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BEZPIECZEŃSTWO

W listopadzie ubiegłego roku z powodu
podtrucia tlenkiem węgla do szpitala trafiło
siedem osób, w tym szóstka dzieci. Pod koniec roku z tego samego powodu pod obserwację trafiła mieszkanka ul. Energetyków. Następnie w styczniu dwójka malutkich dzieci została zabrana do szpitala
z mieszkania przy ul. Furgoła, gdzie odnotowano podwyższone stężenie tlenku węgla. Wydarzenia z końca lutego były już
niestety tragiczne w skutkach. 21-letnia
mieszkanka dzielnicy Halemba zatruła się
czadem podczas kąpieli. Nie udało się jej
uratować. – Ten rok rozpoczął się dramatycznie. Obecnie mamy taką sytuację, że
jesteśmy jednym z trzech śląskich miast,
w których jest najwięcej wyjazdów, związanych z czadem i także mamy najwięcej przypadków zatruć tlenkiem węgla – podkreśla
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W środę ok. godz. 11 na stawie Kokotek w Chebziu pod ok. 30-letnim
mężczyzną łamie się lód. Człowiek zaczyna topić się w lodowatej wodzie,
próbując nieporadnie dosięgnąć krawędzi tafli. Bezskutecznie. Na szczęście
to tylko ćwiczenia, ale niezwykle ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców
oraz w pracy służb bezpieczeństwa. To właśnie Państwowa Straż Pożarna
w Rudzie Śląskiej we współpracy z rudzkim Wodnym Ochotniczym
Pogotowiem Ratunkowym zorganizowała w ubiegłym tygodniu trzydniowe
szkolenie dla strażaków, strażników miejskich, policjantów, a także harcerzy.
Były to drugie takie ćwiczenia w warunkach zimowych, dzięki którym
służby mogły skoordynować swoje działania w praktyce.

Czad zbiera żniwo

Tylko od września do marca w Rudzie Śląskiej poszkodowanych w wyniku podtrucia tlenkiem węgla było ok. 50
osób. Niestety niedawno czad zebrał także śmiertelne żniwo w naszym mieście. W wyniku zatrucia zmarła
21-latka z Halemby. Jak przyznaje komendant Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej – rok rozpoczął się wręcz
dramatycznie pod tym względem.

W szkoleniu wzięły udział wszystkie służby ratunkowe.
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– Wychodzimy z założenia, że nieważne,
jaką metodą ratujemy topiącego się człowieka, ale ważne, że skutecznie, bo życie
ludzkie jest priorytetem. Dlatego wymieniamy się wiedzą, czy to z ratownikami
wodnymi, czy też sami przekazujemy metody ratowania poszkodowanych stosowane
w PSP pozostałym służbom – podkreśla Andrzej Małysiak, komendant Państwowej
Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. – Chodzi z jednej strony o zaprezentowanie tego,

Ćwiczenie uczyło koordynacji pracy
podczas akcji ratunkowej.

jak należy samemu zachować się na lodzie
i w jaki sposób możemy pomóc osobie topiącej się, ale ponadto nurkowie pokazują,
jak w rzeczywistości może zachowywać się
osoba poszkodowana, która będąc w panice, wykonuje gwałtowne ruchy – dodaje.
Tego wszystkiego uczyło się ponad 150
mundurowych oraz harcerzy podczas trzydniowego szkolenia na stawie Kokotek.
Był czas na część teoretyczną i praktyczną
z wykorzystaniem m.in. sań lodowych oraz
rzutek. – Przyznam, że na szczęście od
dwóch lat nie było wypadków przy zamarzniętych akwenach wodnych, ale lepiej zapobiegać i ćwiczyć, bo każdy z tych elementów, który przećwiczymy, będziemy mogli
wykorzystać w sytuacji, kiedy zajdzie taka
potrzeba. Tylko wtedy wszystkie służby,
znając podstawy ratownictwa, będą miały
możliwości skutecznego działania – podkreśla komendant Małysiak.
Ogółem było to trzecie tego typu szkolenie prowadzone przez PSP i WOPR. Kolejne ma odbyć się w sezonie letnim.

Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

KONSULTACJE
WS. PRZEBUDOWY
UL. WOLNOŚCI
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażyna Dziedzic
zaprasza mieszkańców
na spotkanie poświęcone koncepcji przebudowy ulicy Wolności,
które odbędzie się
w poniedziałek, 26 marca br. o godz. 17.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta
(plac Jana Pawła II 6, sala 213).

Andrzej Małysiak, komendant Państwowej
Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. – Tylko
od września do dzisiaj mieliśmy 120 wyjazdów i 49 osób poszkodowanych, w tym
jedna osoba śmiertelna. Liczby mówią same za siebie, bo w ubiegłym roku samych
wyjazdów było 135, a osób poszkodowanych 72, w tym jedna osoba śmiertelna.
W 2016 roku były 103 wyjazdy, a osób poszkodowanych było 63 – wylicza.
I choć o czadzie mówi się coraz więcej,
wyjazdy strażaków pokazują, że to niekoniecznie idzie w parze ze zmianą świadomości. Większa liczba przypadków zatruć
tlenkiem węgla wynika głównie z m.in.
niedbałości o czyszczenie i konserwację
pieców, czy kominów, a także zatykanie
kratek wentylacyjnych oraz nadmierne
uszczelnianie okien i drzwi, jak również

palenie śmieciami, które szybko zatykają
przewody kominowe – tzn. plastikiem,
syntetykami, czy gumą. Słowem – wszystko co uniemożliwia odpowiednią wentylację pomieszczeń. Ale jedna przyczyna jest
w tym roku dominująca. – Największą plagą tego roku są wadliwie działające piecyki gazowe w mieszkaniach, gdzie ich czyszczenie, naprawa, obsługa i konserwacja
leżą po stronie lokatora, a nie spółdzielni
– ocenia Andrzej Małysiak. – Piecyki gazowe powinny być konserwowane przez
osobę uprawnioną na wniosek właściciela
co najmniej raz do roku. I teraz nie wiemy,
czy i w jaki sposób to się odbywa? To
wszystko sprawia, że praktycznie codziennie mamy wyjazdy do tlenków węgla – dodaje.
Joanna Oreł

Walka ze smogiem

Ruda Śląska bada jakość powietrza
Dron latający po rudzkim niebie w ubiegły czwartek (8.03) po raz kolejny badał miejsca, w których jest
najbardziej zanieczyszczone powietrze. Tym razem pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa oraz rudzka
Straż Miejska badali Halembę. Z kolei na początku lutego odwiedzili oni Nowy Bytom. Badania jakości powietrza
i niskiej emisji przeprowadzane w Rudzie Śląskiej, mają pomóc w stworzeniu mapy zanieczyszczeń oraz
usprawnić kontrole pieców, prowadzone przez strażników miejskich.
– Korzystając z uprzejmości pracowników Głównego Instytutu Górniczego, możemy skontrolować miasto w zakresie problemów, jakie stwarza smog i spalanie odpadów. Pomiary są prowadzone za pomocą
urządzeń, zamontowanych na specjalnym
pojeździe oraz za pomocą drona, na którym
zostały umieszczone specjalne czujniki
– tłumaczył Marek Partuś, komendant
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Kontrolujemy miejsca, na temat których
otrzymaliśmy zgłoszenia, że jest tam duże
zadymienie. Dodam,
że walka ze smogiem
jest bardzo ciężka.
Czasem przyjeżdżamy
pod wskazany adres
i wtedy nie ma już śladu po
spalanych odpadach, dlatego
takie urządzenia jak dron są nam potrzebne i pomagają nam w pracy – dodał.
Badania te związane są także z montażem specjalnych czujników, które będą
mierzyły jakość powietrza. Ponadto przeprowadzone pomiary będą niezbędne do
stworzenia mapy zanieczyszczeń. Jak pokazała czwartkowa kontrola – takie działania są konieczne. – Nad jednym z badanych
kominów wykryliśmy znaczne przekroczenie pyłów, około dwóch tysięcy procent
w stosunku do normy w powietrzu oraz
wzrost formaldehydu. Przeprowadzona
później kontrola Straży Miejskiej w jednym
z domów wykazała, że był to formaldehyd
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Uratują, gdy załamie się lód

Kolejne badanie jakości powietrza dronem
przeprowadzono w Halembie.
z farb umieszczonych na gazetach – informował Marcin Fisior, elektronik z Głównego Instytutu Górnictwa. – Używane przez
nas drony działają na zasadzie laserowych
czujników. Mamy też dwie wersje czujników, które mierzą chlorowodór, bromowodór, formaldehyd, czyli lotne związki organiczne. Dron może dostać się w bardzo
trudne miejsca i z dużą dokładnością pokazuje, kto palił i czym. Najgorsze są pyły,
ponieważ doklejają się do nich wszystkie
metale ciężkie. Są one nośnikiem każdej
szkodliwej substancji i żeby mieć pewność,
stworzyliśmy czujniki chlorowodoru i for-

maldehydu, aby móc udowodnić, że ktoś
pali właśnie śmieciami, a nie węglem – dodał. 
Agnieszka Lewko
REKLAMA

Zapraszamy do salonu

Alex

(C.H. DOMINO – pasaż dolny),

•
•
•
•
•

Oferujemy:

farbowanie i stylizację włosów
prostowanie keratynowe
stylizację paznokci
zabiegi parafinowe
modne w tym okresie opalanie natryskowe.

Dla stałych klientów oferujemy różne
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.

Tel. 32 700 70 78

www.wiadomoscirudzkie.pl
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GÓRNICTWO

Będą się uczyć na
supernowoczesnym sprzęcie
Rudzcy uczniowie mogą cieszyć się z nowoczesnych pracowni do nauki zawodu. W środę (7.03) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski odbyło się uroczyste otwarcie studia nagrań wraz z pracownią. Projekt adaptacji i wyposażenia pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań z reżyserią dźwięku kosztował 444 tys. zł i pozwoli młodzieży kształcić się w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień.
W sumie obejmie on 25 uczniów.
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– Ta pracownia jest naprawdę piękna i mam nadzieję, że
będzie dobrze służyć uczniom tej szkoły, a za rok postaramy
się, żeby przy szkole powstała także sala gimnastyczna. Dodam też, że nasze szkoły są jednymi z najlepiej wyposażonych szkół na Śląsku, a to dzięki ciężkiej pracy wielu ludzi,
którym zależy na rozwoju naszego miasta – zaznaczyła
podczas otwarcia Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Stawiamy przede wszystkim na dzieci i młodzież.
Cieszę się, że powstają nowe kierunki kształcenia, a my możemy zaopatrzyć uczniów w potrzebny sprzęt i zaplecze.
Staramy się, by rudzkie technika i szkoły branżowe były dobrze wyposażone. To przyciąga do nich młodzież, która
chce uczyć się w dobrych warunkach – dodała.
Podczas uroczystości otwarcia sali można było zapoznać się z historią powstania kierunku technik realizacji
nagrań i nagłośnień, a uczniowie, którzy uczą się na tym
kierunku, otrzymali dokumenty Europass Mobilność wraz
z certyfikatami ECVET za udział w projekcie stażowym
„Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień”. Można było także zwiedzić pracownię i studio oraz zobaczyć symulację pracy ze
sprzętem, prezentację nagrań, a także miksów, jak również posłuchać występu młodzieży. – Kiedy rozwiązaliśmy stronę formalną, dotyczącą powstania nowego kierunku w naszej szkole, pojawiły się pytania, czy mamy
do tego odpowiednio przystosowane sale i sprzęt. W pierwszym roku przyszło do nas zaledwie kilka osób. Jednak w kolejnym roku nawiązaliśmy
kontakt z Zespołem Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

Pracownię uroczyście otwarto w ubiegłą środę.
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i uczniowie tej szkoły licznie zasilili nasze szeregi – podkreślił Jarosław
Jabłoński, nauczyciel w ZSP nr 4.
Dodajmy, że na projekty inwestycyjne i szkoleniowe w rudzkich szkołach zawodowych władze Rudy Śląskiej pozyskały ponad 3 mln zł. Kolejny
milion dołożony został z budżetu miasta. Dofinansowanie dotyczy czterech
projektów. Dwa z nich –„Absolwent z atrakcyjnym zawodem” oraz „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień” – to projekty dotyczące szkoleń, a których koszt wyniesie ok. 1,5
mln zł. Z kolei realizacja dwóch projektów inwestycyjnych
powinna zamknąć się w kwocie ok. 2,8 mln zł. Co więcej,
projekt adaptacji i wyposażenia pracowni badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych wraz ze studiem nagrań
z reżyserią dźwięku kosztował 444 tys. zł, z czego 270 tys.
zł pochodzić będzie z dofinansowania. Z kolei na program
aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień
w ZSP nr 4 miasto otrzymało ponad 320 tys. zł. W ramach
tego projektu realizowane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe, staże zawodowe oraz kursy certyfikowane dla wychowanków. Wkład własny na realizację projektu wyniósł
niecałe 19 tys. zł. Nowe pracownie w ZSP nr 4 to nie jedyne
inwestycje w rudzkich szkołach zawodowych. Zmodernizowane zostały również trzy pracownie do praktycznej nauki zawodu w branży elektrycznej, gastronomicznej i fryzjerskiej w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego. 
Agnieszka Lewko
Nowe pracownie pomogą w nauce praktycznych umiejętności.

Wdowy po zmarłych
górnikach wciąż
bez rekompensaty
Mija pięć miesięcy, odkąd wprowadzona została ustawa o rekompensatach
za deputaty węglowe. Pozytywnie rozpatrzono ok. 165 tys. ze 182 tys. złożonych wniosków. W przypadku części z nich nadal trwa weryfikacja, ale
jest duża grupa z odmowną odpowiedzią. W gronie tym znajdują się m.in.
wdowy i sieroty zmarłych pracowników kopalń, a więc także ofiar wypadków górniczych. Niedawno odbyła się debata na ten temat podczas sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu.
To właśnie wdowy i sieroty po zmarłych górnikach oczekują zmian przepisów, które obecnie nie uprawniają ich do otrzymania 10-tysięcznej rekompensaty za odebrany deputat węglowy (ale już bliskim po emerytach
i rencistach tak). To właśnie z udziałem tych pierwszych pod koniec lutego
odbyło się posiedzenie Komisji ds. Energii i Skarbu. Podczas niej także
posłowie Platformy Obywatelskiej apelowali o rozszerzenie grupy, mającej
prawo do przyznania 10 tys. zł. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski
zapewnił wówczas, że rząd przeanalizuje sytuację. To jednak ma się odbyć
po rozliczeniu dotychczas ustalonych rekompensat.
Dotychczas 165 tys. wniosków w tej sprawie zostało zweryfikowanych
pozytywnie, a większość rekompensat została już wypłacona. Obecnie
Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która zajmuje się weryfikacją dokumentów, analizuje te, które wymagają dodatkowego sprawdzenia lub uzupełnienia. Dotyczy to głównie wniosków osób, które nie są uprawnione do
przyznania im 10 tys. zł (w tym wspomnianych wdów i sierot po zmarłych
górnikach), czy też brakuje w nich załączników. Ponadto w niektórych
wnioskach brakuje numerów kontaktowych lub zostały one błędnie podane.
To samo dotyczy numerów kont bankowych. By to wszystko zweryfikować, pracownicy SRK wysyłają listy lub nawet osobiście odwiedzają wnioskodawców. To sprawia, że czas wypłat rekompensat wydłuża się. – Do
każdej sprawy musimy podchodzić bardzo starannie – zaznacza Tomasz
Cudny, prezes SRK. – Nie ma dowolności lub uznaniowości w jej załatwieniu. Wniosek musi być zgodny z warunkami, jakie określiła ustawa – podsumowuje.
Joanna Oreł
ogłoszenie

Prezydent Miasta Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro),
wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta
Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej, przy ulicy:
1.
Pokoju 13
2.
Czarnoleśnej 12,
3.	Gen. J. Hallera,
4.
Kolberga 32,
5.
Ratowników 2,
6.
Kłodnickiej 95,
7.
Ks. L. Tunkla 8,
które zostaną użyczone Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji w Rudzie Śląskiej na cele statutowe.
REKLAMA
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| NOWY BYTOM

OGŁOSZENIA

Kilku mieszkańców zwróciło się do naszej redakcji z problemem ptasich odchodów, które szpecą wiele budynków w całej Rudzie Śląskiej,
a także rynek w Nowym Bytomiu. – Gołębie są sympatyczne, jednak pozostawiają po sobie kłopotliwe nieczystości. Czasem przechodzę
przez rynek i widzę, że ktoś siedzi na ławce i je karmi. Nie mam nic przeciwko temu, ale myślę, że miejski rynek nie jest odpowiednim
miejscem do dokarmiania gołębi – mówi pan Adam, jeden z naszych Czytelników.

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem
wymienionych w wykazie lokali użytkowych

Foto: AL

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS, które zarządza rudzkim rynkiem, nie wprowadziło jednak dotychczas zakazu dokarmiania ptaków w tym miejscu. – Rynek w Nowym Bytomiu mamy w stałym utrzymaniu i kiedy zajdzie taka potrzeba, czyścimy go z ptasich nieczystości. Jednak apelujemy, żeby mieszkańcy, którzy chcą dokarmiać gołębie,
poszli lepiej do jakiegoś parku niż dokarmiali je na rynku, ponieważ później ciężko jest usunąć nieczystości, jakie ptaki pozostawiają po sobie –
tłumaczy Krzysztof Mikołajczak, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Rudzie Śląskiej.
Jednak rynek to nie jedyne miejsce, które upodobały sobie gołębie. Ptaki
zanieczyszczają swoimi odchodami także budynki i pomieszczenia. – Czasami otrzymujemy zgłoszenia, że ptaki zamieszkały na strychu i jest tam
dużo odchodów. Wtedy właśnie interweniujemy i usuwamy problem. Zlecamy wykonanie zadania odpowiednim ﬁrmom, jednak jest to drogie działanie – podkreśla Mikołajczak.
Ze sprawą ptasich odchodów borykają się w zasadzie wszystkie rudzkie
spółdzielnie mieszkaniowe i dlatego niektóre w regulaminach porządku
domowego wprowadziły zakaz dokarmiania ptaków. Ponadto zarządcy za-

Problem nieczystości po gołębiach dotyczy wielu miejsc w mieście.
kładają specjalne kolce, które mają uniemożliwić gołębiom przesiadywanie na parapetach. Tak jest m.in. w przypadku budynku Urzędu Miasta
w Nowym Bytomiu.
Agnieszka Lewko

Pożar mieszkania i samobójstwo

| BYKOWINA

•
•
•
•

Ruda Śl. 1, ul. Cypriana Norwida 26,
Ruda Śl. 5, ul. Józefa Grzegorzka 10, Brygadzistów 5a,
Ruda Śl. 7, ul. Oświęcimska 87,
Ruda Śl. 10, ul. Ignacego Paderewskiego 3,
ul. Ludomira Różyckiego 30.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawki
eksploatacyjnej na podane wyżej lokale.
Pełną informację o uczestnictwie w przetargu oraz dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118
telefon 32 248-24-11 wew. 311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.

W czwartek (8.03) po godzinie 15 Państwowa Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej odebrała zgłoszenie o pożarze mieszkania na czwartym piętrze przy ulicy Zgrzebnioka 24 w Bykowinie. Okazało się, że doszło tam do tragicznych wydarzeń. Jeden z mieszkańców najpierw podpalił
mieszkanie, a później popełnił samobójstwo, wieszając się na balkonie. Takie są wstępne ustalenia.

Na miejsce czwartkowego zdarzenia skierowano pięć wozów. W akcji
wzięło udział szesnastu strażaków. – Na balkonie mieszkania, w którym
doszło do pożaru, strażacy znaleźli mężczyznę, którego mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować. Z budynku ewakuowano 10 osób, w tym
dwoje dzieci – mówił mł. bryg. Paweł Skwira, rzecznik prasowy KMPSP
w Rudzie Śląskiej. Przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego reanimował mężczyznę, który najprawdopodobniej był sprawcą podpalenia,
a zaraz po podłożeniu ognia popełnił samobójstwo. Mężczyzny nie udało
się uratować.
AW

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

Foto: AW

posiada do wynajęcia „od zaraz” wymienione
w wykazie lokale użytkowe + boksy handlowe.
Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub
w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy
ul. Magazynowej 12.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Foto: AW

Foto: AW
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Od 15 lat razem na scenie

Od 15 lat na scenie. O drodze na kabaretowy szczyt, urokach życia w trasie oraz dawnych
i obecnych marzeniach opowiada obchodzący swój jubileusz Kabaret Skeczów Męczących.
– 15 lat. Pamiętacie, jacy byliście mając
15 lat?
– Na pewno byliśmy dużo szczuplejsi. 15
lat to bardzo trudny wiek. Nieustająca walka
z trądzikiem, premierowe golenie wąsów,
które zaczynają wyglądać żenująco, pierwsze kroki ku wchodzeniu w dorosłość, w zasadzie każdy wtedy marzył żeby mieć już 18
lat. Mając 15 lat poznaliśmy się w liceum
(Karol, Michał, Marcin) i okazało się, że jesteśmy grupą ludzi, która uwielbia się śmiać,
bawić i absolutnie nie bierze świata na poważnie. Dużo później poznaliśmy Jarka, który to wrażenie pogłębił i znowu poczuliśmy
się, jakbyśmy mieli 15 lat, z tą różnicą, że
mogliśmy legalnie kupować alkohol.
– A 15 lat temu kiedy powstawał KSM,
jakie były Wasze marzenia, wyobrażenia
o przyszłości?
– Byliśmy studentami na drugim, czy trzecim roku studiów. Nie mieliśmy czasu wyobrażać sobie przyszłości. To piękny czas,
gdy jeszcze nic nie musisz. Zdałeś te kilka
sesji, a jednocześnie do końca jest daleko. To
był idealny moment na realizację swoich
marzeń artystycznych. Czerpaliśmy ogromną radość z samego faktu, że można zrobić
coś, co sprawia przyjemność i pokazać to ludziom, a ci ludzie potrafią się przy tym bawić, co najważniejsze, lepiej niż twórcy.
W przypadku KSM nie było kalkulacji, nie
było wyobrażeń o przyszłości, było spontanicznie i z maksymalnym ryzykiem, a naszym marzeniem zawsze było zostać drugim
najlepszym kabaretem w Polsce. Dlaczego
drugim? Żeby zawsze można było coś jeszcze osiągnąć.
– ...Aż tu nagle mamy 2018 rok, Kabaret Skeczów Męczących jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych
kabaretów w Polsce. Jak pracuje się na
taką pozycję? Czemu to zawdzięczacie?
– To trochę jak z Cristiano Ronaldo: ciężka
praca, trochę talentu i mnóstwo szczęścia. Mamy świadomość, że jak przestaniemy pracować, to gdzieś tam jest Messi. Niepowodzenia
tylko nas nakręcają. Do tej pory z każdej porażki wychodziliśmy silniejsi. Na pewno
pomogło nam to, że się przyjaźnimy. No i może
banalnie to zabrzmi, ale kochamy to, co robimy.
Nawet jak jesteśmy zmęczeni, trochę mniej
chce nam się wyjść na scenę po raz osiemnasty
w tym miesiącu, to wystarczy, że poczujemy
krew, tę energię, którą daje publiczność i wychodzi z nas sceniczna bestia.
– Rodzajów humoru oraz typów kabaretu mamy w Polsce na pęczki. Gdybyście
mieli określić, jakim kabaretem jest Kabaret Skeczów Męczących, co byście powiedzieli?
– Staramy się być kabaretem nowoczesnym, choć nie odcinamy się też od klasycznych form kabaretowych. Lubimy być aktualni, energiczni i kreatywnie obserwować
otaczającą nas rzeczywistość. Silne postacie,
spontaniczność i duża doza improwizacji to
już nasze znaki rozpoznawcze. Żadnej z tych
cech nie zabraknie w naszym najnowszym
spektaklu. Będzie również mnóstwo interak-

cji w Wami, widzami, więc zapraszamy serdecznie do pierwszych rzędów.
– Co jeszcze przygotowaliście w ramach
jubileuszowego programu? Czego fani
mogą się spodziewać po tej trasie?
– Będzie premierowo. Powróci plejada
najbardziej rozpoznawalnych postaci, tych
które pojawiały się przez lata w naszych najpopularniejszych hitach. Pojawią się one jednak w zupełnie nowych, zaskakujących premierowych odsłonach. Spotkacie więc między innymi ekipę z legendarnych „Chrzcin”
podczas próby zorganizowania kolejnej bardzo ważnej rodzinnej uroczystości, Jadwigę
Paździerz uwikłaną w kolejną sytuację bez
wyjścia, Buźkę i Zęba podczas kolejnej brawurowej próby zorganizowania gotówki, Bunię wspomagającą Marka w nowej potyczce
z pracownikem MOPS, czy nieprzewidywalny wywiad z zespołem Puerto Rico odsłaniający kulisy branży disco i wiele wiele więcej.
Nie może Was tam zabraknąć!
– W ramach jubileuszowej trasy odwiedzicie także Rudę Śląską. Czego spodziewacie się po publiczności w tym mieście?
– Rudy Śląskiej nie mogło zabraknąć na
naszym jubileuszowym szlaku. Wszystkie
nasze dotychczasowe spektakle prezentowane w Rudzie Śląskiej spotykały się z niesamowitym odbiorem i niezapomnianymi
chwilami. Bądźcie gotowi, bo my z pewnością przygotujemy się do tego spotkania. Nie
oszczędzimy nawet lokalnych wydarzeń, ciekawostek czy afer, podążając za starą prawdą, iż bez ryzyka nie ma zabawy. W Rudzie
Śląskiej zawsze było fantastycznie, i tym razem również, ze świeżutkim materiałem, postaramy się tego nie spasteryzować.
– Czego Wam życzyć na 15. urodziny?
– Zdrowia, szczęścia, pomyślności, troszkę lepszych wyników badań (no dobrze, chociaż żeby się nie pogarszały), pełnych sal
i mnóstwa pomysłów oraz kolejnych takich
szalonych, niezapomnianych piętnastu lat.
Aha, i najważniejsze... Wy, nasi fani i sympatycy wciąż bądźcie tak genialni i fantastyczni jak teraz, to będzie dla nas najwspanialszy prezent.
AW
Występ Kabaretu Skeczów Męczących odbędzie
się 6 kwietnia o godzinie 17.30 w Domu Kultury
Bielszowice. Bilety do nabycia w cenie 60 lub 70 zł.

oświata

Dzień otwarty w „Łukaszkach”
Dzień otwarty to już tradycja w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im.
św. Łukasza. Rodzice dzieci niepełnosprawnych, na których czeka podjęcie
decyzji o wyborze przedszkola lub
szkoły dla swojego dziecka, mogli zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjnoterapeutyczną placówki.
– W tym roku znowu postanowiliśmy
zorganizować dni otwarte dla rodziców
dzieci przedszkolnych i szkolnych. Rodzice mieli możliwość zapoznania się
z naszą ofertą edukacyjną, terapeutyczną oraz opiekuńczo-wychowawczą skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – zaznaczył Wojciech
Fijałkowski, pedagog szkolny w Szkole
Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św.
Łukasza.
W trakcie dnia otwartego można było
zwiedzić placówkę, uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych i szkolnych,
a także porozmawiać ze specjalistami
oraz dyrekcją szkoły. – Mamy się czym

Foto: AL

ROZRYWKA

WOKÓŁ NAS | 14.03.2018

Dzień otwarty miał zachęcić do zapisów do SP nr 12.
pochwalić, bo oprócz dobrze wyposażonych, kolorowych sal, stosujemy metody, które z pewnością zaciekawią rodziców. Oferujemy wiele zajęć pozalekcyjnych i wsparcie specjalistów – dodał
Fijałkowski.
Oprócz edukacji na wysokim poziomie placówka oferuje także gimnastykę

korekcyjną z rehabilitacją, terapię SI,
terapię autyzmu, indywidualne zajęcia
z psychologiem, logopedą, naukę pływania, opiekę socjalno-prawną pedagoga, czy zajęcia w ogrodzie sensorycznym. Nowi uczniowie będą mogli przyłączyć się także do drużyny harcerskiej
czy zespołów artystycznych. 
AL

Kurs samoobrony

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Rudzianki uczą się, jak skutecznie
poradzić sobie w sytuacji zagrożenia.
W sobotę (10.03) w Rudzkim Klubie
Kyokushin Karate odbyło się szkolenie
z samoobrony, od którego rozpoczął się
cykl ośmiu spotkań. W ich trakcie panie
poznają podstawowe techniki obrony
i nauczą się m.in., jak obezwładnić napastnika. Pierwsze spotkanie było także
prezentem dla rudzianek z okazji obchodzonego kilka dni wcześniej Dnia
Kobiet.
– Na tym kursie panie mają okazję
poznać podstawowe techniki obrony
i wykorzystać je w sytuacjach zagrożenia. Jeśli nie mamy pod ręką przedmiotów, które mogą nam pomóc się obronić, to trzeba wtedy użyć własnych rąk
i nóg – tłumaczył Marek Partuś, jeden
z instruktorów. – Trzeba pamiętać jednak, że w czasie potencjalnego zagrożenia ważna jest także nasza sprawność
fizyczna. Na zajęciach czasem pojawiają się panie, które padły kiedyś ofiarą
przemocy i żałują, że wcześniej nie zapisały się na kurs, ponieważ wtedy wyszłyby z konkretnego zdarzenia obronną
ręką. Byłyby też bardziej pewne siebie
i potrafiłyby w praktyce użyć chwytów
przez nas prezentowanych – dodał.
Rozpoczęty w sobotę (10.03) kurs
składa się z ośmiu spotkań, a prowadzą
je wykwalifikowani instruktorzy: Roman Dymek, Marek Partuś i Piotr Muc,
którzy na co dzień są pracownikami
służb miejskich, a także trenerami
w Rudzkim Klubie Kyokushin Karate.
– Cieszymy się z tego, że każdego roku
na naszym kursie pojawia się coraz
więcej pań. Pod koniec zrobimy test,
na którym panie będą mogły pochwalić się zdobytymi umiejętnościami i po-

Foto: AL
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Kurs samoobrony dla kobiet odbywa się już po raz piąty.
kazowo obezwładnić napastnika. Podczas wcześniejszych kursów zauważaliśmy, że wiele pań ma duże opory, żeby podjąć jakąś konfrontację z przeciwnikiem, ale po szkoleniu okazuje
się, że większość z nich radzi sobie
z tym bardzo dobrze – zaznaczył Roman Dymek. – Oczywiście konfrontacja z napastnikiem to ostateczne rozwiązanie. Dlatego też będziemy mówić
o tym, jak unikać sytuacji niebezpiecznych, czy jak przewidywać sytuacje
zagrożenia. Zajmujemy się tym tematem od lat i możemy się z paniami podzielić doświadczeniem zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Samoobrona to nie tylko chwyty. W tym zagadnieniu mieszczą się też kwestie
psychologiczne, kwestia postaw i zachowań. Stąd potrzebna jest pewna
ciągłość w szkoleniu – dodał.
Bezpłatny kurs samoobrony odbywa
się w Rudzie Śląskiej już po raz piąty
i w tym roku weźmie w nim udział ponad 40 rudzianek. Warto dodać, że za-

interesowanie kursem jest bardzo duże,
ponieważ już w pierwszych dniach zapisów lista zgłoszeń się zapełniła.
– Brałam już udział w kilku szkoleniach, ponieważ uważam, że panuje na
nich świetna atmosfera, prowadzą je
wspaniali instruktorzy, od którym można się wiele nauczyć. Dzisiaj było super
i cieszę się, że przed nami jeszcze siedem spotkań. To nie tylko nauka. Te
zajęcia pozwalają także oderwać się od
codzienności i od całego tygodnia pracy. Możemy odpocząć i zrelaksować
się, a przy okazji poznać fajnych ludzi
– powiedziała Ewelina Nowak, uczestniczka szkolenia. – Już w ubiegłym roku uczestniczyłam w kursie i szczerze
chciałabym, żeby było jeszcze więcej
spotkań. Na szczęście nie doświadczyłam w życiu sytuacji, w której musiałabym się obronić przed napastnikiem,
ale mam nadzieję, że jeśli zajdzie taka
potrzeba, to będę dobrze przygotowana
– dodała Agnieszka Zdunkiewicz.
Agnieszka Lewko
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MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2018

Wybierz Miss Czytelników ,,WR”

Prezentujemy czternaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2018. Podobnie jak w latach ubiegłych, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją miss. Głosować można za
pomocą SMS-ów, na naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fanpage’u: www.facebook.com/WR.wiadomosciRudzkie/. Aby oddać głos za pomocą SMS-a wystarczy wysłać wiadomość o treści: miss.numerkandydatki na numer 71100 (np. miss.15). Koszt SMS-a wynosi 1 zł + VAT (tj.1,23 zł z VAT). Na głosy czekamy od 14
marca od godz. 8.00 do 25 kwietnia do godz. 12.00. Podczas gali finałowej, która odbędzie się 28 kwietnia, jurorzy wybiorą Miss Rudy Śląskiej oraz wręczą pozostałe tytuły.

1. Mira Gruszczyk

22 lata. Od najmłodszych lat pasjonuje ją scena, aktorstwo i występy wokalne. Swoją przyszłość wiąże z kosmetologią. Studia
na tym kierunku zamierza rozpocząć jesienią tego roku.

2. Andżelika Łach

23 lata. Swój wolny czas w dużej mierze poświęca modelingowi. Spełnia się w tym, co robi i zawsze stara się czerpać z życia wszystko, co najlepsze. Uwielbia podróże.

5. Martyna Marek

16 lat. Uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej. Interesuje się chemią i biologią. W wolnym czasie
chętnie sięga po ołówek i szkicuje przyrodę oraz ludzi.

10. Aleksandra Kęska

18 lat. Uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Rudzie Śląskiej w klasie o profilu teatralnym. Uwielbia
gotowanie dla przyjaciół i rodziny.

6. Oliwia Hałupka

17 lat. Uczy się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 5 na kierunku technik obsługi turystycznej. Jej pasjami są akrobatyka sportowa i taniec.

3. Monika Konopka

21 lat. Swoją przyszłość wiąże głównie ze sceną oraz wokalistyką. Udziela się charytatywnie w Domu Pomocy Społecznej. Wolny czas uwielbia spędzać na podróżowaniu i kocha Pieniny.

7. Weronika Dewar

19 lat. Uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 o profilu
technik usług fryzjerskich. W wolnym czasie czyta książki i uprawia
sport. W przyszłości zamierza zostać trenerem personalnym.

4. Mirela Małagocka

19 lat. Uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rudzie Śląskiej. W przyszłości chce zostać asystentką stomatologiczną. W wolnym czasie biega i chodzi na siłownię.

8. Aleksandra Kocyba

23 lata. Studentka trzeciego roku Pedagogiki Wczesnoszkolnej w Wyższej
Szkole Bankowej. Ma na swoim koncie kilka nagród zdobytych w konkursach wokalnych. W wolnych chwilach aktywnie spędza czas na siłowni.

11. Patrycja Szczurowska 12. Karolina Niedworok 13. Angelika Kadzimierz

19 lat. Dużą wagę przykłada do rozwoju osobistego. Próbuje swych sił
w różnych dziedzinach takich jak teatr, sport czy wolontariat. Jednak to taniec podbił jej serce. W wolnym czasie lubi poświęcić się dobrej lekturze.

18 lat. Uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rudzie Śląskiej. Do niedawna zawodniczka w klubie lekkoatletycznym TL Pogoń
Ruda Śląska. Interesuje się podróżowaniem oraz modelingiem.

19 lat. Uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Rudzie Śląskiej. Interesuje ją sport i zdrowy tryb
życia. Swoja przyszłość wiąże z dietetyką.

9. Weronika Kier

19 lat. Tegoroczna maturzystka. Uczy się w na kierunku technik technologii
odzieży. Uczestniczka konkursów dla młodych projektantów mody. W przyszłości zamierza stworzyć własną markę. Lubi pływanie i dobrą książkę.

14. Anna Sznapka

21 lat. Studentka Administracji Publicznej w Wyższej Szkole
Bankowej. Chciałaby pracować w służbach mundurowych.
Interesuje się sportem oraz motoryzacją. Lubi podróżować.

Najmłodsi rudzianie – witamy w Rudzie Śląskiej!

Mikołaj Równiak
syn Marleny i Krzysztofa
ur. 2.03 . (3200 g i 55 cm)

Marcel Tendera
syn Alicji i Daniela
ur. 23.02. (2920 g i 53 cm)

Tomasz Kiełtyka
syn Sandry i Damiana
ur. 1.03. (3070 g i 54 cm)

Aleksander Skupiński
syn Anny i Pawła
ur. 26.02. (3170 g i 53 cm)

Michał Pistelok
syn Marzeny i Pawła
ur. 26.02. (3400 g i 56 cm)

Kinga Swoboda
córka Karoliny i Krzysztofa
ur. 3.03. (3100 g i 53 cm)

Jan Kaziniewicz
syn Małgorzaty i Krzysztofa
ur. 2.03. (4280 g i 62 cm)

Mateusz Niedźwiecki
syn Beaty i Grzegorza
ur. 2.03. (3180 g i 54 cm)

Maria Adamczyk
córka Magdaleny i Damiana
ur. 5.03. (3740 g i 55 cm)

Emilka Celberg
córka Marzeny i Adama
ur. 2.03. (2130 g i 47 cm)

Milena Gryc
córka Patrycji i Michała
ur. 5.03. (2930 g i 51 cm)
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Boiska do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, rzutnia do pchnięcia kulą, bieżnia do skoku w dal oraz trzytorowa bieżnia do sprintu na 60 m – tak
będzie wyglądał kompleks sportowy, który tego roku powstanie przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Obrońców Westerplatte w dzielnicy Wirek.
Miasto rozstrzygnęło właśnie przetarg na realizację przedsięwzięcia. Inwestycja ma kosztować ponad 1,1 mln zł i będzie jednym z trzech tego rodzaju zadań prowadzonych w 2018 roku w Rudzie Śląskiej. Nowoczesnych kompleksów sportowych doczekają się też Szkoły Podstawowe nr 3 przy ul.
Norwida oraz nr 13 przy ul. ks. Niedzieli.

Powstaną kolejne kompleksy sportowe

– Jeszcze w tym roku uczniowie trzech
rudzkich szkół będą mogli cieszyć się
wspaniałymi kompleksami sportowymi.
Mam nadzieję, że miejsca te posłużą całym lokalnym społecznościom – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Na
bieżąco staramy się modernizować kolejne obiekty. W Rudzie Śląskiej są placówki, które nie posiadają praktycznie
żadnej zewnętrznej infrastruktury sportowej. O nich myślimy w pierwszej kolejności – dodaje.
W rejonie Szkoły Podstawowej nr 16
od kilku lat nie prowadzi się już eksploatacji górniczej. Stąd też decyzja o modernizacji tego miejsca. Prace budowlane rozpoczną się w ostatnim tygodniu
maja. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia tego roku.
– Tak jak w przypadku wcześniejszych
tego rodzaju inwestycji, zależy nam na
tym, by z obiektu uczniowie mogli korzystać od początku nowego roku szkolnego – tłumaczy Piotr Janik, naczelnik
Wydziału Inwestycji UM.
Kompleks przy ul. Obrońców Westerplatte kosztował będzie ponad

1,1 mln zł. W ramach inwestycji powstaną trzy boiska o nawierzchni poliuretanowej: do piłki ręcznej, siatkówki,
koszykówki, rzutnia do pchnięcia kulą,
bieżnia do skoku w dal oraz trzytorowa
bieżnia do sprintu na 60 m. Zmodernizowany zostanie też plac apelowy oraz
część ogrodzenia, powstaną ławki i piłkochwyty.
Prace w podobnym zakresie, jak przy
Szkole Podstawowej nr 16, prowadzone
będą tego roku także przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bielszowicach.
– Procedura przetargowa nadal trwa.
Zgodnie z planem roboty budowlane
mają rozpocząć się w maju i zakończyć
w sierpniu – zapowiada Piotr Janik.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 880
tys. zł. Poza wspomnianym przy wireckiej placówce zakresem prac, w Bielszowicach powstanie dodatkowo boisko
do badmintona.
– Z niecierpliwością czekamy na
kompleks sportowy, który powstanie
przy naszej szkole – podkreśla Sabina
Sladkowska, wicedyrektor szkoły i nauczyciel wychowania ﬁzycznego.
– Jeżeli tylko będzie ku temu sprzyjają-

ca pogoda, zamierzamy wszelkie lekcje
wychowania ﬁzycznego prowadzić na
zewnątrz. To niesamowicie odciąży halę
gimnastyczną. Dzięki planowanym boiskom będziemy mogli urozmaicać też
dzieciom zajęcia pozalekcyjne – dodaje.
– Nasza szkolna drużyna dziewcząt jest
wielokrotnym wojewódzkim mistrzem
mini piłki ręcznej. Nowy obiekt ułatwi
im treningi. Poza tym od lat bierzemy
udział w ogólnopolskiej imprezie Szczypiorniak na Orlikach. W przyszłości
jedną z jej odsłon moglibyśmy zorganizować u siebie – podsumowuje Sladkowska.
W najbliższym czasie ogłoszony zostanie też przetarg na realizację kompleksu sportowego na terenie Szkoły
Podstawowej nr 3 przy ul. Norwida
w Rudzie. Na miejscu ma powstać boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą,
poliuretanowe boiska do koszykówki
i siatkówki, siłownia plenerowa typu
street workout, bieżnia do skoku w dal
oraz trzytorowa bieżnia do sprintu na
60 m. Cały teren zostanie też oświetlony. Ponadto inwestycja zakłada modernizację placu apelowego. Planowany

Podobne kompleksy sportowe powstaną w tym roku przy trzech rudzkich szkołach.
koszt realizacji przedsięwzięcia to
2,5 mln zł.
Wymienione kompleksy sportowe to
nie jedyne inwestycje o charakterze
sportowym, jakie realizowane będą
w 2018 roku w Rudzie Ślaskiej.
Jeszcze w tym roku z budżetu obywatelskiego powstanie minipark linowy
z tyrolką i trampolinami przy ul. Kolberga w Wirku, kort tenisowy w parku

Strzelnica w Bielszowicach, miniboisko,
ławki i urządzenia zabawowe w ogrodzie
Miejskiego Przedszkola nr 39 w Halembie, boisko wielofunkcyjne na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Czarnym Lesie oraz strefa sportu i rekreacji w Parku Dworskim w Nowym
Bytomiu. Rozbudowana zostanie też infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie.
DR

Władze Rudy Śląskiej wystąpią do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o przyznanie mieszkańcom pieniędzy na usuwanie azbestu. Prezydent
Grażyna Dziedzic podpisała zarządzenie w tej sprawie. Osoby ﬁzyczne, które planują w tym roku usuwanie azbestu, powinny zgłosić się do końca marca do rudzkiego magistratu. Pozyskane w ten sposób dane pozwolą urzędnikom na przygotowanie wniosku o dotację. Jest o co walczyć, bo doﬁnansowanie może wynieść nawet 100 proc. kosztów kwaliﬁkowanych.

Masz na posesji azbest? Zgłoś się do urzędu!

– Chcemy wystąpić do Funduszu
z wnioskiem o doﬁnansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta w imieniu wszystkich
zainteresowanych osób ﬁzycznych, które takie wyroby posiadają i planują ich
usunięcie w tym roku – mówi prezydent
Grażyna Dziedzic. – Mamy też zarezerwowane środki w budżecie miasta, które
będziemy mogli wykorzystać w przypadku, gdy doﬁnansowanie będzie
mniejsze niż koszt realizacji złożonych
przez mieszkańców wniosków – dodaje.
Doﬁnansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może wynieść nawet
100 proc. kosztów kwaliﬁkowanych,
czyli związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest, zbieraniem
wyrobów wcześniej zdemontowanych
oraz transportem i unieszkodliwianiem
takich wyrobów. Projekt skierowany
jest do będących właścicielami obiektów, na których wykorzystywane były
wyroby zawierające azbest i zostały
wpisane do „Powiatowego programu
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Ślą-

ska”. Zgodnie z warunkami naboru,
prace będą musiały zakończyć się do
30 września br.
Wykonawcą prac będzie jeden przedsiębiorca, wybrany przez miasto w przetargu. Natomiast ewentualne wydatki
związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji czy
innych elementów budowlanych leżą
po stronie właścicieli nieruchomości.
Przed przystąpieniem do prac wnioskodawcy będą musieli zgłosić roboty budowlane lub wystąpić o pozwolenie na
budowę, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Aby wziąć udział
w programie właściciele nieruchomości nie mogą zalegać ze zobowiązaniami podatkowymi i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku, gdy łączny koszt złożonych wniosków przekroczy wysokość
środków z WFOŚiGW i zarezerwowanych w budżecie miasta, będą one rozpatrywane według kolejności ich złożenia.
Zainteresowani powinni do 30 marca
br. złożyć w Urzędzie Miasta wniosek,
który można otrzymać w Biurze Obsłu-

gi Mieszkańców (plac Jana Pawła II 6)
lub pobrać ze strony internetowej www.
rudaslaska.pl w zakładce „Ruda Śląska”
– „Ochrona środowiska” – „Usuwanie
azbestu”, gdzie dostępny jest również
regulamin programu. Wniosek należy
złożyć wraz z załącznikami i kolorowym zdjęciem obiektu, z którego planowany jest demontaż azbestu lub miejsca już zdemontowanego azbestu. Dodatkowe informacje o projekcie można
uzyskać w godzinach pracy Urzędu
Miasta w pokojach 403 i 407 lub telefonicznie pod numerem 32 244-90-63 lub
32 244-90-00, wew. 4031 i 4071.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski
jednostek samorządu terytorialnego
województwa śląskiego, w których została przeprowadzona inwentaryzacja
wyrobów zawierających azbest, planujących zadania związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających
azbest, zgodnie z gminnym programem
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest będzie przyjmował do
30 kwietnia br.

W 2007 r. rudzcy radni uchwalili
„Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie miasta Ruda Śląska”, w ramach którego dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
na terenie miasta. Największe ich nagromadzenie występuje w dzielnicy
Bykowina, gdzie powierzchnia płyt
azbestowo-cementowych wykorzystywanych do ocieplania budynków
wynosi ponad 132 tys. metrów kwadratowych, co stanowi około 54 procent całkowitej masy płyt azbestowo-cementowych
wykorzystywanych w Rudzie Śląskiej. Zdecydowanie mniejsze ilości takich płyt stwierdzono w pozostałych dzielnicach.
Z kolei na obszarze Nowego Bytomia i Chebzia nie stwierdzono obecności tego typu płyt.
Według ostatnich danych z końca
2010 r. w Rudzie Śląskiej znajduje się
jeszcze ponad 200 budynków, w których wykorzystywany jest azbest pod
różnymi postaciami. Najwięcej nieruchomości znajduje się w użytkowaniu
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

MGSM „Perspektywa” oraz osób ﬁzycznych.
Ze względu na bardzo dużą trwałość
płyt azbestowo-cementowych zgodnie
z polskim prawem wyroby azbestowe
dopuszczono do użytkowania do końca
2032 r. pod warunkiem ich odpowiedniego stanu technicznego. W tym celu
użytkownik lub zarządca nieruchomości, na której azbest jest zastosowany,
zobowiązany jest do przeprowadzenia
okresowej kontroli jego stanu technicznego, z której wynika stopień pilności
usunięcia azbestu. Pilnie usunięte (wymienione na bezazbestowe) lub zabezpieczone muszą zostać wyroby w złym
stanie technicznym (z oceny technicznej wynika I stopień pilności usunięcia
azbestu), tj. mogące uwalniać do środowiska włókna azbestowe.
Azbest aktualnie wykorzystywany
na terenie Rudy Śląskiej jest w dobrym
stanie technicznym (II i III stopień pilności). Obecnie na terenie miasta nie
ma już azbestu w złym stanie technicznym (wyroby te zostały usunięte lub
zabezpieczone).
WG

– Przed nami kolejna Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. To spotkanie, które od lat
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
uczniów, kończących swoją edukację na poziomie gimnazjum...

– Uczniowie naszych szkół stoją u progu jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu
i decydują o swojej przyszłości. Wybór szkoły
średniej z pewnością nie jest łatwy, stanowi bowiem pierwszy krok do pełnoletności. Dlatego

też chcemy to ułatwić i na kilka sposobów staramy się pomóc. Jednym z tych sposobów jest
zebranie w jednym miejscu wielu placówek,
które zaprezentują wszystkie możliwości, jakie
daje ich szkoła.
– Odwiedzenie giełdy szkół pomoże tym
jeszcze niezdecydowanym?
– Wybór kierunku kształcenia będzie miał
wpływ na przyszłość, na wybór dalszej drogi
kształcenia i pracy zawodowej. Jestem przekonana, że giełda szkół w Rudzie Śląskiej będzie
pomocna przy podjęciu tej pierwszej, tak ważnej decyzji. Organizujemy ją już od wielu lat
i cieszy się ona dużym powodzeniem. W jednym miejscu swoją ofertę prezentuje wiele placówek, a my zachęcamy do tego, żeby skorzystać z oferty szkół na terenie naszego miasta, bo
są to bardzo dobre placówki, które poza wysokim poziomem nauczania, proponują szereg
dodatkowych możliwości.
– Czy młodzież w tym wieku jest gotowa
na wybór szkoły średniej?
– W wieku 15 czy 16 lat to rzeczywiście nie
jest proste. Kluczem do podjęcia decyzji jest
poznanie samego siebie, tzn. tego co nas interesuje, jakie mamy talenty, zdolności, umiejętności, możliwości intelektualne, czy cechy charakteru. Ważny jest również stan zdrowia. Wybór szkoły musi być dobrze przemyślany i nie
może się opierać na wyborach kolegów i koleżanek. W każdej ze szkół w naszym mieście
mamy świetnych specjalistów, którzy chętnie
pomogą w podjęciu decyzji, więc pierwszym
krokiem, jeśli naprawdę nie wiemy, co dalej robić, będzie udanie się do wychowawcy, czy pedagoga szkolnego. Jeśli ktoś myśli o zawodzie
dostępnym dopiero po studiach wyższych (np.
prawnik, dziennikarz, lekarz, psycholog), to
wyborem właściwym może być liceum ogólnokształcące. Jest to typ szkoły, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa maturalnego, a rudzkie licea to szkoły o bardzo wysokim poziomie i z długą listą osiągnięć. Wybie-

Foto: AW

Jaką szkołę wybrać, by jak najlepiej przygotować się do wymarzonego zawodu i obrać odpowiednią ścieżkę kariery? Przed takim pytaniem już 21 marca
staną nastoletni uczniowie. To właśnie wtedy w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie odbędzie się 21. Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, o czym rozmawiamy z wiceprezydent miasta Anną Krzysteczko, która odpowiada w naszym mieście m.in. za oświatę.

rając czteroletnie technikum, warto pamiętać,
że jego ukończenie umożliwia nie tylko uzyskanie świadectwa maturalnego, ale także dyplomu potwierdzającego nabyte kwalifikacje
zawodowe. Absolwent technikum może kontynuować naukę na wyższej uczelni, zdobywać
dodatkowe kwalifikacje poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Wybór
szkoły branżowej I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie.
– Pomocy w wyborze swojej drogi można
też szukać poza swoją szkołą?
– Niezdecydowanym uczniom proponuję wizytę w Ośrodku Doradztwa Zawodowego
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Orzegowie przy ul. Orzegowskiej 25 lub w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Bykownie
przy ul. Chrobrego 6. Specjaliści w obu tych
ośrodkach z pewnością pomogą podjąć właściwą decyzję.

II
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I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. ADAMA MICKIEWICZA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
www.zso-mickiewicz.com
tel. 32 2481 601
Z tradycją ku nowoczesności Uczymy od 1895 roku

Stwarzamy możliwości rozwoju i nauki, dajemy szansę
indywidualnego kreowania własnej edukacji.

KLASY:

PROJEKTY:

• teatralno-filmowa
• dziennikarsko-językowa
• politechniczna
• medyczno-sportowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

PRZEDMIOTY
DODATKOWE M.IN.:

historia sztuki
grafika komputerowa
warsztaty filmowe
zajęcia teatralne
dziennikarstwo
podstawy prawa
matematyka wyższa
biofizyka
łacina

Erasmus +:

•
•
•
•
•

wymiany międzynarodowe
multimedialne wyposażenie
program Documaster
zajęcia unijne

JĘZYKI:

angielski
niemiecki
francuski
rosyjski
hiszpański

• Scena Muzyczna
• Rudzielec
• Nowe Horyzonty
• Liga recytatora
• Spotkania ze sztuką
• Na sportowo
• Klub Ekologiczny
• Klub Turystyczny
• Grajfka
• Globtroter

ATUTY:

• Centrum Medialne
• nowoczesny radiowęzeł
• galeria „Na piętrze”
• biblioteka pełna nowości wydawniczych
• funkcjonalne boisko, siłownia

PATRONATY I WSPÓŁPRACA:

• Politechnika Śląska
• Uniwersytet Śląski
• Wyższa Szkoła Techniczna
• Uniwersytet SWPS

facebook.com/mickiewiczruda
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ZESPÓŁ SZKÓŁ
NR 5

TECHNIKUM NR 3 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7

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

Technik elektryk

Technik spedytor

Technik informatyk

Technik teleinformatyk

KSZTAŁCENIA
W TECHNIKUM

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
Technik mechanik

Technik górnictwa podziemnego

Technik przeróbki kopalin stałych

GWARANCJA PRACY POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A.

UWAGA STYPENDIA!!!

KIERUNKI KSZTAŁCENIA
W SZKOLE BRANŻOWEJ:
ELEKTRYK ŚLUSARZ GÓRNIK
EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ

Każdy uczeń, który podejmie naukę w szkole
branżowej lub technikum w kierunkach:
technik elektryk, mechanik, górnictwa
podziemnego, przeróbki kopalin stałych
ma możliwość uzyskania
STYPENDIUM 200 ZŁ MIESIĘCZNIE

Dla najlepszych uczniów ze 100% frekwencją i śr. min. 4.0 roczna nagroda 1000 zł
Praktyki zagraniczne (Włochy, Niemcy) w ramach programu POWER

Współpraca z Wydziałem
Górnictwa i Geologii
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

MOŻLIWOŚĆ
ZDOBYCIA
DODATKOWYCH
UPRAWNIEŃ
NA KURSACH
SEP, STEROWNIKÓW

Bezpłatny dostęp do oprogramowania
ﬁrmy Microsoft: systemy operacyjne
Windows, Visual Studio, SQL Server,
aplikacje Access, Project i Visio

WSPÓŁPRACA Z WIODĄCYMI FIRMAMI ZWIĄZANYMI Z KIERUNKAMI KSZTAŁCENIA

CENTRUM
KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
UL. ORZEGOWSKA 25

BEZP

Ł AT N

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-709 Ruda Śląska ul Hallera 6
tel/fax: 32 248-73-80; e-mail: ckpidz@ckprsl.pl; www.ckprsl.pl

E!

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
• Szkoła Podstawowa dla dorosłych (7 i 8 klasa oraz oddział gimnazjalny – klasa 3);

CKPiDZ w Rudzie Śląskiej to:


PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU dla młodzieży rudzkich szkół ponadgimnazjalnych



ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I SPECJALIZACYJNE na poziomie TECHNIKUM i BRANŻOWEJ
SZKOŁY I STOPNIA: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia
i usług gastronomicznych, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, mechanikmonter maszyn i urządzeń, mechanik motocyklowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca.



TURNUSY Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH dla wszystkich pracowników młodocianych
uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej oraz miastach ościennych



KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH
– w tym BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE, m.in.: Projektowanie
i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (A.71), Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19),
Sporządzanie potraw i napojów (T.6), Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15), Montaż
i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7), Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
(E.08), Wykonywanie kompozycji ﬂorystycznych (RL.26), Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (AU.21),
Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG.44).

• 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), budownictwa, logistyki, informatyki, administracji, ekonomii,
rachunkowości, sprzedaży;
Słuchacze uczą się w systemie:

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

Zapisy: czerwiec – lipiec – sierpień – wrzesień 2018 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!

W ramach praktycznej nauki zawodu świadczymy USŁUGI GASTRONOMICZNE,
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE, MECHANICZNE, ŚLUSARSKIE, STOLARSKIE, i inne

IV

21 marca, Hala Sportowa MOSiR-u Halemba, godz. 9.00 | GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
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Ruda Śląska otrzyma z unijnej kasy kolejne pieniądze! Tym razem będzie to 12 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na remont zabytkowego dworca w Chebziu, budynku Muzeum Miejskiego w Rudzie oraz domku na zabytkowym osiedlu robotniczym „Ficinus” w Wirku. Decyzję o wsparciu podjął Zarząd Województwa Śląskiego.
Ogółem wybrał on do dofinansowania 38 projektów, z czego aż trzy to przedsięwzięcia rudzkie.

Miliony na rudzkie zabytki

– Kilka lat przygotowywaliśmy finanse
miasta do tego, by móc skutecznie sięgać
po fundusze unijne, bo nie wystarczy jedynie złożyć wniosek o dotację, ale dla każdej inwestycji trzeba jeszcze zabezpieczyć
tzw. wkład własny – podkreśla prezydent
miasta Grażyna Dziedzic. – Nie było łatwo, bo żeby to zrobić, musieliśmy najpierw naprawić finanse miasta, które zastaliśmy w fatalnym stanie. Dziś zbieramy
owoce tej ciężkiej pracy zespołowej
i przodujemy w rankingach ogólnopolskich pod względem skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – dodaje.
– Z perspektywy finansowej na lata 2014
– 2020 łącznie udało się nam już pozyskać
dofinansowanie na realizację 52 projektów na łączną kwotę 353 mln zł – zaznacza Michał Pierończyk, wiceprezydent
Rudy Śląskiej.
Najwyżej ocenionym rudzkim projektem była modernizacja i renowacja zabytkowego budynku na kolonii robotniczej
„Ficinus”. Rudzki samorząd planuje
w nim uruchomić filię biblioteki miejskiej
oraz punkt informacji turystycznej. Dzięki temu kolonia spełniać będzie wszystkie
wymagania stawiane obiektom na Szlaku
Zabytków Techniki. Miejski budynek ma
numer 24. Wymaga on gruntownej renowacji. Prace budowlane polegać będą na
odtworzeniu pierwotnych elewacji zewnętrznych oraz detali architektonicznych wnętrza, charakterystycznych dla tej
zabudowy. Na parterze powstanie sala
animacyjna z punktem informacji turystycznej, a na piętrze zaplanowano urządzenie stałej ekspozycji muzealnej
– mieszkania robotniczego kolonii Ficinus. Zaplanowano również powstanie
obiektu w drugiej linii zabudowy z przeznaczeniem na bibliotekę. – Nieruchomość zostanie poddana odbudowie z wykorzystaniem historycznych materiałów.
Odtworzona zostanie m.in. charakterystyczna okładzina z piaskowca – wyjaśnia
Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Rudzie Ślą-

skiej. Łączny koszt renowacji obliczono
na ponad 2 mln 800 tys. zł, z czego prawie
1,5 mln zł będzie pochodzić z dotacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Niezwłocznie przystąpimy do zorganizowania przetargu na wykonanie robót budowlanych. Czas, który
chcielibyśmy dać wykonawcy na realizację inwestycji to 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy – mówi Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Największą kwotę dofinansowania
spośród miejskich inwestycji otrzymał
projekt Stacja Biblioteka. W budynku zabytkowego dworca w dzielnicy Chebzie
nowe lokum znajdzie główna siedziba

tej inwestycji miasto przeznaczy ponad
8 mln zł, z czego 6,5 mln zł pochodzić
będzie z dotacji unijnej, a ponad 760 tys.
zł ze środków budżetu państwa. – Gmach
dworca w Chebziu to już teraz rozpoznawalny zabytek Rudy Śląskiej. Po jego rewitalizacji jeszcze wypięknieje i – o czym
jestem przekonana – wraz z nadaniem mu
nowych funkcji stanie się jednym z najbardziej interesujących przykładów zagospodarowania przestrzeni dworców w kraju – podkreśla prezydent miasta Grażyna
Dziedzic.
Kompleksowa rewitalizacja dworca
polega przede wszystkim na adaptacji
wnętrza obiektu pod bibliotekę. W głównej hali budynku powstanie stalowa an-

W budynku przy ul. Kubiny samorząd planuje uruchomić filię
biblioteki miejskiej oraz punkt informacji turystycznej.
polegające na wykonaniu przyłączy, drenażu opaskowego oraz czyszczeniu elewacji – dodaje. Termin zakończenia prac
budowlanych przewidziany jest na listopad br. Później nastąpi wyposażanie

Kompleksowa rewitalizacja dworca polega przede wszystkim na adaptacji wnętrza budynku pod bibliotekę.
miejskiej biblioteki wraz z wypożyczalnią i czytelnią. Powstanie też kawiarnia,
a na zewnątrz „bibliogród” oraz parking
na kilkadziesiąt pojazdów. Zachowana
zostanie też główna funkcja dworca związana z obsługą pasażerów. Na realizację

tresola ze szklaną balustradą, gdzie zlokalizowane zostaną regały biblioteczne oraz
będzie się mieścić czytelnia. Ponadto projekt przebudowy dworca zakłada utworzenie sali animacyjnej, która będzie
przystosowana do realizacji spotkań i prelekcji. – Wykonano już prawie w całości
wszystkie konieczne roboty rozbiórkowe
w zakresie ścian, stropów, jak i posadzek
w głównej hali dworca. Wykonano większość ścian działowych oraz naprawiono
konstrukcję zdegradowanych ścian i elementów konstrukcyjnych stropodachów.
Przygotowane zostały również elementy
posadowienia konstrukcji antresoli w nawach bocznych – wylicza naczelnik Wydziału Inwestycji Piotr Janik. – Po przerwie zimowej ruszyły roboty zewnętrzne,

Modernizację i renowację zabytkowego budynku Muzeum
oszacowano na ponad 4 mln 800 tys. zł.

Rudzki Informator Samorządowy

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

obiektu i przeprowadzka biblioteki do nowej siedziby.
Kolejny obiekt, który znalazł się na liście dofinansowanych inwestycji, to Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Modernizację
i renowację zabytkowego budynku Muzeum oszacowano na ponad 4 mln
800 tys. zł. Prawie 4 mln zł pokryje unijne
dofinansowanie. Po remoncie placówka
będzie miała do dyspozycji ok. 1430 m2,
z czego ok. 900 m2 przestrzeni wystawienniczej. – Przebudowa budynku stworzy nowe rozwiązania przestrzenne, które
znacznie uatrakcyjnią placówkę i nadadzą jej wyższą rangę – zapowiada Piotr
Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.
Efektem przebudowy placówki będzie

nowa przestrzeń, na której powstanie wystawa stała „Czas to pieniądz – historia
cywilizacji i ekonomii na przykładzie Rudy Śląskiej”. Ekspozycja będzie zlokalizowana na dwóch kondygnacjach – na
parterze i na piętrze prawego skrzydła
oraz w łączniku budynku. Lewe skrzydło
zostanie przeznaczone na pomieszczenia
biurowe dla pracowników muzeum oraz
na wystawy czasowe. – W Muzeum Miejskim trwają już roboty, na które przetarg
ogłoszony został jeszcze w zeszłym roku.
Są one związane z adaptacją pomieszczeń
po byłym komisariacie na potrzeby placówki oraz z wykonaniem dodatkowej
klatki schodowej i windy dla niepełnosprawnych – mówi Piotr Janik.
– O dofinansowanie ubiegało się
67 projektów z całego województwa.
Wszystkie dotyczyły obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki lub
wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Łączna kwota, o jaką wnioskowali projektodawcy, niemal dwukrotnie przewyższyła
alokację przeznaczoną na konkurs – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta.
To już druga duża dotacja, którą Rudzie Śląskiej przyznano w tym roku.
W styczniu zapadła decyzja, że miasto
otrzyma 17 mln zł dofinansowania do rekultywacji terenu po byłej koksowni
Orzegów. Będzie ono pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6 marca br. podpisana została umowa w tej
sprawie.
Przypomnijmy, że w 2017 r. Ruda Śląska znalazła się na drugim miejscu w kraju w rankingu pozyskiwania środków
unijnych wśród miast na prawach powiatu, który opracowywany jest przez dziennik „Rzeczpospolita”. Jest to najbardziej
prestiżowa klasyfikacja tego typu w Polsce. W ostatniej edycji tego zestawienia
miasto awansowało o 15 pozycji, a w ciągu dwóch lat aż o 46 miejsc. 
IM
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20 marca 2018 r. godz. 18.00

Kościół ewangelicki
Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 291
Wstęp wolny!
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USŁUGI
Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, itp. Tel.
501-718-240.
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych.
Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel.
607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292699.
Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 24409-60.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel.
512-120-119, 32 244-09-60.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, tel. 516-516611, 32 260-00-33. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2 – NOWA CENA,
GODULA, os. Paryż od 125 m2 cena od 335.000 zł.
HALEMBA, ul. Solidarności od 74 m2 cena od 255
000 zł. Pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny. www.
nieruchomoscigabriel.pl, tel. 691 523 055.
Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. informacje
www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845-818.
Wirek M-2, 34 m2, 46 tys. Tel. 609-814-723.
Do wynajęcia garaż ul. Stara, Godula. Tel. 605574-704.
Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-06-28.
Do wynajęcia lokal użytkowy Nowy Bytom, pl.
Jana Pawła II (rynek). Tel. 601-914-238.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd
do klienta. Tel. 792-155-155.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
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. 733-031-261.
SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507572-625.

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109517.

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049833.

CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszywamy),
wykładzin, tapicerki, faktury VAT. Tel. 602-642-294.

Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,60 do
0,65 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska
- Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574985.
Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Faktura
VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.
Pogotowie hydrauliczne. Tel. 797-599-031.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin.
Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
Nadzory budowlane. Tel. 602-121-329.
Usługi remontowe, gładzie, malowanie, tapetowanie, płyty k-g. Tel. 609-693-450.
Profesjonalne pranie dywanów i mebli tapicerowanych. Tel. 519-639-121.
Kompleksowe remonty mieszkań/domów/łazienek. Tel. 792-277-793.
Domowe instalacje gazowe z miedzi. Tel. 880-201358.
Nowy LOMBARD - Nowy Bytom, Niedurnego 38.
Przyjmujemy wszystko. Przyjdź do nas i sprawdź ile
możesz zarobić. Starocie, złoto, srebro, RTV, AGD, narzędzia i wiele innych. Czynne 7 dni w tygodniu 9-17.
Zapraszamy, tel. 883-020-208.

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

NIERUCHOMOŚCI
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, tel.
668-591-916 .
Sprzedam Robotnicza 60 m2, tel. 793 -017-323,
inne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl.
Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach,
cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-091, 667588-400.

Sprzedam samochód dostawczy Lublin 2006 r., 11
tys. cena do negocjacji. Tel. 601-504-030.

PRACA
Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pracowników budowlanych doświadczenie min 2 lata, kierownika budowy, brygadzistę z prawem jazdy kat.
B, tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-11.
Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.
Firma Budowlana Bedamex Ruda Śląska zatrudni
pracowników w specjalności ogólnobudowlanej. Kierownika budowy. Tel. 601-504-030.
Zatrudnimy kucharza, kucharkę. Tel. 608-761133.
Firma Usługowo-Budowlana z siedzibą w Gliwicach zatrudni brygadzistów i wykwaliﬁkowanych: brukarzy, zbrojarzy, monterów sieci kanalizacyjnej. Tel. 500-222-541.
Firma Usługowo-Budowlana z siedzibą w Gliwicach zatrudni całe brygady brukarskie. Tel.
500-222-541.

RÓŻNE
Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-851-852.
Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 603280-675.
Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018 z 2008 r.
Cały okres serwisowana. Tel. 32 242-24-11.
Kupię przedwojenne obrazy, srebra, złote monety. Tel. 883-792-678.
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Z okazji wspomnienia Świętego Józefa i Świętego Klemensa,
patronów rzemiosła,
składam najserdeczniejsze życzenia
wszystkim rudzkim rzemieślnikom:
powodzenia w życiu zawodowym, realizacji ambitnych planów,
zdrowia oraz szczęścia w życiu prywatnym.
Niech Dzień Rzemieślnika
będzie okazją nie tylko do świętowania,
ale również wyrażenia szacunku dla Waszej pracy
i wkładu w rozwój Rudy Śląskiej.
Wszystkiego dobrego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego czterech niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Władysława Jagiełły z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową.
Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 05.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska trzech niezabudowanych nieruchomości własności Skarbu Państwa, zapisanych na k.m.1, obręb Kochłowice, użytek „RIVa” oraz KW GL1S/00021165/5 (działy III i IV ww.
księgi wolne są od wpisów), położonych w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Władysława
Jagiełły, stanowiących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 3804/8 o powierzchni 724 m2,
– 3805/8 o powierzchni 671 m2,
– 3806/8 o powierzchni 759 m2.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/3 część w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 5.12.2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska, niezabudowanej nieruchomości obejmującej działkę przeznaczoną pod drogę dojazdową, oznaczoną numerem geodezyjnym
3803/8 o powierzchni 1374 m2 obręb Kochłowice, k.m.1, użytek „RIVa” nr KW GL1S/00021165/5.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 z 2006 r. poz. 2383, z późn.zm. przedmiotowe działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbole planu MN2,
MN1).
Zbywane nieruchomości są nieuzbrojone, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy usługowej. Działki pod zabudowę mieszkaniową posiadają regularny
kształt, zbliżony do kwadratu, są płaskie, grunt jest zatrawiony oraz porośnięty krzewami i drzewami. Wzdłuż zachodniej granicy działek przebiega linia niskiego napięcia i posadowione są słupy
energetyczne (dot. działek nr 3804/8 i 3806/8).

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek pod zabudowę mieszkaniową wraz
z udziałem wynoszącym 1/3 prawa użytkowania wieczystego działki nr 3803/8 (droga wewnętrzna) wynoszą:
– dla działki nr 3804/8 - 133.000,00 zł (wadium – 6.700,00 zł),
– dla działki nr 3805/8 - 127.000,00 zł (wadium – 6.400,00 zł),
– dla działki nr 3806/8 - 137.000,00 zł (wadium – 6.900,00 zł).
Do ceny nieruchomości ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług
według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi
23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości budownictwo mieszkaniowe) i w terminie do
dnia 10.04.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach jw., przelewem na konto: Nr 71 1050
1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,
z dopiskiem „wadium – ul.Jagiełły działka nr ………” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok.
nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00–14.00
oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
ks. J. Twardowski

Państwu
Elżbiecie i Januszowi Żurkom
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

Teścia i Ojca
składają
Poseł na Sejm RP Danuta Pietraszewska,
oraz Przewodnicząca Aleksandra Skowronek
i członkowie Koła Platformy Obywatelskiej RP w Rudzie Śląskiej

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości,
wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej

śp. Ewy Stepuch
a w szczególności Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom, Znajomym,
Sąsiadom, Proboszczowi Parafii Ducha Świętego w Czarnym Lesie, Pracownikom
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Rodzicom i Uczniom Szkoły Podstawowej nr 14,
Rodzicom i Dzieciom Przedszkola nr 28, byłym Uczniom, Władzom Miasta
Rudy Śląskiej, Członkom i Wolontariuszom Stowarzyszenia „Przystanek”
oraz Dyrektorom Szkół za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć,
złożone wieńce i kwiaty serdeczne podziękowania składają Syn i Córka z Rodziną.

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

Państwu
Grażynie, Dariuszowi
i Danielowi Jaworskim
pracownikom Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

Syna i Brata
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni”
Erich Maria Remarque

Panu Tomaszowi Oskarbskiemu
pracownikowi Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Żony
składają
Zarząd i Pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Grażynie, Dariuszowi i Danielowi Jaworskim
składamy wyrazy wielkiego
żalu i serdecznego współczucia
po śmierci

Syna i Brata
koleżanki i koledzy z Wydziału Administracyjnego
Urzędu Miasta Ruda Śląska

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć
lecz po to, by żyć inaczej.”

Z ogromnym żalem odebrałam
wiadomość o śmierci

śp. Barbary Oskarbskiej
pracownika Wydziału
Finansowo-Księgowego
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po Jej śmierci
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszej koleżanki

śp. Barbary Oskarbskiej
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia
RODZINIE I BLISKIM
koleżanki i koledzy
z Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Miasta Ruda Śląska

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności
Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym nr
3271/378 o powierzchni 16434 m2, zapisanej na karcie
mapy 1 w obrębie Bielszowice, położonej w Rudzie
Śląskiej w rejonie ul. Kokota, która zostanie wniesiona
jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Śląski Park
Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą
w Rudzie Śląskiej przy ul. Szyb Walenty 26.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych, które zostaną oddane w dzierżawę i najem,
znajdujących się w rejonie ulic: Piłsudskiego, Radoszowskiej,
Wierzbowej, Młodzieżowej, Kopalnianej z przeznaczeniem
pod ogródki przydomowe, Partyzantów, Górnej, Pomorskiej Kochanowskiego z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne,
Oświęcimskiej – Jacka z przeznaczeniem pod kiosk kolektury
Totalizatora Sportowego, Korfantego – z przeznaczeniem
pod parking, Bielszowickiej – z przeznaczeniem pod garaż
wolnostojący.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II
piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości gruntowych
znajdujących się w rejonie ulicy Kupieckiej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy,
w rejonie ulicy Skowronków, która zostanie oddana w najem
z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy, w rejonie ulicy
Teatralnej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem
pod działalność gastronomiczno-handlowo-usługową – teren
przyległy do działalności, oraz w rejonie ulicy Furgoła – Szarotek,
które zostaną oddane w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne i garaże.

www.wiadomoscirudzkie.pl 

14

OGŁOSZENIA | 14.03.2018

24 marca 2018 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy Halembskie 4,2–21,0 km

Terminy
pozostałych
biegów:
21 kwietnia 2018
19 maja 2018
16 czerwca 2018
7 lipca 2018
4 sierpnia 2018
8 września 2018
6 października 2018
3 listopada 2018

Zapisy elektroniczne: www.biegwiewiorki.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy w godz. 9.00–10.45
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.
Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.

Wpisowe: dzieci – 5 zł, dorośli – 15 zł.
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BOKS

Bokserzy na medal
Pięć medali, w tym złoty, dwa srebrne i dwa brązowe,
przywieźli z Bielska-Białej zawodnicy UKS-u Śląsk
Ruda Śląska. Podczas mistrzostw Śląska w boksie, które odbyły się w dniach 9-11 marca złoto i tytuł mistrza
Śląska juniorów w wadze 60 kg wywalczył Konrad
Gawron, pokonując w walce ﬁnałowej na punkty 3:0
zawodnika Dawida Turka (KS Start Częstochowa).

Z kolei wicemistrzem w kategorii senior w wadze 60 kg
został Marcel Janicki. Wicemistrzostwo powędrowało
także do Szymona Jaśkowca w kategorii kadet w wadze
48 kg. Natomiast brązowe medale wywalczyli Bartosz
Gawron (waga 57 kg, kategoria kadet) i Grzegorz Pawlica w wadze 81 kg (kategoria junior). Medaliści trenują
pod okiem trenera Eugeniusza Saroty.

NARCIARSTWO

Zimowe szaleństwo w Wiśle
W minioną sobotę (10.03) w Wiśle odbyły się Mistrzostwa Rudy
Śląskiej w Narciarstwie Alpejskim. Na starcie zawodów stanęło ponad stu zawodników z całego miasta, którzy musieli się wykazać na
stoku nieprzeciętnymi umiejętnościami. Wyniki open: miejsce
1 – Damian Copek (kategoria masters I mężczyźni 1968-1982),
miejsce 2 – Maciej Lewandowski (kategoria kadeci 2002-2005),
miejsce 3 – Przemysław Podolski (kategoria masters I mężczyźni
1968-1982), miejsce 4 – Adam Miler (kategoria kadeci 2002-2005),
miejsce 5 – Adam Musioł (kategoria seniorzy 1983-1996), miejsce
6 – Sławomir Łukasik (kategoria masters I mężczyźni 1968-1982).

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.

AKROBATKI

Najmłodsi akrobaci na starcie
W sobotę (10.03) w hali MOSiR-u w Orzegowie odbyły się
zawody w akrobatyce sportowej i skokach na ścieżce dla dzieci
z grupy naborowej oraz klasy młodzieżowej i trzeciej sportowej z KPKS-u Halemba. W zawodach wzięło udział 70 młodych zawodników, którzy w większości po raz pierwszy stanęli przed jurorami, aby zaprezentować swoje umiejętności sportowe. Najmłodszą zawodniczką była 4-letnia Olga Domin.
– Dla dzieci oraz ich rodziców było to wielkie przeżycie, ponieważ każdy zawodnik chciał się jak najlepiej zaprezentować
i zdobyć swój pierwszy wymarzony medal. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy dyplom, a najlepsi medale – podkreśla
Danuta Wodarska, prezes KPKS-u Halemba Ruda Śląska.
Wyniki: Układ dowolny – grupa do 9 lat dziewczyny
i chłopcy: I miejsce Angela Pytlok, II miejsce Julia Karolak, III
miejsce Magdalena Koper, I miejsce Szymon Jaworek, II miejsce Franciszek Tatarek, III miejsce Wojciech Zaczyk. Układ
dowolny – grupa od 10 lat dziewczyny: I miejsce Martyna
Kahl, II miejsce Oliwia Thiel, III miejsce Wiktoria Szymańska.
Dwójki dziewcząt klasa młodzieżowa: I miejsce Julia Galowy,
Martyna Kahl, II miejsce Martyna Mój, Maria Rotyńska, III
miejsce Angela Pytlok, Magdalena Koper. Dwójki mieszane
i chłopcy: I miejsce Franciszek Tatarek, Szymon Jaworek, II
miejsce Julia Kuczera, Szymon Jaworek, III miejsce Paulina
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RUGBY

Międzynarodowo na Burlochu
Towarzyski turniej rugby 7 kobiet w międzynarodowej obsadzie odbył się w niedzielę (12.03) na orzegowskiej Burloch Arenie. Oprócz rudzkich Diablic, zagrały
również dwie reprezentacje Niemiec (przebywające
w Rudzie Śląskiej na zgrupowaniu), reprezentacja
Czech, oraz reprezentacje do lat 18 Polski, Niemiec
i Czech. W seniorskim turnieju bezkonkurencyjna okazała się pierwsza reprezentacja Niemiec, która wygrała
wszystkie swoje mecze, na drugim miejscu druga reprezentacja Niemiec, na najniższym stopniu podium stanęły Czeszki, a Diablice wylądowały na czwartym miejscu. – Porażki z reprezentacjami ujmy naszym zawodniczkom nie przynoszą. Mamy nadzieję, że dzięki tym
sparingom dobrze przygotują się one do rundy wiosennej w polskiej lidze – zaznaczył Wojciech Kołodziej,
prezes KS Rugby Ruda Śląska. W turnieju reprezentacji
do lat 18 zwyciężyły Czeszki, drugie miejsce zajęły
Niemki, a trzecie Polki. Kolejną okazją do kibicowania
rudziankom będzie turniej mistrzostw Polski kobiet,
który na Burloch Arenie rozegrany zostanie 5 maja. A już
7 kwietnia meczem na Burlochu z Watahą Zielona Góra
nowy sezon w pierwszej lidze zainaugurują Gryfy.
Międzynarodowy Towarzyski Turniej Kobiet w Rugby 7: Niemcy 1 – Czechy 22:12 (10:12), Niemcy U18
– Czechy U18 12:22 (5:17), Niemcy 2 – KS Diablice
Ruda Śl. 40:7 (19:7) (Cebula 5 pkt. 1P, Łuksik 2 pkt.

Podczas międzynarodowego turnieju
kobiet emocji nie brakowało.
1PD), Niemcy U18 – Polska U18 0:22 (0:5), Niemcy 1
– Czechy 22:12 (17:7), Niemcy 2 – KS Diablice Ruda
Śl. 41:5 (22:0) (Łuksik 5 pkt. 1PD), Czechy U18 – Polska U18 24:21 (7:14), Polska U18 – Czechy U18 7:21
(7:0), Niemcy 1 – Czechy 25:14 (10:0), Niemcy U18
– Czechy U18 6:26 (7:19), Niemcy 2 – KS Diablice
Ruda Śl. 47:7 (21:0) (Cebula 5 pkt. 1P, Łuksik 2 pkt.
1PD), Niemcy U18 – Polska U18 15:14 (5:7), Niemcy
1 – Czechy 26:12 (7:12).

ŁUCZNICTWO

Złoto i brąz dla łuczników

W sobotnich zawodach swoje
siły sprawdzili najmłodsi akrobaci.
Serwińska, Franciszek Tatarek. Trójki dziewcząt klasa młodzieżowa: I miejsce Martyna Mój, Karolina Lis, Weronika Matysek, II miejsce Maria Rotyńska, Zuzanna Fabiańska, Hanna
Zaczyk. Dwójki dziewcząt klasa III: I miejsce Nadia Wróżek,
Lena Mój, II miejsce Hanna Rotyńska, Maja Kleśta, III miejsce
Malwina Gadomska, Emilia Piłat. Trójki dziewcząt klasa III:
I miejsce Julia Tomaszek, Maja Florek, Alicja Mrożek, II miejsce Nadia Wróżek, Milena Mój, Agata Kołodziej, III miejsce
Hanna Rotyńska, Maja Kleśta, Wiktoria Kawka. Skoki na
ścieżce: I miejsce Maja Florek, II miejsce Wiktoria Kawka, III
miejsce Julia Tomaszek.

Zawodnicy rudzkiego „Grotu” w łukach klasycznych zdobyli złoty i brązowy medal podczas XXXIII
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i IX Halowych
Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, które odbyły się
w miniony weekend (10-11.03) w Zamościu.
– Do Zamościa zjechali najlepsi polscy łucznicy w kategorii juniora i młodzieżowca, aby wyłonić tegorocznych halowych mistrzów Polski. Nasz klub reprezentowała czwórka juniorów: Justyna Wyciślik, Mateusz
Porębski, Szymon Porębski, Konrad Derecki oraz młodzieżowiec Krzysztof Kurpas w kategorii łuków bloczkowych. Krzysztof odniósł nie lada sukces, zdobywając
złoty medal i tytuł halowego mistrza Polski 2018 – podkreślił Rafał Lepa, prezes UKS-u Grot Ruda Śląska.
– Doskonale spisał się również Mateusz Porębski stając na najniższym stopniu i zdobywając brąz oraz tytuł
II wicemistrza Polski 2018 – dodał.
Parze mikstowej: Justyna Wyciślik/Mateusz Porębski bardzo niewiele zabrakło, aby dostać się do strefy

Krzysztof
Kurpas
(z lewej)
i Mateusz
Porębski
(z prawej)
triumfowali
w Zamościu.

medalowej. Ostatecznie zajęli oni piąte miejsce.
– Ogromne gratulacje dla zawodników oraz trenera
Dariusza Wyciślika. W przyszły weekend na kolejne
emocje związane ze startem naszych podopiecznych będzie można liczyć podczas mistrzostw Polski juniorów
młodszych w Zgierzu, a 24-25 marca swe umiejętności
zaprezentują nasi najmłodsi łucznicy na mistrzostwach
Polski młodzików w Tyczynie – informował Rafał Lepa.
REKLAMY

PIŁKA RĘCZNA

Rudzcy szczypiorniści górą
MUKS S������� M�������� – SPR G������� R��� Ś����� 18-34 (7-19)
SPR Grunwald Ruda Śląska: Kazimier, Sekuła
Piłkarze ręczni z Halemby nie zwalniają tem– Bomba 2, Kapral 9(8), Kruczalok, Kurzawa 9,
pa. W ostatniej kolejce rundy zasadniczej pokoMatuszewski, Milewski, Niedźwiedzki 3, Otto,
nali na wyjeździe faworyta rozgrywek z SandoPartuś 8, Skutela 1, Stogowski 1, Talaga 1,
Ząbczyński, Żurke. Trener: Adam Wodarski.
mierza, tydzień temu odprawili z kwitkiem gości z Krakowa, a w niedzielne (11.03) popołudnie wysoko wygrali z ekipą z Mysłowic. Mecz z MUKS-em Siódemką Mysłowice od samego początku zaczął układać się pod dyktando Grunwaldu. Świetna postawa Kazimiera w bramce i dobra dyspozycja strzelecka Partusia, Kurzawy oraz Kaprala pozwoliły schodzić gościom na przerwę z dwunastobramkowym prowadzeniem. Po zmianie stron gospodarze dalej nie potraﬁli znaleźć recepty na zespół
z Rudy Śląskiej, a w zasadzie drugiego bramkarza Sekuły, co prowadziło do powiększania przewagi
przez Grunwald. Warto nadmienić, że w tym spotkaniu trener Adam Wodarski pozwolił się zaprezentować zawodnikom, którzy dotychczas mniej czasu spędzali na boisku albo dopiero wchodzą do drużyny
seniorów.

KOLUMNĘ SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Radiologia | Dermatolog
Pracownia Protetyczna
– Krzysztof Mazur
JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
(USG) WE WTORKI ORAZ CZWARTKI.

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba
tel. 32 700-77-33, 731-077-667
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