszka mimo dobrej dyspozycji pozwolił smokom
jeszcze dwa razy wbić gola w pierwszej połowie.
Po przerwie gra rudzian wyglądała lepiej. Jednak kolejną bramkę znów strzelili
goście. Do odrabiania strat zabrał się Krzymiński. Najpierw po rzucie wolnym idealnie obsłużył Michała Hyżego, a następnie po kilkunastu sekundach sam wykończył
akcję Wojciecha Działacha. Goście szybko opanowali sytuację i po dwóch golach
rudzian dołożyli kolejne dwa, by swoim traﬁeniem ustalić wynik na 2:6.

Pogoń z medalami

G����� II Z����� 2:0 (1:0) G������� R��� Ś�����

G����� P����� 3:3 (1:2) S����� R��� Ś�����

Domowa porażka Przegrali z Michałkowicami Pogryzieni przez czerwone smoki
GKS W���� W���� 1:2 (1:1) P������ M���������
G������ R��� Ś����� 2:6 (0:3) R�� D������ P�����

REKLAMA

BEZPŁATNE
WIOSENNO-LETNIE
SPRAWDZENIE
STANU TECHNICZNEGO
T WOJEGO POJAZDU
PATRONAT NAD WYDARZENIEM OBJĘŁA
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA GRAŻYNA DZIEDZIC

ZAPRASZAMY
W SOBOTĘ 23.04.2016
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Kupuj urządzenia
STIHL
i wygrywaj!
Zachowaj dowód
zakupu i kartę
gwarancyjną
Zarejestruj zakup
na stronie
www.90lat-stihl.pl
Co miesiąc losowanie
nagród
Pula nagród
– ponad 100.000,- zł
Promocja trwa
do 31.12.2016 r
Regulamin loterii na
www.90lat-stihl.pl

SPRZEDAŻ – SERWIS – WYPOŻYCZALNIA
41-710 Ruda Śląska – Wirek
ul. Obrońców Westerplatte 20 (obok Shell-a)
tel. 32 340-78-97 kom. 505-11-44-37

www.pilarki.stihl-dealer.pl

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU OGRODNICZEGO
SERWIS MASZYN I URZĄDZEŃ OGRODNICZYCH

