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KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Firma ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

Ruszyły 
spotkania

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE



2www.wiadomoscirudzkie.pl  MIASTO| 20.03.2019

REKLAMA

„W związku z incydentem zaczepia-
nia dzieci przez dorosłego mężczyznę 
w pobliżu jednej z rudzkich szkół pod-
stawowych, prosimy o wzmożenie nad-
zoru nad terenami przyszkolnymi, tak 
aby nie dopuścić do kontaktu dzieci 
z nieznajomymi. Dowiedzieliśmy się, że 
mężczyzna proponował dzieciom zaro-
bienie pieniędzy, zachęcał do skorzysta-
nia z podwiezienia lub odprowadzenia 
do domu” – tak napisano w informacji 

przesłanej do dyrektorów rudzkich pla-
cówek oświatowych. – Zawsze reaguje-
my na wszelkie sygnały o zagrożeniu 
bezpieczeństwa dzieci – podkreśla Alek-
sandra Piecko, naczelnik Wydziału 
Oświaty UM Ruda Śląska. – Poprosili-
śmy dyrektorów o przeprowadzenie roz-
mów z uczniami na temat zasad zacho-
wania ostrożności w kontaktach z obcy-
mi i przekazanie tej informacji rodzicom 
– dodaje.

Mężczyzna zaczepiał dziecko przed szkołą
KRONIKA POLICYJNA

Dyrektorzy szkół w Rudzie Śląskiej rozesłali do rodziców swoich uczniów informację dotyczącą incydentu związanego z zaczepianiem dzieci przed szkołą. Chodzi o sytuację z początku 
marca, do której doszło w Bielszowicach. Od tego czasu pojawiły się również sygnały ze szkół w innych dzielnicach. Te jednak nie zostały potwierdzone, a policja odnotowała tylko jedno 
zgłoszenie. Dotyczyło ono właśnie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Głównej w Bielszowicach.

Zgodnie z tym, w szkołach podczas 
lekcji nauczyciele porozmawiali 
z dziećmi. O każdym przypadku zacze-
piania dziecka przez obcego należy nie-
zwłocznie powiadomić policję i Straż 
Miejską – Tak, też było w tym przypad-
ku. Zaraz po zgłoszeniu rodzica powia-
domiono o tym fakcie odpowiednie służ-
by. Został także zabezpieczony monito-
ring w placówce – mówi Aleksandra 
Piecko. 

Policja przyjęła zgłoszenie dotyczące 
zdarzenia, do którego miało dojść przy 
Szkole Podstawowej nr 14 w Bielszo-
wicach. Na szczęście zaczepiony chło-
pak zachował się odpowiednio i oddalił 
od samochodu, nie podejmując rozmo-
wy z mężczyzną, a o sprawie poinfor-
mował rodziców. O takim sposobie za-
chowania mówią najmłodszym nauczy-
ciele i powinni o nich także jak najczę-
ściej przypominać rodzice. – Podjęliśmy 

odpowiednie czynności. Policjanci pa-
trolowali teren oraz przeprowadzili roz-
mowy z dziećmi. Przejrzeliśmy także 
monitoring, jednak nie zebraliśmy ma-
teriału, który pozwoliłby sformułować 
zarzuty, na podstawie których mogliby-
śmy podjąć dalsze czynności – mówi 
Arkadiusz Ciozak, rzecznik prasowy 
Komendy Miejskiej Policji w Rudzie 
Śląskiej.

AW

Młodzież u władzy
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MłODzieżOwa RaDa MiaSTa

24 marca odbędzie się finał konkursu 
„O Rudzki Mikrofon”, który po raz szó-
sty zorganizowany zostanie z inicjaty-
wy rudzkiej Młodzieżowej Rady Mia-
sta. Na scenie zaprezentuje się 25 arty-
stów. – W ten wspaniały sposób od lat 
wyłaniamy artystów, aby umożliwić im 
rozpoczęcie swej kariery muzycznej. 
W tym roku oprócz profesjonalnego ju-
ry, które wybierze swojego faworyta, 
również publiczność w głosowaniu 
wskaże swojego ulubieńca – mówi Do-

za nami kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Czwartkowe (14.03) spotkanie było niezwykle intensywne, 
ponieważ młodociani radni dyskutowali m.in. o zmianach w statucie rady. Sporo było także w temacie organi-
zacji konkursu „O Rudzki Mikrofon” oraz o zbliżającej się debacie oksfordzkiej.

minik Kołodziej, zastępca przewodni-
czącej MRM.

I choć działalność rady skupia się 
głównie na kulturze to młodzież poprzez 
zmiany w statucie ma zamiar to zmienić. 
– Po pierwsze skupimy się bardziej na 
współpracy z Radą Miasta, a także chce-
my opiniować projekty dotyczące dzieci 
i młodzieży. Tak miało się stać w przy-
padku planu przeniesienia ZSP nr 5  
do ZS nr 5. Już mieliśmy przygotowany 
projekt uchwały w tej sprawie, ale akurat Młodociani radni głosowali m.in. nad zmianami w statucie.

w dniu, w którym odbywała się sesja, sy-
tuacja zmieniła się diametralnie – tłuma-
czy Dominik Kołodziej. 

Podczas sesji rozmawiano również na 
temat debaty o Unii Europejskiej, która 
ma się odbyć w związku ze zbliżającą się 
15. rocznicą wstąpienia Polski do UE. 
Odbyło się także głosowanie na temat 
wygaśnięcia mandatu radnym, którzy nie 
uczestniczą w sesji oraz nie angażują się 
w działalność MRM.

 JO



Na początek Wirek i Halemba
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Część mieszkańców Osiedla Paderew-
skiego w Wirku jest przeciwna budowie mar-
ketu w sąsiedztwie ich bloków i domaga się 
od władz miasta zablokowania tej inwesty-
cji. Swoje oburzenie wyrazili podczas spo-
tkania dzielnicowego z prezydent Grażyną 
Dziedzic. Problem w tym, że to nie miasto 
sprzedało inwestorowi działkę, na której ma 
powstać market, a Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, do której należą okoliczne 
bloki. – Swój sprzeciw powinni Państwo ad-
resować do zarządu spółdzielni już na etapie 
sprzedaży działki. My mamy w tej sprawie 
„związane ręce”, bo wszystko odbywa się 
zgodnie z prawem. Inwestycja jest zgodna 
zarówno z planem zagospodarowania prze-
strzennego, jak i prawem budowlanym, stąd 
nie mamy prawnych możliwości zablokowa-
nia przedsięwzięcia. Gdybyśmy to zrobili, to 
narazilibyśmy miasto na odpowiedzialność 
finansową – tłumaczyła prezydent Grażyna 
Dziedzic. 

Obecni na spotkaniu mieszkańcy Osiedla 
Paderewskiego wyrazili zdecydowany sprze-
ciw wobec budowy sklepu. Apelowali także, 
by uniemożliwić jego powstanie. – Została 
nam jedna z nielicznych oaz zieleni, która za 
chwilę zniknie. W pobliżu są już markety,  
w tym właśnie Biedronka. To nam wystarczy. 
Nie chcemy tej inwestycji – mówiła jedna 
z mieszkanek. – Niestety dziś jest za późno 
na taką decyzję. To nie miasto dysponowało 
terenem, tylko Rudzka Spółdzielnia Mieszka-
niowa zdecydowała o jego sprzedaży – tłu-
maczył wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Ile 
osób z Państwa, którzy są członkami spół-
dzielni, uczestniczyło w walnym zebraniu, 
gdzie zapadały decyzje o sprzedaży gruntu? 
Czy Wasi przedstawiciele z rady osiedla się 
temu sprzeciwiali? – dopytywał wiceprezy-
dent.

Teren, który prywatnemu inwestorowi 
sprzedała Rudzka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa, składa się z kilku działek. Według zapi-
sów obowiązującego od 2006 r. planu zago-

OGŁOSZENIA

HARMONOGRAM WIOSENNYCH SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:

26.03  – wtorek, godz. 17.00  – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170• 
28.03  – czwartek, godz. 17.00  – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90• 
1.04  – poniedziałek, godz. 17.00  – Nowy Bytom i Chebzie – MCK,  • 
      ul. Niedurnego 69
4.04  – czwartek, godz. 17.00  – Ruda – MDK, ul. Janasa 28• 
8.04  – poniedziałek, godz. 17:00  – Godula i Orzegów – SP nr 36,  • 
      ul. Bytomska 45
11.04  – czwartek, godz. 17.00  – Bykowina – ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa• 

Rozpoczęła się wiosenna tura spotkań z mieszkańcami. Jako pierwsi pytania Grażynie Dziedzic mogli 
zadać w czwartek (14.03) mieszkańcy Wirku oraz Czarnego Lasu. Dotyczyły one głównie planów bu-
dowy kolejnego marketu w tej pierwszej dzielnicy. Z kolei podczas poniedziałkowego (18.03) spotka-
nia w Halembie dominowały tematy związane z czystością oraz kanalizacją. 

spodarowania przestrzennego stanowią 
one tereny zieleni urządzonej oraz 
zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej. – Zgodnie z planem 
w tym miejscu mogą być reali-
zowane nieuciążliwe funkcje 
usługowe w postaci usług han-
dlu – tłumaczył wiceprezydent 
Michał Pierończyk. Z takiej 
możliwości chce właśnie skorzy-
stać inwestor, który nabył od Rudz-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej nierucho-
mości. 

Jak poinformowały na spotkaniu władze 
miasta, dla inwestycji w listopadzie 2018 r. 
wydane zostało pozwolenie na budowę.  
– Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się 
w lipcu ubiegłego roku i co ciekawe to wtedy 
istniała możliwość reakcji. Rudzka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa mogła uczestniczyć w po-
stępowaniu na prawach strony, niestety z tej 
możliwości nie skorzystała – informował Mi-
chał Pierończyk. – Chcielibyśmy Państwu 
pomóc, ale żeby to zrobić, musielibyśmy zła-
mać prawo – oceniała sytuację prezydent 
Grażyna Dziedzic. 

Jednocześnie zapowiedziała dodatkowe 
spotkanie dla mieszkańców w tej sprawie, 
ale z udziałem przedstawicieli władz Rudz-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – To z ich 
strony należą się Państwu wyjaśnienia  
– podkreślała prezydent. Spotkania wstępnie 
zaplanowane zostało na 25 marca.

Nie zabrakło także innych tematów. Obec-
ni na sali przedstawiciele branży górniczej 
przedstawili zainteresowanym mieszkańcom 
plany rektyfikacji budynków m.in. bloku 
przy ul. Fitelberga 12. Ponadto, jak zwykle 
podczas dzielnicowych spotkań, nie zabrakło 
pytań dotyczących bieżących spraw i proble-
mów związanych z życiem w dzielnicy. Do-
tyczyły one głównie czystości i porządku.

Podobnie było podczas poniedziałkowego 
(18.03) spotkania w Halembie. Mieszkańcy 
pytali m.in. o to, czy jest możliwość dosta-

wienia koszy na śmieci, czy ławek m.in. w po-
bliskich lasach. Jednak ich właścicielem są 
Lasy Państwowe. – Nawet gdybyśmy chcieli 
to nie możemy w lesie postawić ławki, czy 
nawet kosza. Takie są przepisy. Nie mamy 
także możliwości przejęcia terenów od La-
sów Państwowych, żeby miasto mogło je za-
gospodarować – wyjaśniał wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

Wśród pytań nie brakowało tych, doty-
czących czystości dróg. Jak zapowiedziały 
władze miasta – akcja czyszczenia ulic po 
zimie ma ruszyć w kwietniu. – Na pewno 
będzie zdecydowana poprawa. Już częścio-
wo je czyścimy, ale na razie w ograniczo-
nym zakresie, ponieważ do końca marca 
jesteśmy jeszcze w okresie obowiązywania 

„Akcji zima” – mówił Krzysztof Me-
jer. 

Mieszkańcy Halemby interesowali się 
również tym, kiedy rozbudowana zostanie 
kanalizacja przy ulicach, gdzie jeszcze jej 
brakuje. Grzegorz Rybka, prezes Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji zapo-
wiedział, że w tym roku zostanie ogłoszony 
przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie 
kanalizacji przy ul. Brodzińskiego. W trakcie 
spotkania zapowiedziano również przebudo-
wę ulicy Podlaskiej. – Tak, jak w przypadku 
realizacji kompleksowej modernizacji dróg 
gruntowych, docelowo ma tu powstać nowa 
kanalizacja, oświetlenie, a przede wszystkim 
nowa nawierzchni ulicy. Aktualnie trwa przy-
gotowywanie dokumentacji przetargowej, 
która ma być gotowa latem, potem chcieliby-
śmy wyłonić wykonawcę robót budowlanych 
i rozpocząć w tym roku prace – wyliczał wi-
ceprezydent Krzysztof Mejer. 

Władze miasta poinformowały również 
o planach przebudowy mostu przy ul. 1 Maja 
nad Kłodnicą, która ma zostać zrealizowana 
po 2020 r. oraz o analizach dotyczących roz-
ładowania ruchu w Halembie. – Rozwiąza-
niem jest drugi most nad Kłodnicą, a analizy 
mają dać odpowiedź, w którym dokładnie 
miejscu, tak aby było to najlepsze rozwiąza-
nie pod względem logistycznymi, ale i też 
ekonomicznym – mówił Krzysztof Mejer.

Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje 
w Halembie to najważniejszą z nich jest re-
mont hali sportowej przy ul. Kłodnickiej.  
– Przedsięwzięcie obejmuje m.in. termomo-
dernizację budynku, wybudowanie nowego 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz 
wykonanie windy – poinformował wicepre-
zydent Michał Pierończyk. Ponadto w ra-
mach budżetu obywatelskiego przy SP nr 24 
ma powstać strefa aktywności fizycznej.

 AW, JO
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Na początku tygodnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami Halemby.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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.

dzików przy – ul. Piaskowej, ul. Kłod-
nickej, ul. Paderewskiego oraz ul. Par-
tyzantów. Natomiast od początku roku 
w naszym mieście zostało odstrzelo-
nych ogółem 86 dzików. 

 Joanna Oreł

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
ORAZ NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)

RATY 
0%

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

REKLAMY

Kolejne dziki do odstrzału
RUDA ŚLĄSKA

W lutym podpisana została decyzja w sprawie odstrzału redukcyjnego 55 dzików. Niestety problem ten nadal 
jest aktualny w naszym mieście. Ostatnio dziki pojawiły się m.in. na trasie N-S oraz na Osiedlu Paderewskiego. 
Ryją ziemię, niszczą ogrodzenie oraz mogą być zagrożeniem dla mieszkańców.

– Dziki cały czas przemieszczają się 
po terenie miasta. Niestety nadal naj-
większym problemem jest to, że zwie-
rzęta wędrują określoną trasą od 
punktu do punktu. Robią przystanki
w miejscach, gdzie wiedzą, że jest je-
dzenie. Mowa tutaj m.in. o ogródkach 
działkowych, przy których w okresie 
jesiennym i wiosennym wyrzucone są 
niepotrzebne płody rolne. Problemem 
są także niedomknięte pojemniki na 
śmieci oraz to, że ludzie nadal dokar-
miają dziki – tłumaczy Marek Partuś, 
komendant Straży Miejskiej w Rudzie 
Śląskiej. 

Te małe są nieszkodliwe, ale dorosłe 
osobniki ważą nawet do 100 kg i mogą 
być realnym zagrożeniem dla ludzi.
– Owszem, odstrzały pomagają 
w zmniejszeniu liczby tych zwierząt, bo 
pozostałe dziki boją się wracać w miej-
sce odstrzału. Jednak równocześnie 
dziki bardzo szybko się rozmnażają, 
więc z jednej pary może się urodzić na-
wet 24 młodych, które nadal będą się 
mnożyć – wyjaśnia Marek Partuś. 

By poradzić sobie z rosnącą popula-
cją tych zwierząt, miasto prowadzi cy-
kliczną akcję odstrzału dzików. 21 lu-
tego została podjęta kolejna decyzja 
w tej sprawie. W ramach tego do 
14 marca odstrzelono w sumie osiem 

Dziki nie boją się nawet wchodzić na posesję.
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Drożej za rehabilitację 
na basenie

HALEMBA 

Do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik, który korzystał z usług rudzkiego 
parku wodnego wraz z niepełnosprawnym synem. – Przychodzę na basen 
codziennie, gdyż tego wymaga stan zdrowia syna. Jednak po ostatniej pod-
wyżce kupno biletów to dla nas za duży wydatek – tłumaczy nasz Czytelnik.

Cennik usług w Aquadromie zmienił 
się 1 stycznia br. – Z uwagi na rosnące 
koszty utrzymania obiektu m.in. ko-
nieczne remonty, podwyżki cen prądu, 
wody i ścieków, prezes zarządu w tro-
sce o sytuację fi nansową spółki podjąła 
decyzję o podwyżce cen biletów – tłu-
maczy Agnieszka Piekorz-Hałczyńska, 
rzecznik prasowy Aquadromu.

Bilet na dwie godziny kosztował 
pod koniec ubiegłego roku 11 złotych. 
– Pięć złotych to niby nie jest dużo, 
jednak jeśli to pomnożyć przez wszyst-
kie dni w miesiącu to kwota, robi się 
ogromna – mówi nasz Czytelnik. – Za-
leży nam na korzystaniu z basenu, gdyż 
dla mojego niepełnosprawnego syna 
nie jest to kwestia rekreacji a rehabili-
tacji i to jej bardzo ważny element 
– dodaje. 

Jak tłumaczą przedstawiciele parku 
wodnego, cennik jest dopasowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
a opiekun nie musi płacić za bilet. 
Oczywiście należy przedłożyć pod-
czas wejścia stosowne dokumenty do-
tyczące stopnia niepełnosprawności 
oraz konieczności posiadania opieku-
na. – W tygodniu do godziny 16.00 
osoba niepełnosprawna oraz opiekun 
za pobyt dwugodzinny zapłacą 16 zł. 
Stałych klientów zachęcamy do zakupu 
dwumiesięcznego karnetu imiennego 
na 20 wejść do Strefy Rekreacji 
i Sportu (ważnego w tygodniu) w cenie 
230 zł. Wtedy jedno wejście w karnecie 
kosztować nas będzie 11,50 zł 
– zachęca Agnieszka Piekorz-Hał-
czyńska. 

Arkadiusz Wieczorek

Osoby niepełnosprawne stanowią 1 procent klientów Aquadromu.
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NowY BYToM

– Jest to konkurs międzyszkolny, który  
ma za zadanie promować naszą śląską gwa-
rę, żeby była cały czas żywa i żeby młodzież 
miała z nią regularny kontakt – mówiła Ka-
tarzyna Pietrzak, jedna z organizatorek kon-
kursu w SP nr 22. – Dzieci i młodzież chęt-
nie biorą w nim udział, ponieważ gwara 
śląska to element ich życia. Posługują się 
nią w domach, godają z rodzicami, dziadka-
mi i przyjaciółmi. To ważne, żeby pamiętali 
o swoich korzeniach – dodała.

W konkursie wzięli udział uczniowie  
z SP nr 3, SP nr 6, SP nr 15, SP nr 17,  
SP nr 18, SP nr 22, SP nr 25, SP nr 27,  
SP nr 30 oraz Gimnazjum nr 12. Grand prix 
zdobyła Wiktoria Friede z SP nr 30. Pierw-
sze miejsce wywalczyły Oliwia Bieniek  
i Sandra Malikowska z Gimnazjum nr 12, 
drugie miejsce Zofia Ruda z SP nr 3, a trze-
cie Piotr Cmok z SP nr 15. W jury zasiedli:  

Mirosław Neinert, aktor i dyrektor Teatru 
Korez, Barbara Wilk, członek Związku Gór-

Uczestnicy konkursu popisali się swoimi talentami.

nośląskiego koło Kochłowice i Joanna So-
dzawiczny, aktorka Teatru Naumionego.  AL

oGŁoSZENIA

Laur zielonej róży
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RUDA

– Konkurs recytatorski „O Laur Zielo-
nej Róży” wzbogacony o formułę Małego 
i „Dużego”, czyli 64. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, jest konkursem 
niezwykłym, wciąż niebywałym w skali 
kraju. Liczba uczestników w jednym mie-
ście jest zachwycająca, a dwudziestodwu-
letnia tradycja przynosi wymierne efekty  
– mówił Jerzy Mazurek, juror konkursu 
oraz wicedyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury. – Pomimo mniejszej tegorocznej 
frekwencji, na którą miał wpływ także ter-
min ferii zimowych, imponująca jest liczba 
placówek oświatowych biorących udział 
w konkursie, bo aż 20. To świadczy także 
o potrzebie działań pielęgnowanych przez 
organizatorów – dodał. 

Wymogi konkursu „O Laur Zielonej Ró-
ży” odpowiadają wymogom konkursów 

Małego Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego oraz Ogólnopolskiego Konkur-
su Recytatorskiego, dlatego jego zwycięz-

Najlepsi 
uczestnicy

zaprezentowali 
się podczas 

finału.  

cy automatycznie będą reprezentować Ru-
dę Śląską w przesłuchaniach wojewódz-
kich.  AW 

INFoRMACJA o ZMIANACH  
GoDZIN PRACY  

URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA
2 maja 2019 r. Urząd Miasta będzie NIECZYNNY

12 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta będzie CZYNNY od 8.00 do 16.00
13 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta będzie CZYNNY od 8.00 do 16.00

PREZYDENT MIASTA  
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazów 
dotyczących części nieruchomości gruntowych położonych przy  

ul. Solidarności, Lwa Tołstoja, Magnolii i PCK, które przydzielone zostaną  
w trybie bezprzetargowym na podstawie umów najmu  

lub dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

Złota seria
wIREK

W ramach nagrody w tym konkursie kla-
sa trzecia gimnazjalna pojedzie do Koszę-
cina. – Cieszę się, kiedy moi uczniowie wy-
grywają i sięgają po najwyższe laury – mó-
wi Anna Morajko-Fornal. – Prowadzona 
edukacja regionalna połączona z działa-
niami artystycznymi przekłada się na takie 
sukcesy uczniów. Dodać warto, że na po-
czątku marca byłam prelegentką na nad-
zwyczajnym kongresie, gdzie odbył się pa-
nel poświęcony edukacji regionalnej na 
miarę XXI wieku. Przed nami teraz Rudzki 
Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej oraz 

finał ogólnopolskiego konkursu Ravens-
brück, w którym udział weźmie moja uczen-
nica. Do końca roku szkolnego przed nami 
jeszcze wiele konkursów – dodaje.

Drugim sukcesem członków Atelier 
Sztuki są zwycięstwa w konkursie recyta-
torskim „O Laur Zielonej Róży”. Uczenni-
ce ,,Morcinka” Paulina Tomkiewicz, Wik-
toria Rzepka oraz Wiktoria Michalska zdo-
były nagrody w kategorii poezja śpiewania, 
zaś w drugiej kategorii, czyli wywiedzione 
ze słowa, nagrodę zdobyła Magdalena Me-
iksner, a wyróżnienie Iga Cich. AW

Najlepsi  
wystąpili 
podczas 

finału 
w MDK-u.  

„Ślonzoki niy gynsi” to międzyszkolny konkurs śląskiej godki, który już od piętnastu lat organizowany jest 
w Szkole Podstawowej nr 22 im. S. Dworaka w Rudzie Śląskiej. we wtorek (13.03) dwudziestu jeden uczestni-
ków z dziesięciu rudzkich szkół zaprezentowało teksty śląskich twórców lub własne kompozycje.

w Młodzieżowym Domu Kultury odbył się finał kolejnego konkursu „o Laur Zielonej Róży”. w tegorocznej 
edycji uczestniczyło 72 recytatorów. Młodzi wykonawcy mieli do wyboru kategorie poezji śpiewanej i wywie-
dzione ze słowa z podziałem na wiek uczestników.

o bardzo dobrym tygodniu mogą mówić podopieczni Anny Morajko-For-
nal, nauczycielki Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 2 w wirku, gdzie 
pod jej kierunkiem działa Atelier Sztuki. Pierwszym dużym sukcesem by-
ło zwycięstwo podczas I Festiwalu Teatralnego Baśni i Legend Śląskich 
„Bebok w Teatrze”.
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Podobnie jak w latach poprzednich, także w bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
pełni rolę realizatora, fi nansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażo-
wego programu „Aktywny samorząd”.

POMOC DLA AKTYWNYCH
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WAŻNE TERMINY: 
Wnioski dot. Modułu I zgodnie z zasadami określonymi przez PFRON przyjmowane są w trybie 

ciągłym (oprócz Obszaru D) od 18.03.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.

Moduł I Obszar D
Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, aktywne zawodowo, mające na utrzymaniu dziecko uczęszczające 
do przedszkola lub żłobka, mogą składać do dnia 28.06.2019r. wnioski o refundację 

opłat poniesionych od 01.01.2019 roku.
Wnioski na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane do dnia 30.08.2019 r.

Moduł II
Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności zainteresowane dofi nansowaniem do kształcenia na poziomie 
wyższym (dawniej program Student lub Student II) składają wnioski na semestr letni 2018/2019 

w terminie od 18.03.2019 r. do dnia 29.03.2019 r.
Wnioski na semestr zimowy 2019/2020 będą przyjmowane w terminie 

od 23.09. do 10.10.2019 r.
Realizacją programu zajmuje się Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Pracownicy Działu przyjmują codziennie w następujących godzinach:

• Poniedziałek 14.00-16.30 
• Wtorek, Środa, Piątek 8.00-10.00 
• Czwartek 14.00-15.00 

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem telefonu (32) 344 03 23 (wew. 304).

Program, którego głównym celem jest wyelimi-
nowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo benefi cjentów programu w życiu spo-
łecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji, 
w głównej mierze skierowany jest do osób niepeł-
nosprawnych w wieku aktywności zawodowej 
z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku i słuchu ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności. 

W swym zakresie Program w ramach dwóch mo-
dułów obejmuje następujące zadania:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania • 
do posiadanego samochodu, 
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kate-• 
gorii (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 
i AM) 
Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub • 
jego elementów oraz oprogramowania, 
Dofi nansowanie szkoleń w zakresie obsługi na-• 
bytego w ramach programu sprzętu elektronicz-
nego i oprogramowania
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej • 
posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupio-
nego w ramach programu
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej • 
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym
Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której • 
zastosowano nowoczesne rozwiązania technicz-
ne
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej • 
posiadanej protezy kończyny, w której zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania techniczne
Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o na-• 
pędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elek-
trycznego do wózka ręcznego
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej • 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie • 
wyższym.

Szczegółowy zakres rzeczowy Programu oraz 
kryteria uczestnictwa określa corocznie Zarząd 
PFRON. W roku 2019 ponownie nie uruchomiono 
zadania dotyczącego zakupu wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym. 

Zakup wózka o napędzie elektrycznym jest moż-
liwy w ramach powszechnego dostępu do środków 
pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, 
które są fi nansowane przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Dodatkowo, w powiatowych centrach 
pomocy rodzinie ze środków PFRON możliwe jest 
uzupełnienie kwoty przyznanej przez NFZ. 

Po raz pierwszy w związku z potrzebami sygna-
lizowanymi przez osoby niepełnosprawne posze-
rzono krąg adresatów o osoby z dysfunkcją narządu 
słuchu, które zakup i montaż oprzyrządowania sa-
mochodu: 

szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu elek-• 
tronicznego
zakup sprzętu elektronicznego lub jego elemen-• 
tów, oprogramowania. 

Poszerzono również ofertę zadań kierowanych 
do pozostałych osób niepełnosprawnych:

utrzymanie sprawności technicznej sprzętu • 
elektronicznego zakupionego w programie
zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elek-• 
trycznym lub oprzyrządowania elektrycznego 
do wózka ręcznego
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy różnych kate-• 
gorii (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2  
i AM) 
zakup sprzętu elektronicznego lub jego elemen-• 
tów, oprogramowania (osoby z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności).

Program Aktywny Samorząd realizowany jest od 
2012 r. Co roku Pracownicy Działu Opieki nad 
Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi udawali 
się do szkół ponadgimnazjalnych z plakatem 
„Sprawdź AS-a”. w maju ubiegłego roku taki pla-
kat trafi ł na strony internetowe oraz konta portali 
społecznościowych szkól ponadgimnazjalnych na-
szego miasta. Miejsce i forma publikacji plakatu 
oraz towarzyszącej mu informacji o pilotażowym 
programie „Aktywny samorząd”, którego dotyczy, 
zostało wybrane nieprzypadkowo. Przestrzeń In-
ternetu miała umożliwić dotarcie z wiedzą o pro-
gramie do jak najszerszego kręgu odbiorców i skło-
nić niepełnosprawną młodzież kończącą szkoły 
średnie do podjęcia decyzji o kontynuowaniu edu-
kacji. Zachętą do dalszej nauki miało być wskaza-
nie możliwości uzyskania pomocy w jej sfi nanso-
waniu. Osoby posiadające co najmniej umiarkowa-
ny stopień niepełnosprawności, bez względu na jej 
przyczynę, mogą liczyć na pokrycie nawet 100% 
kosztów czesnego (osoby pracujące zobligowane 
są do wniesienia udziału własnego w wysokości 
15% jego wartości). Dodatkowo studenci otrzymu-
ją dodatkowe środki na pokrycie innych kosztów 
kształcenia – ich wysokość waha się w zależności 

od etapu kształcenia i przewidywanego czasu jego 
trwania od 500 do 1500 zł. Pracownikom Działu 
Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnospraw-
nymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
którzy realizują Program, trudno jednoznacznie 
ocenić czy podjęta  akcja odniosła zamierzony 
cel. Jednakże wśród złożonych wniosków dotyczą-
cych semestru zimowego roku akademickiego 
2018/2019 ponad 35% stanowią wnioski osób no-
wych, dotychczas nieuczestniczących w Programie. 

Osoby zainteresowane ww. formami pomocy 
winny śledzić stronę internetową Ośrodka, na któ-
rej zostaną zamieszczone informacje o nowej edy-
cji programu oraz odpowiednie druki wniosków.

Stronę warto odwiedzać tym bardziej, iż 
w Ośrodku trwają procedury zmierzające do wdro-
żenia, realizowanego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, 
Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-u-
sług publicznych” projektu PFRON o nazwie „Sys-
tem obsługi wsparcia fi nansowanego ze środków 
PFRON”. Wdrożenie projektu umożliwi osobom 
niepełnosprawnym zainteresowanym uzyskaniem 
pomocy, udzielanej ze środków PFRON wynikają-
cej zarówno z programów Funduszu jak i z ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, składanie wnio-
sków drogą elektroniczną bez konieczności osobi-
stej wizyty w Ośrodku. Na chwilę publikacji niniej-
szego artykułu data wdrożenia systemu oraz jego 
faktyczny zakres rzeczowy nie zostały jeszcze 
ostatecznie określone.

Dotychczas Program adresowany był głównie do 
osób niepełnosprawnych, posiadających orzecze-
nie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od 
bieżącego roku poszerzona została oferta o dofi -
nansowanie dla osób posiadających umiarkowany 
stopień niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji na temat realizacji 
zadania udzielają pracownicy Działu Opieki nad 
Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Ślą-
skiej przy ul. Markowej 20 parter pokój nr 9.

Pracownicy Działu przyjmują w następujących 
godzinach: w poniedziałki 14-16.30, we wtorki, 
środy i piątki 8-10 oraz w czwartki 14-15.00. Infor-
mację można również uzyskać pod numerem tele-
fonu 32 344 03 10 wew. 304.
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Liczy się każda złotówka
Dawidek�Spałek�urodził�się�w�22.�tygodniu�ciąży� i�ważył�450�g.�Zaraz�po�porodzie�chłopczyk�nie�dawał�
oznak� życia.� Po� reanimacji� trafił� do� inkubatora.� Lekarze� dawali�mu�maksymalnie� jeden� procent� szans�
na� przeżycie.� Dawid� walczył� o� każdy� oddech.� Tak� jest� zresztą� do� dzisiaj...� 7-latek� obecnie� znów� leży� 
w�szpitalu�po�groźnym�bakteryjnym�zapalenie�płuc.�Choroba�sprawiła,�że�od�nowa�będzie�on�musiał�walczyć�
o�to,�co�już�udało�się�zdobyć�przez�te�lata.�Dawidek�liczy�na�nasze�wsparcie,�przyda�się�każda�złotówka.�

REKLAMA

Dawidek nie odszedł, uchwycił się kur-
czowo życia i podjął nierówną walkę. Nie-
stety okupioną rozległymi obrażeniami 
i cierpieniem. Wylewy dokomorowe do 
główki zniszczyły niemal całkowicie jego 
mózg. Złapał sepsę, przez wiele tygodni ba-
lansował na cienkiej linii między życiem 
a śmiercią na szpitalnych oddziałach, które 
stały się drugim domem dla niego oraz jego 
rodziny. Chłopczyka reanimowano siedmio-
krotnie. – Obiecaliśmy mu, że jeśli tylko 

wróci do domu to zrobimy wszystko, żeby 
jego dni były na swój sposób szczęśliwe, że 
zrobimy wszystko, żeby jego komfort życia 
był jak najlepszy. Żeby przede wszystkim nie 
czuł bólu. A po ośmiu miesiącach wreszcie 
nadeszła ta chwila i zupełnie nowy, nieznany 
rozdział – powrót do domu i próby odzyska-
nia utraconego zdrowia. Setki godzin reha-
bilitacji ruchowej, wzrokowej, manualnej, 
a także przeszczepy komórek macierzystych 
zaczęły przynosić spodziewane efekty. Wtedy 

jednak przyszedł ten okrutny październik 
2016 r. i prawie zrównał nas z ziemią  
– wspomina Katarzyna Spałek, mama Da-
widka. Zachłystowe zapalenie płuc niemal 
zabiło chłopczyka. Ponownie trafił on do 
szpitala, a lekarze znowu kazali rodzicom 

się pożegnać. Mama Dawida była wówczas 
w drugiej ciąży. – Kilka dni po tym, jak Da-
wid znów trafił do szpitala, na świat przyszła 
jego młodsza siostrzyczka Laura, również za 
wcześnie – w 25. tygodniu. Tamtych chwil 
nie da się opisać… Dwa maleństwa, dwa 
szpitale i dwa życia, kruche niczym płomień 
świecy. Niestety… Dawidek nie zdążył po-
znać swojej siostrzyczki, bo jej serduszko 
zatrzymało się po 11 dniach. Pewnie umar-
łabym razem z córką, gdyby nie on. Wciąż 
walczył i potrzebował mnie właśnie wtedy 
najbardziej – mówi pani Katarzyna.

Od tamtego czasu Dawid jest w dużo gor-
szej formie niż wcześniej. Kiedyś potrafił 
zjeść karmiony łyżeczką całą miseczkę po-
karmu. Obecnie posiłki przyjmuje jedynie 
przez gastrostomię (PEG-a), czyli dren. Nie 
chodzi, nie siedzi, nie mówi. Jest zamknięty 

w swoim ciele. – My próbujemy go uwolnić. 
Żeby chociaż się uśmiechnął do nas z odro-
biną świadomości – piszą rodzice Dawida.  
– On jest naszym światełkiem. On trzyma 
nas na tym świecie. Jak można mu pomóc? 
Wierzymy, że komórki macierzyste, które już 
wcześniej przyniosły niesamowite rezultaty, 
również teraz odbudują część zniszczeń 
i okażą się lekarstwem na odzyskanie przy-
najmniej kawałka utraconego zdrowia. Nie 
mamy już jednak szans na refundację, dlate-
go prosimy o wsparcie finansowe – dodają.

Każdy z nas może pomóc, a przyda się 
każda złotówka. Wpłat można dokonać na 
konto: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomo-
cą”, numer 42 2490 0005 4600 7549 3994,  
w tytule należy wpisać 27446 Spałek Dawid 
darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. 
 Arkadiusz Wieczorek

WYWIAD�Z�KIMŚ�TAKIM�JAK�TY

Stres i ekscytacja mieszały się
Natalia�Skorupka�z�Rudy�Śląskiej�zwyciężyła�w�finale�Ogólnopolskiego�Festiwalu�Piosenki�
Artystycznej�OFPA�w�Rybniku.�Laureatka�zaśpiewała�„Złe�nawyki”�oraz�„Oczy�przezroczy-
ste”.�Zdobycie�pierwszego�miejsca� to� jednak�nie�wszystko.�Młoda� rudzianka�przy�okazji�
otrzymała�jeszcze�trzy�inne�nagrody.�Warto�dodać,�że�Natalia�jest�studentką�I�roku�artete-
rapii�w�Katowicach,�ukończyła�dwa�stopnie�szkoły�muzycznej,�gra�na�kilku�instrumentach�
i�jest�wokalistką�zespołu�Coffee�Experiment.

– Jak się czujesz po osiągnięciu tak 
wielkiego sukcesu? Czy spodziewałaś 
się, że wygrasz?

– Trudno uświadomić sobie, że udało 
mi się wygrać ogólnopolski konkurs, 
w którym wzięło udział wielu utalento-
wanych wokalistów i który tak naprawdę 
zakończył się chwilę temu. Moje szczę-
ście i wdzięczność są ogromne. Ciągle 
wracam myślą, czy to do koncertu finało-
wego, czy ogłaszania wyników. Stres 
i ekscytacja mieszały się we mnie nie-
ustannie, myślę, że u reszty laureatów 
również. A werdykt był dla mnie zasko-
czeniem i  mówię to z  pełną szczerością. 
Myślę, że nigdy nie można spodziewać 
się wygranej. Wpływa na to zbyt wiele 
czynników, takich jak samopoczucie, 
stan zdrowia czy gusta jurorów. Dodam 
też, że sukces ten w  ogromnej mierze 
mogę zawdzięczać wspaniałemu gitarzy-
ście i człowiekowi – Krzysztofowi Głu-
chowi.

– Dlaczego wybrałaś akurat te dwa 
utwory, czyli „Złe nawyki” i „Oczy prze-
zroczyste”?

– Zależało mi, aby jeden z utworów od-
powiednio pasował do kanonu piosenki 
poetyckiej. Chciałam też odświeżyć pio-
senkę, którą wykonywałam w przeszłości, 
ale przedstawić ją w nowym, innym świe-
tle, stąd „Oczy przezroczyste” Jeremiego 
Przybory i Jerzego Wasowskiego – dzieło, 
do którego czuję duży sentyment i szacu-
nek. Przy doborze repertuaru zależało mi 
na kontraście, oryginalności oraz ukazaniu 
odmiennych emocji. Dlatego też w drugiej 
piosence postanowiłam pokazać trochę sty-
lu muzycznego, który jest mi bliższy. Kolo-
kwialnie mówiąc: dodać trochę groove’u! 
I właśnie dlatego zaśpiewałam „Złe nawy-
ki”. To było wyzwanie, szczególnie teksto-
we. Jednak praca nad tym utworem dała mi 
konkretną lekcję.

– Oprócz nagrody głównej, czyli 
pierwszego miejsca w 23. edycji OFPA, 

zdobyłaś także jeszcze trzy nagrody. Ja-
kie to nagrody i która z nich cieszy Cię 
najbardziej?

– Każda z tych nagród wywołuje u mnie 
inne emocje, ale cieszy tak samo mocno. 
Zatem, mowa tu o: nagrodzie specjalnej 
Muzeum Polskiej Piosenki w postaci sesji 
nagraniowej w profesjonalnym studio, no-
minacji Konrada Imieli do drugiego etapu 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocła-
wiu jako członka rady artystycznej festiwa-
lu oraz nominacji do Studenckiego Festi-
walu Piosenki w Krakowie.

– Co znaczy dla Ciebie udział w tym 
festiwalu? Co Ci to dało?

–  Mogłam zmierzyć się z całą sytuacją 
festiwalową i z piosenką oraz poznać opi-
nię profesjonalistów na temat własnego 

wykonania i interpretacji. Co mi to dało? 
Myślę, że to kolejne doświadczenie, a także 
spotkanie z nowymi, inspirującymi ludźmi 
oraz ogromne szanse na kolejny rozwój 
muzyczno-artystyczny.

– Czy startowałaś już w wielu tego ty-
pu imprezach i festiwalach?

– W ostatnich latach wzięłam udział  
m.in. w Festiwalu Piosenki Europejskiej, 
Forum Muzycznych Talentów organizowa-
nym w Jaworznie przez emBand, a w latach 
szkolnych jeździłam na konkursy woje-
wódzkie. Brałam też udział w wakacyjnych 
warsztatach muzycznych, np. Voicingers.

– Twoje życie od najmłodszych lat 
związane jest z muzyką? Jak się zaczęła 
ta przygoda?

– Wraz z rozpoczęciem szkoły podsta-
wowej zaczęłam pierwszy stopień szkoły 
muzycznej i grałam na akordeonie pod 
okiem magistra Andrzeja Zaczkowskiego. 
Następnie rozpoczęłam naukę na drugim 
stopniu, co zawdzięczam dyrektorowi tej 
szkoły – Mirosławowi Krause. W trakcie 
kolejnego etapu mogłam skupić się na 
kształceniu warsztatu wokalnego w klasie 
mgr Marty Florek, a później Martyny 
Kwolek oraz na grze na puzonie pod kie-
rownictwem magistra Karola Ogrodnika. 
Moja przygoda z tym instrumentem się nie 
kończy, ponieważ obecnie rozpoczęłam 
współpracę z Chorzowskim Teatrem Roz-

rywki. W tym czasie, kiedy chodziłam do 
naszej rudzkiej szkoły muzycznej, działo 
się naprawdę dużo! Aż ciężko zebrać to  
w całość. Wiele projektów chóralnych, za-
równo koncertów z Coffee Experiment, jak 
i tych solowych.

– Jak wygląda Twoja praca w zespole 
Coffee Experiment?

– Nie nazwałabym tego pracą, a raczej 
przyjemną działalnością. Wraz z muzyka-
mi, którzy również są moimi przyjaciółmi, 
tworzę muzykę i cały „kawowy” aromat 
oraz piszę teksty piosenek. To tak w skró-
cie.

– Mimo tego, że poświęcasz czas mu-
zyce to umiesz połączyć muzykę ze stu-
diami. Jak to robisz?

– Myślę, że wieloletnie łączenie dwóch 
szkół, nieustanny brak czasu i przygotowa-
nia do dwóch matur jednocześnie nauczyły 
mnie systematyczności w codziennym 
działaniu i szybkiego dojrzenia do pew-
nych sytuacji, z którymi musiałam się 
zmagać. To wszystko dało mi jednak siłę, 
dzięki której teraz prościej jest mi funkcjo-
nować.

– Zdradź jeszcze, jakie są Twoje plany 
na przyszłość i nie tylko tą muzyczną.

– Odpowiedź na te pytanie zostawię 
w zawieszeniu. Planów mogę mieć dużo, 
ale nigdy nie wiem co przyszłość może 
przynieść. AL

Natalia Skorupka – laureatka Ogólnopolskiego 
 Festiwalu Piosenki Artystycznej OFPA.
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Rudzki Informator Samorządowy
Część dzielnicy Ruda ze względu na jej wyjątkowy charakter może zostać objęta szczególną ochroną konserwatorską. Władze Rudy Śląskiej i wojewódz-
twa śląskiego planują utworzenie na jej terenie tzw. parku kulturowego. Prace nad tym tematem trwają już od zeszłego roku. Dziś rozpoczynamy cykl 
artykułów, które wyjaśnią Czytelnikom założenia przedsięwzięcia oraz przypomną niezwykłą historię Rudy. O przybliżenie tematu poprosiliśmy rudzia-
nina – Adama Kowalskiego, zastępcę dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, który uczestniczy w pracach nad utworzeniem parku.

Czytając Rudę, czyli kilka 
przechadzek w parku kulturowym

Hasło „park kulturowy” może wy-
woływać u odbiorcy, niewertującego 
na co dzień słownika pojęć z zakresu 
dziedzictwa kulturowego, lekką kon-
sternację. Słowo „park” stanowi w tym 
pojęciu niewątpliwą zmyłkę. Słysząc 
je wyobrażamy sobie po prostu upo-
rządkowany zielony teren. Przed ocza-
mi pojawia się nam obraz Świerklań-
ca, najbliższego nam znanego parku, 
do którego chodzimy na spacery 
z dziećmi lub Parku Śląskiego. Ten 
ostatni jest przykładem o tyle ade-
kwatnym, że ze względu na swoją 
dawną nazwę (Wojewódzki Park Kul-
tury i Wypoczynku) wydaje się być 
najbardziej podatnym na skojarzenie 
z parkiem kulturowym. Park kulturo-
wy, park kultury… prawdopodobnie 
teren zielony, na którym organizowa-
ne są imprezy i wydarzenia kulturalne. 
Nie w tym jednak rzecz. Czym zatem 
jest park kulturowy? Sprawa jest po-
ważna, bo mamy do czynienia z formą 
ochrony krajobrazu kulturowego zapi-
saną w Ustawie o ochronie zabytków. 
Tu jednak sprawa się komplikuje, bo 
pojawia się następne pojęcie, wyma-
gające wyjaśnienia i zrozumienia, 
mianowicie „krajobraz kulturowy”, 
którego współczynnikiem nie jest by-
najmniej liczba instytucji kultury i wy-

darzeń kulturalnych w krajobrazie na-
szego miasta. 

Żyjemy w świecie, który ofiarowała 
nam natura – ukształtowanie terenu, 
jego morfologia, rodzaj gleb i wystę-
pujących na nich roślin, zasoby wod-
ne, lasy – to przestrzeń, którą zastali-
śmy. Działalność człowieka zawsze 
odciska piętno na krajobrazie, ale 
i z niego wynika. Niezależnie, czy ma-
my do czynienia z krajobrazem rolni-
czym, czy przemysłowym, dostrzega-
my współistnienie środowiska przy-
rodniczego i kulturowego. Skala ludz-
kiej ingerencji w krajobraz ma zatem 
szeroki charakter – od względnej sy-
nergii po dominację czynnika ludzkie-
go w krajobrazie sztucznym. Krajobraz 
poprzemysłowy, który dotyczy wielu 
miejsc naszego regionu, jest niewątpli-
wie jego wyróżnikiem. Powstał w wy-
niku niezwykle dynamicznych zmian 
wywołanych eksploatacją zasobów na-
turalnych i do dziś ulega przekształce-
niom. Dobrym przykładem są hałdy, 
czy dawne wyrobiska, które przy od-
powiednim zarządzaniu mogą wnieść 
w krajobraz zdegradowany zupełnie 
nową, pozytywną wartość. Narzędzie 
pod nazwą „park kulturowy” powstało 
właśnie po to, aby chronić krajobraz 
kulturowy oraz, cytując ustawę,  

„zachować wyróżniające się krajobra-
zowo tereny z  zabytkami nieruchomy-
mi charakterystycznymi dla miejsco-
wej tradycji budowlanej i osadniczej”. 

Ruda, najstarsza dzielnica Rudy Ślą-
skiej, w której Regionalny Instytut 
Kultury na mocy porozumienia  
z 2018 r. pomiędzy  zarządem woje-
wództwa a Urzędem Miasta w Rudzie 
Śląskiej  prowadzi działania zmierza-
jące do powołania parku kulturowego, 
niewątpliwe spełnia opisane w ustawie 
kryteria. Jest to bowiem miejscowość, 
w której do dziś zachowały się ślady 
krajobrazów z niemalże wszystkich 
faz jej rozwoju – od średniowiecznej 
osady rolniczej, na terenie której wy-
stępowało również górnictwo rud, 
przez wieś robotniczą rozwijającą się 
gwałtownie pod wpływem górnictwa 
węgla, hutnictwa cynku i żelaza, aż po 
samorządną miejscowość o cechach 
miejskich. Odnajdujemy tu więc śre-
dniowieczny, wrzecionowaty układ 
wsi z reliktami układu dawnych pól 
uprawnych, wzgórze z zabudowaniami 
dawnego „zamku”, później dworu 
i folwarku,  dawne wyrobiska górnicze 
oraz szyby (pozostałe po kopalni 
„Brandenburg”, najstarszej kopalni 
węgla kamiennego wizytowanej oso-
biście przez samego Johanna Wolfgan-
ga Goethe) i pocynkowe (związane 
z działalnością nazywanej wówczas 
ósmym cudem świata cynkowni „Ka-
rol”), piękne osiedla robotnicze, bu-
dynki użyteczności publicznej i prze-
strzenie publiczne. W większości bu-
dynków dostrzegamy ową miejscową 
tradycję budowlaną w postaci lokal-
nych materiałów – piaskowca i cegły, 
z których wzniesiono większość rudz-

kich budynków. W tym kontekście  
XIX-wieczna cegła z odciśniętym na 
niej napisem Ruda, którą odnajdujemy 
m.in. w ruinach rudzkiego dominium, 
wydaje się wręcz emblematyczna. Ru-
dę szczęśliwie ominęły szkody górni-
cze, dzięki czemu do dziś możemy 
podziwiać większość jej historycznych 
obiektów i elementów lokalnego kra-
jobrazu. Tworzą one nie tylko dzie-
dzictwo miasta i dzielnicy. To zasób 
cenny dla wielu przemysłowych miast 
Górnego Śląska, których rozwój miał 
zbliżony przebieg, ale brak w nich śla-
dów, które prowadziłyby nas w głąb 
ich historii.

Krajobraz byłby jednak pusty bez 
samych ludzi. Choć ustawa nie mówi 
o dziedzictwie niematerialnym, to jed-
nak działalność postaci takich jak Jan 
Rudzki, hrabiowie Ballestrem, Karol 
Godula, Joanna Gryzik, Josef Limburg 
czy Hans von Poellnitz z ich dziełami, 
legendami i mitologią niewątpliwie 
ów krajobraz ożywia i wprowadza 

opowieść. Kiedy spacerujemy uważ-
nie, czytamy krajobraz jak fabułę, któ-
ra ma bohaterów, liczne miejsca i zwro-
ty akcji. Samo czytanie również jest 
podróżą, przechadzką – historia wę-
druje z ust do ust, a książka z rąk do 
rąk. Przyszli użytkownicy parku, 
mieszkańcy to czytelnicy, którzy nie 
tylko będą ową opowieść zawartą 
w krajobrazie poznawać, ale także 
dbać, aby nie zgasła. Muszą się o nią 
troszczyć jak o książkę z biblioteki, 
którą przeczytawszy z wypiekami od-
dajemy nienaruszoną, aby inni czeka-
jący w długiej kolejce mogli również 
cieszyć się jej treścią. Spacer, podróż, 
czytanie. W kolejnych częściach ni-
niejszego minicyklu chciałbym zapro-
sić Czytelników do takiej właśnie 
wspólnej lektury wielowątkowej prze-
strzeni Rudy, która zaskakuje, urzeka, 
bawi i wzrusza. 

Adam Kowalski
zastępca dyrektora Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach

Jeżeli chcieliby Państwo pomóc nam wypełnić przyszły 
park kulturowy opowieściami, podzielić się swoimi 

wspomnieniami z Rudy, porozmawiać o rudzkich 
pamiątkach (zdjęciach, dokumentach, ważnych 

przedmiotach), które być może czekają na odkrycie  
w domowych archiwach, prosimy o kontakt  

na akowalski@rik.katowice.pl

Historyczna cegła z rudzkiej cegielni.

W marcu w Rudzie Śląskiej został uruchomiony elektroniczny system zapisów dzieci do żłobków. Dotyczy on placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto. System rekrutacji 
będzie dostępny przez cały rok, a nabór będzie się odbywał w miarę zwalniania się miejsc.

Elektroniczne zapisy do żłobka
– Wychodząc naprzeciw potrzebom 

rodziców, zdecydowaliśmy się wprowa-
dzić elektroniczny system zapisów. Ro-
dzice mogą zapisać dziecko w dowolnym 
momencie roku – mówi Anna Krzystecz-
ko, wiceprezydent miasta. – To z pewno-
ścią ułatwi sam proces, ale również zna-
cząco wpłynie na transparentność dzia-
łań w zakresie rekrutacji – dodaje.

W celu zapisania dziecka do żłobka 
należy wejść na stronę https://zlobki.
vulcan.net.pl/rudaslaska, a następnie 
wypełnić niezbędne dane: imię i nazwi-
sko dziecka, datę urodzenia, numer  

PESEL, dane personalne rodziców wraz 
z miejscem zamieszkania oraz wybrać 
preferowany żłobek. Od momentu zalo-
gowania się do systemu można na bie-
żąco sprawdzać status swojego wnio-
sku. W przypadku braku możliwości 
złożenia samodzielnie wniosku online, 
istnieje możliwość złożenia bezpośred-
nio w administracji żłobka. W takim 
przypadku jest on wprowadzany przez 
upoważnionego pracownika żłobka 
w obecności rodzica.

Obecnie w Rudzie Śląskiej działają 
trzy żłobki miejskie: żłobek miejski 

przy ulicy 1 Maja 286, żłobek miejski 
Misiakowo przy ulicy Kościelnej 35, 
żłobek miejski przy ulicy Piasecznej 2. 
Dysponują one łącznie 154 miejscami 
dla dzieci.

Wśród kryteriów przyjęcia dziecka 
do żłobka miejskiego w Rudzie Ślą-
skiego znajduje się m.in.: zamieszka-
nie na terenie miasta, zatrudnienie ro-
dziców, orzeczona niepełnosprawność 
u dziecka, wychowywanie przez sa-
motnego rodzica oraz pochodzenie  
z rodziny wielodzietnej. Podczas pro-
cedury przyjmowania dziecka do  

placówki wszystkie dane zawarte  
we wniosku są weryfikowane.

Zalogowanie do systemu jest ko-
nieczne także w przypadku dzieci, 
które zostały zapisane do żłobka 
w sposób tradycyjny. O tym obowiąz-
ku będą przypominać pracownicy 
miejskich placówek. Jednak należy 
pamiętać, żeby po zalogowaniu podać 
datę faktycznego dnia zapisu.

Na terenie miasta funkcjonują także 
placówki prywatne. Obecnie dziewięć 
żłobków dysponuje 267 miejscami,  
z kolei cztery kluby malucha 83 miej-

scami. Miasto dofinansowuje pobyt 
dzieci w placówkach prywatnych, uła-
twiając w ten sposób powrót młodych 
rodziców na rynek pracy. W przypadku 
pobytu dziecka w żłobku jest to kwota 
200 zł na miesiąc, w przypadku klubu 
malucha jest to 100 zł. Informacje 
o liczbie oraz dostępności wolnych 
miejsc można sprawdzać na bieżąco  
na portalu informacyjno-usługowym  
Empatia (www.empatia.mpips.gov.pl), 
prowadzonym przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej.

BP



– Zacznijmy od ogólnego, ale za to najważniej-
szego pytania. Dlaczego warto wybrać się na giełdę 
szkół?

– Podczas giełdy zaprezentują się wszystkie szkoły 
ponadgimnazjalne (ponadpodstawowe), dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska, a tak-
że Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami dla 
dorosłych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Do-
skonalenia Zawodowego, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Spor-
towego oraz Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości 

w Rudzie Śląskiej. Giełda ma za zadanie przybliżyć 
uczniom klas trzecich gimnazjalnych i po raz pierwszy 
uczniom klas ósmych szkół podstawowych ofertę kie-
runków kształcenia ponadgimnazjalnego i ponadpod-
stawowego na terenie naszego miasta.

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych ma swoją trady-
cję i na stałe weszła w terminarz imprez miejskich. 
Szkoły średnie w szczególny sposób przygotowują się 
do prezentacji swoich ofert edukacyjnych. Gimnazjali-
ści i ósmoklasiści poznają coraz ciekawsze oferty 
szkół średnich oraz zapoznają się z ofertą praktyk za-
wodowych realizowanych w zakładach rzemieślni-
czych naszego miasta. Mają okazję bezpośrednio po-
rozmawiać z uczniami oraz nauczycielami szkół po-
nadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a także 
z rzemieślnikami na interesujące ich tematy. Rzetelna 
informacja z pewnością pomoże im podjąć właściwe 
decyzje o wyborze szkoły, czy zawodu, co będzie mia-
ło ogromne znaczenie w dalszym, dorosłym życiu. Je-
steśmy bardzo dumni, że to przedsięwzięcie cieszy się 
uznaniem całego środowiska związanego z edukacją. 
Swoje zadowolenie wyrażają uczniowie, rodzice i na-
uczyciele, a ich ciepłe słowa zapisane są w kronice 
giełdy.

– W Rudzie Śląskiej oferta szkół ponadgimna-
zjalnych jest bardzo bogata. Na co Pani zdaniem 
należy zwrócić uwagę, przeglądając oferty rudz-
kich placówek?

– Krótko mówiąc – nasze szkoły to nowoczesne 
wyposażenie, udział w programach Unii Europejskiej 
w dziedzinie edukacji – np. Erasmus +, szansa na indy-
widualne kreowania własnej edukacji, możliwość zdo-
bycia dodatkowych kwalifikacji na kursach oraz, co 
bardzo istotne, możliwość rozwijania swoich zaintere-
sowań i pasji na licznych zajęciach pozalekcyjnych. 
Ciekawym rozwiązaniem są też prowadzone przez 
szkoły praktyki zagraniczne. W tej chwili trwa jeden 
z takich wyjazdów. Przez prawie cały marzec 30 
uczniów z naszego miasta zdobywa kompetencje za-
wodowe i językowe w hiszpańskiej Sewilli.

– Szkoły cały czas rozszerzają swoją ofertę. Co 
nowego pojawiło się w rudzkich szkołach od ubie-
głorocznej giełdy?

– W szkołach podpisywane są kolejne umowy z fir-
mami o współpracy z wyższymi uczelniami, Polskim 
Radiem czy Portem Lotniczym w Pyrzowicach. To 
sprawia, że kształcenie odbywa się nie tylko w murach 
szkoły, ale także poza nią u sprawdzonych partnerów, 

Fo
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O Giełdzie Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
odbywającej się w Rudzie 
Śląskiej już po raz 22. 
rozmawiamy z Anną 
Krzysteczko, zastępcą 
prezydent miasta, która 
odpowiedzialna jest m.in. za 
sprawy związane z oświatą.

co z pewnością nie będzie bez znaczenia w życiu za-
wodowym absolwentów rudzkich placówek oświato-
wych. Szkoły realizują program Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa w 19 placówkach, przez co 
wzbogacana jest oferta szkolnych bibliotek. W czte-
rech szkołach pojawiły się też nowe pracownie dzięki 
konkursowi „Zielona Pracownia_Projekt’2019”. Dzię-
ki udziałowi w Rządowym Programie „Aktywna Ta-
blica” w 28 placówkach pojawił się nowoczesny sprzęt 
w postaci interaktywnych tablic i monitorów, a także 
projektorów i nagłośnienia. Warto też wspomnieć o no-
wych pracowniach do zajęć kształcenia praktycznego. 
Mamy nowoczesną pracownię gastronomiczną, na-
grań i nagłośnień, handlową, obrabiarek numerycz-
nych, elektryczną i fryzjerską.

– Na zakończenie powiedzmy jeszcze, na jakie 
kierunki kształcenia w ofercie rudzkich szkół warto 
zwrócić uwagę?

– Ciekawych kierunków nie brakuje. Myślę, że na 
terenie Rudy Śląskiej każdy znajdzie coś interesujące-
go dla siebie. Wśród tych najnowszych należy wymie-
nić takie kierunki jak m.in. technik realizacji nagrań, 
technik realizacji nagłośnień, technik lotniskowych 
służb operacyjnych, technik fotografii i multimediów, 
technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, 
technik transportu drogowego, czy technik chłodnic-
twa i klimatyzacji. Warto więc wybrać się 26 i 27 mar-
ca do hali sportowej MOSiR-u w Halembie i zapoznać 
się na miejscu z bogatą ofertą rudzkich szkół. Serdecz-
nie zapraszam.

 Arkadiusz Wieczorek

Giełda kierunków
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KLASY
LICEUM TRZYLETNIE 
– DLA ABSOLWENTÓW 
GIMNAZJUM

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

MOŻEMY 
OTWORZYĆ  

NAWET OSIEM 
KLAS  

– NIE TRZEBA 
OBAWIAĆ SIĘ 

O MIEJSCE

KLASY 
LICEUM CZTEROLETNIE 
– DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ
•	 humanistyczna
	 język polskim 
•	 językowa
	 geografia
•	 matematyczna
	 matematyka
•	 biologiczna
	 biologia

wybór profilu oznacza realizację 
przedmiotu na poziomie 
rozszerzonym 
od klasy pierwszej

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

JĘZYKI:
angielski•	
niemiecki•	
francuski•	
rosyjski•	
hiszpański•	

MOŻLIWOŚĆ WYBORU
W klasie drugiej dokonuje się wyboru przedmiotu/ów 
 rozszerzeń. Zajęcia odbywają się w grupach 
międzyklasowych, co pozwala stworzyć sobie własny, 
autorski profil.

PATRONATY I WSPÓŁPRACA:
Politechnika Śląska•	
Uniwersytet Śląski •	
WST Katowice•	
Uniwersytet  SWPS•	
Uniwersytet Ekonom.•	
IPN•	

ATUTY:
centrum medialne•	
nowoczesny radiowęzeł•	
galeria „Na piętrze”•	
multimedialne wyposażenie•	
funkcjonalne boisko, siłownia•	
chmura informacyjna dla uczniów •	

facebook.com/mickiewiczruda

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
www.lo1mickiewicz.pl

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

Z tradycją ku nowoczesności Uczymy od 1895 roku

,
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CENTRUM 
KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
UL. ORZEGOWSKA 25

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Zapisy: czerwiec – lipiec – sierpień – wrzesień 2019 r.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych • (klasa 7 i 8);
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych • (3-letnie po gimnazjum, 4-letnie po 8-letniej szkole podstawowej);
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych • (po zasadniczej szkole zawodowej – nauka trwa 2 lata);

Szkoła Policealna dla Dorosłych • (cykl kształcenia od roku do 2 lat): opiekun medyczny (1 rok), opiekunka 
środowiskowa (1 rok), technik BHP (1, 5 roku), technik usług kosmetycznych (2 lata), technik informatyk 
(2 lata), technik administracji (2 lata), opiekun osoby starszej (2 lata), opiekun w domu pomocy społecznej 
(2 lata) i inne zawody; 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe • (cykl kształcenia do 10 miesięcy) w zakresie: kosmetyki (wykonywanie 
zabiegów kosmetycznych), opieki medycznej (opiekun medyczny), pomocy społecznej (opiekun osoby 
starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa), turystyki (przygotowywanie 
imprez i usług turystycznych), mechaniki (motocyklowej, samochodowej) oraz innych branż zawodowych: 
teleinformatycznej, ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, spedycyjno-logistycznej oraz budowlanej. 

Słuchacze uczą się w systemie: 
dziennym (szkoła podstawowa), wieczorowym i zaocznym (LO), 
zaocznym (szkoła policealna, Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe)

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!

BEZPŁATNE!
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Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Mieszkańcy Rudy Śląskiej planujący w tym roku usunięcie azbestu ze swoich posesji powinni do 29 marca br. zgłosić się do magistratu. Miasto chce w imie-
niu wszystkich osób fizycznych wystąpić o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Może ono wynieść nawet 
100% kosztów kwalifikowanych. W ramach ubiegłorocznej edycji zadania usunięto 12,32 t wyrobów z azbestem.

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Kolejną laureatką w konkursie „Rudzkie Smaki” została pani Arleta Kosińska-Wiesiołek. Zwycięski przepis to zwijane ciasteczka krucho-drożdżowe. Do koń-
ca marca do rudzkiego magistratu można przesyłać propozycje na dania lub smakołyki na wielkanocny stół. Podsumowaniem tej edycji konkursu, podobnie 
jak w latach ubiegłych, będzie kalendarz kulinarny z przepisami laureatów poszczególnych miesięcy.

Ciasteczka Arlety smakiem lutego
– Na tłusty czwartek coś mało tłustego – proponuje 

pani Arleta. – Ciasteczka są proste i szybkie w przygo-
towaniu. Ciasto wyrabiamy dzień wcześniej i przecho-
wujemy w lodówce – dodaje. Na nadzienie autorka pro-
ponuje marmoladę, ale mogą  to też być powidła, gęsty 
dżem, nutella czy masa orzechowa. Kształt ciasteczek 
zależy od inwencji twórczej. Ciasto może być zwijane 
w rulon i krojone na mniejsze kawałki, może mieć też 
formę rogalików, poduszeczek czy półksiężyców.  

– W marcu czekamy na przepisy potraw, które 
znajdą się na wielkanocnym stole. Przypomnijmy so-
bie, czym specjalnym gościła nas babcia podczas 
świątecznych spotkań oraz co jest naszą rodzinną ku-
linarną tradycją na zakończenie Wielkiego Postu  
– zachęca  Iwona Małyska z  Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta.  Najciekawszy przepis 
zostanie wybrany „smakiem marca”, a jego autor 
otrzyma nagrodę. Ponadto przepis znajdzie się w ka-
lendarzu kulinarnym na 2020 rok. 

Receptury wraz ze zdjęciem można przesyłać dro-
gą e-mailową na adres media@ruda-sl.pl, pocztą na 
adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, 
bądź składać osobiście w Wydziale Komunikacji 
Społecznej i Promocji Miasta (p. 325). Zapraszamy 
do kulinarnej zabawy nie tylko mieszkańców Rudy 
Śląskiej, ale całego regionu.

CiasteCzka arlety
Składniki:
twarda marmolada,• 
250 g masła (może być margaryna, wtedy ciastka • 
są bardziej miękkie niż kruche),
3 szklanki mąki pszennej,• 
60 g drożdży świeżych, • 
1 łyżka cukru pudru,• 
1/4 litra kwaśnej gęstej śmietany 18%,• 
8 g cukru wanilinowego lub cukru trzcinowego.• 
Przygotowanie 
Z 1/3 szklanki śmietany, cukru i świeżych droż-

dży przygotowujemy rozczyn i pozostawiamy do 
wyrośnięcia. Miękkie masło siekamy z mąką i cu-
krem waniliowym – ciasto powinno przypominać 
kruszonkę. Dodajemy wyrośnięty rozczyn, resztę 
śmietany i zagniatamy ciasto. Owijamy luźno w fo-
lię spożywczą i pozostawiamy w lodówce na całą 
noc.

Następnego dnia dzielimy ciasto na kilka kul.  
Rozwałkowujemy każdą, smarujemy dżemem, 
zwijamy w rulon i kroimy na małe kawałki ok. 4/4 
cm. Smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy 
cukrem trzcinowym. Pieczemy około 15-20 minut 
w temp. 190oC. Smacznego!

iM

– Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił nabór wniosków 
na dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, w ramach którego mamy moż-
liwość ubiegania się o środki finanso-
we na usuwanie takich wyrobów 
z rudzkich nieruchomości – mówi pre-
zydent Grażyna Dziedzic. – Mamy też 
zarezerwowane środki w budżecie 
miasta, które będziemy mogli wyko-
rzystać w przypadku, gdy dofinanso-
wanie będzie mniejsze niż koszt reali-
zacji złożonych przez mieszkańców 
wniosków – dodaje.

Projekt skierowany jest do osób bę-
dących 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 Śląska”. 
Zgodnie z warunkami naboru prace 
będą musiały zakończyć się do 30 
września br. Kosztami kwalifikowany-
mi zadania, tzn. takimi, na które moż-
na uzyskać dofinansowanie, są koszty 
związane z demontażem wyrobów za-

wierających azbest, zbieraniem wyro-
bów wcześniej zdemontowanych, 
transportem oraz unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest. – Wy-
sokość dofinansowania może wynosić 
do 100% kosztów kwalifikowanych, 
ale zależeć będzie od wielkości przy-
znanego miastu dofinansowania  
– zaznacza Ewa Wyciślik, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska i Gór-
nictwa.

Wykonawcą prac będzie jeden 
przedsiębiorca, który zostanie wybra-
ny przez miasto w przetargu. Nato-
miast ewentualne wydatki związane 
z zakupem i montażem nowych po-
kryć dachowych, elewacji czy innych 
elementów budowlanych, leżą po stro-
nie właścicieli nieruchomości. Przed 
przystąpieniem do prac wnioskodaw-
cy będą musieli zgłosić roboty budow-
lane lub wystąpić o pozwolenie na 
budowę, zgodnie z obowiązującym 
prawem budowlanym. Aby wziąć 
udział w programie właściciele nieru-
chomości nie mogą zalegać ze zobo-
wiązaniami podatkowymi i opłatami 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. W przypadku, gdy łączny 

koszt złożonych wniosków przekro-
czy wysokość środków z WFOŚiGW 
i zarezerwowanych w budżecie mia-
sta, będą one rozpatrywane według 
kolejności ich złożenia.

Zainteresowani powinni do 29 mar-
ca br. złożyć w Urzędzie Miasta wnio-
sek, który można otrzymać w Biurze 
Obsługi Mieszkańców (plac Jana Paw-
ła II 6) lub pobrać ze strony interneto-
wej www.rudaslaska.pl w zakładce 
„Ruda Śląska” – „Ochrona środowi-
ska – „Usuwanie azbestu”, gdzie do-
stępny jest również regulamin progra-
mu. Wniosek należy złożyć wraz z za-
łącznikami i kolorowym zdjęciem 
obiektu, z którego planowany jest de-
montaż azbestu lub miejsca już zde-
montowanego azbestu. Dodatkowe 
informacje o projekcie można uzyskać 
w godzinach pracy Urzędu Miasta 
w pokoju 403 lub telefonicznie pod 
numerem 32 244-90-63 lub 32 244-
90-00 wew. 4031.

W 2007 r. rudzcy radni uchwalili 
„Powiatowy program usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest 
na terenie miasta Ruda Śląska”, w ra-
mach którego dokonano inwentaryza-

cji wyrobów zawierających azbest na 
terenie miasta. Największe ich nagro-
madzenie występowało w dzielnicy 
Bykowina, gdzie powierzchnia płyt 
azbestowo-cementowych wykorzysty-
wanych do ocieplania budynków wy-
nosiła ponad 132 tys. metrów kwadra-
towych, co stanowi około 54 procent 
całkowitej masy płyt azbestowo-ce-
mentowych wykorzystywanych w Ru-
dzie Śląskiej. Zdecydowanie mniejsze 
ilości takich płyt stwierdzono w pozo-
stałych dzielnicach, przy czym na ob-
szarze Nowego Bytomia i Chebzia nie 
stwierdzono obecności tego typu płyt.

Łączna masa zinwentaryzowanych 
w Rudzie Śląskiej wyrobów azbesto-
wych wynosiła 2757,293 ton, w tym 
86,556 ton u osób fizycznych 
i 2670,737 ton u osób prawnych. Do-
tychczas unieszkodliwiono 612,546 
ton, z czego 18,65 ton u osób fizycz-
nych i 593,896 ton u osób prawnych. 
Warto nadmienić, że 12,32 ton wyro-
bów zawierających azbest pochodzą-
cych z posesji osób fizycznych usunię-
to w ubiegłym roku w ramach poprzed-
niej edycji zadania z wykorzystaniem 
środków WFOŚiGW. Do unieszkodli-

wienia pozostało więc 2144,747 ton 
wyrobów zawierających azbest, w tym 
67,906 ton u osób fizycznych 
i 2076,841 ton u osób prawnych.

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 odpowied-
niego stanu technicznego. W tym celu 
użytkownik lub zarządca nieruchomo-
ści, na której azbest jest zastosowany, 
zobowiązany jest do przeprowadzenia 
okresowej kontroli jego stanu technicz-
nego, z której wynika stopień pilności 
usunięcia azbestu. Pilnie usunięte (wy-
mienione na bezazbestowe) lub zabez-
pieczone muszą zostać wyroby w złym 
stanie technicznym (z oceny technicz-
nej wynika I stopień pilności usunięcia 
azbestu), tj. mogące uwalniać do śro-
dowiska włókna azbestowe.

Azbest aktualnie wykorzystywany 
na terenie Rudy Śląskiej jest w do-
brym stanie technicznym (II i III sto-
pień pilności). Obecnie na terenie mia-
sta nie ma już azbestu w złym stanie 
technicznym (wyroby te zostały usu-
nięte lub zabezpieczone). WG

Ciasteczka mogą mieć dowolne kształty.
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Trzecia po „Pewnego 
lata w Szczepankowie”  
i „Niecodziennym upo-
minku” część opowieści 
o ludziach, których połą-
czył mazurski pensjonat. 
Młodzi Biernaccy dora-
stają. Braterstwo krwi 
Zojki i Krzyśka zostaje 
wystawione na próbę. 
Pojawienie się Izy, prze-
bojowej dziewczyny  
z licencją pilota, sprawi, 
że Zojka odkryje w sobie 
coś, czego się nie spo-
dziewała, Krzysiek zaś bę-
dzie musiał udowodnić, 

że dorównuje śmiałością nowej znajomej. Do akcji wkracza 
Jasiek, przystojny weterynarz z doktoratem. Helena rozstanie 
się z Waśką na zawsze, a babcię Krystynę zaskoczą złe wieści 
i antyterroryści.

Dalsze losy bohaterów, których zachwyciły szczepankow-
skie klimaty i urok mazurskiego krajobrazu.

Pełna emocji historia 
wielkiej miłości i drama-
tycznych prób radzenia 
sobie z utratą ukochanej 
osoby. 

Baśka i Michał pasują 
do siebie jak dwie po-
łówki jabłka, rozumieją 
się bez słów. Kochają się, 
wspierają i planują dzieci, 
ale dopiero kiedyś tam,  
w przyszłości. Na razie żyją 
pełnią życia, mają krąg 
sprawdzonych przyjaciół 
i pracę, która sprawia im 
satysfakcję. Basia skoń-
czyła architekturę i wraz  

z koleżanką prowadzi dobrze prosperujące biuro nierucho-
mości. Michał, informatyk po Wojskowej Akademii Technicz-
nej, jest zawodowym żołnierzem. 

 Baśka, szalona i spontaniczna, może niezbyt piękna, ma w 
sobie to wszystko, co uwielbia jej mąż: pogodę ducha, radość 
życia i optymizm. 
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Piotr Borlik 
 Boska proporcja

Matka to skarb, a miej-
sce skarbu jest głęboko pod 
ziemią.

W zamkniętej dla zwie-
dzających palmiarni parku 
Oliwskiego zostają znalezio-
ne zaaranżowane, w sposób 
równie makabryczny jak 
piękny, zwłoki dziewczyny. 
człowiek odpowiedzialny 
za remont obiektu znika, 
a na miejscu zbrodni jako 
jeden z pierwszych pojawia 
się Robert Mazur - zabójca 
po wyroku będący pod sta-
łą kontrolą terapeuty.

Sprawę bada komisarz 
gdańskiej policji Agata Stec, której alkohol, kac i pobudka w obcym 
łóżku nie są obce. Żyje pracą, przeklina i całkiem nieźle radzi sobie 
w środowisku zdominowanym przez mężczyzn, choć nieustannie, 
jako przełożona grupy śledczej, musi znosić seksistowskie przytyki. 
Agata nie przepada za pracą zespołową, a za jedynego przyjaciela 
uważa starszego brata – znanego psychologa Artura Kamińskiego, 
którego potajemnie wciąga w kulisy śledztwa, licząc na jego do-
świadczenie w pracy z psychopatycznymi jednostkami. 

Jacek Skowroński, Maria Ulatowska 
Dziewczyna ze Szczepankowa

Wioletta Sawicka  
Piękna miłość

Przemilczana prawda 
o życiu arabskich szej-
ków.

 Historia młodego 
księcia, syna jednego  
z arabskich szejków, 
który ze względu na 
swoją pozycję i bo-
gactwo może mieć 
wszystko. Dosłownie: 
wszystko. Marcinowi Mar-
gielewskiemu udało się  
z pierwszej ręki pozyskać 
informacje na temat 
nocnego życia najbogat-
szych mężczyzn świata. 

Książę Abed ma dwie 
pasje – piękne kobiety i piękne konie. Wraz ze swoim ojcem 
przylatuje do Polski na słynną na całym świecie aukcję koni. 
Jednak szejk, zamiast kupić synowi upragnionego wierzchowca, 
niespodziewanie wyjeżdża. W hotelu Abed znajduje tylko enig-
matyczny list od ojca, który prosi go, aby pozostał w Warsza-
wie. Opiekę nad młodym księciem przejmuje jego kuzyn, który 
odkrywa przed Abedem świat pełen kobiet, pieniędzy, używek, 
erotycznych rozkoszy i perwersyjnych zabaw. 

Marcin Margielewski 
 Jak podrywają szejkowie 

NAJMŁODSI RuDZIANIE – WITAMy W RuDZIE śląSKIEJ

Olaf Kurek
syn Angeliki i Łukasza

ur. 5.03 (3650 g i 56 cm)

Zuzanna Jendruś 
córka Barbary i Krzysztofa 
ur. 6.03 (3600 g i 56 cm)

Kaja Łabus
córka Izabeli i Daniela

ur. 6.03 (3500 g i 56 cm)

Dorota Siwakowska
córka Anny i Adama

ur. 5.03 (2610 g i 53 cm)

Franek Chodała 
syn Anety i Marcina

ur. 6.03 (3550 g i 58 cm)

Jakub Cieślik 
syn Weroniki i Michała

ur. 8.03 (3600 g i 54 cm)

Hanna Bielińska
córka Barbary i Adama 

ur. 8.03 (2680 g i 52 cm)

Lena Toboła
córka Magdy i Krzysztofa
ur. 8.03 (3120 g i 53 cm)

Damian Krzewina 
syn Klaudii i Kamila

ur. 10.03 (3545 g i 55 cm)

Hanna Piotrowicz 
córka Marleny i Mariusza
ur. 9.03 (4050 g i 57 cm)

Mateusz Mamczura
syn Edyty i Roberta

ur. 9.03 (3150 g i 54 cm)

Paweł Idzikowski 
syn Sandry i Krzysztofa

ur. 8.03  (4120 g i 60 cm)

Mateusz Biełka
syn Anny i Pawła

ur. 14.03 (3875 g i 58 cm)

Igor Skiera
syn Iwony i Grzegorza

ur. 14.03 (4080 g i 57 cm)

Paulina Kwiecińska
córka Karoliny i Krzysztofa
ur. 14.03 (3650 g i 54 cm)

Magdalena Zajchowska
córka Sandry i Sebastiana

ur. 13.03 (3800 g)

Antoś Gębka
syn Marzeny i Rafała

ur. 13.03 (3720 g i 59 cm)

Zuzanna Pawlas 
córka Dominiki i Macieja

ur. 14.03 (3345 g i 52 cm)

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem  
będzie ustalenie najwyższej stawki czynszu najmu i na jej podstawie 

zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu dla mieszkania 
w Rudzie Śląskiej-Bykowinie, ul. kopalniana 16/3  

(2 pokoje + kuchnia, parter) o powierzchni 42,78 m2  
stawka wywoławcza czynszu 2,00 zł/m2. 

Oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne 
tj. za energię cieplną (co),zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz śmieci oraz gaz zbior-
czy w zależności od wyposażenia budynku.

Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela dział 
członkowsko-lokalowy Spółdzielni tel. 32 248-24-11 wew. 209. 

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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ROBOTNIK GOSPODARCZY 
Zakres obowiązków:

wykonywanie wszelkich prac ogrodniczych, • 
obsługa narzędzi spalinowych (kosy, piły, obsługa traktorka ogrodniczego), • 
doraźne odśnieżanie terenów zewnętrznych • 
inne prace mające na celu prawidłowe utrzymanie terenów zielonych.• 

Oferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, • 
pełny pakiet socjalny, • 
szkolenia.• 

Aplikacje wraz z wyrażoną aktualną zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych (na CV zgodną z RODO) prosimy składać 

w siedzibie MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 
lub drogą mailową na adres mpgm@mpgm.com.pl

POSZUKUJE PRACOWNIKÓW 
DO PRACY 

NA STANOWISKU:

MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Ślusarz przebudowy
Miejsce pracy:  Ruda Śląska

Zakres obowiązków: 
zabudowa i demontaż osprzętu na liniach produkcyjnych,• 
przygotowywanie osprzętu technologicznego,• 
wykonywanie prac ślusarskich i montażowych.• 

Wymagania:
wykształcenie zawodowe,• 
umiejętność analizy i interpretacji rysunku technicznego,• 
umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,• 
dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy • 
w zawodzie ślusarza.

Elektryk/Elektromonter
Miejsce pracy:  Ruda Śląska

Zakres obowiązków:
podłączanie urządzeń elektrycznych,• 
montaż instalacji elektrycznych,• 
zapewnienie prawidłowej pracy maszyn i urządzeń • 
produkcyjnych,
wykonywanie napraw instalacji, urządzeń rozdzielczych • 
i aparatury pomocniczej.

Wymagania:
wykształcenie średnie lub zawodowe kierunkowe,• 
uprawnienia kwalifi kacyjne G1-E, • 
uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3m,• 

Poszukujemy kandydatów do pracy w grupie kapitałowej HUTA POKÓJ  na stanowiska: 
umiejętność analizy i interpretacji schematów • 
elektrycznych i rysunku technicznego,
znajomość obsługi elektronarzędzi, przyrządów • 
pomiarowych, parametrów urządzeń i instalacji 
energetycznych,
dodatkowym atutem będą: uprawnienia do obsługi • 
wózków jezdniowych, wiedza 
z zakresu przemysłowych instalacji rozdzielczych • 
i oświetleniowych oraz doświadczenie w pracy 
w służbach utrzymania. 

Ślusarz/Mechanik 
Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:
zapewnienie utrzymania maszyn i urządzeń w należytym • 
stanie technicznym i eksploatacyjnym,
przeprowadzanie remontów i konserwacji maszyn • 
i urządzeń,
wykonywanie prac ślusarskich i montażowych,• 
bieżące usuwanie awarii i usterek.• 

Wymagania:
wykształcenie średnie lub zawodowe kierunkowe,• 
uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3m,• 
umiejętność analizy i interpretacji rysunku technicznego,• 
dodatkowym atutem będą: uprawnienia do obsługi • 
wózków jezdniowych, uprawnienia spawalnicze oraz 
doświadczenie w pracy w służbach utrzymania ruchu.

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że Administratorem  danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb rekrutacji na wolne stanowiska 
pracy i tylko w czasie trwania tych rekrutacji jest  „Huta Pokój” SA  ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, 
oprócz spółek Grupy Kapitałowej Huta Pokój, tj. „Huta Pokój” S.A.,  „Huta Pokój Konstrukcje”  Sp. z o.o. Informujemy, że w stosunku do podanych danych przysługuje 
Pani/Panu prawo do żądana dostępu  do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profi lowania.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca z przeznaczeniem na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań ograniczonych – z przeznaczeniem na poprawę wa-
runków zagospodarowania nieruchomości przyległej – jest nieruchomość gruntowa własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dwor-
ca, stanowiąca działkę nr 3298/25 o powierzchni 374 m2, obręb Kochłowice, karta mapy 1, KW 
nr GL1S/00007554/5 (działy III i IV ww. księgi są wolne od wpisów). Do udziału w przetargu będą 
uprawnieni właściciele działek nr: 1573/26, 1574/26, 3299/25, 3716/19. 

Przetargi, które odbyły się w dniach: 30.10.2018 r., 12.12.2018 r., 19.02.2019 r. zakończyły się 
wynikiem negatywnym.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska zbywana nieruchomość stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz funkcji 
usługowej (symbol planu 26MNUI) oraz funkcji usługowej (symbol planu 148U). 

Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt, zbliżony do trójkąta, położona jest w sąsiedztwie te-
renów mieszkaniowych, nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych i ze wszystkich 
stron otoczona jest gruntami osób trzecich. 

Działka nr 3298/25 objęta jest 2 umowami dzierżawy, obowiązującymi do dnia 30.11.2020 r.
z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe. Nabywca nieruchomości z dniem zawarcia aktu 
notarialnego wchodzi w prawa Wydzierżawiającego.

Cena wywoławcza (nett o) do rokowań wynosi: 29.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towa-

rów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. 
Rokowania odbędą się w dniu 25.04.2019 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć uprawnione osoby, które zapoznają się z pełną treścią ogłosze-

nia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 18.04.2019 r. dokonają wpłaty wadium 
w wysokości 1.500,00 zł, przelewem na konto (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środ-
ków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu, złożą w sekre-
tariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach i przed-
łożą Komisji Przetargowej przed rokowaniami wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

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

Oferujemy:  umowę o pracę,  w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym (3 zmiany), możliwość rozwoju 
 zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia, atrakcyjny pakiet socjalny, możliwość
 przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.
Kontakt:  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV klikając w przycisk 
 Aplikuj na naszej stronie internetowej: www.hutapokoj.eu/praca
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USŁUGI

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, 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. 
505-946-693.

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-
672.

 Szybka gotówka z dostawą do domu, na-
tychmiastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, 
tel. 32 348-61-68, 504-819-404. Pośrednik 
CDF S.C. Firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. Tel. 
605-109-517.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. So-
lidnie. Tel. 737-593-999.

 BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wy-
kładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 
503-574-985.

 CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, 
skracamy i obszywamy), wykładzin, tapicerki 
meblowej, tel. 602-642-294.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrze-
walną. Tel. 512-549-097.

 PRANIE MEBLI TAPICEROWANYCH, DYWA-
NÓW. SZYBKO I SOLIDNIE. TEL. 519-639-121.

USŁUGI POGRZEBOWE

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

NIERUCHOMOŚCI
 

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

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, czteropokojowe, 58 m2, 150 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, 
gotówka. Tel. 730-770-900.

 Sprzedam M-4 Kanarków, 64 m2, M-3 Dwo-
raka, 33 m2, Sławika 44 m2, 115 tys., M-2 Le-
cha, 79 tys. Tel. 793-017-323, www.lokator.
nieruchomosci.pl.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

domów jednorodzinnych. Obecna oferta: 
HALEMBA, ul. Solidarności od 89 m2, WIREK, 
ul. Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż” od 

125 m2. Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 
691-523- 055.

 SPRZEDAM MIESZKANIE, 110 m2, ul. 
Wolności – przy DTŚ. Tel. 668-845-818, 
www.posesja.rsl.pl.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 887-877-189. 

 Mieszkanie do wynajęcia długookresowo. 
Umeblowane, po remoncie, 72 m2. Ruda 
Śląska, dzielnica Orzegów, nowe budownictwo. 
Tel. 516-069-440.

 Sprzedam kawalerkę, Fojkisa, II piętro, 
35,98 m2, tel. 693-141-453.

 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.
fh utechnika.pl, tel. 785-720-563. Wspólnoty 
mieszkaniowe, budynki użytkowe, place, itp.

 Do wynajęcia M-2, 33 m2, Dworaka. Tel. 
506-695-580.

 Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 733-332-
531.

MOTORYZACJA

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

 Dkup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc 
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

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

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘ-
CEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najle-
piej. 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.

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 
od 0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMU-
LATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 
52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Buduj-Remontuj zatrudni pracowników 
ogólnobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788-
266-235.

 Chcesz zarabiać większe pieniądze? 
Pracuj jako opiekunka seniorów w Niem-
czech. Nie znasz języka niemieckiego? Za-
pisz się na bezpłatny kurs w Rudzie Śląskiej, 
z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-
288-940.

 Kucharkę,bufetową zatrudnię na stałe 
– RŚL. 1. Tel. 668-447-128.

 Fryzjerkę na dobrych warunkach zatrudnię. 
Halemba. Tel. 509-553-851.

 Przyjmę do pracy brukarstwo, ogrodzenia, 
remonty, budowa. Tel. 504-334-464.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z do-
świadczeniem do ciężkiej pracy fi zycznej. In-
formacji udzielam po godz. 14 tel. 691-911-
683.

 Firma Bedamex zatrudni pracowników 
budowlanych. Tel. 601-504-030.

RÓŻNE

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

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, 
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 
603-280-675.

Pani Danucie Godzik
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

SYNA
składa 

Dyrektor wraz z Pracownikami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność”

Emily Dickinson
Pani

Annie Dąbrowskiej
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11

w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

23 marca 2019 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie – 4,2–21 km

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł.

 
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.

TERMINY KOLEJNYCH BIEGÓW
13.04.2019 | 18.05.2019 | 8.06.2019 | 20.07.2019

3.08.2019 | 7.09.2019 | 12.10.2019 | 9.11.2019

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości 

gruntowej położonej w rejonie ulicy: ulicy Zamenhofa i Międzyblokowej, która 
zostanie oddana w najem  na okres 9 lat z przeznaczeniem pod istniejące 

pawilony handlowe wraz z terenem niezbędnym do korzystania.
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Ju-JiTSu

Goryle  
triumfowały

Aż szesnaście medali zdobyły rudzkie goryle podczas 
startu w Pucharze Polski Południowej. Na zawodach po-
łączone siły Academii Gorila Ruda Śląska i Academii 
Gorila Rybnik zdominowały większość kategorii. Meda-
le zdobyli: Marek Filip – złoto gi, złoto no gi; Ernest 
Białecki – złoto gi, złoto no gi; Tomasz Paszek – złoto 
gi, złoto no gi; Przemysław Kampa – złoto gi, brąz no gi; 
Patryk Bucki – złoto gi; Dominik Maziarz – srebro gi; 
Marcin Dobias – srebro gi; Paweł Porzuczek – srebro gi; 

Zawodnicy Academii Gorila popisali się dobrą 
formą w Pucharze Polski Południowej.

łucznicTwO

Siedem medali dla łuczników
Siedem medali zdobyli łucznicy UKS-u Grot Ruda 

Śląska podczas IX Halowych Mistrzostw Polski Mło-
dzików w Głuchołazach. Rudzki klub reprezentowało 
jedenastu zawodników, którzy wywalczyli cztery złote 
i trzy srebrne medale. 

Wyniki: Jakub Sroka – 880/900 pkt – halowy mistrz 
Polski młodzików 2019, Dominika Ratyńska – 843/900 
pkt – halowa mistrzyni Polski młodziczek starszych 
2019; Natalia Lepa – 880/900 pkt – halowa wicemi-
strzyni Polski młodziczek 2019; Natalia Lepa/Jakub 
Sroka – halowi mistrzowie Polski młodzików 2019 
w konkurencji mikst; Dominika Ratyńska/Adrian Szła-
pak – halowi wicemistrzowie Polski młodzików star-
szych 2019 w konkurencji mikst; Natalia Lepa/Domi-
nika Brzezina/Maja Tomczak/Karolina Grudzień  
– halowe mistrzynie Polski młodziczek 2019 w kon-

Kolejne medale zdobyli  
rudzcy łucznicy w Głuchołazach. 

kurencji drużynowej; Jakub Sroka/Paweł Korzonek/
Maciej Sitek/Mateusz Synowiec – halowi wicemi-
strzowie Polski młodzików 2019 w konkurencji dru-
żynowej. 

zaPaSy 

Zapaśnicy popisali się formą
To był udany weekend dla zapaśników z Rudy Ślą-

skiej.W sobotę (16.03) na hali GKS-u Katowice odbyły 
się Mistrzostwa Śląska Dzieci w zapasach  w stylu kla-
sycznym, na których bardzo dobrze spisali się zawod-
nicy rudzkiej Pogoni, zdobywając dwa złote i trzy 
srebrne medale oraz jeden brązowy. Złoto wywalczyli: 
Rafał Bzdyra (60 kg) i Szymon Olbryś (59 kg), srebrne 
zdobyli Franek Sikora (60 kg), Julian Bzdyra (35 kg) 
oraz Dorian Bzdyra (71 kg). Z kolei brązowy medal 
wywalczył Xsawier Geistler (35 kg). 

Duży sukces odniosły także zapaśniczki Slavii  
w Karlinie, gdzie wywalczyły sześć medali w I Pucha-
rze Polski kadetek i w Turnieju Nadziei Olimpijskich 
Krajów Wyszehradzkich. ZKS Slavia Ruda Śląska za-
jął też pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej ka-
detek. Złoty medal zdobyła Kamila Kulwicka, która 
zdecydowanie pokonała w finale swoją przeciwniczkę 
wynikiem 10:0. Srebrny medal wywalczyła Emilia Pi-
sula, która przez eliminacje do finału szła jak burza, 
wygrywając wszystkie walki przez przewagę technicz-
ną. Na najniższym stopniu podium stanęły Martyna 
Skalec, Wiktoria Gregorczyk, Oliwia Oparczyk i Patry-
cja Cuber. Zawodniczka OSSM Ruda Śląska Weronika 
Kapinos, będąca faworytką, zdominowała swoją kate-
gorię ,wysoko pokonując wszystkie przeciwniczki. 

Zawodnicy Pogoni zdobyli złote,  
srebrne i brązowe medale. 

Zapaśniczki Slavii popisały się formą w Karlinie. 

Zgoda już prawie w I lidze

To był niezwykle pasjonujący i udany mecz. W so-
botę (16.03) bielszowicka Zgoda po raz kolejny poka-
zała, na co ją stać. Na własnej hali szczypiornistki  
z Bielszowic pokonały zawodniczki z Rzeszowa wyni-
kiem 37:21 i dzięki temu zwycięstwu są o krok od 
awansu do I ligi. – Przed naszymi zawodniczkami jesz-
cze trzy spotkania, ale żeby awansować do I ligi wy-
starczy, że odniosą tylko jedno zwycięstwo. Trzymamy 
kciuki. Uda się! – mówi Krystian Mrochen, prezes  
KS Zgody Ruda Śląska Bielszowice. Przypomnijmy,  
2 marca Zgoda pokonała na własnym boisku drużynę 
Imperium II Katowice 39:23 (26:10), a tydzień później 
na meczu wyjazdowym drużynę z Raciborza (UKS 
Pietrowice Wielkie – Zgoda Ruda Śląska 21:30 (9:17).

Drużyna świętowała po zwycięskim meczu. 

zgOda ruda ŚląSka BielSzOwice – SPr HandBall rzeSzów 37:21 (20:8)
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 Skład Zgody: Natalia Podsiedlik, Agnieszka Zi-
mowska, Justyna Cuber, Gabriela Zelek 7, Ania Sa-
mol 7, Magdalena Kuberek 6, Jessica Prokop 5, Jul-
ka Skubacz 4, Kinga Zawada 3, Olivia Korbel 3, 
Natalia Kita 1, Gosia Chruścińska 1, Magdalena Na-
siłowska, Marta Weihrauch oraz Martyna Hawryluk. 
Trenerzy: Marek Płatek i Piotr Depta. 

Skład SPR-u Handball Rzeszów: Paulina Lasek 8, 
Julia Ginalska 4, Aleksandra Dębiak 3, Julia Tere-
szek 1, Magdalena Długosz 1, Gabriela Warwas 1, 
Aneta Rembisz 1, Dominika Puchalska 1, Anita 
Ziajka 1, Anna Stapińska, Klaudia Prajsnar, Gabrie-
la Gołąb, Wiktoria Flak oraz Julia Jamrozik. Trene-
rzy: Jakub Bober, Maciej Śliż.

POdnOSzenie ciężarów

Ciężarowcy z medalami
Cztery złote medale zdobyli zawodnicy CKS-u Sla-

via Ruda Śląska podczas zawodów w Tarnowskich Gó-
rach. Na Mistrzostwach Śląska do lat 20 walczyło aż 
dziewięciu zawodników klubu. 

Złoto zdobyli: Łukasz Gesse (kategoria 55 kg)  
– z wynikiem 122, dwubój; Mateusz Malik (kategoria 

67 kg) – z wynikiem 160, dwubój; Kewin Borowicz 
(kategoria 81 kg) – z wynikiem 120, dwubój oraz Ma-
teusz Bednar (kategoria 102 kg) – z wynikiem 158, 
dwubój. Natomiast brąz wywalczyli: Tomasz Bądkow-
ski (kategoria 73 kg) – dwubój, 166 kg oraz Błażej 
Czyrnek  (kategoria +109 kg) – dwubój, 150 kg.

Miłośnicy biegania i zdrowego stylu życia ponownie 
spotkają się na bieżni Szkoły Podstawowej Sportowej 
nr 15 w Rudzie Śląskiej. Już w sobotę (23 marca) o go-
dzinie 11.00 odbędzie się pierwszy w tym roku Bieg 
Wiewiórki, który rozpocznie czwarty sezon tej popu-
larnej biegowej imprezy. Cieszy się ona zainteresowa-
niem biegaczy w każdym wieku.

 – Bieg Wiewiórki to już w naszym mieście taka mała 
tradycja, dlatego mam nadzieję, że w tym roku, tak sa-
mo jak w latach ubiegłych, frekwencja dopisze. Ten 
bieg to świetna okazja, żeby wyjść z domu i spędzić so-
botę aktywnie, w towarzystwie zapalonych biegaczy  
i miłośników nordic walking. Serdecznie zachęcam do 
udziału w biegu – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

 Sobotnie wydarzenie zainauguruje cykl dziewięciu 
comiesięcznych zawodów, z których ostatnie odbędą 
się 9 listopada br. Warto dodać, że impreza ta skierowa-
na jest do dzieci, osób uprawiających nordic walking, 
a także biegaczy amatorów i sportowców zrzeszonych 
w klubach sportowych. Ci ostatni, podobnie jak w roku 
ubiegłym, będą mogli pokonać maksymalnie dystans 
półmaratoński.

 – Ten bieg przede wszystkim ma uczyć aktywnych 
postaw i pokazać, jak można sportowo i zdrowo spę-
dzać wolny czas, a przy okazji wspaniale się bawić  
– podkreśla Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. – Bar-
dzo chcielibyśmy, żeby z wiewiórką każdego miesiąca 
biegały całe rodziny. To wspaniała okazja, żeby na 
chwilę oderwać się od codzienności i spędzić czas na 
powietrzu – dodaje.

Tak jak każdego roku, bieg rozpoczynał się będzie 
i kończył na bieżni Szkoły Podstawowej Sportowej  

nr 15. W trakcie biegu jego uczestnicy pokonają pętlę  
o długości 4,2 km, która przebiega przez halembski las. 
Z kolei dzieci, które nie przekroczyły jeszcze piętnaste-
go roku życia, mogą sprawdzić swoje siły na dystansie 
1000 m.

 – Każdy z biegaczy oraz uczestników marszu nordic 
walking sam zdecyduje, ile okrążeń chce pokonać. Nie 
ma żadnego przymusu. Maksymalnie biegacze mogą 
pokonać tę pętlę pięć razy, czyli w sumie zrobić 21 km, 
a osoby, które wezmą udział w nordic walking trzy razy 
i w sumie pokonać 12,6 km – informuje Aleksandra Po-
loczek.

 Zgłoszenia do biegu prowadzone są internetowo 
przez specjalny formularz znajdujący się na stronie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej. Wysokość wpisowego na bieg i nordic walking 
wynosi 15 zł dla dorosłych i 5 zł dla dzieci. W przypad-
ku zapisów w biurze zawodów w dniu biegu opłata 
wyniesie 25 zł (osoby dorosłe) i 10 zł (dzieci).

 Podczas każdego biegu będzie prowadzona klasyfi-
kacja generalna kobiet i mężczyzn z ręcznym pomia-
rem czasu w konkurencji bieg, jak również w konku-
rencji nordic walking. Zdobywcy pierwszych miejsc 
otrzymają upominki ufundowane przez organizatora, 
natomiast pozostali uczestnicy dyplomy. Czekał będzie 
też na nich poczęstunek. Warto dodać, że pod koniec 
cyklu statuetka „Rudzka Wiewiórka” oraz upominki 
powędrują do najaktywniejszych uczestników, którzy 
wystartują przynajmniej siedem razy na dowolnym dy-
stansie i w dowolnej konkurencji. Dotyczy to również 
biegu na dystansie 1000 m. Co więcej, dorośli i dzieci, 
którzy wystartują we wszystkich zawodach, czyli dzie-
więć razy, otrzymają „Dużą Rudzką Wiewiórkę”.

Krzysztof Włodarczyk – brąz gi; Denis Sekura – brąz gi; 
Marcel Zając – brąz gi oraz Bartek Panic – brąz gi. 

Biegi 

Znów pobiegną z wiewiórką
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Piłka nożna 

Udany sparing Grunwaldu 
 Ostatni sparing przed rozpoczęciem rundy wiosennej GKS Grun-

wald może zaliczyć do udanych. Podczas sobotniego (16.03) meczu 
piłkarze z Rudy Śląskiej pokonali drużynę z Borowej Wsi wynikiem 
6:1. 

W 5. minucie wynik spotkania otworzył Jakub Kozłowski. Po dogra-
niu Wojciecha Jankowskiego, z lewej strony Daniel Babisz posłał piłkę 
w pole karne, ale bramkarz zdołał ją odbić. Do piłki dopadł jednak Ko-
złowski, który zwiódł obrońcę i pokonał bramkarza. W 9. minucie spo-
tkania po rzucie rożnym groźną sytuację mieli goście, ale Daniel Babisz 
odbił strzał na rzut rożny. W odpowiedzi Jakub Kozłowski zakończył 
bramkową kontrę strzałem nad poprzeczką. Po chwili po rzucie wolnym 
Wojciecha Jankowskiego Michał Petrus przepuścił piłkę, która trafiła 
pod nogi Daniela Babisza. Jednak ten uderzył nad bramką. Następna 
okazja na gola pojawiła się w 17. minucie meczu. Po dośrodkowaniu 
testowanego prawego obrońcy z piłką minął się bramkarz, a Dawid 
Chmielarski przejął ją i strzelił w długi róg tuż nad poprzeczką. Na 2:0 
wynik w 24. minucie podwyższył Wojciech Jankowski. Daniel Babisz 
wyłożył piłkę „Jankesowi”, a ten nie zmarnował sytuacji sam na sam 
z bramkarzem. Kapitan Grunwaldu zaliczył również asystę przy golu na 
3:0. Wrzucił piłkę za plecy obrońców do Michała Petrusa, który nie dał 
szans bramkarzowi. Tuż po przerwie po faulu na Michale Petrusie, Da-
niel Babisz zamienił jedenastkę na gola. W 56. minucie strzał testowane-
go środkowego pomocnika Grunwaldu zatrzymał się na słupku, a po 
chwili Wojciech Jankowski uderzył obok dalszego słupka. W 61. minu-
cie zawodnik Burzy ładnym strzałem z dystansu zaskoczył Łukasza Kur-
pasa. Trzy minuty później bliski szczęścia z wolnego był również Patryk 
Kucharz, ale posłał piłkę tuż nad bramką. Z kolei w 72. minucie Michał 
Podlacha sprawdził bramkarza gości, który wybił piłkę na róg. Piłkarze 
z Halemby zakończyli sparing mocnym uderzeniem. W 89. minucie Da-
niel Babisz dośrodkował z rzutu wolnego na dalszy słupek (trzecia asy-
sta), a tam Karol Ostrowski wpakował piłkę do siatki. Wynik na 6:1 w do-
liczonym czasie gry ustalił Wojciech Jankowski po wymianie podania 
z Jakubem Doleckim i rozmontowaniu obrony gości.

ZaPasy 

Z każdym rokiem wykonuję mały progres
Natalia Strzałka to tegoroczna mistrzyni Eu-

ropy do lat 23, a także srebrna medalistka Aka-
demickich Mistrzostw Świata w zapasach ko-
biet. Zdobyła również złoty medal Mistrzostw 
Polski Seniorek w zapasach kobiet oraz złoty 
medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski do  
lat 23. Zapaśniczka ZKS-u Slavia Ruda Śląska 
opowiada nam o ostatnich mistrzostwach, swo-
jej pasji do zapasów i planach na przyszłość.

– Osiągnęłaś wielki sukces podczas zawo-
dów w Nowym Sadzie. Zostałaś mistrzynią 
Europy do lat 23. Jakie to uczucie?

– Do dzisiaj jestem niezwykle podekscyto-
wana. To przepiękne uczucie, takie, którego nie 
da opisać się słowami, gdy stoisz na podium, 
a w tle słychać  nasz hymn narodowy, „Mazurek 
Dąbrowskiego”. Wtedy wiesz, że to jest właśnie 
Twój dzień, że jesteś najważniejszy. Z każdym 
dniem zaczyna docierać do mnie to, co się stało 
w Serbii. Kilka dni temu jeszcze w to nie wie-
rzyłam.

– Czy finałowa walka była trudna?
– Wiedziałam, że to będzie ciężka walka. Ro-

sjanka była faworytką. Chciałam wyjść na matę 
i dać z siebie wszystko. Weszłam do finału 
skoncentrowana z założeniami taktycznymi od 
mojej trenerki i udało się!

– Można powiedzieć, że 2018 rok należał 
do Ciebie. Zdobyłaś wiele medali na przy-
kład srebrny medal Akademickich Mi-
strzostw Świata w zapasach kobiet, czy ostat-
nio złoto w Serbii. Chyba lubisz wygrywać?

– A kto nie lubi? Pewnie, że lubię wygrywać. 
Jest to najpiękniejsze uczucie, kiedy stoi się na 

Natalia 
Strzałka to 
tegoroczna 

mistrzyni 
Europy 

do lat 23. 

najwyższym miejscu podium, jakie tylko moż-
na sobie wyobrazić. Ale to fakt. 2018 rok był 
dla mnie w miarę dobrym rokiem.

– Wcześniej też odniosłaś wiele sukcesów. 
Które z nich uważasz za najważniejsze  
w swojej karierze?

– Jedno z najbardziej dla mnie ważnych osią-
gnięć to zdobycie brązowego medalu na Mło-
dzieżowych Igrzyskach w Chinach w 2014 roku 
i zdobycie wicemistrzostwa świata w grupie ka-
detek także w 2014 roku.

– Twoja sportowa kariera rozpoczęła się 
w 2011 roku. Czy uważasz, że z każdym ro-
kiem jesteś coraz silniejsza?

– Tak, z każdym rokiem wykonuję mały pro-
gres. Ciągle staram się dążyć do osiągnięcia 
lepszej wersji siebie.

– Jakie plany na przyszłość? Czy uważasz, 
że jeszcze nad czymś musisz popracować?

– Muszę dużo jeszcze popracować nad błęda-
mi, które zdarza mi się popełniać w walkach. 
Teraz będzie tylko ciężej, bo oczekuję od siebie 
perfekcji w tym względzie.

– Opowiedz jeszcze, jak wygląda dzień za-
paśniczki? Ile raz w tygodniu trenujesz?

– Spędzam około 200 dni w roku na wyjaz-
dach z kadrą narodową, a wracając do domu 
próbuję zawsze zachować ciągłość treningu.  
Staram się trenować dwa razy dziennie, żeby 
moja forma była zawsze na takim samym pozio-
mie.

– Jak wyglądają treningi?
W zapasach jest tak fajnie, że nasze treningi 

są zróżnicowane. Wykonujemy naprawdę wiele 

Zapraszamy na najbliższe  
testy kwalifikacyjne do SMS

Terminy testów:

Liceum SMS
nabór do klasy 1 po ukończeniu gimnazjum oraz do klasy 1  

po ukończeniu szkoły podstawowej. Rejestracja kandydatów  
do udziału w testach rozpoczyna się 30 minut

przed ich rozpoczęciem.

Szkoła podstawowa
Siatkówka: 

17.04 godz. 17.30, 25.04 godz. 16.00,  
22.05 godz. 17.30, 5.06 godz. 17.30

Testy z siatkówki odbywają się w hali MOSiR  
w Rudzie Śląskiej-Halembie

Klasy – I, II, III
Akrobatyka sportowa/piłka nożna: 

25.03 godz. 16.30, 15.04 godz. 16.30,  
13.05 godz. 16.30, 3.06 godz. 16.30

Miejsca – sala gimnastyczna przy Burloch Arena 
w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy ulicy Bytomskiej 15

Zapraszamy na Dzień otwarty do szkoły  
– szczegóły na www.smsrudaslaska.pl

Piłka nożna:
25.03 godz. 16.30, 15.04 godz. 16.30, 
13.05 godz. 16.30, 3.06 godz. 16.30

Miejsce – Burloch Arena w Rudzie Ślaskiej-Orzegowie  
przy ulicy Bytomskiej 15

Klasy – IV, V, VI, VII, VIII
Piłka nożna/Akrobatyka

25.03 godz. 16.30, 15.04 godz. 16.30, 
13.05 godz. 16.30, 3.06 godz. 16.30

Miejsce: 
Piłka nożna – Burloch Arena w Rudzie Śląskiej-Orzegowie przy 

ulicy Bytomskiej 15
Akrobatyka – sala gimnastyczna przy Burloch Arena w Rudzie

Ślaskiej-Orzegowie przy ulicy Bytomskiej 15

Grunwald Ruda Śląska 6:1 Burza ii Borowa Wieś (3:0)

Fo
to

: S
zy

m
on

 S
ik

or
a

ćwiczeń, na przykład biegi interwałowe, mamy 
siłownię z sztangami, walki sparingowe, uczy-
my się techniki, a nawet czasem gramy w kosza. 
Później przychodzi czas na zapasy.

– A co jeszcze robisz na co dzień, oprócz 
tego, że trenujesz?

– Jak jestem w domu to staram się uczyć na 
studiach i spędzać dużo czasu z rodziną i naj-
bliższymi. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ 
bardzo często mnie w tym domu po prostu nie 
ma.

– I jeszcze na koniec, powiedz, kiedy roz-
poczęła się Twoja przygoda z zapasami? 
I dlaczego akurat ta dyscyplina?

– Wszystko zaczęło się, kiedy byłam w szó-
stej klasie podstawówki. Wcześniej trenowałam 
tańce i akrobatykę. Mój tata uważał jednak, że 
mam predyspozycje do zapasów i przyprowa-
dził mnie na trening. I tak zaczęła się moja przy-
goda z zapasami, która, mam nadzieję, będzie 
trwała jak najdłużej.

REkLaMa
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