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KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Czas wybrać 
szkołę!

Więcej na str. 4
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Więcej na str. 3

Fala pomocy 
Ukraińcom 
nie słabnie!
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KONKurS recytAtOrSKi

Pielęgnują śląską godkę
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli już po raz dwunasty zorganizowała Konkurs recytatorski w ra-
mach obchodów Dni Ślonski Godki oraz przypadającego w lutym Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 
W piątkowej (11.03) rywalizacji na słowa wzięli udział uczniowie rudzkich szkół podstawowych, którzy w gwa-
rze śląskiej przed jurorami i publicznością zaprezentowali wybrane przez siebie teksty poetyckie.

reKLAMA

W tegorocznej edycji konkursu wzię-
ło udział 20 uczestników z 12 szkół. 
– Jego celem jest przede wszystkim roz-
budzenie zainteresowania językiem ślą-
skim, popularyzowanie i poznawanie li-
teratury w gwarze śląskiej oraz ukazy-
wanie jej piękna. Zależny nam także na 
tym, aby uczniowie mieli możliwości 
rozwijania swoich umiejętności auto-
prezentacji scenicznej oraz recytator-
skich – mówi Bronisław Wilk, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 40 im. Karola 
Goduli. – Chodzi również o to, aby język 
śląski, którym nadal posługuje się sporo 
osób m.in. w naszym mieście, nie zani-
kał, bo przynależność do języka regio-
nalnego jest bardzo ważna – dodaje.

Uczniowie podczas piątkowych 
zmagań w SP nr 40 mieli za zadanie 
wyrecytować w gwarze śląskiej wy-
brany tekst poetycki. – Jury zwracało 
uwagę głównie na poprawność gwary 
śląskiej, interpretację utworu, a także 
ogólny wyraz artystyczny, w tym oby-
cie sceniczne oraz oryginalność tema-
tu – wylicza Bronisław Wilk. – Ważny 
był również spójny strój regionalny 
lub odpowiednio dobrany do repertu-
aru – dodaje.

Starania uczniów oceniały polonist-
ki i regionalistki – Anna Morajko-For-
nal (II Liceum Ogólnokształcącego 
im. G. Morcinka) oraz Mariola Wawro 
(Szkoła Podstawowa nr 21 im. Bisku-
pa Wilhelma Pluty), a także Justyna 
Galeja, emerytowana nauczycielka, 
związana ze Związkiem Górnośląskim. 
Uczestnicy konkursu zmagali się 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
Wśród uczniów szkół podstawowych 
klas I-V pierwsze miejsce zajął Filip 

Gacka (SP nr 20), drugie Ewelina 
Rocznik (SP nr 30), a trzecie Nadia 
Szołtysik (SP nr 21). Jeżeli chodzi 
o uczniów szkół podstawowych klas 
VI-VIII, najlepiej zaprezentował się 
Wojciech Miliczek (SP nr 25), drugie 
miejsce wywalczył Kajetan Kurek 
(SP nr 17), a trzecie Natalia Wieczor-
kiewicz (SP nr 40). XII Konkurs Recy-
tatorski w SP nr 40 odbył się pod hono-
rowym patronatem prezydent miasta 
Grażyny Dziedzic. Joanna Oreł

PrOJeKt SPOŁecZNy

Chcą chronić naturę 
przed maseczkami

uczniowie iii Liceum Ogólnokształcącego z Kochłowic w ramach ogól-
nopolskiej olimpiady ,,Zwolnieni z teorii’’ realizują projekt społeczny 
„Natura Bez Maseczki”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na ogromne 
zużycie odpadów medycznych – głównie maseczek jednorazowych – to-
warzyszące pandemii koronawirusa oraz zaśmiecanie nimi środowiska. 
W ramach akcji młodzież m.in. promuje używanie maseczek wielokrot-
nego użytku oraz organizuje prelekcje w szkołach i przedszkolach.
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Ludzkość zużywa ok. 3 miliony 
maseczek na minutę, czyli ok. 130 mi-
liardów tych materiałów miesięcznie. 
Są to odpady, które nie podlegają re-
cyklingowi i niestety często nawet nie 
trafiają do koszów na śmieci, lecz za-
śmiecają środowisko. – Realizując 
projekt społeczny ,,Natura Bez Ma-
seczki”, pragniemy zwrócić uwagę na 
to, że każdego dnia nieumyślnie szko-
dzimy naszej planecie, a w szczegól-
ności jej małym mieszkańcom, czyli 
zwierzętom – mówi Magdalena Loch, 
uczestnicząca w projekcie uczennica 
III LO w Rudzie Śląskiej. – Sami 
chronimy się maseczkami przed wiru-
sami, po czym wyrzucamy je do kosza 
– i nie tylko, bo spacerując, na każ-
dym kroku można natknąć się na zu-
żyte jednorazowe maseczki, zaśmie-
cające ulice i lasy w naszej okolicy. 
Chcemy zwrócić uwagę, że nieoder-
wane gumki maseczek stanowią 
ogromne zagrożenie dla zwierząt, 

które zaplątane, nie potrafią się z nich 
wyzwolić – dodaje.

Akcja ma charakter informacyjny 
i edukacyjny. Uczniowie rozwieszają 
plakaty nagłaśniające problem m.in. 
w szkołach, przedszkolach, szpitalach, 
sklepach oraz aptekach. III LO otrzy-
mało także dzięki sponsorom ponad 
200 materiałowych maseczek wielora-
zowego użytku dla uczniów. – Przej-
ście z jednorazowych maseczek na te 
wielorazowego użytku przyczyni się do 
ograniczenia ilości zużycia plastiku 
oraz do zmniejszenia ilości odpadów 
medycznych, które nie podlegają recy-
klingowi – podkreśla Magdalena 
Loch.

Uczniowie kochłowickiego liceum 
organizują także prelekcje w szkołach 
i przedszkolach, gdzie uświadamiają 
dzieci i młodzież, jak nasze zachowa-
nia, w tym wyrzucanie maseczek i gu-
bienie ich, wpływają na zanieczysz-
czenie środowiska. Joanna Oreł

Uczniowie musieli zadbać nie tylko o recytację i interpretację utworu,  
ale także o odpowiedni do niego strój.



POMOC DLA UKRAINY

Ruda Śląska to dla nich nowy dom
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Nadawanie numerów PESEL, nauka języka ukraińskiego, dalsza zbiórka darów, zapewnienie dzie-
ciom warunków do nauki, rozszerzenie bazy noclegowej oraz wsparcie w poszukiwaniu pracy 
– to kolejne działania, które realizowane są w mieście dla uchodźców napływających z Ukrainy.

OGŁOSZENIA

Z okazji święta rzemieślników
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom
wykonującym te jakże potrzebne nam wszystkim profesje:

zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym,
oraz szczęścia w sferze prywatnej. 

Rzemieślnicy to ludzie pełni energii,
często obdarzeni wyjątkowym talentem i kreatywnością,

z pasją wykonujący swój zawód.
Dla wielu młodych osób to również przewodnicy i nauczyciele, 
nie tylko zawodu, ale też odpowiedzialności, systematyczności 

i dobrej organizacji pracy. 

Dziękuję wszystkim rzemieślnikom
za rzetelną i fachową pracę.

Niech opieka Waszych patronów, świętych Józefa i Klemensa,
otacza Was każdego dnia.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

– W związku z wejściem w życie tzw. 
specustawy o pomocy obywatelom Ukra-
iny rozpoczęliśmy nadawanie numerów 
PESEL uchodźcom. Realizujemy to w no-
wym systemie i na stanowiskach, które do 
tej pory wykorzystywane były do standar-
dowej obsługi w Wydziale Spraw Obywa-
telskich. Dlatego apeluję do mieszkańców 
o wyrozumiałość przy załatwianiu swoich 
spraw, np. meldunkowych – poinformowa-
ła po poniedziałkowym (14.03) posiedze-
niu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kry-

zysowego prezydent miasta Grażyna 
Dziedzic.

W hali MOSiR-u w Nowym Bytomiu 
cały czas trwa zbiórka darów dla Ukraiń-
ców. Część z nich transportowana jest dla 
potrzebujących na Ukrainie oraz uchodź-
ców oczekujących przed przejściami gra-
nicznymi, a z części artykułów niezbęd-
nych do życia mogą skorzystać osoby, 
które już do nas przybyły. Obecnie najbar-
dziej potrzebne są konserwy do łatwego 
przygotowania posiłków oraz kasza gry-

czana (jeden z podstawowych produktów 
spożywczych na Ukrainie). Zbiórka pro-
wadzona jest w magazynie centralnym 
przy ul. Hallera 16.

Równolegle tworzone są kolejne miej-
sca schronienia dla Ukraińców. – W tej 
chwili w miejscach noclegowych organizo-
wanych przez miasto przebywa ponad 
80 uchodźców. Dodatkowo 200 Ukraińców 
pod swój dach przyjęły osoby prywatne, 
które skontaktowały się z nami poprzez 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ma-
my świadomość, że jeszcze więcej obywa-
teli Ukrainy schronienie znalazło u swoich 
rodaków mieszkających w Rudzie Śląskiej 
lub u polskich rodzin, które „na własną rę-
kę” zapewniły im schronienie – mówi pre-
zydent Dziedzic. – Kolejni uchodźcy na-
pływają do naszego miasta, dlatego już 
teraz mamy przygotowaną salę gimna-
styczną SP nr 1, gdzie będą lokowani nasi 
sąsiedzi zza wschodniej granicy. W odwo-
dzie czekają jeszcze cztery inne lokalizacje 
– dodaje.

Dla Ukraińców organizowane są także 
bezpłatne kursy języka polskiego (szkoły 
AngloMan i Szybki Angielski Ruda Ślą-
ska). Ponadto miasto szuka osób znających 
język ukraiński, które mogą pomóc w ko-
munikacji z naszymi sąsiadami. – Do na-
szego miasta przybywa coraz więcej 
uchodźców, w tym przede wszystkim kobiet 
i dzieci, którzy uciekli przed wojną w Ukra-
inie. Musimy zrobić wszystko, by zapewnić 
im bezpieczne schronienie i warunki 
do przeżycia. By pomoc była efektywna, 
potrzebny jest dialog i wzajemne zrozumie-
nie. Dlatego zwracamy się do wszystkich 
osób, które znają język ukraiński oraz pol-
ski z prośbą o pomoc w charakterze tłuma-
cza. Na pewno mamy w Rudzie Śląskiej ta-
kie osoby, które prócz umiejętności mają 
wielkie serca i nie pozostają obojętni na los 
uchodźców – apeluje Grażyna Dziedzic. 
Zgłoszenia w tej sprawie można przesyłać 
na adres: pomoc.ukrainie@ruda-sl.pl

(imię, nazwisko, numer telefonu, stopień 
znajomości języka polskiego i ukraińskie-
go, dostępność czasowa).

Z ukraińskimi uchodźcami przebywają-
cymi w Rudzie Śląskiej odbyło się także 
ofi cjalne spotkanie, aby przekazać im pod-
stawowe informacje na temat pobytu w Pol-
sce. – Poinformowałem ich również, od kie-
dy i gdzie będą mogli wyrobić sobie PESEL 
oraz załatwić wiele podstawowych spraw 
w mieście. Ukraińcy najbardziej intereso-
wali się możliwością podjęcia pracy oraz 
edukacją ich dzieci – przekazał po niedziel-
nym spotkaniu w salce parafi i pw. św. Paw-
ła wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.

Przypomnijmy, że Powiatowy Urząd 
Pracy w Rudzie Śląskiej przygotował spe-
cjalną stronę internetową z propozycjami 
pracy dla uchodźców przebywających 
w naszym mieście (rudaslaska.praca.gov.pl).
Ofert pracy można również szukać na stro-
nie internetowej oferty.praca.gov.pl.

Z kolei aby ułatwić ukraińskim dzie-
ciom (aktualnie jest ich ok. 30) start 
w rudzkich szkołach i przedszkolach, za-
inicjowana została zbiórka przyborów 
szkolnych (m.in. kredek, farbek, bloków, 
zeszytów czy piórników). Rzeczy te także 
można przekazywać do hali MOSiR-u przy 
ul. Hallera 16. Joanna Oreł

Uchodźcy mogli dowiedzieć się od władz miasta m.in., 
jakie są możliwości podjęcia pracy w naszym mieście.
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W niedzielę w salce parafi i pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu 
odbyło się spotkanie z przebywającymi w Rudzie Śląskiej Ukraińcami.
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Edukacja

Ósmoklasiści wybierają szkołęPonad 1660 uczniów 
z�Rudy�Śląskiej�
stoi�przed�decyzją�
o wyborze dalszego 
kierunku�kształcenia.�
To absolwenci klas 
ósmych.�dla�wszystkich��
przygotowano�miejsca�
w�rudzkich�szkołach�
ponadpodstawowych 
oferujących�bogaty�
wachlarz kierunków 
kształcenia.�Rekrutacja�
rozpocznie�się�16�maja.�
Przed�młodzieżą�jeszcze�
egzamin ósmoklasisty,  
zaplanowany na  
24-26�maja.��

– Wybór dalszej ścieżki edukacji  to 
bardzo ważna decyzja. Wciąż  trwają-
ca  pandemia  utrudniła  organizację 
tradycyjnej giełdy szkół ponadpodsta-
wowych.  Placówki  organizują  więc 
dni  otwarte  oraz  przygotowały  ulotki 
informacyjne,  dzięki  którym  przyszli 
absolwenci  mogą  poznać  ich  ofertę 
edukacyjną – mówi Anna Krzystecz-
ko, wiceprezydent Rudy Śląskiej  
ds. oświaty.

Absolwenci szkół podstawowych ma-
ją możliwość kontynuowania nauki 
w rodzinnym mieście w czterech liceach 
ogólnokształcących, w sześciu techni-
kach, sześciu branżowych szkołach 
I stopnia i szkole przysposabiającej do 
pracy. –  Wystarczy  spojrzeć  na  listę 
kierunków, rozszerzeń, zajęć dodatko-
wych,  sukcesów  i  szans  na  przyszłą 
pracę,  jakie  oferują  poszczególne 
szkoły,  aby  przekonać  się,  że  jest  
w czym wybierać. Co ważne, cały czas 
oferty te są poszerzane również dzięki 
działaniom ze strony miasta – zazna-
cza Anna Krzysteczko.

Licea 
ogólnokształcące:
I liceum ogólnokształcące  

im. adama Mickiewicza  
w Rudzie Śląskiej – Rudzie

Oferuje naukę w pięciu klasach: hu-
manistycznej, językowej, politech-
nicznej, biologicznej i turystycznej. 
Zapisując się do pierwszej klasy, kan-
dydat wybiera jedno rozszerzenie 
związane ze specyfiką oraz drugi ję-
zyk obcy. W I LO można uczyć się 
języka niemieckiego, hiszpańskiego, 
francuskiego i rosyjskiego. Ponadto 
wszyscy uczą się języka angielskiego 
na poziomie rozszerzonym. Następnie 
w klasie drugiej uczeń wybiera drugi 
przedmiot na poziomie rozszerzonym 
spośród 11 dostępnych do wyboru. 
Szkoła współpracuje z Politechniką 
Śląską, Uniwersytetem Śląskim i Uni-
wersytetem Ekonomicznym.

II liceum ogólnokształcące  
im. Gustawa Morcinka  

w Rudzie Śląskiej – Wirku
Tutaj naukę można kontynuować 

w klasie politechnicznej, biznesowej, 
kreatywnej humanistyki, medycznej 
i dwujęzycznej. Do wyboru są języki 
obce takie jak: angielski, angielski 
w biznesie, francuski, niemiecki, hisz-
pański, rosyjski i włoski. „Morcinek” 
oferuje również 11 przedmiotów do 
wyboru jako rozszerzenie.

Klasa kreatywnej humanistyki to 
pierwsza tego typu inicjatywa. Skiero-
wana jest dla tych uczniów, którzy 
pragną doskonalić swoje umiejętności 
w zakresie skutecznego i pięknego 
mówienia oraz takich, którzy marzą 
o pisaniu albo dotychczas pisali „do 
szuflady”. Szkoła posiada patronat Po-
litechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ślą-
skiego oraz Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

III liceum ogólnokształcące  
im. Jana Pawła II  

w Rudzie Śląskiej – kochłowicach
W tej szkole kontynuacja nauki mo-

że odbywać się w klasach: politech-
nicznej, akademickiej, humanistycznej 
i medycznej. W klasie politechnicznej 
młodzież uczy się programowania, 
grafiki oraz projektowania stron inter-
netowych, a zajęcia laboratoryjne 
i warsztatowe odbywają się we współ-
pracy z Politechniką Śląska i Uniwer-
sytetem Śląskim. W klasie akademic-
kiej odbywają się zajęcia z ekonomii 
i marketingu, a uczniowie uczestniczą 
w wykładach i warsztatach na uczel-
niach ekonomicznych w regionie. 
Z kolei klasa humanistyczna to teatr 
w teorii i praktyce oraz wykłady 
i warsztaty na Wydziale Prawa UŚ, 
a klasa medyczna to zajęcia z ratow-
nictwa medycznego oraz zajęcia labo-
ratoryjne przy współpracy z Uniwer-
sytetem Medycznym i Śląskim Ogro-
dem Botanicznym.

IV liceum ogólnokształcące  
im. Herberta clarka Hoovera  
w Rudzie Śląskiej – orzegowie
Ta szkoła proponuje naukę dla mło-

dych ludzi zainteresowanych milita-
riami, wojskiem i służbami munduro-
wymi. Oddział Przygotowania Woj-
skowego realizuje program Minister-
stwa Obrony Narodowej, a zajęcia 
praktyczne odbywają się w 34. Dywi-
zjonie Rakietowym Obrony Powietrz-
nej w Bytomiu. Z kolei klasy policyjna 
i pożarnicza pozwalają zaznajomić 
młodzież z zasadami i regułami panu-
jącymi w policji oraz zasadami reago-
wania w stanach zagrożenia pożaro-
wego, wypadkach i katastrofach. W li-
ceum funkcjonują również klasy ra-
towniczo-medyczna, społeczna oraz 
artystyczna. Kandydaci do klas mun-
durowych muszą dostarczyć zaświad-
czenie lekarskie oraz przejść testy 
sprawności fizycznej. 

technIka:
technikum nr 1 im. Powstańców 

Śląskich w zespole szkół nr 1  
w Rudzie Śląskiej 
– nowym Bytomiu

Oferowane przez szkołę kierunki 
kształcenia to: technik mechanik, 
technik pojazdów samochodowych  
i technik usług fryzjerskich. Ponadto 
od nowego roku szkolnego zostanie 
utworzony nowy kierunek – technik 
stylista, w którym wyodrębnione zo-
staną dwie kwalifikacje: projektowa-
nie i wytwarzanie wyrobów odzieżo-
wych oraz stylizacja ubioru i kreacja 
wizerunku. 

Szkoła współpracuje z wieloma pra-
codawcami oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Doskonalenia Zawo-
dowego w Rudzie Śląskiej. W ramach 
kształcenia organizowane są liczne 
wycieczki przedmiotowe do fabryk, 
montowni, zakładów pracy w kraju 
i za granicą. Technikum nr 1 jest szko-
łą objętą patronatem Toyoty. 

technikum nr 2  
w zespole szkół nr 2  

w Rudzie Śląskiej – czarnym lesie
W roku szkolnym 2022/2023 szkoła 

planuje nabór do klas pierwszych 
w następujących zawodach: technik 
ekonomista, technik reklamy, technik 
hotelarstwa, technik organizacji tury-
styki, technik żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz technik rachunko-
wości. Szkoła oferuje atrakcyjne prak-
tyki w kraju i za granicą w ramach 
programu ERASMUS +.

technikum nr 3 w zespole  
szkół nr 3 Rudzie Śląskiej – Wirku

Szkoła kształci w zawodach technik 
informatyk, technik spedytor oraz 
technik elektryk. Oferuje wiele  
przydatnych kursów i szkoleń.  
Szkoła współpracuje z wieloma  
firmami związanymi z kierunkiem 
kształcenia.  Ponadto posiada akredy-
tację na lata 2021-2027 w programie 
ERASMUS +.

technikum nr 4 w zespole szkół  
nr 4 im. Piotra latoski  

w Rudzie Śląskiej – czarnym lesie
W roku szkolnym 2022/2023 plano-

wany jest nabór do klas pierwszych 
w następujących zawodach: technik 
logistyk, technik eksploatacji portów 
i terminali, technik operacyjnych służb 
lotniskowych, technik mechatronik, 
technik automatyk oraz technik reali-
zacji nagrań. Szkoła współpracuje ze 
Stowarzyszeniem Technicznych Szkół 
Lotniczych. Realizuje praktyki zawo-
dowe w kraju i za granicą.

technikum nr 5 w zespole szkół  
nr 5 im. Jadwigi Markowej  

w Rudzie Śląskiej 
– nowym Bytomiu

Technikum kształci absolwentów 
szkoły podstawowej w zawodzie: 
technik geodeta, technik informatyk, 
technik organizacji turystyki, technik 

architektury krajobrazu, technik grafi-
ki i poligrafii cyfrowej oraz technik 
fotografii i multimediów. Praktyki za-
wodowe są realizowane w kraju lub za 
granicą.

technikum nr 6 w zespole  
szkół nr 6 im. Mikołaja kopernika 

w Rudzie Śląskiej – Wirku
Tutaj można zdobyć zawód techni-

ka programisty, technika informatyka, 
technika budownictwa, technika elek-
tronika, technika urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, technika 
chłodnictwa i klimatyzacji oraz tech-
nika robót wykończeniowych w bu-
downictwie.

Kierunek technik urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej funkcjo-
nuje w szkole od kilku lat. Jego ideą 
jest dobre przygotowanie ucznia do 
pracy z najnowocześniejszymi syste-
mami energetyki odnawialnej. Ucznio-
wie mają możliwość uzyskania dodat-
kowych specjalistycznych certyfika-
tów w czasie szkoleń i kursów organi-
zowanych przez korporację zrzeszają-
cą producentów i monterów urządzeń 
energetyki odnawialnej. Patronat me-
rytoryczny nad klasą sprawują rów-
nież Politechnika Śląska oraz Wyższa 
Szkoła Techniczna w Katowicach.

szkoły BRanżoWe  
i stopnia

Szkoły branżowe I stopnia wchodzą 
w skład zespołów szkół wraz z techni-
kami. 

Z kolei Zespół Szkół nr 7 kieruje 
swoją ofertę do uczniów posiadają-
cych orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego. W jego skład wchodzi 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6, która 
prowadzi klasy dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną oraz dla 
uczniów w normie intelektualnej z in-
nymi niepełnosprawnościami, w tym 
spektrum autyzmu, Zespołem Asper-
gera, dysfunkcjami ruchowymi, słu-
chu i wzroku. W ZS nr 7 funkcjonuje 
również Szkoła Przysposabiająca do 
Pracy – miejsce, w którym młodzież 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, zdobywa umiejętności 
niezbędne do samodzielnego doro-
słego życia. Kładziony jest tu nacisk 
na integrację społeczną i aktywizację 
zawodową uczniów.

Nauka w Branżowej Szkole I stop-
nia trwa 3 lata i kończy się egzaminem 
potwierdzającym kwalifikacje w za-
wodzie. Rudzkie szkoły branżowe 
oferują możliwość kształcenia we 
wszystkich zawodach obejmujących 
klasyfikację zawodów szkolnictwa za-
wodowego.

Przeważająca część uczniów szkół 
zawodowych odbywa praktyczną na-
ukę zawodu w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Rudzie Śląskiej. Za-

jęcia odbywają się w czterech dosko-
nale wyposażonych warsztatach przy 
udziale wysoce wykwalifikowanej ka-
dry. Uczniowie kształcą się na pozio-
mie branżowej szkoły I stopnia oraz 
technikum w wielu zawodach. Prak-
tyczna nauka zawodu jest realizowana 
również u pracodawców. Uczeń ma 
wówczas status młodocianego pra-
cownika. W mieście działa również 
branżowa szkoła II stopnia w Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego. 

Młodzież, kończąca szkołę podsta-
wową, ma do wyboru w Rudzie Ślą-
skiej praktycznie wszystkie rodzaje 
szkół: licea ogólnokształcące z róż-
nymi rozszerzeniami oraz klasami 
mundurowymi, technika i szkoły za-
wodowe: branżowe I stopnia z możli-
wością kształcenia we wszystkich 
zawodach obejmujących klasyfikację 
zawodów szkolnictwa zawodowego. 
We wszystkich placówkach znajdują 
się nowoczesne pracownie do nauki 
zawodu.

W ostatnich latach zostało zmoder-
nizowanych oraz doposażonych 
w specjalistyczny sprzęt i oprogramo-
wanie sześć pracowni do nauki zawo-
du w Zespołach Szkół nr 1, 2 i 5. To 
jednak nie wszystko, bo w ostatnich 
latach dzięki wykorzystaniu środków 
unijnych w Centrum Kształcenia Za-
wodowego zmodernizowano i wypo-
sażono pięć pracowni do praktycznej 
nauki zawodu. Służą one do naucza-
nia w branży mechanicznej, elektrycz-
nej, gastronomicznej, fryzjerskiej 
i handlowej. Rudzcy uczniowie mogą 
też korzystać z nowoczesnej pracowni 
badań elektroakustycznych i nagło-
śnieniowych oraz ze studia nagrań, 
które powstały w Zespole Szkół nr 4. 
Zmodernizowanych zostało także pięć 
pracowni do kształcenia zawodowego 
w zakresie informatyki, budownictwa 
oraz systemów energetyki odnawial-
nej w Zespole Szkół nr 6.

Atutem rudzkich placówek jest też 
udział w programach unijnych, współ-
praca z firmami, praktyki zagraniczne 
i szereg ciekawych zajęć pozalekcyj-
nych.

O przyjęcie do rudzkich szkół po-
nadpodstawowych starać się będzie 
ok. 1600 absolwentów szkół podsta-
wowych. Wnioski będzie można skła-
dać w terminie od 16 maja do 
20 czerwca br. W przypadku, kiedy 
uczeń nie ma pewności co do dalsze-
go kierunku kształcenia, może skon-
taktować się z Ośrodkiem Doradztwa 
Zawodowego w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Orzegowie lub z Po-
radnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Bykowinie.

Oferty szkół oraz harmonogram re-
krutacji znajdują się na stronach in-
ternetowych placówek oświatowych.

 iM
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DZIEŃ�KOBIET

Świętowanie w szczytnym celu
Koncert�z�okazji�Dnia�Kobiet�połączony�ze�zbiórką�darów�na�rzecz�uchodźców�z�Ukrainy�odbył�się�we�wtorek�
(8.03)�w�Centrum�Inicjatyw�Społecznych�Stary�Orzegów�MBP.�Gościem�honorowym�była�Ukrainka�Alisa�Pasko,�
która�przybliżyła�słuchaczom�to,�co�dzieje�się�w�jej�kraju.

Podczas wtorkowego koncertu 
w orzegowskim CIS-ie charytatywnie 
wystąpili artyści śląskiej sceny muzycz-
nej – Bogusława Piechura oraz Marian 
Brzoza. Oprócz znanych przebojów go-
ście mogli także wysłuchać wierszy au-
torstwa ukraińskich poetów. Spotkanie 
połączone było ze zbiórką artykułów 
pierwszej potrzeby dla uchodźców, 
wśród których znalazła się m.in. Alisa 
Pasko. –  Spotkanie  z  kobietą,  która 
w  swym  kraju  zostawiła  rodzinę  –  jest 
dziennikarką  i  psychologiem,  pełniła 
ważne społecznie funkcje, a obecnie ma 
status  uchodźcy  i  niepewną  przyszłość 
– unaoczniło tragizm wojny w wymiarze 
indywidualnym  – mówiła Agnieszka 
Płaszczyk, kierownik CIS Stary Orze-
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Dla gości 
orzegowskiego 

CIS-u 
wystąpił m.in. 

Marian Brzoza.

We�wtorek�(8.03)�z�okazji�Dnia�Kobiet�w�Miejskim�Centrum�Kultury�im.�H.�Bisty�zorganizowany�został�koncert�
zespołu�Universe.�W�trakcie�muzycznej�uczty�życzenia�wszystkim�paniom�w�imieniu�władz�miasta�złożył�wice-
prezydent�Krzysztof�Mejer.
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PrEZyDENT�MIASTA 
rUDA�ŚląSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�
(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�wykazów�nieruchomości�
gruntowych,�znajdujących�się�w�rejonie�ulic:�Tunkla,�Górnej,�
Husarskiej,�Poligonowej,�Wireckiej,�Młyńskiej,�Szyb�Zofii�

–�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�
istniejące�ogródki�rekreacyjne,�Kasprowicza�–�który�zostanie�
oddany�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�nowy�ogródek�
rekreacyjny�(przydomowy),�Tunkla�–�która�zostanie�oddana�

w�najem�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�garaż�wolnostojących,�
Piłsudskiego,�Grobli�Kolejowej�–�które�zostaną�oddane�

w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�uprawy�polowe,�
Kalinowej�–�która�zostanie�oddana�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�

pod�istniejący�teren�zielony,�Kalinowej�–�która�zostanie�
oddana�w�najem�z�przeznaczeniem�pod�istniejący�parking,�

pomieszczenie�gospodarcze,�lipa�–�która�zostanie�oddana�w�najem�
z�przeznaczeniem�pod�parking�przy�stacji�dializ.

Wokół tradycji wielkanocnych  
KUlTUrA

W�poniedziałek,�21�marca�w�Muzeum�Miejskim�im.�Maksymiliana�Chroboka�w�rudzie�odbędzie�się�wernisaż�
wystawy�„Wokół�tradycji�wielkanocnych”.�Ekspozycję�będzie�można�zwiedzać�do�24�kwietnia�br.�W�tym�czasie�
będą�też�organizowane�spotkania,�wykłady�i�warsztaty�poświęcone�wspomnianej�problematyce.�Tradycje�i�ob-
rzędy�związane�z�Wielką�Nocą�oraz�wiosną�będą�również�tematem�najbliższego�spotkania�pt.�„Twórczy�czwar-
tek�na�Ficinusie”,�które�odbędzie�się�31�marca�o�godz.�17�w�bibliotece�zlokalizowanej�na�zabytkowym�osiedlu�
robotniczym�przy�ul.�Kubiny�24�w�dzielnicy�Wirek.
–  Fundament  ekspozycji,  którą 

będzie  można  zobaczyć  w  naszej 
placówce,  stanowi  zbiór  fotografii 
autorstwa  etnografa  i  fotografa 
– dr. Roberta Garstki. Prezentowa-
ne zdjęcia, ilustrujące wybrane zwy-
czaje  i  obrzędy  cyklu  wiosenno-
wielkanocnego, to ważna część wy-
stawy  „Świat  obok  nas”,  będącej 
fotograficzną  dokumentacją  dzie-
dzictwa  kulturowego  województwa 
śląskiego.  Materiały  zostały  udo-
stępnione  naszemu  muzeum  przez 
Instytut  Myśli  Polskiej  im.  Wojcie-
cha  Korfantego  w  Katowicach 

– mówi Krzysztof Gołąb, dyrektor 
rudzkiego Muzeum Miejskiego.

Ważną częścią wystawy będzie pre-
zentacja kilkudziesięciu jaj wielka-
nocnych, wykonanych różnymi tech-
nikami przez współczesnych twórców 
regionalnych: Małgorzatę Drożdż, 
Ewę Gawendę, Leszka Jęczmyka, Jo-
achima Orłowskiego, Olgę Paleczną 
oraz Izabelę Terlecką-Synowiec.

Osoby zainteresowane obrzędami 
wielkanocnymi będą mogły również 
zgłębić wiedzę na ten temat podczas 
czwartkowego spotkania na Ficinu-
sie, gdzie gościem będzie Ewelina 

Pieczka, kierownik Działu Etnografii 
Muzeum Miejskiego w Rudzie Ślą-
skiej. – Postaram się przybliżyć ge-
nezę oraz symbolikę wybranych tra-
dycji, a na podstawie najciekawszych 
przykładów  wprowadzić  zebranych 
w ten niezwykły czas – mówi Eweli-
na Pieczka.  

Warto dodać, że czwartkowe spo-
tkania w wireckiej bibliotece mają 
charakter cykliczny, a jednym  
z głównych celów tych wydarzeń 
jest promocja kolonii robotniczej Fi-
cinus, która jest obiektem wpisanym 
na Szlak Zabytków Techniki. IM

gów. – Obecni  na  koncercie  słuchacze 
nie  kryli wzruszenia, prosili  o wspólne 
pamiątkowe  zdjęcia,  jak  zwykle okazu-

KINO�DlA�KOBIET

Do kina nie tylko na film
Po� przerwie� spowodowanej� pandemią� 18� marca� do� kina� Patria� wróci� 
,,Kino�dla� Kobiet”.�Dla� pań�przygotowano� szereg� atrakcji� dla� ducha� i� cia-
ła,�dzięki�którym�będą�mogły�poprawić�swoje�funkcjonowanie�na�co�dzień.�
Oczywiście�nie�zabraknie�głównego�punktu�programu,�czyli�projekcji�filmu.
– Ostatnie lata nie 

sprzyjają  większym 
spotkaniom towarzy-
skim,  dlatego  „Kino 
dla  Kobiet”  wraca 
ponownie  po  kilku-
miesięcznej  prze-
rwie.  Jak  co  edycję, 
w  miły  czas  wplata-
my  trochę  edukacji. 
Tym  razem  gośćmi 
będą  prof.  dr  hab. 
Krzysztof  Nowosiel-
ski oraz dr hab. Woj-
ciech Cnota. Wspól-
nie poruszymy intym-
ne  tematy  i  zadamy 
krępujące  nas  pyta-
nia.  Natomiast  Iwo-
na Łatacz przygotuje 
dla  nas  pogadankę 
na temat tego, że seks 
zaczyna się w głowie 
– mówi Marta 
Glamb, organizator-
ka ,,Kina dla Ko-
biet”. – Oprócz tego będziemy gościć 
Justynę  Dec  z  fundacji  Oko  w  Oko 
z rakiem oraz fizjoterapeutkę, Natalię 
Pasiekę. Na sam koniec wystąpi nasz 
wyjątkowy gość  specjalny – Kristina. 
Cudowna  osoba,  która  przyjechała 
parę dni temu z Ukrainy i  trafiła pod 
skrzydła cudownych osób. Opowie pa-
rę  słów  o  sobie  i  zaprosi  na  zajęcia 
jogi – zapowiada.

Tradycyjnie na sali kinowej dla pań 
czekać będą przekąski przygotowane 
przez KarmaMa Bistro i Zioło, TuLi-
sMaNore oraz kawiarnię Panaceum. 
Kobiety będą mogły również skorzy-

stać z regulacji brwi oraz badania wło-
sów, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
w fotobudce, skonsultować się z diete-
tykiem oraz zrobić zakupy na stoisku 
zielarskim. Partnerem „Kina dla Ko-
biet” jest także firma KUŚ.

,,Kino dla Kobiet” odbędzie się 
w piątek, 18 marca o godz. 17. Około 
godz. 19.30 wyświetlona zostanie ko-
media romantyczna „Miłość jest bli-
sko”. Bilety na piątkowe spotkanie 
dostępne są w cenie 35 zł. Rezerwacji 
można dokonywać pod numerem tele-
fonu 502-651-403.

 Joanna Oreł

ODWieDź nas także na FacebOOku: 
www.facebook.com/

WR.WiadomosciRudzkie

jąc wiele serca i życzliwości. Pokazali-
śmy wielką solidarność z narodem ukra-
ińskim – dodała. JO
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USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-
potrzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Łazienka – kompleksowo. Remont 
– mieszkań, domów. Tel. 505-055-024.

 Malowanie, tapetowanie. Tel. 501-
668-930.

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

 Remonty od A do Z. Szybko, so-
lidnie. Tel. 601-292-699.

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNI-
KIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Czyszczenie dywanów (odbieramy, 
obszywamy), wykładzin, tapicerki. Tel.  
602-642-294.

NIERUCHOMOŚCI

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

 Pilnie Kupię mieszkanie w Rudzie 
Śląskiej gotówka, tel. 690-455-538.

 Atrakcyjne oferty www.lokator.nie-
ruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. 
Tel. 505-049-833.

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

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Pomoc drogowa, złomowanie po-
jazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 1,2 zł/kg. Tel. 32 771-
61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie 
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skar-
bowego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pra-
cowników o specjalizacji ogólnobu-
dowlanej oraz stażystów i praktykan-
tów. Teren Ruda Śląska-Katowice. Tel. 
601-504-030.

 Pracownik porządkowy ter.zew. z pra-
wem jazdy, Ruda Śl., tel. 668-085-925.

 Zatrudnię pracownika do prac ogól-
nobudowlanych, tel. 603-975-040.

 Zatrudnię do pracy brukarza, lub 
pomocnika, wymagane doświadczenie. 
Tel. 504-334-464.

 Zatrudnię opiekunki do pracy 
w Niemczech. Tel. 781-989-873.

RÓŻNE

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

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

Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifi kacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Termometria skórna • 
Audiometria• 
Spirometria• 

Zapraszamy do zapisów

ILOŚĆ MIEJSC 
OGRANICZONA

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

ZAPISY TEL. 32 340-46-76 

Wolne terminy 
na protezy 

zębowe na NFZ 
2022 rok!!!

GABINETY 
STOMATOLOGICZNE 

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
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)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

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

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA ,,LUIZA”

z siedzibą w Zabrzu (ul. Wolności 412) ogłasza przetarg nieograniczony 
na najem mieszkań położonych na terenie miasta Zabrza 

i Rudy Śląskiej oraz sprzedaż działki zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym położonej przy ul. Pionierów 29 w Rudzie Śląskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie GSM ,,Luiza” w Zabrzu przy ul. Wolności 412.

Informacje o mającym się odbyć przetargu są do wglądu 
w siedzibie spółdzielni, Dział Członkowsko-Prawny, 

nr tel. 32 278-67-13, wew. 32, 47, 48 oraz na stronie internetowej 
www.gsmluiza.com.pl.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 16.03.2022 r.  
do dnia 6.04.2022 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 

plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz zamieszczeniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej wykazu niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej o powierzchni 2002 m2 własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Do Gródka, 

oznaczonej numerem geodezyjnym 1302/49 (użytki „PsIV”, „RIVa”), 
obręb Kochłowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze 

wieczystej numer GL1S/00029991/0, która zostanie zbyta w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości 

przyległych, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda 

Śląska (symbol planu 58MNI).
Cena wywoławcza (nett o) do przetargu będzie wynosić 356 000,00 zł.

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, 
która zostanie oddana 

w dzierżawę na czas oznaczony 
3 lat z przeznaczeniem pod 

istniejące ogródki rekreacyjne 
w rejonie ulicy Pawła.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor 
naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Dawid Kosmal-
ski (sport), tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 
Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor 
techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. 
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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Kolejne sukcesy Oliwii Suchy
BiaThlOn

IV Halowe Mistrzostwa Śląska  
w Łucznictwie za nami

Łucznictwo

12 marca w hali II LO w Rudzie Ślą-
skiej odbyły się IV Halowe Mistrzostwa 
Śląska juniorów młodszych i młodzików 
w Łucznictwie. Wśród wielu nagrodzo-
nych nie zabrakło zawodniczek i zawod-
ników z UKS-u Grot.

W kategorii 1 krok dziewcząt Julia 
Pietrowska zajęła pierwsze, Wiktoria 
Gawełczyk drugie, a Milena Czyżkow-
ska trzecie miejsce. W analogicznej ka-
tegorii dla chłopców Kajetan Ulbrich 
zajął pierwszą lokatę, a Tomasz Gajniak 
trzecią. Z kolei w młodzikach młod-
szych zwycięstwo odniosła Martyna Pa-
tlewicz. Natomiast w młodziczkach ha-
lową mistrzynią Śląska została Małgo-
rzata Gebauer, a drugie miejsce zajęła 
Magdalena Górska.

W młodzikach halowym mistrzem 
Śląska został Tymoteusz Kolasiński, 
a Bartosz Podżorski musiał zadowolić 
się trzecią lokatą. W najstarszej katego-
rii wiekowej (juniorki młodsze) Alek-
sandra Antoniak zajęła drugie miejsce, 
a Karolina Grudzień trzecie. W junio-

rach młodszych całe podium przypadło 
w udziale zawodnikom UKS-u Grot: 
Szymon Czarnik został halowym mi-

strzem Śląska, Jakub Sroka zajął drugie 
miejsce, natomiast Łukasz Patlewicz 
trzecie. DK

Remis Gwiazdy w śląskich derbach
Futsal

W spotkaniu na szczycie 1 ligi futsalu 
Gwiazda Ruda Śląska zremisowała w ha-
lembskiej hali z Sośnicą Gliwice 4:4 
(1:2). Dla rudzian był to pierwszy taki 
wynik w sezonie.

Przed meczem oba zespoły doskonale 
zdawały sobie sprawę, jaka jest jego 
stawka. Po przetasowaniach w tabeli za-
równo Sośnica, jak i Gwiazda zachowa-
ły szansę na baraż do futsalowej ekstra-
klasy. Spodziewaliśmy się więc zacięte-
go starcia i tak też się stało. Prowadzenie 
jako pierwsi w derbowym pojedynku 
objęli futsaliści Gwiazdy po kombina-
cyjnej akcji, którą wykończył Maciej 
Małek. Sośnica odpowiedziała trafienia-
mi Marcina Kiełpińskiego i Ariela Pia-
seckiego. Ostatecznie do przerwy pro-
wadzili goście 2:1, co odzwierciedlało 
przewagę, jaką mieli w tej części gry.

W drugich 20 minutach Sośnica pod-
wyższyła prowadzenie strzałem w krót-
ki róg już trzy minuty po wznowieniu 
gry. Natomiast bramkę kontaktową na 
3:2 zdobył po zamieszaniu w polu kar-
nym rywali Michał Tkacz. Z kolei do 
remisu doprowadził Mateusz Dynek, 
który efektownie wykorzystał wyjście 
całego zespołu spod pressingu gości. 
Gliwicka drużyna ponownie wyszła na 
prowadzenie dzięki uderzeniu Michała 
Hyżego w krótki róg bramki Bogdzie-
wicza. Na 4:4 gola dla Gwiazdy zdobył 
po indywidualnej akcji Daniel Jago-
dziński.

Ostatnie minuty były szczególnie 
trudne dla gości, którzy nie tylko stracili 
prowadzenie, ale również mieli na kon-
cie pięć fauli. Oznaczało to, że w razie 

W zawodach wzięli udział łucznicy i łuczniczki z roczników 2005-2012.
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Oliwa Suchy, na co dzień trenująca 
w UKS-ie Biathlon Chorzów, wzięła 
udział w XXVIII Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w Sportach Zimo-
wych. Zawody odbyły się w Dusznikach
-Zdroju w dniach 7-13 marca.

Rudzka biathlonistka wystartowała 
już tradycyjnie w kategorii junior młod-
szy. W biegu sprinterskim (do przebycia 
w tej konkurencji jest 6 km, do tego za-
wodniczki muszą zaliczyć dwie wizyty 
na strzelnicy) zajęła czwartą lokatę. 
Identyczne miejsce przypadło w udziale 
Oliwii w biegu indywidualnym (10 km 
i cztery wizyty na strzelnicy), choć tu do 

ostatniego miejsca na podium zabrakło 
niespełna czterech sekund. Ponadto Su-
chy wzięła udział w biegu pościgowym 
(do pokonania 7,5 km i znów cztery wi-
zyty na strzelnicy), który ukończyła na 
szóstym miejscu. Warto wspomnieć, iż 
przesunięta przez trenerów do starszej 
grupy Oliwia Suchy była najmłodszą za-
wodniczką w stawce.

Upragniony krążek Suchy zdobyła 
w sztafecie wraz z Klaudią Niedurny 
i Martyną Prajnsar. W tej konkurencji 
każda z zawodniczek musiała pokonać 
6 km, a do tego oddać dwie serie na 
strzelnicy. DK

Młodzi pływacy wrócili 
z medalami

PŁywanie

Rudzcy pływacy przywieźli kolejne 
medale z III rundy Ligi Klubów Ślą-
skich rocznika 2010. W zawodach, któ-
re odbyły się 9 marca w Radlinie, wzięli 
udział pływacy z UKP Ruda Śląska oraz 
Manty Kochłowice.

Medale tym razem przypadły w udzia-
le tylko pływakom z Manty. 3. miejsce 
w sztafecie 8x50 m stylem dowolnym 
wywalczyli: Paulina Kozubowska, Bar-

tosz Lenart, Lena Ogińska, Dominik 
Krząkała, Eliza Kisiel, Artur Joszko, 
Laura Ogińska oraz Filip Paprotny. Po-
nadto brąz w sztafecie zdobyli chłopcy 
na dystansie 4x100 m stylem dowolnym: 
Bartosz Lenart, Dominik Krząkała, Ar-
tur Joszko i Filip Paprotny. W wyścigach 
indywidualnych rudzcy pływacy zajęli 
dalsze lokaty.

 DK

Paulina Danisz piątą zawodniczką 
Mistrzostw Europy U23

zaPasy

W dniach 7-13 marca w Płowdiwie 
odbyły się Mistrzostwa Europy U23 
w zapasach w stylu wolnym. W Bułgarii 
nie zabrakło rudzkiego akcentu. W ka-
drze Polski pod okiem trenerów Dariu-
sza Grzywińskiego i Adama Bloka wy-
stąpiła Paulina Danisz. Nasza zawod-
niczka otarła się o brązowy medal.

Trenująca w ZKS-ie Slavia Ruda Ślą-
ska Paulina wystartowała w kategorii  
do 62 kg, w której najpierw pokonała 
Alinę Antipovą z Łotwy, następnie ule-

gła w półfinale Zhali Aliyevej z Azerbej-
dżanu, która finalnie zdobyła złoto. 
W starciu o brąz Mistrzostw Europy 
Paulina nieznacznie uległa Francuzce 
Ameline Douarre, przegrywając jednym 
upomnieniem za pasywność na punkty 
1:2. Finalnie zajęła piątą lokatę.

Reprezentacja Polski U23 w zapasach 
wróciła do kraju z pięcioma medalami 
– dwoma złotymi, dwoma srebrnymi 
oraz jednym brązowym. W klasyfikacji 
medalowej dało to szóste miejsce. DK

Porażka KPKS-u w Imielinie
siatkówka

W pierwszym meczu fazy play-off 
KPKS „Halemba” przegrał z COPCO 
Imielin 1:3 (23:25, 25:14, 25:13, 
25:20). Rewanż w ramach I ligi ślą-
skiej kobiet odbędzie się w sobotę, 
19 marca o godz. 17 w Rudzie Ślą-
skiej.

Faworyzowane gospodynie w run-
dzie zasadniczej straciły zaledwie trzy 
sety na 22 rozegrane spotkania, 
w związku z czym nasze zawodniczki 
stanęły przed ogromnym wyzwaniem. 
Halembianki pokazały jednak, że stać 
je na sprawienie niespodzianki w re-
wanżu. Szczególnie wykazały się 

w pierwszym secie, gdy przy stanie 
23:20 dla Imielina wydawało się,  
że COPCO wygra set zgodnie z pla-
nem. Nasze siatkarki zdobyły jednak 
pięć punktów z rzędu i objęły prowa-
dzenie w meczu. Rozdrażniło to ry-
walki, które dwa kolejne sety wygrały 
do 13 i 14.

Rudzianki zdecydowanie lepiej za-
częły czwartego seta, w którym pro-
wadziły już 17:15 i były bliskie dopro-
wadzenia do tie-breaka. Niestety 
w końcówce to zawodniczki z Imieli-
na objęły prowadzenie i wygrały  
do 20. DK

następnego przewinienia Gwiazda wy-
konywałaby przedłużony rzut karny. Ża-
den z zespołów nie podejmował zbyt 
dużego ryzyka, choć to gospodarze mie-
li doskonałą szansę na zwycięstwo, jed-
nak Dawid Skrzypiński nie wykorzystał 
sytuacji sam na sam z bramkarzem So-
śnicy.

Po niedzielnym meczu Gwiazda spa-
dła na 5. pozycję. Do 2. miejsca, pre-
miowanego grą w barażach, traci pięć 
punktów. Za tydzień rudzianie zmierzą 
się z niepokonanym liderem grupy połu-
dniowej 1 ligi futsalu BSF-em Bochnia.

Niedzielne starcie w hali w Halembie 
było również okazją do uhonorowania 
członków drużyny Gwiazdy U19, która 

pod koniec lutego zdobyła w Bochni 
brązowy medal Mistrzostw Polski. Za-
wodnicy z rąk prezesa oraz wiceprezesa 
Gwiazdy otrzymali puchar i pamiątko-
we koszulki.

Gwiazda Ruda Śląska  
– Sośnica Gliwice 4:4 (1:2)

Małek 6’, Tkacz 28’, Dynek 32’, Ja-
godziński 34’ – Kiełpiński 12’, Piasecki 
15’, Barański 22’, Hyży 33’

Żółte kartki: Skrzypiński
Gwiazda (pierwsza piątka): Bog-

dziewicz – Małek, Dynek, Gładkowski, 
Pasierb

Sośnica (pierwsza piątka): Waszka 
– Sobek, Piasecki, Kiełpiński, Barański

DK

Remis w derbowym pojedynku nie zadowolił żadnej z drużyn.
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O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym. 
ZAPRASZAMY!

DARMOWE 
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!

NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7 
oferuje protezy zębowe w ramach umowy 

z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT. 
Telefon: 32 340-70-07

Udana sobota rudzkich 
lekkoatletów

LEKKOATLETYKA

12 marca w Raciborzu odbyły się 
Halowe Mistrzostwa Śląska U16. 
W zawodach wzięło udział 19 zawod-
niczek i zawodników TL Pogoń Ruda 
Śląska.

Nasi zawodnicy wrócili do Rudy 
Śląskiej z dwoma medalami. W biegu 
na 60 metrów kobiet złoto zdobyła 
Maria Puławska, która z czasem 7,92 
wyrównała swój rekord życiowy. Na-
tomiast w skoku wzwyż srebro zdobył 
Adrian Ostrowski. W Raciborzu Ad-
rian ustanowił swój nowy rekord ży-
ciowy – 150 cm. Czwartą lokatę 

w skoku wzwyż zajął z kolei Niko-
dem Senyk, dla którego był to rów-
nież występ z nowym rekordem ży-
ciowym (145 cm).

Ponadto czwarte lokaty w biegach 
zdobyły: Maria Puławska na dystansie 
300 m, Justyna Maduzia na dystansie 
600 m, a Zofi a Florczyk na 2000 m. 
W klasyfi kacji łącznej TL Pogoń Ruda 
Śląska zajęła ósme miejsce. Zwycięzcą 
w klasyfi kacji medalowej zostali za-
wodnicy CKS Budowlani Częstocho-
wa, którzy wywalczyli trzy złote, dwa 
srebrne i trzy brązowe medale. DK

Zwycięstwo i awans Pogoni
KOSZYKÓWKA

Pogoń Ruda Śląska bardzo pewnie 
pokonała KSK Stal Brzeg 94:52 
(33:15, 24:14, 24:7, 13:16) w fazie 
play-off 3 ligi koszykówki mężczyzn. 
Mecz został rozegrany 12 marca w Ha-
li na Skarpie w Bytomiu.

16-punktowe zwycięstwo w Brzegu 
to był tylko przedsmak przewagi, jaką 
rudzianie mieli nad zespołem z woje-
wództwa opolskiego. Tym razem na 
tablicy widniała różnica aż 42 punk-
tów. Goście wygrali jedynie czwartą 
kwartę, gdy zwycięstwo Pogoni było 
już praktycznie przesądzone. Wśród 

rudzian 22 punkty zdobył Wiktor Czy-
żewski, a 18 Tomasz Stankala. Najlep-
szy z gości, Mariusz Gnatowicz, zdo-
był natomiast 17 punktów.

Z uwagi na fakt, iż w fazie play-off 
pomiędzy drużynami z województw 
opolskiego i śląskiego zwyciężyły ze-
społy z naszego województwa, Pogoń 
awansowała dalej bez konieczności 
rozgrywania kolejnych meczów w lo-
kalnej strefi e. Kolejne mecze, już 
w ramach półfi nałów 3 ligi mężczyzn, 
rudzianie rozegrają w weekend 
22-24 kwietnia. DK

W rewanżu rudzka drużyna nie dała szans rywalom z Brzegu.
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WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Lepsza niż dotąd 
kondycja zachęci Cię do wy-
siłku fi zycznego. Świetnie 
pójdą Ci porządki.
Byk – Nadzieje na wielką 
miłość okażą się płonne, je-
śli zignorujesz sygnały od 
przyjaznej Ci osoby.
Bliźnięta – W ciszy i skupie-
niu rodzą się największe po-
mysły. Poszukaj rozwiąza-
nia, gdy będziesz w domu.
Rak – Niespodzianka od 
kogoś bliskiego zupełnie 
Cię zaskoczy, a nawet wy-
wróci Twoje życie do góry 
nogami.
Lew – Nie myśl, że coś nie 
jest dla Ciebie. Dlaczego 
nie spróbujesz? Nie masz 
nic do stracenia!
Panna – Nie czekaj, ale dzia-
łaj. Ryzykując, osiągniesz 
zyski, o jakich wcześniej mo-
głaś tylko pomarzyć.
Waga – Otrzymasz to, cze-
go oczekujesz, jeśli nie bę-
dziesz wracać do przeszło-
ści. Może kogoś poznasz?
Skorpion – Przekonasz do 
inwestycji osobę, dzięki któ-
rej Twój pomysł się powie-
dzie. Będą z tego zyski.
Strzelec – Będziesz działać 
czujniej i skuteczniej, więc 
nic Cię nie zaskoczy. Podpi-
szesz korzystną umowę. 
Koziorożec – Upieraj się 
przy swoim zdaniu. W koń-
cu uda Ci się przekonać 
wszystkich do swojej wizji.
Wodnik – Ostatnio miałeś 
wiele na głowie, stąd prze-
męczenie i złe samopoczu-
cie. Potrzebujesz odpoczyn-
ku.
Ryby – Uważaj, komu się 
zwierzasz, bo możesz się 
okazać, że wybrałeś do tego 
nieodpowiednią osobę.

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, 

tel. 607 – 468 – 787

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego 
przedmiotem będzie zapewnienie pierwszeństwa 

do zawarcia umowy na ustanowienie i przeniesienie 
odrębnej własności niżej wymienionych mieszkań

I PRZETARG 

Adres: Powierzchnia:
Kwota wywoławcza 

mieszkania:
Uwagi:

w Rudzie Śl. – Halembie:
ul. Olszynowa 5A/10

2 p + k, II piętro 38,00 m2 130.860 zł

w Rudzie Śl. – Bykowinie:
ul. Franciszka Wilka 6/19

2 p + k, VII piętro 48,65 m2 166.830 zł

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej wła-1. 
sności w zasobach RSM.
Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój2.  213) 
pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie od-
rębnej własności do mieszkania przy ul. .................................” do dnia 
29.03.2022 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie 
wg załączonego druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM i na 
stronie internetowej w zakładce „Druki” poz. 23.
Wpłacenie wadium w wysokości 3. 5.000,00 zł oraz 123 zł w tym 
23% VAT tytułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które 
oferent się ubiega przelewem do dnia 29.03.2022 r. do godz. 14.00 
i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 
67 1020 2401 0000 0002 0045 0502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie dyrekcji Spółdzielni w dniu 
30.03.2022 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem kserokopii 
dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa.

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100 zł od 
kwoty wyjściowej.

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane miesz-
kanie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę wywoławczą.

Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na 
fundusz remontowy Spółdzielni.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny 
koszt. Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od 
daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.

W przypadku niewygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wska-
zany nr konta bankowego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia 
o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar 
zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnie-
nie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o stan-
dardowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego 
lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów 
ani oświadczeń dla banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej 
transakcji będącej wynikiem przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 21.03.2022 r. w godz. od 14.00 
do 16.00 oraz w terminach uzgodnionych z administracjami budynków, któ-
rych numery podajemy w załączeniu: A-1 Ruda Śl.-Godula, tel. 32 248-22-32, 
A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom, tel. 32 248-61-94, A-3 Ruda Śl.-Ruda, tel. 32 248-
44-10, A-4 Ruda Śl.-Halemba, tel. 32 242-65-93, Ruda Śl.-Kochłowice, 
tel. 32 242-88-97, A-5 Ruda Śl.-Wirek, Bielszowice tel. 32 242-09-35, A-6 Ruda 
Śl.-Bykowina, tel. 32 242-70-75, A-7 Ruda Śl.-Orzegów, tel. 32 248-18-11.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w cią-
gu jednego miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii 
Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. Powyższy dokument będzie pod-
stawą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i odbioru kluczy.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, 
tel. 32 248-24-11, wew. 209, 290.

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22
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