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Drodzy Mieszkańcy Rudy Śląskiej

Jestem ogromnie szczęśliwa, że dzięki Waszemu poparciu 
uzyskałam w wyborach do Rady Miasta 
imponujący wynik w wysokości 1527 głosów! 

Wszystkim serdecznie dziękuję! 

Deklaruję, że zaufania którym mnie Państwo obdarzyliście, 
nie zawiodę, a jednocześnie mogę z niego czerpać 
energię do jeszcze bardziej efektywnej pracy.

Aby nasz wspólny wysiłek nie został zmarnowany, 
gorąco proszę o mobilizację w drugiej turze 
wyborów prezydenckich, w niedzielę 4 listopada. 

Tylko głos oddany na Prezydent Grażynę Dziedzic umożliwi 
nam kontynuację planowanych i rozpoczętych już zadań.

Anna KrzysteczkoAnna Krzysteczko

Powstają kolejne
inwestycje
obywatelskie
 Więcej na str. 14
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Nasi nowi radni w Rudzie Śląskiej
Poznajcie listę 25 radnych, którzy będą sprawowali kadencję w latach 2018-2023. Niektóre z nazwisk są rudzianom już doskonale znane, ale w Radzie Miasta pojawiło się także kilka zupełnie nowych osób. Nowi radni to osoby wybra-

ne spośród 165 kandydatów, bo tyle osób kandydowało w tegorocznych wyborach do rudzkiej Rady Miasta. Kadencja dotychczasowych radnych kończy się 15 listopada. Po tym dniu komisarz wyborczy w Katowicach będzie miał siedem 
dni na zwołanie sesji Rady Miasta w nowym składzie, podczas której nowi radni będą ślubowali. Wtedy też poznamy dokładny skład, bo ten może zmienić się po drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Jak pokazują wyniki wyborów 
– siły w Radzie Miasta rozłożą się po równo. Bowiem zarówno KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, KWW Grażyny Dziedzic oraz KWW Prawo i Sprawiedliwość zdobyły po osiem mandatów. Do Rady Miasta wejdzie 
także jeden przedstawiciel Śląskiej Partii Regionalnej. Jeżeli chodzi o liczbę zdobytych głosów to najwięcej z nich otrzymali kolejno: Aleksandra Skowronek (1933 głosów), Kazimierz Myszur (1851 głosów), Rafał Wypior (1773 głosów), 
Marek Wesoły (1615 głosów), Anna Krzysteczko (1527 głosów), Mariusz Pakuza (1471 głosów) oraz Grażyna Dziedzic (1423 głosów). Dodajmy, że w wyborach głosowaliśmy także na kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Z Rudy Śląskiej dostali się Urszula Koszutska (Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) oraz Rafał Kandziora (Prawo i Sprawiedliwość). Joanna Oreł, zdjęcia: Archiwum komitetów wyborczych i kandydatów 

Ewa Chmielewska
(KWW Platf orma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska)

Grażyna Dziedzic 
(KWW Grażyny Dziedzic)

Grzegorz Handler 
(KWW Grażyny Dziedzic)

Witold Hanke 
(KWW Grażyny Dziedzic)

Jacek Jarocki 
(KWW Grażyny Dziedzic)

Katarzyna Korek 
(KWW Prawo i Sprawiedliwość)

Stefania Krawczyk 
(KWW Prawo i Sprawiedliwość)

Anna Krzysteczko
 (KWW Grażyny Dziedzic)

Roman Kubica 
(KW Śląska Parti a Regionalna)

Władysław Kucharski 
(KWW Platf orma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska)
Kazimierz Myszur 

(KWW Prawo i Sprawiedliwość)
Mariusz Pakuza 

(KWW Prawo i Sprawiedliwość)
Marcin Pierończyk 

(KWW Prawo i Sprawiedliwość)
Michał Pierończyk 

(KWW Grażyny Dziedzic)
Agnieszka Płaszczyk

 (KWW Grażyny Dziedzic)
Krzysztof Rodzoch 

(KWW Grażyny Dziedzic)

Aleksandra Skowronek 
(KWW Platf orma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska)

Andrzej Stania
(KWW Platf orma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska)

Marek Szymański 
(KWW Platf orma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska)

Wiolett a Tkocz 
(KWW Platf orma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska)
Dorota Tobiszowska

 (KWW Prawo i Sprawiedliwość)
Dariusz Wesoły 

(KWW Prawo i Sprawiedliwość)
Marek Wesoły 

(KWW Prawo i Sprawiedliwość)

Łukasz Wodarski 
(KWW Platf orma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska)

Rafał Wypior 
(KWW Platf orma.Nowoczesna 

Koalicja Obywatelska)
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OGŁOSZENIAINWESTYCJE

Ruda Śląska miejscem wypoczynku?
Kolejne miejsca rekreacji oraz wypoczynku powstają w naszym mieście. Tempa nabierają 
prace przy budowie placu zabaw na hałdzie przy ul. 1 Maja, trwa także zagospodarowanie 
terenu przy piekaroku, rewitalizowane są również kolejne podwórka. A na tym nie koniec, 
bo w przyszłym roku w Rudzie ma powstać park kulturowy. Są również plany, by w Nowym 
Bytomiu utworzyć Rudzką Strefę Smaku. 

Plac zabaw na hałdzie przy ul. 1 Maja to część pro-
jektu rewitalizacji, która z kolei prowadzona jest w ra-
mach utworzenia Traktu Rudzkiego. Oprócz unikato-
wego placu zabaw, na hałdzie powstaną m.in. górka 
saneczkowa, tor do jazdy na rowerach BMX, ścianka 
wspinaczkowa, miejsce do grillowania, alejki spacero-
we, pole do gier, punkt widokowy, czy siłownia. – Po-
nadto cały obszar hałdy oraz ścieżka pieszo-rowerowa 
od hałdy do ul. Czarnoleśnej zostanie obsadzona i ob-
siana roślinnością – trawami, bylinami, krzewami 
i drzewami – zapowiada Tomasz Rzeżucha, wiceprezes 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkanio-
wej Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które 
prowadzi prace.

Miejsca do odpoczynku nie będzie brakowało także 
przy piekaroku w Rudzie. Chodzi o inwestycję realizo-
waną w ramach budżetu obywatelskiego. Obecnie przy 
piekaroku trwają intensywne prace. – Powstanie tu mu-
rowany i zadaszony grill, w konstrukcji drewnianej 
z fragmentami ścian murowanych z historycznej cegły. 
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie grilla powstaną 
ławki ze stolikami. Wszystko usytuowane będzie na wy-
brukowanym placu – wylicza Piotr Janik, naczelnik 
Wydziału Inwestycji w rudzkim magistracie. – Nie za-
braknie tzw. małej architektury i zieleni. Dodatkowo na 
obrzeżach zostanie ustawionych kilka ławek. Dla naj-
młodszych powstanie wielofunkcyjne urządzenie zaba-
wowe. Zgodnie z życzeniem autora tego projektu, w ra-
mach budżetu obywatelskiego fragment terenu zostanie 
utwardzony jako scena – zapowiada.

Swoje oblicze zmieniają także osiedla i podwórka 
w Rudzie Śląskiej. – Dotychczas zakończono rewitali-
zację podwórek przy zbiegu ul. Sienkiewicza, Tuwima 
Odrodzenia oraz przy ul. Krasińskiego 20-22. Obec-
nie trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy na 
trzecie podwórko przy ul. Jana III Sobieskiego. Kolej-
ne podwórka są zaplanowane na lata 2019-2020, 
a w pierwszej kolejności zaplanowane do ogłoszenia 
są postępowania przetargowe na podwórka przy 
Hlonda-Bytomskiego-Grunwaldzkiej, Dąbrowskiego 
7-9-11 oraz Niedurnego 28 – wymienia Tomasz Rze-
żucha. 
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Trwają prace nad utworzeniem placu zabaw na hałdzie przy ul. 1 Maja. 

W sumie dziesięć podwórek zostanie zrewitalizowa-
nych. Zakres prac zaplanowano dla każdego podwórka 
oddzielnie. Między innymi pojawią się na nich nowe 
place zabaw, kwiaty i więcej zieleni, zamontowane zo-
stanie nowe oświetlenie, powstaną miejsca spotkań dla 
mieszkańców, czy np. urządzenia typu street workout. 

Ciekawie zapowiadają się również kolejne plany. 
W Rudzie ma powstać park kulturowy. Jego obszar zo-
stanie wytyczony od południa – osiedlem Kościelna-
Staszica, od zachodu – ulicą Skłodowskiej-Curie i Ogro-
dową, od północy – zabudowaniami Sanktuarium pw. 
św. Józefa, a od wschodu terenami Szybu Franciszek, 
dawnej fabryki margaryny i ulicą Mickiewicza. – Wśród 
najważniejszych zabytków, które znajdą się na terenie 
parku kulturowego, będą: kościół Matki Bożej Różańco-
wej, Sanktuarium pw. św. Józefa, szyb Franciszek, kolo-
nie robotnicze przy ul. Kościelnej, Staszica, Miarki, Li-
gonia, Ballestremów i Skłodowskiej-Curie, willa dyrek-
torska przy ul. Ogrodowej, park im. Kozioła, budynki 
użyteczności publicznej przy ul. Wolności, budynek Mu-
zeum Miejskiego, teren folwarku Ballestremów, czy bu-
dynek liceum – mówi Łukasz Urbańczyk, miejski kon-
serwator zabytków. – Główna oś tematyczna parku bę-
dzie zorganizowana wokół zagadnień związanych z po-
wstawaniem osady patronackiej. Ruda to szczególne 
miejsce pod tym względem. Zachowały się tutaj liczne 
świadectwa, dokumentujące etapy powstawania takiej 
osady, jej organizację oraz sposób funkcjonowania 
w przestrzeni. Park kulturowy będzie eksplorował te hi-
storie i przybliżał je zarówno mieszkańcom dzielnicy  
i miasta, jak i turystom. Planuje się, by powołanie parku 
kulturowego nastąpiło w 2019 roku – zapowiada.

Także w przyszłym roku mamy poznać szczegóły 
odnośnie Rudzkiej Strefy Smaku, której utworzenie 
niedawno zapowiedziała prezydent Grażyna Dziedzic. 
– Rudzką Strefę Smaku planujemy zrealizować w pierw-
szej kolejności w Nowym Bytomiu i obejmie ona ścisłe 
centrum dzielnicy. Trwają prace nad tym projektem.  
Dziś za wcześnie, aby mówić o terminach realizacji. 
Szczegóły przedstawimy w przyszłym roku – obiecuje 
Krzysztof Mejer, zastępca prezydent miasta.

 Joanna Oreł

PREZYdENT MIASTA RudA ŚląSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu garaży 

usytuowanych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 282,

ul. Ks. Jana Szymały – garaż nr 1,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). dziennikarze: 
Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka lewko, tel. 501-
355-872. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 
512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 8.00-17.00, wt., 
śr., czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. 

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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Teresa Wilczek
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dochody bud etowie

LATA DOCHODY

2015 84

2016 91

2017 109

2018 (plan) 159
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WYDATKI NA INWESTYCJE

RUDARUDA
1050

RUDA
1050

RUDARUDARUDARUDARUDARUDA
220

RUDARUDARUDARUDARUDARUDA 7,4RUDARUDARUDARUDARUDARUDARUDARUDARUDA
17,3 

RUDARUDARUDARUDA
23

RUDARUDA
23

RUDARUDARUDARUDARUDARUDA
38,1

RUDARUDA
38,1

RUDARUDARUDARUDARUDARUDARUDARUDARUDARUDARUDA20RUDARUDARUDA
zainstalowano 16

zamontowano 894
10951095

38

wybudowano lub przebudowano 34 parkingi  parkingi 

i utworzono w ten sposób 978 miejsc postojowych miejsc postojowych

1,41,4

wybudowano lub przebudowano RUDAwybudowano lub przebudowano RUDARUDAwybudowano lub przebudowano RUDA 13 placów zabaw

40

wybudowano lub przebudowano RUDAwybudowano lub przebudowano RUDA 9 boisk RUDARUDA  10,5

 600 
inwestycyjnych

70 
na remonty 

w l. 2015 – 2018 

442,9 
na inwestycje w l. 2015-2018

192,9 
inwestycje drogowe

53,4 68,1 
nwestycje sportowe

5,4

18,6 18,6 

34,734,7



II. Pracujesz 
1. Tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy:

- utrzymanie systemu ulg podatkowych dla inwestorów,
- uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych, 
- rozbudowa infrastruktury drogowej:

 a/ kontynuacja budowy trasy N-S

2. 

3. Promocja miasta jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów (niskie podatki, dobra 

4. 
-

5. 

6. 
7. 

8. 

III. Odpoczywasz
1. 
2. 

- budowa hali do gry w tenisa ziemnego.
3. 

4. -

5. 

6. 
- utworzenie strefy wolnej od ruchu samochodowego,

7. 

8. 
9. 
10. 

turystycznego.

I. Mieszkasz

1. -

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. -

dowym.

11. 

-

12. 

13. Wprowadzenie elektronicznego systemu monitorowania rzeczywistego czasu pobytu 
dziecka w przedszkolu. 

14. 

15. 
16. 

17. 

PROGRAM WYBORCZY

PREZYDENTEM

 
DZIEDZIC

 

Ruda 
ska
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WIREK

O Wirku na Ficinusie

NOWY BYTOM

Na chwałę Pana po raz 23.
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O rewitalizacji Wirku rozmawiali 
uczestnicy ostatniego „Twórczego piątku 
na Ficinusie”. W trakcie spotkania można 
było m.in. zapoznać się ze szczegółami 
zagospodarowania hałdy przy ul. 1 Maja 
oraz planami budowy Traktu Rudzkiego, 
a także rewitalizacji jednego z domków 
na Ficinusie. 

Ostatni w październiku „Twórczy pią-
tek na Ficinusie” zorganizowano pod ha-
słem „Góra Antonia” od nazwy huty żela-
za Antonienhütte, co nawiązuje właśnie 
do rekultywacji wspomnianej hałdy. Jej 
rewitalizacja to część Traktu Rudzkiego, 
czyli ścieżki pieszo-rowerowej, a miej-
scami także rolkarskiej, łączącej siedem 
dużych obszarów zielonych, w tym kilka 
parków o łącznej powierzchni 35 ha. 
– Gotowy jest pierwszy odcinek od hałdy przy 
ul. 1 Maja do ul. Czarnoleśnej. Kolejne odcinki 
realizowane będą w kolejnych latach – zapowia-
dał Michał Adamczyk z Wydziału Rozwoju Mia-
sta UM Ruda Śląska.

 Ostatnie ze spotkań było okazją do
dyskusji na temat zmian w dzielnicy.
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Z kolei w domku na Ficinusie, który będzie re-
montowany, ma funkcjonować biblioteka, ekspo-
zycja muzealna, punkt informacyjny oraz sala 
animacyjna. Na renowację udało się uzyskać do-
tację w kwocie 1,5 mln zł.  JO

„Siedem Darów Ducha 
Świętego” to hasło tego-
rocznej edycji Festiwalu 
Twórczości Chrześcijań-
skiej „Gloria Dei”. Już po 
raz 23. rudzianie i nie tylko 
popisali się swoimi talenta-
mi. Festiwal został podsu-
mowany w kościele pw. św. 
Pawła Apostoła w Nowym 
Bytomiu, gdzie laureaci za-
prezentowali się przed pu-
blicznością. 

– Niezwykle radosne jest 
dla mnie to, że z roku na rok 
nasz festiwal cieszy się coraz większą popularno-
ścią – zaznaczył Grzegorz Gros, pomysłodawca 
i organizator wydarzenia. – Jestem dumna z ru-
dzian, którzy organizują to wydarzenie. Jestem 
z Wami od 23 lat. Cieszę się, że właśnie taka im-
preza odbywa się w Rudzie Śląskiej. Dziękuję za 
to piękne przeżycie – powiedziała prezydent mia-
sta Grażyna Dziedzic, która objęła honorowym 
patronatem festiwal „Gloria Dei”.

W sumie w tegorocznym „Gloria Dei” uczest-
niczyło ok. 130 osób. Oto laureaci konkursu lite-
rackiego: Marta Jendrysko ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Mikołowie oraz Patryk Obarski z Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie 

Śląskiej. W kategorii plastycznej najlepsi byli: 
Magdalena Kierzek ze Szkoły Podstawowej nr 7 
w Rudzie Śląskiej, Paweł Litaniuk z Salezjańskiej 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zabrzu oraz 
Julia Michałek z Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 3 w Rudzie Śląskiej. W konkursie mu-
zycznym nagrodzono: Scholę Familię, Zespół 
Gloria Dei i Scholę Mixtura, Eucharystyczny 
Ruch Młodych, Zespół Boże Nutki i scholę dzie-
cięcą Źródło, Grupę Skrzatów i Sówek, Zespół 
Róże Świętej Elżbiety, Grupę Krasnali, Klarę 
Łajczak i Alicję Górniok, Agatę Urbanek, Martę 
Mansfeld, Julię Rudol, Natalię Poniedzielską oraz 
Sebastiana Mroza. AL

Z pamięcią o papieżu Polaku
CZARNY LAS

Niezwykle wzruszającą oraz nostalgiczną pre-
zentację przygotowali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Jej głównym motywem było szerze-
nie wiedzy oraz zachowanie pamięci o św. Janie 
Pawle II. Szkoła chciała także w ten sposób włą-
czyć się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Uczniowie klasy czwartej SP nr 4 pod okiem 
czterech nauczycieli zaprezentowali i przypo-
mnieli w różnych formach historię życia i działal-
ności papieża Polaka. – Dzieci m.in. przygotowały 
prezentację multimedialną, a także wstawki mu-
zyczne oraz czytały fragmenty twórczości Jana 
Pawła II – tłumaczyła Grażyna Kukiełka, dyrek-
torka SP nr 4. – Muszę przyznać, że jestem pod 
ogromnym wrażeniem ich pracy, dlatego postano-
wiliśmy zaprezentować jej efekty nie tylko w szko-
le, ale także szerszej publiczności – dodała.

Doszło do tego po czwartkowej mszy w koście-
le pw. Ducha Świętego na Czarnym Lesie. – Mło-
de pokolenie może nie pamiętać czasów, kiedy żył 

Z małymi aktorami spotkała się 
prezydent Grażyna Dziedzic.
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Jan Paweł II, dlatego chcemy przekazywać tę 
wiedzę osobom, które znają papieża Polaka już 
tylko z opowieści czy wiadomości – podsumowała 
Grażyna Kukiełka. – W ten sposób świętujemy 
także stulecie odzyskania niepodległości 
– dodała. JO

Szanowni Państwo!

Dziękuję za zaufanie i poparcie, którym mnie 
Państwo obdarzyliście w wyborach. 
Dzięki temu udało mi się uzyskać najlepszy wynik 
w Okręgu nr 2, czyli 1205 głosów. 
Za każdy głos serdecznie dziękuję.

Przez osiem lat pełniłem moją funkcję 
w dialogu z mieszkańcami. 
Wspólnie wypracowaliśmy Strategię Rozwoju Miasta 
Ruda Śląska do 2030 roku, którą realizujemy 
i dalej chcemy realizować.

Stabilność i konsekwencja daje rozwój!

W II turze proszę o głos na prezydent 
Grażynę Dziedzic.

Koncert laureatów w kategorii muzyka wzbudził wiele emocji. 
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Dom słowiczków ma 80 lat
WIREK 

Dom Śpiewaczy Chóru Miesza-
nego „Słowiczek” istnieje już 80 
lat. Z okazji jubileuszu w siedzibie 
chóru przy ul. Krasińskiego 1 
w Wirku odbył się uroczysty kon-
cert jubileuszowy. Podczas uro-
czystości nie zabrakło życzeń i po-
dziękowań. 

– Chór uczcił ten jubileusz oczy-
wiście śpiewem. Warto pamiętać, 
że był to wstęp do jeszcze zacniej-
szego jubileuszu – przyszłoroczne-
go 100-lecia chóru. Dziękuję 
wszystkim, za sprawą których ta 
piękna działalność jest w naszym mieście pielę-
gnowana już od niemal wieku – zaznaczyła Gra-
żyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. 

Przypomnijmy, że otwarcie siedziby chóru od-
było się pod koniec października 1938 roku i od 
tego momentu jest to miejsce spotkań chórzystów. 
– Wszystko zaczęło się w 1937 roku, kiedy człon-
kowie chóru podjęli decyzję o wybudowaniu tego 

Podczas koncertu jubileuszowego nie zabrakło podziękowań. 
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domu. Było to ważne, ponieważ z racji tego, że nie 
było siedziby, często pojawiał się problem, jeśli 
chodzi o organizowanie prób i koncertów. Budo-
wa spotkała się z aprobatą członków zespołu 
i w 1938 roku podjęto pierwsze kroki, by ją zreali-
zować – przypominał historię powstania domu 
Sebastian Pustelnik, członek chóru „Słowiczek” 
i jeden z organizatorów jubileuszu.  AL

Dziękuję Wszystkim, którzy wzięli udział 
w wyborach samorządowych 
w dniu 21.10.2018 roku 
i oddali na mnie swój głos.

Równocześnie proszę o poparcie 
w II turze wyborów
dla Pani Grażyny Dziedzic 
Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Pacławski

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
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Marek WESOŁY
NASZ PREZYDENT

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Rudy Śląskiej.
Dziękuję za tak liczny i aktywny udział w wyborach samorzą-

dowych. To dowód, że przyszłość Naszego Miasta jest dla Pań-
stwa niezwykle ważna. Serdecznie gratuluję wszystkim kandy-
datom, którzy uzyskali mandat radnego.
Wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję w stronę Wyborców, 

którzy oddali swój głos na mnie. Daje mi to ogromną siłę i wiarę, 
że z Państwa wsparciem Ruda Śląska w końcu będzie nowocze-
snym, przyjaznym i dynamicznie rozwijającym się miastem.
Moim kontrkandydatom, w wyścigu do fotela Prezydenta Mia-

sta, bardzo dziękuję za zaciętą, ale uczciwą walkę. 
Byłoby dla mnie ogromnym zaszczytem, gdyby w II turze wy-

borów samorządowych zechcieli Państwo obdarzyć mnie za-
ufaniem i powierzyć obowiązki Prezydenta Rudy Śląskiej.

Z wyrazami szacunku
Marek Wesoły
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reklAMA

W tej chwili odpady zmieszane, w tym 
żużel i popiół, są odbierane przez firmę zaj-
mującą się wywozem śmieci i następnie tra-
fiają do Regionalnej Instalacji Przetwarza-
nia Odpadów, gdzie są przetwarzane. Płaci 
za to miasto, a mieszkańcy po części, bo 
opłaty za śmieci nie pokrywają całościo-
wych kosztów gospodarowania odpadami. 
Obecnie stawka za 1 tonę wywiezionych 
śmieci to ok. 480 zł (dla porównania 
– w 2014 roku było to ok. 280 zł), ale praw-
dopodobnie znów ona wzrośnie. – Miasto 
obecnie jest w trakcie przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu miasta Ruda Śląska. Wobec powyż-
szego, nie jesteśmy w stanie wskazać, jaka 
będzie obowiązywała stawka od nowego ro-
ku za tonę śmieci zmieszanych, wywożonych 
na RIPOK – wyjaśnia Krzysztof Mejer, wi-
ceprezydent Rudy Śląskiej.

Miasto będzie płaciło także kary za zbyt 
niski poziom segregacji. Bo o ile w ubie-
głym roku mieszkańcy Rudy Śląskiej osią-
gnęli ustawowy poziom 20 proc., to w tym 
roku może być z tym problem, bo normy 
zostały podwyższone do 30 proc. W kolej-
nych latach będą one rosły, bo w 2019 roku 
trzeba będzie wysegregować 40 proc. odpa-
dów, a w 2020 roku aż 50 proc. – Obecnie 
nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy 
miasto osiągnie wskazany poziom za 2018 

rok, ponieważ do końca marca 2019 r. jest 
ustawowy termin na sporządzenie rocznego 
sprawozdania prezydenta miasta z realiza-
cji zadań z zakresu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Ponadto do 31 stycznia 
2019 r. przedsiębiorcy odbierający odpady 
komunalne oraz prowadzące na terenie 
miasta PSZOK-i (Punkty Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych – przyp. 
red.) są zobowiązani złożyć wymagane 
przez prawo sprawozdania do tut. urzędu za 
rok 2018. Mając na uwadze powyższe, nie 
jesteśmy w stanie określić wysokość kar za 
nie osiągnięcie wymaganych poziomów 
– mówi Krzysztof Mejer.

Jak więc widać, może się okazać, że 
mieszkańcy Rudy Śląskiej nie osiągną wy-
maganego poziomu segregacji. Właśnie 
dlatego miasto postanowiło wprowadzić 
obowiązek także segregacji żużlu i popiołu 
z palenisk domowych. Dotyczy to zarówno 
domków jednorodzinnych, jak i zabudowy 
wielorodzinnej. Ich mieszkańcy muszą jed-
nak złożyć specjalny wniosek. – Nierucho-
mość zostanie wyposażona w pojemnik 
przeznaczony do zbierania odpadów z po-
piołu i żużli z palenisk domowych na wnio-
sek właściciela ww. nieruchomości lub jej 
zarządcy złożony do Urzędu Miasta Ruda 
Śląska – Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
Pojemniki na odpady popiołu i żużli z pale-

nisk domowych oznaczone będą napisem 
„Popiół” oraz będą w kolorze czerwonym 
lub czarnym zamykane czerwoną klapą 
– tłumaczy Krzysztof Mejer. – Ponadto in-
formuję, że do spółdzielni mieszkaniowych 
i dużych zarządców nieruchomości wystoso-
wano pismo z prośbą o przygotowanie 
i przesłanie do urzędu wykazu placyków go-
spodarczych, na terenie których należy usta-
wić ww. pojemniki – dodaje. 

SeGreGACJA ODPADÓW

Żużel i popiół do segregacji

Nowe pojemniki mają być ustawiane po 
wybraniu w przetargu firmy, która będzie 
zajmować się wywożeniem śmieci segrego-
wanych i zmieszanych. Posegregowany żu-
żel i popiół mają być wywożone z budyn-
ków mieszkalnych jeden raz w miesiącu 
w okresach od stycznia do maja oraz od 
września do października, a także raz na 
trzy miesiące w okresie od czerwca do 
sierpnia.  Joanna Oreł

Od nowego roku zmienią się zasady segregacji śmieci, a konkretnie pojawi się nowy pojemnik na popiół i żużel. Miasto zdecydowało się na taki ruch, 
aby zwiększyć poziom segregacji. Jeżeli ten wymagany nie zostanie osiągnięty, miastu grożą kary. 

W przyszłym roku pojawi się kolejny pojemnik  
– tym razem do segregacji żużlu i popiołu.

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 

gruntowej położonej w rejonie 
ul. solidarności, która zostanie 
oddana w dzierżawę na okres  

3 lat z przeznaczeniem pod 
nowy ogródek rekreacyjny. 

PrezyDenT 
MIASTA ruDA 

Śląska 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
wykazu lokalu mieszkalnego 
usytuowanego w budynku 

mieszkalnego na terenie Miasta 
Ruda Śląska:

– ul. Grodzka 1/27
stanowiącego własność 

Gminy Miasta Ruda Śląska 
a przeznaczonego do sprzedaży 
w drodze bezprzetargowej na 

rzecz jego najemcy.

OGŁOsZENIa
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przeznaczony na występy i  miejsce do 
grillowania. Zostaną tam ustawione ła-
weczki, stoliki i elementy placu zabaw.  
Inwestycja kosztować będzie niecałe 
165 tys. zł i zrealizowana zostanie 
z pieniędzy budżetu obywatelskiego. 

Piekarok przy ul. Bujoczka powstał 
około 1900 roku. Chleb wypiekano 
w nim do lat 50. ubiegłego wieku. 
Składa się z przedsionka i pieca. Swo-
jego czasu został zagospodarowany na 
pomieszczenie dla królików. Swoją 
dawną funkcję spełnia ponownie od  
2013 roku, kiedy to został odrestauro-
wany. Jest jedynym zachowanym tego 
typu obiektem w regionie. Piekaroki 
były nieodłącznym elementem 
XIX-wiecznych familoków. Z czasem 
ulegały zniszczeniu lub wykorzystywa-
no je do innych celów niż piekarnicze.

Z kolei w dzielnicy Wirek ukończo-
no już inwestycję przeprowadzoną 
w ramach budżetu obywatelskiego na 
2018 rok. W pobliżu Rudzkiego 
Miasteczka Ruchu Drogowego przy 

ul. Kolberga powstał minipark linowy 
z tyrolką i trampolinami. Koszt zada-
nia to blisko 200 tys. zł. W ramach 
przedsięwzięcia zniwelowany został 
teren, na nim zamontowano trampoliny 
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Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy zabytkowym piecu chlebowym w dzielnicy Ruda. Powstanie tam 
miejsce do grillowania, ławeczki, stoliki, miniscena i elementy placu zabaw. To projekt mieszkańców, wybrany do realizacji 
w ramach budżetu obywatelskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest w drugiej połowie grudnia. Natomiast w ostat-
nich dniach oddana została do użytkowania inna inwestycja obywatelska – minipark linowy z tyrolką i trampolinami w dziel-
nicy Wirek.

Kolejne inwestycje z budżetu obywatelskiego
– To wyjątkowe miejsce w naszym 

mieście, a teraz jeszcze bardziej będzie 
sprzyjać spotkaniom podczas wypieku 
chleba w piekaroku. Cieszę się, że uda-
ło się nam uratować ten obiekt. Pieka-
rok to świadek tamtych czasów. Dzię-
kuję mieszkańcom, że dbają o swoje 
korzenie i tradycje – mówi prezydent 
miasta Grażyna Dziedzic. – Piekarok 
i przyległy mu teren chcemy włączyć 
w obszar parku kulturowego, który pla-
nujemy stworzyć w dzielnicy Ruda 
– dodaje. 

Spotkania przy piekaroku przy 
ul. Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda stały 
się już tradycją. Kilka razy w roku rudz-
ki magistrat wspólnie z piekarnią „Ja-
kubiec” organizuje imprezy, podczas 
których można częstować się świeżym 
chlebem, wypiekanym tradycyjną me-
todą. Degustacji towarzyszą koncerty, 
prelekcje czy warsztaty związane z pie-
lęgnowaniem śląskich tradycji. 

W okolicy zabytkowego pieca chle-
bowego zostanie wybudowany podest 

okrągłe, urządzenie wielofunkcyjne ze 
zjeżdżalnią, minipark linowy, tyrolkę 
oraz trampolinę dla niepełnospraw-
nych. Całości dopełniły kosze na śmie-
ci oraz ławki. Przestrzeń wokół urzą-

dzeń została obsiana trawą. Miasteczko 
i tyrolka znajdują się w bliskim są-
siedztwie toru modelarskiego. Cały te-
ren tych dwóch inwestycji to ponad
8 tys. m2.  IM

– Stawiamy na nasze dziedzictwo 
kulturowe i historyczne. Renowacja te-
go domu to krok do tego, żeby kolonia 
robotnicza Ficinus spełniała wszystkie 
wymagania stawiane obiektom na Szla-
ku Zabytków Techniki. Ponadto będzie 
można przekonać się, jak dawniej 
mieszkało się na jednym z najstarszych 
tego typu osiedli w regionie, bowiem 
powstanie tam m.in. ekspozycja w po-
staci dawnego mieszkania robotnicze-
go – podkreśla prezydent Grażyna 
Dziedzic.

Budynek przy ul. Kubiny 24 to jedy-
ny zabytkowy dom na osiedlu Ficinus, 
który obecnie należy do miasta. Pozo-
stałe budynki znajdują się w rękach 
prywatnych. – Odbudowa domku to 
odpowiedzialne zadanie. Obiekt objęty 
jest ochroną konserwatorską, dlatego 
wykonawca musiał wykazać się do-
świadczeniem w renowacji historycz-
nych budynków – zaznacza Piotr Janik, 
naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miasta. – Wyłoniona w przetargu fi rma 
spełnia wszystkie kryteria ujęte w spe-
cyfi kacji – dodaje.

Rusza renowacja Ficinusa

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z renowacją jednego z domów na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus przy ul. Kubiny w Rudzie Ślą-
skiej – Wirku. Inwestycję zrealizuje fi rma Hydrobud z Chorzowa. Wykonawca ma 11 miesięcy na realizację zadania. Kolonia Ficinus wpisana jest na Szlak 
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Po modernizacji w obiekcie ma funkcjonować biblioteka, czytelnia, ekspozycja muzealna, punkt informacyjny 
oraz sala animacyjna. Na renowację zabytkowego domu władze Rudy Śląskiej pozyskały unijną dotację w kwocie 1,5 mln zł.

Prace budowlane polegać będą na 
odtworzeniu pierwotnych elewacji ze-
wnętrznych oraz detali architektonicz-
nych wnętrza charakterystycznych dla 
tej zabudowy. – Obiekt zostanie pod-
dany odbudowie z wykorzystaniem hi-
storycznych materiałów. Odtworzona 
zostanie m.in. charakterystyczna okła-
dzina z piaskowca – wyjaśnia Marta 
Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków w Rudzie Ślą-
skiej.

Na parterze budynku powstanie 
punkt informacji turystycznej wraz 
z salką animacyjną, zapleczem socjal-
nym i toaletami, w tym dla osób nie-
pełnosprawnych. Na piętrze zlokalizo-
wana będzie stała ekspozycja w postaci 
dawnego mieszkania muzealnego oraz 
wypożyczalnia książek dla dzieci. Wy-
strój wnętrza będzie nawiązywać do 
historii miejsca. – Również w środku 
budynku ściany zostaną wykończone 
kamieniem, tak jak wyglądało to pier-
wotnie. Chcemy, żeby odwiedzający 
nasz obiekt mogli zobaczyć, jak kiedyś 
wyglądało mieszkanie robotniczej ro-

dziny – mówi Krzysztof Piecha, na-
czelnik Wydziału Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji Miasta. – Przypo-
mnę, że rudzka kolonia jest jedną z naj-
starszych w regionie i tworzy Szlak 
Zabytków Techniki od 2006 roku, czyli 
od  początku jego istnienia – dodaje 
Piecha. Budynki wchodzące w skład 
osiedla Ficinus są murowane z kamie-
nia naturalnego – piaskowca, co stano-
wi rzadkość na Śląsku. 

W odrestaurowanym budynku odby-
wać się będą wystawy tematyczne, 
spotkania i imprezy o charakterze re-
gionalnym. W drugiej linii zabudowy 
przewidziano parterowy budynek 
z przeznaczeniem na fi lię biblioteki 
miejskiej wraz z pomieszczeniem so-
cjalnym i toaletą. Na Ficinusie znajdzie 
miejsce księgozbiór z biblioteki cen-
tralnej.  

Łączny przewidywany koszt reno-
wacji obliczono na ponad 2,8 mln zł, 
z czego prawie 1,5 mln zł będzie po-
chodzić z dotacji w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

– Czas, w którym zgodnie z umową wy-
konawca zrealizuje przedsięwzięcie,  
to 11 miesięcy od daty przekazania pla-
cu budowy – mówi Piotr Janik, naczel-
nik Wydziału Inwestycji.

Dofi nansowanie do odbudowy dom-
ku na Ficinusie władze miasta pozy-
skały na początku marca. W rozstrzy-
gniętym wtedy konkursie wśród 38 
projektów do dofi nansowania wybrano 
w sumie trzy zadania z Rudy Śląskiej. 
Oprócz wspomnianej inwestycji dota-
cja unijna przypadła projektowi Stacja 
Biblioteka, czyli rewitalizacji budynku 
zabytkowego dworca w dzielnicy 
Chebzie, gdzie nowe lokum znajdzie 
główna siedziba miejskiej biblioteki 
wraz z wypożyczalnią i czytelnią. Po-
wstanie tu też kawiarnia, a na zewnątrz 
„bibliogród” oraz parking na kilkadzie-
siąt pojazdów. Zachowana zostanie też 
główna funkcja dworca związana z ob-

sługą pasażerów. Na realizację tej in-
westycji miasto przeznaczy ponad 
8 mln zł, z czego 6,5 mln zł pochodzić 
będzie z dotacji unijnej, a ponad 
760 tys. zł ze środków budżetu pań-
stwa. Prace przy tej inwestycji trwają 
od ubiegłego roku i zakończą się jesz-
cze w tym roku. Kolejny obiekt, który 
znalazł się na liście dofi nansowanych 
inwestycji, to Muzeum Miejskie 
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie 
Śląskiej. Modernizację i renowację za-
bytkowego budynku muzeum oszaco-
wano na ponad 4 mln 800 tys. zł. Pra-
wie 4 mln zł pokryje unijne dofi nanso-
wanie. Po remoncie placówka będzie 
miała do dyspozycji ok. 1430 m2, 
z czego ok. 900 m2 przestrzeni wysta-
wienniczej. Również w przypadku tej 
inwestycji trwają prace budowlane. 
Całość inwestycji ma być gotowa do 
końca 2019 r. IM

Modernizacja podwórka przy piekaroku zakończy się jeszcze w tym roku.
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Nowe oświetlenie działa już przy ulicach Xawerego Dunikowskiego, Jacka Malczewskiego, ks. Ludwika Tunkla, Józefa Pordzika oraz Józefa Chełmońskiego 
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach. Inwestycja kosztowała ponad pół miliona złotych. Zmodernizowane zostanie również oświetlenie kilku ulic w dzielnicy 
Halemba. – Systematycznie modernizujemy oświetlenie będące w złym stanie oraz uzupełniamy je w miejscach do tej pory nieoświetlonych, z zastosowa-
niem energooszczędnych opraw – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Oświetlenie LED na kolejnych ulicach
Na kochłowickim osiedlu złożonym 

ze wspomnianych ulic zdemontowano 
słupy betonowe, zamiast których zain-
stalowano 57 słupów aluminiowych 
z 60 energooszczędnymi oprawami 
typu LED. 

– Betonowe słupy oświetleniowe by-
ły w złym stanie technicznym i zagra-
żały bezpieczeństwu zarówno pie-
szych, jak i poruszających się  
pojazdów – mówi Marcin Lis z Wy-
działu Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miasta. – Układ latarń się nie 
zmienił – dodaje. Wartość zadania to 
546 tys. zł.

Rozstrzygnięty został już przetarg 
na modernizację oświetlenia w Ha-
lembie, przy ulicach: Junaków, Chłop-
skiej, Świętojańskiej, Strzelców By-
tomskich, Jutrzenki, Marzanny, So-
bótki i Dziewanny. – W tym przypadku 
również słupy betonowe zostaną za-
stąpione aluminiowymi, a oprawy so-
dowe energooszczędnymi typu LED. 

Ich liczba się nie zmieni, słupów bę-
dzie 47, a opraw 51 – informuje Mar-
cin Lis. Inwestycja będzie kosztować 
prawie 543 tys. zł i zrealizowana zo-
stanie do 24 grudnia br.

Obie inwestycje są częścią projektu, 
na który miasto chce pozyskać dofi-
nansowanie ze środków Unii Europej-
skiej. Łącznie mają zostać zamonto-
wane 263 oprawy typu LED na 104 
słupach aluminiowych. Złożony wła-
śnie wniosek o dofinansowanie oprócz 
zadań w Kochłowicach i Halembie 
dotyczy również ul. Chorzowskiej 
w Nowym Bytomiu, ul. Na Piaski 
w Bielszowicach oraz ul. Hlonda 
w Orzegowie. 

– Wartość projektu to prawie 
1,54 mln zł, a wnioskowane dofinan-
sowanie to niemal 1,1 mln zł – mówi 
Aleksandra Kruszewska, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Miasta.

Wniosek obejmuje trzeci etap kil-
kuletniego projektu „Modernizacja 

oświetlenia ulicznego w Rudzie Ślą-
skiej”. W jego ramach w poprzednich 
latach udało się pozyskać dofinanso-
wanie unijne do wymiany oświetlenia 
przy ulicach: Obrońców Westerplatte, 
Gen. Hallera, Weteranów, Niedurne-
go, Lwa Tołstoja, Macieja, Kościelnej, 
Żelaznej, Konstytucji oraz Ustronnej. 
Dofinansowanie pochodziło z puli 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych, ścieżki pozakonkursowej 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020.

Łącznie w tegorocznym budżecie 
na modernizację oświetlenia uliczne-
go zarezerwowano ponad 1,7 mln zł, 
do tego dochodzą prace w tym zakre-
sie realizowane w ramach inwestycji 
drogowych. Ogółem od 2016 r. zada-
nia te na terenach miejskich w Rudzie 
Śląskiej obejmują ponad 1000 słupów 
oświetleniowych i ponad 1300 opraw.

WG

Rozstrzygnął się przetarg na modernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej w Halembie. Na realizację inwestycji miasto przeznaczy 5,5 mln zł. 
Od podpisania umowy wykonawca będzie miał osiem miesięcy na wykonanie robót. Kolorystycznie i architektonicznie zmodernizowana hala ma nawiązy-
wać do zlokalizowanego w sąsiedztwie Aquadromu.

Hala gotowa na remont
Prace zakładają wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej oraz wykonanie 
docieplenia ścian zewnętrznych, do-
cieplenia dachu, odwodnienia połaci 
dachowej, wykonanie robót elektrycz-
nych zewnętrznych, instalacji odgro-
mowej, nowego podjazdu dla niepeł-
nosprawnych i wybudowanie windy. 

– Hala w Halembie oblegana jest 
praktycznie non stop, pomimo tego że 
lata świetności ma już za sobą. To do-
wód na olbrzymi potencjał tego miej-
sca. Z każdym rokiem przybywa też 
organizowanych w niej imprez, w tym 
nie tylko sportowych – zaznacza pre-
zydent miasta Grażyna Dziedzic. 

– Chcielibyśmy, by ten obiekt był na 
miarę XXI wieku, dlatego powoli, za-
czynając od spraw podstawowych, ta-
kich jak docieplenie dachu czy wybu-
dowanie windy dla osób niepełno-
sprawnych, będziemy starali się polep-
szać stan techniczny tego obiektu – do-
daje.

Wybudowany w latach 80. budynek 
hali im. Rudzkich Olimpijczyków li-
czy 3825 m². W części widowiskowej 
jest jednokondygnacyjny z charaktery-
styczną amfiteatralną widownią na 570 
miejsc siedzących. Tam też znajduje 
się boisko o wymiarach 22 m x 42 m 
oraz scena 14 m x 3,6 m z możliwością 
powiększenia głębokości. W budynku 
zlokalizowane są pomieszczenia ka-
wiarni, sali dyskotekowej, sali klubo-
wej oraz klubu fitness.

Na kolejnych kochłowickich ulicach pojawiło się  
energooszczędne ledowe oświetlenie.

W hali MOSiR-u przy ul. Kłodnic-
kiej od lat organizowane są cykliczne 
wydarzenia, jak Olimpiada Radości, 
czy Giełda Szkół Ponadgimnazjal-
nych. W ostatnim czasie dwukrotnie 
odbyły się też w tym miejscu turnieje 
taneczne rangi ogólnopolskiej, a także 
warsztaty sportowe pod okiem dwóch 
olimpijek: Otylii Jędrzejczak – Otylia 
Swim Tour oraz Moniki Pyrek – Alter-
natywne Lekcje WF-u.

DR

W hali MOSiR w Halembie m.in.  
zostanie wykonana termomodernizacja.
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CO SŁYCHAĆ U RUDZKICH SENIORÓW  
LISTOPAD 2018 ROKU

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” informują mieszkańców naszego miasta 
o bieżących zajęciach, imprezach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej. 

ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

Miejska Biblioteka 
Publiczna 

w Rudzie Śląskiej

Spotkania członków PZERiI w Rudzie Śląskiej poniedziałki, godz. 11.30-13.30 Filia nr 18  MBP
ul. 1 Maja 32, 41-706 Ruda Śląska (Halemba) 

tel. 32 242-67-92Spotkania członków Śląskiego 
 Stowarzyszenia Diabetyków wtorki, godz. 11.00-14.00

Warsztaty artystyczne dla seniorów piątki, godz. 10.00-13.00

CIS ,,Stara Bykowina”  
ul. 11 Listopada 15a, 41-717 Ruda Śląska (Bykowina)

tel. 32 707-43-03
Kursy komputerowe od poniedziałku do piątku, godz. 8.00-12.15  

12.30-16.45 według grup

Gimnastyka zdrowotna czwartki, godz. 10.00-12.00

Fundacja Aktywni 
Społecznie 

„AS”

Osiedlowe Kino OKO   
(Ewa Chmielewska, tel. 602-359-572) 7.11.2018 r., godz. 17.00-20.00 Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 21  

ul. Grzegorzka 8, 41-717 Ruda Śląska (Bykowina)

Klub Seniora  
(Krystyna Pospieszczyk, tel. 503-954-266) 14.11.2018 r., godz. 17.00-19.00 Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”  

ul. Sztygarska 9, 41-717 Ruda Śląska (Bykowina)

Osiedlowy Dom Kultury 
RSM „Country” 

Gimnastyka dla seniorów i nie tylko każdy wtorek i czwartek, godz. 18.00-19.00 Osiedlowy Dom Kultury RSM „Country”  
ul. Sztygarska 9, 41-717 Ruda Śląska (Bykowina)

Związek Harcerstwa 
Polskiego Krąg Seniora 

„Ślonzoki” 
 Komenda Hufca  
w Rudzie Śląskiej  
im. hm. Ł. Zawady 
(tel. 511-532-077)

Spotkanie towarzysko-informacyjne 6.11.2018 r., godz. 16.00 Dom Harcerza 
ul. Szczęść Boże 4, 41-700 Ruda Śląska (Ruda)

Rudzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

(RUTW) 
tel. 32 244-20-80

WyKŁADy:

siedziba RUTW 
ul. L. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)

„Żylaki, pajączki. Nowoczesne metody leczenia 
niewydolności żylnej” 

– dr n. med. Łukasz Szczygieł  
8.11.2018 r., godz. 15.00

SeMINARIUM:

Literatura – dr Jolanta Szcześniak 16.11.2018 r., godz. 15.00

Spacerkiem dookoła świata – Damian Szołtysik 15.11.2018 r., godz. 15.00

 Socjologia – dr Wanda Witek-Malicka 22.11.2018 r. 

KOŁA ARTySTyCZNe:

Chór środy w godz. 15.00-17.00

Koło plastyczne poniedziałki w godz. 17.00-20.00

Zespół teatralny czwartki w godz. 15.30-17.30

KLUBy: Miejskie Centrum Kultury im. H. Bisty  
ul. P. Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)Klub dyskusyjny RUTW poniedziałki w godz. 10.00-12.00

Kawiarenka RUTW

wtorki w godz. 11.00-13.00 
Poranek pieśni i poezji patriotycznej z okazji 100. 
rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 

– 8.11.2018 r. (czwartek), godz. 11.00 

siedziba RUTW  
ul. L. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska (Czarny Las)

Akademia filmowa 9.11.2018 r., godz. 17.00 Kino Patria 
ul. Chorzowska, 41-709 Ruda Śląska (Nowy Bytom)

SeRDeCZNIe ZAPRASZAMy WSZySTKICH SeNIORÓW! 
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesłanie swoich ofert na miesiąc grudzień do dnia 19.11.2018 r.  

Dyżury Radnych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda Śląska
Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342-36-05, e-mail: rada@ruda-sl.pl

Koordynator projektu: tel. 505-008-772, e-mail: k.niestroj@gmail.com
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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

 Bykowina, dwupokojowe, 51 m2, 98 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

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

 
 Sprzedam 3 pokoje Solidarności, 110 tys., 

2 pokoje, Sławika 44 m2, 109 tys., Olszynowa 37 
m2, 105 tys. Tel. 793-017-323, www.lokator.nie-
ruchomosci.pl.

  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.

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

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

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

 Zarządzanie Nieruchomościami mieszkalnymi 
i komercyjnymi, wspólnotami mieszkaniowymi. 
Tel. 785 720 563, www.fh utechnika.pl.

 Ruda Śl.-Halemba sprzedam dom 100 m2, za-
budowanie gospodarcze 70 m2 na działce 1044 
m2. Tel.  004925948934008.

 Do wynajęcia lokal użytkowy w centrum No-
wego Bytomia. Tel. 603-372-240.

 Sprzedam mieszkanie 37 m2, parter, Halem-
ba, cena do negocjacji 115 tys. Bez pośredników. 
Tel.  661-689-503.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-

jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup 
samochodów wszystkich marek, całych, uszko-
dzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-
865-808.

 
 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do 

wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
 

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

USŁUGI
 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 łazienek, 
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

 Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, 
domów. Tel. 501-668-930.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solid-
nie. Tel. 737-593-999.

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

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

USŁUGI POGRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi po-

grzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 

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

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

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

 Halemba, jednopokojowe, 30 m2, 84 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

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

Firma ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

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

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

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

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

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

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

PRACA
 Buduj-Remontuj zatrudni pracowników ogól-

nobudowlanych. Tel. 784-612-706, 788-266-235.

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

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

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

 Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sa-
nitariusza-noszowego i ratownika medyczne-
go. NZOZ Paktor, tel. 32 771-71-02, praca@
paktor.com.pl.

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

 PPUH PROMUS Ruda Śląska Sp. z o.o. zatrud-
ni stróża-konserwatora, sprzątaczkę. Tel. 32 342-
06-14; 32 342-06-40.

 Osobę do montażu instalacji zatrudnię. Tel. 
604-796-694 w godz. 17-18. 

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 608-793-121.

RÓŻNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

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

POSZUKUJĘ LOKALU 
DO WYNAJĘCIA 
w Rudzie Śląskiej 

NA DZIAŁALNOŚĆ 
HANDLOWĄ

o powierzchni 100-200 m2 na parterze 

TEL. KONTAKTOWY 

606-741-852, 606-626- 151

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.

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Teodora Howańca
wiceprezydenta Rudy Śląskiej w latach 2000-2006, 
radnego III i V kadencji Rady Miasta oraz członka 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej
rodzinie oraz bliskim

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Listopad w Domu Kultury
KULTURA

Wybierz się 
na „Pomstę” 

ZAPROSZENIA

Szykują się dwie godziny pełne rozrywki, zabawy 
i humoru. Fabuła spektaklu opowiada o wzajemnych 
waśniach autochtonów (hanysów) i przybyszów z kon-
gresówki (goroli). Libretto do spektaklu „Pomsta” na-
pisał satyryk i artysta kabaretowy Marian Makula. Mu-
zykę do spektaklu skomponowała Katarzyna Gaertner. 
Natomiast na scenie w postaci „Pomsty” wcielają się 
artyści śląskiej sceny artystycznej. I choć sam spektakl 
ma już ponad 20 lat (jego premiera odbyła się w 1997 
roku, a w 2007 roku został on „odświeżony”), to za-
wsze spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem ze stro-
ny widzów. 

Teraz dzięki temu, że Stowarzyszenie Wykonawców 
Animatorów i Twórców Górnego Śląska, które jest 
opiekunem Teatru Górnośląskiego, wysłało wniosek na 
konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Kul-
tury, artyści wyruszyli w trasę, by zaprezentować dzie-
więć darmowych spektakli. Jeden z nich odbędzie się 
8 listopada o godz. 18 w Domu Kultury w Bielszowi-
cach. Z tej okazji mamy dla Was dwa podwójne zapro-
szenia na to wydarzenie. By dać sobie szansę na ich 
zdobycie, wystarczy w środę (31 października) zajrzeć 
na fan page „Wiadomości Rudzkich” na portalu Face-
book, gdzie opublikowane zostaną szczegóły. Zapra-
szamy do zabawy! JO

Młodzieżowy Dom Kultury, tel. 32 243-22-20, www.mdkruda.org
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. 

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, tel. 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl
7 listopada, godz. 11.00

Festi wal Piosenki Patriotycznej „Z piosenką do wolności” – przesłuchania konkursowe
Przesłuchania odbywać się będą na żywo, w formie otwartej dla publiczności. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-26 lat – solistów, 
grup wokalnych i chórów oraz grup wokalno – instrumentalnych. Uczestnicy wezmą także udział w warsztatach wokalno-instrumentalnych, 
[7-9 listopada] oraz w fi nałowym koncercie galowym.
Wstęp wolny

9 listopada, godz. 19.00
 „Smak Tropików” stand-up Wojciecha Cejrowskiego

Opowieści z Madagaskaru, Ameryki Łacińskiej oraz z Wysp Ludożerców. Smak jest pretekstem, a przedstawienie jest komediowe, a nie kulinarne. 
Co je ekipa ,,Boso…”, na wyjazdach? Polowanie na krokodyle za pomocą samochodu, oraz kilka dobrych rad pochodzących z tropików: mężczyźni 
powinni być brzydcy, a kobiety nie powinny się odchudzać. 
Bilety w cenie: 75 zł

10 listopada, godz. 17.00
Koncert „Z piosenką do wolności” – Trio Grzegorza Płonki

fi nałowy koncert galowy. Wstęp wolny
11 listopada, godz. 18.00

Hanysy
Hanysy to wyjątkowe wydarzenie społeczno - kulturalne, organizowane przez Miasto Ruda Śląska i Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, 
którego pomysłodawcą i reżyserem jest Grzegorz Poloczek, popularny śląski kabareciarz, satyryk, autor tekstów i piosenkarz, niezwykle lubiany 
przez publiczność naszego Regionu i nie tylko. Podczas uroczystej gali nagradzani są przedstawiciele świata sportu, dziennikarstwa, medycyny, 
kultury, nauki, sztuki, przemysłu i biznesu, a także instytucje takie jak teatry, opery, fundacje, centra kultury czy media. 
Bilety w cenie: 50 zł parter i 40 zł balkon

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach,  tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
5 listopada, godz. 10.00

Festi wal Bajkowej Piosenki – konkurs piosenki dla przedszkolaków
9 listopada godz.19.00

Program kabaretowy „Spotkanie kolesiów”. 
Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Grzegorz Tomczyk. Bilety w cenie 65 zł i 80 zł

11 listopada, godz.17.00
Koncert zespołu BACIARY. 

Bilety w cenie 65,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 16 MBP, tel. 32 248-13-18
9 listopada godz. 19.00 

Finał XIV Regionalnego Konkursu Poetyckiego po ślonsku im. ks. Norberta Bonczyka.
Od roku 2005 Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej organizuje Regionalny Konkurs Poetycki po ślonsku im. ks. Norberta Bonczyka. 
Tematyka związana jest ze Śląskiem. 

OGŁOSZENIA

Śląski hit musicalowy na kanwie „Zemsty” Alek-
sandra Fredry zostanie wkrótce zaprezentowany 
na deskach Domu Kultury w Bielszowicach. Jego 
wykonawcy wyruszyli w trasę, podczas której za-
prezentują dziewięć darmowych spektakli „Po-
msta”. 

Zenon Laskowik – jeden z najsłynniejszych 
polskich satyryków i artystów kabaretowych. 
Twórca cieszącego się wielką popularnością 
w okresie PRL-u kabaretu „Tey”. Przez wiele 
lat występował w duecie najpierw z Krzyszto-
fem Jaślarem, Januszem Rewińskim, a następ-
nie z Bohdanem Smoleniem. Na początku lat 
90. wycofał się z życia estradowego, aby po 
dziesięciu latach powrócić z nowym progra-
mem spektaklu kabaretowego przygotowanego 
przez Platformę Artystyczną O.B.O.R.A. pt. 
„Niespodziewane powroty, czyli twórzmy kli-
macik”. Teraz, a dokładnie 9 listopada o godz. 
19, Zenon Laskowik wystąpi w Domu Kultury w Biel-
szowicach. W programie sprawy aktualne, skecze, mo-
nologi, piosenki i scenki. Bilety wstępu w cenie 65 zł. 

Dom Kultury w Bielszowicach zaprasza również 
30 listopada na godz. 18 na wieczór andrzejkowy. Wy-
stąpi Magdalena Bożyk z zespołem, która promować 
będzie swoją nową płytę pt. „ Traces”, wydaną w lu-
tym tego roku. Znajdziemy na niej dziewięć premiero-
wych kompozycji wokalistki oraz zespołu. – O czym 
jest „Traces”? O podejmowaniu decyzji, prawdzie, 
czasie, o śladach przeszłości, które bywają piętnem, 
bywają pamiątką, bywają teraźniejszością, od której 
nikt nie chce się uwolnić, czy też z którą nikt nie chce 
się rozstać. O strachu przed prawdą, która boli, o tym, 
że nikt nie chce zadawać bólu, każdy wolałby na siebie 

Już wkrótce w Domu Kultury w Bielszowicach będzie można zobaczyć najnowszy, autorski program 
Zenona Laskowika pt. „Spotkanie kolesiów”. Wystąpią w nim Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz, Grze-
gorz Tomczak i zespół muzyczny Telemenele. Natomiast pod koniec listopada w DK odbędzie się wyjąt-
kowy wieczór andrzejkowy.

wziąć ten ból, ale nie zawsze się da, chyba nigdy się 
nie da – zapowiada Magdalena Bożyk. – Ale „Traces” 
mimo tych tematów nie jest smutną płytą, nie tylko dla-
tego, że znajduje się na niej „Cause You Think of Me”, 
która jest niezwykle pozytywną piosenką, ale też dlate-
go, że te wszystkie sprawy, o których pisałam, są po 
prostu częścią życia, które jest piękne w tym całym pa-
miętaniu przeszłości, w całej tej miłości, w tej delikat-
ności względem siebie, dbaniu o swoje nawzajem do-
bro. Mam nadzieję, że nasi odbiorcy będą się cieszyć z 
tej płyty – dodaje. 

Zespół Magdaleny Bożyk wystąpi w składzie: Ro-
bert Cichoń (gitara), Radek Kopeć (gitara basowa), 
Jarema Pogwizd (instrumenty klawiszowe) oraz Mi-
chał Tincel (perkusja). Bilety w cenie 20 zł.  DK

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 1511/24 o pow. 822 m2, 
zapisanej na karcie mapy 2, obręb 

Orzegów, położonej w Rudzie Śląskiej przy 
ul. Akacjowej, przeznaczonej do zbycia 
w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 

użytkowników wieczystych w trybie art. 32 
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami.

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 nr 3794/3 o powierzchni 
694 m2, zapisanej na karcie mapy 1 w obrębie 
Kochłowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy 
ul. Jagiełły, która zostanie zbyta na rzecz jej 

użytkowników wieczystych.
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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

| POLECAMY
Laila Shukri Jestem żoną terrorysty

Wstrząsająca historia Polki, która miała urodzić terrorystę samobójcę.
Opowieść o kobiecie, która została rozkochana i uwiedziona, aby urodzić terrorystę samobójcę. 

Przemilczana prawda o rodzinach zaangażowanych w terroryzm.
 Laila Shukri wysłuchała historii jednej z Polek, aby opowiedzieć ją światu.
 Po rozstaniu z partnerem Klaudia zostaje niespodziewanie wyrzucona z pracy. Podróż do Ma-

roka ma pomóc jej odzyskać utraconą równowagę duchową. Poznany w egzotycznym kraju Raszid 
szybko zdobywa jej serce. Kiedy mężczyzna proponuje jej przyjazd do niego do Londynu, Klaudia 
ma nadzieję na znalezienie u jego boku szczęścia. Nie zdaje sobie sprawy, że znajdzie się w mackach 
niebezpiecznej siatki terrorystycznej, której głównym celem jest szkolenie dzieci na terrorystów-
samobójców.

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 3290/223 o pow. 1003 m2, zapisanej 
na karcie mapy 1, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy 

ul. Kingi, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
użytkowników wieczystych w trybie art. 32 ustawy z dnia 21.08.1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza ustny przetarg  nieograniczony na oddanie w użytkowanie 
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Biskupa Wilhelma 
Pluty z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego.

Przedmiotem oddania w drodze ustnego przetargu nieograniczonego w 
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego jest niezabudowana nieruchomość grun-
towa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Ko-
chłowicach przy ulicy Biskupa Wilhelma Pluty, obręb Kochłowice, karta mapy 
5, stanowiąca działkę nr 805/146 o powierzchni 1048 m², użytek Bp, KW nr 
GL1S/00042520/5 (działy III i IV  ww. księgi są wolne od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną (symbol planu 17MNII).

Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta, jest nie-
zabudowana oraz częściowo porośnięta drzewami i krzewami. Znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego, zabudowy mieszkanio-
wej i usługowej. 

Dojazd do ww. nieruchomości z dróg publicznych – ul. ks. Ludwika Tunkla 
lub Świętochłowickiej odbywać się będzie poprzez gminną drogę wewnętrzną 
– ul. Biskupa Wilhelma Pluty. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 144.000,00 zł.
Cena  osiągnięta w przetargu będzie  stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty  za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wyso-

kości 15% ceny, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy  
notarialnej,

– opłat rocznych wynoszących 1% ceny, które płatne będą do końca marca 
każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego.

Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o podatek od to-
warów i usług wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego w stanie surowym zamkniętym, wynosi 5 lat 
od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 3.12.2018 r. o godz. 11.00  w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu 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.rudaslaska.bip.info.pl) 
oraz w terminie do dnia 26.11.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości  
7.200,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą Komisji Prze-
targowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia. 

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

ściami (pokój 223),  tel. 32 248-75-63.

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 4031/107 o pow. 687 m2, zapisanej na 

karcie mapy 4, obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. 
dr Jordana, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz 

jej użytkowników wieczystych w trybie art. 32 ustawy  z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami.
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa

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

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
informuje, że posiada do wynajęcia od zaraz  

wymienione w wykazie lokale użytkowe 
+ boksy handlowe + do zbycia prawo 

wieczystego użytkowania gruntu.

Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-
11 wew. 311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym 
pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12, a in-
formacje dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczystego 
użytkowania gruntu w Dziale Technicznym pok. 314 tel. 
32 248-24-11 wew. 231.

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa

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

ogłasza, że istnieje możliwość zasiedlenia 
od zaraz niżej wymienionych mieszkań, na 

podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej 
własności lokalu, których wartość zgodnie 

z wyceną rzeczoznawcy wynosi:

ul. Maksymiliana Chroboka 12/5  1. 
1p + k, I – piętro o pow. 31,00 m2  
za kwotę wywoławczą 46.660,- zł

ul. Królowej Jadwigi 6A/2  2. 
1p + k, parter, o pow. 38,00 m2  
za kwotę wywoławczą 58.120,- zł

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

koMunikaT wYBoRCzY dla MieSzkaŃCów 
z dnia 29 października 2018 roku

Szanowni Mieszkańcy – Wyborcy,

jak Państwu wiadomo, w wyborach Prezydenta Miasta Ruda Śląska, które odbyły się w dniu 21 października 2018 roku, żadnemu 
z czworga kandydatów na udało się osiągnąć bezwzględnej większości głosów, tj. uzyskać ponad 50 % ważnych głosów. W związku z 
tym, w najbliższą niedzielę, w dniu 4 listopada 2018 roku odbędzie się głosowanie ponowne (tzw. II-gą tura) w wyborach Prezydenta 
Miasta, w którym zmierzy się dwoje kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę ważnych głosów w I-szej turze głosowania. Są nimi: 
Pani Grażyna Dziedzic – zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Dziedzic (20.010 głosów), oraz Pan Marek Wesoły  
– zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (12.671 głosów). W lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych otrzy-
mają Państwo tylko 1 kartę wyborczą, na której będą umieszczone dwa wyżej wymienione nazwiska oraz imiona kandydatów  
– w kolejności alfabetycznej. Aby oddać ważny głos należy postawić tylko jeden znak „X” („co najmniej dwie przecinające się linie”) 
w kartce z lewej strony wybranego nazwiska kandydata. Prezydentem Miasta Ruda Śląska zostanie ten z kandydatów, który (która) 
uzyska większa liczbę głosów ważnych.

Głosowanie odbędzie się w tych samych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, jak w dniu 21 października 2018 roku  
(I tura).

Lokale Komisji będą przyjmować Wyborców w godzinach od 7.00 do 21.00.

Dla przypomnienia na sąsiednich stronach „Wiadomości Rudzkich” drukujemy ponownie wykaz siedzib Obwodowych Komisji Wy-
borczych w Rudzie Śląskiej, ich numery i granice obwodów głosowania (czyli, gdzie głosują mieszkańcy poszczególnych ulic), z zazna-
czonymi w kolorach nazwami naszych dzielnic, aby ułatwić Państwu odszukanie właściwego adresu Komisji wyborczej.

W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny – tel. nr: 32 244-90-19 lub 32 244-90-20.
Andrzej Piotrowski

Miejski Koordynator Wyborczy

koMunikaT wYBoRCzY  
dla Członków koMiSJi wYBoRCzYCH

z dnia 29 października 2018 r. 

Szanowni Państwo, członkowie, przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej oraz ich zastępcy, operatorzy 
informatyczni w Komisjach oraz wyznaczeni pracownicy jednostek organizacyjnych, w których mają siedziby Obwodowe Komisje 
Wyborcze!

W związku z II-gą turą głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Ruda Śląska, w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń, przypomi-
nam o bezwzględnej konieczności pilnego wykonania m.in. niżej wymienionych działań:

1. Przewodniczący Komisji („dziennych” i „nocnych”) nawiążą kontakt z członkami swoich Komisji ustalając zakres i podział obo-
wiązków – przed dniem wyborów i w dniu głosowania.

2. Przewodniczący Komisji sprawdzą stan osobowy Komisji. W przypadku, gdyby liczba członków spadła poniżej 5 osób – w Ko-
misjach o numerach od 1 do 74, oraz poniżej 6 osób w Komisjach o numerach od 75 do 78 – proszę o pilną wiadomość, w celu 
podjęcia działań zmierzających do uzupełnienia przez Komisarza Wyborczego w Katowicach, składów Komisji.

3. Przewodniczący lub ich Zastępcy nawiążą kontakt z wyznaczonymi pracownikami jednostek organizacyjnych, w których mają 
siedziby Obwodowe Komisje Wyborcze, w celu ponownego przygotowania „lokali wyborczych” – termin gotowości – piątek,  
2 listopada 2018 r., godz. 16.00.

4. Przewodniczący lub ich Zastępcy nawiążą kontakt z „swoimi” operatorami informatycznymi, w celu wykonania zadań w trak-
cie głosowania (badanie frekwencji wyborczej o godz. 12.00 i 17.00 oraz sporządzenie elektronicznych wersji protokołów  
– z przekazania pracy (materiałów) „nocnej” komisji – godz. 21.00 oraz końcowego protokołu z głosowania w Obwodzie).

5. Podobnie jak przed I-szą turą wyborów, w sobotę dnia 3 listopada 2018 r. od godz. 8.00 rozwozimy do wszystkich 78 Obwodo-
wych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej „materiały wyborcze”, obecność członków Komisji obowiązkowa (nie mniej niż 2/3 
składu Komisji) 

  – zadania identyczne jak w dniu 20.10.2018 r.
6. Przewodniczący (lub w razie niemożności), Zastępcy przyjeżdżają na odprawę wyborczą 
  – w sobotę 3 listopada br.:
  – o godzinie 13.00 – Komisje „dzienne” – proszę o meldunek w sprawie kart wyborczych,
  – o godz. 15.00 – komisje „nocne”.
  Miejsce spotkania – sala posiedzeń Rady Miasta, Urząd Miasta Ruda Śląska – II piętro.
7. W niedzielę wyborczą, dnia 4 listopada 2018 r. członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania 

w obwodzie rozpoczynają pracę najpóźniej o godz. 6.00, aby po wykonaniu właściwych zadań, otworzyć lokal wyborczy dla 
Wyborców o godz. 7.00.

8. Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca tuż po godz. 7.00 składa meldunek o otwarciu lokalu. 

W razie wątpliwości i pytań, proszę o kontakt telefoniczny (tel. 32 342-36-05) lub za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: 
rada@ruda-sl.pl.

Dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie i pracę podczas organizacji i przeprowadzenia wyborów w naszym Mieście w dniu 
21 października br. Jestem przekonany, że przeprowadzenie wyborów Prezydenta Miasta Ruda Śląska w najbliższą niedzielę odbędzie 
się sprawnie, czego życzę wszystkim Państwu. 

andrzej piotrowski 
Miejski koordynator wyborczy

KOMUNIKAT
PREZyDENTA MIASTA 

RUDA ŚLąSKA
Informuję wszystkich mieszkańców – wyborców miasta Ruda 

Śląska, że w trakcie wyborów Prezydenta Miasta Ruda Śląska, 
w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018 r. wyborcy 
niepełnosprawni będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy 
w dotarciu z miejsca zamieszkania do lokalu Obwodowej Ko-
misji Wyborczej oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. 
Samochód odpowiednio przystosowany do przewozu osób nie-
pełnosprawnych będzie do dyspozycji w godzinach od 8.00 do 
17.00.

Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod numerem tele-
fonu  800-158-800 oraz adresem e-mail: um_adm@ruda-sl.pl, 
do dnia wyborów, tj. do 4.11.2018 r.

/-/ Grażyna dziedzic
prezydent Miasta Ruda Śląska.

PREZyDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA
informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 

(II piętro) oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
wykazu nieruchomości, własności Gminy Ruda Śląska, w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, położonej przy  

ul. Kingi 89C w Rudzie Śląskiej, która zostanie sprzedana na rzecz jej użytkowników wieczystych.



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                                     
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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                                    

B
Y

K
O

W
IN

A

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                                 

K
O
C
H
Ł
O
W

IC
E

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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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA  Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych 

Lp. Adres lokalu Pow.
użytkowa

Wyposażenie 
w instalacje

Stawka 
wywoł. Wadium

Termin 
oględzin 

lokalu
Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.

1.
Ruda Śląska

Ruda 
ul. Górnicza 2/2

50,60 m2 
(2 p + k)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, wc na klatce 

schodowej 

4,69 zł/m2 700 zł 13.11.2018 r.
godz. 12.10

2.
Ruda Śląska

Ruda 
ul. Górnicza 2/4

50,62 m2 
(2 p + k)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, wc na klatce 

schodowej 

4,69 zł/m2 700 zł
13.11.2018 r.

godz. 12.10

3.
Ruda Śląska

Ruda 
ul. Górnicza 3/5

39,50 m2

(1 p + k)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, wc na klatce 

schodowej

4,40 zł/m2 700 zł
13.11.2018 r.

godz. 12.30

4.

Ruda Śląska
Ruda 

ul. Piastowska 
11/13

34,19 m2

(1 p + k)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, wc na klatce 

schodowej

4,40 zł/m2 700 zł 13.11.2018 r.
godz. 12.50

5.

Ruda Śląska
Ruda 

ul. Piastowska 
31/5

39,00 m2

(1 p + k)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., ogrzewanie 
piecowe, wc na klatce 

schodowej

4,69 zł/m2 700 zł 13.11.2018 r.
godz. 13.15

6.
Ruda Śląska

Orzegów 
ul. Bytomska 41/1

90,30 m2

(3 p + k 
+ wc)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., ogrzewanie 

piecowe 
5,11 zł/m2 1.000 zł 13.11.2018 r.

godz. 14.30

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób fi zycznych (*)

Ruda Śląska
Bielszowice

ul. Kokota 167/3 
(*)

67,00 m2

(2p+k, 
łaz.,wc)

inst. elektr., inst. 
wod.-kan., należy 

wykonać we własnym 
zakresie uszczelnienie 

przewodów 
kominowych, likwidację 

kotła w piwnicy, 
wykonać etażową 
inst. c.o. z piecem 
typu kuchnia, bądź 

wykonać alternatywne 
ogrzewanie elektryczne.

5,00 zł/m2 700 zł
14.11.2018 r.

godz. 14.30

(*) Uwaga: w tym przypadku nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla lo-
kali   mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta (wymagane w szczególno-
ści wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów).

(*)  Uwaga: istnieje możliwość ewentualnego zaadaptowania lokalu mieszkalnego na lokal użyt-
kowy do prowadzenia nieuciążliwej dla lokatorów działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w świetlicy Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ru-
dzie Śląskiej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w Biurze Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., 
pokój nr 33 dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu, nie później niż do dnia 
16 listopada 2018 r., do godz. 13.00 oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne 
lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 
0109 0321 do dnia 19 listopad 2018 r. ( data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o. ).

Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej 10, ul. 1 Maja 218, pokój 33 lub pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 
wew. 745.

Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z prze-
targu bez podawania przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA  Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży
na terenie Miasta Ruda Śląska

Listopad/2018 r.

Lp. Adres lokalu/garażu 

Pow. 
lokalu 

/garażu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoł. 
(nett o
/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 

lokalu
/garażu

LOKALE UŻYTKOWE 

1.
Ruda Śląska-Halemba 

ul. Solidarności 5/3 lokal na piętrze 
w budynku usługowym

 32,70 elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 8,00 1.000,00 15.11.2018 r.

godz. 9.30

2.
Ruda Śląska-Wirek 

ul. Katowicka 45/02 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym 

44,50 elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 500,00 15.11.2018 r.

godz. 10.00

3. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Kunickiego 10/1 20,86 elektryczna, 

wod.-kan. 4,50 500,00 15.11.2018 r.
godz. 11.00

4. Ruda Śląska-Wirek 
ul. Kunickiego 10/2 63,88 elektryczna, 

wod.-kan. 4,50 500,00 15.11.2018 r.
godz. 11.00

5.
Ruda Śląska-Bielszowice 

ul. Kokota 132/01 lokal na parterze 
w budynku mieszkalnym

49,00 elektryczna, 
wod.-kan. 8,00 500,00 15.11.2018 r.

godz. 12.00

GARAŻE MUROWANE 

6. Ruda Śląska-Ruda ul. Jana Dobrego 
zespół III/garaż nr 49 10,80 brak 4,00 500,00 15.11.2018 r.

godz. 14.00

7. Ruda Śląska-Ruda ul. Żeromskiego 
zespół II/garaż nr 10 16,50 brak 4,00 500,00 15.11.2018 r.

godz. 14.30

8. Ruda Śląska-Halemba 
ul. Solidarności zespół XIII/garaż nr 20 15,80 elektr. 4,00 500,00 15.11.2018 r.

godz. 15.00

9. Ruda Śląska-Bielszowice ul. 
Bielszowicka 99 zespół I/garaż nr 5 15,00 brak 4,00 500,00 15.11.2018 r.

godz. 12.30

10. Ruda Śląska-Wirek ul. Osiedlowa 
zespół I/garaż nr 5 17,10 elektr. 4,00 500,00 15.11.2018 r.

godz. 13.30

11. Ruda Śląska-Godula ul. Solskiego 6 
zespół IX/garaż nr 6 16,20 elektr. 4,00 500,00 15.11.2018 r.

godz. 15.30

12. Ruda Śląska-Godula ul. Solskiego 6 
zespół XIV/garaż nr 11 15,00 elektr. 4,00 500,00 15.11.2018 r.

godz. 15.45

13. Ruda Śląska-Nowy Bytom 
ul. Chorzowska 9 zespół I/garaż nr 10 21,00 elektr. 5,00 500,00 15.11.2018 r.

godz. 16.00

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  bezpośrednio do 

organu podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r.  o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przed-

siębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne 
lokale użytkowe przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 
0010 0109 0321 w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. (data wpływu na konto Organizatora prze-
targu) lub w kasie Organizatora  (ul. 1 Maja 218,  kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 
7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30  do 16.30 ( w tym przerwa od godz. 14.30  do 15.00);  piątek 
od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium  na przetarg w dniu 21.11.2018 r. poz. nr 
…. (lp. lokalu użytkowego/garażu ) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 
16 listopada 2018 r. do godz. 14.00, do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-
710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż 
z przetargu bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia re-
montu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze sta-
nem technicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się 
u organizatora przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospo-
darczej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu 
za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie 
internetowej: www.mpgm.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 w. 745 Biuro Eksploatacji 
MPGM TBS Sp. z o.o.



W związku z odejściem na wieczny spoczynek

TEODORA HOWAŃCA
byłego Radnego Rady Miasta,  

Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska,
 działacza samorządowego, a także osoby, 

której bliskie były problemy środowiska rudzkich seniorów
żonie Irenie, 

Rodzinie i wszystkim Bliskim
wyrazy szczerego i głębokiego  współczucia

składa
Przewodniczący 

Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
Józef Osmenda 
wraz z Radnymi

Z wielkim żalem odebraliśmy
 wiadomość o śmierci

śp. Teodora HOWAŃCA
Zastępcy Prezydenta Miasta 

w latach 2000-2006,
Radnego Rady Miasta Ruda Śląska  

III oraz V kadencji.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia
i pocieszenia w tych trudnych chwilach.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z Zastępcami, 
Skarbnikiem i Sekretarzem

oraz pracownikami Urzędu Miasta

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność”

Emily Dickinson
Pani Celinie Opielce

pracownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Panu Krzysztofowi STRZYŻOWI
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach 
po śmierci 

OJCA 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudzie Śląskiej
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Pani Barbarze CHORZEMPA-ROBEŁEK
wyrazy szczerego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach 
po śmierci 

OJCA
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rudzie Śląskiej

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEODORA HOWAŃCA
naszego przyjaciela i kolegi

Zastępcy Prezydenta Miasta w latach 2000-2006
Przewodniczącego Rady Miejskiej SLD w latach 2002-2006

rodzinie oraz bliskim
składają

Zarząd oraz Rada Miejska SLD w Rudzie Śląskiej

 „Umarłych wieczność dotąd trwa, 
 dokąd pamięcią się im płaci” 

 Wisława Szymborska

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Teodora Howańca
radnego Rady Miasta Ruda Śląska 

w III i V Kadencji (1998-2002, 2006-2010),
Zastępcy Prezydenta Miasta w latach 2000-2006, 

Człowieka cieszącego się powszechnym 
szacunkiem i poważaniem,

naszego Przyjaciela.

Rodzinie i Najbliższym Zmarłego
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta 

Ruda Śląska
wraz z Radnymi 

Państwu Krzysztofowi i Jolancie Biały
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

MATKI i TEŚCIOWEJ 
składają 

koleżanki i koledzy 
z Wydziału Urbanistyki i Architektury

Urzędu Miasta Ruda Śląska

FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi 

o doKonywAnIe oPłAt 
zAległyCh gRobów 

na cmentarzach komunalnych
przy ulicy Chorzowskiej w nowym bytomiu 

oraz przy ulicy hlonda w orzegowie.
w przypadkach stwierdzenia braku opłaty  

przez wiele lat, będziemy groby 
suKCesywnIe lIKwIdowAć.

FIRMA PogRzebowA 
 botoR

uprzejmie prosi 

o doKonywAnIe oPłAt  
zAległyCh gRobów 

na cmentarzach komunalnych 
 przy ulicy 1 Maja w halembie 

oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
w przypadkach stwierdzenia braku opłaty  

przez wiele lat, będziemy groby 
suKCesywnIe lIKwIdowAć.
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3 listopada 2018 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00
Lasy Halembskie 4,2–21,0 km

Zapisy elektroniczne: www.biegwiewiorki.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe zapisy w godz. 9.00–10.45 w biurze zawodów 

w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15. Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł. 



AkrobAtykA 

Akrobaci po prostu mają talent 
JU-JITSU 

BOKS 

Szybkie zwycięstwo Talarka
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Robert Talarek, bokser – górnik z Rudy 
Śląskiej, po raz kolejny pokazał, że nie 
ma sobie równych. Podczas gali boksu 
Underground Boxing Show w Wieliczce, 
która odbyła się w sobotę (27.10), trzy-
dziestopięcioletni zawodnik bez większe-
go trudu pokonał amerykańskiego żołnie-
rza Johna Rene. 

Górnik z kopalni Bielszowice zmierzył 
się ze swoim przeciwnikiem w kopalni 
soli w Wieliczce na głębokości 125 me-
trów. Rudzianin nie dał rywalowi wiel-
kiego pola do popisu. Pięściarz klubu Si-
lesia Boxing, który słynie w świecie z za-
ciekłych walk wyjazdowych, już po 

rEkLAMA

Po raz kolejny w tym sezonie akrobatki 
i akrobaci KPKS-u Halemba zdobyli zło-
te medale. W miniony weekend w Łańcu-
cie odbyły się zawody „Młode Talenty” 
w akrobatyce sportowej, w których świet-
nie zaprezentowali się zawodnicy rudz-
kiego klubu. 

– W bardzo silnej konkurencji trójek 
dziewcząt po zaciętej walce Emilka Bier-
nat, Emilka Wodyk oraz Emilka Urbańska 
zdobyły złoto. Lena Hudzik wraz z Davi-
dem Biliaievem, mimo że w konkurencji 
dwójek mieszanych startowały cztery ze-
społy, jako jedyni zaliczyli dobry start 
osiągając minimum punktowe, tym sa-
mym zdobywając złoty medal – zaznaczy-
ła Danuta Wodarska, prezes KPKS-u Ha-
lemba Ruda Śląska. – W wyrównanej 
konkurencji dwójek dziewcząt Lilianna 
Szudy oraz Dagmara Piktas zdobyły trze-
cie miejsce i brązowy medal. Tuż za nimi 
uplasowały się na czwartym miejscu Ju-

Goryle na medal 
Zawodnicy Academii Gorila triumfowa-

li. Marcin Maciulewicz wygrał mistrzostwa 
Europy ju-jitsu U18 i U21, które odbyły się 
w sobotę (27.10) w Bolonii. Osiągnięcia 
tego dokonał już drugi raz z rzędu. Nato-
miast podczas zawodów Octopus BJJ Cup 
rudzianie wywalczyli pięć złotych, dwa 
srebrne i jeden brązowy medal, pokazując 
dobrą formę przed zbliżającymi się XIV 
mistrzostwami Polski w BJJ.

Medale zdobyli: Kuba Gaura (złoto),  
Piotr Szymroszczyk (złoto), Marek Filip 
(złoto), Jarek Rataj (złoto), Tomasz Paszek 
(złoto), Marcin Maciulewicz (srebro) oraz 
Dominik Maziarz (brąz). Z kolei 13 paź-
dziernika Małgorzata Baucz wywalczyła 
na mistrzostwach Polski ju-jitsu ne waza 
srebrny medal w no gi oraz brązowy w gi.

Młodzi akrobaci bez trudu zdobyli złote medale. 

PIłKa nOżna 
w SKRócIe 

10. kolejka, klasa A, Katowice 
Grunwald Ruda Śląska  
– AKS II Mikołów 2:0 
1:0 Jankowski, 21. min, 
2:0 Jankowski, 26. min, 
Jastrząb Bielszowice 

– Kolejarz 24 Katowice 3:2
0:1 Zieliński, 18. min, 0:2 Ziajka, 45. min, 

1:2 Babczyński, 52. min, 2:2 Pawlak, 
65. min, 3:2 Solak, 75. min (karny) 

Wawel Wirek 
– UKS Szopienice 3:2  

0:1 Pawłowski, 17. min, 0:2 Pawłowski, 
26. min, 1:2 G. Kałużny, 44. min, 2;2 Lux, 

54. min, 3:2 Lux, 67. min 
Urania II Ruda Śląska 

– Śląsk II Świętochłowice 2:1 
1:0 Sobierański, 42. min,

1:1 Szynol, 77. min, 
2:1 Piecha, 89. min 

lia Jessel i Monika Skorupa. Bardzo uda-
ny debiut, osiągnięcie minimum punkto-
wego i piąte miejsce wywalczyły z kolei 
Marta Szebeszczyk i Emilia Krawczyk 
– dodała. Warto też dodać, że cenne do-
świadczenie i siódme miejsce w kategorii 

dwóch minutach zaatakował przeciwnika 
prawym sierpowym i wtedy rywal runął  
na matę. Po podniesieniu się przeciwnika 
polski bokser nie pozwolił mu już dojść 
do siebie i doprowadził do nokautu z le-
wej strony. Jednak chwilę po tym amery-
kański zawodnik postanowił uznać wyż-
szość Polaka, a sędzia przerwał pojedy-
nek. Tym sposobem górnik z Rudy Ślą-
skiej zwyciężył przed upływem pierwszej 
rundy. 

Walka w Wieliczce była dla Roberta 
Talarka już trzecią w 2018 roku. Ostatnim 
razem walczył on na gali w Międzyzdro-
jach z Artemem Karpetsem. 

OGłOSZenIa

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 natry-• 
skowe. 
dla stałych klientów oferujemy różne 

promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny.  

Tel. 32 700-70-78

Marcin Maciulewicz został  
mistrzem Europy ju-jitsu u 18 i u 21.

trójek zdobyły Karolina Gołąb, Monika 
Skorupa oraz Julia Rasek. Wyniki wszyst-
kich zawodników KPKS-u Halemba 
przyczyniły się do zdobycia złotego pu-
charu za pierwsze miejsce w klasyfikacji 
drużynowej.

ZaPaSy 

Zapaśnicy pokazali klasę
W ten weekend szczęście uśmiechnęło 

się także do rudzkich zapaśników. W Mi-
liczu rozegrany został XXIII Ogólnopol-
ski Turniej Młodzików i Młodziczek 
w zapasach o Memoriał Zdzisława Roki-
ty oraz mistrzostwa Polski w zapasach 
klasycznych do 23 lat. 

– W zawodach tych bardzo dobrze za-
prezentowali się nasi zawodnicy i zawod-
niczki. Złoty medal w kategorii do 66 kg 
wywalczyła Patrycja Cuber, srebrne me-
dale przypadły w udziale Oliwii Stróżyk 
(36 kg) i Robertowi Gawlikowi (57 kg), 
a brązowe medale zawisły na piersiach 
Magdy Rutkowskiej (42 kg), Julii Danisz 
(50 kg), Martyny Skalec (54 kg), Julii 
Niemczyk (58 kg), Magdy Smołki (62 kg) 
i Kamila Zanjata (48 kg). Dodatkowo 
ZKS Slavia uplasował się na drugim 
miejscu klasyfikacji drużynowej, zarówno 
wśród dziewcząt, jak i chłopców – wy-
mieniał Tomasz Garczyński, prezes  
ZKS-u Slavia Ruda Śląska.

W weekend zapaśnicy zdobyli kolejne 
medale w swojej karierze. 

Z kolei w Radomiu w dniach 25-26 
października odbyły się mistrzostwa Pol-
ski w zapasach klasycznych do 23 lat. 
Podczas tych zawodów triumfował Filip 
Chrząszcz z rudzkiej Pogoni, który wy-
walczył brązowy medal w kategorii do 
87 kg. 

KoluMnĘ sporToWĄ  
ZrEdaGoWaŁa aGnIEsZKa lEWKo
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