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AQUADrOM

NIK: Każdy rudzianin zapłacił za budowę Aquadromu 1500 zł

Pierwsze przymiarki do budowy parku 
wodnego w Rudzie Śląskiej rozpoczęły się 
w latach 2005-2006 z inicjatywy urzędujące-
go wówczas prezydenta Andrzeja Stani. Zało-
żenia były takie: 600 tys. gości rocznie, którzy 
mieli przebywać w parku wodnym średnio 
trzy godziny, co dawało rocznie 1,9 mln tzw. 
osobogodzin. Rezultaty miały być konkuren-
cyjne wobec parku wodnego w Tarnowskich 
Górach (1,2 mln osobogodzin w roku). Dziś 
kontrolerzy NIK-u wyraźnie podkreślają, że 
były to nierealne wskaźniki. Statystyki Aqu-
adromu są na to najlepszym dowodem. Pierw-
szy rok działalności (2013) Aquadromu to 
frekwencja na poziomie ok. 320 tys. osób. 
Dopiero w 2017 roku gości było ok. 520 tys. 
Pytanie, które się nasuwa, jest takie, czy osią-
gnięcie wyższej frekwencji byłoby możliwe, 
gdyby równocześnie z otwarciem parku wod-
nego uruchomiona została strefa sucha, która 
zakładana była w pierwotnej koncepcji i która 
od początku generowałaby zyski. – Na strefę 
suchą zabrakło po prostu pieniędzy, które 
pierwotnie zakładano. Zwróciliśmy się wów-
czas do Rady Miasta z wnioskiem o zacią-
gnięcie kredytu w wysokości 7 mln zł na do-
kończenie strefy suchej. Rada Miasta nie wy-
raziła wtedy na to zgody – odpowiada Krzysz-
tof Mejer.

Nie tylko jednak strefa sucha nie została 
oddana w pierwotnym terminie. Cały park 
wodny powstał z opóźnieniem w stosunku 
do zapowiedzi ówczesnych włodarzy mia-
sta, co także miało wpływ na to, że inwesty-
cja stała się nierentowna. Aquadrom został 
otwarty pod koniec 2012 roku, czyli po 
upływie 3 lat od terminu ustalonego w pier-
wotnym harmonogramie 2007 r. oraz 
z opóźnieniem 20 miesięcy do poźniejszej 
umowy z generalnym wykonawcą z 2010 
roku. Kolejna kwestia, na którą zwraca 
uwagę NIK, to utworzenie na etapie przy-

gotowań do inwestycji dwóch spółek 
– Spółki Celowej (która w 100 proc. należa-
ła do miasta), która z kolei powołała Spółkę 
Inwestycyjną. Ta druga była w większości 
w rękach prywatnych (firma Koenig z Saar-
brücken). Miasto ryzykowało więc finanso-
wo, a równocześnie miało coraz mniejszy 
wpływ na sposób prowadzenia inwestycji 
przez Spółkę Inwestycyjną. Co podkreślone 
zostało przez Najwyższą Izbę Kontroli 
– działania te były łamaniem ówczesnych 
przepisów o partnerstwie publiczno-pry-
watnym, natomiast „umowy dotyczące 
przygotowania, finansowania i prowadze-
nia inwestycji, zawarte z partnerami komer-
cyjnymi zawierały postanowienia niedosta-
tecznie chroniące interesy miasta i przeno-
szące na nie nadmierne ryzyko związane 
z finansowaniem inwestycji”.

Koszty inwestycji coraz bardziej rosły, 
wpływ miasta na Spółkę Inwestycyjną ma-
lał, a rozpoczęcie budowy odwlekano 
w czasie. Problemy we współpracy pomię-
dzy miastem a Spółką Inwestycyjną  
sprawiły, że kredytodawca żądał zmiany 
w umowie kredytu. To sprawiło, że odsetki 
w latach 2010-2016 wzrosły o co najmniej 
3 mln zł. Tu pojawia się pytanie o to, dla-
czego równocześnie funkcjonowały dwie 
spółki. – Kiedy podejmowaliśmy pierwsze 
działania związane z parkiem wodnym (rok 
2010, po zmianie na stanowisku prezydenta 
miasta – przyp. red.), ówczesna pani prezes 
otrzymała polecenie połączenia spółek. Na-
tomiast od razu nie można było tego zrobić 
ze względu na skomplikowane rozliczenia 
finansowe. Dopiero po zmianie zarządu mo-
gliśmy tego dokonać – tłumaczy wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer.

Ostatecznie koszty realizacji aquaparku 
wyniosły 119 mln zł brutto, czyli więcej 
o 36,4 mln zł niż pierwotnie zakładały po-

przednie władze i tyle, ile wynosił kredyt. 
W tej chwili kredyt ten musi spłacać miasto. 
Jak wyliczył NIK, budowa Aquadromu sta-
tystycznego mieszkańca Rudy Śląskiej 
kosztowała 1500 zł. – W tej kadencji spłaci-
liśmy ok. 30 mln zł rat kapitałowych i odse-
tek (dla porównania – to ok. 1/5 tegoroczne-
go budżetu inwestycyjnego miasta – przyp. 
red.). Udało nam się również skrócić okres 
spłaty o 4 lata oraz zmniejszyć odsetki, dzię-
ki czemu kredyt spłacimy do 2031 roku. 
Zmniejszyliśmy ponadto wysokość poręcze-
nia z 230 mln zł na 122 mln zł. Jest to klu-
czowe, ponieważ poręczenie wpływa na na-
sze wskaźniki budżetowe i blokuje wiele 
działań – podkreśla Krzysztof Mejer.

Udało się także zmniejszyć sam kredyt 
o 13 mln zł. I choć w raporcie NIK-u jest 
powiedziane, że stało się to dopiero po roz-
poczęciu kontroli (trwała ona od lipca  
2016 r. do stycznia 2017 r.) to przygotowa-
nia rozpoczęły się już wcześniej. – Rozezna-
nie na rynku finansowym rozpoczęliśmy nie-
długo po rozpoczęciu pracy w Aquadromie. 
Sfinalizowaliśmy to w zeszłym roku, kiedy 
została podpisana korzystna umowa z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego – podkreśla 
Marta Malik, prezes Aquadromu. – Trzeba 
też pamiętać, że warunki kredytowe zmie-
niają się z roku na rok, więc spółka z każdym 
rokiem zyskiwała większą wiarygodność. 
Przedtem nie mieliśmy aż tak dobrych wa-
runków – dodaje wiceprezydent Mejer.

Bo też i od ubiegłego roku Aquadrom 
zarabia na swoje utrzymanie i z wypraco-
wanego zysku udało się „dorzucić”  
1,8 mln zł w ubiegłym roku do raty kredytu, 
które spłaca miasto. – Raport nie jest dla 
nas zaskoczeniem. Od początku mówiliśmy 
to, co jest w nim zawarte – że inwestycja 
była źle przygotowana i nieekonomiczna 
dla miasta – podsumowuje Mejer.

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że rudzki Aquadrom został zaprojektowany i wybudowany „nierzetelnie pod względem koncepcyjnym, organizacyjnym 
i finansowym”. Przygotowania do inwestycji, które ruszyły w 2006 roku za rządów poprzednich władz miasta, czyli Platformy Obywatelskiej, według NIK-u, odbywały się „w oparciu  
o dokumenty zawierające nadmiernie optymistyczne i przez to nierealne parametry”. Efektami tego były opóźnienia w realizacji inwestycji oraz wielomilionowe zadłużenie, które do dzisiaj 
musi spłacać miasto. – Raport nie jest zaskoczeniem i potwierdza tylko słowa, które prezydent Grażyna Dziedzic powtarza od 2011 roku – komentuje Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej.

Dlaczego więc po prostu nie odstąpiono 
od inwestycji? – Chociaż w 2010 roku 
– u progu I kadencji w miejscu obecnego 
Aquadromu zastaliśmy wykop pod funda-
menty czyli tzw. „dziurę w ziemi”, nie 
można było wycofać się z realizacji przed-
sięwzięcia ponieważ taki ruch spowodo-
wałby konieczność zapłaty kwoty ok. 50 
mln zł. Na tę kwotę składa się konieczność 
spłaty przez miasto, jako poręczyciela, za-
ciągniętego już kredytu w wysokości ok. 

23 mln zł plus odsetki ok. 2 mln zł – tłuma-
czy Krzysztof Mejer. – Ponadto należało-
by ponieść koszty przywrócenia placu bu-
dowy do stanu pierwotnego szacowane na 
od 3,5 mln zł do 6 mln zł. Dodatkowo tzw. 
„warunki kontraktowe” nie przewidywały 
możliwości rozwiązania umowy z tytułu 
zaprzestania realizacji inwestycji przez 
spółkę – skutkowałoby to odszkodowa-
niem dla wykonawców w kwocie ok. 20 
mln zł – dodaje. JO
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Nie pal liści w ogródku i w piecu
Jesień to czas porządków na działkach i w ogrodach. To też czas, kiedy chcemy pozbyć się przede wszystkim liści, które opadły z drzew, 
gałęzi, drzew oraz chwastów. Jak się okazuje, najbardziej popularny sposób na ich likwidację to palenie ognisk lub spalanie ich w piecach. 
Nie wszyscy jednak zdają sobie z tego sprawę, że jest to zakazane, a za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości do 500 zł. 
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Spalanie m.in. liści w ogrodzie i w piecu jest zabronione i karane.

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

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

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

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM

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

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

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

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

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

ZABIEGI W NARKOZIE

RUDA ŚLĄSKA

– Wielu moich sąsiadów bardzo 
często pali liście. To bardzo utrud-
nia życie, ponieważ dym unoszący 
się nad działkami i ogrodami prze-
szkadza wielu mieszkańcom. Cza-
sem chcę pospacerować po okolicy, 
ale muszę szybko wracać do domu, 
bo gryzący dym jest nie do zniesie-
nia – informuje pani Barbara z Ha-
lemby. 

Zgodnie z ustawą o odpadach ro-
ślin (w tym liści) nie można spalać 
poza urządzeniami do tego prze-
znaczonymi. W jaki sposób można 
się więc ich pozbyć? Rozwiązania 
są dwa. Liście należy wyrzucać do 
pojemników, które są do tego prze-
znaczone (na odpady biodegraco-
walne). Można też je kompostować 
w przydomowych kompostowni-
kach. – Odpady roślinne, które po-
wstają na terenie nieruchomości 
w wyniku pielęgnacji zieleni – np. 

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT
PREZYDENT 

MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

Informuję wszystkich mieszkańców 
– wyborców miasta Ruda Śląska, że 
w trakcie wyborów  samorządowych 
zarządzonych na dzień 21 października 
2018 r. wyborcy niepełnosprawni będą 
mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy  
w dotarciu z miejsca zamieszkania do lo-
kalu Obwodowej Komisji Wyborczej oraz 
z powrotem do miejsca zamieszkania. 
Samochód odpowiednio przystosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych 
będzie do dyspozycji w godzinach od 
8.00 do 17.00.

Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo 
pod numerem telefonu 800-158-800 oraz 
adresem e-mail: um_adm@ruda-sl.pl,
do dnia wyborów, tj. do 21.10.2018 r.

skoszona trawa, wygrabione liście, 
usunięte chwasty, gałęzie, itp., 
w przypadku kiedy właściciel nie-
ruchomości nie ma możliwości ich 
kompostowania na miejscu, powi-
nien po umieszczeniu w pojemni-
kach na odpady lub workach, prze-
kazać je przedsiębiorcy prowadzą-
cemu działalność w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości – tłuma-
czy Dariusz Kozłowski, zastępca 
komendanta Straży Miejskiej 
w Rudzie Śląskiej. – Częstą prakty-
ką jest spalanie w ogniskach oprócz 
odpadów roślinnych również róż-
nego rodzaju śmieci, co także pod-
lega karze aresztu lub grzywny. 
Osoba, która spala śmieci lub od-
pady roślinne w ogródku, na dział-
ce lub  w piecu może zostać ukara-
na mandatem w wysokości do 500 
zł – dodaje. 

Jest to również zabronione nie 
tylko ze względu na ochronę środo-
wiska, ale i bezpieczeństwo. Dym 
może ograniczyć widoczność i spo-
wodować zagrożenie dla kierow-
ców i pieszych, a nagły podmuch 
wiatru może przyczynić się do nie-
kontrolowanego rozprzestrzenienia 

się ognia. Za to także grozi mandat 
karny do 500 zł, a w skrajnych przy-
padkach przeciwko sprawcy może 
zostać skierowany wniosek o ukara-
nie do sądu, gdzie grzywna jest 
znacznie wyższa, bo wynosi do 
5000 zł.

 Agnieszka Lewko

REKLAMY
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oGŁoSzenia

70 rudzkich nauczycieli nagrodzonych
w miniony piątek (12.10) w zespole Szkół ogólnokształcących nr 3 w rudzie Śląskiej-kochłowicach uroczyście świętowano 
dzień edukacji narodowej. Podczas uroczystości prezydent miasta pogratulowała i złożyła nauczycielom oraz pracownikom 
oświaty życzenia, a także gratulacje.

– Dziękuję za rzetelną pracę, zaangażo-
wanie w wypełnianiu swoich obowiązków, 
cierpliwość i wyrozumiałość – mówiła Gra-
żyna Dziedzic. – Niech Wasz cenny wkład 
w kształtowanie kolejnych pokoleń rudzian 
przyniesie zasłużone zadowolenie, szacu-
nek i radość. Życzę Państwu wszelkiej po-
myślności, zdrowia i szczęścia – dodała.  

PrezydenT MiaSTa 
ruda ŚląSka 

informuje 

o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda 
Śląska oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej 
Biuletynu informacji Publicznej urzędu Miasta ruda 
Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy ruda 
Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 149 o pow. 4166 

m2, kw Gl1S/00003621/8 zapisanej na karcie mapy 3, 
obręb Bykowina położonej w rudzie Śląskiej przy ul. 

Plebiscytowej przeznaczonej  do oddania w użyczenie  
centrum administracyjnemu obsługi Placówek  
opiekuńczo-wychowawczych w rudzie Śląskiej.

PrezydenT MiaSTa ruda ŚląSka 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska oraz o zamieszczeniu 

na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej urzędu Miasta ruda Śląska wykazu 
nieruchomości własności Gminy ruda Śląska o oznaczeniach geodezyjnych 1435/24 i 1454/24 

o łącznej powierzchni 1340 m2, zapisanej na karcie mapy 2, obręb orzegów, położonej w rudzie 
Śląskiej przy ul. akacjowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej 

użytkowników wieczystych.

PrezydenT MiaSTa ruda ŚląSka 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu lokalu użytkowego 

usytuowanego w budynku mieszkalnym na terenie Miasta ruda Śląska:
– ul. karola Goduli nr 32/02

stanowiącego własność Gminy Miasta ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.

Podczas uroczystości tradycyjnie wrę-
czono nagrody dla nauczycieli, które 
w tym roku z rąk prezydent miasta ode-
brało 70 osób. W trakcie spotkania  
32 pedagogów, którzy uzyskali stopień 
nauczyciela mianowanego, złożyło ślu-
bowanie. – Mam zaszczyt w imieniu 
wszystkich nagrodzonych pracowników 

szkół i placówek oświatowych podzięko-
wać pani prezydent za możliwość wspól-
nej pracy nad kreowaniem sprawnie za-
rządzanej polityki oświatowej miasta 
– mówił Rafał Otręba, były dyrektor Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 3 
w Kochłowicach. 

 Arkadiusz Wieczorek
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– Jubileusz 25-lecia to niewątpliwie 
ważny moment w życiu Firmy. Wobec 
dynamicznych zmian technologicznych 
to długi okres, którego nie zmarnowali-
śmy. Dysponujemy nowoczesnym 
sprzętem, starając się jednocześnie śle-
dzić tzw. rynek branżowy. Nie odstaje-
my zatem od innych przedsiębiorstw, 
tak w Polsce, jak i Europie. Zakończy-
liśmy we współpracy z Miastem wiele 
dużych inwestycji, wciąż planujemy no-
we. To było moim zdaniem dobre 
ćwierćwiecze w pracy PWiK-u na rzecz 
mieszkańców Rudy Śląskiej – mówił 
Grzegorz Rybka, Prezes rudzkich wo-
dociągów.

Podczas ósmych już Dni Otwartych 
(11-13.10) do zwiedzania obiektów 
PWiK zaproszeni zostali m.in. ucznio-
wie rudzkich szkół. Równocześnie 
otwarte dla mieszkańców zostały 
oczyszczalnie „Halemba-Centrum”, 
„Barbara” oraz „Orzegów”, a ich pra-
cownicy pokazali wszystko to, co na co 
dzień jest niedostępne. Opowiedzieli 
także m.in. o ekologicznym procesie 
oczyszczania ścieków, który prowa-
dzony jest w naszym mieście. – Naj-
pierw następuje oczyszczanie mecha-
niczne, gdzie usuwamy zanieczyszcze-
nia poniżej kilku milimetrów, później 
w piaskownikach usuwane są elementy. 
mineralne (piasek). Następnie mamy 
zbiorniki, w których mikroorganizmy 
oczyszczają ścieki. Utleniane i reduko-
wane są m.in. związki węgla, związki 

azotu i związki fosforu. Po przejściu 
komór cyrkulacyjnych, mieszanina 
ścieków i osadu czynnego trafia do 
osadników wtórnych, gdzie na zasadzie 
sedymentacji następuje rozdział ście-
ków od osadów, a oczyszczone ścieki 
odprowadzane są do rzeki. Warto pod-
kreślić, że „woda” (a dokładnie ścieki 
oczyszczone), która wychodzi z oczysz-
czalni jest wodą czystą, ale nie jest wo-
dą przeznaczoną do picia – tłumaczył 
Rafał Kopiec, kierownik oczyszczalni 
ścieków „Orzegów”. – Dzieci były pod 
ogromnym wrażeniem tego, co tutaj 
się dzieje i w jaki sposób wygląda pra-
ca pracowników PWiK. Zaciekawiły 
ich np. mikroorganizmy, które znajdu-
ją się w zbiornikach i oczyszczają wo-
dę oraz jak to się dzieje, że woda póź-
niej staje się czysta – dodały Magdale-
na Całka i Aleksandra Spodzieja, na-
uczycielki z SP nr 21, której uczniowie 
zwiedzili oczyszczalnię ścieków „Bar-
bara”. 

Tradycyjnie oprócz procesu techno-
logicznego oczyszczania ścieków, 
zwiedzający mogli zobaczyć także,  jak 
działają centralne sterownie, które 
znajdują się przy każdej z nich, a w któ-
rych odbierane są wszystkie sygnały, 
pomiary i zdarzenia zachodzące w po-
szczególnych częściach oczyszczalni 
oraz w przepompowniach ścieków 
zlewni danego obiektu. – Najbardziej 
podobała mi się właśnie sterownia, 
gdzie oglądaliśmy, jak to wszystko 

Co dzieje się z wodą, gdy ta trafia do rur odpływowych? Być może niewiele osób nad tym się zastanawia. Tym-
czasem nie jest to taka prosta i oczywista sprawa. Między innymi o tym mogli się przekonać uczestnicy kolej-
nych Dni Otwartych, zorganizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie 
Śląskiej. Zwiedzili oni trzy oczyszczalnie działające w naszym mieście, a także wzięli udział w pokazie specjali-
stycznego sprzętu. Było o co pytać i o czym rozmawiać, bo rudzkie wodociągi istnieją już od 25 lat. 
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DNI OTWARTE W PWIK

Dają wodzie drugie życie

Uczniowie, odwiedzający m.in. oczyszczalnię ścieków „Barbara”, mogli zobaczyć,  
w jaki sposób za sprawą mikroorganizmów oczyszcza się ścieki.

Dzieciom zaprezentowano pracę mechanicznych 
urządzeń do odwadniania powstających osadów ściekowych.

Grupy szkolne, które odwiedzały m.in. oczyszczalnię „Orzegów” były bardzo zainteresowane, jak wygląda jej praca.

Gościom pokazano jak wygląda ściek w momencie, kiedy trafia 
do oczyszczalni i gdy ją opuszcza. Dowiedzieli się oni m.in., jakich rzeczy ludzie nie 

powinni wrzucać do toalet, czy zlewów.

funkcjonuje – mówił Tymon, uczeń SP 
nr 6 w Orzegowie. – Nie potrafię okre-
ślić, co najbardziej mi się podobało, bo 
wszystko było ciekawe. Największe 
wrażenie zrobił na mnie chyba cały te-
ren oczyszczalni i to, ile jest tu maszyn 
i jak to wszystko jest połączone  
– dodał Mateusz z SP nr 6.

Bo właśnie ten aspekt edukacyjny 
jest najważniejszym, który przyświeca 
idei organizowania od ośmiu lat Dni 
Otwartych Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. 
– Na pewno udało nam się uczulić na-
szych gości na to, czego nie wyrzucać 
do zlewów, czy toalet oraz jak dbać  
o środowisko, a pośrednio także poma-
gać w procesach, które przebiegają 
w oczyszczalniach – podsumowuje 
Adam Wiater, kierownik oczyszczalni 
ścieków „Halemba-Centrum”. 

Przy okazji zwiedzania trzech 
oczyszczalni, goście którzy zawitali do 
obiektów PWiK, mogli przy oczysz-
czalniach ścieków „Halemba-Cen-
trum” oraz „Orzegów” zobaczyć pokaz 
specjalistycznego sprzętu (zadymiacza 
do wykrywania nielegalnych przyłączy 
do kanalizacji, sprzętu ciśnieniowego 
do czyszczenia kanalizacji oraz kamer 
do przeprowadzania inspekcji). W su-
mie w tegorocznych Dniach Otwartych 
rudzkich wodociągów uczestniczyło 
ok. 300 osób, a najmłodsi z nich otrzy-
mali w prezencie książeczki edukacyj-
ne.

W sumie w tegorocznych Dniach Otwartych uczestniczyło ok. 300 osób.
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Sfi nansowano przez KW Śląskiej Partii Regionalnej

OKRĘG NR I CHEBZIE, GODULA, ORZEGÓW, RUDA

1. KAROL 
PIETER

Ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej, 
Rudzianin od pokoleń; zawodowo zajmuje 
się zagadnieniami zagospodarowania 
przestrzennego miast; niegdyś związany 
z  Hutą „Pokój”; aktywny działacz organizacji 
społecznych i samorządowych.

2. JERZY 
KASPEREK

Od urodzenia związany z Rudą Śląską; posiada 
status osoby represjonowanej w stanie wojennym. 
Społecznik, obecnie wiceprzewodniczący 
Towarzystwa Miłośników Orzegowa, członek 
Zarządu Stowarzyszenia Nasz Orzegów, założyciel 
Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury.

3. JANUSZ
MUZYCZYSZYN

Inżynier, absolwent Politechniki Śląskiej, 
specjalista informatyk; jest poetą i pisarzem, 
od czterech lat prowadzi własny blog 
polityczno-literacki, organizuje także 
spotkania z ciekawymi ludźmi w miejskiej 
bibliotece.

4. MARTA 
PIETRZAK

Pracownik administracji państwowej; nie 
boi się wyzwań, dobrze planuje pracę oraz 
organizację przedsięwzięć; lubi odpoczynek 
na łonie natury wspólnie z ukochaną córką.

5. DARIUSZ 
MARCUS 
GAWRON

Przedsiębiorca; przez 20 lat kształcił 
się i studiował w Danii; związany 
z Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą; 
chciałby sprawdzone rozwiązania 
wprowadzić na ukochanym Śląsku.

6. MATEUSZ 
KUBICA

Technik geodeta, student Akademii 
Górniczo-Hutniczej, wydziału geodezji 
górniczej i inżynierii środowiska; 
rudzianin zafascynowany kulturą Śląska, 
utożsamiający się z jego tradycjami.

7. GRZEGORZ
DANISZ

Ślązak, od 28 lat mieszkaniec Rudzie 
Śląskiej; szczęśliwy mąż i ojciec trojga 
dorosłych dzieci; działacz związkowy; 
członek Ruchu Autonomii Śląska.

8. JOANNA
DOMACHOWSKA

Miłośniczka przyrody, szczęśliwa 
żona i matka dwóch córek; z zawodu 
biolog i farmaceuta, obecnie prywatny 
przedsiębiorca; 
kocha pracę z ludźmi i dla ludzi.

9. SYBILLA 
OGROCKA

Specjalista ds. administracyjnych i obsługi 
klienta w branży ubezpieczeniowej; 
mama czteroletniego chłopca, pasjonatka 
podróży i literatury, w wolnych chwilach 
pisząca wiersze.

10. IWONA 
SKIERLAK

Przedsiębiorca od 1997, restauratorka 
wyróżniona przez portal Pyszne.pl, Koronę 
Smakosza oraz „Dziennik Zachodni” za najlepszą 
restaurację w Rudzie Śląskiej; chętnie wspiera 
akcje charytatywne oraz imprezy kulturalne; nie 
pozostaje obojętna na krzywdę wobec zwierząt.

OKRĘG NR II NOWY BYTOM, CZARNY LAS, WIREK

1. ROMAN 
KUBICA

Założyciel Śląskiej Partii Regionalnej, członek rady 
politycznej. Magister psychologii zarządzania, 
ekonomista, automatyk, przedsiębiorca, społecznik, 
dwukrotny laureat „Aniołów Wolontariatu”. 
Pasjonat i miłośnik śląskiej historii i kultury. Członek 
Zarządu Ruchu Autonomii Śląska.

2. DAMIAN 
BELOK

Kulturoznawca, pracownik Muzeum Miejskiego 
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, 
pomysłodawca wielu projektów realizowanych 
w ramach budżetu obywatelskiego; społecznik 
od lat skutecznie pozyskujący dofi nansowanie 
na przedsięwzięcia kulturalne w mieście.

3. IRENA 
KIZINIEWICZ

Związana z Rudą Śląską od wielu pokoleń. 
Ślązaczka, identyfikująca się z regionem. Społecznik. 
Zawodowo – menedżer z doświadczeniem 
w zarządzaniu wydawnictwem. Pracowała 
m.in. w „Wiadomościach Rudzkich”, „Gońcu 
Górnośląskim”, „Kurierze Polskim co tydzień”.

4. JAN 
MIGAS

Przedsiębiorca; urodzony i zamieszkały 
w Rudzie Śląskiej; zaangażowany 
w propagowanie świadomości regionalnej; 
zapalony cyklista.

5. IWONA 
WOLAŃSKA-
STACHURSKA

Tłumaczka języka angielskiego 
i francuskiego; pasjonatka malarstwa, 
twórca nieprofesjonalny, organizator 
wernisaży śląskich artystów-plastyków 
w Indiach i Japonii; sprawny organizator, 
śmiało podejmujący nowe wyzwania.

6. PIOTR 
SKUTELA

Rudzianin, magister inżynier elektroniki 
i telekomunikacji; gra na trąbce w orkiestrze 
dętej kopalni „Pokój” i zespole Silesia 
Orchestra; pasjonat muzyki, tańca, siatkówki 
i pływania; chce w duszę miasta wstrzyknąć 
odrobinę młodości.

7. ANETA 
SPAŁEK

Rudzianka, pracownik branży handlowej; 
wrażliwa na sprawy społeczności lokalnej, 
preferująca zdrowy tryb życia w zdrowym 
środowisku.

8. TOMASZ 
GARBAS

Rudzianin; politolog, specjalista 
ds. mediów i komunikacji społecznej, 
handlu i marketingu; regionalista; członek 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami; 
piewca historii i kultury Śląska, propagator 
śląskości i języka śląskiego.

OKRĘG NR III BIELSZOWICE, HALEMBA

1. TOMASZ 
PIECHNICZEK

Ślązak, od 15 lat mieszkaniec Rudy Śląskiej; 
bezpartyjny fachowiec - samorządowiec, 
przedsiębiorca i nauczyciel akademicki; 
doświadczony społecznik, lubiący trudne 
wyzwania sprawny organizator, wrażliwy 
na sprawy zbiorowości.

2. ANNA 
MERCIK 

Ekonomistka, specjalistka ds. projektów 
europejskich, od 10 lat zawodowo związana 
z publicznym transportem miejskim, 
wcześniej pracowała w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Zabrzu.

3. JACEK 
SKIERLAK

Przedsiębiorca aktywny w wielu branżach, 
otwarty na nowe wyzwania; laureat 
pierwszej trójki krajowego fi nału Master 
Beertender; chętnie wspiera akcje 
charytatywne.

4. MIROSŁAW
SZCZEPANIAK Rodowity rudzianin, technik elektronik, 

od 1993 roku związany z kopalnią „Pokój” 
(obecnie „Ruda”) jako elektromonter.

5. RAFAŁ 
PRZYBYŁA

Ślonzok; od 21 lat mieszka, żyje i pracuje 
w Rudzie Śląskiej; Ruda to jego dom, jego 
miejsce, jego miasto, jego przyszłość; jest 
ojcem dwójki dzieci.

6. LUDWIK 
STRZEMPEK Urodzony i zamieszkały w Bielszowicach; 

socjolog zajmujący się szeroko rozumianymi 
problemami społecznymi.

7. JOANNA 
ROSÓŁ

Rodowita Ślązaczka. 
Od 2001 roku mieszka w Rudzie Śląskiej. 
Z zawodu nauczyciel języka angielskiego 
oraz WOS. Praca z młodzieżą jest jej pasją 
i ciągłym wyzwaniem. 
Szczęśliwa żona i matka trójki dzieci.

8. LUCYNA 
BOGDANOWICZ Od 40 lat Ślązaczka, dla której Ruda Śląska 

stała się domem, matka dwójki dzieci; 
emerytowany pracownik Urzędu Miasta.

4. ŁUKASZ 
STEUER

Rodowity kochłowiczanin. Dynamiczny 
przedsiębiorca stawiający na długotrwałe 
relacje z partnerami, lubiący angażować 
się w nowe projekty, ale nie zapominający 
o stałych obowiązkach.

5. JANINA 
PRZYSIĘŻNIUK-
MUZYCZYSZYN

Inżynier-energetyk, absolwentka 
Politechniki Śląskiej; od wielu lat 
zajmuje się pomocą bezdomnym 
zwierzętom, współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, skupia się na problemach 
ekologii i ochrony środowiska.

6. GRAŻYNA 
PADLEWSKA

Emerytowany nauczyciel przedmiotów 
zawodowych; Ślązaczka pochodząca 
z rodziny górniczej; mama trójki dzieci, 
zainteresowana ekologią, dobrymi 
warunkami rozwoju dzieci i młodzieży, 
zdrowym stylem życia.

7. KAZIMIERZ 
PŁOTKOWSKI Przedsiębiorca; wnuk powstańca śląskiego, 

syn górnika; uważa, że śląskość to styl życia, 
a nie wpis w deklaracji spisu powszechnego; 
spełniony mąż i ojciec dwóch synów.

OKRĘG NR IV BYKOWINA, KOCHŁOWICE

1. MARIAN 
MAKULA

Rudzianin, górnik i historyk; twórca, animator 
kultury, autor piosenek, musicalu „Pomsta”, 
wodewilu „Zolyty”; prezes stowarzyszenia 
„SWAT”, założyciel Teatru Górnośląskiego, 
właściciel Agencji Artystycznej Makula; 
założyciel Śląskiej Partii Regionalnej.

2. JAN 
KOŁODZIEJ 

Pracownik branży kolejowej, felietonista, 
autor książek i publikacji historycznych, 
modelarz. Inicjator obchodów 
650-lecia Kochłowic, honorowy członek 
stowarzyszenia Genius Loci. 
Współtwórca OSP w Rudzie Śląskiej.

3. HALINA 
BRZOZOŃ

Emerytowany handlowiec; spełniona żona 
i matka; sercem oddana Kochłowicom, 
marzy o zagospodarowaniu plant i miejscu 
spotkań dla młodzieży i seniorów.
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Sfinansowano przez KW Śląskiej Partii Regionalnej

OKRĘG NR I CHEBZIE, GODULA, 
ORZEGÓW, RUDA

1. KAROL 
PIETER

Ekonomista, absolwent Akademii Ekonomicznej, 
Rudzianin od pokoleń; zawodowo zajmuje 
się zagadnieniami zagospodarowania 
przestrzennego miast; niegdyś związany 
z  hutą „Pokój”; aktywny działacz organizacji 
społecznych i samorządowych.

2. JERZY 
KASPEREK

Od urodzenia związany z Rudą Śląską; posiada 
status osoby represjonowanej w stanie wojennym. 
Społecznik, obecnie wiceprzewodniczący 
Towarzystwa Miłośników Orzegowa, członek 
Zarządu Stowarzyszenia Nasz Orzegów, założyciel 
Orzegowskiej Grupy Twórców Kultury.

3. JANUSZ
MUZYCZYSZYN

Inżynier, absolwent Politechniki Śląskiej, 
specjalista informatyk; jest poetą i pisarzem, 
od czterech lat prowadzi własny blog 
polityczno-literacki, organizuje także 
spotkania z ciekawymi ludźmi w miejskiej 
Bibliotece.

4. MARTA 
PIETRZAK

Pracownik administracji państwowej; nie boi 
się wyzwań, rzadko organizuje coś lub pracuje 
bez planu; lubi odpoczynek na łonie natury 
wspólnie z ukochaną córką.

5. DARIUSZ 
MARCUS 
GAWRON

Przedsiębiorca; przez 20 lat kształcił 
się i studiował w Danii; związany z 
Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą; 
chciałby sprawdzone rozwiązania 
wprowadzić na ukochanym Śląsku.

6. MATEUSZ 
KUBICA

Technik geodeta, student Akademii 
Górniczo-Hutniczej, wydziału geodezji 
górniczej i inżynierii środowiska; Rudzianin 
zafascynowany kulturą Śląska, utożsamiający 
się z jego tradycjami.

7. GRZEGORZ
DANISZ

Ślązak, od 28 lat mieszkaniec Rudzie Śląskiej; 
szczęśliwy mąż i ojciec trojga dorosłych 
dzieci; działacz związkowy; członek Ruchu 
Autonomii Śląska.

8. JOANNA
DOMACHOWSKA

Miłośniczka przyrody, szczęśliwa żona i matka 
dwóch córek; z zawodu biolog i farmaceuta, 
obecnie prywatny przedsiębiorca; kocha 
pracę z ludźmi i dla ludzi.

9. SYBILLA 
OGROCKA

Specjalista ds. administracyjnych i obsługi 
klienta w branży ubezpieczeniowej; 
mama czteroletniego chłopca, pasjonatka 
podróży i literatury, w wolnych chwilach 
pisząca wiersze.

10. IWONA 
SKIERLAK

Przedsiębiorca od 1997, restauratorka 
wyróżniona przez portal Pyszne.pl, Koronę 
Smakosza oraz „Dziennik Zachodni” za najlepszą 
restaurację w Rudzie Śląskiej; chętnie wspiera 
akcje charytatywne oraz imprezy kulturalne; nie 
pozostaje obojętna na krzywdę wobec zwierząt.

OKRĘG NR II NOWY BYTOM, WIREK

1. ROMAN 
KUBICA

Założyciel Śląskiej Partii Regionalnej, członek rady 
politycznej. Magister psychologii zarządzania, 
ekonomista, automatyk, przedsiębiorca, 
społecznik, dwukrotny laureat „Aniołów 
Wolontariatu”. Pasjonat i miłośnik śląskiej historii i 
kultury. Członek Zarządu Ruchu Autonomii Śląska.

2. DAMIAN 
BELOK

Kulturoznawca, pracownik Muzeum Miejskiego 
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, 
pomysłodawca wielu projektów realizowanych 
w ramach budżetu obywatelskiego; społecznik 
od lat skutecznie pozyskujący dofinansowanie 
na przedsięwzięcia kulturalne w mieście.

3. IRENA 
KIZINIEWICZ

Związana z Rudą Śląską od wielu pokoleń. 
Ślązaczka, identyfikująca się z regionem. Społecznik. 
Zawodowo – menedżer z doświadczeniem 
w zarządzaniu wydawnictwem. Pracowała 
m.in. w „Wiadomościach Rudzkich”, „Gońcu 
Górnośląskim”, „Kurierze Polskim co tydzień”.

4. JAN 
MIGAS

Przedsiębiorca; urodzony i zamieszkały 
w Rudzie Śląskiej; zaangażowany w 
propagowanie świadomości regionalnej; 
zapalony cyklista.

5. IWONA 
WOLAŃSKA-
STACHURSKA

Tłumaczka języka angielskiego 
i francuskiego; pasjonatka malarstwa, 
twórca nieprofesjonalny, organizator 
wernisaży śląskich artystów-plastyków 
w Indiach i Japonii; sprawny organizator, 
śmiało podejmujący nowe wyzwania.

6. PIOTR 
SKUTELA

Rudzianin, magister inżynier elektroniki 
i telekomunikacji; gra na trąbce w orkiestrze 
dętej kopalni „Pokój” i zespole Silesia 
Orchestra; pasjonat muzyki, tańca, siatkówki 
i pływania; chce w duszę miasta wstrzyknąć 
odrobinę młodości.

7. ANETA 
SPAŁEK

Rudzianka, pracownik branży handlowej; 
wrażliwa na sprawy społeczności lokalnej, 
preferująca zdrowy tryb życia w zdrowym 
środowisku.

8. TOMASZ 
GARBAS

Rudzianin; politolog, specjalista ds. 
mediów i komunikacji społecznej, handlu 
i marketingu; regionalista; członek 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami; 
piewca historii i kultury Śląska, propagator 
śląskości i języka śląskiego.

TOMASZ PIECHNICZEK
NASZ KANDYDAT NA PREZYDENTA

OKRĘG NR III BIELSZOWICE, HALEMBA

1. TOMASZ 
PIECHNICZEK

Ślązak, od 15 lat mieszkaniec Rudy Śląskiej; 
bezpartyjny fachowiec - samorządowiec, 
przedsiębiorca i nauczyciel akademicki; 
doświadczony społecznik, lubiący trudne 
wyzwania sprawny organizator, wrażliwy na 
sprawy zbiorowości.

2. ANNA 
MERCIK 

Ekonomistka, specjalistka ds. projektów 
europejskich, od 10 lat zawodowo związana 
z publicznym transportem miejskim, 
wcześniej pracowała w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Zabrzu.

3. JACEK 
SKIERLAK

Przedsiębiorca aktywny w wielu branżach, 
otwarty na nowe wyzwania; laureat 
pierwszej trójki krajowego finału Master 
Beertender; chętnie wspiera akcje 
charytatywne.

4. MIROSŁAW
SZCZEPANIAK Rodowity Rudzianin, technik elektronik, 

od 1993 roku związany z kopalnią „Pokój” 
(obecnie „Ruda”) jako elektromonter.

5. RAFAŁ 
PRZYBYŁA

Ślonzok; od 21 lat mieszka, żyje i pracuje 
w Rudzie Śląskiej; Ruda to jego dom, jego 
miejsce, jego miasto, jego przyszłość; jest 
ojcem dwójki dzieci.

6. LUDWIK 
STRZEMPEK Urodzony i zamieszkały w Bielszowicach; 

socjolog zajmujący się szeroko rozumianymi 
problemami społecznymi.

7. JOANNA 
ROSÓŁ

Rodowita Ślązaczka. 
Od 2001 roku mieszka w Rudzie Śląskiej. 
Z zawodu nauczyciel języka angielskiego 
oraz WOS. Praca z młodzieżą jest jej pasją 
i ciągłym wyzwaniem. 
Szczęśliwa żona i matka trójki dzieci.

8. LUCYNA 
BOGDANOWICZ Od 40 lat Ślązaczka, matka dwójki dzieci; 

emerytowany pracownik Urzędu Miasta, 
dla której Ruda Śląska stała się domem.

4. ŁUKASZ 
STEUER

Rodowity Kochłowiczanin. Dynamiczny 
przedsiębiorca stawiający na długotrwałe 
relacje z partnerami, lubiący angażować 
się w nowe projekty, ale nie zapominający 
o stałych obowiązkach.

5. JANINA 
PRZYSIĘŻNIUK-
MUZYCZYSZYN

Inżynier-energetyk, absolwentka 
Politechniki Śląskiej; od wielu lat 
zajmuje się pomocą bezdomnym 
zwierzętom, współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, skupia się na problemach 
ekologii i ochrony środowiska.

6. GRAŻYNA 
PADLEWSKA

Emerytowany nauczyciel przedmiotów 
zawodowych; Ślązaczka pochodząca 
z rodziny górniczej; mama trójki dzieci, 
zainteresowana ekologią, dobrymi 
warunkami rozwoju dzieci i młodzieży, 
zdrowym stylem życia.

7. KAZIMIERZ 
PŁOTKOWSKI Przedsiębiorca; wnuk powstańca śląskiego, 

syn górnika; uważa, że śląskość to styl życia, 
a nie wpis w deklaracji spisu powszechnego; 
spełniony mąż i ojciec dwóch synów.

OKRĘG NR IV BYKOWINA, 
KOCHŁOWICE

1. MARIAN 
MAKULA

Rudzianin, technik górnik i magister historii; 
twórca i animator kultury, felietonista i wykonawca 
w kabarecie „RAK”; autor licznych piosenek, musicalu 
„Pomsta”, wodewilu „Zolyty” i scenariuszy wielu 
koncertów; prezes stowarzyszenia „SWAT”, założyciel 
Teatru Górnośląskiego, właściciel Agencji Artystycznej 
Makula; założyciel i członek Śląskiej Partii Regionalnej.

2. JAN 
KOŁODZIEJ 

Działacz obywatelski, felietonista, autor książek 
i publikacji historycznych, wierszy i opowiadań, 
modelarz. Inicjator obchodów 650-lecia Kochłowic, 
honorowy członek stowarzyszenia Genius Loci. 
Współtwórca OSP w Rudzie Śląskiej. Doświadczony 
pracownik branży kolejowej, orędownik 
przywrócenia Kochłowicom połączenia kolejowego.

3. HALINA 
BRZOZOŃ

Emerytowany handlowiec; spełniona żona 
i matka; sercem oddana Kochłowicom, 
marzy o zagospodarowaniu plant i miejscu 
spotkań dla młodzieży i seniorów.
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CHEBZIE, GODULA, 
ORZEGÓW, RUDA

NOWY BYTOM, 
CZARNY LAS, WIREK

BIELSZOWICE,
HALEMBA

BYKOWINA, 
KOCHŁOWICE
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Bielszowice na finał

Na początku jednak tradycyjnie 
podsumowano tegoroczne inwestycje 
w dzielnicy. Najważniejszą z nich było 
wybudowanie odcinka trasy N-S od  
ul. Bukowej do ul. Kokota (53,8 mln 
zł). Ponadto przeprowadzono termo-
modernizację budynku SP nr 13  
(1,7 mln zł), a także wybudowano 
kompleks boisk przy tej szkole (880 
tys. zł). Wybudowano także kanaliza-
cję deszczową w ul. ks. Hrubego  
(1 mln zł). Opracowano też dokumen-
tację budowy ścieżki rowerowej przy 
ul. Głównej oraz części ul. Kokota i bu-
dowy dróg dojazdowych do zbytych 
nieruchomości. W przygotowaniu jest 
przetarg na przebudowę ul. Kossaka. 
Dwukrotnie próbowano również sfina-
lizować przetargi na budowę kortu teni-
sowego oraz trzykrotnie na budowę 
rolkowiska w Parku Strzelnica (projekt 
ogólnomiejski z budżetu obywatelskie-
go). Niestety – bezskutecznie.

Właśnie tego dotyczyły pierwsze 
pytania podczas czwartkowego (11.10) 
spotkania w Domu Kultury Bielszowi-
ce. – Co zamierzacie Państwo zrobić 
z tym, że kolejne przetargi nie wyszły? 
– pytał jeden z mieszkańców. – Aktual-

Zakończyła się 15. edycja spotkań władz miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. W ramach jesiennej tury odbyło się dziewięć wizyt, w których 
uczestniczyło ok. 400 osób. Ostatnie ze spotkań odbyło się w Domu Kultury Bielszowice, gdzie zadawano pytania m.in. o Park Strzelnica, ulicę Kossaka, 
czy smog.

Spotkanie w Bielszowicach było ostatnim w ramach jesiennego cyklu.

PrEZyDENT 
MIASTA 

ruDA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń urzędu Miasta  
(II piętro, naprzeciw pokoju 

215) następujących wykazów 
nieruchomości gruntowych: 

Wykaz nieruchomości, które • 
zostaną oddane w dzierżawę 
z przeznaczeniem na istniejące 
cele rolnicze w rej.  
ul. Potokowej. 

Wykaz nieruchomości, które • 
zostaną oddane w dzierżawę 
i najem z przeznaczeniem 
pod ogródki rekreacyjne, 
przydomowe, garaże  
ul. Storczyków.

Wykaz nieruchomości, która • 
zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejący 
garaż wolnostojący w rej.  
ul. Piastowskiej.

Wykaz nieruchomości, które • 
zostaną oddane w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny w rej.  
ul. różanej.

Wykaz nieruchomości, która • 
zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod cele 
składowo-magazynowe w rej. 
ul. Orzegowskiej.

Wykaz nieruchomości, która • 
zostanie oddana w dzierżawę 
z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek rekreacyjny w rej.  
ul. Górniczej.

Wykaz nieruchomości, która • 
zostanie oddana w najem 
z przeznaczeniem pod istniejący 
garaż wolnostojący w rej.  
ul. Jana Gierałtowskiego. 

OGŁOSZENIA

KONKURS

Z demokracją są na Ty

Zanim jednak część z nich dotarła do 
finałowych zmagań, uczniowie uczest-
niczyli w półfinale, który odbył się w sa-
li sesyjnej rudzkiego magistratu. – Zmie-
niliśmy formułę właśnie poprzez prze-
prowadzenie finału w nowym miejscu, 
które pamięta historię. Po drugie tym 
razem uczniowie nie odpowiadali na py-
tania o Parlament Europejski, Unię Eu-

Już po raz 13. w rudzie Śląskiej odbył się konkurs „Z demokracją na Ty”. Tym razem jednak nie dotyczył on te-
matyki związanej z Parlamentem Europejskim, a z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Do rywalizacji 
stanęli uczniowie dziewięciu szkół średnich. 

ropejską i pracę parlamentarzystów, 
a na dotyczące historii Polski na prze-
strzeni ostatnich stu lat po odzyskaniu 
niepodległości – wyjaśnił Kazimierz 
Myszur, przewodniczący Rady Miasta. 

Do finału, który odbył się tradycyjnie 
w Miejskim Centrum Kultury, przeszły 
trzyosobowe drużyny z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz 
Zespołu Szkół nr 5. Zwyciężyli ucznio-
wie z ZSO nr 3. Dodajmy, że inicjato-
rem konkursu z „Demokracją na Ty” 
jest poseł Grzegorz Tobiszowski. Nato-
miast nagrodą główną w rywalizacji jest 
wyjazd zwycięzców do Brukseli lub 
Strasburga.  Joanna Oreł

Do finału konkursu 
zakwalifikowały się cztery drużyny.
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nie 40 proc. przetargów organizowa-
nych przez miasto, ze względu na zbyt 
wysoką cenę lub brak ofert, jest unie-
ważnianych. Firmom budowlanym 
brakuje rąk do pracy, w tym problem  
– mówiła prezydent Grażyna Dziedzic.

Zapowiedziała także, że kolejne 
przetargi na budowę rolkowiska i kor-
tu tenisowego zostaną ogłoszone na 
wiosnę. Warto dodać, że jeżeli chodzi 
o Park Strzelnica to w ramach przy-
szłorocznego budżetu obywatelskiego 
w pobliżu parku mają powstać tereno-
we trasy rowerowe typu singletrack/
biketrack.

Mieszkańcy pytali także o stan 
chodnika przy ulicy Powstańców Ślą-
skich. – Podczas porządkowania tere-
nu okazało się, że korzenie drzew są 
wyfrezowane za płytko. Stąd wykonaw-
ca porządkujący teren musiał wstrzy-
mać prace. Po usunięciu przeszkody 
teren zostanie doprowadzony do po-
rządku – zapowiedział Tomasz Deber-
nic z Wydziału Dróg i Mostów UM. 

Poruszony został ponadto temat 
ul. Obrońców Pokoju, której miesz-
kańcy obawiają się zwiększenia ruchu 
na swojej ulicy po rozbudowie  

ul. Kossaka. Jeden ze słuchaczy zapro-
ponował zamontowanie progów zwal-
niających. Sprawa ta ma zostać rozpa-
trzona na najbliższym posiedzeniu 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Apelowano także do 
władz miasta o rozmowy z władzami 
centralnymi  na temat walki z niską 
emisją. – Niestety, pomimo moich tłu-

maczeń w stolicy, odnoszących się do 
specyfiki Śląska, nie zostaliśmy 
uwzględnieni w opracowanym przez 
rząd programie walki z niską emisją. 
A to przez to, że brakuje nam stacji po-
miaru jakości powietrza w mieście, 
takiej jak ma m.in. Zabrze – przypo-
mniał wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
 Joanna Oreł
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ZDROWIE

Stawiamy na profilaktykę zdrowotną

Służba zdrowia w naszym mieście to nie tylko działalność Szpitala Miejskiego, czy przychodni leczących w ramach kontraktów z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia lub prywatnie. To także profilaktyka zdrowotna, czy też promocja zdrowia. O tym, jakie działania na tym polu realizuje miasto, rozma-
wiamy z Anną Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, która odpowiedzialna jest m.in. właśnie za sektor zdrowia. 

– Jakie programy zdrowotne w pla-
cówkach służby zdrowia realizuje 
w tym roku miasto? 

– Zdrowie mieszkańców Rudy Ślą-
skiej jest jednym z naszych priorytetów. 
Dlatego w 2018 roku, podobnie jak  
i w latach ubiegłych, wspieramy szereg 
przychodni, w których leczą się m.in. 
rudzianie. I tak, w Przychodni Rejono-
wej SP ZOZ przy ul. Pokoju 4 w No-
wym Bytomiu realizowane są: Program 
profilaktyki chorób układu krążenia dla 
osób od 35. roku życia wraz z badania-
mi laboratoryjnymi, Program profilak-
tyki gruźlicy wraz z wywiadem epide-
miologicznym, a także Program profi-
laktyki raka szyjki macicy (badania cy-
tologiczne). Natomiast w Przychodni 
Rejonowej SP ZOZ przy ul. Sztolnio-
wej w Bykowinie prowadzony jest Pro-

gram profilaktyki raka szyjki macicy 
(badania cytologiczne), a także Program 
profilaktyki chorób cukrzycy, który prze-
znaczony jest dla osób nieleczących się 
na cukrzycę. Także w Przychodni Rejo-
nowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 
w Halembie mieszkańcy mogą korzystać 
z Programu profilaktyki raka szyjki ma-
cicy (badania cytologiczne) oraz profi-
laktyki chorób gruźlicy wraz z wywia-
dem epidemiologicznym i profilaktyki 
chorób układu krążenia. Jeżeli chodzi 
o Przychodnię Rejonową SP ZOZ przy 
ul. Gierałtowskiego 29 w Rudzie to tam 
realizowany jest Program profilaktyki 
gruźlicy dla osób powyżej 60. roku ży-
cia, a także akcje prowadzone razem 
z sanepidem, czyli działania w zakresie 
edukacji cukrzycy oraz niepalenia papie-
rosów (pogadanki dla pacjentów). Przy-
chodnia Rejonowa przy ul. Ks. Niedzieli 
realizuje natomiast Program profilaktyki 
raka szyjki macicy (badania cytologicz-
ne) oraz profilaktyki chorób układu krą-
żenia i testy dla niepalących papierosy 
(w ramach profilaktyki chorób gruźlicy). 
Z kolei w Przychodni Specjalistycznej 
PS ZOZ przy ul. Niedurnego 50 w No-
wym Bytomiu pacjentki mogą uczestni-
czyć w programie profilaktycznym raka 
piersi (badania mammograficzne). Nato-

miast dla dzieci ze szkół podstawo-
wych realizowany jest Program profi-
laktyki stomatologicznej (fluoryzacja 
zębów) w Poradni Medycyny Szkolnej 
SP ZOZ przy ul. Radoszowskiej 163 
w Kochłowicach. Raz w roku przy 
Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy 
ul. Siekiela w Bykownie organizowany 
jest projekt dotyczący niepalenia pa-
pierosów (prelekcja, ulotki). Przychod-
nia ta współpracuje także z firmami 
farmakologicznymi w zakresie zaży-
wania leków oraz ich wpływu na orga-
nizm.

– Strzałem w dziesiątkę jest też 
program „Dzwonię i jadę”, realizo-
wany przez Fundację Aktywni My.

– Idea ta spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem, dlatego od trzech 
lat przeznaczamy środki na zapewnie-
nie bezpłatnego transportu osobom 
starszym i niepełnosprawnym. W tym 
roku będzie to kwota 100 tys. zł w ra-
mach programu „Aktywizacja Osób 
Starszych – Działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym”. Popularność, 
jaką akcja „Dzwonię i jadę” cieszy się 
od początku swojego trwania, jest naj-
lepszym dowodem na to, jak potrzebne 
są tego rodzaju inicjatywy. Cudowne 
jest to, że sektor społeczny w naszym 

mieście tak prężnie się rozwija i służy 
mieszkańcom. Naszym zadaniem jest 
organizacje te wspierać.

– Miasto jest zaangażowane także 
w promocję zdrowia. W jakim stop-
niu?

– Staramy się docierać do mieszkań-
ców w różnym wieku i o różnych po-
trzebach. Na przykład w tym roku udało 
nam się wesprzeć akcję „Wakacje ze 
zdrowiem”, która realizowana jest przez 
25 organizacji (koszt 230 tys. zł). 
W dwóch organizacjach prowadzona 
jest także rehabilitacja (koszt 11 tys. zł) 
dla osób słabowidzących oraz niewido-
mych (dzieci i dorośli). Ponadto w pię-
ciu organizacjach prowadzimy projekt 
„Gimnastyka dla seniora” (koszt 7 tys. 
zł). 

– O czym warto jeszcze powiedzieć, 
jeżeli chodzi o działania na rzecz pro-
filaktyki zdrowotnej?

– Na pewno warto wspomnieć o pro-
gramie wsparcia osób, które przebyły 
chorobę nowotworową, a także dla ich 
rodzin. Ponadto dwie organizacje w na-
szym mieście prowadzą profilaktykę 
chorób nowotworowych. Na zadania te 
w tym roku przeznaczyliśmy 23 tys. zł. 
W mieście realizujemy również profi-
laktykę alkoholową. Mowa tutaj o Pro-

gramie profilaktycznym z zakresu nar-
komanii „Mam alternatywę”, który re-
alizują trzy organizacje pozarządowe 
(kwota prawie 45 tys. zł). W zakresie 
profilaktyki alkoholowej przez 14 orga-
nizacji prowadzony jest także projekt 
zagospodarowania czasu wolnego dzie-
ci, młodzieży i rodzin (kwota 80 tys. zł). 
Ponadto 10 organizacji prowadzi akcję 
„Ferie z profilaktyką” (kwota 50 tys. zł). 
Natomiast jeżeli chodzi o sprawy spo-
łeczne to dziewięć organizacji w na-
szym mieście prowadzi program akty-
wizacji osób starszych (kwota 125 tys. 
zł), a cztery organizacje realizowały 
w tym roku poradnictwo obywatelskie 
dla mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy 
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej 
(kwota ok. 70 tys. zł).  JO, AW

ZaprasZamy do salonu 

Alex  
(C.H. DOMINO – pasaż dolny),  

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafinowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe. • 
Dla stałych klientów oferujemy różne 

promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700-70-78

REKLAMY
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GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,LUIZA” 
z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 412 ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie lokali mieszkalnych na 
odrębną własność na najem, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym wraz z przyległym garażem oraz na najem lokali użytkowych. 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie GSM ,,Luiza” w Zabrzu przy ul. Wolności 
412 II piętro.

Informacje o mającym się odbyć przetargu są do wglądu w siedzibie spółdzielni dział Inspektora ds. Obrotu 
Nieruchomości pok. 114, Dział Członkowsko-Prawny pok. 115 lub telefonicznie nr tel. 32 278-67-12 wew. 32 
oraz na stronie internetowej www.gsmluiza.com.pl.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych 

położonych w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy 
ulicy Żelaznej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego 
są: 

udział Gminy Miasta Ruda Śląska wynoszący 2/4 części w prawie wła-• 
sności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 3554/54 o pow. 351 m2 obręb Nowy Bytom km. 1, 
KW GL1S/00035446/0, (działy III i IV księgi są wolne od wpisów),
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Skarbu Państwa w • 
użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska do dnia 05.12.2089 
r., oznaczona numerem geodezyjnym 3553/54 o powierzchni 364 m2, 
obręb Nowy Bytom km. 1, KW GL1S/00012341/7 (działy III i IV księgi są 
wolne od wpisów), położone w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu przy 
ulicy Żelaznej – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. 

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska nieruchomości stanowią tereny zabudowy 
usługowej (symbol planu 24U).

3. Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabu-
dowy usługowej, posiadają regularny kształt, są zagospodarowane jako 
droga dojazdowa wyłącznie do nieruchomości zainwestowanych obiekta-
mi usługowymi w związku z czym ich sprzedaż nastąpi w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego z przeznaczeniem pod drogę dojazdową – co 
poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi 
na powyższe do uczestnictwa w przetargu będą uprawnieni właściciele/
wieczyści użytkownicy działek nr: 2784/54 , 2785/54, 3555/54, 3552/54, 
3556/54 . 

Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Żelaznej jest zapewniony 
bezpośrednio z tej ulicy lub poprzez wewnętrzną gminną drogę zlokalizo-
waną na działce nr 2609/54, stanowiącą przedłużenie ww. drogi publicz-
nej. W celu lokalizacji zjazdu należy wystąpić odrębnym tokiem postępo-
wania do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska.

4. Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 33.000,00 zł. 
Cena osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek 

od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 21.11.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 

Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapo-

znają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudasla-
ska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 14.11.2018 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 1.700,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu 
i złożą zgłoszenie uczestnictwa w przetargu, a Komisji Przetargowej przed 
otwarciem przetargu przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
  
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-

mościami (pokój 223), tel. 32 244-90-56.

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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 

przy ulicy Wojciecha Kossaka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniach 21.02.2018 r., 9.05.2018 r. i 25.06.2018 r.
zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Wojciecha Kossaka, stanowiąca działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnym 3901/120 o powierzchni 1209 m2, użytki: Ps-IV, R-V, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 
4 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00020419/4. W dziale III 
księgi fi guruje wpis : „Właściciele wykazów nr 363 i 477 Bielszowice przyznali sobie wzajemnie i ich następcom prawnym 
prawo drogi wymienione w rozprawie z dnia 10.02.1890 r. – tu przeniesiono i wpisano z księgi wieczystej Bielszowice 363 
dnia 6.11.1969 r. – tu przeniesiono z księgi wieczystej kw 8207”; dział IV wolny jest od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka nr 3901/120 
stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1). 

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem MN1.

 Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu; przez działkę przebiega skarpa bezpośrednio przyległego 
zbiornika wodnego, okresowo w zależności od występujących warunków atmosferycznych występują problemy hydrolo-
giczne związane z powierzchniowym odprowadzaniem wód deszczowych, jak również podnoszeniem się zwierciadła wód 
w zbiorniku; zwierciadło wody w zbiorniku jest zmienne w zależności od występujących opadów atmosferycznych i może 
powodować okresowe zalewanie przyległego terenu, a co za tym idzie przedmiotowej nieruchomości; działka jest niezago-
spodarowana, porośnięta trawą i drzewami, posiada dojazd z drogi publicznej ul. Wojciecha Kossaka. Zgodnie z art. 43 ust. 
1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być usytuowane w 
odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Wojciecha Kossaka. W celu budowy zjazdu z drogi pu-
blicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu 
z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. 

Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi 80.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona do rokowań zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 21.11.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.ruda-

slaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 14.11.2018 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 4.000,00 zł, z dopiskiem „za-
liczka – ul. Kossaka” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice 
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 
8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w sekretariacie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. 
Kossaka”. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.
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okazji spełnienie wszystkich wymogów 
sanitarnych i eksploatacji technicznej 
najwyższej klasy sprzętu, na którym na 
co dzień pracujemy w laboratorium
w Goduli – dodaje.

Do końca miesiąca do nowych po-
mieszczeń zostanie przeniesiony sprzęt 
laboratoryjny. – Jest to niezwykle skom-
plikowany proces, ponieważ urządzenia 
mogą być przenoszone jedynie przez au-
toryzowane serwisy, dedykowane do po-
szczególnej aparatury. Operacja musi 
być uzgodniona i skoordynowana 
z wszystkimi producentami, którzy ten 
sprzęt dzierżawią naszemu szpitalowi 
– informuje mgr Małgorzata Świderska-
Surma. – Przerwy w badaniach nie 
przewidujemy, non-stop wykonywane 
będą wszystkie usługi dotyczące pacjen-
tów laboratoryjnych. Jedynie odbiór 
wyników w samym dniu przeprowadzki 
może być opóźniony o 24 godziny, za co 
z góry przepraszamy – zaznacza.

Przypomnijmy, że przed dwoma ty-
godniami w rudzkim szpitalu w nowej 
lokalizacji został uruchomiony Oddział 
Neurologiczny wraz z Oddziałem Uda-
rowym. Na jego potrzeby udało się za-
adaptować całe pierwsze piętro w bu-
dynku administracji godulskiej części 
szpitala, które od 10 lat było niezago-
spodarowane. Nowy Oddział Neurolo-
giczny zapewnia 29 łóżek, OIOM neu-

rologiczny oraz salę intensywnego nad-
zoru udaru. W tym roku gruntowny re-
mont przeszedł też oddział kardiolo-
giczny Szpitala Miejskiego. Do dyspo-
zycji pacjentów przeznaczono 28 łóżek, 
w tym siedem łóżek intensywnego nad-
zoru kardiologicznego.

18 października br. szpital zamierza 
uruchomić Zakład Opiekuńczo-Leczni-
czy w swojej drugiej lokalizacji 
– w dzielnicy Bielszowice. – Powstanie 
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W nowych pomieszczeniach zostanie teraz zainstalowany sprzęt laboratoryjny.

Laboratorium Analityczne w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej – Goduli ma nową, wyremontowaną lokalizację, spełniającą 
wszystkie wymogi eksploatacji najwyższej klasy sprzętu. To kolejna inwestycja, która możliwa była dzięki środkom z budżetu 
miasta.

Nowe laboratorium w rudzkim szpitalu

– Systematycznie wspieramy nasz 
szpital, a przekazywane środki są dobrze 
wykorzystywane. Teraz mamy otwarcie 
nowych pomieszczeń laboratorium, 
a przypomnę, że wcześniej zrealizowane 
zostały m.in. inwestycje dotyczące od-
działów neurologicznego i kardiologicz-
nego  – mówi prezydent Grażyna Dzie-
dzic. – Chcemy, aby rudzki szpital był 
wśród najlepszych w województwie 
– dodaje.

– Ze środków miejskich udało się nam 
w ostatnich czterech miesiącach zmo-
dernizować nową lokalizację Laborato-
rium Analitycznego, które zyskało prze-
stronne i nowoczesne pomieszczenia na 
miarę XXI wieku. Szpital dzięki tej prze-
prowadzce ma do dyspozycji dodatkowe 
pomieszczenia, w których uruchomione 
zostaną niebawem kolejne gabinety 
Izby Przyjęć – informuje dr Katarzyna 
Adamek, prezes Szpitala Miejskiego 
Sp. z o.o.

– Dla nas oznacza to prawdziwy jako-
ściowy skok i poprawę warunków pracy 
– podkreśla mgr Małgorzata Świderska-
Surma, kierownik Laboratorium Anali-
tycznego w Szpitalu Miejskim w Rudzie 
Śląskiej. – To przede wszystkim znaczna 
poprawa warunków lokalowych, przy 

on w odpowiedzi na palące potrzeby de-
mografi czne, systematyczne wydłużanie 
się przeciętnej długości życia w kraju, 
także wśród mieszkańców Rudy Śląskiej 
– mówi dr Katarzyna Adamek. 

Oprócz zespołu pielęgniarskiego biel-
szowicki ZOL zapewniać będzie pacjen-
tom kompleksowe i całodobowe konsul-
tacje lekarskie. Zakład w pierwszej fazie 
będzie liczył 18 stanowisk, wyposażony 
zostanie m.in. w nowoczesne elektrycz-

ne łóżka. Na początku funkcjonowania, 
do czasu uzyskania kontraktu z NFZ, 
usługi świadczone w rudzkim ZOL będą 
odpłatne.

W ubiegłym roku miasto przekazało 
szpitalowi 3 mln 390 tys. zł na przebu-
dowę i uporządkowanie architektonicz-
ne szpitala, a w obecnym 2,5 mln zło-
tych na dalsze inwestycje. W tym czasie 
szpital ze środków własnych zrealizo-
wał inwestycje za ok. 1,5 mln zł. WG

Ruda Śląska stara się o kolejną dotację unijną dla mieszkańców, którzy chcą przejść na odnawialne źródła energii. W tym roku zamontowano 51 takich urzą-
dzeń. Rudzianie zapłacili za nie tylko 15% ich wartości nett o. Ze względu na duże zainteresowanie instalacjami OZE miasto chce pozyskać pieniądze dla tych, 
którzy złożyli wnioski, a nie zakwalifi kowali się do I etapu. To 172 gospodarstwa domowe. Ponadto dzisiaj rusza kolejny nabór wniosków na dofi nansowanie 
montażu ekoinstalacji.

Ekoinstalacje dla rudzian
Podczas pierwszego naboru ponad 

220 właścicieli budynków jednorodzin-
nych w Rudzie Śląskiej zgłosiło chęć 
zamontowania w nich instalacji odna-
wialnych źródeł energii. Miasto ogłosi-
ło wyniki naboru na dofi nansowanie 
51 takich urządzeń. Podczas oceny 
zgłoszeń pod uwagę było branych wie-
le kryteriów. Pomimo tego, z racji tak 
dużego zainteresowania mieszkańców, 
wiele wniosków otrzymało tyle samo 
punktów. Dlatego o ich kolejności na 
liście do dofi nansowania musiało zde-
cydować losowanie. – Chcemy, żeby ci, 
którzy nie zakwalifi kowali się do pierw-
szego etapu,  również mogli skorzystać 
z dofi nansowania. Dlatego będziemy 
składać wniosek do Urzędu Marszał-
kowskiego o dotację unijną na około 
3,5 mln zł – zapewnia prezydent miasta 
Grażyna Dziedzic. – Ponadto dziś uru-
chamiamy kolejny nabór wniosków. 
Staramy się  pomóc mieszkańcom, któ-

rzy zamierzają korzystać z odnawial-
nych źródeł energii – dodaje.  

– Tak jak poprzednio, w pierwszej 
kolejności będziemy chcieli wykonać 
inwestycje w tych budynkach, które są 
technicznie najbardziej przygotowane 
do montażu takich instalacji – tłumaczy 
wiceprezydent Krzysztof Mejer. 

Właściciele domów jednorodzinnych 
startujący w naborze po raz pierwszy 
oraz posiadający pozwolenie na użyt-
kowanie budynku mają pierwszeństwo 
w ubieganiu się o dofi nansowanie. Bu-
dynki w trakcie budowy oraz osoby, 
które uzyskały dofi nansowanie do bu-
dowy instalacji OZE w etapie  I oraz są 
zakwalifi kowane do dofi nansowania 
w etapie II, będą rozpatrywane tylko 
w przypadku, gdy na liście podstawo-
wej osób zakwalifi kowanych do pro-
jektu pojawi się wolne miejsce (tj. nie 
zajęte przez osobę starającą się o dofi -
nansowanie po raz pierwszy w etapie 

III). Realizacja projektu zależna będzie 
od możliwości pozyskania środków ze-
wnętrznych. Do tego dochodzić będzie 
szereg innych uwarunkowań, które de-
cydować będą o kolejności przyznania 
dotacji. – Spodziewamy się, że tak jak 
w pierwszym etapie, będzie wielu chęt-
nych do skorzystania z naszego progra-
mu – mówi Krzysztof Mejer.

Najważniejszą korzyścią dla miesz-
kańców, którzy decydują się na udział 
w realizowanym przez miasto projek-
cie, są relatywnie niskie koszty, jakie 
będą musieli z tego tytułu ponieść. 
W praktyce mieszkaniec zapłaci jedy-
nie 15 proc. wartości netto całej instala-
cji oraz wartość wynoszącego 8 proc. 
podatku VAT za usługę montażu insta-
lacji na dachu budynku mieszkalnego 
lub 23 proc. w przypadku instalacji na 
budynku gospodarczym lub na gruncie. 
– Pozostałe koszty zamierzamy pokryć 
z dofi nansowania, które chcemy pozy-

skać ze środków unijnych w łącznej 
kwocie około 3,5 mln zł. Dodatkowo 
mieszkańcy odciążeni zostaną od zała-
twiania spraw związanych z procedu-
rami przygotowania projektu takiej in-
westycji, bo te bierze na siebie miasto 
– informuje wiceprezydent Mejer. 

Co ważne, prace w budynkach miesz-
kańców realizować będzie fi rma wyło-
niona w drodze przetargu przez magi-
strat.  

Wykonanie takich instalacji wpisuje 
się w realizację zarówno Miejskiego 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak 
i Strategii Rozwoju Miasta Ruda Ślą-
ska na lata 2014-2030. Dokumenty 
te zakładają wykorzystywanie i promo-
cję odnawialnych źródeł energii w mie-
ście. Okazuje się, że zrealizowanych 

51 instalacji w budynkach jednorodzin-
nych przyczyni się do poprawy tzw. 
zysku ekologicznego. Dzięki nim 
w mieście zredukowana zostanie emi-
sja CO2 w skali roku o 47,3 t oraz pyłu 
PM10 o 40 kg na rok.

Przypomnijmy, że w 2016 roku miasto 
pozyskało ponad 900 tys. zł unijnej dota-
cji na wykonanie instalacji OZE, a do-
kładnie instalacji fotowoltaicznych dla 
trzech obiektów sportowych (basen kryty 
przy ul. Chryzantem w Rudzie, basen 
kryty przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu 
i hala sportowa w Orzegowie) oraz bu-
dynków użyteczności publicznej (budyn-
ki Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II 
oraz przy ul. Niedurnego, siedziba Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego i Straży 
Miejskiej przy ul. Hallera).  IM
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Kolejna przestrzeń w Rudzie Śląskiej odzyskuje blask. Zakończyły się właśnie prace przy rewitalizacji podwórka 
przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a w dzielnicy Wirek. To drugie podwórko, które w ostatnich tygodniach całkowi-
cie odnowiono w mieście. W tym miesiącu ma zakończyć się też rewitalizacja podwórka na osiedlu Kaufhaus 
w Nowym Bytomiu. Kolejna będzie przestrzeń przy ul. Sobieskiego w Rudzie. W ciągu trzech najbliższych lat 
w Rudzie Śląskiej zrewitalizowanych zostanie ogółem 11 podwórek za ok. 7,8 mln zł, z czego 4 mln zł z tej kwo-
ty stanowić będzie unijne dofinansowanie.

Podwórka zmieniają oblicze
Rewitalizacja podwórka przy ul. Krasiń-

skiego rozpoczęła się w czerwcu br. – Ca-
łość praktycznie jest gotowa, czekamy jedy-
nie na dostarczenie kilku elementów do 
minisiłowni. Zostaną one zamontowane od 
razu po wykonaniu tego zamówienia – in-
formuje wiceprezydent Michał Pieroń-
czyk.

W ramach kompletnej przebudowy prze-
strzeni wykonano odwodnienie terenu i dro-
gi dojazdowe oraz wyznaczono nowe miej-
sca postojowe. Wybudowano plac zabaw 
z piaskownicą i zjeżdżalnią oraz placyk go-
spodarczy. Całość terenu została oświetlo-
na, wykonano nasadzenia ponad 300 roślin 
ozdobnych, bylin i krzewów. Koszt inwe-
stycji to ponad 380 tys. zł, z czego dofinan-
sowanie ze środków unijnych wyniesie 
ok. 200 tys. zł.

Przypomnijmy, że we wrześniu zakoń-
czyła się rewitalizacja podwórka u zbiegu 
ul. Tuwima/Sienkiewicza/Odrodzenia. 
W ramach inwestycji przebudowano sieć 
kanalizacyjną i deszczową, wyznaczone 
zostały przestrzenie dla samochodów  
oraz dojścia dla pieszych. W ramach nowe-
go zagospodarowania terenu powstało  
37 miejsc parkingowych, wybudowany  
został także placyk gospodarczy. Zainsta- 
lowanych zostało 10 ławek, pojawił się tak-
że stojak na rowery. Na dotychczas nie-
oświetlonym podwórku zainstalowanych 
zostało 12 słupów oświetleniowych. Po-
wstał plac zabaw oraz zamontowano urzą-
dzenia sprawnościowe dla nieco starszych.

Kompleksowa przebudowa podwórka 
kosztowała 1,2 mln zł, w tym ok. 700 tys. zł 
stanowić będzie dofinansowanie ze środ-

ków Unii Europejskiej. Istotnym elemen-
tem realizowanej w Wirku inwestycji były 
nasadzenia zieleni, która stanowi znaczącą 
część zagospodarowywanej przestrzeni. 
Ogółem nasadzonych zostało ok. 1000 ro-
ślin ozdobnych, bylin, krzewów oraz ma-
łych drzewek. Co ciekawe, część prac 
związanych z nasadzeniami wykonywali 
sami mieszkańcy.

Obecnie trwają prace przy rewitalizacji 
podwórka przy ul. Podgórze 5-15 na osie-
dlu robotniczym Kaufhaus. – W ramach 
inwestycji postawiono już betonowy płot, 
wyznaczający granice podwórka. Na nim 
namalowany został mural. Wykonano dro-
gę dojazdową z miejscami postojowymi, 
chodniki oraz śmietnik, zainstalowano no-
we lampy. Całość zostanie obsadzona kwia-
tami, krzewami i drzewkami. Pojawią się 
też elementy małej architektury m.in. stół 
do ping-ponga, stoły do szachów z siedzi-
skami i kosze – wymienia Witold Zawisza 
z Wydziału Inwestycji UM. – Zgodnie z pla-
nem, inwestycja ma być skończona w dru-
giej połowie października – dodaje.

Ogłoszony został też przetarg na reno-
wację podwórka przy ul. Sobieskiego 
w dzielnicy Ruda. Rewitalizowana będzie 
przestrzeń znajdująca się pomiędzy przed-
szkolem a parkiem. 

W kolejnych trzech latach zrewitalizo-
wanych zostanie jeszcze siedem innych 
podwórek – trzy w Wirku (teren przy  
ul. Sienkiewicza 11, 13, 13a, teren przy  
ul. Strażackiej 12 – Kałusa 18-28, teren 
przy ul. Dąbrowskiego 7, 9, 11,) dwa w Ru-
dzie (teren przy ul. Matejki 2–12 i teren 
przy ul. Matejki 7,9 – Górniczej – Wesołej) 

i po jednym w Nowym Bytomiu (teren przy 
ul. Niedurnego 28) oraz w Orzegowie  
(teren przy ul. Hlonda, Grunwaldzkiej, By-
tomskiej).

Rudzcy samorządowcy działania zwią-
zane z rewitalizacją miejskich podwórek 
rozpoczęli już w 2014 r. Wtedy odbył się 
cykl warsztatów w terenie z mieszkańcami, 
którzy zwracali uwagę na problemy z jaki-
mi borykają się w planowanych do rewita-
lizacji przestrzeniach, tj. brak odwodnienia, 
brak infrastruktury parkingowej, problemy 
z chodnikami, brak oświetlenia, zły stan 
techniczny lub brak elementów małej ar-
chitektury i infrastruktury dla dzieci. – Na 
tej podstawie opracowaliśmy w 2015 r. pro-
gram renowacji podwórek, który obejmuje 
przestrzenie wokół budynków wielorodzin-
nych, głównie w starej zabudowie. W dal-
szej kolejności rozpoczęliśmy starania 
o pozyskanie środków zewnętrznych na re-
alizację tych przedsięwzięć i przystąpiliśmy 
do opracowywania potrzebnej dokumenta-
cji projektowej – wymienia wiceprezydent 
Pierończyk.

– Przy rewitalizacji podwórek chcemy 
wykorzystać potencjał mieszkańców, którzy 
zostaną zaangażowani w ten proces, istnie-
je bowiem pewna prawidłowość, że im bli-
żej miejsca zamieszkania znajduje się dane 
przedsięwzięcie, tym nasze zaangażowanie 
jest większe – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic.

To właśnie aktywizacja i zaangażowanie 
samych mieszkańców jest wyróżnikiem 
rudzkiego programu renowacji podwórek. 
Projekt dotyczy w sposób bezpośredni po-
nad 3 tys. rudzian. – Mieszkańcy nie tylko 

biorą udział w konsultacjach. Staramy się 
angażować ich także w prace remontowe. 
Dotyczą one głównie nasadzeń zieleni – do-
daje wiceprezydent Pierończyk.

Część „społeczna” działań rewitalizacyj-
nych realizowana jest w ramach projektu 
„Ruda Śląska stawia na podwórka”, którym 
zajmuje się RAR Inwestor Sp. z o. o. Pro-
jekt „miękki” zakłada aktywizację społecz-
no-zawodową, edukacyjną i kulturalną 
mieszkańców rewitalizowanych obszarów 
Rudy Śląskiej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem terenów wymienionych podwó-
rek.

– Zadania w ramach projektu realizują 
Programy Aktywności Lokalnej i obejmują 
np. cykliczne spotkania w ramach Kawiar-
ni obywatelskiej, pomoc doradczą w zakre-
sie prawa oraz zdrowia, czy współpracę  
z doradcą zawodowym. Chcemy pomóc oso-
bom bezrobotnym w powrocie na rynek pra-
cy dzięki organizacji dostosowanych indy-
widualnie kursów zawodowych – mówi 
Piotr Maj z Rudzkiej Agencji Rozwoju IN-
WESTOR Sp. z o.o. – Każde podwórko 
otrzyma kwotę 5 000 zł na mikroprzedsięw-
zięcia. Te środki mieszkańcy będą mogli 

przeznaczyć na wybrany przez siebie pod-
czas spotkań cel. Może to być np. zakup 
sprzętu niezbędnego do utrzymania ogrodu, 
dodatkowych ławek czy też małej infrastruk-
tury do gry w tenisa stołowego – dodaje.

W Rudzie Śląskiej znajduje się 1667 po-
dwórek o powierzchni blisko 370 ha. Naj-
więcej z nich znajduje się w dzielnicy Ruda 
– 380, co stanowi prawie 23 proc ogółu. 
Tylko przy samych budynkach komunal-
nych znajduje się 650 podwórek o po-
wierzchni prawie 105 ha. 88 z nich jest 
najbardziej predysponowanych do zago-
spodarowania. To tylko część danych wyni-
kających z programu renowacji podwórek 
do 2030 roku, który opracowany został  
w 2015 r. w Rudzie Śląskiej. Oprócz kon-
kretnych rozwiązań dotyczących zagospo-
darowania wybranych 10 podwórek jest on 
swoistym kompendium wiedzy o pozosta-
łych podwórkach w mieście – ich liczbie, 
typie oraz stanie technicznym. Program 
stanowi też podręcznik dobrych praktyk, 
z którego mogą korzystać również spół-
dzielnie mieszkaniowe, które zaintereso-
wane są rewitalizacją podwórek na swoim 
terenie. DR, TK

5-hektarowe tereny po byłej koksowni w Orzegowie zostaną zrekultywowane. W rudzkim magistracie podpisa-
no umowę z wykonawcą, który opracuje dokumentację i zrealizuje całość inwestycji. Koszt przedsięwzięcia to 
ponad 21 mln zł. 85% tej kwoty stanowi dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Środki pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakończenie prac 
w ramach tej inwestycji zaplanowane jest na rok 2021.

Drugie życie koksowni
– Zrekultywowany teren po koksowni 

będzie miał charakter rekreacyjno-kultu-
rowy. Powstanie parku wiązało się będzie 
z zachowaniem pamięci o zakładzie, który 
przez wiele lat stanowił integralną część 
Orzegowa – tłumaczy prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Ruda Śląska jest miastem zie-
lonym, nam zaś zależy na tym, by dzięki 
temu była miastem przyjaznym dla miesz-
kańców.  W tym celu z każdym rokiem 
przybywa zrewitalizowanych miejsc rekre-
acji. Jestem przekonana, że park na tere-

nach po byłej koksowni przypadnie do gu-
stu wielu osobom i będzie chętnie odwie-
dzanym miejscem, nie tylko przez rudzian 
– dodaje.

Inwestycja zrealizowana zostanie w sys-
temie „zaprojektuj – wybuduj”. Oznacza 
to, że wyłoniony w przetargu wykonawca 
zarówno opracuje dokumentację projekto-
wą, jak i zrealizuje całość inwestycji. W ra-
mach przedsięwzięcia do życia przywróco-
nych zostanie prawie 5 ha terenu. Najważ-
niejszą częścią inwestycji będzie zneutrali-

zowanie niebezpiecznych związków, które 
zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wo-
dach podziemnych. W dalszej kolejności 
uporządkowana zostanie dzika roślinność. 
Na całym obszarze utworzone będą alejki 
z latarniami, pojawią się także ławki i inne 
obiekty małej architektury. Wybudowany 
zostanie również parking dla samochodów.

– Istotną częścią przedsięwzięcia będzie 
zabezpieczenie ruin budowli po byłej kok-
sowni. Utworzona  zostanie ścieżka dydak-
tyczna, która obejmie pozostałości po daw-
nym zakładzie oraz teren, na którym się 
znajdował. Będą tam informacje o historii 
tego miejsca i funkcjonowaniu koksowni 

– wymienia dr Łukasz Urbańczyk, miejski 
konserwator zabytków.

Historia koksowni Orzegów, która pierwot-
nie nazywała się „Gotthard”, sięga 1900 r., 
kiedy rozpoczęły się pierwsze prace przy 
jej budowie. W 1903 r. powstała pierwsza 
35-komorowa bateria pieców koksowni-
czych. W 1908 r. funkcjonowały już trzy 
baterie pieców oraz pięć kotłów. Węgiel do 
koksowni sprowadzano z pobliskiej kopal-
ni Karol. Pod koniec II wojny światowej 

zakład został poważnie zniszczony. Pierw-
szy remont przeprowadzono już w latach 
1947-1949, kolejne w następnych latach. 
Zakład swoją działalność zakończył osta-
tecznie w 1976 r. Koksownia Orzegów re-
prezentuje ostatni i najstarszy tego typu 
zakład na terenie Polski. Do dziś zachował 
się budynek wieży węglowej, fragment cią-
gu komór pierwszej baterii koksowniczej 
wraz z odcinkiem drogi dojazdowej oraz 
zbiornik smoły. DR

Podwórko przy ul. Krasińskiego 20, 22, 22a.

W rudzkim 
magistracie 
podpisano 
umowę 
z wykonawcą 
rekultywacji 
terenu po 
koksowni 
w Orzegowie.



Rudzki senior

To była trzecia taka impreza organizowana w naszym mie-
ście, a przez to, że od początku cieszyła się ona ogromną po-
pularnością, zarówno w ubiegłym jak i w tym roku, władze 
Rudy Śląskiej zaprosiły rudzkich seniorów na dwa koncerty, 
które odbyły się w ubiegłą niedzielę (14.10). 

Śląskie klimaty kolejny raz przypadły seniorom do gustu, 
a zabawa trwała w najlepsze. Były śpiewy, tańce, a w prze-
rwach rozmowy ze znajomymi. W sumie w dwóch koncer-
tach uczestniczyło ok. 1500 mieszkańców, którzy spotkali się 
na zaproszenie prezydent Rudy Śląskiej, Grażyny Dziedzic. 
– Energii i radości życia naszym seniorom mógłby pozazdro-
ścić niejeden młody człowiek. Cieszę się, kiedy widzę, jak na-
si rudzcy seniorzy potrafią działać i organizować swój wolny 
czas. To pokazuje, że jesień życia może być naprawdę fanta-
stycznie przeżytym czasem – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic. JO

RUDZKI DZIEŃ SENIORA

Jesień życia pełna kolorów
O tym, że metryka często nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o dobrą zabawę, uśmiech i energię, mogliśmy przekonać się w trakcie niedziel-
nego Dnia Seniora. Podczas dwóch koncertów zorganizowanych w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie sala wypeł-
niła się po brzegi.

www.aptekadziecka.pl

APtEKA RODZINNA 
ul. Niedurnego 50D/2, 41-709 Ruda Śl., 

tel. 32 242-00-38, pon.-pt. 8.00-18.00 , sob. 8.00-16.00

APtEKA RODZINNA 
ul. Oświęcimska 126, 41-707 Ruda Śl.,

tel. 32 242-70-80, pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-14.00

APtEKA ZDROWIE I
ul. Karola Goduli 13 41-703 Ruda Śl., 

tel. 32 244-30-77, pon.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00

APtEKA RODZINNA 
pl. Niepodległości 5, 41-703 Ruda Śl., tel. 32 248-38-89 
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– Cieszę się, że w tym roku, kiedy Dzień Seniora 
odbywa się już po raz trzeci, znowu jest pełna sala 
i to sprawia mi wiele radości – powiedziała Grażyna 
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej podczas niedziel-
nej uroczystości. – Zawsze podkreślałam, że senio-
rzy to filar naszego miasta. Państwa zaangażowanie 
w życie społeczne jest godne naśladowania. Mam 
nadzieję, że nigdy nie zabraknie Państwu pasji, 
optymizmu i siły. Również do tego, by przekazywać 
młodszym pokoleniom swoją wiedzę, życiową mą-
drość i doświadczenie. Życzę również szczęścia  
i spełnienia. Wszystkiego dobrego! – dodała. 

Rudzcy seniorzy na co dzień aktywnie działają 
w różnych organizacjach, zrzeszających osoby star-
sze. Koncerty, które odbyły się w ramach Dnia Se-
niora, były uhonorowaniem ich całorocznych dzia-
łań. – Jest do dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę 
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Dnia Seniora, który będziemy obchodzić w listopa-
dzie. Seniorzy w naszym mieście to bardzo ważna 
grupa społeczna. Dlatego dziękuję za życzliwość 
i życzę Wam wszystkiego dobrego – zaznaczyła Anna 
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Życzę 
przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze 
w życiu człowieka – dodał wiceprezydent Krzysztof 
Mejer. 

W niedzielę seniorzy mieli okazję uczestniczyć 
w dwóch koncertach, podczas których wystąpiły 
gwiazdy śląskiej sceny muzycznej. Trzeci Dzień Se-
niora udowodnił, że seniorzy potrafią naprawdę do-
brze się bawić. – Było wesoło, dlatego bardzo do-
brze się bawiłam. Takie imprezy to świetny sposób 
na spędzanie czasu dla nas seniorów. Chciałabym, 
żeby w naszym mieście było jeszcze więcej takich 
imprez. Co tu dużo mówić. Było super! – powiedzia-
ła Maria Maluszczak. – Bardzo mi się podobało. Ta-
kie imprezy dla emerytów to świetna sprawa, bo 
możemy się integrować, spędzać razem czas i przy 
okazji dobrze się bawić przy muzyce – dodała Irena 
Hajduk z Bielszowic. – To ważne, żeby dla nas se-
niorów, odbywało się wiele tego typu imprez, bo da-
ją nam one wiele radości. To dobry sposób na spę-
dzanie wolnego czasu, którego na emeryturze mamy 
bardzo dużo. Bawiłam się wspaniale. Gdy słucha się 
muzyki na żywo to odbiór jest zupełnie inny niż wte-
dy, kiedy słucha się jej w radiu, czy w telewizji 
– podsumowała imprezę Jadwiga Ostrowska. 

RUDZKI DZIEŃ SENIORA

Wielkie święto rudzkich seniorów
Było muzycznie, tanecznie i niezwykle radośnie. Za nami trzeci już Dzień Seniora, w którym uczestniczyli najstarsi mieszkańcy naszego miasta. W niedzielę 
(14.10) w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie nie zabrakło wielu atrakcji przygotowanych właśnie z myślą o rudzkich seniorach.



jest Wiesława Żurek, szefo-
wa Dyskusyjnego Klubu Se-
niora, działającego przy 
Rudzkim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Cieszymy 
się, że udało nam się zachę-
cić innych seniorów do dzia-
łania – podkreśliła Teresa 
Chudziak, prezes RUTW. 

W sadzeniu drzew wzięli 
udział m.in. społecznicy, 
harcerze, czy władze miasta. 
Prócz stu nowych drzewek 
na skwerze przy ul. Zgrzeb-
nioka/Wilka umieszczono 
tablicę informacyjną. Dodaj-
my, że jeżeli ktoś chce się 
włączyć w działanie RUTW, 

a zwłaszcza uczestniczyć w spotka-
niach Dyskusyjnego Klubu Seniora, to 
odbywają się one w każdy poniedzia-
łek w godzinach od 10 do 12 w Miej-
skim Centrum Kultury im. H. Bisty 
w Nowym Bytomiu.  JO

Do akcji sadzenia drzewek  
przyłączyli się mieszkańcy Bykowiny.
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RUDZKI UNIwERSytEt tRZEcIEgO wIEKU

Gaudeamus po raz piętnasty!
Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku działa już 15 lat. W środę (10.10) w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty 
dla słuchaczy uniwersytetu odbyła się szczególna uroczystość. Seniorzy oprócz tego, że zainaugurowali kolejny 
rok działalności, obchodzili także piętnastolecie działalności. 

Fo
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– Starość to jest stan ducha, a Wasz 
duch jest młody. Jesteście aktywni 
i w różny sposób rozwijacie swoje pa-
sje. Zapraszacie wielu ciekawych go-
ści, organizujecie wykłady i spotkania 
z niezwykłymi ludźmi. Cały czas dzia-
łacie i to jest piękne – powiedziała 
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy 
Śląskiej podczas inauguracji RUTW. 
– Bardzo cieszę się, że rozwijacie swo-
je pasje i jesteście aktywni, chce Wam 
się działać i potraficie zarażać swoimi 
pasjami innych, często dużo młodszych 
od siebie ludzi oraz przekazywać im 
swoją wiedzę. Życzę, żeby nowy rok 

akademicki był dla Was bardzo udany 
– dodała. 

Podczas uroczystości słuchacze 
wspólnie odśpiewali hymn studencki, 
a prezes stowarzyszenia Teresa Chu-
dziak oficjalnie otworzyła nowy rok 
akademicki oraz zachęciła seniorów 
do dalszej nauki. – Rudzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku to sposób na życie. 
Nasze stowarzyszenie skupia wielu po-
zytywnie zakręconych seniorów, którzy 
mają mnóstwo pasji. Staramy się roz-
wijać te nasze pasje i brać udział 
w różnych zajęciach, które to umożli-
wiają – podkreśliła Teresa Chudziak. 

– W programie naszych zajęć nie bra-
kuje ciekawych wykładów, semina-
riów, lektoratów językowych, kursów 
komputerowych, zajęć plastycznych, 
teatralnych i sportowych. Seniorzy 
mogą się integrować, a dodatkowo 
uczyć nowych rzeczy, na które nie mie-
li czasu w młodości. Rozwijają się in-
telektualnie i artystycznie, a przy oka-
zji mogą się dobrze bawić – dodała. 

Czesne za semestr na uniwersytecie 
dla seniorów kosztuje 50 złotych, 
a nowo przyjęci muszą zapłacić dodat-
kowo 30 złotych. Za niektóre zajęcia 
wymagana jest dodatkowa, ale niewy-
soka opłata. Zajęcia odpłatne to m.in. 
lektoraty języków obcych (angielski, 
niemiecki i rosyjski), gimnastyka izo-
metryczna, gimnastyka w wodzie, 
akademia filmowa, joga czy ajurweda. 
Z kolei udział w zajęciach plastycz-
nych, teatralnych czy wykładach jest 
bezpłatny. RUTW organizuje także se-
minaria, wykłady, spotkania z cieka-
wymi ludźmi oraz różne wyjazdy. Słu-
chacze RUTW mogą również uczest-
niczyć w Dyskusyjnym Klubie Senio-
ra czy korzystać z kawiarenki.  AL

Prezydent 
Grażyna 
Dziedzic 

złożyła 
życzenia 

słuchaczom 
RUTW. 

Zazieleniło się dzięki  
seniorom

Sto drzewek na stulecie odzyskania niepodległości w Polsce – to akcja, 
którą Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował w sobotę (13.10) 
na terenach zielonych przy ul. Wilka i Zgrzebnioka w Bykowinie. W ten 
sposób seniorzy postanowili włączyć się w trwające w całym kraju w tym 
roku uroczystości.

Seniorzy w sobotni poranek zakasa-
li rękawy i wraz z zaproszonymi gość-
mi nie tylko świętowali rocznicę od-
zyskania niepodległości, ale także 
dzięki nim zazieleniło się w Bykowi-
nie. – Inicjatorką sadzenia drzewek 
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21 RUDZKI SENIOR

ZŁOTE GODY

Cecylia i Henryk Bieńkowie.  Aniela i Roman Drabkowie. Danuta i Romuald Drażykowie.

Zofia i Henryk Góreckowie. Zdzisława i Jan Królowie.  Krystyna i Janusz Lesiowie.  Zofia i Henryk Mąkosowie.

Renata i Eugeniusz Ociepkowie. Gabriela i Marian Olszakowie.  Antonina i Bernard Piwoniowie.  Elżbieta i Zygmunt Piwoniowie.

Barbara i Paweł Poloczkowie.  Maria i Piotr Sopalowie. Łucja i Antoni Szymczykowie. Helena i Alfons Tomeccy.

 Irena i Henryk Wiedemannowie.  Krystyna i Jan Wielgusowie.  Anna i Zbigniew Ziębowie.

Stefania i Stefan Kanowscy.



OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 7 września 2018 r.
Na podstawie art. 16 § 1, ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zmianami), 

w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. 
z 2018r. poz. 1561), podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów gło-
sowania; możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocników; 
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o wyznaczonych obwo-
dowych komisjach wyborczych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska, Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. 2. 3.

R
U

D
A

1.
Ballestremów, Bartosza Głowackiego, Górnicza, Jana Kilińskiego, Jana 
Matejki, Joachima Achtelika, Marii Konopnickiej, Na Łąkach, Nad 
Bytomką, Ogrodowa, Sobieskiego

Szkoła Podstawowa nr 28
Ruda Śląska
ul. Ryszarda Sprusa 4

2.
Feliksa Wyleżoła, Orzegowska od nr 2 do nr 32 (parzyste) i od nr 1 do 
nr 23A (nieparzyste), Piastowska, Potokowa, Ryszarda Sprusa, Szyb 
Bartosza, Wandy, Wesoła, Wincentego

Szkoła Podstawowa nr 28
Ruda Śląska
ul. Ryszarda Sprusa 4

3. Antoniego Maya, Dunajewskiego, Jana Dobrego, Jana Gierałtowskiego, 
Ks. Józefa Czempiela

Szkoła Podstawowa nr 41
Ruda Śląska,
ul. Jana Gierałtowskiego 15           

4. Kędzierzyńska, Przy Kolei, Stefana Żeromskiego, Zwycięstwa
Szkoła Podstawowa nr 41
Ruda Śląska,
ul. Jana Gierałtowskiego 15           

5. Adama Mickiewicza, Bankowa, Stanisława
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Ruda Śląska,
ul. Adama Mickiewicza 15

6. Henryka Wieniawskiego, Powstańców, Wolności od nr 1 do nr 31 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 28 (parzyste)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Ruda Śląska,
ul. Adama Mickiewicza 15

7.

Andrzeja Mielęckiego, Antoniego Sieronia, Emanuela Smołki, Gustawa 
Morcinka, Juliusza Ligonia, Karola Miarki, Kościelna, Macieja, Marii 
Skłodowskiej-Curie, plac Chopina, Porębska, Promienna, Sosinki, 
Stanisława Staszica, Starowiejska, Szczęść Boże, Torowa, Wiktora 
Bujoczka, Wincentego Janasa, Władysława Żeleńskiego, Wolności od nr 
33 do końca (nieparzyste)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
Specjalnych
Ruda Śląska,
ul. Wiktora Bujoczka 2                    

8. Zofi i Nałkowskiej
Szkoła Podstawowa nr 3
Ruda Śląska,
ul. Cypriana Norwida 10

9. Cypriana Norwida, Czesława Miłosza, Stanisława Lema
Szkoła Podstawowa nr 3
Ruda Śląska,
ul. Cypriana Norwida 10

10. Kokotek, Magazynowa, Szyb Powietrzny
Dyrekcja Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Ruda Śląska,
ul. Magazynowa 12                         

11. Raciborska, Słowiańska, Wawelska, Wolności od nr 32 do końca 
(parzyste)

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Przychodnie 
Lekarskie s.c.
Ruda Śląska, ul. Wawelska 7          

12.

1 Maja od nr 365 do końca (nieparzyste) i od nr 362 do końca (parzyste), 
Astrów, Bratków, Chabrów, Jaśminów, Konwalii, Krokusów, Noworudzka, 
Różana, Sasanek, Storczyków, Szyb Mikołaj, Szyb Walenty, Tulipanów, 
Wenus, Wiktora Brańskiego, Zabrzańska od nr 50 do końca

Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1
Ruda Śląska
ul. Astrów 5
                                                            

13. Bzów, Chryzantem, Klary, Magnolii
Szkoła Podstawowa nr 30
Ruda Śląska,
ul. Chryzantem 10                            

14. Fiołków, Narcyzów
Szkoła Podstawowa nr 30
Ruda Śląska,
ul. Chryzantem 10                            
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15.

Adama Huloka, Aleksandra Puszkina, Bobrecka, Emilii Plater, Gliwicka, 
Jaracza, Józefa Janty, Kardynała Augusta Hlonda, Królowej Jadwigi, 
Mateusza, Orzegowska od nr 25 do końca (nieparzyste) i od nr 34 
do końca (parzyste), Piotra Tomanka, Przelotowa, Skalna, Stanisławy 
Wysockiej, Warszawska, Witolda Czapli

Dom Pomocy Społecznej 
„Senior” Ruda Śląska,
ul. Aleksandra Puszkina 7               

16.
Antoniego Zielińskiego, Bytomska od nr 23 do końca (nieparzyste) i 
od nr 2 do końca (parzyste), Grunwaldzka, Jerzego Ziętka, Młodego 
Górnika, Piaseczna, Stroma

Szkoła Podstawowa nr 6
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8                                 

17. Kopalnia Karol, Ludwika Piechy, Walentego Fojkisa
Szkoła Podstawowa nr 6
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8                                  

18.

Akacjowa, Czereśniowa, Eugeniusza Romera, Jesionowa, Jurija Gagarina, 
Konstantego Ciołkowskiego, Leszczynowa, Mariana Smoluchowskiego, 
Młyn Szombierski, Olchowa, Owocowa, Stefana Banacha, Wacława 
Sierpińskiego, Witolda Doroszewskiego, Władysława Wołkowa

Szkoła Podstawowa Nr 40 (Budynek B)
Ruda Śląska
ul. Bytomska 1

19. Bytomska od nr 1 do nr 21 (nieparzyste), Jana Waniora, Konstantego 
Latki

Szkoła Podstawowa Nr 40 (Budynek B)
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

20. Emanuela Imieli, Ignacego Nowaka, Karola Goduli, Lipińska, Rencistów, 
Wincentego Lipa bez nr 2

Przychodnia Rejonowa Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ruda Śląska
ul. Wincentego Lipa 3                     

21.
Antoniego Tiałowskiego, Fabryczna, Floriana, Joanny od nr 1 do 11 
(nieparzyste) i od nr 2 do 16 (parzyste), Maksymiliana Kolbe, plac 
Niepodległości, Przedszkolna, Tylna

Osiedlowy Dom Kultury RSM „Jowisz”
Ruda Śląska,
ul. Joanny 12

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. 2. 3.
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LA 22. Podlas
Szkoła Podstawowa nr 40 
(Budynek A) Ruda Śląska,
ul. Joanny 13                                    

23. Heleny Modrzejewskiej, Ludwika Solskiego
Szkoła Podstawowa nr 40, 
(Bydynek A) Ruda Śląska,
ul. Joanny 13                                     

24.
Joanny od nr 13 do końca (nieparzyste) i od nr 18 do końca (parzyste), 
Stara, Szyb Zofi i, Wojciecha Bogusławskiego

Szkoła Podstawowa nr 40
(Bydynek A) Ruda Śląska,
ul. Joanny 13                                     

CH
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25.
Asfaltowa, Droga do Lipin, Dworcowa, Jana Styczyńskiego, Józefa 
Szafranka, Nowobytomska, Pawła, plac Szkolny, Przedtorze, Szyb 
Barbary, Węglowa, Zabrzańska od nr 1 do nr 49

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Ruda Śląska
ul. Węglowa 8                                  
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26.

Dobrej Nadziei, Gen. Hallera, Hutnicza, Jadwigi Markowej od nr 8 do 
końca, Jana Smolenia, Konstantego Damrota, Konstytucji, Objazdowa 
od nr 1 do nr 12, Ofi ar Katynia, Piotra Niedurnego od nr 69 do końca 
(nieparzyste) i od nr 50 do końca (parzyste), Planty Kowalskiego, 
Podgórze, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Rudzka, Stalowa, Żelazna

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1
Ruda Śląska,
ul. Generała Hallera 6                     

27.
Jadwigi Markowej od nr 1 do nr 7, Parkowa, Piotra Niedurnego od nr 
38 do nr 48A (parzyste) i od nr 59 do nr 67A (nieparzyste), plac Jana 
Pawła II

Urząd Miasta (budynek B)
Ruda Śląska,
ul. Piotra Niedurnego 46                

28.

Czarnoleśna od nr 1 do nr 17 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 12 (parzyste), 
Objazdowa od nr 13 do nr 17D (nieparzyste), Piotra Niedurnego od nr 
43 do nr 57 (nieparzyste) i od nr 30 do 36 (parzyste), Pokoju, Tadeusza 
Kościuszki, Wojska Polskiego

Zespół Szkół Muzycznych 
I i II Stopnia, Ruda Śląska,
ul. Piotra Niedurnego 36               

29.

Chorzowska od nr 1 do nr 13E (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20A 
(parzyste), Grochowska, Ignacego Krasickiego, Jana Furgoła, Kolejowa, 
Kolista, Łączna, Piotra Niedurnego od nr 11 do 41 (nieparzyste) 
i od nr 12 do 28C (parzyste)

Przychodnia Rejonowa Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, Ruda Śląska,
ul. Pokoju 4                                       

30.
Chorzowska od nr 15 do końca (nieparzyste) i od nr 22 do końca 
(parzyste), Józefa Lompy, Lisia, Mieszka I, Ratowników, Spółdzielcza

Szkoła Podstawowa nr 22
Ruda Śląska, ul. Ratowników 15                     

31. Ks. Jana Szymały, Szarotek
Szkoła Podstawowa nr 22,
Ruda Śląska, ul. Ratowników 15                      
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32.
1 Maja od nr 323 do nr 363 (nieparzyste) i od nr 316 do nr 360A 
(parzyste), Czarnoleśna od nr 19 do końca (nieparzyste) i od nr 14 do 
końca (parzyste), Jana Stefana Dworaka, Kazimierza, Lwa Tołstoja

Szkoła Podstawowa nr 4
Ruda Śląska,
ul. Lwa Tołstoja 1                             

33.
Główna od nr 1 do nr 5 (nieparzyste) oraz od nr 2 do nr 20D (parzyste), 
Jarzębinowa, Osiedlowa

Szkoła Podstawowa nr 8
Ruda Śląska, ul. Główna 1

34.
1 Maja od nr 291 do nr 321 (nieparzyste) i od nr 284 do nr 314 
(parzyste), Fryderyka Joliot-Curie, Juliusza Słowackiego bez nr 22, Karola 
Bytomskiego, Pawła Kubiny, Zygmunta Krasińskiego

Szkoła Podstawowa nr 8
Ruda Śląska,
ul. Główna 1

35. Lecha, Piotra Niedurnego od nr 1 do nr 10
Miejskie Przedszkole nr 37
Ruda Śląska
ul. Obrońców Westerplatt e 7a      

36. Obrońców Westerplatt e
Miejskie Przedszkole nr 37,
Ruda Śląska
ul. Obrońców Westerplatt e 7a      

37.

Działkowców, Grzegorza Fitelberga, Henryka Sienkiewicza, Jarosława 
Dąbrowskiego, Józefa Elsnera, Juliana Tuwima, Juliana Ursyna 
Niemcewicza, Ks. P. Ściegiennego, Kupiecka, Ludomira Różyckiego, 
Michała Ogińskiego, Mieczysława Karłowicza, Odrodzenia, Oskara 
Kolberga, Pelagii Zdziebkowskiej, Piotra Czajkowskiego, Pocztowa, 
Tadeusza Sygietyńskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Targowa, Teatralna, 
Wąska, Witolda Maliszewskiego, Zygmunta Noskowskiego

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22        

38.
1 Maja od nr 239 do nr 289 (nieparzyste) i od nr 242 do nr 282B 
(parzyste), Alojzego Jankowskiego, Antoniego Nowary od nr 1 do nr 11A 
(nieparzyste), Katowicka od nr 1 do nr 29,

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22        

39. Ignacego Paderewskiego

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących nr 2
Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22        

40.
Dr. Józefa Rostka, Gilów, Gołębi, Jana Długosza, Janusza Korczaka, 
Katowicka od nr 30 do nr 77, Kukułcza, Pawła Stalmacha, Władysława 
Reymonta

Szkoła Podstawowa nr 16 
(Budynek B), Ruda Śląska,
ul. Obrońców Westerplatt e 2a      

41.
Bocianów, Okopowa, Robotnicza, Szyb Andrzeja, Tadeusza Rejtana, 
Topolowa

Szkoła Podstawowa nr 16 
(Budynek B), Ruda Śląska,
ul. Obrońców Westerplatt e 2a      

42.

1 Maja od nr 201 do nr 237A (nieparzyste) i od nr 194 do nr 240 
(parzyste), Antoniego Nowary od nr 2 do końca (parzyste) i od nr 13 
do końca (nieparzyste), Bielszowicka od nr 1 do nr 50, Brata Alberta, 
Fryderyka Szopena, Jana Gwiżdża, Licealna, Mikołaja Kopernika, 
Poprzeczna, Ryszarda Magdziorza, Strażacka, Wawrzyna Kałusa, 
Wiejska, Wodna, Żwirki i Wigury

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. M. Kopernika
Ruda Śląska,
ul. Wawrzyna Kałusa 3                   

43.

1 Maja od nr 133 do nr 199 (nieparzyste) i od nr 120 do nr 192 
(parzyste), Dębowa, Generała Stanisława Maczka, Hansa Liebherra, 
Jaskółcza, Karola Gabora, Kąpielowa, Kolonia Zwycięstwa, Krótka, 
Ludowa, Mostowa, Nowa, Olimpijska, Piaskowa, Polna, Radosna, 
Spokojna, Szyb Aliny, Teodora Nowoka, Wincentego Pola, Wrzosowa, 
Wyzwolenia od nr 151 do końca

Szkoła Podstawowa nr 7
Ruda Śląska,
ul. 1 Maja 173
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Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. 2. 3.
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44.

Adolfa Kempnego, Bukowa, Cynkowa, Edmunda Kokota od nr 1 do nr 
66, Gliniana, Główna od nr 7 do 9 (nieparzyste) i od nr 22 do końca 
(parzyste), Nad Dołami, Partyzantów, Pasieczna, Stanisława Kunickiego, 
Szpitalna, Wysoka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Ruda Śląska
ul. Główna 40

45.

Admiralska, Albina Kowaczka, Basenowa, Budowlanych, Cicha, 
Dolna, Dr. Jordana, Halembska od nr 160 do końca, Husarska, Jana 
Kasprowicza, Jaworowa, Jodłowa, Karola Wideckiego, Krzywa,
Ks. Józefa Niedzieli od nr 1 do nr 23 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 18 
(parzyste), Kwiatowa, Maksymiliana Chroboka, Na Piaski od nr 1 do 
nr 57 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 44A (parzyste), Obrońców Pokoju, 
Ogrodnicza, PCK, Piernikarczyka, Poligonowa, Powstańców Śląskich, 
Rycerska, Sportowców, Ułańska, Ustronna, Wierzbowa, Wojciecha 
Kossaka, Wypoczynkowa

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej
ul. Edmunda Kokota 170                

46.
Bielszowicka od nr 51 do końca, Edmunda Kokota od nr 67 do nr 187 
(nieparzyste) i od nr 68 do nr 198 (parzyste), Noblistów Śląskich, 
Równoległa

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej
ul. Edmunda Kokota 170               

47.
Górna, Jasna, Ks. Józefa Niedzieli od nr 20 do końca (parzyste) i od 
nr 25 do końca (nieparzyste), Stanisława Nabzdyka, Władysława 
Broniewskiego, Zajęcza

Szkoła Podstawowa nr 13
Ruda Śląska,
ul. Ks. Józefa Niedzieli 61              

48.

Artura Grott gera, Edmunda Kokota od nr 189 do końca (nieparzyste) 
i od nr 200 do końca (parzyste), Ernesta Twaruszki, Fińska, Gabriela 
Narutowicza, Gen. Bema, Gęsia, Jakuba Jasińskiego, Jedności,
Joachima Lelewela, Karola Szymanowskiego, Kingi, Komuny Paryskiej, 
Ludwika Mierosławskiego, Mokra, Na Piaski od nr 59 do końca 
(nieparzyste) i od nr 46 do końca (parzyste), Pawłowska, Pionierów, 
Pogodna, Poznańska, Słoneczna, Szkolna, Walerego Wróblewskiego, 
Węzłowa, Wiosenna, Władysława Łokietka, Wojciecha Drzymały, 
Wspólna, Zielona

Szkoła Podstawowa nr 17
Ruda Śląska,
ul. Szkolna 22                                    
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49.
Drozdów, Gwarecka bez nr 3, 3A, 3B, Kanarków, Sikorek, Skowronków, 
Słowików

Miejskie Przedszkole nr 43
Ruda Śląska,ul. Drozdów 6 

50. Górnośląska, Harcmistrza Józefa Pukowca, Szpaków
Miejskie Przedszkole nr 43
Ruda Śląska, ul. Drozdów 6

51.
11 Listopada, Boczna, Jagiellońska, Józefa Pordzika, Józefa Rymera, 
Kręta, Ks. Augustyna Potyki, Prosta, Ryszarda Siekiela, Wita Stwosza, 
Wojciecha Korfantego od nr 53 do końca

Szkoła Podstawowa nr 23
Ruda Śląska,
ul. 11 Listopada 15

52.
Jerzego Drażyka, Katowicka od nr 78 do końca, Okrężna, Otylii, 
Plebiscytowa, Zgody

Miejskie Przedszkole nr 45
Ruda Śląska,
ul. Bolesława Chrobrego 6

53. Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego
Miejskie Przedszkole nr 45
Ruda Śląska,
ul. Bolesława Chrobrego 6             

54. Alfonsa Zgrzebnioka, Gwarecka nr 3, 3A, 3B, Pawła Poloczka
Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2                                

55. Henryka Sławika, Jana Karskiego, Józefa Grzegorzka
Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 21, Ruda Śląska,
ul. Józefa Grzegorzka 8                   

56.
Brygadzistów, Emila Szramka, Kombajnistów, Sztygarska, Szybowa, 
Wincentego Pośpiecha, Wojciecha Korfantego od nr 17 do nr 51 
(nieparzyste) i od nr 20 do nr 52 (parzyste)

Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2                                

57. Franciszka Wilka, Kopalniana, Sztolniowa
Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2                                 
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58.

Barbary, Biskupa Wilhelma Pluty, Jacka Malczewskiego, Józefa, Józefa 
Chełmońskiego, Kasztanowa, Klonowa, Ks. Ludwika Tunkla od nr 49 
do końca (nieparzyste) i od nr 22 do końca (parzyste), Stanisława 
Moniuszki, Strumykowa, Świętochłowicka, Wojciecha Korfantego od 
nr 1 do nr 15 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 18 (parzyste), Xawerego 
Dunikowskiego

Szkoła Podstawowa nr 21
Ruda Śląska,
ul. Ks. Ludwika Tunkla 125           

59.

Aleja Dworcowa, Borowików, Brynowska, Cegielniana, Ciasna, Do 
Dworca, Dojazdowa, Drobna, Gaikowa, Gościnna, Grzybowa, Józefa 
Piłsudskiego, Kłosowa, Krakusa, Ks. Ludwika Tunkla od nr 1 do nr 
47 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20 (parzyste), Ks. Stanisława Bisty, 
Księżycowa, Lipowa, Łukowa, Maślaków, Oddziałów Młodzieży 
Powstańczej, Oświęcimska od nr 115 do nr 133 (nieparzyste) i od nr 124 
do nr 132 (parzyste), Pieczarek, Poranna, Przemysłowa, Radoszowska od 
nr 161 do końca (nieparzyste) i od nr 128 do końca (parzyste), Rydzów, 
Rzeczna, Stanisława Turskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Sudecka, 
Śląska, Tatrzańska, Władysława Jagiełły, Zjednoczenia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„BUM-MED” Sp. z o.o.
Ruda Śląska
ul. Radoszowska 163                      

60.

Bolesława Prusa, Borówkowa, Chmielna, Do Gródka, Głogowa, 
Handlowa, Huculska, Jabłoniowa, Jacka, Jagodowa, Jana 
Kochanowskiego, Jeżynowa, Kaszubska, Kochłowicka od nr 91 do końca, 
Krakowska, Krańcowa, Leopolda Staff  a, Letnia, Łąkowa, Malinowa, 
Mikołaja Reja, Mrówcza, Ondraszka, Opłotki, Orzechowa, Oświęcimska 
od nr 135 do końca (nieparzyste) i od nr 134 do końca (parzyste), Pelagii 
Kwapulińskiej, Pomorska, Poziomkowa, Roberta Żymły, Rybna, Sadowa, 
Siewna, Stefana Rogozińskiego, Szyb Artura, Średnia, Warmińska, 
Weteranów, Wirecka, Wrocławska, Wyzwolenia od nr 1 do nr 150

Szkoła Podstawowa nr 20
Ruda Śląska,
ul. Wyzwolenia 11                            

61. Brzozowa, Kamienna, Karolinki, Łowiecka, Solna, Strzelecka, Tęczowa
Szkoła Podstawowa nr 18, Ruda Śląska,
ul. Ignacego Łukasiewicza 7

62.
Ignacego Łukasiewicza, Opolska, Oświęcimska od nr 79 do nr 113 
(nieparzyste) i od nr 86 do nr 122 (parzyste), Radoszowska od nr 104 do 
nr 126 (parzyste) i od nr 137 do nr 159 (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa nr 18
Ruda Śląska,
ul. Ignacego Łukasiewicza 7

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. 2. 3.

K
O
C
H
ŁO

W
IC

E

63.

Bałtycka, Bratnia, Cyprysowa, Długa, Dożynkowa, Gajowa, Grobla 
Kolejowa, Jana, Jana Dzierżonia, Kalinowa, Mazowiecka, Młodzieżowa, 
Nasypowa, Norberta Bończyka, Oświęcimska od nr 1 do nr 77 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 84 (parzyste), Radoszowska od nr 1 do 
nr 135 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 102 (parzyste), Stefana Batorego, 
Warsztatowa, Wschodnia, Ziemska, Żurawia

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3
Ruda Śląska,
ul. Oświęcimska 90                         

H
A

L
E

M
B

A

64.

1 Maja od nr 55 do nr 131 (nieparzyste) i od nr 36 do nr 118 (parzyste), 
Alberta Pakuły, Armii Krajowej, Chłopska, Czwartaków, Dziewanny, 
Floriana Marciniaka, Grodzka, Harcerska, Hubalczyków, Jadwigi Śląskiej, 
Junaków, Jutrzenki, Ks. Pawła Lexa, Kurpiowska, Łowicka, Łużycka, 
Majowa, Mała, Marzanny, Mazurska, Pancernych, Piwna, Skośna, 
Sobótki, Sokolska, Staropolska, Strzelców Bytomskich, Świętojańska

Szkoła Podstawowa nr 24
(Budynek A)
Ruda Śląska,
ul. Ks. Pawła Lexa 3                        

65.

Beskidzka, Halembska od nr 9 do nr 159, Jastrzębia, Jerzego Kukuczki, 
Kończycka, Lubuska, Makoszowska, Miedziana, Młyńska, Morska, 
Nikodema Jaronia, Nowy Świat, Orla, Podlaska, Przyjaźni, Romantyczna, 
Rybnicka, Sejmu Śląskiego, Spiżowa, Srebrna, Złota, Żeliwna

Szkoła Podstawowa nr 24
(Budynek B) 
Ruda Śląska,
ul. Ks. Pawła Lexa 14

66.
Jana Brzechwy, Jana Parandowskiego, Kazimierza Brodzińskiego, 
Konstantego I. Gałczyńskiego, Kornela Makuszyńskiego

Hala Widowiskowo-Sportowa
MOSiR, Ruda Śląska,
ul. Kłodnicka 95                              

67.
1 Maja od nr 24 do nr 30 (parzyste) i od nr 25 do nr 53 (nieparzyste), 
Graniczna, Halembska od nr 1 do nr 8, Kłodnicka od nr 58 do końca, 
Kuźników, Poli Gojawiczyńskiej, Rolnicza

Hala Widowiskowo-Sportowa
MOSiR, Ruda Śląska,
ul. Kłodnicka 95                              

68.

Adama Asnyka, Bagienna, Brunona Schulza, Burszki, Elizy Orzeszkowej, 
Gabrieli Zapolskiej, Haliny Poświatowskiej, Ignacego Kaczmarka, 
Józefa Poniatowskiego, Kazimierza Pułaskiego, Kłodnicka od nr 1 do 
nr 57, Kochłowicka od nr 1 do nr 90, Ligocka, Łanowa, Makowa, Marii 
Dąbrowskiej, Marii Kuncewiczowej, Marii Rodziewiczówny, Mikołowska, 
Miła, Nowowiejska, Odrzańska, Panewnicka, Piękna, Piotra Skargi od nr 
1 do nr 75 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 84A (parzyste), Ptasia, Romualda 
Traugutt a, Sosnowa, Studzienna, Wawrzyńca Szczudlaka, Wiśniowa, 
Wyżynna, Zacisze, Żytnia

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Ruda Śląska,
ul. Ignacego Kaczmarka 9 
                                                          

69.
Energetyków od nr 5 do nr 17C (nieparzyste), Grabowa, Międzyblokowa 
od nr 12 do nr 16 (parzyste), Międzyblokowa od nr 20 do końca 
(parzyste), Modrzewiowa

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 
z Klasami Integracyjnymi
Ruda Śląska, 
ul. Energetyków 15                         

70.
Energetyków od nr 1 do nr 3 i od nr 19 do końca (nieparzyste) oraz od 
nr 2 do końca (parzyste), Przyjazna, Solidarności od nr 17 do końca 
(nieparzyste) i od nr 22 do końca (parzyste)

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 15 
z Klasami Integracyjnymi
Ruda Śląska, 
ul. Energetyków 15                         

71.
Międzyblokowa od nr 2 do nr 10 (parzyste) i od nr 1 do końca 
(nieparzyste), Międzyblokowa nr 18, Miodowa, Solidarności nr 20 i od 
nr 13 do nr 15D (nieparzyste)

Miejskie Przedszkole nr 35
Ruda Śląska,
ul. Ludwika Zamenhofa 3              

72.
Kosynierów, Ludwika Zamenhofa, Solidarności od nr 2 do nr 18 
(parzyste) i od nr 1 do nr 11D (nieparzyste)

Szkoła Podstawowa nr 27
Ruda Śląska, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12            

73. Borowa, Leśna, Świerkowa, Wilcza
Szkoła Podstawowa nr 27 
Ruda Śląska, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12            

74.
1 Maja od nr 1 do nr 23A, Cisowa, Krucza, Olszynowa, Piotra Skargi od 
nr 77 do końca (nieparzyste) i od nr 86 do końca (parzyste), Racławicka, 
Śmiłowicka

Szkoła Podstawowa nr 27
Ruda Śląska, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12            

75. Wolności 30
Dom Pomocy 
Społecznej Święta Elżbieta            

76. Wincentego Lipa 2
NZOZ Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o.o.                                           

77. Główna 11
NZOZ Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o.o.                                           

78. Juliusza Słowackiego 22 Pensjonat 
„Senior”                                             

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w 
lokalu wyborczym.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub 
korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powi-
nien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu, najpóź-
niej do dnia 8 października 2018 r. Zgłoszenie zamiaru głosowania 
korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania 
(tzw. II tura) w wyborach Prezydenta Miasta. W przypadku przepro-
wadzenia ponownego głosowania, wyborca, który nie zgłosił zamiaru 
głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, 
może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 
25 października 2018 r.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, 
a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez 
pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca 
składa wniosek w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, jeśli jest wpisany do 
rejestru wyborców Rudy Śląskiej, najpóźniej do dnia 12 października 

2018 r. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowa-
niem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach Prezy-
denta Miasta Ruda Śląska, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Nato-
miast wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wnio-
sku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek 
po dniu pierwszego głosowania, najpóźniej do dnia 26 października 
2018 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu 
pytania można zgłaszać do Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydział 
Spraw Obywatelskich tel. 32 244 90 19 lub 32 244 90 20.

Obwodowe Komisje Wyborcze od numeru 1 do 74 są wyznaczone 
dla głosowania korespondencyjnego.

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowane do po-
trzeb wyborców niepełnosprawnych są oznaczone symbolem 

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowane do po-
.

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej będą 
otwarte w dniu wyborów (21 października 2018 r. oraz w dniu głoso-
wania ponownego) w godzinach od 7.00 do 21.00.

 PREZYDENT MIASTA  RUDA ŚLĄSKA
GRAŻYNA DZIEDZIC
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Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

SKOWRONEK Aleksandra Maria1. , lat 52, zam. RUDA ŚLĄSKA
DOBROWOLSKI Bartosz Piotr2. , lat 43, zam. RUDA ŚLĄSKA
ŻUREK Janusz Hubert3. , lat 58, zam. RUDA ŚLĄSKA
RIEDEL Mirosław Piotr4. , lat 37, zam. RUDA ŚLĄSKA
ZARĘBSKA Anna Helena5. , lat 38, zam. RUDA ŚLĄSKA
SZYMAŃSKI Marek Szymon6. , lat 31, zam. RUDA ŚLĄSKA
KORKUS Gabriela Weronika7. , lat 34, zam. RUDA ŚLĄSKA
REDEŁKIEWICZ Aleksandra Anna8. , lat 23, zam. RUDA ŚLĄSKA
SAREK Józef Aleksander9. , lat 53, zam. RUDA ŚLĄSKA
KUCHARSKI Władysław10. , lat 71, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 5 – KKW SLD LEWICA RAZEM
BUBAŁA Bogdan Sylwester1. , lat 54, zam. RUDA ŚLĄSKA,
złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa 2. 
w rozumieniu przepisów powołanej ustawy
MUSIOŁ Gizela Urszula3. , lat 65, zam. RUDA ŚLĄSKA
COP Adam Grzegorz4. , lat 29, zam. RUDA ŚLĄSKA
JANUSZKIEWICZ Daria Olimpia5. , lat 49, zam. RUDA ŚLĄSKA
BĘBNOWICZ Katarzyna Anna6. , lat 30, zam. RUDA ŚLĄSKA
BERUDA Jolanta Izabela7. , lat 42, zam. RUDA ŚLĄSKA
WIŚNIEWSKI Andrzej Ireneusz8. , lat 61, zam. RUDA ŚLĄSKA
SKOWRON Jerzy9. , lat 36, zam. RUDA ŚLĄSKA
MUSZIK Tomasz Aleksander10. , lat 24, zam. RUDA ŚLĄSKA
URBAŃSKI Jerzy Adam11. , lat 65, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
WESOŁY Marek Jacek1. , lat 46, zam. RUDA ŚLĄSKA
TOBISZOWSKA Dorota Jolanta2. , lat 51, zam. RUDA ŚLĄSKA
NOWAK Wioletta Ewa3. , lat 43, zam. RUDA ŚLĄSKA
PIECHACZEK Krzysztof Jerzy4. , lat 48, zam. RUDA ŚLĄSKA
ŻEBROWSKA Anna5. , lat 35, zam. RUDA ŚLĄSKA
KIC Krzysztof Jan6. , lat 48, zam. RUDA ŚLĄSKA
SROKA Edmund Karol7. , lat 71, zam. RUDA ŚLĄSKA
WŁODARCZYK Adam Jacek8. , lat 46, zam. RUDA ŚLĄSKA
URBAN Henryk9. , lat 65, zam. RUDA ŚLĄSKA
KLASIK Janina Małgorzata10. , lat 60, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 18 – KW ŚPR
PIETER Karol Jan1. , lat 49, zam. RUDA ŚLĄSKA
KASPEREK Jerzy Jacek2. , lat 65, zam. RUDA ŚLĄSKA
MUZYCZYSZYN Janusz Zbigniew3. , lat 70, zam. RUDA ŚLĄSKA
PIETRZAK Marta Halina4. , lat 33, zam. RUDA ŚLĄSKA
GAWRON Dariusz Marcus5. , lat 43, zam. RUDA ŚLĄSKA
KUBICA Mateusz Roman6. , lat 24, zam. RUDA ŚLĄSKA
DANISZ Grzegorz Marek7. , lat 51, zam. RUDA ŚLĄSKA
DOMACHOWSKA Joanna Maria8. , lat 42, zam. RUDA ŚLĄSKA
OGROCKA Sybilla Bożena9. , lat 31, zam. RUDA ŚLĄSKA
SKIERLAK Iwona Joanna10. , lat 43, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 19 – KWW GRAŻYNY DZIEDZIC
DZIEDZIC Grażyna1. , lat 64, zam. RUDA ŚLĄSKA
PŁASZCZYK Agnieszka Barbara2. , lat 45, zam. RUDA ŚLĄSKA
JAROCKI Jacek Tomasz3. , lat 48, zam. RUDA ŚLĄSKA
PACŁAWSKI Andrzej Kazimierz4. , lat 61, zam. RUDA ŚLĄSKA
ZIOMEK Maciej Zbigniew5. , lat 63, zam. RUDA ŚLĄSKA
BŁĄKAŁA-ZAWRONEK Ewa Beata6. , lat 42, zam. RUDA ŚLĄSKA
BANACH Ewa Barbara7. , lat 59, zam. RUDA ŚLĄSKA
KUBEREK Krzysztof Adam8. , lat 37, zam. RUDA ŚLĄSKA
SKUBIS Marcelina Magdalena9. , lat 25, zam. RUDA ŚLĄSKA
KOBIERSKI Marek Franciszek10. , lat 42, zam. RUDA ŚLĄSKA

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej z dnia 3 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Rudzie Śląskiej podaje do wiado-
mości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji   dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych do-
kumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Miejska Komisja Wyborcza w Rudzie Śląskiej podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów 
stwierdzających fakt ich służby w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Okręg wyborczy nr 2

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
WYSTYRK-BENIGIER Barbara Maria1. , lat 55, zam. RUDA ŚLĄSKA
STILLER Marcin Tomasz2. , lat 32, zam. RUDA ŚLĄSKA
STANIA Andrzej3. , lat 70, zam. RUDA ŚLĄSKA
ŁABUDZIŃSKA-KUSZEWSKA Krzysztofa Jadwiga4. , lat 28, zam. RUDA ŚLĄSKA
LEMANIK Barbara Aleksandra5. , lat 50, zam. RUDA ŚLĄSKA
BOGDAN Marek6. , lat 41, zam. RUDA ŚLĄSKA
KOŻDOŃ Mateusz Dawid7. , lat 26, zam. RUDA ŚLĄSKA
PLUTA-SZYMAJDA Patrycja Luiza8. , lat 44, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 5 – KKW SLD LEWICA RAZEM
MILIK Józef Piotr1. , lat 57, zam. RUDA ŚLĄSKA
SMIESKOL Iwona Maria2. , lat 52, zam. RUDA ŚLĄSKA
LEIN Jarosław Henryk3. , lat 52, zam. RUDA ŚLĄSKA
OSMENDA Józef Ernest4. , lat 71, zam. RUDA ŚLĄSKA
BRZEZIŃSKA-DŁÓCIOK Ewa Maria5. , lat 66, zam. RUDA ŚLĄSKA
SPENDEL Anna Jadwiga6. , lat 75, zam. RUDA ŚLĄSKA
MIKODA Zdzisław Julian7. , lat 59, zam. RUDA ŚLĄSKA,
złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa 8. 
w rozumieniu przepisów powołanej ustawy
MIKITIN Janusz Aleksander9. , lat 53, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KRAWCZYK Stefania1. , lat 63, zam. RUDA ŚLĄSKA
WESOŁY Dariusz Piotr2. , lat 44, zam. RUDA ŚLĄSKA
KUCHTA Joachim Jan3. , lat 60, zam. RUDA ŚLĄSKA
BARWIAK Sławomir Włodzimierz4. , lat 51, zam. RUDA ŚLĄSKA
KOMINEK Ireneusz Adam5. , lat 46, zam. RUDA ŚLĄSKA
SKROBISZ Barbara6. , lat 52, zam. RUDA ŚLĄSKA
SZYDŁOWSKA Bogusława7. , lat 52, zam. RUDA ŚLĄSKA
DWORAK Barbara Danuta8. , lat 72, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 18 – KW ŚPR
KUBICA Roman Marceli1. , lat 47, zam. RUDA ŚLĄSKA
BELOK Damian Piotr2. , lat 44, zam. RUDA ŚLĄSKA
KIZINIEWICZ Irena Czesława3. , lat 60, zam. RUDA ŚLĄSKA
MIGAS Jan Marek4. , lat 52, zam. RUDA ŚLĄSKA
WOLAŃSKA-STACHURSKA Iwona Irena5. , lat 43, zam. RUDA ŚLĄSKA
SKUTELA Piotr Jerzy6. , lat 31, zam. RUDA ŚLĄSKA
SPAŁEK Aneta Aleksandra7. , lat 41, zam. RUDA ŚLĄSKA
GARBAS Tomasz Piotr8. , lat 41, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 19 – KWW GRAŻYNY DZIEDZIC
PIEROŃCZYK Michał Walerian1. , lat 40, zam. RUDA ŚLĄSKA
PIÓRKOWSKI Henryk Dominik2. , lat 73, zam. RUDA ŚLĄSKA
SKOWROŃSKA Zofia3. , lat 52, zam. RUDA ŚLĄSKA
CZAPLA Elżbieta Grażyna4. , lat 48, zam. RUDA ŚLĄSKA
GROS Grzegorz Benedykt5. , lat 57, zam. RUDA ŚLĄSKA
ZIELEŹNIK Ewa Maria6. , lat 68, zam. RUDA ŚLĄSKA
SROKA Katarzyna Małgorzata7. , lat 39, zam. RUDA ŚLĄSKA
HANDLER Grzegorz Eugeniusz8. , lat 46, zam. RUDA ŚLĄSKA
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Okręg wyborczy nr 3
Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

TKOCZ Wioletta Janina1. , lat 53, zam. RUDA ŚLĄSKA
WODARSKI Łukasz Wojciech2. , lat 38, zam. RUDA ŚLĄSKA
PARYLAK-JADWISZCZOK Katarzyna Ewa3. , lat 53, zam. RUDA ŚLĄSKA
OCHLIŃSKI Sławomir Andrzej4. , lat 39, zam. RUDA ŚLĄSKA
SZPOTAN Magdalena5. , lat 32, zam. RUDA ŚLĄSKA
WRÓBEL Mateusz Marek6. , lat 25, zam. RUDA ŚLĄSKA
DUBIŃSKI Zbigniew Andrzej7. , lat 53, zam. RUDA ŚLĄSKA
MROCHEN Mateusz Marek8. , lat 31, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 5 – KKW SLD LEWICA RAZEM
JANISZEWSKA Katarzyna Wioleta1. , lat 44, zam. RUDA ŚLĄSKA
ŻYWOT Krzysztof Sebastian2. , lat 47, zam. RUDA ŚLĄSKA
FELKEL Joanna Maria3. , lat 53, zam. RUDA ŚLĄSKA
BARAŃSKI Zbigniew Tadeusz4. , lat 59, zam. RUDA ŚLĄSKA
KASPRZAK Urszula Gertruda5. , lat 64, zam. RUDA ŚLĄSKA
HUCZAŁA Beata Barbara6. , lat 53, zam. RUDA ŚLĄSKA
KAŃTOCH Beata7. , lat 49, zam. RUDA ŚLĄSKA
ZATORSKI Zbigniew8. , lat 55, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
MYSZUR Kazimierz Józef1. , lat 59, zam. RUDA ŚLĄSKA
KOREK Katarzyna Irena2. , lat 53, zam. RUDA ŚLĄSKA
BOCHNIA Krzysztof Bartosz3. , lat 32, zam. RUDA ŚLĄSKA
KOT Jerzy Jan4. , lat 55, zam. RUDA ŚLĄSKA
KUŚ Edward Ignacy5. , lat 70, zam. RUDA ŚLĄSKA
GAJEWSKI Tomasz Dominik6. , lat 40, zam. RUDA ŚLĄSKA
KĘPA Sylwia Dominika7. , lat 29, zam. RUDA ŚLĄSKA
DĄBROWSKA Maria Monika8. , lat 27, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 18 – KW ŚPR
PIECHNICZEK Tomasz Marcin1. , lat 51, zam. RUDA ŚLĄSKA
MERCIK Anna Maria2. , lat 37, zam. RUDA ŚLĄSKA
SKIERLAK Jacek Andrzej3. , lat 41, zam. RUDA ŚLĄSKA
SZCZEPANIAK Mirosław Marcin4. , lat 45, zam. RUDA ŚLĄSKA
PRZYBYŁA Rafał Zygmunt5. , lat 43, zam. RUDA ŚLĄSKA
STRZEMPEK Ludwik6. , lat 58, zam. RUDA ŚLĄSKA
ROSÓŁ Joanna Dominika7. , lat 39, zam. RUDA ŚLĄSKA
BOGDANOWICZ Lucyna8. , lat 66, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 19 – KWW GRAŻYNY DZIEDZIC
KRZYSTECZKO Anna Monika1. , lat 48, zam. RUDA ŚLĄSKA
HANKE Witold Leszek2. , lat 50, zam. RUDA ŚLĄSKA
WIECZOREK Michał Tomasz3. , lat 42, zam. RUDA ŚLĄSKA
PALACZ Izabela Ewa4. , lat 44, zam. RUDA ŚLĄSKA
PILARZ Arkadiusz Zdzisław5. , lat 32, zam. RUDA ŚLĄSKA
COPIK Weronika Agnieszka6. , lat 66, zam. RUDA ŚLĄSKA
UMLAUF Andrzej Bernard7. , lat 58, zam. RUDA ŚLĄSKA
PAKURA Lucjan Karol8. , lat 59, zam. RUDA ŚLĄSKA

Okręg wyborczy nr 4

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
PIETRASZEWSKA Bianka Danuta1. , lat 45, zam. RUDA ŚLĄSKA
CHMIELEWSKA Ewa Maria2. , lat 58, zam. RUDA ŚLĄSKA
WYPIOR Rafał Arkadiusz3. , lat 22, zam. RUDA ŚLĄSKA
BORYSIEWICZ Mateusz Andrzej4. , lat 33, zam. RUDA ŚLĄSKA
KUBELA Małgorzata Helena5. , lat 61, zam. RUDA ŚLĄSKA
WRÓBEL Magdalena Barbara6. , lat 34, zam. RUDA ŚLĄSKA
BENIGIER Jan7. , lat 68, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 5 – KKW SLD LEWICA RAZEM
KRÓTKI Jerzy Grzegorz1. , lat 64, zam. RUDA ŚLĄSKA
ZAGÓRSKI Jacek Dominik2. , lat 53, zam. RUDA ŚLĄSKA
GRZESICA Jerzy Franciszek3. , lat 58, zam. RUDA ŚLĄSKA
SKOWROŃSKA-WAWOK Henryka Maria4. , lat 67, zam. RUDA ŚLĄSKA
MACIĄGOWSKA Grażyna Benedykta5. , lat 60, zam. RUDA ŚLĄSKA
KĘDZIOR Grażyna Stanisława6. , lat 61, zam. RUDA ŚLĄSKA
LITKE Zbigniew Jan7. , lat 53, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
PAKUZA Mariusz Adam1. , lat 42, zam. RUDA ŚLĄSKA
SAMOL Anna Katarzyna2. , lat 31, zam. RUDA ŚLĄSKA
PIEROŃCZYK Marcin Tomasz3. , lat 50, zam. RUDA ŚLĄSKA
KUBICKA Karina Maria4. , lat 55, zam. RUDA ŚLĄSKA
NOWOK Łukasz5. , lat 30, zam. RUDA ŚLĄSKA
DERECKI Sławomir Marek6. , lat 54, zam. RUDA ŚLĄSKA
GAJDA Aleksandra Bogumiła7. , lat 49, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 18 – KW ŚPR
MAKULA Marian Paweł1. , lat 67, zam. RUDA ŚLĄSKA
KOŁODZIEJ Jan Augustyn2. , lat 60, zam. RUDA ŚLĄSKA
BRZOZOŃ Halina Maria3. , lat 61, zam. RUDA ŚLĄSKA
STEUER Łukasz Adrian4. , lat 30, zam. RUDA ŚLĄSKA
PRZYSIĘŻNIUK-MUZYCZYSZYN Janina Bożena5. , lat 68, zam. RUDA ŚLĄSKA
PADLEWSKA Grażyna Janina6. , lat 64, zam. RUDA ŚLĄSKA
PŁOTKOWSKI Kazimierz7. , lat 57, zam. RUDA ŚLĄSKA

Lista nr 19 – KWW GRAŻYNY DZIEDZIC
MEJER Krzysztof Rafał1. , lat 49, zam. RUDA ŚLĄSKA
RODZOCH Krzysztof Bogusław2. , lat 52, zam. RUDA ŚLĄSKA
DRYJA Władysław Ryszard3. , lat 64, zam. RUDA ŚLĄSKA
BRODA Tomasz Jakub4. , lat 38, zam. RUDA ŚLĄSKA
MROCZKOWSKA-LIZUT Katarzyna Anna5. , lat 34, zam. RUDA ŚLĄSKA
DRZYMAŁA-KUBINIOK Beata Jolanta6. , lat 46, zam. RUDA ŚLĄSKA
WIECZOREK Teresa7. , lat 61, zam. RUDA ŚLĄSKA
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Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej

Agata Anna Kozik

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej z dnia 4 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Rudzie Śląskiej podaje do wiadomości publicznej in-
formację o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. DZIEDZIC Grażyna, lat 64, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. 
Ruda Śląska,

 zgłoszona przez KWW GRAŻYNY DZIEDZIC
 
2. PIECHNICZEK Tomasz Marcin, lat 51, wykształcenie wyższe, nie należy do partii poli-

tycznej, zam. Ruda Śląska,
 zgłoszony przez KW ŚPR

3. SKOWRONEK Aleksandra Maria, lat 52, wykształcenie wyższe, członek Platforma Oby-
watelska RP, zam. Ruda Śląska,

 zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
 
4. WESOŁY Marek Jacek, lat 46, wykształcenie wyższe, członek PiS, zam. Ruda Śląska,
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej

Agata Anna Kozik
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Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty, ul. Niedurnego 69, tel. 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl 
25 października, godz. 19.00 

,,Andropauza 3, czyli jak żyć i nie zwariować” – spektakl teatralny
Spektakl „Andropauza 3, czyli jak żyć i nie zwariować” to kontynuacja znanych i popularnych przedstawień „Andropauza – męska rzecz, czyli zdecydo-

wana odpowiedz na Klimakterium” oraz „ Andropauza 2 – męska rzecz być z kobietą”. To arcyzabawna opowieść o tym, że prawdziwe życie zaczyna się po 
sześćdziesiątce! 

Bilety w cenie: 80 zł (parter), 70 zł (balkon).
26 października, godz. 17.00 

„Tam, gdzie przenika talent” – koncert międzypokoleniowy – projekt „Pokolenia”. Wstęp wolny.
27 października, godz. 18.00 

,,Baby” – spektakl  Fundacji  Szafa Gra
Framuga lśniącego okna to brama, w której malowany jest codziennie niezwykły obraz. Oto rozpoczyna się poranny rytuał wyglądania bab przez okna. 

Czy to kobiety solidarne i postępowe, czy raczej może zaściankowe i chowające się po kątach baby? Jedno jest pewne – baby babom zgotowały ten los.
Bilety w cenie: 20 zł, Rudzka Karta Seniora – rabat 20 %.

28 października, godz. 18.00 
„Pokolenia” - koncert fi nałowy i podsumowanie projektu. Wstęp wolny.

Dom Kultury w Bielszowicach, ul. Kokota 170, tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
26 października, godz. 18.00 

Operetka „Księżniczka Czardasza”
,,Księżniczka czardasza” to jedna z najbardziej znanych i uwielbianych operetek napisana przez najwybitniejszych librecistów wiedeńskich. Operetka 

przepełniona jest największymi hitami łączącymi czar wiedeńskich salonów i węgierskich rytmów. 
Bilety w cenie  60 zł.

27 października od godz. 10.00 – przesłuchania w Domu Kultury
28 października godz. 17.00 – koncert laureatów w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu

Festi wal Twórczości Chrześcijańskiej Gloria Dei ,,Siedem Darów Ducha Świętego”
28 października, godz. 15.30 

Śmiechokalipsa – Kabaret NOWAKI
Ta przygoda trwa już 10 lat! Kabaret Nowaki dokładnie od dekady bawi fanów dobrej rozrywki. Niezliczone spektakle i programy telewizyjne to doświad-

czenie, które pozwala na określenie Nowaków mianem ekspertów w dziedzinie śmiechu i żartu. 
Bilety w cenie  50 zł i 60 zł.

Młodzieżowy Dom Kultury,  ul. Janasa 28, tel. 32 243-22-20, www.mdkruda.org
17 października,  przesłuchania, 31 października, wręczenie nagród i koncert laureatów  

Konkurs piosenki pozytywnej i pozytywnego  słowa „DOBRE SŁOWO”
Kategorie: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz  rodzice + dzieci.  

do 21 października nadsyłanie prac, 31 października wystawa i wręczenie nagród
 „Ważne, dobre, piękne” - konkurs plastyczny „Rodzinny” dla dzieci, młodzieży  i   rodziców 

Kategorie wiekowe: uczniowie klas I – IV, uczniowie klas V – VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
do 31 października nadsyłanie prac, 14 listopada wystawa i wręczenie nagród
 „Powstania – zrywy ku wolności”– II konkurs plastyczny z cyklu „Moja ojczyzna” 

Kategorie wiekowe: uczniowie klas: I – IV, V – VIII, uczniowie szkół ponadpodstawowych.  
 Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej, Filia nr 18, ul. 1 Maja 32, tel. 32 242-67-92

17 października,  godz. 17.00
„Zakładka 75” – Benefi s Marka Wacława Judyckiego 

Benefi s oraz wernisaż prac poetyckich i plastycznych jubilata, w oprawie muzycznej zespołu „Od Serca” z Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa Caritas 
Archidiecezji Katowickiej.

Wstęp wolny.
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia CIS „Stary Orzegów” ul. Kard. A. Hlonda 29, tel.: (32) 24 83 637

29 października, godz.18.00
Śląskie Zaduszki Artystyczne ,,Przyjaciele nie odchodzą...” . Wieczornica poetycko-muzyczna poświęcona pamięci 

Zbigniewa Herberta (w dwudziestą rocznicę śmierci) oraz Bernarda Krawczyka (w roku Jego odejścia). 
Wystąpią artyści Atelier Sztuki rudzkiego “Morcinka”. Prowadzenie: Wiesława Żurek oraz opiekunowie Amatorskiego Teatru “Pierro”: Anna Morajko-

Fornal i Grzegorz Dudziak.

Szukasz pracy?
Zostań Kurierem DPD

507-003-508*

* Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
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GÓRNIKU! 
 KUPIMY PRAWA DO AKCJI KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
ORAZ KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A.

JEŻELI JESTEŚ, BĄDŹ BYŁEŚ PRACOWNIKIEM KOPALNI, ZADZWOŃ.
TA OFERTA JEST DLA CIEBIE! KUPIMY RÓWNIEŻ AKCJE HUTY POKÓJ

TEL. 510-806-072 | 519-700-062
NAJWYŻSZE CENY | POKRYWAMY KOSZTY NOTARIALNE | GOTÓWKA OD RĘKI

 Sprzedam 3 pokoje Solidarności, 110 tys., 
2 pokoje, Sławika 44 m2, 109 tys., Olszynowa 
37 m2, 105 tys. Tel. 793-017-323, www.loka-
tor.nieruchomosci.pl.

 Sprzedam 2 mieszkania na Goduli: 50 
tys., 65 tys. Tel. 668-845-818.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

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

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

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

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

 Halemba, trzypokojowe, 54 m2, 165 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 82 m2, 108 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

 Halemba, dom, 210 m2, 465 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam lub wynajmę M-3, 42,3 m2, Wi-
rek. Tel. 513-903-407.

 Wirek, M-2, 34 m2, 39 tys. Tel. 609-814-
723.

 Zarządzanie Nieruchomościami mieszkal-
nymi i komercyjnymi, wspólnotami mieszka-
niowymi. Tel. 785 720 563, www.fh utechnika.
pl.

 Sprzedam działkę 2500 m2, Mikołów-Buja-
ków. Tel. 32 230-70-07, 691-783-745.

 Ruda Śl.-Halemba sprzedam dom 100 m2, 
zabudowanie gospodarcze 70 m2 na działce 
1044 m2. Tel. 004925948934004.

 Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum 
Nowego Bytomia. Tel. 603-372-240.

MOTORYZACJA

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

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

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 
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 najle-
piej. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

USŁUGI

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 
itp. Tel. 501-718-240.

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, domów. Tel. 501-668-930.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. 
Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 
513-981-778.

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

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

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

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

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

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjo-
nalne remonty łazienek, panele, instalacje 
c.o. Tel. 784-699-569.

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

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

 Komputery serwis. Tel. 695-116-768.

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Szybko i solidnie. Tel. 519-639-121.

USŁUGI POGRZEBOWE

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

NIERUCHOMOŚCI
 

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

Eliza
i Bartosz 
Zdebel
dzieci 
Agaty 
i Pawła
ur. 26.09. 
(2829, 
2540 g 
i 54,52 cm)

Igor Sadłoń
syn Żanety i Jakuba

ur. 1.10. (3324 g i 53 cm)

Jagienka Żmuda
córka Marii i Wiktora

ur. 26.09. (3200 g i 55 cm)

Dawid Skutnik
syn Agnieszki i Tomasza

ur. 27.09. (2430 g i 50 cm)

Alicja Główka
córka Agnieszki i Daniela

ur. 27.09. (3370 g i 52 cm)

Malwina Mieszczanin-Brachowicz 
córka Marii i Mirosława ur. 1.10. 

(2860 g i 52 cm)

Wiktoria Rogulska
córka Anny i Michała

ur. 1.10. (3200 g i 56 cm)

Tymoteusz Berliński
syn Agnieszki i Rafała

ur. 2.10. (3860 g i 55 cm)

Firma ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

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

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Hanna Nawrat
córka Kamili i Pawła

ur. 4.10. (3230 g i 53 cm)

Oliwia Kucharska
córka Judyty i Michała

ur. 2.10. (3905 g i 59 cm)

Hubert Szarek
syn Martyny i Marka

ur. 2.10. (3170 g i 54 cm)

Emilia Bladowska
córka Iwony i Bartosza

ur. 4.10. (3340 g i 52 cm)

Miłosz Łętowski
syn Agnieszki i Pawła

ur. 5.10. (3870 g i 54 cm)

Alicja Lotczyk
córka Barbary i Sebastiana
ur. 3.10. (4500 g i 58 cm)

Lena Rymarczyk
córka Sabiny i Jacka

ur. 4.10. (3350 g i 51 cm)

Kubuś Korzec
syn Ewy i Adama

ur. 7.09. (3250 g i 51 cm)

Oliwia Wilk
córka Kariny i Grzegorza

ur. 5.10. (3350 g i 55 cm)

Pola Sobota
córka Anny i Stefana

ur. 5.10. (3100 g i 53 cm)

Hanna 
i Maria 
Pawlak
córki 
Marty i 
Wojciecha
ur. 2.10. 
(2290,
1960 g 
i 52,49 cm)

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

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

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

PRACA

 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni 
pracowników budowlanych doświadczenie 
min 2 lata, brygadzistę z prawem jazdy kat. B, 
tel. 601-504-030 w godz. 7-16, 32 242-24-
11.

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

 Serwisanta domofonów zatrudnię. Tel. 604-
796-694 w godz. 17-18.

 Valdi Plus zatrudni kucharzy i kelnerów do 
pracy stałej i weekendowej kontakt, tel.  32 
330-05-62, valdiplus@valdiplus.pl.

 Firma zatrudni ekspedientki i kierowników 
do sklepu mięsnego Gliwice, Ruda Śląska. Tel. 
601-521-963.

 Zatrudnię kucharza/kucharkę na cały etat.
Praca Ruda Śląska 1 biuro.stolowka@interia.
pl. Tel. 517-333-960. 

 Przyjmę pracowników do pracy – brukar-
stwo, ogrodzenia. Tel. 504-334-464.

 Firma BAREX z Zabrza zatrudni kierownika 
budowy. Prawo jazdy kat. B. Praca na delega-
cjach. Kontakt, tel. 32 740-91-63, 604-908-
300. 

 Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz 
sanitariusza-noszowego i ratownika me-
dycznego. NZOZ Paktor, tel. 32 771-71-02, 
praca@paktor.com.pl.

 Zatrudnimy pracownika administracyj-
no-biurowego oraz pomocnika mechanika 
samochodowego. Paktor s.c., tel. 32 771-
70-07, m.berezewska@paktor.com.pl.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 32 240-84-76.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 
603-280-675.
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OBWIESZCZENIE
Syndyk Masy Upadłości

CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, 
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości  

w trybie przepisów art. 323 prawa upadłościowego oraz Uchwały Rady Wierzycieli 
z dnia 3 października 2018 r.

I.  Przedmiotem sprzedaży jest Nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporządzonym 
przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego, tj.:

1. prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej 
przy ulicy Kokotek 38 stanowiącej działkę gruntu o numerze ew. 817/85 o powierzchni 3 990 
m2, wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości 
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 
GL1S/00008238/1;

2. urządzenia stanowiące części składowe budynku lub znajdujące się na terenie nieruchomości;
II. osoby zainteresowane kupnem Nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje u syndyka 

w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem telefo-
nu  (22) 597-60-66 lub (22) 597-61-52 w dni powszednie w godz.  od  9.00  do 15.00, jak również po  
uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin Nieruchomości w Rudzie Śląskiej przy ulicy  
Kokotek 38. Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji i prezentacji nieruchomości są: 
Wiktoria Jóźwiak tel. 504-103-849, Józef Syska tel. 535-159-539 oraz Agnieszka Andryszewska tel. 
512-363-428;

III. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 951.000,- zł netto (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysię-
cy złotych)

IV. Oferta powinna zawierać:
a. pełne dane oferenta – imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania (siedzibę), NIP, KRS, PE-

SEL;
b. oferowaną cenę netto bez podatku VAT (dokładne oznaczenie kwoty wyrażonej w złotych) równą 

co najmniej cenie wywoławczej.
c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta,
d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), 

w przypadku spółki w organizacji złożenie umowy spółki albo jej statutu oraz uchwał właściwych 
organów, w przypadku spółek handlowych uchwałę odpowiedniego organu wyrażającego zgodę 
na nabycie Nieruchomości;

e. wszelkie zezwolenia i zgody na nabycie Nieruchomości, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są 
one prawem wymagane;

f.  Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, ze stanem 
technicznym, faktycznym i  prawnym Nieruchomości oraz jego składnikami i nie ma do nich żad-
nych uwag. 

g. Oferta musi zawierać oświadczenie oferenta o zgodzie na pokrycie wszelkich opłat i kosztów zwią-
zanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym opłat sądowych oraz opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego za 2019 roku w pełnej wysokości.

V. Oferty należy składać do Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka przy ul. Nowowiejskiej 10 lok. 
2 w Warszawie 00-653; w zapieczętowanej kopercie z nazwą postępowania upadłościowego na 
kopercie tj. „CEZEX Sp. z o.o. w Warszawie sygn. akt X GUp 40/16 –PRZETARG Ruda” w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018r. – decyduje data faktycznego wpływu do 
Kancelarii Notarialnej. 

VI. Otwarcie ofert nastąpi 2 listopada 2018r. w Kancelarii Notarialnej Pawła Ziemiańczyka przy ul. No-
wowiejskiej 10 lok. 2 w Warszawie 00-653; o godz. 10.15. – nie będzie dodatkowych zawiadomień 
o terminie otwarcia ofert

VII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów niniej-
szego przetargu, jak również oferty zawierające  zastrzeżenia czy warunki.

VIII. Najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopusz-
czenia do przetargu, dokonać wpłaty wadium w kwocie 90.000,- zł na rachunek CEZEX Sp. z o.o. 
w upadłości likwidacyjnej w Santander Bank Polska S.A. o nr 77 1090 1841 0000 0001 3373 0837 
(decyduje data uznania rachunku).

IX. W dniu przetargu po otwarciu ofert syndyk podejmie decyzję co do przystąpienia do aukcji w kwo-
cie postąpienia wynoszącej 20 000 zł. – aukcję prowadzi syndyk.

X. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy od dnia 
wybrania oferty, do zawarcia z Syndykiem umowy sprzedaży Nieruchomości. Zapłata ceny sprze-
daży za Nieruchomość jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży musi wpłynąć 
na rachunek masy upadłości wskazany przez syndyka na dwa dni przed zawarciem umowy sprze-
daży. Do zaoferowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w przypadku jego 
wystąpienia. Koszty zawarcia umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

XI. Wadium ulega przepadkowi i wchodzi w skład środków masy upadłości, w przypadku gdy wygry-
wający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie ustalonym niniejszymi warunkami 
przetargu lub nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w terminie określonym 
w pkt. X niniejszego ogłoszenia. Pozostałym oferentom wadium jest zwracane bez oprocentowa-
nia.

XII. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny 
nabycia.

XIII. Kupujący Nieruchomość nabywa ją w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania 
upadłego [art. 317 puin].

XIV. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnie-
nia bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do przeprowa-
dzenia aukcji [licytacji ustnej] wśród oferentów.

XV. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są warunki przetargu określone w Uchwale Rady Wie-
rzycieli z dnia 3 października 2018 r. oraz Regulaminie przetargu, z którymi to dokumentami każdy 
oferent ma obowiązek zapoznać się. Uchwała i Regulamin są dostępne w biurze Syndyka w War-
szawie ul. Modlińska 6 (IV piętro).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA OKRES 
9 LAT NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-HALEMBIE 

PRZY ULICY MIĘDZYBLOKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM POD TARGOWISKO MIEJSKIE.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest oddanie w dzierżawę na okres 9 lat nie-
ruchomości gruntowych zainwestowanej targowiskiem miejskim położonym w Rudzie Śląskiej 
w rejonie ulicy Międzyblokowej, części nieruchomości stanowiące własność Miasta Ruda Śląska 
o oznaczeniu geodezyjnym: 

Nr 
działki

Pow. 
całkowita 

[m2]

Pow. 
dzierżawy 

[m2]
Obręb Użytek k. m. KW

774/3 3308 3093 Stara Kuźnia Bi 1 GL1S/00017655/6

338/3 47 15 Stara Kuźnia Bi 1 GL1S/00017655/6

340/3 737 407 Stara Kuźnia Bi 1 GL1S/00017655/6

923/3 278 257 Stara Kuźnia Bi 1 GL1S/00008278/3

W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska 
części nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę oznaczone są symbolem UK1 – tereny 
zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: 
handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m2, gastronomi, turystyki, komunikacji, centra wysta-
wiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska.

Przedmiotowy teren jest  częściowo porośnięty trawą, utwardzony wylewką betonową oraz 
kostką brukową. Nieruchomość zabudowana jest kioskami handlowymi. Na targowisku znajduje 
się infrastruktura oświetleniowa. Na przedmiotowych nieruchomościach znajdują się sieci: wod-
na, kanalizacyjna, elektroenergetyczna.

Wywoławcza (netto) stawka czynszu dzierżawy 1 m² gruntu w stosunku miesięcznym wynosi 
0,30 zł.  

Wylicytowana (netto) stawka czynszu dzierżawy ustalona na przetargu za 1m² gruntu zostanie 
pomnożona przez powierzchnię dzierżawy tj. 3772 m², a następnie zostanie powiększona o na-
leżny podatek od towarów i usług. Dzierżawca będzie uiszczał miesięczny czynsz wraz z należnym 
podatkiem od towarów i usług, w terminie określonym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda 
Śląska w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawy i najmu oraz wynagrodzenia za bezumowne 
korzystanie z nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Gmi-
ny Miasta Ruda Śląska.

Przetarg odbędzie się w dniu 7.11.2018 r. o godzinie 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6. 

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na por-
talu miejskim www.rudslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 5.11.2018 r. dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 1000,00 zł przelewem na konto lub w kasie tut. Urzędu i przedłożą Komisji 
Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 227, 238, 
tel: 32 244-90-00, wew. 2261, 2381.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów 

nieruchomości gruntowych, które zostaną oddane w:

dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Ślą-• 
skiej w rejonie ulicy Młyńskiej na okres do dnia 31 lipca 2019 r (cz. działki 2257/32), – na-
jem z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie w Rudzie 
Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (cz. działki 2664/7),

najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy • 
Piotra Skargi (cz. działki 2640/18),

najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące położone w Rudzie Śląskiej • 
w rejonie ulicy Piotra Skargi (cz. działki 2636/18),

najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy • 
Piotra Skargi (cz. działki 2637/18),

najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie w Rudzie • 
Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi (cz. działki 2635/18).



Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Męża
Pani anecie Kieszkowskiej oraz całej Rodzinie 

składają pracownicy 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 

im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej
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OBWIESZCZENIE
PREZydENt MIAStA 

RudA ŚląSkA
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę 

Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyj-
nego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. dz. u. z 2017 r. 
poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 72 
ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. dz.u. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi 
zmianami) – zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku spół-
ki HE2 Silesia 1 Sp. z o.o., dnia 04.10.2018 r. wydana została 
decyzja Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 614-18 o pozwo-
leniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa dwóch hal  
magazynowo-produkcyjno-usługowych z częściami socjal-
no-biurowymi wraz z wartownią, budynkiem pompowni  
p. poż, zbiornikiem p. poż, zbiornikami retencyjnymi oraz 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 
przy ulicy Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej na działkach ozna-
czonych numerami geodezyjnymi 772/85, 773/85, 774/85, 
776/98, 777/98, 778/98, 779/98, 1329/85, 1330/85, 
1331/85, 1332/85, 1333/85, 1334/85, 1335/85, 1336/85, 
1337/85, 1338/85, 1339/85, 1340/85, 1341/85, 1342/85, 
1343/85, 1344/85, 1345/85, 1346/85, 1347/85, 1348/85, 
1349/85, 1350/85, 1351/85, 1352/85, 1353/85, 1354/85, 
1355/85, 1356/86, 1357/85, 1358/85, 1359/85, 1360/85, 
1361/85, 1362/85 i 1363/85”.

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zaintere-

sowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwe-
stycji oraz z dokumentacją sprawy. Strony mogą skorzystać 
z przysługujących im uprawnień w terminie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia, w siedzibie urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska – Wydziale urbanistyki i Architektury, w godzinach pracy 
urzędu, w pokoju nr 320.   

PREZydENt MIAStA RudA ŚląSkA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro, 

naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych położonych w rejonie: 

ul. Maliszewskiego, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy,  • 

ul. Obrońców Westerplatte, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod zjazd dla samochodów • 
uprzywilejowanych oraz osób niepełnosprawnych.
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KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

MODELARSTWO

Świat w skali mikro
Modele m.in. samolotów, statków, czy budowli z ca-

łego świata można było podziwiać w miniony weekend 
podczas ósmego już Regionalnego Konkursu Modeli 
Kartonowych w Domu Kultury In-nY. Jednak tak na-
prawdę impreza ta ma już nie tylko zasięg regionalny, 
ale także ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. 
W sumie uczestniczyło w niej ponad stu wystawców. 

Do konkursu zgłoszono ok. 300 prac, które ocenia-
ne były w 17 kategoriach. Sędziowie pod uwagę brali 
głównie estetykę wykonania, precyzję oraz stopień od-
wzorowania oryginału. – Od kilkunastu lat obserwuję, 
jak rozwija się modelarstwo i na pewno dziś modele są 
o wiele bardziej skomplikowane, coraz bardziej szcze-
gółowe i wymagają większej precyzji oraz zaangażo-
wania ze strony modelarza – ocenia Mariusz Krzyszto-
fik, organizator Regionalnego Konkursu Modeli Kar-
tonowych.

Także samych modelarzy przybywa z różnych stron 
Polski oraz z innych krajów. – W tym roku gościliśmy 
m.in. kolegów z Czech, Słowacji oraz Ukrainy. Jeżeli 
chodzi natomiast o nasz kraj, to przyjeżdżają modela-
rze m.in. ze Szczecina, Włocławka, Elbląga, czy Byd-
goszczy – wylicza Mariusz Krzysztofik.

REKLAMA

Dodajmy, że w tym roku w ramach wydarzenia zor-
ganizowany został konkurs specjalny z okazji 100. 
rocznicy polskiego lotnictwa wojskowego, który po-
dzielono na trzy kategorie: samoloty z okresu I wojny 
światowej do 1930 roku; samoloty z okresu 1930-1945 
oraz samoloty z okresu powojennego do dzisiaj. Wy-
stawie oraz konkursowi towarzyszyła także giełda mo-
delarska. 

Autorzy najlepszych modeli otrzymali nagrody z rąk 
m.in. wiceprezydenta Krzysztofa Mejera.

AKRObATyKA

Złote medale dla akrobatów
Pięć złotych medali zdobyli akrobaci i akrobatki 

KPKS-u Halemba. W sobotę (13.10) odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej w Akrobatyce Sportowej o Pu-
char Prezydenta Świdnicy, z którego młodzi zawodni-
cy oprócz złotych, przywieźli także mnóstwo srebr-
nych i brązowych medali. W zawodach wystartowało 
30 zawodników KPKS-u.

– Prawdziwą potęgą nasz klub okazał się w katego-
rii youth w konkurencji kobiet i dwójek mieszanych, 
gdzie zdobył pięć złotych medali na sześć możliwych. 
Co więcej, z medalami z zawodów do domów wróciło 
aż 25 zawodników – zaznaczyła Danuta Wodarska, 
prezes KPKS-u Halemba. – Po ładnych występach 
bardzo blisko podium była dwójka Oliwia-Martyna, 
zajmując czwartą lokatę oraz trójka Weronika-Maja-
Ala, które odebrały dyplomy za piąte miejsce. Jedyne 
nasze reprezentantki poza kategorią youth – Maja-Zu-
zia-Julka – występujące w kategorii wiekowej 11-16, 
zajęły drugie miejsce na podium. Dodatkowe trzy me-
dale dla klubu zdobyły trenerki, zajmując drugie miej-
sce w kategorii klubowej i dodatkowo otrzymując pu-
char – dodała. 

Wyniki z zawodów dwójki kobiet youth 1 – 1. miej-
sce: Julia Jessel, Monika Skorupa, 2. miejsce: Marta 
Szebeszczyk, Emilia Krawczyka, youth 2 – 1. miejsce 
Milena Gabrysiak, Julia Jeleń, 2. miejsce: Dagmara 
Piktas, Lilianna Szudy, 4. miejsce: Oliwia Florek, 

Martyna Niedochodowicz, trójki kobiet youth 1 – 1. 
miejsce Julia Rasek, Monika Skorupa, Karolina Go-
łąb, 2. miejsce: Iga Pluta, Zuzanna Krawieczek, Pola 
Mendocha, 3. miejsce Maja Mrozek, Laura Gaim, Do-
rota Prokopowicz, youth 2 – 1. miejsce Emilia Wodyk, 
Emilia Urbańska, Emilia Biernat, 5. miejsce: Weroni-
ka Krzykalska, Maja Kuropatwa, Alicja Szal, age  
11-16 – 2. miejsce: Maja Posmyk, Zuzanna Szołtysek, 
Julia Wiśniowska, dwójki mieszane youth 1 – 1. miej-
sce: Lena Hudzik, David Biliaiev. 

Zawody w Świdnicy okazały się udane  
dla rudzkich akrobatów. 

Podnoszenie ciężarów

Ciężarowcy na medal
Ciężarowy Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska mo-

że pochwalić się kolejnym sukcesem. Podczas mi-
strzostw w podrzucie do lat 17 i 20 udało im się wy-
walczyć złote, srebrne i brązowe medale. 

 Do lat 17 złote medale wywalczyli: Łukasz Gesse  
(60 podrzut, kat. 56),  Mateusz Malik (100 podrzut, 
kat. 69), Tomasz Bądkowski (97 podrzut, kat. 77) oraz 
Mateusz Bednarz (93 podrzut, kat. do 105). Srebro z ko-
lei wywalczyli Patryk Straszok (47 podrzut, kat. 56), 
Julia Wyląg (50 podrzut, kat. 75), Agnieszka Flaschka 
(40 podrzut, kat. 58) i Dominik Wyląg (70 podrzut, 
kat. 105). Brąz wywalczył natomiast Lewin Borowicz 
(podrzut 63, kat.77). Drużynowo Slavia zdobyła dru-
gie miejsce. Mateusz Malik dodatkowo zdobył drugie 
miejsce w kategorii open i tytuł zawodnika turnieju. 
W kategorii do lat 20 Błażej Czyrnek uzyskał następu-
jący wynik: podrzut 90, kat. plus 105. 

Złote, srebrne i brązowe medale zdobyli 
zawodnicy CKS-u Slavia Ruda Śląska. 

SzAchy 

Szachowy mistrz
Kolejny tytuł mistrza zdobył jedenastoletni Jakub 

Herwy podczas mistrzostw Śląska w Łaziskach Gór-
nych. Młody rudzianin zajął pierwsze miejsce, a co 
ważne, nie przegrał żadnej partii, tylko w jednej zre-
misował. Nastolatek zakończył pojedynek z wynikiem 
8.5 pkt na dziewięć partii. 

– Po raz kolejny broniłem tytuł i udało się. Cieszę 
się, bo żadnej partii nie przegrałem, a w jednej zremi-
sowałem. Byłem bardzo skoncentrowany na partiach. 
Do każdej z nich podchodziłem z pewną obawą, że mo-
gę przegrać, ponieważ koledzy szachiści grają na bar-
dzo wysokim poziomie w mojej grupie wiekowej – ko-
mentował udział w zawodach Jakub Herwy. 

Rudzianin zagrał w kategorii do lat 11, dziewięć 
partii z czasem 10 minut plus 5 sekund na posunięcie. 

– We wrześniu dostałem propozycję przejścia do no-
wego klubu, z czego skorzystałem. Wraz z moją nową 
drużyną zajęliśmy bardzo wysokie trzecie miejsce zdo-
bywając brązowy medal. Niewiele zabrakło, by wrócić 

Jakub Herwy został mistrzem Śląska w szachach. 

ze złotem. Chciałbym podziękować za duże wsparcie 
oraz wszystkie gratulacje na portalu społecznościo-
wym. Jest to bardzo miłe – dodał.



Piłka ręczna

BiEG PaPiESki

Z myślą o papieżu
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 W biegu uczestniczyła m.in. ekipa z ZSP nr 6.

W Bykowinie odbył się X Bieg Papieski. Jego dorośli 
uczestnicy mogli pokonać ok. 4-kilometrową pętlę po-
między Bykowiną i Kochłowicami, a najmłodsi wzięli 
udział w Biegu Skrzatów. Frekwencja w tym roku była 
rekordowa. Wszystko to, by kolejny raz upamiętnić pon-
tyfikat Jana Pawła II. W ten sposób świętowano także 
40. rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową. 

Idea, by zorganizować bieg, pojawiła się po śmierci 
Papieża Polaka. Inicjatorami było dwóch ministrantów 
oraz kościelny z parafii pw. św. Barbary w Bykowinie. 
– Po przedstawieniu proboszczowi kilku pomysłów zde-
cydowaliśmy, że właśnie na sportowo upamiętnimy pon-
tyfikat Jana Pawła II – wspomina Sebastian Pustelnik, 
jeden z organizatorów Biegu Papieskiego.

Ok. 100 uczestników w sobotę o godz. 15 stanęło na 
starcie X Biegu Papieskiego, by przebiec pętlę o długo-
ści ok. 4 km. – Liczba uczestników z roku na rok rośnie. 
Przyjeżdżają do nas już nie tylko mieszkańcy innych 
dzielnic, ale także i miast, a nawet z innego wojewódz-
twa – podkreśla Sebastian Pustelnik.

Od ubiegłego roku organizowany jest także Bieg 
Skrzatów, który w minioną sobotę rozpoczął się już 

o godz. 14. Dzieci w zależności od wieku pokonały trasę 
o długości 50, 100 lub 150 m. – Bieg ten spodobał się nie 
tylko dzieciom, ale również rodzicom. Dlatego postano-
wiliśmy go kontynuować – mówi Sebastian Pustelnik.

Bieg Papieski to jednak nie koniec. Z pamięcią o Ja-
nie Pawle II grupa społeczników przez ostatnie 10 lat 
przygotowała trzy przedstawienia. Premiera kolejnego 
z nich pt. „Przekroczyć próg nadziei” odbędzie się w so-
botę, 20 października, po wieczornej mszy świętej w ko-
ściele pw. św. Barbary w Bykowinie.

rEkLaMa

Biegi

Pobiegli do Watykanu
Sztafeta biegowa wybiegła z Rudy Śląskiej do Waty-

kanu. W ten sposób piętnastu miłośników biegania po-
stanowiło uczcić 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyły 
na papieża. Biegacze wystartowali z placu Jana Pawła 
II, a swoją biegową pielgrzymkę zakończyli dokładnie 
16 października na Placu Świętego Piotra w Watyka-
nie. 

– W tym roku przypada 40. rocznica wyboru kardy-
nała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. To szczególne 
wydarzenie przypadające w roku jubileuszowym uczci-
my „Śląską Pielgrzymką Biegową” na trasie Ruda Ślą-
ska – Watykan. Ten sposób pielgrzymowania pozwala 
nam, sportowcom, zachować pamięć o św. Janie Pawle 
II – mówi August Jakubik, ultramaratończyk. 

Przed rozpoczęciem biegowej pielgrzymki biegacze 
wzięli udział w mszy świętej w kościele pw. św. Piotra 
i Pawła, a później z placu Jana Pawła II, kierując się 
ulicami Ofiar Katynia, Objazdową, Czarnoleśną i Ko-
kota, wybiegli z Rudy Śląskiej do Watykanu. Trasa 
pielgrzymki poprowadziła przez Czechy, Austrię i Wło-
chy. Po drodze pielgrzymi zatrzymali się w Asyżu, 
gdzie odwiedzili Bazylikę św. Franciszka, a na metę 
przybyli 16 października o godzinie 12. Tam odwiedzi-
li grób św. Jana Pawła II i oddali hołd Papieżowi Pola-
kowi. W składzie sztafety znaleźli się doświadczeni 
biegacze tacy jak: ultramaratończyk August Jakubik, 

Marian Stefański, Marek Szeszko czy Stanisław Jurek, 
którzy uczestniczyli we wcześniejszych wyprawach do 
Watykanu. Pozostali – Dorota Szeszko, Aneta Rajda, 
Urszula Szewczyk, Ireneusz Krzon, Rafał Jóskowski, 
Bartłomiej Zbąski, Jan Kracla, Mariusz Adamczyk, 
Zbigniew Jurek, Tomasz Matejek i Zenon Wojtkowiak 
– pobiegli w tym kierunku po raz pierwszy.

Piłka nOżna w SkróciE
8. kolejka, klasa A

Hetman 22 Katowice – Jastrząb Bielszowice 0:3
Grunwald Ruda Śląska  

– MKS Siemianowiczanka II 2:2

Wawel Wirek – GKS GieKSa II Katowice 0:2 
Urania II Ruda Śląska – AKS II Mikołów 1:3

Haiz, IV liga śląska, grupa I
Polonia Poraj – Slavia Ruda Śląska 2:1

Wielkie zwycięstwo szczypiornistów
Środowy wieczór w halembskiej hali MOSiR-u na 

długo pozostanie w pamięci kibiców piłki ręcznej. By-
ło to pierwsze spotkanie na własnym parkiecie drużyny 
SPR-u Grunwald Ruda Śląska pod okiem trenera Arka-
diusza Miszki, które szczypiornistom przyniosło zwy-
cięstwo. Podczas meczu zebrano także fundusze na le-
czenie małego Kacperka, który cierpi na wieloposta-
ciowego glejaka.

– Zawodnicy NLO SMS ZPRP Kielce początkowo 
stawiali opór zawodnikom Grunwaldu. W pewnym mo-
mencie wyszli nawet na prowadzenie 6:7, ale jak się 
później okazało, było to ostatnie prowadzenie przyjezd-
nych. W tej części meczu klasą samą dla siebie był Ro-
bert Kurzawa, który raz po raz znajdował drogę do 
bramki przeciwnika. W bramce obudził się Filip Jarosz, 

który po swoich skutecznych interwencjach napędzał 
kolejne akcje gospodarzy. „Zieloni” wypracowali so-
bie kilkubramkową przewagę, której nie oddali do 
ostatniego gwizdka pierwszej odsłony – relacjonuje Łu-
kasz Wodarski, prezes SPR-u Grunwald Ruda Śląska. 
W przerwie meczu kibice mieli możliwość wylicyto-
wania gadżetów sportowych, z których dochód prze-
znaczony został na leczenie młodego rudzianina. 

Druga odsłona spotkania to dominacja gospodarzy 
i stopniowe powiększanie zbudowanej przewagi bram-
kowej. Dobrą zmianę w bramce Grunwaldu dał Łukasz 
Błaś, natomiast bramki seryjnie zdobywał Filip Frycz. 
Ostatecznie Grunwald pokonał młodych zawodników 
z Kielc i z kompletem zwycięstw zasiada na fotelu lide-
ra swojej grupy.

Z Czarnego Lasu do Częstochowy
Kilkunastu zapalonych biegaczy wyruszyło w szta-

fecie na Jasną Górę. W ten sposób postanowili uczcić 
80. rocznicę poświęcenia kościoła pw. Ducha Świętego 
w Czarnym Lesie. Biegacze wybiegli z Rudy Śląskiej 
w sobotę (13.10) o godz. 5 rano, a na metę dotarli tego 
samego dnia o godz. 11.30. Pomysłodawcami tej bie-
gowej pielgrzymki byli Krzysztof Koźlicki i ksiądz 
Tomasz Sakwerda. 

– Biegacze zmieniali się co 5 km. Każdego biegacza 
asekurował na rowerze Dawid Roger. Po 71 km o go-
dzinie 11.30 zameldowaliśmy się na Jasnej Górze. 
Ostatni kilometr przebiegliśmy wszyscy razem. Przyby-
liśmy do kaplicy Pani Jasnogórskiej, by podziękować 
za opiekę nad naszą sztafetą, a później uczestniczyli-
śmy we mszy świętej w intencji uczestników sztafety  
i wszystkich parafian z okazji 80-lecia poświęcenia ko-
ścioła pw. Ducha Świętego – opowiadał Krzysztof 
Koźlicki, jeden z uczestników biegowej pielgrzymki. 

W sztafecie wzięli udział: Sandra Jędrzejewska, 
Adam Krzon, Andrzej Krzon, Darek Bienek, Darek 

Drynda, Mariusz Cebula, Piotr Bednarz, Dawid Roger 
oraz Krzysztof Koźlicki, a także Julka, która była naj-
młodszą uczestniczką wyprawy. – Wielkie podziękowa-
nia dla Daniela Szczyrby, który wiózł uczestników szta-
fety przez całą trasę – dodał Krzysztof Koźlicki. 

Biegacze rozpoczęli pielgrzymkę na placu Jana Pawła II.

Biegacze rozpoczęli pielgrzymkę na placu Jana Pawła II.

SPr Grunwald ruda Śląska – nLO SMS ii zPrP kielce 35:24 (16:11)
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RUDA ŚLĄSKA (RUDA)
UL. MATEJKI 14

TEL.: 32 / 340 00 84, 797 027 212

RUDA ŚLĄSKA (WIREK)
UL. 1 MAJA 194

TEL.: 32 / 340 85 26, 797 027 226

RUDA ŚLĄSKA (HALEMBA)
UL. PIOTRA SKARGI 114A

TEL.: 32 / 242 40 95, 797 027 241
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