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miejscach w naborze do kl. i,
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Zespół Szkół nr 5 kształci
praktycznie w kraju i za granicą.
Otwieramy nowe zawody.
Dajemy kwalifikacje
niezbędne Na rynku pracy.
Działamy w myśl zasady:
dzisiaj szkoła, jutro praca.

NOWY BYTOM

Teatralny jubileusz

Od 25 lat spotykają się na scenie Szkoły Podstawowej nr 22, by popisać się swoimi talentami aktorskimi
i wokalnymi. Z racji tego, że w tym roku przypada
ćwierćwiecze Szkolnego Festiwalu Teatralnego,
uczniowie SP nr 22, ich nauczyciele, absolwenci placówki oraz zaproszeni goście spotkali się w Miejskim
Centrum Kultury, by wspólnie i oczywiście artystycznie obchodzić to święto.
– Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że nasz
Szkolny Festiwal Teatralny odbywa się już po raz 25.
Z racji tego zorganizowaliśmy wielką galę, podczas
której nagrodziliśmy laureatów festiwalu. Z kolei na
scenie mogliśmy podziwiać występy gości np. zespołu
Gang Marcela czy Grzegorza Poloczka. Wśród gości
nie zabrakło także naszych absolwentów, dawnych nauczycieli oraz uczniów. To, że spotkaliśmy się w Miejskim Centrum Kultury, nadaje znaczenia tej gali. Przegląd teatralny odbył się w naszej szkole, a podsumujemy festiwal właśnie w tym miejscu – podkreślał Damian
Pajonk, dyrektor SP nr 22.
W imprezie, która odbyła się w MCK-u, uczestniczyło 13 zespołów, z których aż siedem zdobyło laur
złotej maski. Byli to uczniowie klas I b, II a, II b, IV a,
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W trakcie jubileuszu wręczono wyróżnienia
klasowe oraz indywidualne.

IV b, VII a i VIII a. Nie zabrakło również indywidualnych wyróżnień. Prócz występów teatralnych i muzycznych uczniów, widzowie mogli zobaczyć przedstawienie „Królewna Śnieżka” w wykonaniu nauczycieli
SP nr 22 oraz koncert byłych uczniów szkoły pt. „Mikrofon dla Absolwenta”. – Magiczne jest to, że co roku
absolwenci z różnych roczników pojawiają się na scenie szkolnego teatru. Dziękujemy im za to, że chcą tu
być z nami, że czują potrzebę wspólnego działania
– podsumowała Ewa Zieleźnik, nauczycielka w Szkole
Podstawowej nr 22. 
JO

RUDA ŚLĄSKA

Rajdowcy na ulicach miasta
• w szkole branżowej – elektryk i ślusarz oraz
w klasie wielozawodowej.
Wystarczy sprawdzić jakikolwiek portal z ofertami pracy, by przekonać się, że progów naszej
szkoły nie opuszczają potencjalni bezrobotni,
lecz poszukiwani na rynku fachowcy. Prowadzimy nieustanną diagnozę i dostosowujemy naszą
ofertę edukacyjną, by spełniać oczekiwania
uczniów i odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy. Najnowszym tego efektem jest kierunek – technik transportu drogowego, który
umożliwia uczniom bezpłatne zdobycie w szkole prawa jazdy kat. B, przygotowanie do kategorii C, kwalifikacji wstępnej i kategorii C+E
Jako szkoła jesteśmy dobrze przygotowani na
przyjęcie dwóch roczników uczniów w roku
szkolnym 2019/2020 – dysponujemy dogodnie
zlokalizowanym, przestrzennym budynkiem
z dobrze wyposażonymi pracowniami i salami
lekcyjnymi, a co najważniejsze mamy do zaoferowania atrakcyjne, przyszłościowe kierunki nauczania, ciekawe praktyki zawodowe – w tym
zagraniczne – oraz współpracę z firmami i przedsiębiorstwami, które zainteresowane są wsparciem kształcenia zawodowego, a co najważniejsze – zatrudnianiem naszych absolwentów.
„Nasze zawody mają przyszłość europejską”
to zatem nie tylko tytuł projektu już odbytych
praktyk zagranicznych we Włoszech, ale to hasło pozostające drogowskazem naszego dalszego rozwoju pod nowym szyldem, pod którym
będziemy funkcjonować od 1 września 2019 r.,
a mianowicie: ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3.
Tymczasem zapraszamy do zapoznania się
z ofertą szkoły. Każdy dzień to dzień otwarty dla
Was gimnazjaliści i ósmoklasiści. Zapraszamy Was
i Waszych Rodziców. Jesteśmy do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30
do 15.30 w siedzibie szkoły przy ul. Jankowskiego
2, a 24h/ 7 dni w tygodniu na naszym profilu FB
– Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej.

du, kierujemy się tym, żeby pokazać ciekawe miejsca
w Rudzie Śląskiej. W tym roku wyznaczyliśmy sobie
trzy takie punkty – farmę alpak w Kochłowicach, parking przy ul. Sportowców w Bielszowicach oraz Browar Alternatywa, gdzie ustaliliśmy metę rajdu – podkreślił Marcin Lutek, jeden z organizatorów oraz zdobywca tytułu mistrza Polski 2018 w rajdach organizowanych przez Polski Związek Motorowy (wraz z Moniką Wojtkowiak). – Pogoda jak co roku nam dopisała,
a zainteresowanie uczestników było spore. Kilka ekip
znalazło się bowiem na liście rezerwowej – dodał.
Warto dodać, że w rajdzie wzięli udział nie tylko
mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale także Poznania, Warszawy, Kędzierzyna-Koźla, Katowic, Mysłowic, a nawet z Czech.
JO

Ruda

Piknik ekologiczny przy piekaroku
Chleb z „tustym” pieczony w piekaroku, spektakl
dla dzieci i spacer doliną Rowu Rudzkiego II to atrakcje, które czekały w sobotę (11.05) w Rudzie. Przy zabytkowym piecu chlebowym odbył się piknik ekologiczny, który przyciągnął wielu mieszkańców. Warto
dodać, że impreza przy piekaroku była jedną z czterech
w Rudzie Śląskiej, które odbyły się w ramach Dni
Otwartych Funduszy Europejskich.
Podczas wydarzenia odbył się spacer historycznopoznawczy doliną Rowu Rudzkiego II, znajdującego
się pomiędzy ulicami Kościelną i Bujoczka. Spacer poprowadził Krzysztof Rostański – profesor Politechniki
Śląskiej, specjalista w zakresie architektury krajobrazu
i planowania przestrzennego oraz Jacek Gorczyca, zoolog z Uniwersytetu Śląskiego. Przed spacerem natomiast odbył się piknik ekologiczny połączony z degustacją chleba ze smalcem wypiekanego w zabytkowym
piecu chlebowym. Natomiast z myślą o najmłodszych
przygotowano spektakl ekologiczny dla dzieci „Rajska
wyspa”, podczas którego poruszone zostały zagadnienia związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów, elektrośmieciami
i degradacją środowiska naturalnego.
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„Praktyka czyni mistrza” – to znane przysłowie jest wyznacznikiem zadań, które podejmuje Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej-Wirku, by
przygotować dobrych specjalistów na rynek
pracy.
Nie od dziś wiadomo, że dobry fachowiec to
prawdziwy skarb. To człowiek, który nie ma
problemów z zatrudnieniem i może liczyć na
wysokie zarobki. ZS nr 5 jako szkoła stara się
takich specjalistów na rynek pracy wprowadzać. Służy temu m.in. dobrze zorganizowany
i ciągle udoskonalany system praktyk uczniowskich. Szkolne przygotowanie teoretyczne do
zawodu jest bardzo ważne, ale dopiero w połączeniu z praktycznym zastosowaniem zdobywanej wiedzy stanowi o jakości wykształcenia
młodego człowieka w konkretnym zawodzie.
Żeby temu sprostać, szkoła od kilku lat organizuje dla uczniów praktyki zagraniczne w ramach programów ERASMUS + oraz POWER.
Ich dotychczasowi uczestnicy zdobywali doświadczenie zawodowe w Niemczech i we
Włoszech, planujemy kolejne projekty w jeszcze innych częściach Europy. W tym roku szkolnym praktyki odbywały się w Bolonii – wzięło
w nich udział w sumie 40 uczniów (dwie grupy
po 20 osób).
Praca za granicą pozwala na wielopłaszczyznowy rozwój przyszłych fachowców – oprócz przygotowania do konkretnego zawodu, uczy młodych ludzi samodzielności i kreatywności.
Uczniowie naszej szkoły kończą kierunki, po
których nie grozi im bezrobocie ani długotrwałe
poszukiwanie pracy. Kształcimy ich w następujących zawodach:
• w technikum – technik informatyk, technik
spedytor, technik transportu drogowego
(kierunek z prawem jazdy), technik elektryk,
technik mechanik, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik górnictwa podziemnego;

Fani motoryzacji, zagadek oraz dobrej zabawy spotkali się podczas kolejnego Rajdu Turystycznego
BEBOK. Jego uczestnicy pokonali 60-kilometrową
trasę po naszym mieście, a wśród nich znaleźli się
mieszkańcy całej Polski. Sobotni (11.05) rajd stanowił
rundę Turystyczno-Samochodowych Mistrzostw Polski, Turystycznego Pucharu Polski, Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu oraz Nawigacyjnego
Pucharu Śląska.
Rajd przebiegał w normalnym ruchu miejskim,
a załogi musiały stosować się do przepisów ruchu drogowego. W skład każdej ekipy BEBOK-a wchodziły
dwie osoby – kierowca oraz pilot. Miały one za zadanie
pokonanie trasy oraz zrealizowanie w trakcie specjalnie przygotowanych zadań. – Opracowując trasę raj-

Przy piekaroku można było skosztować
chleba z „tustym”.

W miniony weekend można było także zwiedzić nowoczesną pracownię badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych i studio nagrań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz pracownię gastronomiczną
w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia
Zawodowego, a także wziąć udział w pikniku na orzegowskim rynku. Atrakcje czekały również na Stacji
Biblioteka na dworcu w Chebziu.
AL
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DZIEŃ STRAŻAKA

Obchody tegorocznego Dnia Strażaka w Rudzie Śląskiej rozpoczęły się 6 maja mszą świętą w kościele pw. św. Piusa X w Rudzie. Kontynuowane były one kilka dni później w Miejskim Centrum Kultury, kiedy to świętowano również 60. rocznicę
powstania zawodowej straży pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Historia SP nr 4 sięga końcówki XIX wieku, kiedy
to powstała Katolicka Szkoła Elementarna, w ramach
której utworzono tylko jedną klasę z tylko jednym nauczycielem. Po latach historycznej zawieruchy w latach 1969/71 dokonano modernizacji budynku szkolnego oraz dobudowano jedno skrzydło. Natomiast
w 1987 roku szkole nadano imię Józefa Lompy i wręczono sztandar. – Szkoła od swego zarania zawsze miała na uwadze nie tylko rzetelne wykształcenie dzieci,
ale również za zadanie stawiała sobie działalność wychowawczą i opiekuńczą. Było to ważne, tym bardziej
że była ona jedyną placówką wychowawczo-opiekuńczą w Czarnym Lesie, toteż zawsze prowadziła działalność integrującą całe środowisko czarnoleśne oraz
współpracowała z instytucjami i organizacjami mającymi na celu służenie dobru dziecka – podkreśla Grażyna Kukiełka, dyrektorka SP nr 4.
By tak było, szkoła przeszła szereg remontów
m.in. w ostatnich dekadach. W latach 2005-2006 z powodu szkód górniczych budynek przeszedł gruntowną
modernizację. W roku szkolnym 2008/2009, kiedy to
właśnie Grażyna Kukiełka została dyrektorką szkoły,
przyszedł czas na kolejne remonty, w tym m.in. toalet.
Pojawiły się również plany wybudowania długo wyczekiwanej sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Ta została otwarta we wrześniu 2011 roku. Natomiast trzy lata później, odpowiadając na potrzeby rodziców, część budynku szkoły została wydzielona
i przystosowana do potrzeb przedszkolaków. Obecnie
jest ich około dwudziestu. Ponadto w tym czasie odbyła się termomodernizacja i wykonano oświetlenie frontowej ściany budynku SP nr 4. Oprócz przedszkolaków
obecnie do szkoły uczęszcza 302 uczniów, którzy edukują się w 10 salach lekcyjnych, a nad którymi opiekę
sprawuje 46 nauczycieli.

– Święto, którego patronem jest św. Florian, to okazja do uczczenia trudu i poświęcenia ludzi. Strażacy
codziennie ryzykują zdrowie i życie, niosąc pomoc podczas pożarów, ale również wypadków drogowych, czy
powodzi. Nierzadko płacą za to najwyższą cenę. Ich
postawa stanowi przykład godny naśladowania przez
wszystkich – podkreślał podczas uroczystości
ks. Krzysztof Sitek. Po jej zakończeniu poświęcono samochód specjalistyczny z podnośnikiem hydraulicznym. – Jest to też moment historyczny dla rudzkich strażaków, ponieważ świętujemy 60-lecie utworzenia zawodowej straży pożarnej. Jednakże należy zaznaczyć, że
ochrona przeciwpożarowa na obszarze Rudy Śląskiej
ma wieloletnią tradycję. Już na początku XIX wieku
władze Orzegowa i Rudy utworzyły wspólny obwód sikawkowy. Można więc rok 1822, w którym powstała ta
wspólnota, uznać za symboliczny początek zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej na obszarze należącym dziś do Rudy Śląskiej – przypominał z kolei podczas piątkowego (10.05) spotkania w Miejskim Cen-

Szkole wręczono odznakę za zasługi
dla województwa śląskiego.

Podczas uroczystości nie brakowało
życzeń i podziękowań.

Jednak na nauce przedmiotów obowiązkowych się
nie kończy. W szkole realizowany jest m.in. program
„Posiłek w szkole i w domu”, „Aktywna tablica”, a także „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zajęcia „Mój smartfon, mój mały świat – klikam z głową”
oraz projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”. Placówka współpracuje również ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”
oraz z Akademią Przyszłości (w ramach Stowarzyszenia „Wiosna”). Uczniowie oraz nauczyciele SP nr 4
kultywują ponadto nie tylko miłość do swojej małej
ojczyzny, ale i kraju. W ramach tego m.in. utworzono
„żywą flagę” oraz kotyliony, a także przyłączono się do
„Rekordu dla Niepodległej”. Za te zaangażowanie
w 2012 roku uczniowie zostali zaproszenie na spotkanie z prezydentem RP.
To wszystko podsumowano podczas piątkowej uroczystości w szkole, w trakcie której radna sejmiku województwa śląskiego, Urszula Koszutska wręczyła
placówce odznakę za zasługi dla województwa śląskiego. – Żeby dobrze przejść życie, należy podejmować
decyzje. Jednak często dopiero po czasie okazuje się,
czy były to decyzje słuszne, czy też nie. O tym, że szkoła
spełnia trzy podstawowe obowiązki, wszyscy wiemy. To
edukacja, opieka i wychowanie. Ale też wszyscy wiemy,
co głosił św. Jan Paweł II – troska i dobro o wychowanie dziecka są podstawowym sprawdzianem stosunku
człowieka do człowieka. I myślę, że dziś, w tak piękny
jubileusz, można powiedzieć, że decyzja sprzed 140 lat
była słuszna i trafna, a sprawdzian ze stosunku człowieka do człowieka zdaliśmy wszyscy wzorowo – mówiła podczas jubileuszu wiceprezydent miasta, Anna
Krzysteczko.
Joanna Oreł

W rudzkiej Straży Pożarnej pracuje
97 strażaków (15 oficerów, 18 aspirantów,
53 podoficerów i 11 strażaków) oraz
trzech pracowników cywilnych. Nad
bezpieczeństwem miasta Ruda Śląska czuwa
18 strażaków, którzy są w stałej gotowości do
natychmiastowego wyjazdu.

Foto: AW

Początkowo uczyło się tutaj 91 dzieci, a obecnie jest ich ok. 300. Przez 140 lat Szkoła Podstawowa nr 4 w Czarnym Lesie
wychowała ok. 10 tys. uczniów oraz zmieniła się nie do poznania, zarówno jeżeli chodzi o sam budynek, jak i funkcjonowanie placówki. W piątek (10.05) podczas jubileuszu podsumowano ten czas i przedstawiono, czym obecnie żyje szkoła.

Foto: JO

Strażacy świętowali

Foto: JO

„Czwórka” z historią

Uroczystości zorganizowano
w Miejskim Centrum Kultury.

trum Kultury Andrzej Małysiak, komendant miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia.
Wyższe stopnie służbowe otrzymało w tym roku
33 strażaków, w tym jeden oficer, dziewięciu aspirantów, osiemnastu podoficerów oraz pięciu strażaków
w korpusie szeregowym. Wręczona została także brązowa odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Natomiast dziesięciu strażaków otrzymało nagrodę prezydent miasta. Ponadto Komenda Miejska PSP w Rudzie
Śląskiej została uhonorowana złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
AW
OGŁOSZENIA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Od 23 kwietnia 2019 r. ulegają zmianie godziny przyjmowania stron
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Zapraszamy:
w poniedziałki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 16.00 środy od 8.00 do 16.00
w czwartki od 10 do 18.00, (od 23.04.2019 r.)
w piątki od 8.00 do 14.00

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości do oddania w najem
z przeznaczeniem pod:
• istniejący garaż murowany położony w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jerzego Ziętka (cz. dz. o nr 2536/159, obręb Orzegów, k.m.1 ),
• istniejący garaż wolnostojący nr 4 położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi
(cz. dz. o nr 2632/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2),
• istniejący garaż wolnostojący nr 79 położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi
(cz. dz. o nr 2662/7, obręb Stara Kuźnia, k.m.2).
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W kolejce do rejestracji
Do naszej redakcji napisała Czytelniczka, która leczy się w jednej z przychodni w Bielszowicach. Pani Aleksandra chciała poruszyć m.in. temat długiego oczekiwania w rejestracji
oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu. – W rejestracji, która jest czynna od godziny siódmej, trzeba stać w kolejce od godziny 6 rano, po to, by o godzinie 7.15 usłyszeć,
że nie ma już miejsc – pisze nasza Czytelniczka. – Po godzinie ósmej można rejestrować
się telefonicznie, ale punktualnie o tej godzinie słuchawka jest odkładana – twierdzi pani
Aleksandra.
O wyjaśnienia poprosiliśmy Fundację
Unia Bracka, do której należy przychodnia.
– Przychodnia zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego oraz zgłoszenia za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym również
przy wykorzystaniu telefonu – wyjaśnia
Przemysław Zawadzki, prezes Fundacji
Unia Bracka. Zgodnie z rozporządzeniem
ministra zdrowia świadczenia powinny być
udzielane w możliwie najkrótszym terminie. – Sformułowania tego nie można utożsamiać z obowiązkiem przyjęcia świadczeniobiorcy w dniu zgłoszenia. Personel przychodni dokłada jednak wszelkich starań, by
w każdym dniu świadczenia zostały udzielone jak największej liczbie pacjentów
– tłumaczy Przemysław Zawadzki.
Z wyjaśnień placówki wynika, że wiele
osób (np. z chorobami przewlekłymi) rejestruje się z wyprzedzeniem na wizyty kontrolne, co ogranicza możliwość przyjęcia
wszystkich pozostałych pacjentów w dniu

zgłoszenia. – Należy przy tym podkreślić, że
pacjentom wymagającym pilnej interwencji
medycznej świadczenia udzielane są zawsze w dniu zgłoszenia – czytamy w przesłanej do naszej redakcji odpowiedzi.
Nasza Czytelniczka zwróciła także uwagę na brak możliwości telefonicznego kontaktu w sprawie rejestracji. – Rejestratorki
medyczne prowadzą zarówno rejestrację
na podstawie zgłoszeń osobistych, jak
i zgłoszeń telefonicznych. Każda rozmowa
z osobą zgłaszającą potrzebę udzielenia
świadczenia zdrowotnego wymaga szczególnej koncentracji, jako że dotyczy żywotnych interesów pacjenta – z tej przyczyny
zdarza się, że kolejna osoba zmuszona jest
dłużej poczekać – wyjaśnia Przemysław
Zawadzki. – Rozumiemy potrzeby pacjentów i nie ignorujemy żadnego sygnału
w zakresie zgłaszanych przez nich potrzeb
wprowadzania usprawnień w funkcjonowaniu podmiotu leczniczego – uważa.
AW
OGŁOSZENIA
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Przegonili dziki i odnaleźli kluczyki
Straż Miejska pomogła naszej Czytelniczce, która zgubiła klucze, a na swej drodze
napotkała dziki. Pani Nikola wysłała do redakcji list, by w ten sposób podziękować
funkcjonariuszom.
– Spacerując po parku już kilka dobrych
chwil z moim owczarkiem niemieckim, postanowiłam wrócić do samochodu. Pech!
Bo w trakcie spaceru wypadły mi gdzieś
klucze do auta. Wracając swoim śladem
i szukając kluczy, napotkałam przeszkodę
w postaci pokaźnego stada dzików z młodymi, którym to nie spodobała się moja piesza
wycieczka z psem po lesie. Wyraziły to dość
dosadnie, odgradzając dojście do dalszej
części parku, gdzie potencjalnie leżały moje klucze. Po trzech próbach obejścia ich
z każdej możliwej strony nie udało mi się
dostać w upatrzone miejsce – opisuje zdarzenie pani Nikola.
Nasza Czytelniczka o pomoc poprosiła
Straż Miejską. Strażnicy podjęli akcję
i asystowali pani Nikoli w poszukiwaniach.
Jednemu z funkcjonariuszy udało się odnaleźć klucze do samochodu. – Chciałam serdecznie podziękować mocno zaangażowa-

nym dwóm funkcjonariuszom, którzy pomogli mi – zapewniając poczucie bezpieczeństwa – odnaleźć klucze do samochodu,
a tym samym umożliwili dostęp do auta, dokumentów, portfela i kluczy do domu. W naszym mieście mamy naprawdę bardzo pomocnych i życzliwych strażników – podsumowuje nasza Czytelniczka.
Podziękowania przekazaliśmy komendantowi rudzkiej Straży Miejskiej. – To nasza praca. Jesteśmy po to, aby pomagać
mieszkańcom. Staramy się pomagać nie tylko podczas takich sytuacji jak ta, ale także
organizując codzienne akcje – komentuje
Marek Partuś. – Odpalamy samochody,
znakujemy rowery, a obecnie przygotowujemy się do kolejnej odsłony akcji „Mandat
zaufania”, którą organizujemy od 14 lat.
W ramach tej akcji strażnicy patrolują niestrzeżone kąpieliska wodne znajdujące się
na terenie Rudy Śląskiej i wręczają osobom

MAMY

składają
pracownicy Przychodni Stomatologicznej
W. Warzyszyński

kąpiącym się w niestrzeżonych zbiornikach
wodnych tzw. mandaty zaufania, które są
jednocześnie biletem wstępu na basen,
gdzie można korzystać z kąpieli wodnych
pod okiem ratowników WOPR-u – wylicza
Marek Partuś.
AW

WIREK

Świętowali jubileusze

Emeryci z koła dzielnicowego nr 10 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
świętowali jubileusze. W Violinowej Gospodzie jubilaci zrzeszeni w organizacji spotykają
się z tej okazji co pół roku.

Seniorzy
świętowali
jubileusz.

– Spotykamy się, żeby wspólnie uczcić
okrągłe jubileusze naszych rudzkich emerytów. Dlatego życzę wszystkim zdrowia
i szczęścia oraz życzliwych, a także dobrych
ludzi wokół – życzył seniorom Henryk Piórkowski, przewodniczący koła nr 10 PZEiR
w Wirku. Jubileuszowe spotkanie przy mu-

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

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

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

Foto: AW

MATKI

Panu dr Witoldowi Warzyszyńskiemu oraz Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Dziki nadal uprzykrzają
życie mieszkańcom miasta.

OGŁOSZENIA

Siostrze Salomei – Alicji Łangowskiej
Kierownikowi Świetlicy św. Elżbiety w Rudzie Śląskiej
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci
przekazują
Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Foto: arch.
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zyce to tylko jedna z okazji do spotkań. Tutejsi seniorzy spotykają się także na wieczorkach tanecznych i wielu spotkaniach
okolicznościowych. Wiosną seniorzy mogli
też wybrać jeden z trzech turystycznych kierunków i spędzić czas na odpoczynku w górach, nad morzem lub za granicą.
AW

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
wykazu części nieruchomości
gruntowej (lokali użytkowych),
która przydzielona zostanie
w trybie bezprzetargowym
na podstawie umów najmu
zawartych na czas oznaczony do
3 lat, położonych przy
ul. Wolności 16/5, Bankowa 7A/1.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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Rudzki Informator Samorządowy
Spadek liczby wszczętych postępowań, kradzieży samochodów czy zniszczenia mienia to wynik pracy rudzkiej policji w ostatnich pięciu latach. W porównaniu do lat ubiegłych wzrosło
natomiast bezpieczeństwo oraz dbałość o utrzymanie porządku publicznego. Poprawiła się także wykrywalność sprawców przestępstw. Takie wnioski płyną ze sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, które zostało zaprezentowane podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Dodatkowo swoją działalność w 2018 roku podsumowała Prokuratura Rejonowa.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

– Statystyki mówią same za siebie. Pokazują, że w Rudzie Śląskiej możemy czuć się
bezpiecznie, co zawdzięczamy ciężkiej pracy służb miejskich takich jak policja czy
prokuratura – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Ubiegły rok był dla naszych
służb bardzo intensywny, pełen różnych
działań i akcji. Możemy być również dumni
ze współpracy jednostek zajmujących się
pilnowaniem porządku i dbaniem o bezpieczeństwo, bo układa się ona bardzo dobrze
– dodaje.
Analizując statystyki od 2014 do 2018
roku, czyli w okresie ostatnich pięciu lat,
można zauważyć, że w roku 2014 wszczęto
prawie 4 tysiące postepowań, a w 2018 postępowań było nieco ponad 2,7 tys. Zmalała również liczba postępowań w zakresie
przestępstw kryminalnych. W 2014 roku
było ich 3180, a w 2018 już tylko 2043.
Oznacza to, że ich liczba spadła o około
połowę, a ich wykrywalność poprawiła się
z 56 do ponad 67 procent. Przy tym w okresie ostatnich pięciu lat o prawie jedną
czwartą wzrosła wykrywalność sprawców
przestępstw.
– Nasze działania w roku 2019 będą kontynuacją wyzwań i zamierzeń podjętych
w roku ubiegłym. Priorytetem dla nas jest
bezpieczeństwo na drogach oraz ograniczenie przestępczości kryminalnej. Kładziemy także nacisk na pracę dzielnicowych
w terenie i ich częsty kontakt z mieszkańcami – zapowiedział podczas ostatniej narady
rocznej insp. Grzegorz Strzęciwilk, komendant miejski policji w Rudzie Śląskiej.

Rudzcy policjanci mogą pochwalić się
także dużą skutecznością w wykrywaniu
przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz ujmowaniu ich sprawców.
W 2018 roku wykrywalność ta wyniosła
prawie 98%, a gospodarczych prawie 95%.
Policja zabezpieczyła ponad 1800 kg
amfetaminy i ponad 1600 kg marihuany,
a także przeszło 100 krzewów sadzonek
konopi indyjskich, zlikwidowała też trzy
plantacje konopi i aparaturę do wytwarzania dopalaczy.
Wpływ na bezpieczeństwo w mieście
mają również dodatkowe patrole prewencyjne. W ubiegłym roku było ich ponad
300. W trakcie patrolowania stwierdzono
prawie 850 wykroczeń, wylegitymowano
ponad 1,7 tys. osób, skontrolowano 431 pojazdów, przeprowadzono 250 kontroli
trzeźwości, 260 interwencji, a także zatrzymano na gorącym uczynku 7 sprawców.
Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa,
rudzka policja współpracuje z komendantem Szkoły Policji w Katowicach. Dzięki
temu miasto było kontrolowane przez 148
dodatkowych patroli prewencyjnych,
w których służbę pełniło 148 funkcjonariuszy oraz 296 słuchaczy Szkoły Policji. Na
realizację tego przedsięwzięcia miasto
przekazało Szkole Policji 20 tys. złotych.
Duże znaczenie w pracy policji odgrywa
także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy
miasta mogą zgłaszać różnego rodzaju wykroczenia. Najczęściej zgłaszane to: przekroczenie dozwolonej prędkości (528 potwierdzonych zgłoszeń), spożywanie napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych (134 zgłoszenia) oraz nieprawidłowe parkowanie (35 potwierdzonych zgło-

szeń). Policjanci z Rudy Śląskiej do działań
w 2018 roku mogą wpisać także zabezpieczenie szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Czterokrotnie powoływano do
tego celu Nieetatowe Pododziały Prewencji, a w działaniach tych wzięło udział
83 rudzkich policjantów.
Jeśli zaś chodzi o sytuację w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, to w roku 2018 miało miejsce 125 wypadków oraz
ponad 1,3 tys. kolizji. To wzrost w stosunku
do roku 2017. Zmalała jednak liczba nietrzeźwych kierowców. Rudzka drogówka
nałożyła w sumie ponad 5,5 tys. mandatów.
Policjanci udzielili także pouczeń w 5 tys.
przypadków.
Rudzka komenda Policji może liczyć
także na owocną współpracę z miastem.
Tylko w ubiegłym roku jej działania zostały dofinansowane blisko 400 tys. zł. Z puli
tej 150 tys. zł przekazano na remont i modernizację Komisariatu nr V, 130 tys. zł na
dofinansowanie do zakupu 4 radiowozów,
100 tys. zł na realizację służb ponadnormatywnych, a za 14 tys. zł zakupiono urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu
w wydychanym powietrzu Dräger Alcotest
9510 IR.
Policjanci prowadzą wiele akcji społecznych, np. „Kręci mnie bezpieczeństwo”,
„Bezpieczny Senior”, „Nie dla prędkości”,
„Bezpieczne wakacje”, „Trzeźwa DTŚ”
czy „Z młodym kierowcą po doświadczenie”. W sumie w ubiegłym roku w ramach
działań z zakresu profilaktyki zorganizowano 640 spotkań głównie z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami, w których brało
udział ponad 16 tys. mieszkańców.
Podsumowując statystyki, można obliczyć, że każdego dnia ubiegłego roku rudz-

cy funkcjonariusze policji średnio przyjęli
68 zgłoszeń i przeprowadzili 36 interwencji, dokonali zatrzymania dwóch osób poszukiwanych i sprawców na gorącym
uczynku przestępstwa, spędzili 380 godzin
w służbie patrolowej, 246 razy badali stan
trzeźwości, legitymowali 117 osób, ujawnili 38 wykroczeń, organizowali dwa spotkania profilaktyczne, w których średnio brały
udziały 44 osoby.
Z kolei dla Prokuratury Rejonowej
w Rudzie Śląskiej rok 2018 był okresem,
w którym zarejestrowano znaczny wzrost
liczby postępowań karnych w stosunku do
2017 roku, jak i lat wcześniejszych. Do jednostki tej wpłynęło także przeszło 4700
spraw, co oznacza, że w porównaniu do roku 2017 było ich aż o 800 więcej. Należy
jednak dodać, że przy niezwiększonej obsadzie kadrowej prokuratorzy wydali decyzje w około 700 sprawach więcej niż w roku ubiegłym. Wśród tych, które nie zostały
zakończone w grudniu 2018 roku, odnotowano 157, których procesowy czas trwania
liczy ponad 3 miesiące i 119 spraw, w których ten okres wynosi od 6 miesięcy do roku. Zanotowano też 11 spraw, w których
procesowy czas trwania wynosi więcej niż
rok i jedną więcej niż dwa lata. W ten sposób prokuratorzy musieli wydać decyzje
w ponad ¼ spraw więcej niż w roku 2017,
co niewątpliwie przyczyniło się do wydłużenia czasu trwania postepowań.
Analizując sposób zakończenia postępowań przygotowawczych na liczbę 2478 załatwionych spraw (bez odmów wszczęcia
postępowania przygotowawczego i załatwionych w inny sposób), do sądu skierowano 709 spraw z aktem oskarżenia oraz
126 spraw z wnioskiem o dobrowolne pod-

danie się karze, a także 32 wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego.
Jeśli zaś przyjrzeć się drodze sądowej,
można zauważyć, że w 2018 roku sądy osadziły łącznie 975 osób, z których uniewinniono 12. Warto też dodać, że liczba uniewinnień, jeśli chodzi o rudzką prokuraturę
w 2018 roku, była taka sama jak w roku
2017 i niższa niż w 2016 r. i 2015 r.
Natomiast w 1831 sprawach prokuratura
odmówiła wszczęcia postepowań przygotowawczych, a umorzyła postępowanie
w 1337. Prokuratura prowadziła także postępowania w zakresie działalności pozakarnej – w sumie 291 spraw oraz postępowania administracyjne – łącznie 216 spraw.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta
przedstawione zostało również sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zadaniem tej komisji jest
realizacja zadań prezydenta miasta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, a także zadań
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia
tej komisji, podczas których omówiono tematy dotyczące m.in: Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, poprawy bezpieczeństwa pieszych, ratownictwa w transporcie drogowym, wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych, działalności
placówek wsparcia dziennego, stanu sanitarnego miasta oraz wody pitnej i stanu kanalizacji. Komisja wystąpiła też do Delegatury Śląskiego Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego w Katowicach o zainstalowanie na DTŚ urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość, co wpłynęłoby
na poprawę bezpieczeństwa.
AL

Całość doprawiamy do smaku solą, pieprzem i curry. Dodajemy posiekaną natkę
pietruszki, jajko i dokładnie mieszamy całą
masę. Wilgotnymi dłońmi formujemy kotleciki i obtaczamy je w bułce tartej. Sma-

żymy przez kilka minut z każdej strony, aż
kotleciki się zarumienią. Podajemy z ulubionymi dodatkami i ewentualnie sosem
np. czosnkowym.
Smacznego!
IM

Kotleciki z ciecierzycy smakiem kwietnia w konkursie „Rudzkie smaki”. Przepis na lekkie wiosenne danie nadesłała Adrianna Szefer z Rudy
Śląskiej. Do końca maja do rudzkiego magistratu można przesyłać propozycje na danie dla mamy. Podsumowaniem tej edycji konkursu,
podobnie jak w latach ubiegłych, będzie kalendarz kulinarny z przepisami laureatów poszczególnych miesięcy.

Ruszamy w plener

– Kotleciki mogą stanowić zarówno
przekąskę, jak i danie obiadowe. Są lekkie
i za każdym razem możemy nadać im inny
smak – mówi laureatka. – Świetnie nadają
się na posiłek w plenerze – dodaje. Do kaszy jaglanej i ciecierzycy, które są bazą kotlecików, możemy dodać inne, wcześniej
przesmażone warzywa (cukinia, pieczarki,
marchew) albo same zioła (pietruszka,
szczypiorek czy bazylia).
Z kolei hasłem maja w VI edycji konkursu „Rudzkie smaki” jest „danie dla mamy”.
– Czekamy na przepisy na potrawy, które
ucieszą i zaskoczą nasze mamy – mówi
Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji
Społecznej i Promocji Miasta. – Proste
w przygotowaniu przez dzieci, ale pięknie
podane będą najlepszym prezentem z okazji
Dnia Matki – dodaje. W poprzednich edy-

cjach konkursu były już słodkie propozycje: tort dla mamy czy mus z białej czekolady z malinami. Czas na danie lub przekąskę. Najciekawszy przepis zostanie wybrany „smakiem maja”, a jego autor otrzyma
nagrodę. Ponadto przepis znajdzie się w kalendarzu kulinarnym na 2020 rok.
Receptury wraz ze zdjęciem można przesyłać drogą 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.
Kotleciki z ciecierzycy
(przepis na 9 sztuk):
1 puszka cieciorki
1 torebka kaszy jaglanej

1 mała papryka
1 mała cebula
2-3 ząbki czosnku
1 jajko
natka pietruszki
sól, pieprz, curry, bułka tarta
Kaszę jaglaną płuczemy w woreczku
pod bieżącą wodą i gotujemy około 15 minut (zgodnie z instrukcją na opakowaniu).
Ciecierzycę odsączamy z zalewy, blendujemy lub rozgniatamy widelcem na niezbyt
gładką masę. Przekładamy do miski, dodajemy ugotowaną kaszę.
Cebulę i paprykę kroimy w kostkę. Czosnek obieramy i przeciskamy przez praskę
lub siekamy. Na patelni podsmażamy cebulę aż do zeszklenia, dodajemy czosnek i paprykę. Chwilę razem podsmażamy i dodajemy do kaszy i ciecierzycy.
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Już po raz 16. w Rudzie Śląskiej odbędzie się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych.
To czas, kiedy klucz do miasta jest właśnie w ich rękach. – To wyjątkowa grupa osób, od
której każdy z nas może czerpać siłę i pozytywną energię – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. W ramach wydarzenia zaplanowano pikniki, warsztaty i turnieje. XVI Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych będzie trwał od 17 do 27 maja 2019 r.

XVI TGON

Uroczystości otworzy msza św. w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach, która rozpocznie się 17 maja
o godz. 9.00. Po nabożeństwie uczestnicy
przejdą pod „Dom św. Józefa” (ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3), gdzie
nastąpi przekazanie klucza do miasta. Po
jego otrzymaniu uczestnicy zaproszą do
restauracji „Maciej”, gdzie odbędzie się
koncert pt. „Muzyka łączy”.
Na sobotę, 18 maja, w godz. 15.0019.00 zaplanowano piknik integracyjny na
terenie stadionu „Grunwald” w Halembie,
który zorganizuje Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej. Natomiast w poniedziałek (20.05) odbędzie się Dzień Otwarty w Polskim Związku Niewidomych koło
Ruda Śląska. W tym samym dniu Powiatowy Urząd Pracy zorganizuje indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
(godz. 8.00-14.00), a także warsztaty artystyczne dla osób z niepełnosprawnościami
(godz. 10.00-12.00).
Wtorek i środa upłyną pod znakiem
Olimpiady Radości, którą w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie zorganizuje Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa”.
Nie są to jedyne atrakcje zaplanowane na
te dni. We wtorek Szkoła Podstawowa

nr 35 w Rudzie zorganizuje warsztaty taneczne „60 tańców na 60-lecie Rudy Śląskiej”, a w Rudzkim Stowarzyszeniu
Amazonek „Relaks” odbędzie się dzień
otwarty. Z kolei w środę (22.05) Szkoła
Podstawowa nr 11 w Bielszowicach zaprosi na imprezę integracyjną, a Ośrodek
Święta Elżbieta zorganizuje turniej szachowy i warcabowy.
W czwartek (23.05) sprzed Centrum
Handlowo-Rozrywkowego Ruda Śląska
„Plaza” do „Szkoły Życia” przejdzie pochód godności, którego organizatorem
jest Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca” (godz.
9.30). Również na ten dzień zaplanowany
jest XIV Turniej Skata i Remika w DPS
„Senior” w Orzegowie (start godz. 9.00)
oraz Turniej bowlingowy w Plazie, którego organizatorem jest DPS z Kochłowic
(godz. 10.30).
Piątek (24.05) zapowiada się równie aktywnie. W hali sportowej „Zgoda” w Bielszowicach o godz. 10.30 rozpocznie się IV
Olimpiada Specjalna dla Osób Niepełnosprawnych, którą zorganizuje SP nr 13
oraz Fundacja „Edukacja Marzeń”. Natomiast w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bykowinie odbędzie się piknik rodzinny, którego współor-

ganizatorem jest Stowarzyszenie „Jaskółka” (początek o godz. 9.30).
Zdolności artystyczne będzie można
podziwiać w Galerii „Fryna” w Miejskim
Centrum Kultury, gdzie w sobotę (25.05)
odbędzie się podsumowanie wystawy, a także plener malarski (godz. 10.00 na placu
Jana Pawła II).
Zakończenie TGON nastąpi 27 maja
(poniedziałek). Na ostatni dzień zaplanowano konkurs karaoke w Dziennym Domu
„Senior-WIGOR” (godz. 9.00-13.00) oraz
Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad
Specjalnych, który odbędzie się na stadionie „Grunwald” (godz. 9.30). W organizację obchodów włączyła się również Szkoła
Ponadgimnazjalna nr 7 Specjalna poprzez
przygotowanie i kolportaż ulotek z ważnymi informacjami dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. – Serdecznie zapraszam
do udziału w przygotowanych atrakcjach
– mówi Halina Ignor, pełnomocnik prezydent miasta ds. osób niepełnosprawnych.
– Ten wyjątkowy czas zawsze jest pełen radości i uśmiechu – podkreśla.
W 2018 roku całkowity budżet pomocy
społecznej przeznaczony na zapewnienie
różnych potrzeb osób niepełnosprawnych
i starszych wynosił 20 082 245,14 zł.
Kwota ta obejmuje koszt utrzymania
mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie miasta, który w zeszłym roku wyniósł 12 923 870,70 zł (z budżetu
miasta przeznaczono kwotę 8 349 736,70
zł; pozostałe środki w wysokości 4 574
134,00 zł pochodzą z budżetu wojewody).
Dodatkowo na utrzymanie mieszkańców
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w DPS–ach działających poza Rudą Śląską z budżetu miasta przeznaczono 4 692
634,84 zł. Na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy miasto
przekazało z budżetu Wojewody środki
w wysokości: 1 191 381,10 zł. Na usługi
opiekuńcze w budżecie miejskim przeznaczono 720 878,96 zł, a na specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 302 695,54 zł (budżet
wojewody). Budżet obejmował również
dofinansowanie do utrzymania działalności warsztatów terapii zajęciowej. Było to
10% całkowitych kosztów działalności
oraz dofinansowanie do pobytu rudzian
w WTZ poza miastem w wysokości
250 784 zł.
Ponadto Ruda Śląska otrzymała środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 3 411 868,80 zł. – Środki przeznaczono na realizacje zadań ustawowych,
tj. dofinansowanie kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, uczestnictwo dzieci oraz młodzieży
niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
oraz dofinansowanie zajęć klubowych przy
warsztatach terapii zajęciowej – wylicza
wiceprezydent Anna Krzysteczko. Program ma pomóc wyeliminować lub
zmniejszyć bariery ograniczające uczest-

nictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Poza tym rudzki MOPS realizuje
wypłaty zasiłków stałych (ponad
2,4 mln zł), dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego (prawie
750 tys. zł), świadczeń opiekuńczych wraz
ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne (w sumie niespełna 22 mln zł), zasiłków dla opiekuna (ponad 320 tys. zł) oraz świadczeń jednorazowych „Za życiem” (w kwocie 68 tys. zł).
Z danych ONZ wynika, że ponad 650
milionów osób na świecie, czyli ok. 10%
całej populacji, jest niepełnosprawnych
w następstwie psychicznych, fizycznych
lub sensorycznych niepełnosprawności.
Według EHIS (Europejska Analiza Wywiadów Zdrowotnych), w zależności od
przyjętego poziomu ograniczeń, w Polsce
w 2014 roku było od 4,9 do 7,7 mln osób
niepełnosprawnych. Prawne orzeczenie
o niepełnosprawności lub równoważne
posiadało prawie 3,8 mln Polaków. W Rudzie Śląskiej wg danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób.
W 2018 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie
Śląskiej wydał 2715 orzeczeń o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom
dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia – 603 orzeczenia o zaliczeniu do osób
niepełnosprawnych. 
AS

Emocji nie brakowało podczas finału 29. edycji Rudzkiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. W  Miejskim Centrum Kultury im H. Bisty w dzielnicy Nowy Bytom młodzi rudzianie popisali się swoimi talentami wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi. Podsumowana została także kategoria plastyczna. W festiwalu wzięli udział uczniowie rudzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Festiwal młodzieży podsumowany

– Ten festiwal może pochwalić się wieloletnią tradycją w naszym mieście, a świadczy o tym fakt, że w tym roku podsumowana
została już jego 29. edycja – zaznacza Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej.
– Chcemy, żeby to wydarzenie było wymianą doświadczeń, poszukiwaniem nowych
form wypowiedzi artystycznej oraz żeby
wpływało na rozwój zainteresowań dzieci
i młodzieży oraz ich działalność artystyczną – dodaje.
Jury konkursowe nagrodziło laureatów
w czterech kategoriach – teatr, taniec, muzyka i plastyka. W kategorii teatr Grand
Prix festiwalu zdobył spektakl „Podróże
Małego Księcia” w wykonaniu Teatru Za
Szybą działającego przy Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. Św. Łukasza pod
kierunkiem Małgorzaty Krajewskiej. Z kolei pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych (klasy I – VI) zajął spektakl „Ło
Marice i skrzotkach” w wykonaniu Teatru
Bajkoland działającego w Szkole Podstawowej nr 6 pod kierunkiem Teresy Jonas,
a wśród szkół gimnazjalnych (klasy VIIVIII szkół podstawowych i klasy I i II gimnazjum) pierwsze miejsce zajął spektakl

„Pierścień i róża” w wykonaniu Teatru
Moklandia. Z kolei w kategorii szkół średnich najlepszy okazał się spektakl „Spotkanie. Kod duszy” w wykonaniu Teatru
Scena Muzyczna I LO pod kierunkiem
Małgorzaty Grund-Bismor. Laureaci odebrali nagrody i wyróżnienia podczas koncertu finałowego w Miejskim Centrum
Kultury.
– Za każdym razem koncert finałowy, jak
i cały festiwal, dostarcza ogromnych emocji, nie tylko uczestnikom, ale także ich rodzicom, nauczycielom i opiekunom, którzy
cały czas z zapałem kibicują – mówi Patrycja Ryguła-Mańka z Miejskiego Centrum
Kultury.
W kategorii taniec nagroda główna
wśród szkół podstawowych powędrowała
do Szkoły Tańca Emocja – 4 Dance za
układ pt. „Cyrk”. Najlepiej zaprezentował
się także zespół „Rewolucja” z Miejskiego
Centrum Kultury im. H. Bisty (kategoria
szkoły gimnazjalne) i zespół Inside z ODK
RSM Pulsar (kategoria szkoły ponadgimnazjalne). Jeśli zaś chodzi o konkurs plastyczny, to podzielony on został na dwie
kategorie. Uczestnicy otrzymali nagrody
za prace indywidualne oraz zespołowe.

Rudzki Informator Samorządowy

Nagrodę indywidualną odebrała Małgorzata Klich (kategoria szkoły podstawowe
klasy I-III), Zofia Jarek (klasy IV-VIII),
Martyna Kuś (klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne), Nagrody zespołowe powędrowały do: zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 16 (klasy VI-VIII) oraz do grupy
z Gimnazjum nr 10 w ZSO nr 3. Uzdolnionych wykonawców wybrano także w kategorii muzyka. Najlepszymi solistkami
w kategorii do lat 12 okazały się Alicja
Górniok ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz
Kinga Szymczyk, która głos trenuje w ODK
RSM Neptun. Swoim talentem popisały się
także Daria Salamon (kategoria 13 lat)
i Natalia Siodłak (kategoria 15 lat). Z kolei
dwie nagrody główne przyznano solistom
w kategorii 17 lat, czyli Marcie Mansfeld,
Paulinie Tomkiewicz oraz Dominice Center (kategoria do 16 lat). Najlepszym duetem okazały się Natalia Hausman i Wiktoria Musiał, a zespołem Dziecięcy Zespół
Wokalny z Młodzieżowego Domu Kultury.
Każdego roku konkurs cieszy się dużym
zainteresowaniem. Bierze w nim udział
przeszło 1000 uczestników. Do udziału
w festiwalu mogą zgłaszać się uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz

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

Zespół 4 Dance ze Szkoły Tańca Emocja na scenie MCK.
ponadgimnazjalnych, a także uczestnicy
zajęć artystycznych ośrodków, instytucji
czy domów kultury. W tym roku eliminacje i przesłuchania odbyły się kwietniu

w Domu Kultury w Bielszowicach, Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie
i w Miejskim Centrum Kultury w Nowym
Bytomiu. 
AL
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KOMUNIKAT
Prezydent Miasta
Ruda śląska
Informuję wszystkich mieszkańców – wyborców miasta Ruda Śląska,
że w trakcie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. wyborcy niepełnosprawni będą mogli
skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu z miejsca zamieszkania do
lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej oraz z powrotem do miejsca
zamieszkania. Samochód odpowiednio przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych będzie do dyspozycji w godzinach od 8.00 do
17.00.
Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu
800-158-800 oraz adresem e-mail: um_adm@ruda-sl.pl, do dnia wyborów, tj. do 26.05.2019 r.
/-/ Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12 e-mail: rsm@rsm.com.pl
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
NIP: 641-001-03-37 REGON: 000484713

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego
przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia
umowy na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności
wymienionych w wykazie mieszkań.
Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych
informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni tel. 32 24824-11 (wew. 209, 290).
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

| Polecamy
Izabella Frączyk

Kobiety z odzysku. Trudne wybory
W życiu trzech przyjaciółek – Gośki, Felicji i Zuzy – nareszcie zapanował
spokój i każda z nich zdołała w końcu
odetchnąć po wydarzeniach, które
były następstwem wspólnych wakacji w Egipcie. Ale czy na długo? Teraz,
po roku, powracamy i sprawdzamy, co
u nich. Wracamy, jak z wizytą u naszych
dobrych znajomych, by stwierdzić, że
u każdej z nich sporo się dzieje. Jako
że nic nie jest dane człowiekowi raz
na zawsze, także i tym trzem kobietom
życie nie oszczędza ciekawych doznań,
nie zawsze miłych. Jedyne co jest pomiędzy nimi niezmienne – to przyjaźń.
A facet? Wiadomo, rzecz nabyta.
„Kobiety z odzysku. Trudne wybory”
to kontynuacja bestsellerowej powieści
„Kobiety z odzysku”.
Izabella Frączyk (ur. 1970) – absolwentka Akademii Ekonomicznej
w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Pisaniem zajęła się w 2009 roku. Do tej pory wydała książki: „Pokręcone losy
Klary” (2010 r.), „Kobiety z odzysku” (2011 r., nowe wydanie w 2019 r.), „Koniec świata” (2014 r.), „Jak u siebie” (2014 r.), „Siostra mojej siostry” (2015 r.), „Do trzech razy
sztuka” (2016 r.) i „Wszystko nie tak” (2018 r.), wszystkie ciepło przyjęte przez Czytelniczki. W 2017 roku na rynek trafił trzytomowy cykl „Stajnia w Pieńkach”. W 2018
roku ukazał się jej nowy cykl „Śnieżna Grań”: „Za stare grzechy” i „Pół na pół”.

Rudzka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
e-mail: rsm@rsm.com.pl
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
NIP: 641-001-03-37
REGON: 000484713

ogłasza II nieograniczony
przetarg ofertowy na najem
wymienionych
w wykazie lokali użytkowych.
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane w wykazie lokale.
Ww. wykaz, warunki uczestnictwa w
przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy
pokój 118, telefon 32 248-24-11 (wew.
311).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12 e-mail: rsm@rsm.com.pl
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
NIP: 641-001-03-37 REGON: 000484713

ogłasza pierwszy przetarg ofertowy na zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy na najem wymienionych
w wykazie dwóch garaży przy ul. Magazynowej w Rudzie
Śląskiej na dzień 05.06.2019 r. godz. 11.00.
Przedmiotem przetargu będzie stawka eksploatacyjna zaoferowana
w oparciu o stawkę wyjściową netto podaną w kolumnie nr 3 w wykazie.
Ww. wykaz, warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych
informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 100) lub pod
nr telefonu 32 248-24-11 (wew. 209 lub 290).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.
Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz
Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872. Redakcja: 41-709 Ruda
Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn.
9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk:
Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń
mogących godzić w dobre obyczaje
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną. Tel. 512-549-097.

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

Najtańsza nowa pożyczka. Tel. 601-634-291.

Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

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

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607-969-200.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA ul. Solidarności od 89 m2,
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2.
Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691 523 055

KREDYT na Bank! Dla zadłużonych. Tel. 506078-070.
KREDYTY GOTÓWKOWE. Bankowe i Pozabankowe. Tel. 509-216-233.

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

SPRZEDAM DWA MIESZKANIE ZABRZE,
UL. DAMROTA I, UL. ANIELI KRZYWOŃ, tel.
668-845-818, www.posesja.rsl.pl.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 887-877-189.
Kupię mieszkanie za gotówkę. Mariusz,
tel. 508-430-745.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
TEL. 502-052-885, ANEL.

Kupię działkę budowlaną. Zapłacę gotówką.
Mariusz, tel. 508-430-745.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119.

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

Kawalerka do wynajęcia – Bielszowice. Tel.
733-332-531.

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

Bykowina, dwupokojowe, 48 m2, 155 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Do wynajęcia mieszkanie M-2, ul. Dworaka.
Tel. 506-695-580.

Bykowina, trzypokojowe, 52 m2, 165 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Do wynajęcia M-3, Bielszowice. Przyjmę pod
opiekę osoby starsze. Tel. 692-271-849, 733332-531.

Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, skracamy i obszywamy), wykładzin, tapicerki meblowej, tel. 602-642-294.

Wirek, czteropokojowe, 71 m2, 187 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Ruda, trzypokojowe, 66 m2, 210 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Zatrudnię mężczyznę do pracy fizycznej. Informacji udzielam po godz. 14.00, tel. 691-911683.

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

Zatrudnię do tworzenia bram i balustrad metalowych (emeryt, rencista) Zabrze – Pawłów.
Tel. 514-932-896..

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

Zatrudnię kucharza na cały etat, bufetową na
3/4 etatu. Umowa o pracę. Tel. 668-447-128.

AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel.
507-572-625.

Apteka Nova Sieciowa w Gliwicach Zatrudni
Technika Farmacji. CV proszę kierować na adres
farmacjaimy@gmail.com.

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.

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

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605109-517.

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

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

Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych – TEL. 603-975-040.
Polska rodzina w Niemczech poszukuje zdrową, solidną, bez nałogów panią w wieku 40-60
lat do prowadzenia domu (sprzątanie, pranie,
prasowanie,pomoc w kuchni i ogródku) termin
lipiec i sierpień, tel. 004915225338621 lub 601434-733.

Skup zużytych akumulatorów i felg aluminiowych. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.

Różne

Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 27505-47, 603-534-003.

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

Praca

Sprzedam młode kurki. Halemba. Tel. 601081-517.

Zarób więcej niż w Polsce! Pracuj jako
opiekun/ka seniorów w Niemczech. Nie
znasz języka niemieckiego? Zapewniamy
kursy od podstaw w Rudzie Śląskiej, z gwarancją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-288-940.

Tarot, wróżenie. Tel. 517-472-138.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki - kupię. Tel. 603-280675

najmłodsi rudzianie – witamy w rudzie śląskiej

Weronika Pacławska
córka Wiolety i Dariusza
ur. 26.04 (3070 g i 52 cm)

Oscar Janowski
syn Anny i Rafała
ur. 7.05 (2910 g i 51 cm)

Andrzej Wantuch
syn Bożeny i Marka
ur. 5.05 (2674 g i 53 cm)

Oliwia Jainta
córka Arlety i Mariusza
ur. 8.05 (3090 g i 56 cm)

Maria Majchrowska
córka Katarzyny i Piotra
ur. 4.05 (3080 g i 54 cm)

Wiktoria Krzyżek
córka Oli i Roberta
ur. 7.05 (2750 g i 52 cm)

Liliana Mierzwa
córka Anny i Krzysztofa
ur. 3.05 (3500 g i 54 cm)

Marcel Piernikowski
syn Justyny i Artura
ur. 7.02 (900 g i 34 cm)

Amelia Pazderska
córka Kingi i Radosława
ur. 9.05 (3800 g i 57 cm)

Julia Garus
córka Sandry i Mateusza
ur. 7.05 (2840 g i 50 cm)

Martyna Jończyk
córka Patrycji i Bogdana
ur. 7.05 (2620 g i 50 cm)

Marcel Rolicz
syn Marleny i Jakuba
ur. 7.05 (3610 g i 56 cm)

Emilia
i Zuzanna
Liszka
córki
Patrycji
i Dawida
ur. 2.05
(2260 g
i 49 cm;
1940 g
i 44 cm)
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Futsal

Gwiazda zremisowała

Baraż o Ekstraklasę FutsalU: Gwiazda Ruda Śląska – Constract Lubawa 2:2 (0:1)
Wielkie emocje towarzyszyły kibicom, którzy oglądali spotkanie barażowe pomiędzy Gwiazdą Ruda Śląska a Constractem Lubawa. Ostatecznie jednak drużyny zremisowały i mecz zakończyły wynikiem 2:2.
Rewanż w przyszłą sobotę o godz. 18 w Lubawie.
W niedzielne (12.05) popołudnie hala
MOSiR-u w Halembie wypełniła się po brzegi. Pierwsza połowa spotkania nie okazała się jednak szczęśliwa dla Gwiazdy, ponieważ to goście w 19. minucie
objęli prowadzenie. Gwiazda miała dwie bramkowe
okazje, ale niewykorzystane przez Piaseckiego.

Sukces na mistrzostwach Europy

Zawodnicy z Rudy Śląskiej zajęli miejsca na podium.

złote Martyna Pawlak. Dwa srebra i jeden brąz przywiózł z zawodów też Paweł Szlapa, a Tomek Szlapa
jedno złoto i dwa srebra. Kolejny zawodnik, czyli Oskar
Włosowicz, wywalczył dwa złota i jeden brąz.

Pływanie

Trzy medale dla Genowefy
Trzy srebrne medale wypływała Genowefa Drużyńska podczas Mistrzostw Dolnego Śląska Masters
w Bielawie. Zawodniczka z Rudy Śląskiej po raz kolejny wykazała się dobrą formą.
– Nowy okres startowy zaczęłam od zdobycia trzech
srebrnych medali na tych wspaniale zorganizowanych
zawodach. Jestem z tego bardzo dumna. Wspaniała

Akrobatyka

Udany start w Bielsku

Zupełnie inaczej wyglądała już druga połowa. W 22.
minucie wyrównał Hyży, a gra drużyny z Lubawy pogorszyła się. Natomiast rudzianie stwarzali kolejne bramkowe okazje. W 34. minucie Waszka został ukarany czerwoną kartką za to, że zderzył się z zawodnikiem przyjezdnych w kontrowersyjnej sytuacji podczas interwencji
poza polem karnym. Gwiazda wybroniła się jednak, grając w osłabieniu. W końcu po akcji Kmiecika Siadul trafił
na 2:1. Szczęście jednak nie chciało uśmiechnąć się do
Gwiazdy i dać jej wygrać, bo w ostatniej minucie przeciwnicy strzelili bramkę i wynik podskoczył na 2:2.

Ju-jitsu
Trójka rudzian odniosła sukces podczas Mistrzostw
Europy, które odbyły się w miniony weekend w Holandii. Młodzi zawodnicy powołani do kadry Polski wrócili do Rudy Śląskiej z medalami i pucharami.
Złoto wywalczyła Martyna Cichosz z KTJ MMA Team Ruda Śląska, srebro – Małgorzata Baucz z Academii
Gorila Ruda Śląska oraz srebro – Maciej Szczepanik
z BJJ Factory. Start w ostatni weekend kwietnia w Lidze Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu okazał się udany także dla trzynastu rudzkich zawodników, którzy wywalczyli aż 23 medale, z czego 11 złotych, dziewięć srebrnych i trzy brązowe.
Dwa złote medale wywalczył Maciej Szczepanik
z BJJ Factory oraz zawodnicy klubu KTJ MMA Team
Ruda Śląska. Z kolei Martyna Cichosz zdobyła dwa
srebrne medale i jeden złoty. Złoto powędrowało też do
Zuzanny Dudy i Borysa Dziel. Z kolei Tobiasz Graliński wywalczył brąz. Srebrny medal powędrował do
Wojtka Jankowskiego, a złoty do Marcela Mrowickiego. Kolejne dwa srebra wywalczył Aleks Nowak, a dwa
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atmosfera, jaka tam panowała, sprawiła, że postanowiłam dać z siebie wszystko – powiedziała Genowefa
Drużyńska po ukończonych mistrzostwach.
Przypomnijmy, że pływaczka otrzymała statuetkę
w kategorii „Sportowiec Amator 2017 roku” w Plebiscycie „Wiadomości Rudzkich” na Sportowca i Trenera 2017 Roku.

KPKS
zdobył
6 złotych,
2 srebrne
i 3 brązowe
medale.

Zawody w Bielsku-Białej okazały się udane dla
rudzkich akrobatów. W ostatni weekend kwietnia odbyły się Indywidualne Mistrzostwa w Akrobatyce
Sportowej i Skokach na Ścieżce. Zespoły KPKS-u Halemba Ruda Śląska zdobyły sześć złotych, dwa srebrne
i trzy brązowe medale. W sumie rudzkich zawodników
było 53 i liczyli oni 27 zespołów. Taka duża liczba zawodników to wynik współpracy ze Szkolą Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej.
Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z programem PZG w dwóch najmłodszych klasach sportowych, czyli w klasie młodzieżowej (zespoły do lat 11)
oraz w klasie trzeciej (zespoły do lat 13). Zawody, w których biorą udział najmłodsi adepci akrobatyki, pokazują, jak wiele pracy wkładają trenerzy w ich przygotowanie i szkolenie w kolejnych latach, kiedy to zawodnicy występują w wyższych kategoriach. Dlatego
gratulacje należą się zawodnikom oraz trenerom w składzie: Dominika Bryła, Katarzyna Chlebisz, Dorota
Kies, Marta Wańdzik, Karolina Wieczorek, Danuta
Wodarska, Akeksandra Wodyk i Henryk Świerc.
WYNIKI
Klasa młodzieżowa, dwójki kobiet: 1. miejsce – Antonina Białek/Dominika-Buczyńska, 2. miejsce – Emilia Kucharska/Wiktoria Tomera, 4. miejsce – Salome
Tomaszewska/Maja Sędłak, 12. miejsce – Natalia Wyleżyk/Natalia Jurzysta, 19. miejsce (ex aequo) – Julia
Brol/Liwia Zaborowska oraz Amelia Zielaskowska/

Jasmin Tomaszewska, 24. miejsce – Nikola Tańcula/
Hanna Machulik. Klasa młodzieżowa, trójki kobiet:
1. miejsce – Amanda Krawczyk/Julia Galowy/Maja
Kleśta, 3. miejsce – Dominika Białek/Wiktoria Tomera/Antonina Buczyńska, 6. miejsce – Salome Tomaszewska/Maja Sędłak/Natalia Wyleżyk, 15. miejsce
– Julia Brol/Amelia Zielaskowska/Liwia Zaborowska.
Klasa młodzieżowa, dwójki mieszane; 1. miejsce
– Amanda Krawczyk/Mikołaj Czernik. Klasa III,
dwójki kobiet: 1. miejsce – Amelia Ksiniewicz/Natalia
Rudzka, 2. miejsce – Lena Hudzik/Milena Gabrysiak,
7. miejsce – Weronika Szczyrba/Emilia Żurakowska,
9. miejsce – Hanna Poborska/Natalia Dziób, 14. miejsce – Nadia Wróżek/Martyna Szymik. Klasa III, trójki
kobiet: 1. miejsce – Zuzanna Krawieczek/Milena Gabrysiak/Zuzanna Kłapuch, 3. miejsce – Amelia Ksiniewicz/Natalia Rudzka/ Martyna Kahl, 8. miejsce – Nadia Wróżek/Agata Kołodziej/Martyna Szymik, 9. miejsce – Wiktoria Szymańska/Dominika Włodarz /Karolina Salamon, 13. miejsce – JuliaTomaszek/Zuzanna
Opielka/ Zofia Szews, 15. miejsce – Emilia Dziedziejko/Marta Wodok/Magdalena Klein, 16. miejsce
– Natalia Sędłak/Julia Kuczera/Aleksandra Babik,
17. miejsce – Emilia Zboralska/Angela Pytlok/Magdalena Koper, 20. miejsce – Paulina Baran/Emilia Szulc/
Nikola Ociepka. Klasa III, dwójki mieszane: 1. miejsce – Lena Hudzik/David Biliaiev, 2. miejsce – Julia
Jessel/Szymon Jaworek.

Piłka nożna w skrócie
Klasa A, Katowice
20. kolejka
Wawel Wirek – MKS Siemianowiczanka II 6:0
1:0 Blaszke 15’, 2:0 G. Kałużny 24’, 3:0 Blaszke 47’,
4:0 Blaszke 51’, 5:0 G. Kałużny 83’ (karny),
6:0 P. Rutkowski 90+1’.

Józefka Chorzów – Jastrząb Bielszowice 2:1
Grunwald Ruda Śląska – Kolejarz 24 Katowice 4:0
1:0 Jankowski 6’ (karny), 2:0 Kozłowski 42’, 3:0 Jankowski 74’, 4:0 Jankowski 85’
Haiz IV Liga Śląska, gr. I
Górnik Piaski Czeladź – Slavia Ruda Śląska 1:2
REKLAMA
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PIŁKA RĘCZNA

Młodziczki najlepsze

Zawodniczki Zgody odnotowały kolejny dobry występ.

Młodziczki Zgody w najlepszej ósemce w Polsce.
W ubiegłym tygodniu w Warszawie odbyła się kolejna
edycja Pucharu ZPRP młodziczek. W 1/8 zawodów
przeciwniczkami rudzkiego zespołu były drużyny
z Płocka, Kępna oraz Warszawy. Po dwóch pierwszych
zwycięskich meczach dziewczęta wywalczyły sobie
prawo awansu do następnej edycji pucharu.
Wyniki zawodów: Zgoda – Jutrzenka Płock 37:27,
Zgoda – KKS Polonia Kępno 29:12, Zgoda – UKS Varsowia Warszawa 27:28
Ponadto Martyna Hajda została wybrana MVP zawodów. Skład drużyny: Nikola Lessner, Justyna Gontarek, Oliwia Dera, Natalia Gardian, Martyna Hajda,
Dominika Madej, Magdalena Młynarek, Wiktoria Pietryga, Daria Sierant, Wiktoria Skiba, Oliwia Szewczyk,
Natalia Szydełko oraz Julia Wilczyńska. Trenerzy: Józef Szmatłoch i Adam Michalski.

ZAPASY

Zapaśnicy z medalami
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PIŁKA NOŻNA

Wygrały puchar Tymbarku
Dwie rudzianki – Dominika Cebula uczennica Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Zuzanna Pańtak uczennica
Szkoły Podstawowej nr 4 – zostały mistrzyniami ogólnopolskiego turnieju PZPN „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku” w kategorii U-10 dziewcząt.
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na
stadion o Puchar Tymbarku” to oﬁcjalne mistrzostwa
w kategorii U10/U12 dla chłopców i dziewcząt. Turniej
rozgrywany był w dniach 29 kwietnia – 2 maja br.
w Warszawie. Drużyna Dominiki – KKS Katowice
w meczu ﬁnałowym na PGE Narodowym pokonała ekipę Tęczy Bydgoszcz wynikiem 2:0. Trenerami mistrzyń
są Tomasz Nawrocki posiadający licencję trenerską
UEFA A oraz Michał Cebula z licencję trenerską
UEFA C.

Młode rudzianki miały wielki powód do radości.
OGŁOSZENIE

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

TERMINY KOLEJNYCH BIEGÓW
8.06.2019 | 20.07.2019
3.08.2019 | 7.09.2019 | 12.10.2019 | 9.11.2019

Zawody w Dąbrowie Górniczej Slavia
może uważać za udane.

Miniony weekend okazał się udany dla zawodników
Pogoni i Slavii. W Kiełpinach koło Kartuz odbyły się
Mistrzostwa Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym. Filip Chrząszcz zajął w tych zawodach trzecie miejsce w kategorii olimpijskiej 87 kg, natomiast
Michał Kareciński uplasował się na szóstym miejscu
w kategorii 63 kg.
Z kolei Slavia popisała się podczas Otwartych Mistrzostw Śląska Młodzików i Kadetów w zapasach
w stylu wolnym w Dąbrowie Górniczej. Reprezentacja
ZKS Slavia Ruda Śląska wywalczyła 12 medali w młodzikach i 11 w kadetach. Najcenniejsze, złote medale
zdobyli: Aleksander Czarnota, Wiktor Moskalik, Marcin Tomczyk, Kamil Fiuk, Kamil Zanjat i Klaudiusz
Gwózdek. Na drugim stopniu podium stanęli: Jakub
Duda, Jakub Lekston, Adam Wenzel, Fabian Wrona,
Artur Żołdak, Filip Jurzyca, Robert Gawlik i Dawid
Warcholik.
Natomiast brązowe medale wywalczyli: Piotr Kaszczuk, Dominik Czupala, Kamil Hałas, Bartosz Madejczyk, Mikołaj Bińczak, Mateusz Ociepka, Maksymilian Bochenek, Adam Cepok oraz Tomasz Zygmuntowicz.
KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA
AGNIESZKA LEWKO

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.
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