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Miłośnicy jazdy na łyżwach w okresie świąteczno-noworocznym będą mieli wielką frajdę. Na miejskim rynku
zostało otwarte lodowisko, z którego mieszkańcy mogą
korzystać bezpłatnie od 6 grudnia aż do początku lutego.
– Lodowisko na rynku to nowość w naszym mieście. Mamy dwa lodowiska z taflą lodową, a to jest lodowiskiem
syntetycznym – zaznacza Zygmunt Grzybek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Rynek w Nowym Bytomiu jest centralnym punktem naszego miasta i już
od jakiegoś czasu myśleliśmy o tym, żeby go uatrakcyjnić, szczególnie w zimie. Dlatego wydaje mi się, że lodowisko to typowo zimowy akcent, a przy okazji rekreacyjno-sportowy, który ucieszy mieszkańców i którzy będą z niego chętnie korzystać – dodaje. Na lodowisku może przebywać jednocześnie czterdziestu łyżwiarzy. Obok niego
znajduje się punkt, w którym można wypożyczyć odpłatnie łyżwy w różnych rozmiarach. Łyżwy można wypożyczyć przy lodowisku w Nowym Bytomiu za 4,50 zł na
godzinę. Z kolei dla grup wypożyczenie jest możliwe za
3 zł na godzinę. Lodowisko jest otwarte codziennie
od 11 do 15, później jest godzina przerwy i dalej w godz.
od 16 do 20 łyżwiarze znowu mogą poszaleć na tafli.
W Rudzie Śląskiej działają jeszcze trzy lodowiska:
w Orzegowie, Halembie i Bykowinie. 
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Kiermasz z sercem
Po raz drugi Szkoła Podstawowa nr 2 przygotowała
świąteczny kiermasz ozdób, wykonanych przez niepełnosprawnych uczniów placówki. Była to okazja, by
przed okresie świątecznym zrobić coś dobrego dla drugiej osoby, bo dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na zakup drobnych materiałów do SP nr 2.
Kiermasz odbył się w czwartek (7.12) po raz drugi
w CH Plaza. – Wszystkie rzeczy zostały wykonane przez
grupę dzieci z zespołu rewalidacyjnego – oczywiście
z naszą pomocą. Przygotowaliśmy m.in. pierniczki,
anioły z ceramiki, czy choinki z papieru. Zaczęliśmy już
w połowie listopadzie. Dla uczniów była to podwójna
korzyść, bo po pierwsze dodatkowo ćwiczyli ręce i wykonywali czynności manualne, ale przede wszystkim
mieli z tego ogromną radość – podkreślała Justyna
Kściuk, wychowawca zespołu rewidalicyjno-wychowawczego w SP nr 12. – Wszystkie środki, które udało
się uzbierać, chcemy przeznaczyć na zakup rzeczy, które są potrzebne w zakresie samoobsługi, czyli np. ograniczniki do talerzy, a także np. filmy, czy bajki – dodała
Justyna Kściuk.
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Świątecznie w ZSO nr 3

Mają certyfikat na zdrowie
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Kochłowice

Spotkania świąteczne w ZSO nr 3 to już tradycja.
Spotkanie z Mikołajem i Jarmark Bożonarodzeniowy to już tradycja w ZSO nr 3. Jak co roku z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia społeczność szkolna przygotowała moc atrakcji. – Spotkania
z Mikołajem przygotowujemy wraz z uczniami gimnazjum – w tym roku z klas drugich. Rozpoczęto je dość
dawno i tak naprawdę przeznaczone były dla dzieci
pracowników szkoły. Jednak dzieci już podrosły, widzów zaczęło ubywać, dlatego wraz z panią Katarzyną Zbytniewską postanowiłyśmy zaprosić inne
instytucje do współudziału i to się sprawdza
– mówiła Justyna Grajdek, nauczycielka w ZSO nr 3.

W tym roku w wydarzeniu wzięły udział dzieci ze
świetlicy socjoterapeutycznej w Bykowinie i Ośrodka
Najświętsze Serce Jezusa w Halembie. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem o Dziadku Mrozie. Później Mikołaj rozdawał dzieciom prezenty. – Wiemy, że
nie zawsze mikołajki są dla tych dzieci radosne, dlatego przygotowujemy im paczki. Zapraszamy też do zabawy na żywo, dzięki czemu widzimy radość na twarzach naszych gości – dodała Justyna Grajdek. Dodajmy, że uczniowie szkoły zorganizowali w tym roku
również już V Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas
którego nie zabrakło wielu świątecznych atrakcji. AL
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Rudzianie z nową salą
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty ma
pomieszczenia w nowej odsłonie. Zakończył się remont sali, przeznaczonej do prowadzenia zajęć z tańca oraz garderoby.
Remont sali na pierwszym piętrze MCK-u trwał
od lipca do paździenika. – W wyniku modernizacji
sala taneczna wyposażona została w specjalną wykładzinę baletową, lustra, poręcze baletowe, a także
nagłośnienie. Pozostałe pomieszczenia, przyległe do
sali tanecznej, zostały zaadaptowane na magazyny
strojów oraz przebieralnię – wylicza Patrycja Ryguła-Mańka z Miejskiego Centrum Kultury. – Zajęcia
w niej mają głównie sekcje tańca nowoczesnego dla
dzieci, czyli zespoły Rewolucja, Diament i Diamencik, a także Zespół Pieśni i Tańca „Rudzianie” oraz
sekcja taneczna dla seniorów, czyli zespół „Starszaki” – dodaje. Remont współfinansowano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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W MCK-u wyremontowana
została sala taneczna.
– W ramach tego samego projektu na potrzeby
MCK-u zakupiona została cyfrowa konsoleta realizacji dźwięku oraz podłoga baletowa dwustronna, która może być wykorzystywana w czasie przedstawień
tanecznych na scenie – podkreśla Patrycja RygułaMańka. 
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Szkoła Podstawowa nr 7 dołączyła do Śląskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Jednak certyfikat ten to „jedynie”
potwierdzenie działań, które od lat prowadzone są w placówce, a które uczą najmłodszych zdrowych nawyków i zamiłowania do sportu. – Od wielu lat prowadzimy szeroko
zakrojone działania prozdrowotne i profilaktyczne, a dzisiejsza uroczystość jest ich zwieńczeniem. W naszej szkole akcje
prozdrowotne obejmują wszystkie klasy i nastawione są na
promowanie zdrowego trybu życiu poprzez m.in. samodzielne przygotowywanie zdrowych kanapek, udział w konkursach, czy zajęciach ruchowych – wylicza Katarzyna BartońLorek, dyrektorka SP nr 7.
Dzięki temu w czwartek (7.12) szkoła otrzymała szczególny certyfikat. – To dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ale
muszę podkreślić, że nasze działania na rzecz promocji zdrowia są na stałe wpisane w ideę szkoły bez względu na to, czy
walczylibyśmy o przyznanie certyfikatu, czy nie – podkreśla
Katarzyna Bartoń-Lorek. Jeżeli te będą równie udane, szkoła ma także szansę uzyskać Ogólnopolski Certyfikat Szkół
Promujących Zdrowie. Dodajmy, że wręczenie wyróżnienia
było okazją do uroczystej akademii, która odbyła się pod
hasłem „Tanecznym krokiem ku zdrowiu”.	
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50 lat minęło...
W miniony piątek (8.12) Szkoła Podstawowa nr 8 świętowała jubileusz 50-lecia oraz nadanie placówce nowego imienia. Szkoła została otwarta w 1967 roku i nosiła imię Jana
Kawalca. Obecnie szkoła nosi imię Miłośników Ziemi Śląskiej. – Dziś mamy wyjątkową, bo podwójną okazję do świętowania. Obchodzimy bowiem 50-lecie istnienia szkoły oraz
nadanie jej aktu imienia Miłośników Ziemi Śląskiej. Jubileusz to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, a także do wspomnień i podziękowań. Dziękuję wszystkim, którzy w powstanie i funkcjonowanie placówki byli zaangażowani przez te 50 lat – mówiła Anna Krzysteczko, zastępca prezydent miasta. Jubileusz świętowano bardzo hucznie. Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy w kościele
pw. św. Wawrzyńca, po której uczniowie przeszli ulicami
dzielnicy. W szkole przygotowano wystawę i spotkania
w klasach. Była okazja do rozmowy z byłymi uczniami i nauczycielami placówki. – Przygotowaliśmy wystawę z archiwalnymi zdjęciami i księgami pamiątkowymi. Przybyło bardzo wielu dawnych nauczycieli i uczniów naszej szkoły, dla
których była to miła niespodzianka. Dodatkowo obecni
uczniowie byli zafascynowani tym, jak ten budynek i codzienność w nim wyglądała wiele lat wcześniej – mówiła Jolanta
Klepek, zastępca dyrektora szkoły.
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