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REKLAMA

„Misiakowi” absolwenci
NOWY BYTOM

– Gala Misiak to jest nasza najważniejsza im-
preza w roku, która odbywa się niezmiennie od 
2012 roku, kiedy to powstał żłobek „Misiakowo” 
– podkreśliła Anna Bujas, dyrektorka żłobka 
miejskiego „Misiakowo”. – To pożegnanie „mi-
siakowych” absolwentów, w trakcie którego nasi 
najmłodsi otrzymują niespodzianki w postaci me-
dali, a także mogą zobaczyć oni przedstawienie 
autorstwa naszego pracownika, Moniki Czoik-
Nowickiej – dodała.

W tym roku było to przedstawienie pt. „Pewne-
go razu w dżungli”, a w role tradycyjnie już wcie-
lili się pracownicy żłobka oraz rodzice jego wy-
chowanków. 

Natomiast medale oraz upominki wręczyła wi-
ceprezydent Anna Krzysteczko wraz z dyrektorką 
placówki. – Ogromnym zaszczytem było dla mnie 
to, że to właśnie ja mogłam wręczać naszym ma-
luchom zasłużone medale. Dziękuję wszystkim 
pracownikom „Misiakowa” za tą trudną, co-
dzienną pracę, bo dzisiejsza atmosfera świadczy 
o tym, że pracujecie Państwo z pasją. Nie kwalifi-
kacje są ważne, a niesienie dobra, miłości do dru-
giego człowieka, a w szczególności do tych naj-
młodszych mieszkańców Rudy Śląskiej – mówiła 
wiceprezydent Krzysteczko.

 Joanna Oreł

Medale oraz maskotki  
otrzymało ponad 20 dzieci.
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Rodzice oraz opiekunowie dzieci przygotowali 
dla maluchów przedstawienie.

W kategorii „Bibliotekarz Roku” nagrodę otrzy-
mała Aleksandra Czyż, natomiast w kategorii 
„Czytelnik Roku” nagrodę dostała Cecylia Gła-
dysz. Ponadto kapituła przyznała przyjaciołom bi-
blioteki tytuł „Pro Library 2018”. Biblioteka na-
grodziła nimi: Dorotę Kurzeję, Emilię Spyrę i Re-
inharda Glomba. – Jest takie pięknie powiedzenie, 
że wdzięczność jest pamięcią serca. Wy, biblioteka-
rze, zawsze macie specjalne miejsce w moim sercu, 
a teraz jeszcze się to umocniło. Bardzo dziękuję za 
tę wyjątkową nagrodę – mówiła Cecylia Gładysz.

„Bibliosy” wręczane są z okazji Dnia Bibliote-
karza i Bibliotek od 1997 roku. „Bibliotekarza Ro-

ku” wybierają pracownicy biblioteki, z kolei nomi-
nacji w kategorii „Czytelnik Roku” udzielają kie-
rownicy filii MBP, bądź dyrektor biblioteki.  
W obydwu kategoriach nagrody przyznaje kapituła. 
Honorową nagrodę MBP w Rudzie Śląskiej można 
otrzymać tylko raz. 

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza  
i Bibliotek zostały zapoczątkowane przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Pierwotnie wy-
darzenie było skierowane tylko do bibliotekarzy, 
ale z czasem stało się świętem rozpoczynającym 
Tydzień Bibliotek, podczas którego placówki orga-
nizują różne wydarzenia. Arkadiusz Wieczorek

Spędzają tutaj pierwsze lata swojego życia, poznają swoich rówieśników i przygotowują się do rozpoczę-
cia nauki w przedszkolu, a później w szkole. Dlatego tak ważne jest, aby w odpowiedni i uroczysty sposób 
pożegnać „absolwentów” żłobka miejskiego „Misiakowo” w Rudzie. Podczas Gali Misiak 2019, która 
odbyła się we wtorek (14.05) w Miejskim Centrum Kultury, pożegnano ponad 20 wychowanków.

Przyjaciele książki i biblioteki
RuDA śLąSKA

Nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek przyznano po raz 23. 
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Już po raz 23. rozdano nagrody honorowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie śląskiej. W ten 
sposób uczczono Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. – Budujemy nowe biblioteki, a te obiekty, które już 
istnieją, z roku na rok pięknieją. Jednak budowa biblioteki najważniejsza jest w przestrzeni mentalnej. 
Biblioteka jest miejscem pamięci lokalnej społeczności – podkreślał Krystian Gałuszka, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Rudzie śląskiej. 
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RZAZ się bawił
HALEMbA

Taniec, muzyka i mnóstwo dobrej zabawy – tak było 
na pikniku Integracyjnym Rudzkiego Zakładu Aktyw-
ności Zawodowej, który odbył się w sobotę (18.05) na 
stadionie Grunwaldu w Halembie. Impreza, która zo-
stała zorganizowana w ramach Tygodnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych, zgromadziła podopiecznych 
wszystkich rudzkich ośrodków zajmujących się osoba-
mi niepełnosprawnymi.  

– Co roku zapraszamy do udziału w pikniku integra-
cyjnym wszystkie ośrodki związane z pracą na rzecz 
niepełnosprawnych. Wszyscy czekają z niecierpliwo-
ścią na tę imprezę i zawsze wspaniale się bawią. To 
wydarzenie udowadnia, że nie ma barier pomiędzy 
ludźmi niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi – pod-
kreśliła Joanna Nawa, dyrektor Rudzkiego Zakładu 
Aktywności Zawodowej.  

Warto dodać, że na co dzień głównym celem Rudz-
kiego Zakładu Aktywności Zawodowej jest rehabilita-

W pikniku integracyjnym uczestniczyła 
prezydent Grażyna Dziedzic. 
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cja osób niepełnosprawnych – przede wszystkim zawo-
dowa – nastawiona na ułatwienie osobie niepełno-
sprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego za-
trudnienia oraz awansu zawodowego. Oprócz aktywi-
zacji zawodowej RZAZ prowadzi również rehabilitację 
społeczną i zdrowotną.  AL

Parafialne święto
HALEMbA 

Jak co roku przy parafii pw. Matki Bożej Różańco-
wej w Halembie zorganizowano festyn parafialny. 
Dzięki tej tradycji cała społeczność parafii ma okazję 
do wspólnego spotkania i spędzenia czasu w rodzinnej 
atmosferze. Przygotowano mnóstwo atrakcji dla naj-
młodszych. Nie brakowało dmuchanych zamków i sło-

Festyn stał się już parafialną tradycją.
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dyczy, a także występów artystycznych artystów zwią-
zanych z parafią oraz zaproszonych specjalnie na to 
wydarzenie gości. Dla zebranych zaśpiewał m.in. Grze-
gorz Poloczek. Mimo kapryśnej pogody wszyscy ze-
brani bawili się świetnie, a wielu mieszkańców już 
czeka na kolejną okazję do wspólnej zabawy.  AW

Dzień otwarty w ramach Tygodnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych odbył się w poniedziałek (20.05) 
w siedzibie Koła Polskiego Związku Niewidomych 
w Nowym Bytomiu. Rudzcy niewidomi i niedowidzą-
cy mogli wymienić się doświadczeniami, a osoby, któ-
re nie mają problemów ze wzrokiem, wykonywały 
różne zadania, żeby przekonać się, jak na co dzień 
funkcjonują osoby z wadami wzroku.

– Dzień otwarty naszego koła organizujemy każdego 
roku. Jest on bardzo ważny, ponieważ daje możliwość 
spotkania się osób niewidomych i niedowidzących z oso-
bami, które nie mają problemów ze wzrokiem. Chcemy, 
żeby dowiedziały się, jak wygląda świat człowieka zma-
gającego się z chorobami oczu – tłumaczyła Monika Mi-
chalak, wiceprezes Koła Polskiego Związku Niewido-
mych w Nowym Bytomiu. – Dlatego zachęcamy do 
udziału w różnych ćwiczeniach i zabawach, podczas któ-
rych osoby zdrowe muszą wykonać jakieś zadanie z za-
słoniętymi oczami, np. nalać sobie wody do szklanki czy 
nawlec igłę. Wtedy mogą się przekonać, jak wygląda 
świat osoby niewidomej czy niedowidzącej – dodała. 

W ramach spotkania odbył się test z wiedzy na te-
mat chorób oczu oraz osób niewidomych i niedowi-
dzących. Rozpoznawano także z zasłoniętymi oczami 
różnego rodzaju przedmioty.  AL

Niewidomi otwarli drzwi 
NowY bYToM 
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Tydzień dłuższy niż wszystkie
RUDA ŚLĄSKA

Na jeden tydzień, a w zasadzie na dziewięć dni, mia-
stem będą rządzić osoby niepełnosprawne. XVI Ty-
dzień Godności Osób Niepełnosprawnych został zain-
augurowany w piątek (17.05) mszą świętą, a następnie 
tradycyjnym przemarszem przez miasto. TGON po-
trwa do 27 maja i w trakcie odbędą się liczne imprezy, 
spotkania, prelekcje oraz turnieje. 

Symboliczne przekazanie kluczy do bram miasta to 
już tradycja i od tego właśnie momentu rozpoczyna się 
Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Uczest-
nicy po mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej z Lour-
des w Kochłowicach przeszli w piątek w pochodzie 
przed „Dom św. Józefa”, gdzie uroczystego przekaza-
nia dokonała wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Dzi-
siaj rozpoczął się ten najpiękniejszy tydzień. Tydzień 
dłuższy niż wszystkie. Tydzień godności, dzielenia się 
radością oraz świętowania. Rozpoczęliśmy tradycyjnie 
mszą świętą i barwnym korowodem, którym daliśmy  
o sobie znać mieszkańcom naszego miasta – podkreślał 
podczas inauguracji TGON Krystian Morys, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach tegorocznych obchodów odbędzie się  
w sumie 19 wydarzeń integrujących podopiecznych 
rudzkich ośrodków. – Kiedy myślałam o rozpoczyna-
jącym się Tygodniu Osób Niepełnosprawnych, zada-
łam sobie pytanie, kim właściwie jest osoba niepełno-
sprawna – mówiła w trakcie przekazania kluczy wice-

prezydent Anna Krzysteczko. – Natychmiast przypo-
mniałam sobie Tydzień Godności Osób Niepełno-
sprawnych z 2012 roku, kiedy byłam w jednej z na-
szych szkół podstawowych. Rozmawiając z dziećmi 
z klasy drugiej, zapytałam o to. Jeden z chłopców od-
powiedział, że osoba niepełnosprawna to osoba, która 
musi zrobić coś, czego większość robić nie musi, 
a czasem nie może zrobić czegoś, co większość może. 
Wtedy uświadomiłam sobie, że wszyscy jesteśmy rów-
ni, bo nie ma wśród nas osób, które wszystko potrafią 
zrobić – dodała. JO

Pochód ulicami Kochłowic zainaugurował 
Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych.  
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Uczestnicy dnia otwartego 
wykonywali różne zadania.
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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.

Godali po śląsku i o Śląsku

Śląsko godka rozbrzmiała w czwartek (16.05) w murach 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bykowinie. Stało się tak za 
sprawą kolejnego Dnia Śląskiego. Z tej okazji odbyły się 
m.in. liczne konkursy, zorganizowano przedstawienie 
z pierwszoplanową rolą śląskości oraz odbyła się śląska 
biesiada. – Nasza szkoła organizuje dzień śląski, ponieważ 
staramy się kultywować tradycje regionu i propagować re-
gionalizm wśród naszych uczniów – podkreśliła Małgorzata 
Stroińska, nauczycielka z SP nr 2.

Czwartkowe obchody Dnia Śląskiego rozpoczęły się od 
rozstrzygnięcia konkursów, które przez kilka miesięcy pro-
wadzone były w SP nr 2, czyli na wianek śląski, konkurs 
fotografi czny ,,Śląsk w obiektywie”, konkurs na prezenta-

Dzieci 
w przedstawieniu 

przypomniały 
o tradycjach 

Śląska. Fo
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OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza trzeci ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie 
ulicy Cyprysowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej
Pierwszy i drugi przetarg ustny ograniczony przeprowadzone w dniach 19.03.2019 r. 

i 9.05.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu ograniczonego jest nieza-

budowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Ru-
dzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cyprysowej, stanowiąca działkę oznaczoną nume-
rem geodezyjnym 1868/154 o powierzchni 157 m2, użytki: „Bi”, „dr”, obręb Kochłowice, 
zapisana na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00014816/2. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpi-
sów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 
22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 
2701 z dnia 18.04.2018 r., działka nr 1868/154 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu 94MNI).

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie nie posiada bezpośredniego dostępu 
do dróg publicznych, może jednak służyć poprawie warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległych. Z uwagi na powyższe jej sprzedaż nastąpi w drodze ustnego prze-
targu ograniczonego. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w przetargu są użytkownicy 
wieczyści działki nr 1307/154 i właściciele działek nr: 1867/154, 1866/154, 272/118.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 16.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od 

towarów i usług.
 Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2019 r. o godz. 12.00 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 tre-

ścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska 
i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 11.07.2019 r. do-
konają wpłaty wadium w wysokości 800,00 zł, z dopiskiem „wadium – rej. ul. Cyprysowej” 
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. 
Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłosze-
nie uczestnictwa w przetargu i przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej 
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uza-
sadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój 223), tel. 32 248 -75-63

cję multimedialną ,,Śląsk dawniej i dziś” oraz na plakat 
przedstawiający śląską rodzinę w I i II połowie XX wieku. 
Po tym rozpoczęto świętowanie. – Najpierw zorganizowali-
śmy przedstawienie w gwarze śląskiej opowiadające o tra-
dycjach i zwyczajach śląskiej familiji, następnie odbyło się 
uroczyste otwarcie ancli (pomieszczenia – przyp. red.) 
– wyliczała Małgorzata Stroińska. – Ostatnim punktem pro-
gramu była śląsko biesiada. Każdy mógł skosztować krup-
nioków, żymloków i chleba oraz specjałów naszych kucha-
rek – dodała.

Ponadto podczas biesiady uczniów odwiedził gołębiarz, 
który opowiadał o życiu na Śląsku. Zorganizowano także 
quiz z gwary śląskiej. JO

RUDA ŚLĄSKA

Deszczowa Noc Muzeów
Ponad 500 osób uczestniczyło w tegorocznej rudzkiej 

Nocy Muzeów. Mimo burzowej aury, która w sobotni 
(18.05) wieczór pokrzyżowała plany zwiedzającym, uda-
ło się zobaczyć kilka ciekawych obiektów. 

Podczas spaceru po Rudzie można było zwiedzić 
sanktuarium św. Józefa oraz kryptę Ballestremów. 
Otwarte zostały także schrony bojowe. – W tym roku już 
po raz jedenasty nasza placówka włączyła się w Noc Mu-
zeów. Mimo, że w naszej siedzibie trwa remont i muzeum 
jest zamknięte dla zwiedzających, to nie wyobrażaliśmy 
sobie, że ta impreza mogłaby nas ominąć. Dlatego ruszy-
liśmy w plener – mówił Krzysztof Gołąb, dyrektor Mu-
zeum Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej. 

Uczestnicy spaceru po dzielnicy Ruda zwiedzili kryp-
tę Ballestremów, w której pochowani są: Franciszek Ksa-
wery Ballestrem, jego żona Joanna von Saurma-Jeltsch 
oraz Walenty Wolfgang Ballestrem i jego żona Agniesz-
ka zu Stolberg-Stolbergruiny. Kolejnym punktem wy-
cieczki było zobaczenie dworu Karola Goduli i gospody 

W Noc Muzeów można było zwiedzić schrony bojowe. 
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hrabiowskiej. Dzieje tych wyjątkowych miejsc przybli-
żyli pracownicy rudzkiego muzeum, którzy opowiedzieli 
o postaciach historycznych, zabytkach i architekturze. 
Można też było zapoznać się z budową schronów Obsza-
ru Warownego „Śląsk”. Ich historię opowiedzieli z kolei 
członkowie stowarzyszeń „Prochownia 1910” i „Pro For-
talicium”. AL

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 Wie-
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Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 
6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych położonych w rejo-
nie ulicy: Pięknej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekreacyjne, ulicy Leśnej, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 
3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, ulicy Karola Goduli 7, która zo-
stanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny, ulicy 
Modrzejewskiej 8, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejący placyk gospodarczy.
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Ruda Śląska na EKG
EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

W EKG uczestniczyła prezydent oraz jej zastępcy.

XI Europejski Kongres Gospodarczy za nami! W wydarzeniu, które odbyło się 
w Katowicach od 13 do 15 maja, uczestniczyło ok. 12,5 tys. gości, zorganizowano 
ponad 150 sesji tematycznych oraz debatowało ok. tysiąca prelegentów, 
a wśród nich m.in. władze Rudy Śląskiej. Panele, w których uczestniczyli 
prezydent oraz wiceprezydent miasta, dotyczyły metropolii i demografii.

Grażyna Dziedzic dyskutowała w panelu dotyczącym metropolii.
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Jedna z sesji EKG dotyczyła Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Nasza 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest 
stosunkowo młoda, bo powstała niecałe 
dwa lata temu, ale starania o jej powołanie 
trwały ponad 10 lat. Z obecnością w tym 
związku wiążemy duże nadzieje. Nie chodzi 
tu tylko o pieniądze, które są przekazywane 
do poszczególnych gmin ze specjalnego 
funduszu, choć środki te stanowią dla nas 
istotny „zastrzyk finansowy”. Chodzi o to, 
że wreszcie z poziomu metropolii możemy 
integrować nasze działania, bo tak napraw-
dę stanowimy jeden wielki organizm miej-

ski – podkreślała Grażyna Dziedzic, prezy-
dent Rudy Śląskiej, która uczestniczyła  
w panelu dyskusyjnym. – Jest wiele do zro-
bienia i musimy się wiele nauczyć – przede 
wszystkim w zakresie współpracy na rzecz 
całej metropolii, a nie tylko poszczególnych 
gmin. Jest o co się starać, bo dzięki zinte-
growanemu zarządzaniu możemy zoptyma-
lizować wydatki inwestycyjne, wypromo-
wać cały obszar i sprawić, że będzie się on 
dobrze i równomiernie rozwijał – dodała.

Z kolei Krzysztof Mejer, wiceprezydent 
miasta dyskutował wraz z innymi prelegen-
tami na temat demografii oraz polityki 

miejskiej, a także problemu depopulacji.  
– Podczas Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego miałem możliwość przedstawienia 
naszych działań w zakresie przeciwdziała-
nia zjawisku „odpływu” mieszkańców. Co 
robi Ruda Śląska, by temu zapobiec? Przy-
pomnę, że tylko w latach 2015-2018 wydali-
śmy prawie 700 pozwoleń na budowę dom-
ków jednorodzinnych w mieście. Pod tym 
względem zajmujemy trzecie miejsce wśród 
powiatów, wyprzedzając Katowice i Gliwice 
– komentuje Krzysztof Mejer.

XI Europejski Kongres Gospodarczy był 
rekordowy pod względem uczestników. 
W ubiegłym roku było ich ok. 9 tys., w tym 
roku – ponad 12 tys. Tegoroczny EKG zo-
stał zainaugurowany sesją pt. „Nowa Unia 
– młoda Unia: europejskie wyzwania spo-
łeczne a zdrowa gospodarka”. Dyskutowa-

no również o zależności między ekspan-
sywnymi technologiami a rozwojem go-
spodarczym i społecznym, wyzwaniach 
cyfryzacji, robotyzacji, automatyzacji, mię-
dzynarodowej współpracy gospodarczej, 
sukcesji i firmach rodzinnych, rozwoju me-
tropolii i regionów oraz transformacji sek-
tora energii i paliw. Rozmawiano ponadto 
m.in. o warunkach rozwoju firm, branż czy 
krajów, ujętych w perspektywie rozwoju 
odpowiadającego wyzwaniom zmian kli-
matycznych. Odbyły się też międzynarodo-
we spotkania gospodarcze: Europa Central-
na – Afryka, Polska – Ameryka Łacińska, 
Polska – Chiny i Polska – ASEAN. 

Wydarzeniami towarzyszącymi EKG 
były organizowany od czterech lat Europe-
an Start-up Days oraz projekt EEC – Lide-
rzy Przyszłości.  JO

PREZYDENt 
MIASTA  

RUDA ŚląSKA
informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni, tj. od dnia 22.05.2019 r. do 
dnia 12.06.2019 r., na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 221) wykazu niezabudowa-
nej nieruchomości gruntowej wła-
sności Gminy Miasta Ruda Śląska, 
położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszo-
wicach przy ulicy Artura Grottgera, 
oznaczonej numerem geodezyjnym 
1295/1193 o powierzchni 736 m2, 
obręb Bielszowice, zapisanej na 
karcie mapy 7 oraz w księdze wie-
czystej prowadzonej przez Sąd Re-
jonowy w Rudzie Śląskiej pod nr  
KW Gl1S/00039359/1, która w dro-
dze przetargu nieograniczonego zo-
stanie sprzedana z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda 
Śląska (symbol planu MN2). Przed-
miotowa działka zostanie sprzedana 
łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 
część działki nr 1304/1193 o po-
wierzchni 1663 m2, obręb Bielszowi-
ce, k.m. 7, nr KW Gl1S/00047771/4 
– z przeznaczeniem pod drogę do-
jazdową (symbol planu KDW). Cena 
wywoławcza (netto) do przetargu 
wynosi 117.00,00 zł.
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Nasze 
szczególNe 

atuty 
Dla uczniów, którzy 

podejmą naukę 
w zawodach: 

technik elektryk, 
technik mechanik, 
technik górnictwa 

podziemnego, 
elektryk i ślusarz  

Polska Grupa 
Górnicza może 

ufundować 
comiesięczne 

stypendia  
w wysokości  
250 zł netto, 

a dla najlepszych 
roczne nagrody  

w wysokości 1000 zł.  
Nagroda na 

zakończenie szkoły 
dla stypendystów 
wynosi wysokości  

5000 zł. 

Szczegóły przyznawania 
stypendiów i nagród 

określa Program 
stypendialny

– Akademia PGG.
Stypendystom Polska 

grupa górnicza 
gwarantuje pracę 

w swoich zakładach pracy. 

uWaga!!! 
NOWOŚĆ 
w zawodzie 

technik transportu 
drogowego  

– szkoła zapewnia 
uczniom w ramach nauki 
bezpłatne przygotowanie 
do uzyskania prawa jazdy 

kat. B i C, kwalifikacji 
wstępnej oraz kategorii 
C+E. Są to podstawowe  

wymagania stawiane 
kierowcom zawodowym. 

W szkole można je 
uzyskać zupełnie za 

darmo w ramach nauki 
szkolnej. 

Uczniowie wszystkich 
kierunków mogą  

brać udział  
w zagranicznych 

praktykach 
zawodowych.
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– Budżet obywatelski daje mieszkań-
com możliwość bezpośredniego zdecy-
dowania o części miejskich wydatków. 
Mam nadzieję, że z roku na rok będzie 
rosła zarówno liczba zgłaszanych pro-
jektów, jak i głosujących – mówi Gra-
żyna Dziedzic. – W miastach na pra-
wach powiatu budżet obywatelski jest 
obecnie obowiązkowy w związku 
z ubiegłoroczną zmianą ustawy o sa-
morządzie gminnym, ale w Rudzie Ślą-
skiej wprowadziliśmy go już w 2014 r. 
– przypomina.

Harmonogram prac i podział pienię-
dzy określa zarządzenie prezydent 
Grażyny Dziedzic, które zostanie pod-
pisane po wejściu w życie uchwały Ra-
dy Miasta w sprawie budżetu obywa-
telskiego, co następuje 22 maja. 

Pula środków na rudzki budżet oby-
watelski w 2020 r. wyniesie 3 994 000 
zł, z czego 1 024 000 zł na projekty du-
że (koszt realizacji zadania wynosi 
więcej niż 270 tys. zł), a 2 970 000 zł 
na projekty małe (kosztujące do 270 
tys. zł). Co istotne, jeśli w wyniku we-
ryfikacji koszt zadania zgłoszonego 
jako małe przekroczy limit, to zostanie 
ono automatycznie zakwalifikowane 
do zadań dużych. Zgłaszanie zadań bę-
dzie możliwe od 27 maja br. i potrwa 
do 7 czerwca w przypadku wniosków 
papierowych, a do 12 czerwca dla 
wniosków składanych za pośrednic-

twem platformy elektronicznej ruda-
slaska.budzet-obywatelski.org.

Zgłaszający będzie musiał dołączyć 
do wniosku listę co najmniej 30 osób 
popierających projekt. Następnie zło-
żone wnioski zostaną zweryfikowane 
pod kątem zgodności z uchwałą Rady 
Miasta w sprawie wymagań, jakie po-
winien spełniać projekt budżetu oby-
watelskiego miasta Ruda Śląska. Za-
kwalifikowane projekty zostaną pod-
dane pod głosowanie mieszkańców, 
które prowadzone będzie za pośrednic-
twem wspomnianej platformy elektro-
nicznej oraz w formie tradycyjnej 
w wyznaczonych punktach. – Do reali-
zacji wybrane zostaną zadania, które 
uzyskają najwyższą liczbę głosów, jed-
nak nie mniej niż 30 i będą mieściły się 
w przewidzianej puli pieniędzy  
– informuje Grażyna Janduła-Jonda, 
sekretarz miasta, przewodnicząca ze-
społu ds. budżetu obywatelskiego na 
2020 rok.

Propozycje do budżetu obywatel-
skiego od ubiegłego roku mogą doty-
czyć nie tylko zadań inwestycyjnych, 
ale także tzw. „projektów miękkich”, 
czyli przedsięwzięć o charakterze kul-
turalnym, sportowym czy społecznym, 
np. organizacji koncertów, zawodów 
sportowych, festynów itp. Muszą one 
obejmować działania zgodne z obo-
wiązującym prawem oraz stanowić za-
dania własne gminy, możliwe do zre-
alizowania w trakcie jednego roku bu-

Od 27 maja można będzie zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Pula środków wyniesie tym razem 
prawie 4 mln zł. Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski mogą dotyczyć nie tylko inwestycji, ale także tzw. „projektów miękkich”. 
Mieszkańcy Rudy Śląskiej już po raz siódmy mogą zaangażować się w tę inicjatywę. Propozycje do budżetu obywatelskiego będzie 
można składać do 7 czerwca w przypadku wniosków papierowych, a do 12 czerwca za pośrednictwem platformy elektronicznej.

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego
dżetowego. Zlokalizowane muszą być 
na terenie, na którym miasto może 
zgodnie z prawem wydatkować środki 
publiczne. Projekty muszą spełniać 
również warunek ogólnodostępności, 
czyli być dostępne dla wszystkich 
mieszkańców Rudy Śląskiej, przy 
czym korzystanie z nich nie może być 
odpłatne. Utrzymana została zasada, że 
z budżetu obywatelskiego wyłączone 
są inwestycje i remonty w budynkach 
placówek oświatowych. Pozostałe wy-
mogi, jakie muszą spełniać wnioski, 
można znaleźć w uchwale Rady Mia-
sta.

Przypomnijmy, że zmiany w zasa-
dach budżetu obywatelskiego w Ru-
dzie Śląskiej zostały wprowadzone 
podczas ostatniej sesji Rady Miasta. 
W 2020 roku nie będzie już podziału 
puli środków na projekty ogólnomiej-
skie i dzielnicowe. – Po zmianach 
w ustawie o samorządzie gminnym jest 
to możliwe tylko tam, gdzie dzielnice 
funkcjonują jako jednostki pomocnicze 
gminy, a w naszym mieście mają one 
charakter zwyczajowy. W zamian 
wprowadzamy podział na projekty duże 
i małe, w zależności od kosztów ich re-
alizacji – tłumaczy Grażyna Janduła-
Jonda. Kolejna zawarta w uchwale 
zmiana to wprowadzenie możliwości 
odwołania się od decyzji komisji wery-
fikacyjnej. Ostateczną decyzję podej-
mie wówczas prezydent miasta po za-
poznaniu się z treścią odwołania i opi-

nią zespołu ds. budżetu obywatelskie-
go.

Wzory formularza zgłoszenia pro-
jektu oraz listy poparcia stanowią za-
łączniki do zarządzenia i będą dostępne 
do pobrania na platformie elektronicz-
nej oraz na stronie internetowej miasta, 
a także w Urzędzie Miasta, w Biurze 
Obsługi Mieszkańców. Wykaz projek-
tów dopuszczonych i niedopuszczo-
nych do głosowania zostanie opubliko-
wany 22 lipca. Mieszkańcy będą mogli 
głosować od 9 do 23 września, a lista 
zwycięskich projektów zostanie opu-
blikowana 27 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego bu-
dżetu miasta specjalnej puli do dyspo-
zycji mieszkańców to siódma tego typu 
inicjatywa realizowana w Rudzie Ślą-
skiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, 
w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 
roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 ro-
ku – 2,815 mln zł, a w 2019 roku  
– 3,720 mln zł. W pierwszym głosowa-
niu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostat-
nim – prawie 5,2 tys.

W ramach tegorocznego budżetu 
obywatelskiego w Rudzie Śląskiej re-
alizowanych będzie 10 zadań – jedno 
ogólnomiejskie i dziewięć dzielnico-
wych. Zadanie ogólnomiejskie to tęż-
nia solankowa w strefie aktywności 
przy ul. Górnośląskiej. Gotowa jest już 
dokumentacja tej inwestycji. Zadania 
dzielnicowe to: Bielszowice – budowa 
terenowych tras rowerowych typu sin-

Budowa nowego połączenia pieszo-
rowerowego ma przede wszystkim 
poprawić jakość życia mieszkańców 
nowego osiedla w rejonie ul. Brań-
skiego w dzielnicy Ruda. – Dzięki in-
westycji powstanie komfortowe doj-
ście z osiedla do pobliskiej szkoły. 
Z kolei budowa oświetlenia sprawi, 
że będzie ono bezpieczniejsze niż do 
tej pory – podkreśla prezydent Graży-
na Dziedzic.  

Nowy chodnik i ścieżka rowerowa 
swój początek będą miały za skrzyżo-
waniem przy ul. Narcyzów w rejonie 
budynku nr 32. Tam też przy krawędzi 
istniejącej jezdni powstanie zieleniec 
– wyspa uniemożliwiająca wjazd na 
nową ścieżkę samochodom. Ponad 
300-metrowy łącznik kończyć się bę-

dzie natomiast w rejonie skrzyżowania 
ul. Chryzantem, tuż przy szkole.

W ramach inwestycji wybudowany 
zostanie szeroki na 2 metry chodnik. 
Do jego wykonania wykorzystana zo-
stanie kostka betonowa. Oprócz chod-
nika powstanie też ścieżka rowerowa, 
która będzie miała od 2 do 3 metrów 
szerokości i będzie wykonana z asfaltu 
w kolorze czerwonym. – Pomiędzy 
chodnikiem a ścieżką powstanie ziele-
niec. Zlokalizowane zostaną tam obiek-
ty małej architektury, takie jak ławki, 
stojaki na rowery, czy kosze – wylicza 
wiceprezydent Krzysztof Mejer. Do-
datkowo nowa ścieżka rowerowa 
i chodnik zostaną oświetlone. Zainsta-
lowanych zostanie łącznie 15 słupów 
LED-owych.

Do końca września w Rudzie wybudowana zostanie ścieżka rowerowa oraz chodnik, które połączą ul. Narcyzów i Chryzantem. Roboty będą odbywały się na 
ponad 300-metrowym odcinku, który aktualnie jest drogą gruntową. W trakcie prac wybudowane zostanie także nowe oświetlenie LED. Dodatkowo pomię-
dzy chodnikiem a ścieżką powstanie zieleniec z małą architekturą. Koszt realizacji całego zadania wyniesie ponad 660 tys. zł. W poniedziałek przekazano 
teren budowy firmie, która będzie wykonywała inwestycję.

Rowerowo-pieszy łącznik
Koszt realizacji inwestycji wyniesie 

ponad 660 tys. zł, natomiast wykonaw-
ca z wszystkimi pracami powinien 
uporać się do końca września.

W budżecie miasta w 2019 roku na 
inwestycje zarezerwowano ponad 
136,5 mln zł, w tym ponad 56,7 mln zł 
na zadania drogowe. Najważniejsze 
wydatki w tym zakresie związane  
są z przebudową ul. Piastowskiej  
(18,3 mln zł), budową odcinka trasy 
N-S od ul. Kokota do zjazdu z autostra-
dy A4 (15,1 mln zł), przebudową dróg 
gruntowych (5 mln zł), budową dróg 
dojazdowych do zbytych nieruchomo-
ści mieszkalnych (5 mln zł) oraz budo-
wą ronda na skrzyżowaniu ulic Wolno-
ści, Magazynowej i Brańskiego  
(3 mln zł).  TK

gletrack/bikepark w okolicy Parku 
Strzelnica (przetarg w przygotowaniu), 
Bykowina – rozbudowa pasa drogowe-
go wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 
na miejsca postojowe (dokumentacja w 
przygotowaniu), Godula – rozbudowa 
infrastruktury sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 40 (w realizacji), Ha-
lemba – Halembska Strefa Aktywności 
Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 
24 (trwa procedura przetargowa), Ko-
chłowice – strefa aktywności „Mrów-
cza Górka” (rozstrzygnięty przetarg), 
Nowy Bytom – strefa crossfit/siłownia 
napowietrzna typu street workout (trwa 
procedura przetargowa), Orzegów  
– plac zabaw z dwupoziomową pia-
skownicą, trampolinami oraz innymi 
atrakcjami przy ul. Fojkisa (w trakcie 
uzyskiwania pozwolenia na budowę), 
Ruda – strefa aktywności lokalnej Park 
Gorgol (analiza zakresu zadania 
w związku ze zwiększonymi kosztami), 
Wirek – budowa ścieżki sensorycznej 
i placu zabaw przy Miejskim Przed-
szkolu nr 37 (przetarg w przygotowa-
niu). Z dzielnicy Chebzie do tej edycji 
budżetu obywatelskiego nie zgłoszono 
żadnego projektu, natomiast jedyny 
projekt zgłoszony z dzielnicy Czarny 
Las nie zakwalifikował się do etapu 
głosowania. Szczegółową prezentację 
projektów można znaleźć na  
platformie elektronicznej rudaslaska.
budzet-obywatelski.org.

WG
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215 wykonawców, osiem chórów, sześć lokalizacji i 440 minut muzyki – tak w skrócie będzie 
wyglądała druga edycja Nocy Chórów w Rudzie Śląskiej. Impreza odbędzie się 25 maja (sobo-
ta) w dzielnicy Nowy Bytom, a jej rozpoczęcie nastąpi o godz. 17.00. – Zachęcam do nauki 
pieśni Nocy Chórów, którą stworzył kompozytor młodego pokolenia oraz rudzianin, Kamil Go-
jowy. Mam nadzieję, że zaśpiewamy ją wspólnie na rudzkim rynku. Wszystkich serdecznie za-
praszam – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Rudzka Noc Chórów 
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 

17.00 „Rozśpiewanym Rynkiem” na 
placu Jana Pawła II, gdzie wszyscy 
uczestnicy wraz z publicznością od-
śpiewają hymn wydarzenia. Z muzyką 
i tekstem można zapoznać się na stro-
nie http://rudanocchorow.pl/Pobierz. 
Po wspólnym rozśpiewaniu zespoły 
rozejdą się do różnych lokalizacji, 
gdzie zaprezentują swój repertuar.  
W ciągu jednego wieczoru odbędą się 
22 dwudziestominutowe koncerty. Po 
każdym z nich nastąpi 20-minutowa 
przerwa, aby publiczność mogła 
przejść do innego miejsca koncertowe-
go i posłuchać wybranego przez siebie 
chóru lub stylu muzycznego. 

Podobnie jak w ubiegłym roku kon-
certów będzie można wysłuchać w ogro-
dzie Przedszkola Miejskiego  
nr 17 (ul. Niedurnego 63), w „ajnfar-
cie” przy placu Jana Pawła II nr 3, na 
parkingu Zespołu Szkół Muzycznych 
I i II stopnia, w wieży wodnej (wejście 
od ul. Chorzowskiej) i kościele pw. św. 
Pawła Apostoła. Na zakończenie,  
ok. godz. 21.50 wszyscy uczestnicy 
ponownie spotkają się na placu Jana 
Pawła II i będą wspólnie śpiewać.

– Po raz kolejny muzyka wyjdzie do 
publiczności – zapowiada Krzysztof 
Dudzik, dyrektor artystyczny Nocy 
Chórów. – Niektóre miejsca występów 
chórów mogą wydawać się zupełnie 

„niekoncertowe”, jednak idea całego 
wydarzenia jest taka, by pokazać, że 
muzyka i śpiew są dostępne dla każde-
go, że każdy potrafi i może śpiewać, i że 
sztuka nie musi być zamknięta w ścia-
nach filharmonii czy galerii – mówi. 

Podczas Nocy Chórów wystąpi 
osiem śląskich zespołów – chóry dzie-
cięce, młodzieżowe oraz dorosłe. Będą 
to: Con Fuoco, Luna Plena, Gaudeo, 
Klaster, Santarello, a także Chór Uni-
wersytetu Ekonomicznego, Akademic-
ki Zespół Muzyczny oraz Chór Szkoły 
Muzycznej. Zespoły zaprezentują się 
w 5 kategoriach: muzyka klasyczna i sa-
kralna, dziecięca, pop-jazz oraz folklor. 

Po raz pierwszy na Nocy Chórów wy-
stąpi zespół kameralny Con Fuoco, który 
wykonuje muzykę zarówno religijną, jak 
i świecką różnych epok – od średniowie-
cza po wiek XXI. W czasie swojej kilku-
nastoletniej działalności zespół występo-
wał z licznymi koncertami, w tym m.in. 
kilkakrotnie za granicą (Niemcy, Litwa, 
Chorwacja). Dyrygentem i kierowni-
kiem artystycznym zespołu jest jego za-
łożycielka, Katarzyna Machnik.

Luna Plena to zespół muzyczny złożo-
ny z grupy pasjonatów muzyki chóralnej 
pochodzących z całej Polski, posiadają-
cych wykształcenie muzyczne oraz duże 
doświadczenie chóralne. Zespół działa 
pod patronatem Towarzystwa Kultural-
nego FUGA. Współzałożycielką, dyrek-

torem artystycznym i dyrygentem jest  
dr Barbara Gajek-Kraska.

Gaudeo tworzą urocze, radosne 
i zdolne dzieciaki z Powiatowego 
Ogniska Pozaszkolnego w Świerkla-
nach. Chór śpiewa pod dyrekcją Marii 
Skrobol i bierze udział w różnych wy-
darzeniach muzycznych, z których 
przywozi cenne nagrody. Zdobył m.in. 
Grand Prix w konkursie „Śląskie śpie-
wanie” oraz Złote Pasmo w przeglą-
dzie regionalnym chórów w roku 2015 
i 2018.

– Idealnym opisem zespołu Klaster 
jest znaczenie nazwy zespołu. Klaster 
w muzyce oznacza dźwięki leżące bar-
dzo blisko siebie, tworzące plamę 
współbrzmień. 25 maja przekonamy 
się, jak artyści malują muzyką i pozna-
my ich muzyczną wizję otaczającego 
świata – zapowiada kolejnego uczest-
nika wydarzenia Krzysztof Dudzik. 
Dyrygentem chóru jest Łukasz Łobo-
da.

Na Nocy Chórów po raz kolejny wy-
stąpi Santarello. To zespół skupiający 
ludzi w różnym wieku, reprezentują-
cych rozmaite profesje, których łączy 
wspólna pasja – zamiłowanie do muzy-
ki, a w szczególności do śpiewu chó-
ralnego. Repertuar zespołu, dostoso-
wywany do bieżących potrzeb oraz 
ogólnych zainteresowań chórzystów, 
obejmuje utwory sakralne i świeckie 

od renesansu do współczesności. Dy-
rygentem chóru jest Iwona Bańska.

Chór Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach powstał w marcu 
2006 roku. Zespół liczy 60 osób 
i składa się ze studentów, absolwen-
tów i pracowników Uniwersytetu 
Ekonomicznego, a także osób spoza 

uczelni. Prezentują oni muzykę kla-
syczną, sakralną, rozrywkową i ludo-
wą w różnych językach. Do tej pory 
wydali trzy płyty. Śpiewają pod batu-
tą Michała Brożka. 

Podczas wydarzenia zaprezentuje 
się również AZM – Akademicki Zespół 
Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach. To chór składający się ze stu-
dentów Politechniki Śląskiej oraz ich 
przyjaciół, prowadzony niezmiennie 
od założenia w 1996 r. przez  
prof. dr hab. Krystynę Krzyżanowską-
Łobodę. W ciągu ostatnich pięciu lat 
chór brał udział w licznych konkursach 
i festiwalach oraz jest organizatorem 
Międzynarodowych Warsztatów Mu-
zycznych „Musica Pro Europa”.

Listę wykonawców zamyka rudzki 
chór mieszany Zespołu Szkół Muzycz-
nych pod kierownictwem Krzysztofa 
Dudzika. – Dla nas chór to magia 
przekraczająca granicę murów szkol-
nych, a także okazja do tworzenia mu-
zyki i stawania się częścią czegoś nie-
zwykłego – mówi Dorota Dziuba, chó-
rzystka ZSM. 

Noc Chórów 2019 wspierają: Miasto 
Ruda Śląska, Zakład Przetwórstwa 
Mięsnego „Kuś”, Piekarnia Cukiernia 
„Jakubiec”, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Fotografia Szymura, Jacek 
Knapik Photography oraz Chór Kame-
ralny Beatitudo.

 AS
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OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), Prezy-

dent Miasta Ruda Śląska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów gło-
sowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania koresponden-
cyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

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, Maków
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, 
(Budynek 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
(Budynek A) Ruda Śląska,
ul. Joanny 13                                     

CH
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E

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

10



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, Niska, 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, Ks. Jana 
Hrubego, 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

„BUM-med” Sp. z o.o.
Ruda Śląska
ul. Radoszowska 163
(przychodnia lekarska)                  

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.
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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.

Antyczna, 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, Urocza, 
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, Ks. Henryka Mazurka, 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
Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o.o.                                           

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

78. Juliusza Słowackiego 22 Pensjonat 
„Senior”                                            

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orze-
czenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego 
o 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej 
egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do 
samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo dłu-
gotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgło-
szony do Komisarza Wyborczego w Katowicach I najpóźniej do dnia 
13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy 

posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolno-
ści do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej 
niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwa-
lidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy 
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać 

złożony do Prezydenta Miasta Ruda Śląska najpóźniej do dnia 

17 maja 2019 r.

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowane 

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są oznaczone 

symbolem .

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 
w dniu 26 maja 2019 r. od godziny 700 do godziny 2100.

 PREZYDENT MIASTA  

RUDA ŚLĄSKA

GRAŻYNA DZIEDZIC
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Janina i Jan Cembalowie. Danuta i Edward Hadamikowie. Janina i Rudolf Kajzerowie.

Maria i Edward Kaputowie. Joanna i Alfons Kołodziejowie. Teresa i Bogdan Kuberowie.

Teresa i Zbigniew Malewscy. Elżbieta i Wilhelm Nieradzikowie. Danuta i Jan Nosiadekowie.

Stefania i Aleksander Pluczakowie. Barbara i Adam Plutowie. Elżbieta i Roman Rybarscy.

Elżbieta i Jan Wegrzynowie. Janina i Ludwik Wyciskowie. Jadwiga i Henryk Zelderowie.

zŁOte gOdy

RuDZKA 
SpółDziELNiA

MiESzKANioWA
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12 e-mail: 

rsm@rsm.com.pl
tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22

Nip: 641-001-03-37 REGoN: 000484713
informuje, że posiada do wynajęcia  
lub nabycia od zaraz wymienione  

w wykazie lokale użytkowe  
+ boksy handlowe.

Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje do-
stępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod 
nr tel. 32 248-24-11 (wew. 311, 267) lub w dzia-
le Członkowsko-Lokalowym (pokój 118 w Ru-
dzie Śl. przy ul. Magazynowej 12), a informacje 
dotyczące nabycia od zaraz prawa wieczyste-
go użytkowania gruntu w dziale technicznym  
pok. 314, tel. 32 248-24-11 (wew. 231).

OgŁOSzeNiA

PRezydeNt MiAStA  
RudA ŚLąSKA

ogłasza i podaje warunki przetargu ustnego 
nieograniczonego, na oddanie w dzierżawę 
na czas nieoznaczony, nieruchomości położo-
nej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 
Księżycowej 7 z przeznaczeniem na prowadze-
nie działalności usługowo-gastronomicznej. 
Ogłoszenie o przetargu i warunkach, znajduje 
się na tablicy ogłoszeń MOSiR i urzędu Miasta 
Ruda Śląska. dodatkowych informacji udzie-
la Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – dział 
techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 
14a, 41-709 Ruda Śląska.

PRezydeNt MiAStA  
RudA ŚLąSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządo-
wej informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędu Miasta (ii piętro, naprzeciw pokoju 215) 
wykazu nieruchomości do oddania w najem z prze-
znaczeniem pod istniejący garaż murowany poło-
żony w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej 
przy ulicy Jerzego ziętka (cz. dz. o nr 2536/159, 
obręb Orzegów, k.m.1 .
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OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi

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

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

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

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

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 
605-109-517.

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

 CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, 
skracamy i obszywamy), wykładzin, tapicerki 
meblowej, tel. 602-642-294.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrze-
walną. Tel. 512-549-097.

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

 KREDYT na Bank! Dla zadłużonych. Tel. 
506-078-070.

 KREDYTY GOTÓWKOWE. Bankowe i Poza-
bankowe. Tel. 509-216-233.

 Skuteczne pranie tapicerki meblowej, sa-
mochodowej, dywanów. Tel. 519-639-121.

UsłUgi POgRZEBOWE

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

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚląSKIEJ

Michalina Mildner
córka Anety i Pawła

ur. 15.05 (3230 g i 56 cm)

Wiktoria Popanda
córka Beaty i Kamila

ur. 15.05 (3930 g i 57 cm)

Joanna Potyka
córka Barbary i Grzegorza
ur. 14.05 (3100 g i 51 cm)

Maria Buchała
córka Darii i Sławomira

ur. 15.05 (2600 g i 52 cm)

Michalina Aderek
córka Agnieszki i Marka

ur. 16.05 (2700 g i 55 cm)

Amelia Brylok
córka Wiolety i Dawida

ur. 16.05 (4060 g i 58 cm)

Aleksandra Lomania
córka Patrycji i Tomasza

ur. 15.05 (3820 g i 57 cm)

Kalina Błaszczyk
córka Pauliny 

ur. 16.05 (4100 g i 58 cm)

NiERUChOmOśCi
 

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚląSKIEJ. 
TEl. 501-239-405, ANEl.

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

 Bykowina, trzypokojowe, 52 m2, 165 tys., 
www.ANEl.pl, tel. 502-052-885.

 Wirek, czteropokojowe, 71 m2, 187 tys., 
www.ANEl.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda, trzypokojowe, 66 m2, 210 tys., www.
ANEl.pl, tel. 502-052-885.

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

 Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, M-2 Byko-
wina 38 m2. Tel. 793-017-323, www.lokator.
nieruchomosci.pl.

 NIERUCHOMOŚCI GABRIEl 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

domów jednorodzinnych. Obecna oferta:  
HAlEMBA ul. Solidarności od 89 m2,

WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2.
Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691 523 055

 SPRZEDAM DWA MIESZKANIE ZABRZE, 
Ul. DAMROTA I, Ul. ANIElI KRZYWOŃ, tel. 
668-845-818, www.posesja.rsl.pl. 

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 887-877-189.

 Kawalerka do wynajęcia – Bielszowice. Tel. 
733-332-531.

 Do wynajęcia mieszkanie M-2, ul. Dwora-
ka. Tel. 506-695-580.

 Do wynajęcia M-3, Bielszowice. Przyjmę 
pod opiekę osoby starsze. Tel. 692-271-849, 
733-332-531.

mOTORyZaCja

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

 Skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc 
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-
752-634, 502-865-808.

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. 
Cena 0,50 gr/kg. DOBRA CENA AKUMUlA-
TORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 
502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Koko-
tek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

 Skup zużytych akumulatorów i felg alumi-
niowych. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.

 Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 
275-05-47, 603-534-003.

PRaCa

 Zarób więcej niż w Polsce! Pracuj jako 
opiekun/ka seniorów w Niemczech. Nie 
znasz języka niemieckiego? Zapewniamy 
kursy od podstaw w Rudzie Śląskiej, z gwa-
rancją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-288-
940.

 Zatrudnię do tworzenia bram i balustrad 
metalowych (emeryt, rencista) Zabrze – Paw-
łów. Tel. 514-932-896..

 Zatrudnię kucharza na cały etat, bufetową 
na 3/4 etatu. Umowa o pracę. Tel. 668-447-
128.

 Apteka Nova Sieciowa w Gliwicach Zatrud-
ni Technika Farmacji. CV proszę  kierować na 
adres farmacjaimy@gmail.com.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólnobu-
dowlanych – TEl. 603-975-040.

 Polska rodzina w Niemczech poszukuje 
zdrową, solidną, bez nałogów panią w wieku 
40-60 lat do prowadzenia domu (sprzątanie, 
pranie, prasowanie,pomoc w kuchni i ogród-
ku) termin lipiec i sierpień, tel. 
004915225338621 lub 601-434-733.

RóżNE

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

 Sprzedam młode kurki. Halemba. Tel. 601-
081-517.

 Tarot, wróżenie. Tel. 517-472-138.

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

RóżNE

 Poznam panią do stałego związku. Tel. 608-
075-765.

joachimowi Wiese i Krzysztofowi Wiese
wyrazy głębokiego współczucia

i słowa otuchy z powodu śmierci

żONy i maTKi
Bronisławy Wiese z domu Nawa,  

która zmarła 15.05.2019 r. w wieku 67 lat,

składają przyjaciele

sERdECZNE POdZięKOWaNia
za wyrazy współczucia, złożone kwiaty, pamięć

oraz  
bardzo liczny udział w uroczystościach pogrzebowych 

śp. alojzego PasZEK
składa żona i syn z rodziną

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 15.05.2019 r. do dnia 
05.06.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanej nierucho-
mości gruntowej o powierzchni 2049 m2, położonej w Rudzie Śląskiej-Ko-
chłowicach przy ul. Siewnej, obejmującej stanowiące całość gospodarczą 
działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geo-
dezyjnymi: 2243/22 o powierzchni 1058 m2 oraz 2244/22 o powierzch-
ni 991 m2, zapisane na k.m.3, obręb Kochłowice, użytek „Bp”, KW nr 
Gl1S/00006532/8, która zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska. Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 279.000,00 zł. 

KOMUNIKAT
PREZYDENT MIASTA 

RUDA ŚląSKA
Informuję wszystkich mieszkańców – wyborców miasta Ruda Śląska, 

że w trakcie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzo-
nych na dzień 26 maja 2019 r. wyborcy niepełnosprawni będą mogli 
skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu z miejsca zamieszkania do 
lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej oraz z powrotem do miejsca 
zamieszkania. Samochód odpowiednio przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych będzie do dyspozycji w godzinach od 8.00 do 
17.00.

Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu  
800-158-800 oraz adresem e-mail: um_adm@ruda-sl.pl, do dnia wy-
borów, tj. do 26.05.2019 r.

/-/ grażyna dziedzic
Prezydent miasta Ruda śląska

PREZYDENT MIASTA  
RUDA ŚląSKA

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 15.05.2019 r. do 
dnia 05.06.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej o powierzchni 787 m2, własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Emanuela 
Smołki, oznaczonej numerem geodezyjnym 2019/33 obręb Ruda k.m.8, 
użytek „Bp”, KW nr Gl1S/00021140/4, która zostanie zbyta w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudo-
wę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska. Cena wywoławcza (netto) do przetargu 
wynosi 130.000,00 zł. 
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FuTSal

Gwiazda w Ekstraklasie
Po kilku latach przerwy Gwiazda Ruda Śląska zno-

wu znalazła się w gronie najlepszych. Niedzielny, pe-
łen wielkich emocji mecz, który rozegrany został na 
wyjeździe, jednoznacznie przypieczętował awans dru-
żyny.

Mecz rewanżowy Gwiazdy z Constractem Lubawa 
trwał aż 50 minut, jednak o wygranej zdecydowała do-
grywka. W pierwszej połowie spotkania to gospodarze 
dominowali na parkiecie i zeszli na przerwę z wyni-
kiem 1:0. Jednak w drugiej połowie zawodnicy z Rudy 
Śląskiej zaczęli zagrażać bramce gospodarzy. Rozpo-
czął Mateusz Mrowiec, który strzałem w okienko  
w 23. minucie wyrównał wynik na 1:1.

Radość nie trwała zbyt długo, bo odpowiedź Con-
stractu była bardzo szybka. W 25. minucie doszło do 
błędu obrony rudzkiej drużyny.  I tak aż do 39. minuty 
trwała walka na parkiecie, ale wreszcie gola strzelił Ja-
kub Naleśnik (2:2) i konieczna była dogrywka.

W ostatniej minucie pierwszej połowy dogrywki Pa-
weł Barański strzelił gola i tym sposobem Gwiazda 
objęła prowadzenie wynikiem 3:2. W dalszej części do-
grywki miejscowi doprowadzili jednak do remisu, ale 
w końcówce spotkania to rudzka drużyna triumfowała. 
Po kontrach zimną krew pokazał Mateusz Mrowiec, 
który w 39. i 40. minucie spowodował, że Gwiazda wy-
grała 5:3, awansując tym samym do Ekstraklasy.

ZaPaSy

13 medali dla Pogoni

Aż trzynaście medali zdobyli zapaśnicy Pogoni na 
Memoriale Pawła Jasińskiego w Mysłowicach w zapa-
sach w stylu klasycznym.

Złote medale zdobyli: Rafał Bzdyra, Darek Dudziń-
ski, Szymon Olbryś, Rafał Szkucik, Piotr Rekus oraz 

Julian Bzdyra. Srebrne medale wywalczyli z kolei: 
Aleksander Wrona, Wiktor Zimny, a brązowe: Xawier 
Geister, Dawid Bonczyk, Paweł Wawrzyńczyk, Franek 
Sikora i Mateusz Cieślik. Drużynowo KS Pogoń upla-
sował się na trzecim miejscu.

Dobra 
forma 
towarzyszyła 
zapaśnikom  
w Mysłowicach.

Piłka nożna w skrócie 
Piłka nożna w skrócie

Klasa A (Katowice)
21. kolejka

Jastrząb Bielszowice – Hetman 22 Katowice 4 :0
1:0 Gosz 24’, 2:0 Chwał 33’ (samobójcza), 3:0 

Piszczatowski 70’, 4:0 Kaizik 76’
AKS II Mikołów – Urania II Ruda Śląska 1:2

MKS Siemianowiczanka II  
– Grunwald Ruda Śląska 0:0

GKS GieKSa II Katowice – Wawel Wirek 4:2
Hiaz IV liga, grupa: śląska I

26. kolejka
KS Slavia Ruda Śląska – Polonia Poraj 3:1

Po bramkach Łukasza Polaka, Marcina Meta  
oraz Tomasza Szpotona i na cztery kolejki  

przed końcem sezonu z dorobkiem  
24 punktów rudzka drużyna wyszła  

poza strefę spadkową.

constract Lubawa – Gwiazda ruda Śląska 3:5 (po dogrywce)

Komendant mistrzem Europy
karate

Marek Partuś został mistrzem Europy. Zawodnik 
Rudzkiego Klubu Kyokushin Karate, który na co dzień 
jest także komendantem rudzkiej Straży Miejskiej, za-
jął pierwsze miejsce w konkurencji kumite w Mistrzo-
stwach Europy Karate Kyokushin we Wrocławiu, które 
odbyły się w minioną sobotę (18.05). Z kolei Dawid 
Szymański (junior) podczas tych zawodów zajął trze-
cie miejsce w konkurencji kata. Z kolei tydzień wcze-
śniej, w sobotę (11.05), w Krakowie odbyły się VI Aka-
demickie Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin o pu-
char rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rudzki 
klub reprezentował Jakub Groń, student Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, który zajął 3. miejsce w kumite. 
Na tym nie koniec sukcesów. Młodsi karatecy z Rudy 
Śląskiej sprawdzili swoje siły w Międzynarodowym 
Turnieju o Puchar Solny w Wieliczce. Najlepiej zapre-
zentował się tam Igor Jarosz, zdobywając 2. miejsce 
w kumite oraz Sylwia Pieter (3. miejsce w kumite).

Marek Partuś triumfował  
na mistrzostwach we Wrocławiu.

Prezydent Miasta ruda ŚLąska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska plac Jana Pawła ii 6 (ii pię-
tro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulicy: stromej, 
która zostanie oddana w  dzierżawę  na okres 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Prezydent Miasta ruda ŚLąska
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.05.2019 r. do dnia 12.06.2019 r., na tablicy 
ogłoszeń urzędu Miasta ruda Śląska, plac Jana Pawła ii 6 (ii piętro, obok pokoju 221) wykazu nie-
zabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta ruda Śląska, położonej w rudzie 
Śląskiej-Goduli przy ulicy Akacjowej, obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej 
powierzchni 2721 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1445/24 o powierzchni 1462 m2, 
– 1446/24 o powierzchni 1259 m2,
zapisane w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy w rudzie Śląskiej pod nr kw nr 
GL1s/00007869/6, obręb orzegów, karta mapy 2 (działy iii i iV ww. księgi wolne są od wpisów), która 
zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda Śląska”.

Diablice na podium
ruGby

Diablice zajęły trzecie miejsce w VII turnieju Mi-
strzostw Polski kobiet w rugby siedmioosobowym. 
W fazie grupowej Ekstraligi przegrały z późniejszymi 
złotymi medalistkami z Gdańska i srebrnymi z Pozna-
nia oraz zwyciężyły z Legią Warszawa. W meczu 
o trzecie miejsce ponownie zmierzyły się z Legią 
i pewnie wygrały 36:7. Dzięki zajęciu miejsca na po-
dium pozostały w grupie Ekstraligi Mistrzostw Polski.

W sobotę na Burloch Arenie rozegrany został siód-
my (przedostatni) turniej Mistrzostw Polski Kobiet 
Rugby 7 (siedmioosobowego) sezonu 2018/2019. 
W rudzkim turnieju wzięło udział osiem zespołów ko-
biecych – w grupie Ekstraligi gospodynie, czyli  K.S. 
Diablice Rugby Ruda Śląska, Biało-Zielone Ladies 
Gdańsk, Black Roses Poznań i Legia Warszawa. Nato-
miast w grupie I ligi: Juvenia Kraków, AZS AWF War-
szawa, Miedziowe Lubin i RK Gietrzwałd. – W obec-
nym sezonie Diablice zajmują czwarte miejsce w klasy-
fikacji generalnej MPK i w rudzkim turnieju walczyły 
o miejsce na podium. Zadanie wykonały wzorowo. Co 
prawda w fazie grupowej przegrały z Biało-Zielonymi 
Ladies Gdańsk 12:38 i z Black Roses Poznań 0:42, ale 
te porażki odbiły sobie zwycięstwami nad Legią War-
szawa 24:19 (w fazie grupowej) i 36:7 w spotkaniu fazy 
finałowej, które było decydujące, jeżeli chodzi o trzecie 
miejsce w turnieju – skomentował Wojciech Kołodziej, 
prezes K.S. Rugby Ruda Śląska.

Cały turniej wygrały Biało-Zielone Ladies Gdańsk, 
pieczętując swój dziewiąty tytuł mistrzyń Polski z rzę-
du (przed Black Roses Poznań). Najlepszą zawodnicz-
ka turnieju została „diablica” – Kinga Karlińska.

Warto dodać, że po zakończeniu turnieju kobiet w to-
warzyskim meczu rugby piętnastoosobowego męska 
drużyna rudzkiego klubu, czyli Gryfy zmierzyła się                                     
z angielskim zespołem YORK R.I. R.U.F.C., wygrywa-
jąc 63:34. Mecz miał sparingowy i przyjacielski cha-
rakter, ale zwycięstwo nad Anglikami być może da 
Gryfom więcej wiary we własne siły w rozgrywkach II 
ligi, w których na razie nie bardzo się wiedzie naszym 
zawodnikom. Na  tym aktywność rudzkich rugbistów 
nie zakończyła się. W niedzielę Bajtle podbiły Kraków 
wysokimi miejscami w turnieju „Obwarzanka”. Wyni-
ki to mikrusy – 2. miejsce, mini żacy – 4. miejsce, żacy 
– 3. miejsce i młodzicy – 3. miejsce.

Sobota na własnym boisku 
była szczęśliwa dla rugbystek.

Wysoka forma Slavii
ZaPaSy

Zapaśnicy Slavii mają kolejny powód do radości. 
Podczas zawodów w Krotoszynie, gdzie odbył się 
Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny, zdobyli złote, 
srebrne i brązowe medale.

W młodzikach w zapasach w stylu wolnym trzy brą-
zowe medale zdobyli Jakub Duda, Kamil Zanjat i Fa-
bian Wrona. Z kolei w zapasach kobiet dwa brązowe 
medale wywalczyły Weronika Bańko oraz Natalia Pal-
ka. – Zawody były na bardzo wysokim poziomie w tej 
kategorii wiekowej. Wszyscy reprezentanci pokazali się 
z dobrej strony, zaliczyli cenną lekcją i zdobyli do-
świadczenie, które poparte pracą na pewno przyniesie 
wyniki w przyszłości – zaznaczył Kamil Wojciechowski 
z ZKS Slavia Ruda Śląska.

Zawody w Krotoszynie przyniosły 
zawodnikom Slavii kolejne medale.

 oGłoszenia
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REKLAMA

KPKS na podium
AKRObATyKA

Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej 
i Skokach na Ścieżce odbyły się w hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie. W zawodach 
zorganizowanych przez KPKS Halemba Ruda Śląska 
wystartowało 300 zawodników z 11 polskich klubów.

– Zawody te były bardzo udane dla naszego klubu, 
ponieważ drużynowo zajęliśmy pierwsze miejsce, zdo-
bywając dziewiętnaście medali, a w tym siedem złotych, 
osiem srebrnych i cztery brązowe – zaznaczyła Danuta 
Wodarska, prezes KPKS-u Halemba Ruda Śląska.

Warto dodać, że w zawodach wzięli udział także za-
wodnicy ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Rudy 
Śląskiej, którzy zajęli drużynowo szóste miejsce, zdo-
bywając cztery medale – dwa złote, srebrny i brązowy.

WYNIKI
Dwójki kobiet: klasa 11-16 lat – 1. miejsce Oliwia 

Florek/Patrycja Kołodziej; klasa II – 1. miejsce  Dag-
mara Piktas/Lilianna Szudy, 2. miejsce Marta Szebesz-
czyk/Emilia Krawczyk; klasa III – 3. miejsce Lena 
Hudzik/Milena Gabrysiak, 6. miejsce Martyna Niedo-
chodowicz/Lena Niedobecka, 9. miejsce Natalia Dziób/
Hanna Poborska, 11. miejsce  Weronika Szczyrba/Emi-
lia Żurakowska, 17. miejsce Martyna Szymik/Nadia 
Wróżek, 22. miejsce Maja Cylok/Zuzanna Sadzewicz; 
klasa młodzieżowa: – 5. miejsce Dominika Białek/An-
tonina Buczyńska, 6. miejsce Amelia Zielaskowska/
Jasmin Tomaszewska, 8. miejsce Salome Tomaszew-
ska/Maja Sędłak, 11. miejsce Wiktoria Tomera/Emilia 
Kucharska, 12. miejsce Hanna Machulik/Nikola Tań-
cula, 18. miejsce Nikola Porwolik/Natalia Wyleżyk, 
21. miejsce  Natasza Dańko/Natalia Jurzysta. Trójki 
kobiet: klasa 11-16 lat – 2. miejsce Maja Posmyk/Zu-

zanna Szołtysek/Julia Wiśniowska; klasa II – 1. miej-
sce Maja Mrozek/Laura Gaim/Dorota Prokopowicz,  
2. miejsce Emilia Wodyk/Emilia Urbańska/Emilia 
Biernat, 4. miejsce Maja Kuropatwa/Alicja Szal/Joan-
na Klapuch; klasa III – 2. miejsce Zuzanna Krawie-
czek/Milena Gabrysiak/Zuzanna Klapuch, 3. miejsce 
Martyna Kahl/Amelia Ksiniewicz/Natalia Rudzka,  
9. miejsce Martyna Szymik/Agata Kołodziej/Nadia 
Wróżek, 12. miejsce Julia Tomaszek/Zuzanna Opielka/
Zofia Szews, 15. miejsce Julia Kuczera/Natalia Sędłak/
Aleksandra Babik, 16. miejsce Magdalena Koper/Emi-
lia Zboralska/Angelika Pytlok, 21. miejsce Marta Wo-
dok/Emilia Dziedziejko/Magdalena Klein; klasa mło-
dzieżowa – 1. miejsce Julia Galowy/ Maja Kleśta/
Amanda Krawczyk, 4. miejsce Natalia Wyleżyk/Salo-
me Tomaszewska/Maja Sędłak, 7. miejsce Wiktoria 
Tomera/Dominika Białe/Antonina Buczyńska. Dwójki 
mieszane: klasa III – 1. miejsce Julia Jessel/Szymon 
Jaworek, 2. miejsce Lena Hudzik/David Biliaiev; klasa 
młodzieżowa – 1. miejsce Mikołaj Czornik/Amanda 
Krawczyk. Indywidualnie dziewczynki: 1. miejsce Ma-
ja Kocańska, 2. miejsce Martyna Chrystynicz, 3. miej-
sce Hanna Błaszczyk, 5 miejsce Zofia Wormut,  
10. miejsce Michalina Strzyż, 19. miejsce Alicja Wyle-
żyk, 23. miejsce Alicja Halor, 25. miejsce Liliana Bu-
bik, 29. miejsce Oliwia Broda. Indywidualnie chłopcy: 
3. miejsce Borys Kapica. Skoki na ścieżce: dziewczęta 
9-10 lat – 8. miejsce Dominika Białek, 13. miejsce Wik-
toria Tomera; 8 lat – 2. miejsce Natalia Jurzysta,  
3. miejsce Martyna Chrystynicz, 4. miejsce Natalia Wy-
leżyk, 5. miejsce Liliana Bubik; chłopcy 8 lat – 4. miej-
sce Maksymilian Czarnota, 6. miejsce Adrian Miździoł.

Zawody 
na własnym 
terenie 
okazały się 
udane 
dla akrobatów 
KPKS-u.

Łucznicy na medal
Łucznictwo

Puchar Gór Stołowych 2019 oraz II Runda Dolno-
śląskiej Ligi Młodzików należały do rudzkich łuczni-
ków. W sobotę (18.05) czternastu zawodników Grotu 
Ruda Śląska wywalczyło jedenaście medali w zawo-
dach w Ścinawce na Dolnym Śląsku. Młodzi zawodni-
cy wystrzelali dziewięć indywidualnych medali i dwa 
drużynowe.

WYNIKI
Kategoria apacze: 1. miejsce Aleks Chudy (328/360 

pkt), 3. miejsce Aleksander Piszcz (304/360 pkt). Kate-
goria orlik dziewczęta: 2. miejsce Karolina Grudzień 
(659/720 pkt), 3. miejsce Kinga Ratyńska (652/720 
pkt). Kategoria orlik chłopcy: 1. miejsce Daniel Ka-
miński (650/720 pkt), 11. miejsce Kacper Warzecha 
(544/720 pkt). Kategoria młodzik dziewczęta: 1. miej-
sce Natalia Lepa (666/720 pkt), 2. miejsce Karolina 
Hernicka (654/720 pkt), 7. miejsce Dominika Brzezina 
(613/720 pkt). Kategoria młodzik chłopcy: 1. miejsce 
Jakub Sroka (676/720 pkt), 2. miejsce Paweł Korzonek 
(635/720 pkt), 6. miejsce Adrian Szłapak (617/720 

pkt), 9. miejsce: Maciej Sitek (568/720 pkt), 10. miej-
sce Mateusz Synowiec (556/720 pkt).

Drużyna młodzików zdobyła pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużynowej, natomiast młodziczki mu-
siały zadowolić się miejscem trzecim.

11 medali wystrzelali zawodnicy 
Grotu na Dolnym Śląsku.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

BEZPŁATNE badania i konsultacje 
w ramach akcji „Zdrowa Mama to szczęśliwa Rodzina”

25 maja
11.00-18.00

ZAKRES BADAŃ: 
USG tarczycy • 

Pomiary poziomu ciśnienia • 
Badania spirometrii•  

Pomiary poziomu glukozy we krwi • 
Badania EKG  wraz z konsultacją kardiologiczną • 

Pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu • 
Nauka samobadania piersi oraz wykrywania guzków • 

Porady dietetyczne wraz z analizą składu ciała • 
Zbiórka krwi - • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy KWK Halemba

Biegi

Majowa wiewiórka za nami

W promieniach majowego słońca upłynął trzeci 
w tym roku Bieg Wiewiórki. Zapaleni biegacze oraz 
miłośnicy nordic walking w sobotę (18.05) sprawdzili 
swoją kondycję na bieżni Szkoły Podstawowej Sporto-
wej nr 15 i w halembskim lesie.

– Ten bieg przede wszystkim ma uczyć aktywnych 
postaw i pokazać, jak można sportowo i zdrowo spę-
dzać wolny czas, a przy okazji wspaniale się bawić  
– podkreśliła Aleksandra Poloczek, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

Bieg tak jak zawsze rozpoczął się i skończył na bież-
ni Szkoły Podstawowej Sportowej nr 15. Uczestnicy 
pokonali pętlę o długości 4,2 km, która przebiegała 
przez halembski las. Z kolei dzieci, które nie przekro-

czyły jeszcze piętnastego roku życia, mogły sprawdzić 
swoje siły na dystansie 1000 m. Każdy z biegaczy oraz 
uczestników marszu nordic walking sam zdecydował, 
ile okrążeń chce pokonać. Maksymalnie biegacze mo-
gli pokonać tę pętlę pięć razy, czyli w sumie zrobić 21 
km, a osoby, które wezmą udział w nordic walking trzy 
razy i w sumie pokonać 12,6 km.

Zgłoszenia do biegu prowadzone są internetowo 
przez specjalny formularz znajdujący się na stronie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Ślą-
skiej. Wysokość wpisowego na bieg i nordic walking 
wynosi 15 zł dla dorosłych i 5 zł dla dzieci. W przypad-
ku zapisów w biurze zawodów w dniu biegu opłata 
wynosi 25 zł (osoby dorosłe) i 10 zł (dzieci).

Z wiewiórką biegają starsi i młodsi.
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