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SZYNKA
W PRZYPRAWACH

1999
kg

TYLKO 23-29.03.

Osobom 
do lat 18
alkoholu 
nie sprzedajemy

REALIZUJEMY GÓRNICZE BONY  ŻYWIENIOWE  

PIWO KASZTELAN
NIEPASTERYZOWANE 

ŚWIEŻE Z NATURY

699
4-PACK

079
szt.

20% TANIEJ

ZAJĄC 
WOLNOŚĆ

60 g

MORSZCZUK FILET
BEZ SKÓRY 410 TANIEJ

989
kg

KIEŁBASA
BIAŁA PARZONA 1099

kg
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REKLAMA

– Każde większe prace drogowe wiążą 
się z utrudnieniami. Należy jednak pamię-
tać o efekcie końcowym. W tym przypadku 
polepszy się stan torowiska, będzie też ci-
szej, gdyż jednym z efektów jego moderni-
zacji ma być wytłumienie hałasu genero-
wanego przez przejeżdżające tramwaje  
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Podczas prac okaże się też, jaki jest stan 
bruku znajdującego się pod nawierzchnią 
ul. Niedurnego. Jeśli będzie on dobry, wte-
dy zdecydujemy się na całkowite jego od-
słonięcie na większym odcinku tej ulicy  
– dodaje.

 Inwestycja Tramwajów Śląskich obej-
muje przebudowę jednotorowego torowiska 
przy ul. Niedurnego na odcinku od ul. Hut-
niczej do ul. Grochowskiej. – W ramach 
zadania m.in. przeprowadzone zostaną pra-
ce rozbiórkowe dotychczasowego torowiska 
na odcinku ok. 900 m. Wykonana zostanie 
nowa podbudowa oraz położony zostanie 
nowy tor pojedynczy zabudowany płytami 
prefabrykowanymi. Powstanie także nowy 
peron przystankowy – wylicza Andrzej Zo-
wada, rzecznik prasowy spółki Tramwaje 
Śląskie S.A.

Żeby jak najdłużej zachować przejezd-
ność ul. Niedurnego w pierwszej kolejności 
prace odbywać się będą na odcinku od Huty 
Pokój do ul. Hallera. Na czas tych robót za-
wężona zostanie jezdnia, ruch jednak odby-
wać się będzie dwukierunkowo. Równole-
gle rozpoczną się również prace przy wy-
mianie torowiska wzdłuż ul. Niedurnego na 
odcinku od skrzyżowania z ul. Chorzowską 
i Czarnoleśną do ul. Grochowskiej. Tutaj 
jednak roboty będą prowadzone poza jezd-
nią i z tego powodu nie powinno być więk-
szych utrudnień.

Poważniejsze utrudnienia spodziewane 
są natomiast w późniejszym terminie, a do-
kładniej w okolicach maja, kiedy wprowa-
dzony zostanie kolejny etap robót. Wtedy 
ul. Niedurnego na odcinku od ul. Hallera do 
skrzyżowania z ul. Czarnoleśną i Chorzow-

ską będzie jednokierunkowa z kierunkiem 
jazdy w stronę Wirku. Natomiast ruch 
w przeciwną stronę poprowadzony zostanie 
ul. Czarnoleśną i Objazdową. – Na ten czas 
zdemontowane zostaną elementy spowal-
niające ruch na tej ulicy, czyli progi zwal-
niające oraz szykana. Na ul. Objazdowej 
przy skrzyżowaniu z ul. Ofiar Katynia zloka-
lizowany zostanie także tymczasowy przy-
stanek dla komunikacji zbiorowej – tłuma-
czy Zdzisław Długaj z Wydziału Dróg i Mo-
stów UM.

Na czas wyłączenia modernizowanego 
odcinka torowiska z ruchu zorganizowana 
zostanie także komunikacja zastępcza. 
I tak od 20 marca tramwaj linii nr 9 jadąc 
z Bytomia dojeżdżać będzie do pętli 
w Chebziu. Natomiast na odcinku pomię-
dzy Chebziem Pętlą a przystankiem przy 
kopalni Pokój kursować będzie zastępcza 
komunikacja autobusowa o numerze T-9. 
Z kolei od Chorzowa do tymczasowego 
przystanku utworzonego przy ul. Niedur-
nego zlokalizowanego na wysokości  
ul. Grochowskiej kursować będzie tram-
waj linii nr 10. Kurs ten będzie realizowa-
ny przez tramwaj dwukierunkowy. Do-
tychczas tramwaj linii nr 9 kursował w od-
stępach 15-minutowych. Od poniedziałku 
(20.03.) kursy wszystkich linii obsługują-
cych trasę „9” kursować będą w 20-
minutowych odstępach czasowych.

REMONTY

Nowy tor dla „9”W poniedziałek rozpoczęły się 
prace przy modernizacji torowiska 
linii tramwajowej nr 9 przy  
ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej. 
Inwestycja realizowana przez 
Tramwaje Śląskie zakończyć się ma 
do połowy października. Na czas 
remontu zmieniona będzie 
organizacja ruchu. 
Najpoważniejsze utrudnienia 
wystąpią od maja, kiedy to  
ul. Niedurnego stanie się ulicą 
jednokierunkową. Natomiast już 
od teraz na remontowanym 
odcinku zamiast tramwajów 
kursować będzie zastępcza 
komunikacja autobusowa.  
Tak ma być aż do końca prac.

Kolejną zmianą dotyczącą komunikacji 
zbiorowej na czas modernizacji torowiska 
w Nowym Bytomiu będzie przesunięcie do-
tychczasowego przystanku „Nowy Bytom 
Huta Pokój” (stanowisko w kierunku Cheb-
zia) przed skrzyżowanie z ul. Planty Kowal-
skiego. Modernizacja torowiska przy ul. Nie-
durnego kosztować będzie 3,9 mln zł. Wyko-
na ją firma TOR-KRAK Sp. z o.o. z Krako-
wa. Inwestycja realizowana będzie w ramach 
„Zintegrowanego projektu modernizacji 
i rozwoju infrastruktury tramwajowej w aglo-
meracji śląsko-zagłębiowskiej wraz z zaku-
pem taboru tramwajowego”. W pierwszym  
etapie tego projektu poza odcinkiem wzdłuż 
ul. Niedurnego, w Rudzie Śląskiej planowa-
na jest też modernizacja torowiska linii nr 9 

wzdłuż ul. Goduli oraz wymiana czterech 
rozjazdów na pętli Chebzie. Wszystkie prace 
z zakresu etapu piewszego mają się zakoń-
czyć do końca 2019 r.

Władze miasta prowadzą rozmowy 
z Tramwajami Śląskimi na temat moderni-
zacji pozostałych odcinków tej linii w Ru-
dzie Śląskiej, nieobjętych projektem reali-
zowanym ze środków unijnych. – Mamy 
zapewnienie, że jeżeli tylko pojawią się 
oszczędności przy realizacji pierwszego eta-
pu modernizacji infrastruktury tramwajowej 
w aglomeracji, to przeznaczone zostaną one 
właśnie na dalszą przebudowę „9”. Zada-
nie to jest bowiem pierwsze na liście rezer-
wowej – podkreśla prezydent Grażyna Dzie-
dzic. TK

Modernizacja torowiska ma potrwać do jesieni.
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8.04.2017 r. godz. 17.00 bilety: 80, 70, 60 zł rezerwacje 32 248-52-40, bilety@mckrudasl.pl

Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śl., ul. Niedurnego 69
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USTAWA METROPOLITALNA REKLAMY

To efekt wieloletnich starań i zabiegów 
władz samorządowych z naszego regionu. 
Zmienione zapisy ustawy stworzyły ogól-
ne zasady funkcjonowania związku, po-
przez który realizowana będzie część za-
dań publicznych – tych wspólnych dla 
śląskich miast. Chodzi głównie o uspraw-
nienie transportu kolejowego i drogowe-
go, wspólne planowanie przebiegu dróg, 
czy współpracę w zakresie promocji, za-
gospodarowania przestrzennego i rozwo-
ju. – Przyjęcie ustawy pozwoli na utwo-
rzenie silnego związku na obszarze, który 
może konkurować z podobnymi regionami 
w Europie. Województwo śląskie dzięki 
ustawie metropolitalnej może zyskać m.in. 
w sferze gospodarczej, kulturalnej, na-
ukowej, medycznej, edukacyjnej czy tury-
stycznej, sportowej i rekreacyjnej, znaczą-
co przyśpieszając upowszechnianie inno-
wacji i wprowadzanie korzystnych zmian 
– powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza, która pełni również 
funkcję przewodniczącej GZM. 

Ustawa przewiduje też roczny zastrzyk 
fi nansowy z budżetu państwa w kwocie 
250 mln zł, wyliczonej na podstawie pię-
cioprocentowego udziału w podatku do-
chodowym osób, które będą mieszkać 
w metropolii. Bo też i realnie mają to od-
czuć mieszkańcy ponad dwumilionowego 
związku, czyli także Rudy Śląskiej. 
– Przede wszystkim liczę na promocję ca-
łej metropolii oraz inwestycje, które do-
słownie i w przenośni będą łączyć miasta. 
Mam na myśli system tras rowerowych 
pomiędzy nimi albo drogi wojewódzkie. 
Mam też nadzieję na rozwój kolei miej-
skiej. Mamy gotowy wzór, z którego warto 
skorzystać. To Pomorska Kolej Metropo-
litalna w Trójmieście. Do tego dochodzi 
oczywiście konieczność koordynacji ko-
munikacji autobusowej i tramwajowej 
między miastami – komentuje Krzysztof 

Miasta regionu połączą siły
Metropolia śląska stanie się faktem, a to za sprawą ustawy, którą przyjęto niedawno w sejmie i w senacie. 
Częścią metropolii stanie się Ruda Śląska, a efekty zmiany przepisów mamy poznać i też odczuć w codzien-
nym życiu już w przyszłym roku. Co zmieni się za sprawą ustawy o związku metropolitalnym dla wojewódz-
twa śląskiego?

Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. 
– Sama Ruda Śląska w metropolii odnaj-
dzie się dobrze. Mamy doskonałe połącze-
nia z innymi miastami. To powoduje, że 
jesteśmy i będziemy miastem atrakcyjnym 
nie tylko do zamieszkania, ale i do inwe-
stowania. Wciąż będzie u nas ważne gór-
nictwo, ale obok niego będą się rozwijać 
inne branże. Zresztą już teraz tak się dzie-
je – dodaje.

W wersji początkowej do związku me-
tropolitalnego wejdą gminy, które zrze-
szone są w Górnośląskim Związku Me-
tropolitalnym, czyli oprócz Rudy Śląskiej 
– Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, 
Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary 
Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosno-
wiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze. 
Do metropolii przystąpią także miejsco-
wości, których władze wyraziły taką chęć, 
czyli: Knurów, Tarnowskie Góry, Wojko-
wice, Mikołów, Łaziska Górne, Bieruń, 
Będzin, Czeladź i Radzionków, Sławków, 
Gierałtowice, Imielin, Lędziny i Pysko-
wice. Natomiast na czele związku ma stać 
5-osobowy zarząd, który wybierany bę-
dzie przez zgromadzenie metropolii 

Dr n. med. Tomasz Kupka
Praktyka Lekarska Dentystyczna

ul. Kochłowicka 3
41-706 Ruda Śląska

Specjalista I stopnia stomatologii ogólnej • 
i II stopnia stomatologii zachowawczej
Profi laktyka, leczenie, usuwanie, protezowanie• 

Rejestracja telefoniczna: 32 242-03-67
(po jednym członku z każdego samorzą-
du). Formalnie metropolia utworzona zo-
stanie w lipcu tego roku, ale w praktyce 
będzie działać od 1 stycznia 2018 roku. 
– Ruda Śląska jest świetnym przykładem 
i dowodem na to, że proces metropolizacji 
można przeprowadzić bez wielkich spo-
rów. Przecież najpierw z kilkunastu mia-
steczek powstały dwa miasta, które na-
stępnie połączono w jedno. I ten mariaż 
wcale nie zaszkodził dzielnicom oraz ich 
lokalnej tożsamości. Nawet dziś miesz-
kańcy mówią mi, że przyjechali do Urzę-
du Miasta (w Nowym Bytomiu) z miasta 
Kochłowice. Nie ma w tym ukrytego dna 
czy pretensji. W Rudzie Śląskiej od lat 
stawiamy na równomierny rozwój miasta. 
W każdej dzielnicy są inwestycje, żadnej 
nie pomijamy przy planowaniu budżetu 
i wszędzie słuchamy ludzi. Takie działanie 
sprawia, że harmonijnie zmienia się całe 
miasto. Uważam, że w podobny sposób 
trzeba planować rozwój całej metropolii. 
Wiem, że mówimy o dwudziestu miastach, 
ale to jest do zrobienia – podsumowuje 
wiceprezydent Mejer.

 JO

 STOMATOLOG
Oferujemy między innymi:

• Usunięcie kamienia i osadu
• Piaskowanie
• Wybielanie 
• Korona porcelanowa na cyrkonie za jedyne 800 zł

Szczegóły na stronie internetowej
ZAPRASZAMY

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 tel. 601-427-311

REKLAMY
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Nasza Czytelniczka zwróciła uwagę na ulicę Starą w dzielnicy 
Chebzie. Jak na razie jest ona nieoświetlona i zdaniem pani 
Irena nikt nie dba o czystość drogi. – Po zimie dokładnie wi-
dać, że ulica nie jest sprzątana. Wszędzie pełno papierów, 
worków i brudu – żali się nasza Czytelniczka. – Zastanawiam 
się jak długo będziemy czekać, aż ktoś zainteresuje się tym 
problemem – dodaje. 

Latarnie przy ulicy Starej na razie się nie pojawią.
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Za ciemno i za brudno | CHEBZIE

Ulica Stara to droga, z której korzysta 
wielu kierowców, chcących uniknąć 
korków na ulicy Goduli i ominąć cen-
trum tej dzielnicy. Przy ulicy tej znajdu-
je się też wiele fi rm oraz budynki miesz-
kalne, więc jej stan może irytować. 
Urząd Miasta odpowiada, że to tylko 
chwilowa niedogodność i ulica zostanie 
wkrótce uprzątnięta. – Aktualnie prowa-
dzone jest oczyszczanie dróg po okresie 
zimowym, będzie także zlecone oczysz-
czenie ul. Starej – mówi Adam Nowak, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ruda 
Śląska. 

Drugi poruszony przez naszą Czytel-
niczkę problem to brak latarni ulicz-
nych. – Czasem mam wrażenie, że to 

całkiem zapomniana ulica, po zmroku 
strach się w tych rejonach poruszać 
– tłumaczy pani Irena. Rozwiązanie tej 
kwestii nie jest jednak takie proste. 
– W budżecie miasta na rok 2017 nie 
przewidziano środków na wykonanie 
projektu oraz wykonawstwa oświetlenia 
ulicznego na ul. Starej – tłumaczy Adam 
Nowak. – Przypomnę, iż w bieżącym 
roku na projekty i modernizację oświe-

OGŁOSZENIA

Hałas dobiegający z Drogowej Trasy Średnicowej to codzienność części mieszkańców ulicy Zabrzańskiej. Jak informuje jeden 
z Czytelników sytuacja spowodowana jest brakiem ekranów wyciszających, które kończą się za blokiem nr 59.
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Ekrany zasłaniają tylko część ul. Zabrzańskiej. 

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

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

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

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

– Ciężko mi spać, bo z trasy DTŚ dobie-
ga straszny hałas. Ekrany powinny być 
ustawione na całej ulicy, żeby odgrodziły 
nas od tego hałasu i ruchu samochodów. 
To dałoby nam trochę ciszy, a tak o każdej 
porze dnia i nocy słyszymy szum. Czy tak 
trudno postawić więcej ekranów? – pyta 
pan Krzysztof, jeden z mieszkańców blo-
ku przy ulicy Zabrzańskiej. 

Jak się okazuje, teren położony za bu-
dynkami przy ulicy Zabrzańskiej 59 jest 
własnością prywatną. Grunt ten przezna-
czony jest pod obiekty i urządzenia komu-
nikacji samochodowej, takie jak stacje 
paliw, usługi techniczne motoryzacji czy 
myjnie samochodów. I choć budowa ekra-
nów wyciszających na tym terenie nie jest 

przewidziana, to problem być może uda 
się rozwiązać w inny sposób. – Zgodnie 
z informacjami przekazanymi przez inwe-
stora, na tym terenie planowana jest bu-
dowa obiektów o wysokości przybliżonej 
do wysokości sąsiadujących ekranów 
akustycznych, które będą stanowić barie-
rę akustyczną dla hałasu pochodzącego 
z DTŚ – informuje Adam Nowak, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta Ruda Śląska. 
– Wobec tego nie zachodzi konieczność 
wydłużenia istniejącego ekranu akustycz-
nego biegnącego wzdłuż DTŚ. Poza tym 
z informacji uzyskanych od właściciela 
terenu wynika, że aktualnie fi nalizuje on 
transakcję sprzedaży tego terenu – doda-
je.  Agnieszka Lewko

Dlaczego nie ma ekranów? | RUDA

Szukają 
świadków

KRONIKA

Śledczy z wydziału kryminalnego 
rudzkiej komendy szukają świad-
ków i pasażerów autobusu linii 146, 
w którym 17 lutego odpalono racę. 
Pasażerowie i świadkowie, którzy 
jeszcze nie zostali przesłuchani, pro-
szeni są o kontakt.

Śledczy z rudzkiej komendy pro-
wadzą śledztwo nadzorowane przez 
Prokuraturę Rejonową w Rudzie 
Śląskiej, dotyczące przestępstwa 
sprowadzenia bezpośredniego nie-
bezpieczeństwa katastrofy w ruchu 
lądowym, do jakiego doszło w dniu 
17 lutego 2017 roku w Rudzie Ślą-
skiej w autobusie linii 146, który 
poruszał się ulicą Odrodzenia (po-
między przystankami Ruda Śląska 
„Odrodzenia” a „Kopalnia Pokój”). 
W autobusie będącym w ruchu od-
palono racę, w wyniku czego auto-
bus został uszkodzony, doszło do 
zapalenia jego elementów wykona-
nych z tworzywa sztucznego i zady-
mienia wnętrza pojazdu. W związku 
z powyższym śledczy proszą pasa-
żerów, którzy w trakcie zdarzenia 
byli wewnątrz autobusu, a do chwili 
obecnej nie byli przesłuchani, o kon-
takt z prowadzącym sprawę pod nu-
merem telefonu 32 244-93-31 lub 32 
244-92-80.

W tym roku nowe oświetlenie 
pojawi się m.in. przy ulicy Obrońców 
Westerplatt e – od ulicy Katowickiej 
do stacji Shell, Weteranów i Hallera 

od ulicy 1 Maja do ulicy Objazdowej.

tlenia w mieście mamy zaplanowane 
ponad 1,2 mln zł. Potrzeb jest wiele. 
Niewykluczone, że wykonanie oświetle-

nia ul. Starej będzie rozpatrzone w na-
stępnych latach – dodaje.

Arkadiusz Wieczorek
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5 powodów, które sprawią, że odchudzanie
będzie przyjemne i skuteczne

Niestety często podejmowane na własną rękę próby zrzucenia 
zbędnych kilogramów kończą się fiaskiem. Powody bywają 
różne – od niesmacznych i skomplikowanych posiłków, przez 
niewłaściwie dopasowany jadłospis, na braku oczekiwanych 
efektów kończąc. Skutkuje to tym, że odchudzanie jest po-
strzegane przez nas jako uciążliwy proces, a wcale nie musi tak 
być. Pytamy więc dietetyków Anetę Turek i Jagodę Lewicką 
z Centrów Dietetycznych Naturhouse w Rudzie Śląskiej o pięć 
powodów, dzięki którym dieta będzie przyjemnością.

1) Połącz dietę z suplementacją
Połączenie odpowiednio zbilansowanej 

diety oraz suplementacji pomagającej ła-
twiej osiągać pożądane rezultaty to klucz 
do sukcesu! – Kompleksowa kuracja do-
brana na podstawie wywiadu dietetycznego 
i zdrowotnego, dopasowana do trybu życia, 
rodzaju pracy i upodobań smakowych nie 
tylko nie jest uciążliwa, ale jest wręcz przy-
jemnością – przekonują dietetycy. A co naj-
ważniejsze – jest smaczna, pełnowartościo-
wa i zdrowa! 

2) Zadbaj o silną motywację
Opieka dietetyka na cotygodniowych 

spotkaniach kontrolnych jest gwarancją 
skuteczności i bezpieczeństwa prowadzo-
nej kuracji. – Na wizytach  monitoruję prze-
bieg odchudzania, sprawdzam efekty oraz 
w razie potrzeby wprowadzam odpowiednie 
modyfikacje w jadłospisie z uwzględnieniem 

oczekiwań pacjenta – mówi dietetyk. – Za-
uważam, że widoczne z tygodnia na tydzień 
efekty motywują do kontynuowania walki 
o szczupłą sylwetkę.

3) Naucz się zdrowych nawyków ży-
wieniowych

Najbardziej powszechną przyczyną efek-
tu jo-jo po odchudzaniu jest powrót do daw-
nych nawyków żywieniowych. – Jako diete-
tyk Naturhouse podczas całego okresu trwa-
nia kuracji przekazuję cenną wiedzę na te-
mat właściwego sposobu odżywiania, aby po 
zakończonym procesie pacjent nie powrócił 
do wagi sprzed diety. Edukacyjny aspekt 
kuracji Naturhouse umożliwia utrzymanie 
osiągniętych efektów – mówi Aneta Turek.

4) Daj sobie możliwość wyboru
Kuracje Naturhouse są odpowiednio zbi-

lansowane i pełnowartościowe. – Dieta Na-
turhouse daje dużą swobodę wyboru spo-

śród zdrowych posiłków. Dzięki temu jemy 
to na co mamy ochotę, stosując się do ogól-
nych zaleceń dietetyka. Takie wdrożenie 
zdrowych zasad żywienia procentuje w przy-
szłości i nie kojarzy nam się z dietą pełną 
wyrzeczeń – przekonuje dietetyk. Chudniesz 
jedząc zdrowe i smaczne posiłki.  

5) Pomyśl co zyskasz, a nie ile Cię to 
będzie kosztowało

Redukcja wagi wpływa pozytywnie za-
równo na Twoje zdrowie, jak i samopoczu-
cie. Każdy utracony kilogram to kolejny 
powód do uśmiechu. – Nic nie cieszy tak, 
jak ubrania, które stają się luźniejsze i syl-
wetka, która nabiera odpowiednich kształ-
tów. Utrata kilogramów to wzrost energii 
i znaczna poprawa samopoczucia – zauwa-
ża dietetyk  Jagoda Lewicka.

Próbowałaś już wszystkiego i nie wie-
rzysz, że kolejna próba odchudzania za-

ul. 1 Maja 35 
41-706�Ruda�Śląska�
tel.�513-054-094

e-mail: ruda.halemba 
@naturhouse-polska.com

ul. Czarnoleśna 17 
41-709�Ruda�Śląska�
tel.�604-094-430

e-mail: ruda.slaska 
@naturhouse-polska.com

kończy się sukcesem? Przyjdź do Natur-
house i przekonaj się, że odchudzanie 
może być trwałe i przyjemne! Zaufało 
nam już 6 500 000 osób na całym świecie. 
Oni spełnili swoje marzenie o szczupłej 

sylwetce – odważ się i Ty! Umów się na 
wizytę do dietetyka i dowiedz się jak zdro-
wo i skutecznie pożegnać nadwagę. Zapra-
szamy do najbliższego Centrum Dietetycz-
nego Naturhouse.

Szanowni Rodzice dzieci i uczniów,
placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej

Zarząd�Oddziału�Związku�Nauczycielstwa�Polskiego�w�Rudzie�Śląskiej�zwraca�się�do�Państwa�z�ogromną�prośbą�o�wyrozumiałość�dla�naszych�działań�
oraz�o�poparcie�akcji�strajkowej�w dniu 31 marca�poprzez�zapewnienie�opieki�dzieciom�w�tym�dniu.
Naszym�zdaniem�proponowana�przez�Minister�Edukacji�Narodowej�Annę�Zalewską�reforma�ustroju�szkolnego�jest�szkodliwa:

nieuzasadniona�merytorycznie,•�
przygotowana�w�sposób�chaotyczny,•�
kosztowna,•�
wprowadzająca�bałagan�organizacyjny,•�
zaburzająca�proces�dydaktyczno-wychowawczy,•�

co�wpłynie�w�przyszłości�na�jakość�edukacji�i�poziom�kształcenia�w�polskiej�szkole.

Rząd�przeforsował�reformę�edukacji,�która�ma�wejść�w�życie�we�wrześniu�2017�r.�pomimo�protestów�ZNP,�wszystkich�organizacji�samorządowych,�
wbrew�ekspertom,�organizacjom�pozarządowym�i�ruchom�rodzicielskim.
Ogłoszony�na�dzień�31.03.2017�r.�protest�będzie�strajkiem�jednodniowym.�Nauczyciele�oraz�pracownicy�administracji�i�obsługi�przyjdą�do�szkół,�

przedszkoli�i�placówek�oświatowych,�ale�wstrzymają�się�od�pracy.

Zwracamy się z apelem do Rodziców zatroskanych o przyszłość edukacyjną  
swoich dzieci o wsparcie działań zainicjowanych przez

Związek Nauczycielstwa Polskiego  31.03.2017 r.
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CeCh�RzemiOSŁ�i�PRzedSiębiORCzOśCi

ReKLAmA

W naszym mieście działają 83 za-
kłady rzemieślnicze, zrzeszające 
licznych pracowników m.in. w fa-
chach: fryzjer, mechanik pojazdów 
samochodowych, blacharz samo-
chodowy, lakiernik, elektromecha-
nik, cukiernik, piekarz, stolarz, ślu-
sarz, monter zabudowy i robót wy-
kończeniowych w budownictwie, 
monter sieci i urządzeń sanitarnych, 
fotograf, wędliniarz, kominiarz 
i kucharz. To właśnie dzięki ich pra-
cy nasze codzienne życie staje się 
o wiele prostsze, choć nie zawsze 
o tym pamiętamy. Na szczęście są 
takie dni, jak coroczne uroczystości 
związane z dniem św. Józefa i św. 
Klemensa, kiedy to warto przypo-
mnieć o rzemieślnikach. W naszym 
mieście instytucją ich zrzeszającą jest Cech Rze-
miosł i Przedsiębiorczości, do którego należą 
przedsiębiorcy z fachem w ręku, a którzy miłość 
do rzemiosła przekazują kolejnym pokoleniom. 
Co roku w Rudzie Śląskiej pod okiem rzemieślni-
ków edukację rozpoczyna część uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. W tym roku szkolnym 
w przedsiębiorstwach, zrzeszonych w rudzkim ce-
chu, uczy się 186 uczniów szkół zawodowych. 

Obchodzili święto patronów
Na�co�dzień�dbają�o�to,�by�pamięć�o�rzemiośle�i�szacunek�dla�rzemiosła�były�cały�czas�obecne�
w�naszym�mieście.�Nad�ich�pracą�oraz�zaangażowaniem�czuwają�patroni�–�św.�Józefa�i�św.�
Klemens.�To�właśnie�ich�święto�obchodzono�w�minioną�sobotę�w�Rudzie�śląskiej.

Coroczne święto rzemieślników rozpoczęło się 
od uroczystej mszy w kościele pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Kochłowicach – Można powie-
dzieć, że dla tego miasta, dla Rudy Śląskiej, je-
steście punktem odniesienia w waszej codziennej 
działalności wobec jego mieszkańców. Z waszego 
codziennego wysiłku mieszkańcy Rudy Śląskiej 
czerpią i korzystają – głosił w homilii bp Marek 
Szkudło. JO
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 Rzemieślnicy w sobotę obchodzili swoje święto.

– Jesteśmy przekonani, że zwycięstwo to jest do-
wodem ogromnej wiedzy, albowiem w ubiegłym 
roku etap wojewódzki konkursu wiedzy o ubezpie-
czeniach wygrała ta sama drużyna, do której dołą-
czyła teraz jeszcze jedna uczestniczka, Agata Ma-
teja. Uczennice rudzkiej szkoły mają ogromną 
szansę na zwycięstwo w kwietniowym finale olim-
piady, który odbędzie się w centrali ZUS-u w War-
szawie, bo oprócz wiedzy dysponują także do-
świadczeniem w zmaganiach krajowych, w których 
w zeszłym roku wywalczyły drugie miejsce – tłu-
maczy Aldona Węgrzynowicz, regionalny rzecz-
nik ZUS województwa śląskiego

Zwycięska drużyna w finale wojewódzkim, któ-
ry odbył się 14 marca w siedzibie ZUS-u w Cho-
rzowie, zdobyła 24 punkty (na 25 możliwych) 
i w ten sposób zakwalifikowała się do ogólnopol-
skiego finału olimpiady, który odbędzie się 26 
kwietnia. Dziewczęta z rudzkiego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 trzema punktami poko-
nały reprezentację Technikum Ekonomicznego  
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Lan-
gego w Chorzowie. Poziom wiedzy uczestników 
był bardzo wysoki, mimo niełatwej tematyki kon-
kursu. Zwycięskie drużyny podobnie jak w ubie-
głych latach otrzymały nagrody rzeczowe i pa-
miątkowe dyplomy. W tegorocznej edycji konkur-

su „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 
społecznych” udział wzięło ponad 24,5 tysiąca 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kra-
ju. W ubiegłym roku było ich 19 tysięcy. Tak jak 
w poprzednim roku drużynom kibicowali nauczy-
ciele i opiekunowie, którzy przygotowywali ich 
do konkursu, a także dyrektorzy i pracownicy sta-
nowisk ds. edukacji i komunikacji wszystkich od-
działów ZUS z województwa śląskiego.  AW 

Rudzianki będą reprezentować 
woj. śląskie w finale. 

KONKURS�WiedzY
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Najlepsze w województwie 
Reprezentantkami� województwa� śląskiego� w� zmaganiach� krajowych� Olimpiady� wiedzy�
o�ubezpieczeniach�społecznych�będą�w�tym�roku�uczennice�zespołu�Szkół�Ponadgimnazjal-
nych�nr�2�w�Rudzie�śląskiej�–�Oliwia�Owczarek,�Anna�iwanowska�oraz�Agata�mateja,�które�
wygrały�etap�wojewódzki.�
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KUPIĘ AKCJE 
PRACOWNICZE HUTY POKÓJ SA
TEL. 510-806-072 | 519-700-062  

NAWYŻSZE CENY | BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIETNA | UMOWY 
ZAWIERANE W KANCELARIACH NOTARIALNYCH | GOTÓWKA OD RĘKI 

REKLAMY

– Maja jest już dużą czterolat-
ką. Boryka się z codziennymi 
problemami związanymi ze spa-
styką – jej mięśnie są napięte, 
a pozycja ciała nie zawsze odpo-
wiada tej prawidłowej. Aby Ma-
jusi było wygodnie, należy dbać 
o jej postawę. Dotychczas Maja 
korzystała osobno z fotelika 
i pionizatora, jednak aby udało 
jej się utrzymać pozycję i ciało 
miało lepszą postawę, potrzebne 
jest specjalistyczne siedzenie, 
które łączy obydwie funkcje i na 
które właśnie zbieraliśmy fundu-
sze podczas maratonu – tłuma-
czy Anna Stężały-Pocztańska, 
mama Mai, która równocześnie 
była jednym z instruktorów pod-
czas sobotniego maratonu. 

Przez ponad cztery godziny 
jego uczestnicy wzięli udział  
m.in. w zajęciach zumby, tabaty, 
cross basicu, body controlu, czy 

ChARYTATYwnY MARATOn FITnESS

Aktywne pomaganie

Podczas sobotniego maratonu udało się uzbierać ok. 5700 zł.
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Powiększenie DPS-u dla nowych 
podopiecznych możliwe było dzięki 
pomieszczeniom, które wcześniej zaj-
mował zakład pielęgnacyjno-opiekuń-
czy, a który zmienił swoją siedzibę. 
To był pierwszy krok w kierunku 
ogromnych zmian. Od 2013 roku bu-
dynek DPS „Senior” był komplekso-
wo remontowany. Odnowiono dawne 
pomieszczenia oraz przygotowano 
nowe jedno- i dwuosobowe pokoje. 
Zakupiono także odpowiednie wypo-
sażenie, a kadra DPS-u poszerzyła się 
o 16 osób, które będą pomagały 
w opiece nad nowymi lokatorami. 

DPS „SEnIOR”

Nowi lokatorzy w „Seniorze”

– Przeprowadziliśmy remont, współfi-
nansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych oraz termomoderniza-
cję, dofinansowaną ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

Maja Pocztańska, która przyszła na świat jako wcześniak i od urodzenia boryka się z poważ-
nymi schorzeniami neurologicznymi, na początku tego roku skończyła cztery latka. Dziew-
czynka rośnie, a co za tym idzie – konieczny jest nowy sprzęt do jej rehabilitacji. Na szczęście 
wraz z kolejnymi latami Majeczki rośnie liczba osób, które z otwartym sercem ją wspierają. 
Tak też i było w minioną sobotę (18.03) podczas II Charytatywnego Maratonu Fitness dla 
Majki, w którym uczestniczyły całe rodziny. Podczas zajęć zbierano pieniądze na profesjonal-
ne siedzisko z funkcją pionizatora. 

zdrowego kręgosłupa. Zadbano 
także o aktywność najmłodszych 
podczas kids dance, zajęć kre-
atywny bajtel i szeregu zabaw. 
Nie zabrakło również słodkości 
i upominków. Tak aktywnie spę-

dzona sobota przełożyła się na 
owocnie zakończoną zbiórkę. 
W sumie udało się uzbierać po-
nad 5700 zł na zakup pionizatora 
dla Mai.

 Joanna Oreł

Dom Pomocy Społecznej 
„Senior” w Orzegowie ma 
nowych lokatorów. To 30 
osób, które znajdą tutaj 
opiekę i wsparcie za sprawą 
powiększenia liczby miejsc 
w DPS. Dotychczas było ich 
150, teraz – 180.  
– Patrząc na to, co zmieniło 
się w placówce, myślę, że 
możemy mówić nie tylko 
o powodzeniu, ale nawet 
sukcesie wprowadzonych 
zmian – podkreśla Jolanta 
Kaczmarczyk-Całek, 
dyrektorka DPS „Senior”. 

wiska i Gospodarki Wodnej. Zakupio-
ne zostało odpowiednie wyposażenie, 
a w budżecie zabezpieczyliśmy środki 
na zwiększone koszty utrzymania i wy-
nagrodzeń – zaznacza wiceprezydent 
Anna Krzyszteczko.

A wszystko to przy zachowaniu 
wysokich standardów i pod okiem 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
który wydał decyzję o zwiększeniu 
liczby miejsc ze 150 do 180 w istnie-
jącym od ponad 30 lat „Seniorze”. 
– Według nowych rozporządzeń nowo 
powstające domy pomocy społecznej 
mogą mieć tylko do 100 mieszkańców. 
My udowodniliśmy, że przyjmowanie 
nowych mieszkańców nie odbywa się 
kosztem dotychczasowych – podkre-
śla Jolanta Kaczmarczyk-Całek.  
– Naszym zamiarem nie było bowiem 
tylko zwiększanie liczby miejsc, lecz 
zachowanie jak najwyższego poziomu 
opieki i komfortu mieszkańców – do-
daje.

Pierwsi nowi mieszkańcy przyjęci 
zostali już w ubiegłym tygodniu. 
Przypomnijmy, że w DPS „Senior” 
przebywają osoby przewlekle soma-

tycznie chore, które wymagają cało-
dobowej opieki i pielęgnacji. Korzy-
stają one z rehabilitacji (m.in. kinezy-
terapii, masażu, laseroterapii i hydro-
terapii), sali gimnastycznej, terapii 
zajęciowej, czy wsparcia psycholo-
gicznego. – Prowadzimy także zajęcia 
dostosowane do indywidualnych po-
trzeb i oczekiwań mieszkańców – za-
znacza Jolanta Kaczmarczyk-Całek.

Mogą oni także wziąć udział w sze-
regu imprez kulturalnych i rekreacyj-
nych – zarówno w samym ośrodku, 
jak i w ramach wyjść. – Organizujemy 
liczne wyjazdy na wycieczki i piel-
grzymki, do kina i teatru, na biesiady 
i pikniki. Dużym zainteresowaniem 
wśród pensjonariuszy cieszą się spo-
tkania integracyjne w zaprzyjaźnio-
nych domach pomocy społecznej  
– wylicza dyrektorka DPS „Senior”.

Joanna Oreł

Dla podopiecznych otwarto szereg nowych pokoi.
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MISS RUDY ŚLĄSKIEJ 2017

REKLAMA

Wybierz Miss Czytelników ,,WR”
Prezentujemy czternaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2017. Podobnie jak w latach ubiegłych, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją Miss. Głosować można za pomo-
cą SMS-ów, na naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fanpage’u: www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie/. Aby oddać głos za pomocą SMS-a 
wystarczy wysłać wiadomość o treści: miss.numer kandydatki na numer 71100 (na przykład: miss.15). Koszt SMS-a wynosi 1 zł + VAT (1,23 zł z VAT). Na głosy czekamy od 22.03.2017 r. 
od godz. 8.00 do 24.04. 2017 r. do godz. 12.00. Podczas fi nałowej gali, która odbędzie się 29 kwietnia, jurorzy wybiorą Miss Rudy Śląskiej oraz wręczą pozostałe tytuły.

1. Agnieszka Hanek. 2. Wiktoria Nowrotek. 3. Natalia Przewieźlik. 4. Karolina Bakalarska. 

5. Marta Baranowska.  6. Wiktoria Krzykowska. 7. Dominika Płaszczyk. 8. Marta Żuk. 9. Zofi a Pietrucha.

10. Marta Buszka. 11. Ewelina Tadej. 12. Oliwia Żwirowicz. 13. Natalia Żdanowska. 14. Sandra Płaszczyk.
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RUDA 

W Muzeum Miejskim odbyła się jubileuszowa, XX już edycja Konkursu Recytator-
skiego Dzieci i Młodzieży „O Laur Zielonej Róży”. Laureaci tegorocznego konkursu, 
oprócz charakterystycznej zielonej róży, otrzymali także dyplomy oraz nagrody książ-
kowe. – Okazuje się, że choć żyjemy w epoce smartfonów, młodzi ludzie kochają książ-
ki i chcą się dzielić swoją wrażliwością, co widać po liczbie uczestników. W tym roku 
w całym konkursie swoje siły sprawdziło stu dwudziestu sześciu młodych ludzi – pod-
kreślił Jerzy Mazurek, organizator konkursu, wicedyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury. Symboliczne zielone róże przyznano uczniom w różnych kategoriach wieko-
wych. Ponadto wręczono nominacje do 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie-
go oraz Małego OKR (konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów). W tym 
konkursie nominację uzyskały: Paulina Biegańska, Amelia Heinze, Karolina Liebich, 
Laura Jaworek oraz Wiktoria Rzepka.  Natomiast do 62. OKR zakwalifi kowane zosta-
ły uczennice szkół ponadgimnazjalnych w składzie: Julia Bodak, Wiktoria Koryciak, 
Nikola Czapla, Aleksandra Jagielska, Aleksandra Storoniak i Karolina Bednarek.  AL

W konkursie wzięli udział reprezentanci 
22 placówek oświatowych. 

WIREK

Chcą zdrowo 
żyć! 

Tydzień Promocji Zdrowia w SP nr 8 
odbywa się dwa razy w roku. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 
w Wirku wiedzą, jak zdrowo żyć! W pla-
cówce odbył się Tydzień Promocji Zdrowia, 
podczas którego można było dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy na temat zdrowego 
odżywiania i aktywnego stylu życia. 

– Chcemy promować zdrowy styl życia 
wśród naszych uczniów. Skupiamy się na 
przypomnieniu zasad zdrowego odżywiania 
oraz przekazaniu wiedzy związanej ze skład-
nikami odżywczymi, które powinniśmy spo-
żywać – wyjaśniła Danuta Ogiermann, na-
uczycielka w Szkole Podstawowej nr 8.

Przez cały tydzień w szkole nie zabrakło 
żywieniowych atrakcji. Uczniowie m.in. 
wspólnie wykonali „talerze zdrowia”, roz-
wiązali interaktywny quiz, przygotowali 
zdrowe śniadanie, czy obliczali BMI. Zain-
teresowaniem cieszyła się także „Ciuchcia 
zdrowia”, która składała się z ośmiu inte-
raktywnych stanowisk związanych ze zdro-
wym odżywianiem oraz „Aktywne roztań-
czone przerwy”. – Tydzień Promocji Zdro-
wia stał się już tradycją w naszej szkole. 
Dzięki nauce poprzez zabawę i doświadcze-
nie dzieci czerpią informacje, które pozwa-
lają utrwalić dobre nawyki żywieniowe oraz 
wyrabiają pozytywną postawę względem 
kultury fi zycznej – dodała Danuta Ogier-
mann.  AL

RUDA 

Rudzianie w muzeum
„Z folklorem na ty. Historia Zespołu Pieśni i Tańca Rudzianie” 

to tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum Miejskim im. 
Maksymiliana Chroboka od 16 marca do 2 kwietnia. Podczas wer-
nisażu wystawy, która prezentuje aż trzy dekady działalności ze-
społu, odbył się wokalno-taneczny występ artystów.  – Wydarzenie 
zorganizowaliśmy razem z Miejskim Centrum Kultury. Składało 
się ono z dwóch części. Pierwsza to część artystyczna, czyli występ 
„Rudzian”, a druga to otwarcie wystawy, która podsumowuje po-

RUDA ŚLĄSKA

Razem możemy 
wszystko

Mirosław Piecko podziękował osobiście 
każdemu wykonawcy.
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Zielone róże przyznane

PROMOCJA 2 w 1

ul. Kłodnicka 56e Ruda Śl. – Halemba
obok InterMarche, pn.-pt. 10-18

PROMOCJA TRWA DO 30.04.2017 R.

PRZY ZAKUPIE  PIERWSZEJ 
PARY – DRUGĄ 

O WARTOŚCI 150 ZŁ
OTRZYMASZ GRATIS!!!

(PROMOCJA OBEJMUJE OPRAWKI W CENIE 90 ZŁ + SZKŁA  W CENIE 60 ZŁ O SZCZEGÓŁY PYTAJ W OPTYKU)

PROMOCJA 
NA SZKŁA 

PROGRESYWNE!! !

Szkła progresywne Varilux  
2 w cenie 1 lub do 30% 

zniżki na szkła progresywne 
marki HOYA tylko w naszym 

salonie optycznym.

tel. 577-487-156

Bezpłatne badania • 
ostrości wzroku 
– komputerowe 
badanie
Szeroki wybór opraw• 
Realizacja recept• 
Okulary • 
przeciwsłoneczne 
z UV i polaryzacją
Akcesoria do • 
okularów i soczewek 
kontaktowych 
Serwis okularów• 

OKULISTA – PONIEDZIAŁKI
lek. med. Mariola Procka
specjalista chorób oczu

PROMOCJA 
PROMOCJA TRWA DO 30.04.2017 R.

(PROMOCJA OBEJMUJE OPRAWKI W CENIE 90 ZŁ + SZKŁA  W CENIE 60 ZŁ O SZCZEGÓŁY PYTAJ W OPTYKU)

specjalista chorób oczuspecjalista chorób oczu

ORZEGÓW 

Dzień św. Patryka obchodzony jest w Szkole Podstawowej nr 
36 im. Juliusza Słowackiego w Orzegowie od wielu lat. W tym 

roku postanowiono, że świętowanie odbędzie się nie tylko w szko-
le, ale także poza murami placówki. Uczniowie wraz z nauczycie-
lami zorganizowali paradę św. Patryka. Uczestnicy pochodu prze-
szli głównymi ulicami dzielnicy w charakterystycznych strojach 
z irlandzką muzyką w tle. – Była to wyjątkowa lekcja historii, reli-
gii i języka angielskiego. Dzieci poznają dzięki takim akcjom po-
stać św. Patryka i wiele ciekawych historii związanych z jego oso-
bą. Przemarszem dotarliśmy do kościoła pw. św. Michała Archa-
nioła, gdzie odbyło się przedstawienie, po którym wszyscy zostali 
poczęstowani słodyczami – mówiła Iwona Skrzypczyk-Sikora, dy-
rektorka szkoły. Dzień św. Patryka to poza wyjątkową lekcją oka-
zja do wspólnej zabawy. Cała szkoła zostaje udekorowana, a wy-
strój tworzony jest wcześniej podczas lekcji. Uczniowie mogą 
przebrać się za wyjątkowe postacie, a obowiązującym tego dnia 
kolorem jest zielony.   AW 

Uczniowie przemaszerowali ulicami Orzegowa.
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Przemarsz świętego Patryka 

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które 
podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapo-
minają jak latać” – te słowa wypisane zo-
stały na podziękowaniach od Mirka Piecko, 
na którego leczenie zbierano fundusze, 
otrzymali wszyscy wykonawcy i organiza-
torzy koncertu charytatywnego. To właśnie 
te słowa przyświecały czwartkowemu 
(16.03.) spotkaniu w Starochorzowskim 
Domu Kultury, gdzie podczas koncertów 
zaproszonych gwiazd i licytacji zbierano 
pieniądze na leczenie mieszkańca Rudy 
Śląskiej zmagającego się z glejakiem wie-
lopostaciowym. 

Podczas imprezy zaśpiewali: Damian 
Holecki, Jerzy Grunwald, Izabela Fojcik, 
Lucjan Czerny, Janusz Hryniewicz, Henryk 
Czich i zespół Fresco, zespół TE!Skapsie 
z Anną Bocian oraz zespół Hanuta. Podczas 
koncertu udało się uzbierać kwotę ponad 
14 tys. zł.

Oczywiście to był najważniejszy cel im-
prezy, ale jak mówili podczas koncertu Mi-
rek Piecko wraz z żoną Aleksandrą, obec-
ność tak wielu znajomych i przyjaciół po-
zwala im wierzyć, że w walce o zdrowie 
i życie nie są sami. Pomóc można cały czas 
m.in. rozliczając się z podatku. Aby przeka-
zać swój 1% wystarczy podać nr KRS 
0000269884  (Mirosław Piecko).  AW 

nad trzydzieści lat pracy artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Ru-
dzianie” – tłumaczył Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum Miej-
skiego. Ekspozycję wystawy tworzą stroje sceniczne, dyplomy, 
kroniki i fotografi e dokumentujące historię zespołu. – Cieszę się, że 
w naszym mieście działa zespół, który podtrzymuje śląską tradycję. 
Zawsze staram się śledzić ich występy, bo to coś pięknego. Myślę, 
że powinno być ich w Rudzie Śląskiej znacznie więcej – powiedzia-
ła pani Maria z Nowego Bytomia.  AL
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W tym roku zeznanie podatkowe za 
2016 rok trzeba złożyć do 2 maja. 
Osoby fi zyczne mogą ,,1 procent” po-
datku należnego przekazać na wybra-
ną organizację. – Procedura jest pro-
sta – podkreśla Jerzy Szczerbiński, 
pełnomocnik prezydent miasta ds. or-
ganizacji pozarządowych. – Przede 
wszystkim należy wybrać organizację, 
której chcemy go przekazać. Trzeba 
się jednak upewnić, czy wybrany przez 
nas podmiot znajduje się w wykazie 
organizacji pożytku publicznego 
uprawnionych do otrzymania 1% za 
2016 rok – tłumaczy Szczerbiński. 

1% robi różnicę

Do 2 maja br. trzeba rozliczyć się z fi skusem za rok 2016. Przy tej okazji osoby fi zyczne mogą przekazać 1% zapłaconego po-
datku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym do kogo mają trafi ć te pieniądze. 
– Z roku na rok liczba osób przekazujących 1 procent podatku organizacjom pozarządowym wzrasta, co mnie ogromnie cie-
szy – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – To mały, ale jakże ważny gest, a przede wszystkim realna pomoc. Mam nadzieję, 
że i w tym roku mieszkańcy nie zawiodą – dodaje. 

– Może się okazać, że organizacja, 
którą wspieraliśmy od lat, w tym roku 
nie znalazła się w wykazie i nie można 
przekazać na jej konto pieniędzy z na-
szego podatku – zastrzega.

Pełny wykaz organizacji, na które 
można przekazać swój 1%, znajduje 
się na stronie http://www.pozytek.
gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku-
,Publicznego,3666.html. Po wypeł-
nieniu formularza PIT i obliczeniu 
wysokości należnego podatku, obli-
czamy ile wynosi 1% od naszego po-
datku i kwotę tę wpisujemy w odpo-
wiednią rubrykę zeznania podatkowe-

go. – Nie wykonujemy żadnego prze-
lewu. Pieniądze przekaże za nas urząd 
skarbowy – mówi Jerzy Szczerbiński. 

W ubiegłym roku rudzkie organiza-
cje pożytku publicznego otrzymały 
z „1 procenta” ponad 700 tys. zł. Z tej 
kwoty ponad 400 tys. zł przekazali 
mieszkańcy Rudy Śląskiej. Z kolei na 
organizacje pożytku publicznego 
w kraju rudzianie przekazali kwotę 
ponad 2,2 mln zł. 1 proc. podatku za 
2015 rok przekazało 57 proc. rudz-
kich podatników. To więcej niż śred-
nia dla całego kraju, która wyniosła 
49 proc. 

Obecnie w Rudzie Śląskiej działa 
28 organizacji pożytku publicznego 
oraz 12 terenowych jednostek ogól-
nopolskich organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do uzyska-
nia ,,1 procenta” podatku za rok 
2016.

– Organizacje pożytku publiczne-
go pełnią ważną rolę w życiu spo-
łecznym miasta. Dzięki idei „1 pro-
centa” mogą sprawniej funkcjono-
wać i realizować swój potencjał 
– podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Rosnąca liczba rudzkich 
podatników, którzy decydują się 

na przekazanie części podatku orga-
nizacjom pożytku publicznego, 
świadczy o tym, że z roku na rok 
świadomość naszego społeczeństwa 
jest coraz większa – dodaje.

Rudzianie chętnie przekazują 
1 proc. swojego podatku na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego. W 2016 
roku z takiej możliwości skorzystało 
prawie 58,3 tys. osób, czyli blisko 57 
proc. wszystkich podatników rozlicza-
jących się za 2015 rok. W 2014 r.
1 proc. zdecydowało się przekazać 55 
proc. podatników z Rudy Śląskiej, 
a trzy lata temu 50 proc.  AS

I. STOWARZYSZENIA REJESTROWANE I FUNDACJE:

1. Bractwo Kurkowe Miasta Ruda Śląska 
nr KRS: 0000002929

Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych; popularyzowa-
nie tradycji i historii oręża polskiego; wspomaganie rozwoju kultu-
ry fi zycznej i sportu.

2. Fundacja Na Rzecz Programu Wczesnego Rozpoznawania 
Chorób Nowotworowych u Kobiet GODULA – HOPE 

nr KRS: 0000008844
Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawa-
nia chorób nowotworowych oraz metod ich leczenia ze szczegól-
nym uwzględnieniem chorób kobiecych narządów rodnych oraz 
edukacja medyczna.

3. Górniczy Klub Sportowy „Grunwald”
nr KRS: 0000077324

Cele statutowe: propagowanie kultury fi zycznej wśród dzieci 
i młodzieży; tworzenie warunków rekreacji dla mieszkańców mia-
sta Ruda Śląska; organizowanie sekcji sportowych dla wyczyno-
wego i masowego uprawiania sportu.

4. Górniczy Klub Sportowy „Urania” 
przy Kopalni Węgla Kamiennego 

„Polska – Wirek”
nr KRS: 0000001450

Cele statutowe: propagowanie i organizowanie wychowania fi -
zycznego i sportu; promowanie miasta Ruda Śląska poprzez sport.

5. Klub Sportowy „Zgoda” Ruda Śląska-Bielszowice
nr KRS: 0000227877

Cele statutowe: propagowanie kultury fi zycznej i sportu; organizo-
wanie wychowania fi zycznego dzieci i młodzieży; stwarzanie 
członkom klubu warunków do uprawiania sportu, w tym sportu wy-
czynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.

6. Ludzie Serca
nr KRS: 0000478010

Cele statutowe: podstawowym celem fundacji jest organizowanie 
i niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom 
i młodzieży do 18. roku życia.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU 
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2016 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ:

7. Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
nr KRS: 0000213614

Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psy-
chicznej i fi zycznej sprawności członków stowarzyszenia; prowa-
dzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, np. w formie wykła-
dów, seminariów, lektoratów języków obcych; propagowanie ko-
munikacji społecznej; aktywizacja społeczna osób starszych. 

8. Rudzkie Konto Pomocy nr KRS: 0000002681
Cele statutowe: wszechstronna pomoc osobom, rodzinom i środo-
wiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie; 
udzielanie bezzwrotnych zapomóg; pomoc w zdobyciu dodatko-
wych kwalifi kacji; bezpłatne poradnictwo.

9. Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek „RELAKS”
nr KRS: 0000003736

Cele statutowe:  wszechstronne działanie na rzecz osób dotknię-
tych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem 
nowotworów piersi; prowadzenie działań ukierunkowanych na po-
prawę warunków ich życia oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu 
społecznym.

10. Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI” 
nr KRS: 0000081653

Cele statutowe: działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki po-
przez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie inicjatyw kultural-
nych; aktywizacja środowisk amatorskich i profesjonalnych twór-
ców.

11. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofi arom Przestępstw
nr KRS: 0000178360

Cele statutowe: pomoc ofi arom przestępstw i przemocy, w tym 
przemocy w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej, psychologicz-
nej, m.in. w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń; utrzymy-
wanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w ce-
lu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii 
społecznej.

12. Rudzkie Towarzystwo Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska
nr KRS: 0000409689

Cele statutowe: propagowanie idei sportu i kultury 
fi zycznej, w szczególności hokeja na lodzie; planowanie i organi-

zowanie pozalekcyjnego czasu dla dzieci i młodzieży; rozwijanie 
sportu wyczynowego; organizacja imprez oraz zawodów sporto-
wych.

13. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
nr KRS: 0000279536

Cele statutowe: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskie-
go, praworządności i demokracji; popularyzacja postaw obywatel-
skich i proekologicznych; działania zmierzające do poznawania 
i skutecznej ochrony prawnej oraz fi zycznej zasobów przyrody 
w mieście Ruda Śląska.

14. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 
„Bielik”

nr KRS: 0000540623
Cele statutowe: upowszechnianie kultury fi zycznej i sportu; pro-
mowanie zdrowego trybu życia; organizowanie wypoczynku dzie-
ci i młodzieży; działalność charytatywna, nauka, edukacja; prze-
ciwdziałanie patologiom społecznym; promocja i organizacja wo-
lontariatu.

15. Stowarzyszenie
„Barwy Śląska”

nr KRS: 0000300816
Cele statutowe: promocja sztuki intuicyjnej i jej naukowe bada-
nia.

16. Stowarzyszenie „Dominus”
nr KRS: 0000411540

Cele statutowe: wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju 
skierowanym na tworzenie specjalistycznej, nowoczesnej i otwar-
tej na zmiany edukacji; prowadzenie działalności edukacyjnej 
i kulturalnej; zapewnienie równych szans uczniom.

17. Stowarzyszenie Inicjatorów i Animatorów 
„Budzik Społeczny” 
nr KRS: 0000387228

Cele statutowe: profi laktyka wszystkich dziedzin patologii spo-
łecznej zagrażającej ładowi społecznemu i pomyślnemu rozwo-
jowi dzieci, młodzieży i dorosłych; zapobieganie i walka z uza-
leżnieniami; wspieranie integracji osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym i marginaliacją.



Drodzy Gimnazjaliści!
Stoicie u progu jednej z najważniejszych decyzji – decyzji dotyczącej Waszej przyszło-

ści. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest ważny i trudny. Stanowi bowiem pierwszy krok 
do samodzielności. Mając to na uwadze, proponuję Wam wizytę w Ośrodku Doradztwa 
Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Orzegowie przy ul. Orzegowskiej 
25 lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bykowinie przy ul. Chrobrego 6. Ponad-
to z myślą o przyszłych absolwentach gimnazjów tradycyjnie już organizujemy 30 marca 
Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych w Hali Sportowej MOSIR w Halembie. Można również 
skorzystać z tzw. „Dni Otwartych” szkół ponadgimnazjalnych, co z pewnością pozwoli się 
Wam przekonać jak bogatą ofertę edukacyjną mają nasze rudzkie szkoły. 

Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu jest po-
znanie samego siebie tzn. tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, 
możliwości intelektualne, cechy charakteru i stan zdrowia. Wybór szkoły powinien być 
dobrze przemyślany, pamiętajcie, aby przy podejmowaniu decyzji nie kierować się wy-
borami koleżanek i kolegów. To Wasz wybór i Wasze życie. 

Jeśli myślisz o zawodzie, który jest dostępny dopiero po studiach wyższych (np. praw-
nik, lekarz, dziennikarz, psycholog), to wyborem właściwym może być liceum ogólno-
kształcące. Jest to typ szkoły, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa ma-
turalnego po zdaniu egzaminu. Wybierając czteroletnie technikum, warto pamiętać, że 
jego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifi kacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu eg-
zaminu maturalnego. Absolwent technikum może kontynuować naukę na studiach wyż-
szych, zdobywać dodatkowe kwalifi kacje zawodowe poprzez udział w kwalifi kacyjnych 
kursach zawodowych. Wybór - nowej - trzyletniej branżowej szkoły I stopnia umożliwia 
uzyskanie dyplomu zawodowego, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje 
w danym zawodzie.

Pamiętajcie! 
Wybór kierunku kształcenia będzie miał wpływ na Waszą przyszłość, na wybór dal-

szej drogi kształcenia i pracy zawodowej. Jestem przekonana, że powyższe informacje 
pomogą Wam dokonać dobrego wyboru, a przygotowana oferta edukacyjna spełni 
Wasze oczekiwania.

Anna Krzysteczko
Wiceprezydent Rudy Śląskiej
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KLASY:
teatralno-fi lmowa• 
dziennikarsko-językowa• 
politechniczna• 
medyczno-sportowa• 

PROJEKTY:
Scena Muzyczna• 

Rudzielec • 
Nowe Horyzonty• 

Liga recytatora • 
Spotkania ze sztuką • 

Na sportowo • 
Klub Ekologiczny • 
Klub Turystyczny • 

Grajfk a • 
Globtroter• 

PRZEDMIOTY 
DODATKOWE M.IN.:

historia sztuki• 
grafi ka komputerowa• 
warsztaty fi lmowe• 
zajęcia teatralne• 
dziennikarstwo• 
podstawy prawa• 
matematyka wyższa• 
biofi zyka• 
łacina• 

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

ATUTY:
Centrum Medialne• 

nowoczesny radiowęzeł• 
galeria „Na piętrze”• 

biblioteka pełna nowości wydawniczych• 
funkcjonalne boisko, siłownia• 

Erasmus +:
wymiany międzynarodowe• 
multimedialne wyposażenie• 
program Documaster• 
zajęcia unijne• 

PATRONATY I WSPÓŁPRACA:
Politechnika Śląska• 

Uniwersytet Śląski • 
Wyższa Szkoła Techniczna• 

Uniwersytet  SWPS• 

facebook.com/mickiewiczruda

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. ADAMA MICKIEWICZA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
www.zso-mickiewicz.com
tel. 32 2481 601

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

Z tradycją ku nowoczesności Uczymy od 1895 roku

,
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Udział w programie DREAM SPARK PREMIUM, dającego uczniom naszej szkoły 
prawo do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania fi rmy Microsoft 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
 TECHNIKUM NR 3• 
 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7• 

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

PEWNA SZKOŁA NA NIEPEWNE CZASY
KIERUNKI KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOLE BRANŻOWEJ:

TECHNIK SPEDYTOR* *KIERUNKI Z GRUPAMI
MUNDUROWYMI 

DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW 
TECHNIK 

INFORMATYK*

TECHNIK ELEKTRYK TECHNIK TELEINFORMATYK
TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 NOWOŚĆ!!!
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

• ELEKTRYK              • ŚLUSARZ
PONADTO SZKOŁA OFERUJE:

WSPÓŁPRACĘ  Z WIODĄCYMI FIRMAMI ZWIĄZANYMI Z KIERUNKAMI KSZTAŁCENIA
MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA DODATKOWYCH 

UPRAWNIEŃ NA  KURSACH: 
SEP ORAZ PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

PRAKTYKI ZAGRANICZNE 

W RAMACH PROGRAMU  

CENTRUM 
KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
UL. ORZEGOWSKA 25

PUBLICZNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH 

Zapisy: czerwiec – lipiec – sierpień – wrzesień 2017 r.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych • (7 i 8 klasa oraz oddziały gimnazjalne)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych • (3-letnie po gimnazjum i 8-letniej szkole 
podstawowej oraz po ZSZ od 2 klasy) 

Szkoła Policealna dla Dorosłych • (od roku do 2 lat): technik BHP, technik informatyk, technik 
administracji, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, 
opiekun w domu pomocy społecznej, technik masażysta i inne; 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie:•  kosmetyki (zabiegi kosmetyczne twarzy, 
zabiegi kosmetyczne ciała, dłoni i stóp), zawodów medyczno-społecznych (opiekun 
medyczny, opiekunka środowiskowa), mechaniki (mechanika motocyklowa, mechanika 
samochodowa), budownictwa, logistyki, informatyki, administracji, ekonomii, 
rachunkowości, sprzedaży; 

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

Wszystkie informacje dostępne pod numerem

 tel. 32 248-15-75 oraz na stronie internetowej:
www.cku-rudaslaska.edu.pl | e-mail: sekretariat@cku-rudaslaska.edu.pl 

Zostań Naszym Słuchaczem! Jesteśmy bliżej niż inni!

BEZPŁATNE!

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

41-709 Ruda Śląska ul Hallera 6
tel/fax: 32 248-73-80; e-mail: ckpidz@ckprsl.pl; www.ckprsl.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej kształci w ramach 
praktycznej nauki zawodu młodzież z wszystkich rudzkich szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki kadrze 
dydaktycznej (wszyscy nauczyciele posiadają wyższe, kierunkowe wykształcenie, wieloletni staż pracy 
pedagogicznej, od wielu lat są egzaminatorami OKE), ma bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminów 
zawodowych. W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%.
CKPiDZ prowadzić będzie w roku szkolnym 2017/18 zajęcia praktyczne i specjalizacyjne w następujących 
zawodach na poziomie technikum: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik 
żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, oraz na poziomie branżowej szkoły I stopnia: elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, 
mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik motocyklowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca.
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej realizuje turnusy 
z przedmiotów zawodowych dla wszystkich młodocianych uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych 
w Rudzie Śląskiej oraz na podstawie porozumień z innymi gminami ze szkól z Bytomia, Chorzowa, Mikołowa, 
Pyskowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Tarnowskich Gór i Zabrza.
CKPiDZ realizuje kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dla osób dorosłych. Najbardziej atrakcyjną 
formą są kwalifi kacyjne kursy zawodowe (bezpłatne). Aktualnie CKPiDZ realizuje KKZ z następujących 
kwalifi kacji: Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych (A.71), Użytkowanie obrabiarek skrawających 
(M.19), Sporządzanie potraw i napojów (T.6), Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15), 
Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7). Planujemy od września 2017 r. otworzyć KKZ 
w kwalifi kacjach: Wykonywanie kompozycji fl orystycznych (RL.26), Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
(AU.21), Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (MG44).
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Śląskiej
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6

Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 Ruda Śląska 41-700,  ul. Bujoczka 2   zsp7@zsp7.pl 
  32 243 12 24    32 244 00 11   www.zsp7.pl
 

Kształcimy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w zawodach:

 Sprzedawca
 Kucharz
 Murarz-tynkarz
 Ogrodnik
 Krawiec
 Piekarz
 Cukiernik
 Blacharz samochodowy
 Lakiernik
 Mechanik pojazdów samochodowych
 Stolarz
 Fryzjer
 lub innych wg potrzeb rynku pracy

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 przygotowuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim do uzyskania 
kwalifi kacji w zawodzie. Gwarantujemy praktyczną naukę zawodu dla: kucharzy, krawców, fryzjerów, murarzy-tynkarzy, 
sprzedawców i ogrodników. W pozostałych zawodach praktyczna nauka zawodu odbywa się u prywatnego pracodawcy. 
Nauka trwa 3 lata.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
i znacznym. Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do samodzielności i aktywności w życiu 
dorosłym. Edukacja skupiona jest na podnoszeniu umiejętności właściwego funkcjonowania w społeczeństwie osoby 
niepełnosprawnej. Nauka trwa 3 lata.

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

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu  32 243 12 24

Z A P R A S Z A M Y
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18. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Przystanek” nr KRS: 0000235253

Cele statutowe: prowadzenie działalności na rzecz ogółu społe-
czeństwa, szczególnie w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, 
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
wypoczynku dzieci i młodzieży; promocja i organizacja wolonta-
riatu; działalność wspierająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych.

19. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży „Pomocni” nr KRS: 0000269679

Cele statutowe: działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środo-
wisk defaworyzowanych; działania na rzecz rozwoju dzieci i mło-
dzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki; profi-
laktyka przemocy w rodzinie.

20. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej 
im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej nr KRS: 0000004129

Cele statutowe: świadczenie pomocy medycznej i duchowej cho-
remu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego 
rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz 
udział w jej organizowaniu.

21. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” Rodziców i Przyjaciół 
Uczniów Niepełnosprawnych  

Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 
nr KRS: 0000006849

Cele statutowe: pozaszkolne formy edukacji sportowej; organiza-
cja zajęć sportowych i rekreacyjnych; opieka dzienna nad dziećmi; 
działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycz-
nych.

22. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Hutniczym 
Ruda Śląska 

nr KRS: 0000241090
Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących 
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.

23. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda”
Ruda Śląska nr KRS: 0000001693

Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej; upo-
wszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwi-
janie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia 
sprawności fizycznej społeczeństwa.

24. Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych 
„Nadzieja” z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

nr KRS: 0000003051
Cele statutowe: wzajemne wspieranie się członków stowarzyszenia  
w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych i innych wobec pozosta-
jących pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.

25. Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza  
z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

nr KRS: 0000013532
Cele statutowe: pomoc rodzinom i osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonym wykluczeniem społecz-
nym; działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna; organi-
zacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży; poradnictwo obywatel-
skie.

26. Towarzystwo Lekkoatletyczne „Pogoń”  
nr KRS: 0000313833

Cele statutowe: rozwijanie różnych form kultury fizycznej w śro-
dowisku dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych 
i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; prowadzenie 
szkolenia sportowego w formie treningów, obozów i zgrupowań;  
promowanie miasta Ruda Śląska na arenach sportowych woje-
wództwa i Polski.

27. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami  
„FAUNA” w Rudzie Śląskiej nr KRS: 0000003109

Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez 
prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja 
ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt wolno 
i dziko żyjących.

28. Uczniowski Klub Sportowy „Floret – Ruda Śląska” 
nr KRS: 0000312817

Cele statutowe:  planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto-
we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sym-
patyków klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form ak-
tywności ruchowej.

II. KOŚCIELNE OSOBY PRAWNE
1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle  

Psychicznie Chorych 
nr KRS: 0000335461 

Cele statutowe: świadczenie usług dla osób przewlekle psychicz-
nie chorych, w tym usług opiekuńczych oraz wspomagających po-
legających m.in. na prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowych, 
podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców w celu ich 
stopniowego usamodzielniania.

2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 

w Rudzie Śląskiej nr KRS: 0000245275
Cele statutowe: całodobowa opieka nad dziećmi i młodzieżą 
z niepełnosprawnością intelektualną; zaspokojenie niezbędnych 
potrzeb bytowych, zdrowotnych, religijnych i społecznych w spo-
sób oraz w stopniu umożliwiającym godne życie.

III. TERENOWE JEDNOSTKI OGÓLNOPOLSKICH 
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej nr KRS: 0000221725
Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźnie-
mu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę Kościoła; wszech-
stronna działalność charytatywna.

2. Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Śląski 
nr KRS 0000421193

Cele statutowe: upowszechnianie chrześcijańskiej dobroczyn-
ności; popularyzacja postaw prozdrowotnych i prorodzinnych 
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie 
zasad chrześcijańskiego etosu pracy.

3. Olimpiady Specjalne Polska
nr KRS:  0000190280

Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów 
i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla 
dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną; zapew-
nienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej i indywi-
dualnych uzdolnień.

4. Polski Czerwony Krzyż 
nr KRS: 0000225587

Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia; zapewnienie poszano-
wania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych 
i w innych krytycznych sytuacjach; praca na rzecz zapobiegania 
chorobom i rozwijanie pomocy społecznej.

5. Polski Związek Filatelistów  
nr KRS:  0000201405

Cele statutowe: organizacja wystaw konkursowych, pokazów 
i wernisaży filatelistycznych; promocja miasta i jego wybitnych 
mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowo-filateli-
stycznych.

6. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski PZN
nr KRS:  0000012847

Cele statutowe: zrzeszanie osób niewidomych i słabo widzących 
w celu ich społecznej integracji i kompleksowej rehabilitacji; za-
spokajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych.

7. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP 
nr KRS: 0000186577

Cele statutowe: stowarzyszenie zrzesza honorowych dawców 
krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów 
krwiodawców, udzielania   pomocy koleżeńskiej; propagowanie 
idei honorowego krwiodawstwa.

8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny 
nr KRS:  0000131323

Cele statutowe: działania na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, 
przede wszystkim z rodzin ubogich, a także przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój dziecka.

9. Związek Górnośląski nr KRS 0000030109
Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych 
Górnego Śląska, powstałych na gruncie chrześcijańskim; działal-
ność wydawnicza, kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna 
oraz praca z młodzieżą.

10. Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Śląska 
nr KRS 0000273051

Cele statutowe: tworzenie warunków do wszechstronnego rozwo-
ju człowieka; umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy 
o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

11. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych nr KRS 0000106108

Cele statutowe: popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecz-
nej dziejów walk niepodległościowych; udział w procesie wycho-
wania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania 
Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci 
narodowej.

12. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
nr KRS: 0000116212

Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym 
zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi 
i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych przeprowa-
dzanych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych 
z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń; informowanie 
ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 
oraz sposobach ochrony przed nimi.

IV. ORGANIZACJE SPOZA MIASTA DZIAŁAJĄCE NA 
RZECZ MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ

1. Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym 
nr KRS: 0000018926

Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa; 
działalność edukacyjna dzieci, młodzieży i osób dorosłych niewi-
domych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.

2. Fundacja Studencka „Młodzi – Młodym” 
– Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruda Śląska 4771 nr KRS: 0000270261
Cele statutowe: realizacja bezpośredniej i pośredniej pomocy fi-
nansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, kulturalnej; two-
rzenie warunków do rozwoju poprzez organizowanie lub dofinan-
sowanie bezpłatnych szkoleń poświęconych tematyce wyrówny-
wania szans wśród studentów, dzieci, młodzieży; dążenie do dofi-
nansowania zakupu pomocy szkolnych, naukowych, specjalistycz-
nych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.



radny Andrzej Stania 
– każdy drugi i ostatni piątek miesiąca 

w godz. 10.30-12.00 oraz pod numerem 
telefonu 668-644-074

Biuro PorAd oBywAtelSkich,  
ul. MArkowej 22, Pokój nr 6

– nowy bytom

radna Stefania krawczyk  
– każdy drugi czwartek miesiąca  

w godz. 16.00-18.00

Siedziba PolSkiego związku 
eMerytów, renciStów i inwAlidów,  

ul. 1 maja 255 – wirek

radny henryk Piórkowski  
– każdy wtorek miesiąca w godz. 14.00-16.00  

oraz w każdy piątek miesiąca  
w godz. 10.00-12.00

hutA „Pokój” S.A.  
(kadry – i Piętro), ul. niedurnego 79

– nowy bytom

radny józef Skudlik  
– każda pierwsza i trzecia środa miesiąca  

w godz. 14.00-16.00

dyŻur teleFoniCzny

radny Grzegorz handler  
– dyżuruje pod numerem  

telefonu 601-594-186

Okręg wybOrczy
nr III 

– bIelszOwIce, 
Halemba 

Filia nr 18 miejSkiej biblioteki 
PubliCznej w rudzie ŚląSkiej, 

ul. 1 maja 32 – Halemba

radny witold hanke  
19 kwietnia, 6 września, 22 listopada – 

w godzinach 17.00-18.00 
radny kazimierz Myszur  

21 czerwca, 18 października  
– w godzinach 17.00-18.00
radny Sławomir ochliński  

17 maja, 20 września, 6 grudnia  
– w godzinach 17.00-18.00

radny dariusz Potyrała  
7 czerwca, 4 października,  

20 grudnia – w godzinach 17.00-18.00
radny michał wieczorek  
5 kwietnia, 16 sierpnia,  

8 listopada – w godzinach 17.00-18.00

urząd miaSta ruda ŚląSka  
– kanCelaria rady miaSta  

– Pokój nr 208, ii Piętro  
– Pl. jana Pawła ii 6, nowy byotm

radny kazimierz Myszur  
– każdy pierwszy czwartek miesiąca od godz. 

14.30 po wcześniejszym umówieniu pod 
numerem telefonu 32 342-36-05
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Salka kateCHetyCzna ParaFii  
Pw. Św. marii magdaleny  

w bielSzowiCaCH – bielSzowiCe

radna katarzyna irena korek  
– każda ostatnia środa miesiąca  

w godz. 17.00-18.00

uwaga mieSzkaŃCy dzielniC:  
hAleMBA i BielSZowice!

Od dnia 1 stycznia 2017 roku dyżury radnych 
nie będą pełnione w dotychczasowym miejscu 

tj. przy ul. Kłodnickiej nr 97 lecz w siedzibie 
Filii nr 18 miejskiej biblioteki Publicznej  

w rudzie Śląskiej przy ul. 1 maja 32.

Okręg wybOrczy
nr IV 

– bykOwIna, 
kOcHłOwIce

adm nr 6, ul. gwareCka 4 – bykowina

radny władysław dryja  
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 

w godz. 16.00-17.00

gimnazjum nr 6 im. w. korFantego,  
ul. gwareCka 2 – bykowina

radna joanna kołada  
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  

w godz. 16.00-17.00
radny krzysztof rodzoch  

– każda druga środa miesiąca  
w godz. 17.00-18.00

Szkoła PodStawowa nr 18  
iM. kS. k. dAMrotA  

ul. i. łukaSiewiCza 7 – koCHłowiCe

radny Mariusz Pakuza  
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  

w godz. 18.00-19.00
radny krzysztof rodzoch  

– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
w godz. 18.00-19.00
radny jakub wyciślik  

– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
od godz. 18.00

Centrum iniCjatyw SPołeCznyCH  
„StArA BykowinA”,  

ul. 11 liStoPada 15a – bykowina 

radny Mariusz Pakuza  
– każda pierwsza środa miesiąca  

w godz. 17.00-18.00
radny krzysztof rodzoch  

– każda pierwsza środa miesiąca  
w godz. 17.00-18.00

biuro PoSelSkie PoSła na Sejm 
rP GrZeGorZA toBiSZowSkieGo 

mieSzCząCe Się w miejSkim Centrum 
kultury im. H. biSty, ii Piętro, 

ul. P. niedurnego 69 – nowy bytom

radny Mariusz Pakuza
każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 

16.45-17.45

Okręg wybOrczy 
nr I 

– ruda, gOdula, 
Orzegów, cHebzIe

Szkoła PodStawowa nr 40  
iM. k. Goduli 

ul. joanny 13 – godula

radny marek kobierski
10 maja, 13 września, 22 listopada  

– dyżuruje od godz. 17.00
radna agnieszka Płaszczyk 

2 sierpnia, 6 grudnia
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00

radna dorota tobiszowska
14 czerwca, 29 marca

– dyżuruje w godz. 16.00-17.00

Szkoła PodStawowa nr 30  
iM. k. MiArki 

ul. CHryzantem 10 – ruda

radna agnieszka Płaszczyk 
10 maja, 4 października

– dyżuruje w godz. 17.00-18.00
radna dorota tobiszowska  

 11 października
–  dyżuruje w godz. 16.00-17.00

radny marek wesoły 
19 kwietnia

– dyżuruje w godz. 17.00-18.00 oraz w razie 
potrzeby pod numerem tel. 608-394-583

Szkoła PodStawowa nr 41  
iM. j. wiecZorkA  

ul. gierałtowSkiego 15 – ruda

radna agnieszka Płaszczyk 
29 marca, 23 sierpnia, 27 grudnia
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00

radna dorota tobiszowska 
20 września

– dyżuruje w godz. 16.00-17.00

Szkoła PodStawowa nr 6  
im. m. SkłodowSkiej-Curie  
ul. bytomSka 8 – orzegów

radny marek kobierski 
26 kwietnia, 23 sierpnia,  

8 listopada,
– dyżuruje od godz. 17.00
radna agnieszka Płaszczyk 
21 czerwca, 15 listopada

– dyżuruje w godz. 17.00-18.00
radna dorota tobiszowska 

21 czerwca
– dyżuruje w godz. 16.00-17.00

radny marek wesoły 
17 maja

– dyżuruje w godz. 17.00-18.00 oraz w razie 
potrzeby pod numerem tel. 608-394-583

dyŻury radnycH rady mIasTa ruda ślĄska w 2017 rOku

uwaga! w lIPcu dyŻury nIe będĄ PełnIOne.

GiMnAZjuM nr 2  
im. w. janaSa, ul. SPruSa 4 – ruda

radny marek kobierski 
31 maja, 4 października, 6 grudnia

– dyżuruje od godz. 17.00
radna agnieszka Płaszczyk 
31 maja, 25 października

– dyżuruje w godz. 17.00-18.00
radna dorota tobiszowska 
12 kwietnia, 15 listopada

– dyżuruje w godz. 16.00-17.00

MiejSkie PrZedSZkole nr 14  
ul. węglowa 8 – CHebzie

radny marek kobierski 
5 kwietnia, 21 czerwca, 

25 października, 20 grudnia
– dyżuruje od godz. 17.00
radna agnieszka Płaszczyk

9 kwietnia, 13 września
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00

radna dorota tobiszowska 
17 maja, 22 lutego

– dyżuruje w godz. 16.00-17.00
radny marek wesoły 

14 czerwca
– dyżuruje w godz. 17.00-18.00 oraz w razie 

potrzeby pod numerem tel. 608-394-583

dyŻur teleFoniCzny

radny jacek jarocki
– dyżuruje pod numerem 

telefonu 606-354-076
radny władysław kucharski

– dyżuruje pod numerem 
telefonu 602-344-081

radny andrzej Pacławski
– dyżuruje pod numerem 

telefonu 601-484-501
radny norbert rózga  

– dyżuruje pod numerem  
telefonu 508-396-415

Okręg wybOrczy 
nr II 

– wIrek, nOwy byTOm, 
czarny las

zeSPół Szkół  
PonAdGiMnAZjAlnych nr 4  

iM. P. lAtoSki,  
ul. l. tołStoja 13 – Czarny laS

radna Cecylia gładysz
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  

w godz. 16.00-17.00

urząd miaSta ruda ŚląSka  
– kanCelaria rady miaSta  

– Pokój nr 208, ii Piętro 
– Pl. jana Pawła ii 6, nowy byotm

radna Cecylia gładysz  
– każdy ostatni poniedziałek miesiąca  

w godz. 12.00-13.00
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WIADOMOŚCI�RUDZKIE�GRAJĄ�PO�ŚLĄSKU

Na występy poczekamy. Najpierw płyta
W�ramach�cyklu�„Wiadomości�Rudzkie�grają�po�śląsku”�rozmawiamy�tym�razem�z�Adamem�Janoschem,�czyli�
popularnym�Adim.�

– Niektórym może się wydawać, że trochę się ostatnio 
wycofałeś i jest Ciebie mniej na śląskiej scenie. Jaka 
jest prawda?

– Nadal jestem bardzo związany ze Śląskiem i śląską 
publicznością. Rzeczywiście mniej ostatnio występuję, ale 
ten czas poświęcam na przygotowywanie nowego materia-
łu. Obecnie pracuję nad nową płytą. Myślę, że nasi słucha-
cze wiedzą i rozumieją, że wymaga to czasu i dużego na-
kładu pracy.  

– W Twoim wypadku wieczny brak czasu chyba jest 
największym problemem…

– Muzykę łączę z wykonywaniem pracy zawodowej 
związanej z mediami, więc czasu jest naprawdę niewiele 
i trudno to wszystko połączyć. Ale zrobię wszystko, żeby 
moi fani mogli już niedługo usłyszeć nowe utwory w mo-
im wykonaniu.

– Od dawna nie widziałem Cię na koncercie w Polsce. 
Kiedy znów zobaczymy Cię na scenie?

– Jeżeli chodzi o moje koncerty i występy na Śląsku 
i w innych regionach Polski to zawsze chętnie przylatuję, 
żeby wystąpić. Mimo tego że mieszkam na stałe w Niem-
czech, to bardzo często przebywam na Śląsku i zawsze 
kiedykolwiek tylko otrzymuję zaproszenie od organizato-
rów różnych imprez, jestem gotów przyjechać. 

– Czyli podczas nadchodzącego sezonu z pewnością 
się spotkamy…

Fo
to

: m
at
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s.

– Od kołyski muzyka poza rodziną jest dla mnie najważ-
niejsza. Występy przed rodzimą publicznością dają zawsze 
dużo pozytywnej energii, dlatego z pewnością niedługo się 
zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie Czytelników „Wiado-
mości Rudzkich” i zapraszam gorąco na moje koncerty 
oraz życzę wszystkiego dobrego na wiosnę.  AW

Miejskie Centrum Kultury - Nowy Bytom 
22.03, godz. 18.00 – „Kobieta – islam”. Wykład z cyklu  
„Od FaceBoga do Facebooka”, prowadzenie Maria Jolanta 
Wolna, religioznawca. 
24.03, godz. 18.00 – „Kopciuszek” – musical dla dzieci. 
27.03, godz. 18.00 – „Z twarzą Marilyn Monroe, czyli no-
we ikony epoki konsumpcjonizmu według Andy’ego War-
hola. Pop-art jako kierunek deprecjonujący wyjątkowość 
świata sztuki”. Wykład w ramach cyklu „Historia jednego 
obrazu”. Prowadzenie Alicja Janek. 

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Matecznik” 
24.03, godz. 18.00 – koncert z cyklu „Gramy po śląsku” , 

wystąpią: Claudia i Kasia Chwołka, Jinks, Mateusz Troll 
i przyjaciele, Krzysztof Procek, Karolina i Adam Kraw-
czyk. Prowadzenie Anna Włodarczyk i Arkadiusz Wieczo-
rek. 

Kino „Patria” DKF KaFe In-nI 
22.03, godz. 19.00 – pokaz filmu rudzkiego reżysera Paw-
ła Podlejskiego „Pociecha”. 
Miejska Biblioteka Publiczna – Filia nr 18, Halemba

22.03, godz. 18.00 – spotkanie autorskie z Markiem Łusz-
czyną.
Szczegółowe informacje o imprezach dostępne na stronach 
internetowych organizatorów. 

PREZyDENt�MIAStA� 
RUDA�ŚLĄSKA�

wykonujący� zadania� z� zakresu� administracji� rządowej,� informuje� o�wywieszeniu� na� okres� 21� dni� na�
tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6�(II�piętro)�wykazu�niezabudowanych�
nieruchomości�gruntowych�położonych�w�Rudzie�Śląskiej-Rudzie�w�rejonie�ulicy�1�Maja,�które�zostaną�
sprzedane��w�trybie�przetargowym�na�cel�zgodny�z�ustaleniami�miejscowego�planu�zagospodarowania�
przestrzennego�miasta�Ruda�Śląska� (symbole�na�planie:�PU10� i�P1).�Do�sprzedaży�w�drodze�ustnego�
przetargu�nieograniczonego�przeznaczone�są�nieruchomości�gruntowe�o�łącznej�powierzchni�2652�m2, 
własności�Skarbu�Państwa,�obejmujące�działki�nr:

929/15�o�powierzchni�671�m•� 2,�użytek�Bz,�k.�m.�5�obręb�Ruda,�GL1S/00021764/4,
816/16�o�powierzchni�1352�m•� 2,�użytki:�Bp�i�Bz,�k.�m.�5�obręb�Ruda,�GL1S/00008514/0,
903/5�o�powierzchni�591�m•� 2,�użytek�Bz,�k.�m.�5�obręb�Ruda,�GL1S/00014923/5,
906/6�o�powierzchni�38�m•� 2,�użytek�Bz,�k.�m.�5�obręb�Ruda,�GL1S/00014924/2.

Cena�wywoławcza�nieruchomości�do�przetargu�wynosi�211.000,00�zł�(netto).

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.�512-295-227.�Redaktor�techniczny:�Aleksandra�Mazur,�32�248-60-97.�Redakcja�czynna�w�godz.�pn.�8.00-17.00,�wt.,�czw.�8.00-
16.00,�śr.�7.00-16.00,�pt.�8.00-15.00,�reklama@wiadomoscirudzkie.pl.�Druk:�Polskapresse�Sp.�z�o.o.
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Państwowa Szkoła Muzyczna im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej 

ZAPRASZA
na spotkanie dotyczące możliwości podjęcia bezpłatnej nauki w naszej szkole

3.04.2017 r., godz. 17.30 dzieci w wieku 6-9 lat
10.04.2017 r., godz. 17.30 dzieci w wieku 10-16 lat

Aula Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia Ruda Śląska - Nowy Bytom, ul. Niedurnego 36

Istnieje możliwość zapisania dziecka na spotkanie w innym terminie 
tel./fax 32 248-76-28

zapraszamy na stronę internetową szkoły www.zsmruda.pl

• Placówka jest INSTYTUCJĄ BEZPŁATNĄ, wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku
w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach rannych.

• Uczniowie uczą się gry NA WYBRANYM INSTRUMENCIE oraz biorą udział w lekcjach zbiorowych rozwijających ogólny 
poziom muzyczny.

• Lekcje instrumentalne odbywają się w SYSTEMIE INDYWIDUALNYM (1 uczeń – 1 nauczyciel).

• ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ GRY NA: FORTEPIANIE, AKORDEONIE, KLAWESYNIE, SKRZYPCACH, ALTÓWCE, WIOLONCZELI, 
KONTRABASIE, FLECIE, KLARNECIE, SAKSOFONIE, TRĄBCE, WALTORNI, PUZONIE, GITARZE, PERKUSJI, OBOJU.

• Zajęcia zbiorowe prowadzone są w MAŁYCH GRUPACH (maksymalnie 16 osób).

• Starsi uczniowe zasilają szeregi SZKOLNEJ ORKIESTRY, CHÓRU LUB ZESPOŁU KAMERALNEGO.

• Realizacja wszystkich godzin dydaktycznych zajmuje zazwyczaj 2-3 DNI tygodniowo.

• Pedagogami szkoły są WYSOKO WYKWALIFIKOWANI ABSOLWENCI AKADEMII MUZYCZNYCH będący również 
członkami licznych zespołów kameralnych i znakomitych orkiestr (Filharmonia Śląska, Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia Katowice, Filharmonia Zabrzańska i wiele innych). 

• Okres nauki trwa:
dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku od 6 do 9 lat – 6 LAT
dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w wieku 10-16 lat – 4 LATA.

• Po ukończeniu szkoły I stopnia istnieje możliwość kontynuacji nauki w działającej od 2010 roku SZKOLE MUZYCZNEJ II 
STOPNIA.

• Szkoła posiada bardzo BOGATO WYPOSAŻONĄ WYPOŻYCZALNIĘ instrumentów muzycznych.
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KUCHNIE | SZAFY | MEBLE NA WYMIAR

www.meblecomfort.pl

Ruda Śląska 
ul. Sienkiewicza 4 
Ruda Śląska-Wirek
tel.  32 242-16-21

ZAKUPY NA RATY

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) 

wykazów nieruchomości gruntowych znajdujących się w Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana 

w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż 
oraz drogę dojazdową, Kościelnej i Promiennej, 

które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem 
pod ogródki przydomowe i rekreacyjne, Piastowskiej, która zostanie 

oddana w najem z przeznaczeniem do celów projektowych pod 
rozbudowę fi rmy, Szczęść Boże, która zostanie oddana w dzierżawę 
oraz najem z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne oraz garaż. 

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na 
ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu 

użytkowego o powierzchni 241,35 m2 w Rudzie Śl.7 
przy ul. Oświęcimskiej 83 wraz z prawem użytkowania 

wieczystego gruntu związanego z lokalem położonym na 
działce nr 3479/67 , KW GL1S/00043231/9 i ułamkowym 

udziałem w nieruchomości 0,39944.
Ww. lokal jest usytuowany na I piętrze w pawilonie wolnosto-

jącym.
Warunki uczestniczenia w przetargu i szczegółowe informacje 

udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 i 100 telefon 32 
248-24-11 wew. 311 lub 267.

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

ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawę 
terenu o powierzchni 1.200,00 m2 położonego 

w Rudzie Śl.3 na osiedlu Podlas /część działki 2908/263, 
KW GL1S/ 00004692/3 / pod korty tenisowe. 

Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oglę-
dzin nieruchomości , które wyznacza się na dzień 4.04.2017 r.
od godz. 12.00 do 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się 
z Administracją nr 1 przy ul. Joanny 12 w Rudzie Śl.-Goduli 
(tel. 32 248-22-32).

Warunki uczestniczenia w przetargu i szczegółowe informacje 
udziela Dział Członkowsko-Lokalowy pokój 118 i 100 telefon 32 
248-24-11 wew. 311 lub 267.

Związek Zawodowy Górników 
w Polsce

Polskiej Grupy Górniczej 
KWK „Ruda”

oraz Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej

Zaprasza wszystkich zainteresowanych na spo-
tkanie w sprawie prac nad Ustawą z dnia 7 wrze-
śnia 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego, który reguluje sprawę deputatu wę-
glowego dla górniczych emerytów i rencistów.

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2017 r. 
w Restauracji 

„Violinowa Gospoda” (dawniej Słowiczek) 
Ruda Śląska – Wirek 

ul. Krasińskiego 1, godzina 11.00

ZAPRASZAMY!!!
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ALEKSANDRZE ANISZEWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają

Koleżanki i Koledzy 
z Wydziału Urbanistyki i Architektury  

Urzędu Miasta Ruda Śląska

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

SIOSTRY 
na ręce Pani Bogusławy Wardy 

składają
pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 

im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

,,Nie umiera ten, kto zawsze pozostaje w sercach naszych...”

Pani Rozalii Mańce
wyrazy głębokiego współczucia 

i żalu z powodu śmierci 

Męża
składa:

Zarząd Aquadrom Sp. z o.o. 

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

TATY 
na ręce Pana 

Grzegorza Felsa 

składają
nauczyciele, uczniowie i pracownicy

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

TATY i Teścia
na ręce Państwa  

Magdaleny i Przemysława Podolskich 

składają
nauczyciele, uczniowie i pracownicy

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

TATY 
na ręce Pana 

Zbigniewa Widucha 

składają
nauczyciele, uczniowie i pracownicy

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej



CARBOTRANS Spółka z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1
tel./fax 32 370-20-54 

e–mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

Zatrudnimy od zaraz:
KIEROWCĘ 

SAMOCHODÓW 
CIĘŻAROWYCH

Wymagane są:
prawo jazdy kat. C+E• 
aktualne uprawnienia do • 
wykonywania przewozu rzeczy
znajomość języka angielskiego • 
lub niemieckiego w stopniu 
komunikatywnym 

Mile widziane uprawnienia do przewozu 
materiałów niebezpiecznych 

ADR w cysternach
Oferujemy zatrudnienie 

w ramach umowy o pracę oraz 
atrakcyjne warunki wynagradzania.

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres 
e-mail: sekretariat@carbotrans.com.pl

„Pan otworzy dla Ciebie bogate swoje skarby nieba”
Pwt 28,12

Pani Rozalii Mańce
emerytowanemu pracownikowi 

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MĘŻA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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USŁUGI
 Kafelkowanie, panele, remonty miesz-

kań, itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-
01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Remonty mieszkań i łazienek dla osób 
niepełnosprawnych. Tel. 512-121-532.

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

 Docieplenia budynków, remonty ele-
wacji. Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 512-120-119, 32 244-
09-60.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-
119, 32 244-09-60.

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

 VAN24H TRANSPORT/PRZEPRO-
WADZKI, 40 zł/h! Tel. 888-044-055!

 Obniżmy twoje raty kredytu. Tel. 32 
243-01-77.

 Konsolidacja do 250 tys. Tel. 32 
243-01-77.

 Nie dajesz rady spłacać rat zadzwoń. 
Tel. 32 243-01-77.

 Nie masz zdolności kredytowej 
potrzebujesz gotówki. Tel. 32 243-01-
77. 

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

 Rencista, „złota rączka”, oferuje profe-
sjonalne, kompleksowe kafelkowanie ła-
zienek, remonty. Tel. 32 307-20-99, 784-
699-569.

 Pomoce domowe ,,BLASK” – usługi po-
rządkowe, sprzątanie, mycie okien, praso-
wanie, pranie dywanów i mebli tapicero-
wanych. Tel. 609-937-588.

 POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE, 
tel. 516-516-611, 32 260-00-33. Po-
średnik CDF S.C. fi rmy Matpol Finanse 
Sp. z o.o.

 Pożyczki, kredyty nawet z komorni-
kiem. Tel. 500-853-100.

 Cyklinowanie. Tel. 501-281-222.

 Czyszczenie dywanów, tapicerek, wy-
kładzin. Solidnie. Tel. 606-274-056.

 Instalacje wod.-kan., gaz. Tel. 504-
612-269.

 Przeprowadzki, kompleksowo. Dojazd 
grati s. Tel. 605-109-517.

USŁUGI POGRZEBOWE

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

 Ruda, czteropokojowe, 95 m2, 189 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, dwupokojowe, 48 m2, 89 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, jednopokojowe, 37 m2, 75 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
 RUDA 1 – 82 m2 od 270.000 zł.

GODULA os. Paryż od 125 m2 cena od 
330.000 zł. WIREK, ul. Jankowskiego 

107 m2 od 350 000 zł. HALEMBA, 
ul. Solidarności od 74 m2 cena 

od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać 
kredyt hipoteczny. 

www.nieruchomoscigabriel.pl
tel. 691-523-055.

 Tanie mieszkania na WWW.LOKA-
TOR.NIERUCHOMOSCI.PL

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, 
pilne. Tel. 502-107-384.

 Kawalerki: Jankowskiego, 33 m2, 6 pię-
tro, 66 tys. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Dwupokojowe: Paderewskiego 48 m2, 
103 tys., Międzyblokowa 42 m2, 109 tys., 
1 piętro. LOKATOR, tel. 793-017-323.

 Trzypokojowe: Chełmońskiego 55 m2, 
139 tys., Oświęcimska 57 m2, 129 tys., Po-
tyki, 61 m2, 2piętro. LOKATOR, tel. 793-
017-323.

 Sprzedam garaż murowany. Lokaliza-
cja Halemba, ul. Solidarności, w pierw-
szym rzędzie za pętlą autobusową. Cena 
22000 zł. Tel. 0044(0)7905905323.

 Sprzedam 3-pokojowe, mieszkanie Byko-
wina, ul Pordzika, 48 m2. Tel. 500-582-147.

 Do wynajęcia mieszkanie w Bielszowi-
cach. Tel. 733-332-531.

 Sprzedam garaż blaszany, ocieplony 
przy, ul. Szyb Powietrzny w Rudzie Śląskiej. 
Cena 10.000 zł. Tel. 531-107-103. 

 Sprzedam 2 mieszkania o pow. 35 m2, 
2-pokojowe, ul. Szyb Powietrzny oraz J. S. 
Dworaka. Tel. 660-219-766.

 KUPIĘ BEZPOŚREDNIO DOM, KAMIENI-
CE, DZIAŁKĘ. Tel. 887-877-189.

 Kupię mieszkanie z c.o., tel. 608-144-
566.

 Sprzedam nieruchomość wielolokalo-
wą, użytkową w Zabrzu przy ul. Wolności 
224. Cena 990 tys. do negocjacji. Tel. 667-
588-400, 601-934-091.

 Sprzedam nieruchomość zabudowaną 
budynkiem mieszkalnym w Rudzie Ślą-
skiej- Bielszowicach. Cena: 450 tys. do ne-
gocjacji. Tel. 667-588-400, 601-934-091.

 Sprzedam nieruchomość zabudowaną 
budynkiem mieszkalnym. Ruda Śląska-
Bielszowice, cena: 450 000 zł, do negocja-
cji. Tel. 667-588-400, 601-934-091.

MOTORYZACJA

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojaz-
dów, skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę naj-
lepiej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 
 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. 

Tel. 507-572-625.

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

 Skup zużytych akumulatorów i felg alu-
miniowych. Tel. 665-953-566.

 
 Skup wszystkich samochodów! Recy-

kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Odstąpię zbiornicę z możliwością 
współpracy z recyklingiem. TANIE OPONY. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.

PRACA

 Restauracja i Pizzeria Kuźnia Smaku w Ru-
dzie Śląskiej poszukuje osób na stanowi-
sko pizzerman. Oferujemy umowę na pe-
łen etat. Cv prosimy składać osobiście ul. 
Kubiny 32, 41-710, tel. 601-730-400.

tel. 32 280 40 70

POŻYCZKA GOTÓWKOWA 0%
KORZYSTNE WARUNKI

OBSŁUGA W DOMU

PROMOCJA

SKUP 
SAMOCHODÓW
O S O B O W Y C H
I DOSTAWCZYCH
GOTÓWKA

tel. 660-476-276 Dojeżdżamy
na miejsce

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) wykazu niezabudowanych nierucho-
mości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy 1 Maja, 
które zostaną sprzedane w trybie przetargowym z przeznaczeniem pod zabu-
dowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska (symbol na planie PU10 – tereny zabudowy produk-
cyjno-usługowej). Do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
przeznaczone są nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 15912 m2, wła-
sności Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujące stanowiące całość gospodarczą 
działki nr:

914/16 o powierzchni 10470 m• 2, użytek Bz, k. m. 5 obręb Ruda, 
GL1S/00019938/8,
902/17 o powierzchni 4132 m• 2, użytki: Bp i Tr, k. m. 5 obręb Ruda, 
GL1S/00019717/3,
20 o powierzchni 1310 m• 2, użytek Ba, k. m. 5 obręb Ruda, 
GL1S/00018432/4.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 1.441.000,00 zł (nett o).

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-488-
596.

 Salon fryzjersko-kosmetyczny zatrudni 
fryzjerkę/fryzjera. Ruda Śląska, tel. 32 
243-65-99.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólno-
budowlanych z prawem jazdy. Tel. 603-
975-040.

 Zatrudnię kucharkę na 1/2 etatu. Tel. 
502-510-460.

 Zatrudnimy spawaczy, frezerów, ślusa-
rzy i tokarzy – Ruda Śląska, Chebzie, ul. 
Pawła 6. Tel. 32 244-35-34.

 Zatrudnię pracowników ogólnobudow-
lanych z doświadczeniem. Tel. 663-404-
545.

 Zatrudnię montera wod.-kan., c.o., 
gaz z doświadczeniem, tel. 663-404-545.

 Zatrudnię od zaraz murarzy, pomocni-
ków budowlanych, praca na terenie Rudy 
Śląskiej. Tel. 603-580-070.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 32 271-09-66, 781-98-98-73.

 Zatrudnię od zaraz do dociepleń. Tel. 
603-580-070.

 Firma budowlana Bedamex zatrudni 
pracowników w branży ogólnobudowla-
nej, doświadczenie min. 2 lata, tel. 601-
504-030 w godz. 8-15.

 Zakład Instalacji Budowlanych W. Szo-
stak A. Duda Sp. z o.o. Sp. komandytowa z 
siedzibą w Gliwicach zatrudni wykwalifi -
kowanych brukarzy, zbrojarzy oraz mon-
terów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Kontakt telefoniczny: 32 231-74-72, 668-
022-568, 602-150-755.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-
007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-851-

852.
 

 Kupię akcje Huty Pokój najwyższa 
cena. Tel 518-637-070.

  
 Sprzedam auto z pracą. Tel. 607-219-

491.
 

 Wróżka Jadzia zaprasza. Ruda Śląska-
Wirek, ul. Westerplatt e 36. Tel. 607-468-
787.

 
 Sprzedam betoniarki. Tanio. Tel. 531-

112-344.
 

 Kupię wszelkie starocie od igły po sza-
fę. Tel. 603-280-675.

RESTAURACJA
KAWIARNIA

• rzeźba
• schody, blaty
• elementy architektury

Największe ekspozycje nagrobków 
w regionie oraz najdłuższe gwarancje.

Raty 0 %
Nowy Bytom
ul. Chorzowska 46a
Ruda 1, ul Porębska
(przy głównym wejściu na 
cmentarz parafi alny)
tel. 501-303-628, 32-247-02-02

Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

www.kamieniarstwo.slask.pl
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Kolumny sportowe przygotowała agnieszKa lewKo

Piła nożna 

Liga okręgowa wystartowała
W minioną sobotę (18.03) rozpoczęły się rozgrywki 

Ligi Okręgowej. Kibice mogli liczyć na moc wrażeń 
podczas derbowego pojedynku, w którym MKS Pogoń 
podjęła GKS Grunwald. Spotkanie zakończyło się wy-
graną Grunwaldu 3:1. Po tym spotkaniu Grunwald jest 
trzeci, z kolei MKS Pogoń 12. w tabeli Ligi Okręgowej. 
Z kolei Wawel-Wirek zagrał na swoim boisku z drużyną 
LKS-u Łąka i wygrał 2:1. Tym spotkaniem Wawel wy-
walczył cenne trzy punkty i przesunął się w tabeli na 
piąte miejsce. W niedzielę natomiast mecz rozegrały 

rezerwy Wawelu, w czasie którego zremisowały z Ja-
strzębiem Bielszowice 1:1. Z kolei Urania Ruda Śląska 
rozegrała wyjazdowy mecz na terenie Pogoni Imielin, 
który zakończył się wynikiem 2:1 dla kochłowiczan, 
którzy zajmują czwartą pozycję w tabeli.

Dobrze poszło także piłkarzom czwartoligowej Sla-
vii, którzy pokonali Górnika Piaski 7:0. Natomiast uda-
ny debiut w I Lidze Wojewódzkiej odnotował SMS Ru-
da Śląska rocznik 2004, wygrywając z Zagłębiem So-
snowiec 3:2. 

CaPoeira

Capoeira po raz szósty
Wielbiciele capoeiry mieli okazję uczestniczyć 

w Otwartym Śląskim Festiwalu Capoeiry już po raz 
szósty. W hali MOSiR-u w Nowym Bytomiu nie zabra-
kło wielkich emocji towarzyszących tej brazylijskiej 
sztuce walki. W programie festiwalu znalazły się m.in. 
zumbrasil, akrobatyka dla początkujących oraz zajęcia 
sportowe dla rodziców i dzieci. – Co roku spotykamy się 
w Rudzie Śląskiej, by wspólnie poćwiczyć. Wśród nas są 
goście z Polski i z zagranicy. Tego roku gościem specjal-
nym jest Contra Mestre Sandalha z Brazylii. Przygoto-
waliśmy aż osiem godzin otwartych treningów dla dzie-
ci, osób początkujących oraz całych rodzin – podkreślił 
Sebastian Pontus z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Capoeira Ruda Śląska. 

Podczas zajęć najliczniejszą grupę stanowili naj-
młodsi capoeristas, jednak nie zabrakło także dorosłych. 
– W zajęciach capoeiry biorę udział od siedmiu lat, raz 
w tygodniu. Najbardziej podoba mi się akrobatyka, bo 
chodzę też na akrobatykę sportową. Fajne jest też to, że 
mogę przy okazji spędzić czas z bliskimi i przyjaciółmi. 
Chciałabym być w przyszłości tak dobra jak mój brat 

– mówiła jedenastoletnia Martyna Pontus. Rudzianka 
na festiwal zabrała ze sobą koleżankę Natalię, dla której 
tego typu impreza była debiutem. – Na zajęcia chodzę 
od miesiąca, ale pierwszy raz jestem na wyjeździe. Mie-
liśmy dzisiaj kilka ciekawych treningów – dodała Nata-
lia. 

gościem specjalnym festiwalu  
był Contra mestre sandalha z Brazylii. 

ZaPasy

Natalia Strzałka zmiażdżyła rywalki

rudzianka stanęła na najwyższym podium w zamościu. 

Karate

Karatecy w Dąbrowie

Dwudziestu zawodników reprezentowało Rudzki Klub Kyokushin Karate podczas zawodów w Dąbrowie Gór-
niczej. W minioną sobotę (18.03) odbyły się XXXVII Mistrzostwa Makroregionu Śląskiego i Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików. W klasyfikacji drużynowej klub zajął pierwsze miejsce, natomiast Paweł Jarczyk zdobył 
tytuł najlepszego zawodnika mistrzostw za efektowne zwycięstwo w kategorii seniorów (70 kg oraz zajęcie dru-
giego miejsca w kata). Pozostali zawodnicy wywalczyli aż 16 medali. 

Klasyfikacja indywidualna: Paweł Jarczyk – 1m. kumite, 2 m. kata; Marek Partuś – 1 m. kumite; Marta Smagacz 
– 1 m. kumite; Dawid Szymański – 1 m. kumite, 1 m. kata; Łukasz Dymek – 1 m. kumite, 2 m. kata; Martyna Zie-
mecka – 1 m. kumite; Zuzanna Lenga – 2 m. kata; Szymon Sonntag – 3 m. kumite; Wiktoria Chmiel – 2 m. kumite; 
Aneta Łobożewicz – 3 m. kumite; Klaudia Józefiok – 3 m. kumite; Emilia Szudeja – 3 m. kumite; Sylwia Pieter – 3 
m. kumite; Dawid Dalecki – 3 m. kumite; Norman Pawul – 3 m. kumite; Bartłomiej Jarczyk – 3 m. kumite.

rudzcy karatecy popisali się swoimi umiejętnościami w Dąbrowie górniczej.

Natalia Strzałka z ZKS-u Sla-
via Ruda Śląska nie dała żadnych 
szans swoim rywalkom podczas 
rozgrywanych w Zamościu Mi-
strzostw Polski Juniorek w Zapa-
sach Kobiet. Wszystkie pojedyn-
ki młoda zapaśniczka wygrała 
przed czasem, pokazując swoją 
dominację w kategorii do 72 kg. 
Natomiast srebrny medal w tych 
samych zawodach wywalczyła, 
rywalizująca w kategorii do 59 
kg Dominika Kulwicka.

Rudzianki najlepsze w Polsce
Klub ZKS Slavia Ruda Śląska zwyciężył 

w klasyfikacji klubowej Pucharu Polski Ka-
detek w zapasach kobiet podczas zawodów 
w Zamościu. Rudzianki aż pięć razy  stawały 
na podium. Na najwyższym stopniu stanęły: 
Natalia Koperska (40 kg), Karolina Stróżyk 
(52 kg) i Kamila Kulwicka (65 kg). Stopień 
niżej uplasowała się Paulina Danisz (60 kg), 
a trzecie miejsce zajęła Emilia Pisula (43 kg). 
Złoty medal w kategorii do 56 kg wywalczyła 
reprezentująca ZKS Koszalin, a od niedawna 
szkolona w OSSM w Rudzie Śląskiej Angeli-
ka Mytkowska. Wartościowe lokaty zajęły 
także: Natalia Piosek 56 kg (7 m), Kamila 
Czapla 70 kg (7 m), Patrycja Słomska 60 kg 
(8 m). zapaśniczki slavii pięć razy stanęły na podium.

reKLaMa
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Sportowy rozkład jazdy 

olimpiada SportowaBiegi 

Sezon z wiewiórką trwa!

Miłośnicy biegania i nordic walking po raz drugi w tym roku pobiegli z wiewiórką. 

Deszczowa i wietrzna pogoda nie zniechęciła 
biegaczy i miłośników nordic walking, którzy po 
raz kolejny udowodnili, że kochają sport. W so-
botę (18.03) na bieżni przy Szkole Podstawowej 
nr 15 Sportowej w Halembie zawodnicy pokona-
li dystans półmaratoński. 

– „Bieg Wiewiórki” ma pokazać wszystkim, 
jak efektywnie, zdrowo i rodzinnie można spędzać 
wolny czas. Tak jak w roku ubiegłym i tym razem 
promowane i nagradzane będzie regularne 
uczestnictwo, a nie przebyty dystans. Na najwytr-

Olimpijska integracja

rEklama

Uczniowie rudzkich placówek inte-
gracyjnych wzięli udział w II Olimpia-
dzie Specjalnej. Sportowa rywalizacja, 
która odbyła się w bielszowickiej Zgo-
dzie była podsumowaniem szkolnego 
Tygodnia Integracji, który zorganizowa-
no w Szkole Podstawowej nr 13. 

– Te zawody wpływają na integrację 
i współpracę między uczniami, a poza 
tym uczą zdrowej rywalizacji i wiary we 
własne siły. Co więcej – rozwijają zain-
teresowanie sportem, które w przyszło-
ści z pewnością zaowocuje, bo jak wie-
my sport uczy dyscypliny i wpływa na 
nasz pozytywny rozwój – zaznaczyła 
Ewa Borys z Kuratorium Oświaty. 

W sportowych zmaganiach wystarto-
wali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 21, Zespołu Szkół nr 2, Szkoły Pod-
stawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 
13, Miejskiego Przedszkola nr 47, Ze-
społu Szkół nr 3, Miejskiego Przedszko-
la nr 43 oraz przedszkola EJBISI. Ich 

celem była integracja uczniów niepełno-
sprawnych z pełnosprawnymi oraz włą-
czenie dzieci niepełnosprawnych w ak-
tywne uczestnictwo w społeczności 
szkolnej. Tydzień Integracji, który odbył 
się w SP 13, został podzielony na po-

szczególne dni, gdzie każdy z nich po-
święcony został innej grupie dzieci – na 
przykład dzieciom z autyzmem, dzieciom 
z niepełnosprawnością ruchową, intelek-
tualną, niedosłuchem lub niedowidze-
niem.

Celem olimpiady była integracja uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

piłka ręczna

Porażka szczypiornistów
Nie udało się wygrać 

rudzkim piłkarzom ręcz-
nym w ubiegłą sobotę 
(18.03). Mecz z MOSiR-
em Bochnią przegrali 
32:38. Spotkanie rozpo-
częło się dobrze dla SPR-u i już w piątej 
minucie prowadził 4:0. Jednak Bochnia 
wzięła czas, a rady, które zawodnicy 
usłyszeli w przerwie, poskutkowały, po-
nieważ w jedenastej minucie wyszli na 
prowadzenie 5:8. Następnie gra była wy-
równana aż do momentu, w którym go-
ście zdobyli cztery bramki z rzędu, wy-
chodząc tym samym na prowadzenie 
11:14. Drużynie z Bochni przewagę uda-
ło się jeszcze powiększyć i na przerwę 
zespoły zeszły z wynikiem 17:22. To 
sprawiło, że trener rudzian nie był zado-
wolony z postawy swoich zawodników 
w pierwszej połowie. Gra obronna nie 
funkcjonowała tak jak powinna, o czym 

świadczą 22 stracone bramki. Z kolei  
w drugiej połowie spotkania Grunwald 
zagrał dużo lepiej i w 45. minucie stracił 
już tylko dwie bramki do przeciwników. 
Bochnia nadal grała konsekwentnie i po-
nownie odskoczyła na różnicę pięciu 
bramek. Ostatecznie Grunwald musiał 
uznać wyższość lidera, który ponownie 
pokonał ekipę z Rudy Śląskiej. Tym ra-
zem tablica wyników pod koniec spotka-
nia wskazywała wynik 32:38. 

Rudzcy szczypiorniści przegrali  
z drużyną z Bochni. 

Spr GrUnwald rUda ŚlĄSka – moSir BocHnia 32:38 (17:22)
Grunwald: kowalczyk, Błaś – 

milewski 7, kapral 5, Gansiniec 
5, niedźwiedzki 4, wiertelorz 3, 
partuś 3,kurzawa 2, Stogowski 2, 
nowak 1, langer, maniara, talaga 

trener: adam wodarski

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA
www.wiadomoscirudzkie.pl

walszych uczestników na koniec tego sezonu bę-
dzie czekała nagroda, czyli statuetka „Dużej 
Rudzkiej Wiewiórki”, którą otrzymają osoby, któ-
re wezmą udział we wszystkich biegach – mówi 
ultramaratończyk August Jakubik, jeden z orga-
nizatorów biegu.

Tegoroczny cykl „Biegu Wiewiórki” składa 
się z dziesięciu spotkań. Tak jak w roku ubiegłym 
trasa biegu obejmuje bieżnię Szkoły Podstawo-
wej Sportowej nr 15 przy ul. Energetyków, a tak-
że las znajdujący się w pobliżu szkoły.

BOkS

Udane starty bokserów

Marcel Janicki stanął na pierwszym  
stopniu podium. 

Pięściarze UKS-u Śląsk Ruda Śląska wywalczyli czte-
ry medale podczas Mistrzostw Śląska Juniorów Kadetów 
i Młodzieżowców w Knurowie. Mistrzem Śląska został 
Marcel Janicki, który w finale pokonał zawodnika z Dą-
browy Górniczej 3:0 (56 kg, kategoria junior). Natomiast 
wicemistrzostwo wywalczyli: Konrad Gawron (60 kg, 
kategoria junior), Witold Lisek (91 kg, kategoria mło-
dzieżowiec) i Aleksander Smołka (75 kg, kategoria mło-
dzieżowiec). Bokserzy odnieśli sukces także podczas 
meczu bokserskiego Śląsk – Małopolska. W rozgryw-
kach wystartowało dwóch zawodników z rudzkiego klu-
bu, czyli Marcel Janicki i Marcin Kowalczyk. Mecz za-
kończył się wynikiem 16:8 dla reprezentacji Śląska.

Biegi, 25 marca, godz. 10.00 – „Zielona Dycha na Burlochu”. 
Piłka nożna, 25 marca, godz. 11.00 – mecz GKS Urania – GTS Bojszowy. 

Piłka ręczna, 1 kwietnia, godz. 16.00 – mecz Zgoda Ruda Śląska – MTS Żory. 

piłka nożna 

Wciąż pamiętają o Tomku Szei
Kolejna edycja Turnieju Piłki Nożnej im. 

Tomka Szei odbyła się w halembskiej hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w minioną 
sobotę (18.03). Piłkarze z siedmiu drużyn spotka-
li się, żeby wspólną grą w piłkę upamiętnić swo-
jego  zmarłego kolegę. Rywalizację wygrał Wa-
wel Wirek. Drużyny rozgrywały mecze w gru-
pach, a potem w fazie pucharowej. W grupie 
A zmierzyły się: GKS Urania Ruda Śląska, Wa-
wel-Wirek, MKS Pogoń Ruda Śląska oraz Śląsk 
Świętochłowice. Co ważne, aż sześć na siedem 
spotkań eliminacyjnych zakończyło się remisem, 
dlatego o awansie do półfinałów zdecydowała 
liczba zdobytych bramek. Natomiast w grupie B 
prowadził GKS Grunwald, który nie dał szans 

Naprzód Lipinom i Slavii. Ostatecznie jednak 
w finale zwycięzcą został Wawel-Wirek. Tomek 
Szeja urodził się 7 sierpnia 1978 r. w Rudzie 
Śląskiej. Zadebiutował w Uranii jako senior, 
a w wieku 21 lat trafił do pierwszoligowego 
wówczas Ruchu Chorzów. W sierpniu 2000 r. 
rozpoczął grę w Piaście Gliwice, gdzie rozegrał 
99 spotkań i strzelił 13 goli. Był także zawodni-
kiem kilku zespołów środowiskowych w Miej-
skiej Halowej Lidze Piłki Nożnej w Rudzie Ślą-
skiej oraz reprezentantem Polski w piłce halo-
wej. Podpisał kontrakt z pierwszoligowym GKS
-em Katowice. Zmarł po ciężkiej chorobie 5 lu-
tego 2004 r. Pierwszy Turniej jego imienia odbył 
się 29 lutego, kilka tygodni po śmierci.

jU-jitSU

Wicemistrz 
świata

Marcin Maciulewicz (Bastion Ruda 
Śląska) wywalczył srebrny medal pod-
czas mistrzostw świata w Atenach w for-
mule ne waza, czyli walce na chwyty. 
W finale uległ jednak bardziej doświad-
czonemu zawodnikowi, również z pol-
skiej kadry. Z kolei w kat. fighting zajął  
piąte miejsce.

Rudzianin podczas mistrzostw w Atenach.



20www.wiadomoscirudzkie.pl  REKLAMA | 22.03.2017

O
FE

RT
A 

W
AŻ

NA
 O

D 
1 

M
AR

CA
 D

O
 3

0.
04

.2
01

7 
R.

  P
RO

M
O

CJ
E 

NI
E 

SU
M

UJ
Ą 

SI
Ę

O
FE

RT
A 

W
AŻ

NA
 O

D 
1 

M
AR

CA
 D

O
 3

0.
04

.2
01

7 
R.

  P
RO

M
O

CJ
E 

NI
E 

SU
M

UJ
Ą 

SI
Ę

O
FE

RT
A 

W
AŻ

NA
 O

D 
1 

M
AR

CA
 D

O
 3

0.
04

.2
01

7 
R.

  P
RO

M
O

CJ
E 

NI
E 

SU
M

UJ
Ą 

SI
Ę

O
FE

RT
A 

W
AŻ

NA
 O

D 
1 

M
AR

CA
 D

O
 3

0.
04

.2
01

7 
R.

  P
RO

M
O

CJ
E 

NI
E 

SU
M

UJ
Ą 

SI
Ę


	NFHWRU0322s001
	NFHWRU0322s002
	NFHWRU0322s003
	NFHWRU0322s004
	NFHWRU0322s005
	NFHWRU0322s006
	NFHWRU0322s007
	NFHWRU0322s008
	NFHWRU0322s009
	NFHWRU0322s010
	NFHWRU0322s011
	NFHWRU0322s012
	NFHWRU0322s013
	NFHWRU0322s014
	NFHWRU0322s015
	NFHWRU0322s016
	NFHWRU0322s017
	NFHWRU0322s018
	NFHWRU0322s019
	NFHWRU0322s020
	NFHWRU0322s021
	NFHWRU0322s022
	NFHWRU0322s023
	NFHWRU0322s024

