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REKLAMA

KREDYTY
15 tys. na oświadczenie• 
fi rmowe do 30 tys. na oświadczenie• 
wyciągi z konta lub PIT 11• 
bez ograniczeń wiekowych• 
max 150 tys. na 150 miesięcy• 

Najtańsze kredyty gotówkowe!

tel. 731-35-35-35

GOTÓWKOWE ORAZ 
KONSOLIDACYJNE

TANIE ROZMOWY
DO NIEMIEC I ANGLII

TEL. 32 779-73-73
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,,Wiadomości Rudzkie” grają po śląsku! KUP PŁYTĘ ZE SZLAGRAMI!
www.wiadomoscirudzkie.pl

.Naprawmy Polskę!

Patrycja
Pluta-Szymajda
Kandydatka do Sejmu RP

Lista nr 8 
Miejsce 19

TRWA 
AKCJA

Czytaj str. 10

WOKÓŁ NAS
Spotkania 

trwają

POMAGAMY
Zagrali dla 

Emilki
Jesienne spotkania prezydent mia-

sta Grażyny Dziedzic z mieszkańca-
mi trwają. W minionym tygodniu 
okazję do spotkania z władzami mia-
sta mieli mieszkańcy kolejnych dziel-
nic. W Halembie tematem dominują-
cym były losy budynku dawnej szko-
ły przy ul. Kłodnickiej oraz terenu po 
elektrowni. Podczas poniedziałkowe-
go spotkania z mieszkańcami Goduli 
i Orzegowa mówiono z kolei o gara-
żach, zadrzewieniu cmentarza oraz 
zakłócaniu ciszy nocnej. 

Czytaj więcej na str. 4

150 tys. złotych potrzebnych jest 
na operację Emilki, mieszkanki Ru-
dy Śląskiej, która urodziła się w ma-
ju z poważną, wrodzoną wadą serca. 
Tylko operacja w niemieckiej klinice 
w Münster może uratować jej życie. 
Podczas koncertu zorganizowanego 
w Halembie wystąpili śląscy artyści, 
a bawili się podczas niego wszyscy 
ci, którzy chcieli pomóc w uzbiera-
niu funduszy niezbędnych do ule-
czenia serduszka malutkiej Emilki 
Gojowy. 

Czytaj więcej na str. 9
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– Idea realizacji konkursu zrodziła się w trosce o promowanie 
przedsiębiorstw powstałych za sprawą dotacji przyznawanych przez 
urzędy pracy, jednocześnie zmierzając do zacieśniania współpracy 
z przedsiębiorcami – podkreśla Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor-
ka Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. 

Konkurs obejmował dwie kategorie – „Najlepszy debiut w biz-
nesie” oraz „5 lat po debiucie w biznesie”. I to właśnie w katego-
rii „5 lat po debiucie w biznesie” wyróżnione zostało m.in. przed-
siębiorstwo z Rudy Śląskiej. Rudzka fi rma MAKROGEO Wero-

Ruda Śląska-Halemba 
ul. Rybnicka 5 
tel. 32 24-22-722
pn.-pt. 7.00-18.00
sob. 7.00-13.00 www.alex.slask.pl

Oferujemy
drzwi
i podłogi
z montażem

Oferujemy farby, tapety, 
fototapety
tapety na zamówienie

Ruda Śląska-Godula, ul. Joanny 18 
tel. 32 34-23-320
Ruda Śląska-Wirek, ul. Dąbrowskiego 18 
tel. 32 24-20-171
Ruda Śląska-Halemba, ul. Zamenhofa 2a 
tel. 32 34-20-191
Zabrze-Zaborze, ul. Korczoka 78 
tel. 32 274-96-10

www.alex.slask.pl

SKŁ AD BUDOWL ANY ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW

 BUTLE PROPAN-BUTAN 11 KG

ŚLĄSK CZYSTEJ ENERGII

WYRÓŻNIENIA WRĘCZONE
Rudzki PUP miał swoje „pięć minut” podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Śre-
dnich Przedsiębiorstw, który odbył się w Katowicach. Wyróżnienia w konkursie „Naj-
lepszy debiut w biznesie”, organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Ślą-
skiej zostały wręczone podczas panelu nt. „Urzędy Pracy partnerem MŚP”.

PUP na międzynarodowym kongresie

nika Dylus-Skudlik otrzymała wysoką punktację, świadczącą 
m.in. o wywiązywaniu się z wszystkich skarbowych obowiąz-
ków, rzetelności fi rmy oraz dbałości o jej ciągły rozwój za sprawą 
nowoczesnej strategii marketingowej. – Mając na względzie duże 
zainteresowanie konkursem rudzki urząd pracy już planuje kolej-
ną, trzecią edycję konkursu, licząc iż w przyszłym roku otrzyma 
rekordową liczbę zgłoszeń, która będzie świadczyć o tym, że 
współpraca z urzędem naprawdę się opłaca – zapowiada Woź-
niak-Bagińska. Joanna Oreł
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Rudzki PUP wystąpił podczas jednego z paneli kongresu.

REKLAMA
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

Ruda Śląska – Wirek, ul. Nowary 27
tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627
www.hofman-dompogrzebowy.pl

HARMONOGRAM SPOTKAŃ JESIEŃ – 2015
21 października, godz. 17.00  – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 169.

* * *

27 października, godz. 17.00 – Ruda – MDK, ul. Janasa 28.  
* * *

28 października, godz. 17.00 

– Nowy Bytom i Chebzie – MCK, ul. Niedurnego 69.

Świętowali 25-lecie
WIREK

W czwartek (15.10.) koło Wirek – Biel-
szowice – Czarny Las Związku Górnoślą-
skiego obchodziło jubileusz 25-lecia istnie-
nia. Oprócz spotkania przy kawie i domo-
wym kołoczu, wszyscy wzięli również 
udział w uroczystej mszy. Impreza jubile-
uszowa odbyła się w domu parafi alnym przy 
kościele pw. św. Wawrzyńca i Antoniego 
w Wirku. Najbardziej wzruszona była prezes 
koła Irena Krząkała. – Nasze koło powstało 
stosunkowo późno, bo zaczęliśmy działal-
ność jesienią 1990 roku. Przez te lata jednak 
ciężko pracowaliśmy – omawialiśmy rzeczy, 
które aktualnie działy się w mieście, promo-
waliśmy śląskie zwyczaje i tradycje oraz 

szukaliśmy rzeczy wartych uwagi i zaintere-
sowania naszego koła – mówiła Irena Krzą-
kała. – Nasze koło jest jak rodzina. Spotyka-
my się co miesiąc właśnie tu przy kościele, 
ale jesteśmy ze sobą tak blisko, że zawsze 
obchodzimy wzajemnie swoje urodziny czy 
inne ważne uroczystości – dodała.

Koło na początku swojego powstania wy-
znaczyło sobie cele i zasady, którymi kieruje 
się nieprzerwanie do dziś. Jest to m.in. obro-
na wartości kulturowych i cywilizacyjnych 
Górnego Śląska, służenie swojemu regiono-
wi i jego mieszkańcom oraz upowszechnia-
nie dziedzictwa kulturowego.

 KB

Obchody jubileuszu były wzruszającym momentem.
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Jesienne wizyty na półmetku
SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Temat budynku dawnej szkoły zdomino-
wał spotkanie prezydent miasta z mieszkań-
cami Halemby. Tradycyjnie jednak nie zabra-
kło czasu na przedstawienie planów inwesty-
cyjnych. Mówiono o nich także podczas ko-
lejnego spotkania w Orzegowie.

W środę (14.10.) władze miasta zawitały 
do Halemby. Mieszkańcy tej dzielnicy dopy-
tywali się m.in. o to, co powstanie w miejscu 
szkoły przy ul. Kłodnickiej. – Przez trzy lata 
kilka koncepcji zagospodarowania tego 
obiektu nie powiodło się, a  trzymanie go 
przez ten czas kosztowało miasto prawie 500 
tys. zł – wyjaśniał wiceprezydent Krzysztof 
Mejer. – W końcu zapadła decyzja o sprzeda-
ży budynku. Kupiła go fi rma Frapo Invest. 
Na razie inwestor nie zdradza swoich planów 
związanych z tym terenem, ale może tam po-
wstać tylko to, co jest zgodne z planem zago-
spodarowania przestrzennego, czyli usługi 
publiczne. Plan dopuszcza również budowę 
marketów i obiektów handlowych – dodał.

OGŁOSZENIA

Mieszkańcy Halemby poruszali także te-
mat odpadów i segregacji śmieci. Skarżyli 
się na dzikie wysypiska, na przepełnione po-
jemniki z odpadami oraz alarmowali w spra-
wie spalania śmieci przez innych mieszkań-
ców. Natomiast kolejne spotkanie, które po-
niedziałek (19.10.) odbyło się w Orzegowie, 
skupione było wokół tematu czynszów za ga-
raże, remontu przedszkola nr 9, uporządko-
wania liści z cmentarza czy brakiem wolnych 
miejsc do parkowania. Spotkanie odbyło się 
w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Bytom-
skiej 45 w Orzegowie. Pytania mieszkańców 
dotyczyły m.in. kwestii bezpieczeństwa. – 
Przy Burloch Arenie znajduje się Pub Alibi 
jest on czynny do godz. 22 niestety po jego 
zamknięciu dzień w dzień odbywają się tam 
jakieś zamieszki. Człowiek się boi tamtędy 
przejść, a osoby mieszkające w pobliżu mogą 
zapomnieć o spokojnym przespaniu całej no-
cy – mówił jeden z rozemocjonowanych 
mieszkańców. – Mimo interwencji Straży 

Miejskiej nadal jest tam niebezpiecznie. Na-
szym zdaniem najlepszym wyjściem byłoby 
zamontowanie w tamtym miejscu kamer mo-
nitoringu – dodał.

Sprawę skomentował Marek Partuś, za-
stępca komendanta Straży Miejskiej. – Bar-
dzo się cieszę, że Państwo widzą, że my inter-
weniujemy w tym miejscu. Jednak jedyną re-
ceptą na tę sytuację jest jeszcze większa 
uwaga z Państwa strony i zgłaszanie każdego 
przypadku zakłócania spokoju w tym miej-
scu, a my na pewno się tam zjawimy – obiecał 
Partuś. 

Na koniec spotkania wiceprezydent 
Krzysztof Mejer ogłosił, że 1 listopada 
w Dzień Wszystkich Świętych przejazd ko-
munikacją miejską będzie bezpłatny. – Na 
wniosek pani prezydent Grażyny Dziedzic, 
KZK GOP postanowił, że w tym dniu, na te-
renie Rudy Śląskiej, będzie można bezpłatnie 
poruszać się komunikacją miejską – zapo-
wiedział. AW, KB

Sztandar nadany 

Od uroczystej mszy świętej w kościele 
pw. św. Barbary w Bykowinie rozpoczęły 
się uroczystości nadania sztandaru Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Jana Wyplera. Sztan-

Rada Rodziców przekazała sztandar na ręce dyrekcji szkoły.

BYKOWINA

dar został nadany szkole uchwałą Rady 
Miasta z dnia 18 czerwca, a wniosek o jego 
nadanie złożyli nauczyciele, uczniowie 
oraz ich rodzice.

Podczas uroczystości w obecności za-
proszonych gości oraz rodziny patrona uro-
czyste ślubowanie złożyli uczniowie. 
– „Uroczyście ślubujemy strzec honoru i do-
brego imienia naszej szkoły, jednoczyć wysił-
ki dla dobra szkoły, miasta i ojczyzny” – ślu-
bowali przedstawiciele wszystkich klas. 

Nadanie sztandaru było wielkim wyda-
rzeniem dla całej szkolnej społeczności. 
– To wielkie święto w rudzkiej oświacie, 
nadanie sztandaru w życiu każdej szkoły 
zdarza się tylko raz. Gratuluję szkole wy-
boru dobrego patrona – mówił podczas 
uroczystości Michał Pierończyk, zastępca 
prezydent miasta. 

Szkoła Podstawowa nr 2 z wnioskiem 
o nadanie imienia Jana Wyplera wystąpiła 
w 1986 r. Od tego czasu patronem szkoły 
jest Jan Wypler – rudzianin, wybitny przed-
stawiciel literatury polskiej, naukowiec, 
pedagog a także znawca języków – Wypler 
znał ich aż 40, z czego 22 biegle.  AW
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ZAPRASZAMY 
W SOBOTĘ 24.10.2015

BEZPŁATNE 
JESIENNO-ZIMOWE

SPRAWDZENIE
STANU TECHNICZNEGO

TWOJEGO POJAZDU
PATRONAT NAD WYDARZENIEM OBJĘŁA 
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA GRAŻYNA DZIEDZIC



6www.wiadomoscirudzkie.pl  MIASTO |21.10.2015

Autorka tomików wierszy dla dzieci, 
Monika Czoik-Nowicka odwiedziła kolej-
ne przedszkole w naszym mieście. Tym ra-
zem poetka odwiedziła Miejskie Przed-
szkole nr 36 z Halemby, a „Wiadomości 
Rudzkie” miały okazję towarzyszyć jej 
w tym wydarzeniu. 

Monika Czoik-Nowicka już od pięciu lat 
podróżuje po Rudzie Śląskiej i miastach Rudzka poetka z gościem odwiedziła MP nr 36.
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– Udało się Panu zajrzeć na Śląsk, 
ale w Warszawie czeka sporo obo-
wiązków...

– Po dwóch tygodniach bardzo inten-
sywnej pracy podeszliśmy po raz dzie-
wiąty do walki o środki unijne. Wygra-
liśmy 12 miliardów złotych – najwięcej 
w historii. A przypomnijmy, że w ostat-
niej perspektywie finansowej były to 
tylko trzy miliardy złotych. Jest to 
szansa, jakiej dotychczas nie było 
w ochronie zdrowia w Polsce. Przyzna-
nie środków oznacza wzmocnienie na-
kładów na nowoczesne szkolnictwo 
medyczne w Polsce, przystosowując je 
do współczesnych wysokich wymagań 
szkolenia przed i podyplomowego le-
karzy, pielęgniarek, ratowników i per-
sonelu medycznego oraz edukacyjnych 
dla pielęgniarek i położnych. 

– A co udało się Panu dotychczas 
zrobić w Ministerstwie Zdrowia?

– Priorytetem jest dziecko i kobieta 
ciężarna. W tej dziedzinie wprowadzo-
no kartę opieki ciążowej oraz standardy 
postępowania w ciąży prawidłowej 
i powikłanej. Zlikwidowaliśmy także 
limity na konsultacje chorej ciężarnej. 
A od stycznia chcemy poprawić jakość 

Przede wszystkim jestem lekarzem
Mimo, że to Warszawa od czterech miesięcy jest drugim domem profesora Mariana Zembali, gdzie objął on tekę ministra zdrowia, to Śląsk odwiedza regularnie. Czołowy 
polski kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, zawitał także do naszego miasta przy okazji marszu nordic walking z Parku Strzelnica na plac Jana Pawła II.

ościennych w ramach trasy czytelniczej, 
podczas której odwiedza przedszkola, 
szkoły podstawowe, filie bibliotek, oddzia-
ły onkologii dziecięcej, czy domy kultury. 
– Wszystko zaczęło się po wydaniu pierw-
szego tomiku „Wierszyki na każdą porę ro-
ku”w 2010, potem był tomik „W czaro-
dziejskiej szufladzie” 2012, a w 2014 r. 
premierę miały wierszyki z tomiku „W po-

dróży do krainy fantazji” – opowiada Mo-
nika Czoik-Nowicka. – Zawsze kiedy od-
wiedzam dzieci, towarzyszy mi niezwykły 
gość – dodaje.

Tym razem wybór padł na przedszkole 
nr 36 w Halembie, gdzie w czytaniu wier-
szyków rudzkiej poetce towarzyszyła Anna 
Piątek-Niewęgłowska, redaktor naczelna 
„Wiadomości Rudzkich”. – Mali odbiorcy 
czytanego słowa uważnie słuchali wierszy, 
a później tworzyli do wybranego utworu 
ilustrację – opisuje Monika Czoik-Nowi-
cka. JO

Czaruje słowem
HALEMBA

opieki szpitalnej poprzez ocenę tej 
opieki za pomocą ankiet. Z drugiej 
strony równie ważna jest dla mnie poli-
tyka senioralna. Uruchomiliśmy szybką 
ścieżkę szkolenia geriatrów. Chcemy 
zwiększyć liczbę specjalistów w dzie-
dzinie geriatrii poprzez uruchomienie 
nowych, skróconych ścieżek specjali-
zacji. Poprawiamy także dostępność 
lecznictwa specjalistycznego dla senio-
rów, poprzez program ogólnopolskiego 
telekonsylium geriatrycznego i kardio-
logicznego opartego na zabrzańskim 
modelu telekonsultacji. Wprowadzamy 
także pilotażowy projekt Dziennych 
Domów Opieki Medycznej.

– Ankiety, w których pacjenci będą 
mogli ocenić opiekę szpitalną zostaną 
zresztą wprowadzone we wszystkich 
szpitalach już na początku przyszłego 
roku. Do tego czasu musi być także go-
towa mapa świadczeń zdrowotnych...

– Mapy muszą być gotowe do poło-
wy stycznia. To jest moim priorytetem, 
bo w czerwcu rozpoczną się konkursy 
na kontrakty z NFZ-u. Istotą map jest 
to, żeby pokazać, jakie dziedziny, jakie 
specjalności i jacy świadczeniodawcy 
powinni być w poszczególnych woje-

wództwach oraz powiatach. Mapy z za-
kresu onkologii i kardiologii mamy  
w tym miesiącu, mapy z zakresu psy-
chiatrii, pediatrii, położnictwa i gineko-
logii, ortopedii i traumatologii oraz ge-
riatrii przygotujemy w okresie od listo-
pada do kwietnia. Także do tego czasu 
będą gotowe mapy z zakresu: neurolo-

gii, pulmonologii, endokrynologii, dia-
betologii, hematologii oraz wad wro-
dzonych. To jest szczególnie ważne, bo 
proszę sobie tylko przypomnieć ostatni 
przykład z Rudy Śląskiej, gdzie kon-
trakt dla okulistyki nie został przyzna-
ny, a powinien być, bo na Śląsku jest 
bardzo dużo przypadków jaskry. 

– Przy okazji naszego wywiadu 
mieszkanka Rudy Śląskiej zapytała 
Pana o sytuację pielęgniarek. Nie-
dawno doszliście do porozumienia...

– We wrześniu wraz ze środowiskiem 
pielęgniarek i położnych wypracowano 
porozumienie, które  przewiduje średni 
wzrost wynagrodzeń w ciągu czterech 
lat o kwotę 1600 złotych. Ten wzrost od 
przyszłego roku dotyczy także ratowni-
ków. A to szczególnie ważne, bo po raz 
pierwszy ratownicy będą mogli praco-
wać nie tylko w ratownictwie, ale także 
na oddziałach szpitalnych, w opiece 
długoterminowej i psychiatrycznej, 
czyli będą wspierali personel medycz-
ny szpitali. 

– Cztery miesiące w Ministerstwie 
Zdrowia, a zmian sporo. Teraz zde-
cydował się Pan jeszcze na start 
w wyborach parlamentarnych.  
Można to połączyć?

– Przede wszystkim pozostanę leka-
rzem, nie politykiem. W Sejmie jest 
potrzebny ktoś, kto w pierwszej kolej-
ności będzie dbał o interes pacjentów. 
Moje doświadczenie może się przydać 
lepiej niż polityczne zaplecze.

                                    Joanna Oreł

Pasjonaci nordic walking marsz zakończyli na rynku.
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Górnicy walczą o realizację obietnic
GÓRNICTWO

Górnicy znów wyszli na ulice. W Nowym Bytomiu odbył się protest związany ze styczniowym porozumieniem, które 
było warunkiem zaprzestania strajków w kopalniach m.in. w Rudzie Śląskiej, gdzie zamierzano zamknąć kopalnię 
Pokój. Związkowcy z okrzykami, dźwiękami syren, podpalanymi petardami oraz racami, a także wioząc trumnę, prze-
maszerowali sprzed kopalni Pokój na rynek. Ulicami miasta przeszło ok. dwóch tysięcy osób.

CHWILÓWKI
Na dowolny cel. W zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb i wymagań.
SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE!

Tel. 690-020-740

W styczniu związkowcy, gór-
nicy oraz rząd podpisali swego 
rodzaju „pakt porozumienia”, na 
mocy którego obiecano poprawę 
sytuacji w górnictwie i zmiany 
w strukturach Kompanii Węglo-
wej, pod którą podlegają trzy 
rudzkie kopalnie. Obiecywany 
w styczniu program naprawczy 
zakładał, że Nowa Kompania 
Węglowa zostanie utworzona na 
bazie 11 kopalń. Miało to zagwa-
rantować górnikom utrzymanie 
miejsc pracy. Proces zmian miał 
się zakończyć we wrześniu. Tak 
się jednak nie stało. – Obiecano 
nam dwa tygodnie temu kolejny 
„cud”. Kompania Węglowa ma 
zostać przeniesiona do Towarzy-
stwa Finansowego Silesia, które 
ledwo funkcjonuje – mówił podczas wtorkowego (13.10.)
prostestu Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrow-
skiego regionu NSZZ Solidarność. – To byłby wstyd i hańba 
dla polskiego górnictwa, gdyby największa fi rma górnicza 

w Europie miała się „naprawiać” pod skrzydłami TF Silesia. 
To co zaproponował minister skarbu, to oszustwo. Unia Euro-
pejska nie pozwoliłaby na takie zmiany, gdyż byłaby to niedo-
zwolona pomoc publiczna. W efekcie w grudniu lub w styczniu 
na skutek postępowania UE Kompania Węglowa zostałaby 
zamknięta – tłumaczył.

Podczas protestu swoje wsparcie dla górników oraz solidar-
ność z nimi zagwarantowały władze miasta. – Przez cały czas 
styczniowych protestów czterech prezydentów największych 
miast górniczych było razem z wami. Mówiliśmy jednym gło-
sem. Mówiliśmy jasno: „Nie” likwidacji naszych kopalń, 
„Nie” dla niszczenia miejsc pracy! Teraz też stoimy za wami 
murem! – deklarowała na rynku prezydent Grażyna Dziedzic. 

Protest został zorganizowany przez Międzyzwiązkowy Ko-
mitet Protestacyjno-Strajkowy. W imieniu związków podczas 
manifestacji Dominik Kolorz zapowiedział, że wkrótce pra-
cownicy kopalń udadzą się do Warszawy. – Górnicy czują się 
oszukani, podobnie jak mieszkańcy śląskich miast, którzy 
wspierali ich podczas styczniowych protestów. Wszyscy, któ-
rzy liczyli na spełnienie obietnicy o przygotowaniu i wdroże-
niu Programu dla Śląska, również mają prawo czuć się oszu-
kani – mówił Dominik Kolorz.

 Joanna Oreł

W przemarszu wzięło udział kilka tysięcy osób.

REKLAMA
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Do protestujących przemówili związkowi liderzy i prezydent miasta.

Proszę o głos 
w wyborach do Sejmu, 

w dniu 25 października 2015 r.

LISTA 7 MIEJSCE 9



www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIA | 21.10.20158

Jolanta
KOPIEC

Dyrektorka ZOO
Lista nr 6 

Ostatnie miejsce na liście
Polka, Ślązaczka, 
córka górnika
NIE  – dla umierania w kolejkach do lekarza
TAK  – dla wyższej płacy
NIE  – dla likwidacji kopalń i Polskiego Górnictwa.
Uprzejmie proszę i z góry dziękuję za oddane na mnie głosy

M
at

er
ia

ł s
fi n

an
so

wa
ny

 p
rz

ez
 K

KW
 

Zj
ed

no
cz

on
a 

Le
wi

ca
 S

LD
+T

R+
PP

S+
UP

+Z
ie

lo
ni

W niedzielę wybory do Sejmu i Senatu RP
Ponad 111 tys. rudzian może głosować w zarządzonych na 25 października wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prawidłową obsługę wyborów zapewni 716 członków z 78 
obwodowych komisji wyborczych. Niemal wszystkie siedziby komisji są w tych samych miejscach, do których mieszkańcy zdążyli się już przyzwyczaić biorąc udział w poprzednich wyborach.

Posłów i senatorów wybiera się w okręgach 
wyborczych, na które podzielony jest cały kraj. 

– W przypadku wyborów do Sejmu RP Ruda 
Śląska znajduje się w okręgu nr 31, wraz z powia-
tem bieruńsko – lędzińskim, Chorzowem, Katowi-
cami, Mysłowicami, Piekarami Śląskimi, Siemia-
nowicami Śląskimi, Świętochłowicami i Tychami 
– mówi Andrzej Piotrowski, przewodniczący po-
wołanego przez prezydent miasta zespołu ds. 
przygotowania wyborów.

W okręgu nr 31 wybieranych jest 12 posłów. 
– Mieszkańcy wymienionych miast otrzymają ta-
kie same karty do głosowania – broszury formatu 
A4, koloru białego, zawierające 9 list kandyda-
tów reprezentujących poszczególne komitety wy-
borcze – opisuje Andrzej Piotrowski. Każda z list 
znajdować się będzie na osobnej kartce w broszu-
rze. Prawy górny róg broszury jest ścięty dla po-
trzeb niewidomych i niedowidzących.

– Przypominamy o najważniejszej zasadzie – 
aby głos był ważny, wyborca musi postawić tylko 
jeden znak „X” w całej broszurze, czyli tylko przy 
jednym z kandydatów – podkreśla Andrzej Pio-
trowski. Informację o sposobie głosowania oraz 
ważności głosu znajdziemy również na karcie ty-
tułowej każdej broszury do głosowania.

W przypadku wyborów do Senatu Rzeczypo-
spolitej, Ruda Śląska znajduje się w okręgu wy-
borczym nr 74, podobnie jak Chorzów, Piekary 
Śląskie, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice. 
– W tych wyborach obowiązuje system jednoman-
datowy, czyli w każdym okręgu wybierany jest je-

den senator. W naszym okręgu zarejestrowanych 
zostało czterech kandydatów, więc nie było po-
trzeby drukowania broszur jak w przypadku wy-
borów do Sejmu – mówi Andrzej Piotrowski. 
Wyborcy otrzymają pojedynczą kartkę formatu 
A4, koloru żółtego, ze ściętym prawym górnym 
rogiem. Również na tej karcie można postawić 
tylko jeden znak „X” przy wybranym kandyda-
cie, zawiera ona też instrukcję, jak prawidłowo 
głosować.

Ruda Śląska została podzielona na 78 obwo-
dów głosowania – 74 stałe i 4 tzw. odrębne dla 
osób przebywających w dniu wyborów w szpitalu 
i domach pomocy społecznej. – Generalnie sie-
dziby komisji pozostały bez zmian w stosunku do 
ostatnich wyborów. Jedynym wyjątkiem jest komi-
sja nr 60 w dzielnicy Kochłowice, przeniesiona ze 
względu na remont Szkoły Podstawowej nr 20 do 
kawiarni „MOZZINI – Cafe – F.u.sy” przy ul. Wy-
zwolenia 5 – informuje Andrzej Piotrowski.

Większość siedzib komisji jest przystosowana 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Każda ko-
misja obwodowa będzie posiadać specjalne na-
kładki na karty wyborcze, opisane alfabetem Bra-
ille’a dla osób niewidomych i niedowidzących. 
– Tradycyjnie już prezydent miasta zapewni bez-
płatny dowóz osób niepełnosprawnych do lokalu 
wyborczego, po uprzednim zgłoszeniu takiej po-
trzeby pod bezpłatnym numerem 800-158-800 
– przypomina Andrzej Piotrowski. Przewóz bę-
dzie wykonywany specjalistycznym samochodem 
z tzw. windą.

W skład obwodowych komisji wyborczych 
wchodzą mieszkańcy Rudy Śląskiej, zgłoszeni 
przez komitety wyborcze, które w obu okręgach 
zarejestrowały kandydatów na posłów lub senato-
rów. 

Po przeprowadzeniu publicznego losowania 
kandydatów do tych komisji, w których było wię-
cej chętnych niż miejsc, prezydent miasta zarzą-
dzeniem powołała w skład komisji 716 osób.

Uprawnionych do głosowania w Rudzie Śląskiej 
jest ponad 111 tys. osób. 26 osób będzie głosować 
korespondencyjnie, a 18 przez pełnomocnika. 
– Trzeba pamiętać, że prawo głosowania mają 
osoby z zameldowaniem stałym oraz te, które dopi-
sały się do spisu wyborców w Rudzie Śląskiej. 

Przypominamy o tym zwłaszcza osobom z zamel-
dowaniem czasowym oraz tym, które w ogóle nie 
mają zameldowania – podkreśla Katarzyna Niedź-
wiecka – Długosz, kierownik Referatu Ewidencji 
Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich. Z ko-
lei osoby, które wyjeżdżają z miasta i chcą głoso-
wać w innym miejscu, mogą do 23 października 
pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zostaną przeprowadzone w niedzielę 
25 października w godzinach od 7.00 do 21.00. In-
formacje dla mieszkańców dotyczące wyborów 
zamieszczone zostały na stronie www.rudaslaska.
bip.info.pl w zakładce „Wybory parlamentarne 
2015”. WG
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Polacy potrafią lepiej!
Michał Wójcik: prawnik, ekspert rynku pracy,  

radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Proszę o Wasz głos!

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

Emilka urodziła się w maju z poważ-
ną, wrodzoną wadą serca. Tylko opera-
cja w niemieckiej klinice w Münster 
może uratować jej życie. Zabieg musi 
zostać wykonany pomiędzy trzecim 
a ósmym miesiącem życia. Emilka po-
trzebuje podobnej pomocy, której 
przed ok. dwoma laty udzielono wów-
czas ośmioletniemu Kacprowi Chmie-
lowi. – Jesteśmy świadkami tego, że 
dzięki dobroci ludzkiej, Kacper z tą sa-
mą wadą żyje. Miał dwa miesiące, żeby 

BIESIADA DLA EMILKI

kosmos pozytywnej energii– To co się dzieje wokół nas, jest 
kosmosem. Kosmosem, w którym 
nakręciliśmy się totalnie do tego, 
by pomóc Emilce  – tymi słowami 
„Śląską Biesiadę – Gromy  
do Emilki” podsumował Rafał 
Janowski, współorganizator tej 
charytatywnej imprezy. Wstępnie 
wiadomo, że podczas niedzielnej 
zabawy (18.10.), której celem było 
uzbieranie pieniędzy, niezbędnych 
do uleczenia serduszka malutkiej 
Emilki Gojowy, udało się 
zgromadzić 10 tys. zł. Jednak 
ostateczne dane będą znane po 
oficjalnym podliczeniu pieniędzy 
z puszek, do których zbierano 
datki przez fundację zajmującą się 
sprawą Emilki.

przeżyć i przeżył. Teraz jest szczęśliwy 
i pełen energii – przypominała Alek-
sandra Poloczek z MOSiR-u, która 
współprowadziła niedzielną biesiadę 
dla Emilki. – By to podsumować, warto 
opowiedzieć anegdotkę z życia rodziny 
Kacpra. Nasz bohater wstaje codzien-
nie o godz. 5 rano  i biega po całym 
domu. Kiedy jego mama się pyta, dla-
czego Kacper jej to robi, on odpowia-
da: „Wiesz mamo, szkoda życia”. Jemu 
jest szkoda życia, bo on przez chorobę 
stracił osiem lat. Bierzecie więc udział 
w wielkim dziele. Każda kropla jest po-
trzebna do tego, żeby stworzyć wielki 
zbiornik wody. Każde dwa czy trzy zło-
te bierze udział w ratowaniu życia  
– przekonywała Aleksandra Poloczek.

A możliwości, by dołożyć swoją ce-
giełkę do ratowania życia Emilki pod-
czas biesiady w Halembie, nie brako-
wało. Chodzi o nie lada kwotę, bo 150 
tys. zł. Na scenie przy boisku Grunwal-
du dla malutkiej rudzianki z chęcią i od 
serca wystąpili więc śląscy artyści. 
Uczestnicy biesiady mogli także zaku-
pić losy na loterii fantowej, czy wziąć 
w licytacji przekazanych podarków. – 
Przygotowaliśmy także przenośne pla-
netarium, bo tego nie było jeszcze 

w Rudzie Śląskiej. Za symboliczną 
opłatą można było dotknąć kosmosu. 
Bo to co się dzieje wokół nas, jest ko-
smosem. Kosmosem, w którym nakrę-
ciliśmy się totalnie do tego, by pomóc 
Emilce – zaznaczył Rafał Janowski. – 
Mamy czas do końca grudnia, bo wtedy 
trzeba będzie wykonać najważniejszą 
operację. Później będzie jeszcze jedna, 
trochę tańsza, ale kluczowa jest ta ope-
racja, bo bez niej po prostu 
wyczerpie się moc ser-
duszka Emilki – do-
dał.

Okazji do 
wsparcia Emil-
ki i jej rodzi-
ców będzie 
jeszcze sporo.  
– Za dwa tygo-
dnie zorganizujemy 
maraton zumby. Nato-
miast za kilka dni planuje-
my masę krytyczną. Z kolei 22 listopa-
da odbędzie się kolejna biesiada – za-
powiada Janowski. 

Emilce można także pomóc dokonu-
jąc wpłaty na rachunek Fundacji na 
rzecz dzieci z wadami serca Cor Infan-
tis 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 

z dopiskiem „Emilia Gojo-
wy”, wysyłając SMS o treści: 

S2980 na numer 72365 (koszt SMS-a  
2,44 zł) oraz przekazując wpłaty po-
przez stronę www.siepomaga.pl/serce-
emilki – Bardzo ważne jest to, by ura-
tować Emilkę, bo nic gorszego nie mo-
że spotkać rodziców, jak strata dziecka. 

Na pewno zdążymy uzbierać potrzebną 
kwotę, bo historia Kacpra jest dowo-
dem na to, że potrafimy zmobilizować 
się, by uratować kolejne serduszko  
– mówiła podczas rozpoczęcia „Ślą-
skiej Biesiady – Gromy do Emilki” 
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Joanna Oreł
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Uczestnicy biesiady pomagali, 
 a zarazem świetnie się bawili.
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BEZPIECZNYCH SAMOCHÓD-BEZPIECZNA RODZINA

Pobijmy rekord bezpieczeństwa!

Już od pierwszego dnia trwania naszej akcji kierowcy z za-
interesowaniem dzwonili do redakcji, pytając o jej szczegó-
ły. Przypominamy więc, że w ramach kampanii „Bezpieczny 
Samochód – Bezpieczna Rodzina” można kompleksowo 
sprawdzić sprawność układu hamulcowego, kierowniczego, 
zawieszenia, ogumienia, a także oświetlenia i ogólnego sta-
nu technicznego samochodów. Wystarczy kilka minut, by 
zyskać stuprocentową pewność, że nasz samochód jest goto-
wy do bezpiecznej jazdy. Można to zrobić na trzech stacjach 
diagnostycznych grupy AUTO-BUD, która jest partnerem 
strategicznym naszej akcji. – W domowych warunkach kie-
rowca nie jest w stanie wykryć wszystkich usterek w samo-
chodzie. Tymczasem u nas można upewnić się, czy aby na 
pewno wszystko jest w porządku – podkreśla Damian Śledź, 
kierownik Centrum Motoryzacyjnego Grupy AUTO-BUD. 

Z bezpłatnych kontroli  można skorzystać na trzech stacji 
Grupy AUTO-BUD. To: Stacja Kontroli Pojazdów Alfa z By-
kowiny (ul. Szpaków 51), Okręgowa Stacja Kontroli Pojaz-
dów Omega w Goduli (ul. Stara 1) oraz Stacja Kontroli Pojaz-
dów Gamma w Świętochłowicach (ul. Katowicka 73).
 – Podczas wiosennej edycji naszej akcji wzięło w niej udział 
ok. tysiąc kierowców. Liczymy, że teraz będzie ich jeszcze 
więcej – mówi Anna Piątek-Niewęgłowska, prezes spółki 
Śląskie Media.

Aby skorzystać z udziału w kampanii „Bezpieczny Samo-
chód – Bezpieczna Rodzina” wystarczy wydrukować zapro-
szenie ze strony internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl 
lub wybrać się do siedziby „Wiadomości Rudzkich” (Nowy 
Bytom, ul. Niedurnego 36, na parterze Zespołu Szkół Mu-
zycznych), a następnie udać się do jednej z trzech stacji kon-
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REKLAMA

troli pojazdów. Kierowcy, którzy zechcą wziąć udział w ak-
cji, otrzymają zapachowe zawieszki samochodowe z logoty-
pem kampanii. Potrwa ona do 30 października.

 Joanna Oreł

Pobijmy rekord bezpieczeństwa!Pobijmy rekord bezpieczeństwa!

Już od pierwszego dnia trwania naszej akcji kierowcy z za-

Pobijmy rekord bezpieczeństwa!Pobijmy rekord bezpieczeństwa!
Pierwsi kierowcy już teraz postanowili zadbać o bezpieczeństwo swojej rodzi-
ny. Jednak nic straconego! Jeszcze przez dziesięć dni na wybranych stacjach 
diagnostycznych można korzystać z bezpłatnych kontroli pojazdów. Wszystko 

to w ramach kampanii „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, która 
po raz ósmy organizowana jest przez „Wiadomości Rudzkie”.

Samochód bezpłatnie można 
skontrolować na trzech stacjach.



senior
Rudzki

NOWY BYTOM

Aktywni w każdym wieku
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudzie 

Śląskiej rozpoczął kolejny rok akademic-
ki. – O to, żeby móc się dobrze poruszać 
w trzecim wieku, trzeba zadbać już w mło-
dym wieku – apelowała prof. Dorota Simo-
nides, gość honorowy inauguracji. – Trze-
ba mieć przyjaciół, dobrych i oddanych 
ludzi wokół siebie, cieszyć się życiem i pa-
miętać, że każdy z nas będzie kiedyś stary 
– dodała.

NOWY BYTOM

Chcą uświadamiać

W Miejskim Centrum Kultury w No-
wym Bytomiu spotkali się członkowie 
stowarzyszenia diabetyków działającego 
w Rudzie Śląskiej oraz wszyscy ci, któ-
rzy chcieli pogłębić swoją wiedzę z za-
kresu radzenia sobie z cukrzycą. 

Podczas spotkania można było skorzy-
stać m.in. z pomiaru glukozy we krwi, 
ciśnienia tętniczego oraz tlenku węgla 
w wydychanym powietrzu. Przygotowa-
no także stoiska ze zdrową żywnością 
i wykłady, które poprowadzili specjaliści 
w zakresie cukrzycy. – Działamy już po-
nad trzydzieści lat na terenie miasta, co 
roku organizujemy to spotkanie, podczas 
którego chcemy pokazać, że z cukrzycą 

można żyć. Chcemy uświadamiać i prze-
konywać do badań, bo najważniejsze to 
wcześnie wykryć chorobę – mówi Krysty-
na Cebularz, prezes Śląskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków w Rudzie Śląskiej.

Jak zawsze zebrani mogli też wysłu-
chać wykładów na temat cukrzycy. Moż-
na było także skorzystać z porad specjali-
stów. – Porad udzielamy też w naszej 
siedzibie w Halembie, gdzie przez cały 
rok organizujemy spotkania ze specjali-
stami, dlatego zapraszamy nie tylko star-
szych, ale też młodzież i dzieci, ponieważ 
temat cukrzycy nie dotyczy tylko osób 
starszych – zachęca Krystyna Cebularz.

 AW

Pomiar glukozy cieszył się sporym zainteresowaniem.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął 
swoją działalność 12 lat temu, wówczas 
w zajęciach uczestniczyło 50 osób, obec-
nie studentów jest już około 300. Zajęć 
przygotowanych dla studentów nie braku-
je. Wykłady i seminaria UTW odbywają 
się od października do stycznia i od lutego 
do czerwca. Słuchacze uniwersytetu mogą 
codziennie uczestniczyć w gimnastyce, 
dwa razy w tygodniu w gimnastyce w wo-

dzie oraz raz w miesiącu w zabawie inte-
gracyjnej. Odbywają się również zajęcia 
z nordic walking i wycieczki turystyczne 
z przewodnikiem.

Słuchacze UTW odnoszą wiele sukce-
sów. Tylko w ubiegłym roku chór zdobył 
pierwsze miejsce w konkursach w Chrza-
nowie i we Wrocławiu. Studenci odnieśli 
także sukcesy podczas uniwersjady spor-
towej w Świętochłowicach. AW
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Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 4, 
tel. 32 248-74-59, 32 248-60-38

 kierownik  
– Agnieszka Szymiec-Spyra,

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41-711 Ruda Śląska,  
ul. ks. Niedzieli 51,  
tel. 32 242-03-84  

kierownik – Jolanta Lorek,
Przychodnia Rejonowa SPZOZ

41-705 Ruda Śląska, 
ul. Siekiela 13, tel. 32 242-74-50  

32 240-90-95 
kierownik – Ewa Sawalach-Tomanik,

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41-700 Ruda Śląska,  

ul. Gierałtowskiego 29, 
tel. 32 248-14-85  

kierownik 
– Marzanna Iwińska-Mielniczuk,
Przychodnia Rejonowa SP ZOZ

41-706 Ruda Śląska, 
ul. Makuszyńskiego 7,

tel. 32 243-11-15, 32 243-29-98 
kierownik – Elżbieta Cyprys,

Poradnia Medycyny  
Szkolnej SP ZOZ

41-707 Ruda Śląska,  
ul. Radoszowska 163,  

tel. 32 243-14-02 
kierownik – Adam Walkus,
Ośrodek Terapii Uzależnień  

i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ
41-700 Ruda Śląska,  

ul. Ballestremów 16, tel. 32 771-26-44
 kierownik – Mieczysław Pawłowski,

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41-705 Ruda Śląska,  

ul. Sztolniowa 6,  
tel. 32 242-75-51 32 242-75-50 
kierownik – Dariusz Dworak,

Przychodnia Rejonowa SP ZOZ
41-703 Ruda Śląska, ul. Lipa 3, 
tel. 32 248-27-55 32 342-33-02 

kierownik – Mariusz Hadaś,
Przychodnia Specjalistyczna 

SP ZOZ
41-709 Ruda Śląska,  
ul. Niedurnego 50d,  

tel. 32 340-35-00, 32 340-35-20 
kierownik – Alicja Gałuszka-Bilińska,

SZPAKMED SP. z o. o. 
41-705 Ruda Śląska, ul. Szpaków 33, 

tel. 32 242-09-54, 32 242-34-70, 
32 340-39-80, 32 242-33-51

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej 
„Tegramed” 

41-704 Ruda Śląska,  
ul. Piaseczna 10, tel. 32 248-22-31 
Przychodnia Lekarska s.c. NZOZ 

41-700 Ruda Śląska,
ul. Wawelska 7, 

tel. 32 248-24-64
NZOZ „BUM – MED.” sp z o.oZ
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Nie od dziś wiadomo, że z wiekiem przybywa problemów zdrowotnych. Życie niesie ze sobą przykre niespodzianki, których czasem można 
uniknąć. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i częste wizyty u lekarza, które mogą zapobiec niektórym schorzeniom. Ruda Śląska, dbając 
o zdrowie mieszkańców, wychodzi naprzeciw także wszystkim seniorom. Miasto, poza wypełnianiem statutowych zadań z zakresu opieki 
zdrowotnej, analizuje również stan zdrowia mieszkańców, prowadzi działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, nadzoruje 
działalność stowarzyszeń związanych ze zdrowiem, czy aktywizuje osoby starsze. Ponadto każda dzielnica dysponuje różnego rodzaju 
przychodniami ogólnymi i specjalistycznymi, co ułatwia seniorom dostęp do tego rodzaju placówek. Bo zdrowie to najcenniejszy skarb!

ul Radoszowska 163,  
41-707 Ruda Śląska, tel. 32 242-88-40

NZOZ „Lux-med.” Sp z o.o  
– Przychodnia Wirecka 

41-710 Ruda Śląska,  
ul. Jankowskiego 6,  
tel. 32 242-07-88

NZOZ Panaceum sp z o.o 
41-706 Ruda Śląska  
ul. Solidarności 12,  
tel. 32 242-62-19

Zespół Poradni Lekarskich 
„DAMAR” 

41-703 Ruda Śląska  
ul. Przedszkolna 6,  

tel. 32 248-03-59, 32 248-30-38

Jakóbiec Wanda,  
Specjalistyczna praktyka stomatologiczna 

41-700 Ruda Śląska ul. Wawelska 7, 
tel. 32 243-56-50

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Silesia”

41-700 Ruda Śląska ul. Wolności 99, 
tel. 32 243-01-40

Prywatna Przychodnia  
Lekarsko-Stomatologiczna s.c.  

Jawi-Med
41-709 Ruda Śląska ul. Pokoju 8a, 

tel. 32 244-20-24
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Uni-Med.” s.c.

41-706 Ruda Śląska  
ul. Solidarności 9, tel. 32 242-69-77

Niepubliczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej Przychodnia  

Specjalistyczna
Andrzej Wittek, Henryk Rudzki s.c.

41-709 Ruda Śląska  

ul. Piotra Niedurnego 50d,  
tel. 244-23-00

Górniczy Zespół Lecznictwa  
Ambulatoryjnego Fundacji  

„Unia Bracka”
41-711 Ruda Śląska ul. Kokota 172,

 tel. 32 240-21-22
Niepubliczny Specjalistyczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Ochrony Zdrowia  

Psychicznego s.c. Tomasz Warakomski,  
Mariusz Skowron

41-709 Ruda Śląska ul. Piotra Niedurnego 
50d, tel. 32 244-37-77

NZOZ Centrum Leczenia Zimnem
41-709 Ruda Śląska  

ul. Piotra Niedurnego 50d,  
tel. 32 244-34-37

NZOZ Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

41-707 Ruda Śląska  
ul. Cegielniana 7, tel. 32 340-19-62

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Med.-Dental” s.c.
41-706 Ruda Śląska 

ul. Harcerska 3, 
tel. 32 240-85-79

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Hospicjum  

Domowe im. Jana Pawła II  
41-709 Ruda Śląska  

ul. Jadwigi Markowej 4, 
tel. 32 248-61-56

Poradnie, do których można udać się  
bez skierowania: 

poradnia onkologiczna, poradnia zdrowia 
psychicznego, poradnia dentystyczna, 

poradnia dla kobiet. 

Kto nie potrzebuje skierowania?
Skierowania nie muszą także przedstawiać 

następujące osoby korzystające  
z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

inwalidzi wojenni i wojskowi,• 
osoby represjonowane,• 
kombatanci,• 
niewidome cywilne ofiary działań • 
wojennych,
chorzy na gruźlicę,• 
zakażeni wirusem HIV,• 
w zakresie badań dawców narządów,• 
uzależnieni od alkoholu, środków • 
odurzających i substancji 
psychotropowych – w zakresie 
lecznictwa odwykowego,
uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) • 
oraz weterani – w zakresie leczenia 
urazów lub chorób nabytych podczas 
wykonywania zadań poza granicami 
państwa.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. 
ul. Wincentego Lipa 2, Ruda Śląska,
tel. 32 344-07-24; fax 32 779-59-12.

Lista telefonów do oddziałów i poradni:
Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem 

Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  
tel. 32 344-07-67

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
tel. 32 344-07-62

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej  
tel. 32 344-07-35

Oddział Ginekologiczno-Położniczy:
Patologia Ciąży tel. 32 344-07-45

Ginekologia tel. 32 344-07-39
Położnictwo tel. 32 344-07-47 

Oddział Neonatologiczny  
tel. 32 344-07-49

Oddział Psychiatryczny Ogólny  
tel. 32 344-08-50

Oddział Psychiatrii Dziennej  
tel. 32 344-08-68

Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem 
Chemioterapii tel. 32 344-08-35

Oddział Gastroenterologii i Chorób 
Wewnętrznych tel. 32 344-07-82
Oddział I Chorób Wewnętrznych 
i Reumatologii tel. 32 344-08-48
Oddział II Chorób Wewnętrznych 
i Diabetologii tel. 32 344-08-53

Oddział Neurologiczny, tel. 32 779-59-24
Oddział Okulistyczny tel.  32 779-59-36

Oddział Otolaryngologiczny  
tel. 32 344-07-54

Oddział Pediatryczny, tel. 32 344-08-27
Placówki udzielające świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie nocnej  
i świątecznej opieki:

Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ Ruda 
Śląska, ul. Niedurnego 50d,  

tel. 32 340-35-00, 32 340-35-20. 
Górniczy Zespół Lecznictwa 

Ambulatoryjnego w Rudzie Śląskiej, 
Fundacja „Unia Bracka”,  

ul. OMP 14, tel. 32 242-80-31.
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Polski Związek Wędkarski  
Koło 92 KWK Halemba, 

ul. Kłodnicka 97,  
tel. 32 242-50-93, 695-032-926

Stowarzyszenie Wędkarskie „Lin”
ul. Gościnna 3  

tel. 501-619-093 tel. 32 244-82-42
Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów/Oddział Ruda Śląska
ul. Jadwigi Markowej 22/5,  

tel. 32 244-24-13, 606-447-111
Stowarzyszenie Zwykłe  
Wędkarskie „Zdebel”

ul. Gołębi 3 /13, 
tel. 509-769-990

Stowarzyszenie Wędkarskie „Hutnik”
ul. Gen.Hallera 16,  

zarzad@swhutnik.slask.pl 
tel. 32 340-47-82, 509-205-862

Stowarzyszenie Wędkarskie „Karp”
ul. Księżycowa 2a, 
tel. 697-557-259

Śląski Związek Pszczelarzy, Koło 
Pszczelarzy  

w Rudzie Śląskiej 
ul. Bytomska 41/3, tel. 696-092-366 

ZorganiZow
ane życie seniora

Nie trzeba mieć wielkich funduszy, by emeryckie życie poświęcić na swoje zainteresowania, rozwijanie talentów czy aktywność spo-
łeczną. Rudzkie organizacje pozarządowe spełniają wiele zadań, w tym również organizują czas naszym seniorom, wchodzącym w trze-
ci wiek. Wiele marzeń, pasji, zainteresowań, których nie można było realizować wcześniej, tylko czeka na odkurzenie i dojrzałe rozwi-
janie. – Trzeba cieszyć się każdym dniem, brać udział w życiu społecznym, dopóki jest taka możliwość. Bezsensowne jest przesiadywa-
nie przed telewizorem i zastanawianie się, ile w życiu nas ominęło. To wciąż jest możliwe do zrealizowania – mówi jeden z emerytów, 
zrzeszony w organizacji. 

Stopień zadowolenia z życia jest bardzo zależny od aktywności, dlatego seniorów zachęcamy do zadania sobie pytania: „Co chcę 
zrobić dla siebie?”. Realizację tych zamierzeń umożliwia czynny udział w działalności organizacji pozarządowych. Bo seniorskie życie 
to ciekawe życie!

organizacje, które czekają na aktywnych seniorów:

Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Lwa Tołstoja 13, 

tel. 32 244-20-80, 603-928-105,  
utw/rudasl@tlen.pl 

Towarzystwo Miłośników  
Orzegowa

ul. Witolda Czapli 4/2 
www.tmo-orzegow.pl 

tel. 604-127-820
Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych I Oddział Ruda Śląska,

ul. Jaskółcza, tel. 608-691-419
Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych  
II/oddz. Ruda

ul. Orzegowska 19,  
tel. 32 243-58-83, 696-602-852

Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy 
Humanitarnej  

„NIE JESTEŚ SAM”
ul. Jana Matejki 2b, tel. 660-793-504, 32 

797-42-750
Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko-

Dąbrowski
Zarząd Oddziału w Rudzie Śląskiej, 

ul. Ignacego Paderewskiego 1b, 

zfruda@pzfruda.silesia.pl  
tel. 502-393-377

Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew
ul. Wolności 6. www.rtpd.eu, 

akp1951@gmail.com
tel. 608-853-821

Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków
ul. 1 Maja 32,

tel. 788-259-555
Śląski Związek Chórów  
i Orkiestr Okręg Rudzki
szchio@sikman.net.pl,  

ul. Piotra Niedurnego 69, 
tel. 600-714-900.

Polski Związek Niewidomych/Okręg Śląski
Koło w Rudzie Śląskiej,  

ul. Chorzowska 9,  
pznrudaslaska@gmail.com, 

tel. 535-516-804
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 

i Paliatywnej  
im. Jana Pawła II

ul. Jadwigi Markowej 4,  
hospicjumruda@poczta.fm,  

tel. 32 248-61-56, 
501-985-463

Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych  

II/oddz. Ruda
ul. Orzegowska 19,  

tel. 32 243-58-83, 696-602-852
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 

„FAUNA”
ul. Wiktora Bujoczka,  

schronisko@fauna.rsl.pl,  
tel. 32 248-03-62

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń 
w Rudzie Śląskiej  

ul. Wojciecha Korfantego 32, 
stowarzyszeniepomdl@interia.pl

tel. 515-305-730
Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii 

Etycznej „Pro-Ethica”
ul. 11 Listopada 15a  

(Centrum Inicjatyw Społecznych), 
biuro@proethica.pl

tel. 32 707-43-03 wew.105
Stowarzyszenie  

św. Filipa Nereusza
 ul. Leśna 37,

nereusz@wp.pl, www.nereusz.pl, 
tel. 32 244-56-29, 608-695-682
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Gramy po śląsku w restauracji Wawelska
W miniony czwartek 
rozpoczęliśmy 
cykl koncertów 
„Wiadomości 
Rudzkie grają po 
śląsku w restauracji 
Wawelska”. Na scenie 
zaprezentowały się 
zespoły Nas Troje 
i De Silvers. Wystąpili 
także Kasia Piowczyk, 
Janina Libera, Teresa 
Walerjańska oraz 
Mariusz Doroz. 
Wieczór należał do 
bardzo udanych, 
a licznie zgromadzeni 
widzowie mogli 
pośpiewać, potańczyć 
i spotkać się ze 
swoimi ulubieńcami. 
Już dziś zapraszamy 
na kolejne koncerty. 
Najbliższe spotkanie 
w restauracji 
„Wawelska” odbędzie 
się 19 listopada  
o godzinie 18.00.

Wygraj podwójne  
zaproszenie 
na koncert  

Bernadety Kowalskiej 
Wyślij SMS-a o treści:  

wiad.koncert + imię i nazwisko  
na numer 71100  

(koszt SMS-a to 1 zł + 23% VAT, 
tj. 1,23 zł brutto).

Na SMS-y czekamy 21.10.2015 od godz. 
10.00 do godz. 15.00.

GALERIA RUDA ŚLĄSKA-BYKOWINA

Przy zakupie okularów BEzpłATNE 
BADANIE WzROKU.   Na miejscu, bez kolejek i rejestracji.

CzYNNE: pon.-pt. 10.18, eob. 9-13

z tym kuponem dla każdego 
emeryta i rencisty 

15% RABATU



AEROBIC wt. i czw. godz.20.00 Jednorazowe wejście 12 zł, karnet 4 wejścia 40 zł ważny  
miesiąc od dnia zakupu, karnet 8 wejść 70 zł ważny półtora miesiąca od dnia zakupu. 

ZŁOTE GODY

Irena i Ernest Alkerowie. Małgorzata i Lech Augustyniakowie. Małgorzata i Herbert Bury. Dorota Czyż z synem.  Renata i Eugeniusz Heriszowie.

Helena i Eugeniusz Holewowie. Beata i Jerzy Humelowie. Weronika i Hubert Mrzyczkowie.  Stefania i Bronisław Paterowie. Danuta i Jan Piszczatowscy.

 Urszula i Walter Szczenśni. Urszula i Józef Świerczynowie. Urszula i Antoni Wilkowie. Irena i Rudolf Wochnikowie. Regina Buchta z prezydent Grażyną Dziedzic.

Urszula Czogała z prezydent Grażyną Dziedzic. Helena i Mieczysław Opasowie. Jan Probierz z prezydent Grażyną Dziedzic. Jadwiga Poniszowska z prezydent Grażyną Dziedzic. Janina i Ernest Sikorowie.

Inga i Jan Dąbrowscy. Irena i Benedykt Myrcikowie. Irena i Włodzimierz Chromińscy. Jadwiga i Józef Bergowie. Joanna Szafarczyk wraz z Ireną Malik.

PORADNIA GSU ZDROWIE
ul. ks. Ludwika Tunkla 112 a, 41-707 Ruda Śląska  
tel. 32 723-23-18, 32 724-28-78, rejestracja@gsu-zdrowie.pl

PROMOCJA!!!
ZAPRASZAMY NA SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE (Szczepionka INFLUVAC)

Cena szczepienia wraz z kwalifikacją lekarską 39,50 zł
fala uderzeniowa – 3 zabiegi – w Cenie 150 zł

Placówka czynna jest pn.-pt. w godz. 7.00-20.00. Dodatkowo przy Poradni organizowane są DNI OtWARtE 
w ramach których prowadzone są bezpłatne badania, konsultaCje itp.  

Szczegółowe informacje w rejestracji poradni lub telefonicznie – 32 723 23 18.  
zaCHĘCaMY do kontaktu i skorzYstania z naszYCH usług !

oferujeMY usługi w zakresie:
Poradnia Lekarza Rodzinnego w ramach kontraktu z NFZ• 
Punkt poboru krwi i Szybka Diagnostyka Laboratoryjna  • 
– wyniki dostępne w kilka minut!
Gabinet zabiegowy• 
rehabilitacja i masaż,•  specjalistyczne metody fizjoterapeutyczne podczas 
indywidualnej pracy z pacjentem, wszystkie rodzaje prądów, ultradźwięki, fala 
uderzeniowa, krioterapia, pole magnetyczne, sollux, laser, aquavibron, masaż wirowy kończyn 
górnych i dolnych masaż pneumatyczny typu BOA.
poradnie specjalistyczne:•  Neurologiczna, Kardiologiczna, Okulistyczna, Ortopedyczna
Poradnia Medycyny Pracy• 

dla pacjentów naszej  
poradni oferujemy stały  20% RABAt  na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne.

zapraszamyna AEROBIC wtorki i czwartki  o godz. 20.00

Kolejni jubilaci odznaczeni! Oto małżonkowie, którzy przeżyli razem 50 lat. W tym wydaniu publikujemy 25 zdjęć z uroczystości złotych godów. W następnym wydaniu ukażą się kolejne. 
Jubilatom gratulujemy i życzymy kolejnych lat spędzonych we dwoje. 

rudzki senior 15
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– Chcemy sięgnąć po środki na roz-
wój usług cyfrowych, ponieważ są to 
działania niezbędne w dzisiejszym, 
skomputeryzowanym świecie – mówi 
prezydent Grażyna Dziedzic. – Oba na-
sze pomysły to przykłady ciekawego 
i pożytecznego wykorzystania nowych 
technologii – podkreśla.

W ramach projektu „Wirtualne zabyt-
ki Rudy Śląskiej” przeprowadzona zo-
stanie dokładna inwentaryzacja wybra-
nych zabytkowych budynków metodą 
skaningu laserowego 3D. – Projektem 
zostanie objętych dziesięć zabytkowych 
kościołów i Wielki Piec „A” Huty Pokój 
– mówi dr Łukasz Urbańczyk, miejski 
konserwator zabytków. – Dla każdego 
obiektu pozyskana zostanie tzw. chmura 
punktów, tworząca trójwymiarowy kolo-
rowy model, który poprzez Internet zo-
stanie udostępniony do samodzielnego 
zwiedzania w formie wirtualnego space-
ru – tłumaczy. Powstaną również fi lmy 
prezentujące skanowane obiekty.

Pozyskane dane zostaną połączone 
z istniejącymi systemami informacji o te-
renie miasta. Skaning dokumentować bę-
dzie również bardzo dokładnie stan za-
chowania zabytków, pozwoli na wykrycie 
uszkodzeń, nachyleń, dokonywanie zdal-
nych późniejszych pomiarów wszystkich 
zeskanowanych elementów i posłuży do 

opracowania pełnej dokumentacji archi-
tektoniczno-budowlanej. Wartość projek-
tu to prawie 488 tys. zł, wnioskowane 
dofi nansowanie – ponad 412 tys. zł.

Z kolei projekt „Miejski Portal Bez-
pieczeństwa Ruda Śląska” zakłada bu-
dowę tytułowego portalu jako modułu 
Publicznego Sytemu Informacji Prze-
strzennej. – Chcemy uruchomić narzę-
dzie, dzięki któremu mieszkańcy za po-
mocą bezpłatnej aplikacji mobilnej, za-
instalowanej w swoim telefonie, będą 
mogli zgłosić interwencję do Straży 
Miejskiej, do której można będzie dołą-
czyć np. wykonaną na miejscu zdarzenia 
fotografi ę oraz otrzymać informację 
zwrotną o sposobie załatwienia zgłosze-
nia – mówi Krzysztof Piekarz, komen-
dant Straży Miejskiej. – Realizacja pro-
jektu umożliwi też mieszkańcom bezpo-
średni wgląd w działania Straży Miej-
skiej, gdyż zgłaszane interwencje będą 
od razu widoczne na stronie portalu, na 
którym można będzie również znaleźć na 
bieżąco wszelkie informacje o zagroże-
niach na terenie miasta, utrudnieniach 
w ruchu, awariach itp. – dodaje. Koszt 
przedsięwzięcia wynosi ponad 548 tys. 
zł, wnioskowane dofi nansowanie – pra-
wie 455 tys. zł.

Wnioski o dofi nansowanie projektów 
miasto złożyło w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014 – 2020. – Wnio-
ski można było składać do 30 września. 
Obecnie trwa ich weryfi kacja, a wyniki 
konkursu powinny zostać ogłoszone do 
końca tego roku – mówi Aleksandra 
Kruszewska, naczelnik Wydziału Roz-
woju Miasta UM.

Ogłoszony przez Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego konkurs dotyczy dofi -
nansowania projektów w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 
– 2020, Osi Priorytetowej II Cyfrowe 
Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwo-
ju cyfrowych usług publicznych. Obej-
muje następujące typy projektów: two-
rzenie systemów i aplikacji przyczy-
niających się do zwiększenia dostępu 
obywateli i przedsiębiorców do cyfro-
wych usług publicznych oraz cyfryza-
cję zasobów kulturowych, naukowych, 
planistycznych, geodezyjnych i karto-
grafi cznych, a także zapewnienie po-
wszechnego, otwartego dostępu do 
tych zasobów.

W ostatnich dniach Zarząd woje-
wództwa śląskiego wybrał do dofi nan-
sowania inny rudzki projekt, jeszcze 
w ramach poprzedniej edycji Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013. W związku z pojawieniem 

się oszczędności znalazły się środki 
m.in. na będącą wcześniej na liście re-
zerwowej „Budowę monitoringu wizyj-
nego w mieście Ruda Śląska”.

Projekt realizowany był w latach 2013 
– 2014. W jego ramach system monito-
ringu w Rudzie Śląskiej wzbogacił się 
o 13 kamer, a centrum monitoringu 
w siedzibie Straży Miejskiej wyposażo-

Prawie 900 tys. zł z funduszy unijnych chce pozyskać Ruda Śląska na dwa cyfrowe projekty – „Wirtualne zabytki Rudy Śląskiej” i „Miejski Portal Bezpieczeństwa Ruda Śląska”. Miasto 
złożyło już wnioski o dofi nansowanie tych przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Tymczasem oszczędności z poprzedniej edycji RPO 
pozwoliły na przyznanie miastu 266 tys. zł na zrealizowany już monitoring wizyjny.

Cyfrowa Ruda Śląska

ne zostało w stanowisko monitorowania 
i rejestracji przesyłanych danych. Koszt 
inwestycji wyniósł ponad 313 tys. zł, 
a kwota przyznanego dofi nansowania – 
ponad 266 tys. zł. Obecnie w systemie 
monitoringu w Rudzie Śląskiej pracuje 
28 kamer, a centrum monitorowania 
składa się z dwóch odrębnych stano-
wisk. WG

Na stronie www.mkzruda.pl można już zobaczyć, jak prezentuje się 
wirtualny model sanktuarium św. Józefa.

W sumie w tym roku do rudzkich or-
ganizacji pozarządowych trafi  ponad 
666 tys. zł. Większą część tej sumy, bo 
ponad 386 tys. zł, przekazali rozliczają-
cy się z fi skusem mieszkańcy Rudy Ślą-
skiej. – Rudzki sektor społeczny działa 
prężnie na wielu polach. Pamiętajmy 
jednak, że efektywność ta uzależniona 
jest nie tylko od potencjału i możliwości 
kadrowych organizacji. Dzięki pozyska-
nym środkom fi nansowym, także z jedne-
go procenta, organizacje te mogą przede 
wszystkim rozwijać się oraz podejmować 
nowe wyzwania, dzięki czemu pomagają 
coraz większej grupie osób – podkreśla 
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Z kwoty ponad 666 tys. zł, które trafi ą 
do 26 organizacji pożytku publicznego 
z Rudy Śląskiej, niemal połowę, bo bli-
sko 312 tys. zł, otrzyma Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami „Fauna”. 
Wśród prawie 7 tys. organizacji z całego 
kraju, które zostały wsparte „1 proc.”, 

towarzystwo znalazło się  na 209. pozy-
cji. – Środki uzyskane z tego tytułu w ca-
łości przeznaczymy na inwestycje. Taką 
zasadę stosujemy od lat. W tym roku 
skończyliśmy realizację trzeciego pawi-
lonu dla psów. W przyszłym roku chcemy 
rozpocząć adaptację pomieszczeń na ga-
binet weterynaryjny, kolejnym krokiem 
będzie budowa nowych pomieszczeń ad-
ministracyjno-biurowych – mówi Beata 
Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzy-
stwa Opieki nad zwierzętami „Fauna”. 
Te zmiany dostrzega m.in. Komisja 
Ochrony Środowiska Rady Miasta, któ-
ra w ostatnim czasie wizytowała pla-
cówkę. 

Inne rudzkie organizacje pożytku pu-
blicznego, które mogły liczyć na hoj-
ność podatników, to Stowarzyszenie 
Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Ja-
na Pawła II (blisko 87 tys. zł) oraz Sto-
warzyszenie Św. Filipa Nereusza (ponad 
56 tys. zł). W dalszej kolejności znalazły 
się Stowarzyszenie Rekreacyjno-Spor-
towe „Gwiazda” Ruda Śląska (ponad 29 
tys. zł) oraz Dom Pomocy Społecznej 

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 
(ponad 27 tys. zł). Pozostałe organizacje 
z Rudy Śląskiej otrzymały od kilku do 
kilkunastu tysięcy złotych. 

Rudzcy podatnicy na organizacje po-
żytku publicznego przekazali w tym ro-
ku ponad 2 mln zł. Najczęściej odpisy 
były deklarowane na rzecz Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Drugie 
miejsce na liście zajęło Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami „FAUNA”. Sa-
mi rudzianie chętnie przekazują 1 proc. 
swojego podatku. W tym roku z możli-
wości takiej skorzystało prawie 56,5 tys. 
osób, czyli blisko 55 proc. wszystkich 
podatników rozliczających się za 2014 
rok. Dla przykładu trzy lata temu liczby 
te wyglądały następująco – 52 179 rozli-
czających 1 proc., co stanowiło wtedy 
niespełna 50 proc. wszystkich rudzkich 
podatników. – Cieszy mnie ten wzrost. 
To oznacza, że z każdym rokiem nasze 
organizacje pozarządowe mogą liczyć 
na dodatkowe pieniądze. Widać to na 
przykładzie wspomnianego już schroni-

ska dla zwierząt – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic.

W roku ubiegłym rudzkie organizacje 
pożytku publicznego otrzymały 672 tys. 
zł. Od rudzian zebrały prawie 394 tys. 

Blisko 55 proc. rudzkich podatników rozliczających się za 2014 rok przekazało 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To wię-
cej niż średnia dla całego kraju,  która wynosi 47 proc. W sumie rudzianie przekazali ponad 2 mln zł na ten cel, z czego prawie 400 tys. zł trafi ło do 
rudzkich organizacji.  

Szczodrzy rudzianie

zł. Obecnie w Rudzie Śląskiej działa 27 
organizacji pożytku publicznego oraz 12 
terenowych jednostek ogólnopolskich 
organizacji pożytku publicznego. 

                                                   TK

TOZ Fauna środki fi nansowe uzyskane z 1% przeznacza 
przede wszystkim na modernizację i rozbudowę Społecznego 

Schroniska dla Zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej.
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Powstała galeria prezentuje sylwetki 
44 osób. Zainstalowana została w formie 
stałej wystawy na ciągnącym się wzdłuż 
ul. Pawła Kubiny kamiennym ogrodze-
niu przedszkola. Miejsce to nie jest przy-
padkowe, bowiem zabytkowa kolonia 
„Ficinus” jest najstarszą kolonią robotni-
czą na terenie Rudy Śląskiej i jedną z naj-
starszych w regionie. – Podobnie jak lo-
kalizacja galerii nie jest przypadkowa, 
tak też i postacie, które upamiętniono, do 
przypadkowych nie należą. Są to osoby 
związane z naszym miastem, rodowici ru-
dzianie, ale też osoby, które przybyły 
z daleka i związały swoje losy z poszcze-
gólnymi dzielnicami, wchodzącymi  
w skład obecnej Rudy Śląskiej – tłumaczy 
prezydent Grażyna Dziedzic.

Prace nad listą wybitnych rudzian 
trwały kilka miesięcy. Dla każdej postaci 
opracowano znajdującą się na tablicy 
notkę biograficzną w trzech językach  
– polskim, niemieckim i angielskim.  
– Zależało nam na jak największym odze-
wie ze strony społeczności lokalnej, tak, 
by lista postaci była szeroka. Dlatego też 
przeprowadziliśmy konsultacje społeczne 
– przypomina dr Łukasz Urbańczyk, 
miejski konserwator zabytków. – Stwo-

rzyliśmy własną listę wybitnych postaci, 
a następnie uzupełniliśmy ją o spływające 
do nas zgłoszenia mieszkańców i instytu-
cji – dodaje.

Upamiętnione osoby to: Joachim Ach-
telik, Hrabia Franciszek II von Ballestrem, 
Günter Bialas, Henryk Bista, Maksymi-
lian Chrobok, Witold Czapla, Norbert Do-
lezich, Jan Stefan Dworak, Marian Foik, 
Jan Furgoł, Henryk Glueck, Karol Godu-
la, rodzina Gürtlerów, Dorota Horzonek-
Jokiel, Wincenty Janas, ks. Franciszek 
Kałuża, Tadeusz Kocyba, Edmund Kokot, 
Augustyn Kozioł, Paweł Kozubek, Pela-
gia Kwapulińska, ks. Paweł Lex, założy-
ciele huty „Pokój” (David Löwenfeld, Si-
mon Löwy, Moritz Friedländer), ks. Jan 
Macha, Juliusz Marcisz, Jadwiga Marko-
wa, Antoni May, Eduard Gustav Meyer, 
Piotr Niedurny, Ignacy Nowak, Franci-
szek Pieler I, biskup Wilhelm Pluta, Er-
nest Pohl, Maria Roga-Skąpska, profesor 
Błażej Roga, Joanna von Schaffgotsch, 
ks. Paweł Sigulla, ks. Jan Skrzypczyk, ks. 
Jan Szymała, Antoni Tiałowski, ks. Lu-
dwik Tunkel, Jan Wypler, Łucja Zawada, 
Pelagia Zdziebkowska.

Podobnego formatu tablice od ubiegłe-
go roku można spotkać przy stu rudzkich 

zabytkach – najważniejszych obiektach 
poprzemysłowych, kamienicach, budyn-
kach użyteczności publicznej oraz zabyt-
kach małej architektury m.in. piekaroku, 
osiedlu „Ficinus”, szybie „Andrzej”, wiel-
kim piecu, czy domu usługowym „Kau-
fhaus”. W pierwszym etapie prac oznako-
wano wszystkie budynki wpisane do reje-
stru zabytków. Kolejnych sto zostanie 
oznakowanych jeszcze w tym roku.

Projekt tablic informacyjnych to nie je-
dyne działania realizowane przez Biuro 
Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Rudzie Śląskiej. – Kolejne zadania jakie 
postawiliśmy przed sobą to stworzenie 
szlaków turystycznych, wykorzystujących 
zabytkowe obiekty, w tym także obiekty 
fortyfikacyjne, zlokalizowane na terenie 
miasta, zbudowanie atrakcyjnej oferty tu-
rystycznej opartej na wykorzystaniu obiek-
tów zabytkowych i na koniec digitalizacja 
oraz publikacja w Internecie informacji 
o zabytkach – wymienia Łukasz Urbań-
czyk. – Wszystkie te zadania muszą two-
rzyć jednolity system, dlatego wśród tego-
rocznych tabliczek pojawi się także kolejna 
nowość – tablice zawierające historię 
dzielnic, a także mapy, na których zazna-
czono oznakowane obiekty  z obszaru 

dzielnicy wraz z wyznaczonymi pomiędzy 
nimi trasami turystycznymi – podkreśla 
konserwator.

Każda z montowanych obecnie tablic 
posiada kod QR, po zeskanowaniu które-
go będzie można dostać się na stronę 
www.wirtualnaruda.pl. Na stronie do-
stępne będą informacje ze wszystkich 
zawieszonych tablic, łącznie z mapami, 
kartami adresowymi wszystkich zabyt-
kowych obiektów z terenu miasta, a tak-
że informacjami dodatkowymi, takimi 
jak kopie decyzji o wpisie do rejestru za-
bytków czy dokumentacje konserwator-
skie tzw. białe karty obiektów. Również 
na tej stronie,  w zależności od pozyska-
nych środków unijnych, w ciągu dwóch 

Ruda Śląska ma własną aleję zasłużonych! Na zabytkowym osiedlu robotniczym „Ficinus” w Wirku powstała 
właśnie galeria, prezentująca sylwetki ponad 40 osób, które trwale zapisały się w historii miasta. Wśród wyróż-
nionych osobowości są m.in. Karol Godula, Henryk Bista, Augustyn Kozioł, Edmund Kokot, Juliusz Marcisz, Piotr 
Niedurny czy Jan Wypler.

Wybitni rudzianie upamiętnieni

Wystawa zainstalowana została w formie stałej na ciągnącym się 
wzdłuż ul. Pawła Kubiny kamiennym ogrodzeniu przedszkola.

Na ogłoszony w lipcu br. dialog konku-
rencyjny skierowany do firm zainteresowa-
nych budową i eksploatacją RIPOK-a  
wspólnie z miastem odpowiedziało sześć 
firm. Po dogłębnej analizie wniosków do 
rozmów zaproszonych zostało pięć 
z nich. Są to firmy, które najlepiej spełni-
ły określone w ogłoszeniu kryteria.  
– Ocenialiśmy doświadczenie firm w re-
alizacji tego typu instalacji i to zarówno 

przy ich budowie, jak również i eksploata-
cji. Kolejnym kryterium oceny była zdol-
ność finansowa firm do realizacji tak dużej 
inwestycji oraz doświadczenie osób, które 
zarządzać będą w przyszłości taką insta-
lacją – wylicza wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.

O tym, jaki ostateczny kształt będzie 
miała umowa pomiędzy miastem a partne-
rem prywatnym, zdecydują same rozmo-

wy prowadzone podczas dialogu konku-
rencyjnego – pierwsze z nich zaplanowane 
zostały na koniec października. Na chwilę 
obecną władze miasta planują na okres od 
15 do 25 lat przekazać, czy to w dzierża-
wę, czy też w formie udziałów we wspól-
nej spółce teren, na którym mogłaby po-
wstać taka instalacja. Po stronie partnera 
prywatnego leżałoby zaprojektowanie i bu-
dowa instalacji do przetwarzania odpa-
dów, spełniającej kryteria RIPOK oraz 
uzyskanie wszelkich pozwoleń na funk-
cjonowanie takiego zakładu. Gmina z ko-
lei ma zagwarantować dostarczanie stałe-
go strumienia odpadów do instalacji przez 
cały okres umowy. – Ważna tu będzie 
stawka, za jaką śmieci z Rudy Śląskiej tra-
fiać będą do rudzkiego RIPOK-a. Zależy 
nam na tym, by była ona konkurencyjna do 
tych obowiązujących na rynku – wyjaśnia 
Krzysztof Mejer.

Władze Rudy Śląskiej chcą również, 
by w umowie znalazł się zapis o udziale 
w zyskach ze wspólnego przedsięwzię-
cia. – Kwestia ta wymaga dokładnych 
ustaleń podczas dialogu konkurencyjne-
go. Musimy pamiętać, że jeżeli podczas 

rozmów, które prowadzić będziemy 
z partnerami prywatnymi, będą zbyt 
duże rozbieżności co do zapisów osta-
tecznej umowy, a sama inwestycja z te-
go powodu przestanie być dla nas 
opłacalna, wtedy nie zdecydujemy się 
na jej realizację – podkreśla Grażyna 
Dziedzic.

Jak argumentują władze Rudy Ślą-
skiej, za uruchomieniem instalacji do 
przetwarzania odpadów stoją pieniądze, 
które miasto i tym samym mieszkańcy 
mogą zaoszczędzić dzięki tej inwestycji. 
Obecnie za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z Rudy Śląskiej odpowiada wy-
łoniona w przetargu firma. Ta zmieszane 
odpady komunalne musi dostarczać do 
Regionalnych Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK). Na 
obszarze, do którego „przypisana” zosta-
ła Ruda Śląska, działają obecnie cztery 
instalacje mechaniczno-biologicznej ob-
róbki odpadów oraz trzy kompostownie. 
W żadnej z nich Ruda Śląska nie ma 
udziałów, a więc nie ma wpływu na wy-
sokość ceny za 1 tonę odpadów wwożo-
nych do RIPOK-a. Do tego dochodzą 

Pięć firm weźmie udział w dialogu konkurencyjnym, który wyłoni wykonawcę i zarazem obsługującego Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Dzięki tej inwestycji, 
która zrealizowana zostanie w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, władze Rudy Śląskiej chcą mieć wpływ na cenę przetwarzania odpadów oraz liczą na udział w zyskach z reali-
zacji wspólnego przedsięwzięcia.

Spore zainteresowanie rudzkim RIPOK-iem
koszty transportu odpadów do tych insta-
lacji.

– Ceny za korzystanie z tych instalacji 
są wyższe i z tego co widać taka tendencja 
będzie się utrzymywała. W uprzywilejo-
wanej sytuacji są miasta, które na swoim 
terenie mają takie instalacje, odpadają im 
w ten sposób koszty transportu. Oczywi-
ście naszego miasta nie stać na samo-
dzielną budowę takiej instalacji, gdyż jest 
to kwota rzędu co najmniej 100 mln zł, ale 
pewnym rozwiązaniem jest budowa takiej 
inwestycji wspólnie z partnerem prywat-
nym w formule PPP – informuje prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – Przypomnę też, 
że utworzenie RIPOK-a w naszym mieście 
to jedno z zadań zapisanych w aktualnej 
strategii rozwoju miasta – dodaje.

W 2013 r. w Rudzie Śląskiej zebrano 
54,3 tys. ton odpadów, z czego 41,9 tys. 
ton stanowiły komunalne odpady zmie-
szane. W zeszłym roku zebrano odpo-
wiednio ponad 52,6 tys. ton odpadów, 
w tym 39 tys. Natomiast w pierwszej po-
łowie 2015 r. w mieście zebrano 25,1 tys. 
ton odpadów, w tym 19 tys. ton odpadów 
zmieszanych. TK

lat zostaną udostępnione efekty laserowe-
go skanowania 3D najcenniejszych zabyt-
ków, z możliwością ich wirtualnego  
zwiedzania.

Przypomnijmy, że od 2012 roku Ruda 
Śląska posiada Gminną Ewidencję Zabyt-
ków obejmującą przeszło 2100 obiektów, 
m.in. schrony bojowe, krzyże przydrożne, 
kapliczki, zabudowania industrialne, par-
ki i cmentarze. Z ewidencją zapoznać się 
można na stronie internetowej www.
mkzruda.pl. Każdy zabytek posiada swo-
ją kartę adresową, w której oprócz foto-
grafii znajdują się informacje dotyczące 
czasu powstania, adresu oraz formy 
ochrony konserwatorskiej obejmujące da-
ny obiekt. DR

Dzięki budowie RIPOK-a władze Rudy Śląskiej  
chcą mieć wpływ na cenę przetwarzania odpadów.



www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIE | 21.10.201518

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska 
23 października 2015, godz. 19.00
Koncert zespołu „Mały Śląsk”
Bilety w cenie: 20 zł
Koncert Grupy Reprezentacyjnej. W trakcie 
60 minutowego programu można zobaczyć 
między innymi tańce narodowe takie 
jak: krakowiak, kujawiak z oberkiem, 
polonez z mazurem oraz tańce z regionów. 
.
Muzeum Miejskie im. M. Chroboka
ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska
23 października 2015, godz. 17.30
OTWARCIE WYSTAWY VI KONKURSU 
SZTUKI INTUICYJNEJ
Wstęp wolny
Otwarcie wystawy pokonkursowej VI Konkursu 
Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza, 
organizowanego przez Stowarzyszenie „Barwy 
Śląska” i Kolekcję „Barwy Śląska” w Rudzie Śl., 
we współpracy z Muzeum Miejskim im. M. 
Chroboka i Urzędem Miasta w Rudzie Śląskiej. 
Podczas wernisażu nastąpi ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród laureatom.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69

więcej na
www.rudaslaska.pl

24 października 2015, godz. 18.00
48 HOUR FILM PROJECT W MCK
Wstęp wolny
Pokonkursowy pokaz fi lmów. Misją  48 HFP jest 
promowanie twórców fi lmowych – zarówno 
amatorów jak i profesjonalistów. Poprzez 
organizowany konkurs i festi wal zachęcamy 
fi lmowców do wyjścia w przestrzeń miejską 
i wykorzystania jej do robienia fi lmów. Krótki 
termin – 48 godzin – kładzie nacisk na takie 
umiejętności jak praca zespołowa czy kreatywne 
myślenie. Organizatorem 48 HFP POLAND 
jest FUNDACJA PRZESTRZEŃ FILMOWA, której 
celem i misją jest stworzenie przestrzeni dla 
polskich artystów i dawanie im perspektywy 
wyjścia poza utarte ramy schematu myślenia 
o ich ekspresji i możliwości realizacji fi lmów.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty,
ul. Piotra Niedurnego 69
25 października 2015, godz. 18.00
Nadzwyczajna Gala Operowo-
Operetkowa
bilety w cenie: 40 zł 
Wyjątkowa gala operowo-operetkowa 
w wykonaniu znakomitych głosów europejskich 
znanej i lubianej Międzynarodowej Grupy 
Operowej Sonori Ensemble. Czardasze, 

walce, toasty, miłosne arie i duety, sceny 
operowe i operetkowe, a także standardy 
jazzowe oprawione barwnym komentarzem 
to niepowtarzalna podróż muzyczna, pełna 
emocji i wzruszeń. W trakcie spektaklu 
zabrzmią najsłynniejsze sceny z oper: 
„Traviata“, „Lakme“, „Carmen“, „Opowieści 
Hoff manna“, „Nabucco”, „Czarodziejski fl et”, 
„Halka”, Rigolett o”, „Don Giovanni”, „Porgy and 
Bess“ i wiele innych. Powróci czar dawnego 
Wiednia ukryty w najpiękniejszych scenach 
operetkowych. Nadzwyczajny koncert galowy 
w towarzystwie śpiewaków z Wiednia, Pragi 
i Wrocławia to niezapomniany wieczór! 

In-nY Dom Kultury, 
ul. Oświęcimska 87, 
41-707 Ruda Śląska
24-25 października 2015
V REGIONALNY KONKURS MODELI 
KARTONOWYCH
Wstęp wolny
24.10.2015 (sobota): 9.00-13.00 – przyjmowanie 
modeli i zwiedzanie wystawy, 13.00-15.00 – ocena 
modeli. 25.10.2015 (niedziela): 9.00-14.00 
– zwiedzanie wystawy, 14.00-15.00 – ogłoszenie 
wyników.

Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Bisty, ul. P. Niedurnego 69
26 października 2015, godz. 18.00
Rajzentasza. Krótkie sztuki po śląsku, 
dwie do śmiechu, jedna nie.
bilety w cenie: 10 zł
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty 
nawiązało współpracę z Chorzowskim Centrum 
Kultury. W ramach projektu „CHCK w MCK” 
produkcje grup artystycznych działających 
w chorzowskiej instytucji, prezentowane będą na 
scenie MCK. Cykl zainauguruje przedstawienie 
„Rajzentasza”. Kolejną propozycją będzie 
spektakl „Kochaj i Tańcz”. Na wieczór składają 
się trzy jednoaktówki współczesnych śląskich 
autorów: „Besuch s Reichu” Romana Gatysa, 
„Rajzentasza” Romana Kocura i „Komisorz 
Hanusik i warszawiok” Marcina Melona. Autorem 
scenariusza i reżyserem przedstawienia jest szef 
katowickiego Teatru Korez, Mirosław Neinert. 
Teatr Ludowy Reduta Śląska powstał w 1933 roku. 
Najważniejszym zadaniem teatru było krzewienie 
języka polskiego oraz wychowanie estetyczne 
środowiska, do którego nie dociera jeszcze teatr 
zawodowy ze swoimi sztukami. 
W Reducie Śląskiej aktorami byli amatorzy 

różnych profesji, ale do reżyserowania 
sztuk zapraszano fachowców (m.in. Danuta 
Baduszkowa, Zbigniew Zbrojewski, Jerzy Korcz). 
Do wybuchu wojny, w ciągu sześciu lat, „Reduta 
Śląska” przygotowała 29 premier. Po 1945 roku 
– ponad 80. Zespół zawiesił działalność 
w roku 1995. W marcu 2012 roku 
– w Chorzowskim Centrum Kultury – Reduta 
Śląska wznowiła spotkania i pracuje nad kolejnymi 
przedstawieniami.

Kino Patria
ul. Chorzowska 3, 41-709 Ruda Śląska
28 października 2015, godz. 19.00
SEANS FILMOWY
Bilety w cenie: 10 zł
Seans fi lmowy w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego KaFe In-nI. Organizator: Rudzkie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI.

Kolonia robotnicza „Ficinus”,
salka parafi alna kościoła 
ewangelickiego, wejście od 
ul. Pawła Kubiny, 41-710 Ruda Śląska
30 października 2015, godz. 17.00
TWÓRCZY PIĄTEK NA FICINUSIE
Wstęp wolny

www.rudaslaska.pl



www.wiadomoscirudzkie.pl  OGŁOSZENIE | 21.10.201519



www.wiadomoscirudzkie.pl EKOLOGIA | 21.10.201520

Niezwykła inauguracja roku akademickiego 2015/1016 nastąpiła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Na 
terenie kampusu otwarto nowatorską ścieżkę dydaktyczną. Trasę tworzy pięć gatunków polskich drzew iglastych (mo-
drzew europejski, jodła pospolita, świerk pospolity, sosna limba i sosna zwyczajna) oraz jeden gatunek drzewa liściastego 
(dąb szypułkowy).

UniEKO – ścieżka drzew polskich
Coraz częściej zwraca się uwagę, 

że w naszej florze i faunie pojawiają 
się obce gatunki drzew, które często 
stają się tzw. gatunkami inwazyjnymi. 
Stanowią one duże zagrożenie dla ga-
tunków rodzimych. Dekoracyjny cha-
rakter, duża odporność na zanieczysz-
czenia oraz walory estetyczne w po-
staci liści i owoców sprawiły, że pro-
jektanci przestrzeni publicznej wy-
bierają właśnie gatunki obce. W okre-
sie dużego wzrostu przemysłu na te-
renie Śląska, niejednokrotnie sadzenie 
obcych gatunków drzew było jedy-
nym rozwiązaniem, aby zachować 
stabilność flory i fauny. 

Zanieczyszczenie powietrza wystę-
pujące w dwudziestym wieku na ob-
szarze Górnego Śląska spowodowało 
znaczne uszkodzenie i degenerację 
rosnących tu lasów. Skalę zanieczysz-
czenia można zobrazować porównu-
jąc średni roczny opad pyłu, który 
w latach siedemdziesiątych wynosił 
dla Katowic 484 g/m2/rok, a w ostat-
nich latach ustabilizował się na pozio-
mie od ok. 20 g/m2/rok (w niektórych 
punktach na Muchowcu, Podlesiu 
i Kostuchnie) do ok. 100 g/m2/rok 
(w niektórych punktach w Śródmie-
ściu, Brynowie, Janowie i Giszowcu). 
W okresie intensywnego wpływu za-
nieczyszczeń na lasy do przebudowy 
stosowano gatunki obcego pochodze-
nia, uważane za mniej wrażliwe na 
skażenia powietrza. Głównie do nasa-
dzeń wybierano sosnę czarną, dąb 
czerwony, czy modrzew japoński. 
Obecnie, w związku ze znacznym 
zmniejszeniem stopnia zanieczysz-
czenia powietrza, przy przebudowie 
drzewostanów możliwe jest wykorzy-
stanie wszystkich rodzimych laso-
twórczych gatunków drzew, nawet 
tych wrażliwych na skażenia powie-
trza, takich jak np. jodła pospolita 
i świerk pospolity. Nadleśnictwo Ka-
towice od ponad pięćdziesięciu lat 
intensywnie stara się przebudować na 
nowo drzewostan lasów poprzez na-
sadzanie gatunków rodzimych. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-
wicach postanowił o utworzeniu nie-

zwykłej ścieżki dydaktycznej, która 
ma niejako przypomnieć nam o szla-
chetności, ale również o możliwo-
ściach wykorzystania drzew polskich. 
Informacja na temat biologii posa-
dzonych drzew, a także na temat wy-
korzystania drewna w różnych dzie-
dzinach nauki i życia codziennego ma 
podnieść ogólny stan wiedzy społe-
czeństwa na ten temat. Proponowane 
tablice informacyjne, ze względu na 
planowaną wielkość, zasilanie ener-
gią słoneczną ich oświetlenia typu 
LED, jak i staranność wykonania po-
przez użycie odpowiednich materia-
łów, stanowią element małej architek-
tury Katowic, z uwzględnieniem naj-
nowszych ekologicznych trendów, 
w tym wykorzystania energii odna-

wialnej. Zrealizowane zadanie ma 
zwiększyć świadomość społeczną do-
tyczącą drzewostanów, rodzimych 
gatunków drzew oraz ekologii. W ra-
mach zadania posadzono pięć gatun-
ków polskich drzew iglastych oraz 
jedenaście dębów szypułkowych. 
Każdy gatunek drzewa został przypi-
sany poszczególnym Wydziałom Uni-
wersytetu, które stały się ich patrona-
mi. Dęby szypułkowate – jako repre-
zentacja najszlachetniejszego gatunku 
drzewa w Polsce – zostały dedykowa-
ne trzynastu doktorom honoris causa 
Uniwersytetu Ekonomicznego.

Każdy gatunek drzew został opa-
trzony informacją, także w postaci 
graficznej o jego biologii. Znajdują 
się tutaj informacje m.in. o pokroju 

drzewa, liściach, igłach, kwiatach, 
a także owocach, pochodzeniu i za-
sięgu występowania oraz o statusie 
we florze polskiej. Wzdłuż ścieżki na 
tablicach informacyjnych (pylonach), 
pełniących funkcje dydaktyczne, 
znajdują się informacje o historii wy-
korzystywania drewna, zastosowaniu 
drewna we współczesnej nauce i ży-
ciu codziennym, charakterystyce 
drewna. Wszystko to opisane języ-
kiem obszarów naukowych poszcze-
gólnych wydziałów – to jeden z bar-
dzo istotnych i jednocześnie cieka-
wych elementów projektu. Każdy 
wydział – opiekun gatunku – opisał 
gatunek w odniesieniu do swojego 
obszaru kształcenia. Modrzew euro-
pejski to drzewo, które przynosi orga-
nizacji mądrość strategiczną. Jodła 
pospolita jest drzewem niezwykłym, 
jak niezwykły jest świat ekonomii. 
Świerk pospolity jako drzewo stano-
wi składnik majątku jednostki gospo-
darczej, jako roślina uprawna jest za-
liczane, zgodnie z regulacjami zawar-
tymi w Międzynarodowych Standar-
dach Sprawozdawczości Finansowej, 
do aktywów biologicznych. Patrząc 
na sosnę limbę oczyma informatyka, 
można dostrzec podobieństwo roli jej 
korzeni do roli hardware, a pnia drze-
wa do bazy danych, złożonych z mi-
kroskopijnych kodów znakowych pa-
mięci. Rozłożysty system korzeni 
poziomych sosny zwyczajnej gwa-
rantuje silną asymilację z otoczeniem, 
zachęcając przedsiębiorców do 
wzmacniania wzajemnych więzi i re-
lacji.

Projekt „UniEKO” powstał dzięki 
dofinansowaniu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, który 
przyznał na ten cel dotację w wysoko-
ści ponad 65 000 zł. Będąc w Katowi-
cach warto zajrzeć na ścieżkę znajdu-
jącą się na terenie kampusu Uniwer-
sytetu Ekonomicznego. Czas przej-
ścia to zaledwie 20 minut – chwila, 
która pozwoli dostrzec walory pol-
skiej tradycji dendrologicznej.

Agnieszka Kominek

Treści zawarte w publikacji nie stanowią  
oficjalnego stanowiska organów  

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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Do udziału w konkursie zgłoszono ogółem 50 prac.

Finał plastycznych zmagań po raz 
pierwszy odbył się w MDK.

Przedszkolaki przygotowały przedstawienia 
dotyczące wody i jej używania.

Sala wypełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi.

Nagrodzony za swoją pracę został 
m.in. Alan Nowok z MP 47.

Woda to nasz skarb. Najmłodsi wiedzą o tym najlepiej
Profi laktyka przez konkretne działania – tak w skrócie można podsumować kolejną edycję konkursu „Wodo, Nasza Wodo...”, organizowanego przez Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury oraz rudzką Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiolo-
giczną. 50 zgłoszonych prac plastycznych jest dowodem na to, że rudzianie już od najmłodszych lat mają świadomość, że wody należy używać „z głową”.

Konkurs „Wodo, Nasza Wodo...” został zorganizowany z my-
ślą o dzieciach z rudzkich przedszkoli w wieku 5-6 lat. Malusz-
ki miały za zadanie stworzyć prace plastyczne w dowolnej tech-
nice, związane z promowaniem wiedzy z zakresu profilaktyki 
społecznej i zdrowotnej, pogłębianiem wiedzy o wodzie oraz 
jej racjonalnego wykorzystania. – Świadomość wzrasta. Obser-
wujemy to chociażby poprzez zużycie wody przez mieszkańców, 
które spada od jakiegoś czasu. Wiadomo, że bez wody nie da się 
żyć, ale trzeba używać jej racjonalnie i rozważnie – podkreślał 
Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Najmłodsi artyści zostali nagrodzeni za swoje prace w ubie-
gły czwartek. – Moja praca powstała w ciągu jednego dnia. 
Chciałam pokazać to, jak wykorzystuje się wodę, więc powyci-
nałam zdjęcia kropelek wody i kranu – mówiła pięcioletnia Mi-
lena Ziaja z Miejskiego Przedszkola nr 36, jedna z nagrodzo-

nych. – Ja narysowałam pastelami takie czynności jak kąpanie 
się i podlewanie kwiatków, czyli tego, co można robić z wodą 
– wyjaśniała z kolei Zuzanna Beck z MP nr 47.

W sumie wręczono 17 równorzędnych nagród. A o tym, że 
ich przyznawanie było samą przyjemnością, przekonany jest 
m.in. Jerzy Mazurek – członek jury, zastępca dyrektora Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Rudzie, w którym odbyła się fi-
nałowa gala i który po raz pierwszy był współorganizatorem 
konkursu „Wodo, Nasza Wodo…”. – To jest właśnie nasza mi-
sja, by organizować konkursy dla dzieci, rozwijając przy tym 
ich talenty. Jak widać, połączenie naszych doświadczeń przyno-
si ciekawe efekty. Każda praca posiada bowiem tytuł, a te są 
inspiracją do haseł dla kolejnych edycji konkursów. Chcieliby-
śmy też w przyszłości na tej podstawie zachęcić do układania 
tematycznych piosenek, czy przygotowania wierszyków – zdra-
dził Jerzy Mazurek. – Warto poszerzyć formułę konkursu, bo 

jest to profilaktyka przez konkretne działania, dlatego cieszę się 
z naszej współpracy. 

Także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna po raz 
pierwszy, ale z pewnością nie ostatni, włączyła się w organiza-
cję tegorocznej plastycznej rywalizacji naszych maluszków. 
– Przede wszystkim zależy nam na edukacji zdrowotnej i ekolo-
gicznej, którą dzięki takim konkursom rozpoczyna się już od 
przedszkola, a także o promowanie zdrowych nawyków i zdro-
wego stylu życia – podkreślała Teresa Golda, dyrektor Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Podsumowaniem tego artystycznego wydarzenia niech bę-
dzie wypowiedź prezesa PWiK Grzegorza Rybki: – Dzięki te-
mu, że dzieci wystąpiły podczas finałowej gali na scenie przed 
gronem dorosłych, a ich prace powstawały pod czujnym okiem 
rodziców lub pedagogów, świadomość odnośnie racjonalnego 
używania wody, jest szerzona także wśród dorosłych.  



Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.
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1.

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

Gimnazjum nr 2
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

Gimnazjum nr 2
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
Szkoła Podstawowa nr 3
Ruda Śląska,
ul. Cypriana Norwida 10

10. Kokotek, Magazynowa, Szyb Powietrzny

Dyrekcja Rudzkiej 
Spółdzielni
Mieszkaniowej Ruda 
Śląska, ul. Magazynowa 12 

   

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.
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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, Wiktora Brańskiego, 
Zabrzańska od nr 50 do końca

Zespół Miejskich 
Przedszkoli nr 1
Miejskie Przedszkole nr 38
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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E
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O
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U
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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

Gimnazjum nr 5
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

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

Gimnazjum nr 5
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 18 września 2015 r.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami), w związku z Postanowieniem Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podaję do 
publicznej wiadomości informację o: numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania; wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w Rudzie Śląskiej; lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o wyznaczonych obwodowych komisjach 
wyborczych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 paź-
dziernika 2015 roku.
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Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.

O
R

Z
E

G
Ó

W
 –

 G
O

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

Przychodnia Rejonowa 
SPZOZ Ruda Śląska,
ul. Wincentego Lipa 3

 

21.

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

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

22. Podlas
Szkoła Podstawowa nr 40, 
Ruda Śląska,
ul. Joanny 13         

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

  

CH
EB

ZI
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

Miejskie 
Przedszkole Nr 14 
Ruda Śląska, ul. Węglowa 8 

  

N
O

W
Y

 B
Y

T
O

M

26.

Dobrej Nadziei, Gen. Hallera, Gwardii 
Ludowej, 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, 
Rudzka, Stalowa, Żelazna

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1
Ruda Śląska,
ul. Gen. 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 nr 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 nr 41 (nieparzyste) i od nr 12 do nr 
28c (parzyste)

Przychodnia Rejonowa 
SPZOZ
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

Gimnazjum nr 11
Ruda Śląska, 
ul. Ratowników 15 

31. Ks. Jana Szymały, Szarotek
Gimnazjum nr 11,
Ruda Śląska, 
ul. Ratowników 15 

W
IR

E
K

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

   

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.
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)

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

Gimnazjum nr 7
Ruda Śląska,
ul. Obrońców 
Westerplatt e 2a             

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

Gimnazjum nr 7
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, 
Hansa Liebherra, Jaskółcza, Karola Gabora, 
Kąpielowa, Kolonia Zwycięstwa, Krótka, 
Leona Kruczkowskiego, 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 końca 
(nieparzyste – bez nr 11) i od nr 22 
do końca (parzyste), Nad Dołami, 
Partyzantów, Pasieczna, Stanisława 
Kunickiego, Szpitalna, Wysoka

Szkoła Podstawowa nr 14
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 44 (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.

Arki Bożka, Górna, Jasna, ks. Józefa 
Niedzieli od nr 25 do końca (nieparzyste) 
i od nr 20 do końca (parzyste), 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

Gimnazjum nr 14
Ruda Śląska,
ul. Szkolna 22
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Y
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O
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A

49. Drozdów, Gwarecka bez nr 3, 3a i 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.
Katowicka od nr 78 do końca, Okrężna, 
Otylii, Plebiscytowa, Wilhelma Szewczyka, 
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

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.
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A

54. Alfonsa Zgrzebnioka, Gwarecka nr 3, 3a, 
3b, Pawła Poloczka

Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2        

55. Aleksandra Kowalskiego – Olka , Józefa 
Grzegorzka, Związku Młodzieży Polskiej

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)

Gimnazjum nr 6
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2

  

57. Franciszka Wilka, Kopalniana, Sztolniowa

Gimnazjum nr 6
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2 
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Ł
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E

58.

Barbary, 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

   

60.

Bolesława Prusa, Borówkowa, Chmielna, 
Do Gródka, 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, 
Oświęcimska od nr 135 do końca 
(nieparzyste) i od nr 134 do końca 
(parzyste), Pomorska, Poziomkowa, 
Roberta Żymły, Rybna, Sadowa, Siewna, 
Stefana Rogozińskiego, Szyb Artura, 
Średnia, Warmińska, Weteranów, 
Wirecka, Wrocławska, Wyzwolenia od nr 
1 do nr 150

„MOZZINI-Cafe – F.u.sy” 
Ruda Śląska
ul.Wyzwolenia 5 

   

61. Brzozowa, Kamienna, Karolinki, Łowiecka, 
Solna, Strzelecka, Tęczowa

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

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, Marzanny, Mazurska, 
Pancernych, Piwna, Skośna, Sobótki, 
Sokolska, Staropolska, Strzelców 
Bytomskich, Świętojańska

Szkoła Podstawowa nr 24
Ruda Śląska,
ul. ks. Pawła Lexa 3

   

65.

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

Gimnazjum nr 8
Ruda Śląska,
ul. ks. Pawła Lexa 14

66.

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

Hala Widowiskowo-
Sportowa
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
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  

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej

1. 2. 3.

H
A
L
E
M

B
A

69.

Energetyków od nr 5 do nr 17c 
(nieparzyste), Grabowa, Międzyblokowa 
od nr 12 do nr 16 (parzyste) i 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), 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)

Gimnazjum nr 9 
z Oddziałami
Integracyjnymi
Ruda Śląska, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12

  

73. Borowa, Leśna, Świerkowa, Wilcza

Gimnazjum nr 
9 z Oddziałami 
Integracyjnymi, 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

Gimnazjum nr 9 
z Oddziałami
Integracyjnymi,
Ruda Śląska, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12

  

75. Wolności 30
Ośrodek Święta Elżbieta 
Dom Pomocy 
Społecznej                

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
 

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej będą otwarte w dniu 25 października 
2015 r. w godz. od 7.00 do 21.00. Obwodowe Komisje Wyborcze wyznaczone dla celów głosowania 
korespondencyjnego są oznaczone symbolem  .
Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
są oznaczone symbolem .

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

GRAŻYNA DZIEDZIC

www.wiadomoscirudzkie.pl OGŁOSZENIE | 21.10.201525
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NOWOŚĆ NA RYNKU
Bez Bik-u

Bez wpłaty własnej 
Bez Ograniczeń wiekowych

Także z Komornikiem
Akceptujemy opóźnienia

Ruda Śl., tel 690 878 872 oraz 690 878 876

KREDYTY  
ODDŁUŻENIA

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

Pani 
Marioli Wiejak

pracownikowi Kancelarii 
Urzędu Miasta Ruda Śląska

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Pani Marioli Wiejak 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają

Sekretarz Miasta 
oraz koledzy i koleżanki z Kancelarii Urzędu Miasta Ruda Śląska
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R �Siatka�ogrodzeniowa�–�sprzedaż,�montaż.�
Tel.�505-702-764.

 
R Serwis� naprawa� komputerów� laptopów�
Ruda� Śl.-Wirek� zadzwoń,� tel.� 605-338-087�
lub� odwiedź� FB:� www.facebook.com/vitec-
serwis.

R NOWE�POŻYCZKI�BEZ�BIK,�Z�ZAJĘCIA-
MI� KOMORNICZYMI.� 516-516-611,� 32�
260-00-33.

Usługi pogrzebowe

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

Nieruchomości

R KUPIĘ�MIESZKANIE�W�RUDZIE�ŚLĄ-
SKIEJ.�TEL.�501-239-405�.�ANEL.

R Działki�Ruda�Śląska,�Mikołów�sprzedam�
www.ANEL.pl,�tel.�501-239-405.

 
R Halemba,�dwupokojowe,�42�m2,�110�tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Godula,�dwupokojowe,�45�m2,�88�tys.,�
www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.

R Bykowina,� jednopokojowe,�32�m2,�57�
tys.,�www.ANEL.pl,�tel.�502-052-885.�

R Halemba,� dom,� 106�m2,� 250� tys.,�www.
ANEL.pl,�tel.�502-052-885

 
R Ruda� Śląska� i� okolice� –� poszukujemy�
mieszkań,� domów,� działek� www.nierucho-
moscigabriel.pl,�tel.�691-523-055.

R Atrakcyjne�nowe�domy�szeregowe:
KŁODNICA�ul.�Kaczmarka� 
od�105�m2�od�300.000�zł.

HALEMBA�ul.�Chłopska�108�m2  
300.000�zł.

GODULA�os.�Paryż�od�125�m2�od�330.000�zł.
Pomagamy�uzyskać�kredyt�hipoteczny.�

www.nieruchomoscigabriel.pl� 
tel.�691-523-055,�607-706-692.

 
R�Godula�–�sprzedam�mieszkanie,�40�m2,�57�
m2�i�63�m2.�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

Usługi

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

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

R�Dachy�solidnie.�Tel.�606-433-031.

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

R Profesjonalne� remonty� łazienek,� miesz-
kań,�domów.�Tel.�512-121-532.

R Przeprowadzki. Tel. 601-462-408.

R Malowanie,� tapetowanie,� gładzie,� kafel-
kowanie,�panele,�itp.�Tel.�510-152-294.

R Kompleksowe� remonty� mieszkań.� Tel.�
508-127-072.

R� Docieplenia� budynków,� remonty� elewa-
cji.�Tel.�607-969-200.

R Naprawa� telewizorów.� J.� Izydorczyk.�Tel.�
605-560-605.

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

R Przeprowadzki – ekipa, taniuśko (utyli-
zacja, sprzątanie). Tel. 601-292-699.

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

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

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

R Przeprowadzki. Tel. 32 252-97-79.

R PAJĄCZEK.�Usługi� elektroinstalacyjne.�
Tel.�505-180-050.

R� Elastyczna� pożyczka,� dojazd.� Tel.� 780-
116-672.

R Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel. 
668-681-880.

 
R Czyszczenie�dywanów,� tapicerek,�wykła-
dzin.�Solidnie.�Tel.�606-274-056.

Wirek�–�osiedle� Elsnera,� sprzedam�42�m2 i 
60�m2.�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

Kochowice� –� sprzedam� dwupokojowe,� 36�
m2�i�42�m2,�GABRIEL,�tel.�607-706-692.

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

R Kupię�mieszkanie�w�Rudzie�Śląskiej�pil-
ne,�tel.�794-041-006.

R Kawalerki:�Wirek�29�m2,�57�tys.,�Solidar-
ności�30�m2,�komfort�73�tys.,�Czarny�Las,�34�
m2,�65�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

R Dwupokojowe:�Lecha�38�m2,�95�tys.,�Gi-
lów� 48� m2,� 95� tys.,� Potyki� 47� m2,� 99� tys.,�
Energetyków�35�m2.�LOKATOR,�tel.�793-017-
323.

R Trzypokojowe:�Sztygarska�59�m2,�139�tys.,�
Bocianów� 61�m2,� 137� tys.,� Czarnoleśna� 54�
m2,�118�tys.,�Robotnicza�60�m2,�155�tys.�LO-
KATOR,�tel.�793-017-323.

R Czteropokojowe:� Paderewskiego� 70�m2,�
149�tys.�LOKATOR,�tel.�793-017-323.

R M-3,�38�m2,�69�tys.�zł,�Godula,�c.o.�miej-
skie.�CONTRACTUM,�tel.�793-396-040.

R M-3�42�m2,�69�tys.�zł,�Ruda�c.o.�miejskie.�
CONTRACTUM,�tel.�793-396-040.

R Do�wynajęcia�pokój.�Tel.�32�242-06-28.

R Sprzedam�51�m2�–�Godula.�Tel.�506-066-
860.

R Sprzedam�M-3,�Nowy�Bytom�Centrum,�
kamienica�44�m2,�89�tys.�Tel.�605-978-004.

R Wynajmę�lub�sprzedam�ładną�kawaler-
kę�36�m2�–�Godula.�Tel.�666-349-881.

R Do�wynajęcia�komfortowe�mieszkanie�
44�m2,�Bytom,�600�zł/mc�+�media.�Tel.�607-
219-491.

R Kupię�kawalerkę:�Ruda�Południowa,�Po-
ręba� lub� zamienię� na� 2-pokojowe.� Tel.� 32�
340-11-18.

Motoryzacja
R Skup samochodów. Płacimy najwięcej, 
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
R Kupię�skorodowane�auta,�powypadko-
we,�do�wyrejestrowania.�Tel.�507-572-625.

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

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

R Skup�samochodów�za�gotówkę�PŁACĘ�
WIĘCEJ� NIŻ� KONKURENCJA.� Tel.� 510-823-
457.

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

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

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

Praca
R Praca�dla�opiekunek�w�Niemczech.� �Tel.�
32�271-09-66,�781-98-98-73.�

R Zatrudnię�do�montażu�c.o.,�gaz,�gładzie.�
Tel.�508-127-072.

R Zatrudnię�krojczego�do�zakładu�odzieżo-
wego�w�Rudzie�Śląskiej.�Tel.�691-403-472.

R Restauracja� i� Pizzeria� „Kuźnia� Smaku”�
poszukuje�Kucharzy�do�pracy�na�kuchni�oraz�
pizzerii.�Wymagania:�książeczka�sanepidow-
ska,� wykształcenie� kierunkowe,� kilkuletni�
staż�pracy.�Oferujemy�umowę�o�pracę,�kur-
sy,�szkolenia.�Cv�prosimy�wysyłać�na�adres:��
poczta@kuznia-smaku.pl�lub�bezpośrednio�
złożyć� u�Managera.� Tel.� kontaktowy:� 601-
730-400.

Różne
R Drewno�kominkowe.�Tel.�530-411-221.�

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

R�Wróżka�Jadzia�zaprasza.�Ruda�Śląska-Wi-
rek,�ul.�Westerplatte�36.�Tel.�607-468-787.

R Tarot�wróżenie.�Tel.�517-472-138.

R Antikpol,� skup� antyków.� Tel.� 883-792-
678.

R Futra, skóry, kożuchy, szycie na miarę, 
przeróbki. Dojazd gratis. www.fiszer-futra.
com.pl. Tel. 608-247-990.

UWAGA�
MIESZKAŃCY�
KOCHŁOWIC

W�związku�z�wyborami�do�Sejmu�Rzeczypo-
spolitej� Polskiej� i� do� Senatu� Rzeczypospolitej�
Polskiej� zarządzonymi� na� dzień� 25.10.2015� r.�
uprzejmie� informuję,� że� z� powodu� remontu�
szkoły� Obwodowa Komisja Wyborcza nr 60 
została przeniesiona ze Szkoły Podstawowej 
nr 20 znajdującej się przy ulicy Wyzwolenia 
11 w Rudzie Śląskiej, do ,,MOZZINI - Cafe - 
F.u.sy” znajdującym się w budynku przy ulicy 
Wyzwolenia 5 w Rudzie Śląskiej-Kochłowi-
cach.
Przypominam,�że�w�Obwodowej�Komisji�Wy-

borczej�nr�60�głos�oddają�wyborcy�zamieszkali�
na� następujących� ulicach:� Bolesława� Prusa,�
Borówkowej,� Chmielnej,� Do� Gródka,� Handlo-
wej,�Huculskiej,�Jabłoniowej,�Jacka,�Jagodowej,�
Jana�Kochanowskiego,�Jeżynowej,�Kaszubskiej,�
Kochłowickiej�od�nr�91�do�końca,�Krakowskiej,�
Krańcowej,� Leopolda� Staffa,� Letniej,� Łąkowej,�
Malinowej,�Mikołaja�Reja,�Mrówczej,�Ondrasz-
ka,�Opłotki,�Oświęcimskiej�od�nr�135�do�końca�
(nieparzyste)�i�od�nr�134�do�końca�(parzyste),�
Pomorskiej,�Poziomkowej,�Roberta�Żymły,�Ryb-
nej,�Sadowej,�Siewnej,�Stefana�Rogozińskiego,�
Szybu�Artura,�Średniej,�Warmińskiej,�Wetera-
nów,�Wireckiej,�Wrocławskiej,�Wyzwolenia�od�
nr�1�do�nr�150.

Prezydent Miasta Ruda Śląska
Grażyna Dziedzic

KOMUNIKAT
PREZYDENT�MIASTA

RUDA�ŚLĄSKA
Informuję,�że�w�trakcie�wyborów�do�Sejmu�

Rzeczypospolitej� Polskiej� zarządzonych� na�
dzień�25.10.2015�r.�wyborcy�niepełnosprawni�
będą�mogli�skorzystać�z�bezpłatnej�pomocy�w�
dotarciu�z�miejsca�zamieszkania�do�lokalu�Ob-
wodowej�Komisji�Wyborczej�oraz�z�powrotem�
do�miejsca�zamieszkania.
Zgłoszenia� przyjmowane� są� pod� numerem�

telefonu� 800-158-800� całodobowo� do dnia 
wyborów, tj. do 25.10.2015 r.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

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.� Redakcja: 41-709� Ruda� Śląska,� ul.�
Niedurnego� 36,� tel.� 32� 248-60-97.�Dział 
reklamy: Mirela Twardoch, tel.�502-306-
007,�Izabela Nowrotek, tel.�512-295-227. 

Dział ogłoszeń drobnych: Aleksandra Mazur, 32� 248-60-97,� czynny�
w�godz.�pn.�8.00-17.00,�wt.,�czw.�8.00-16.00,�śr.�7.00-16.00,�pt.�8.00-
15.00,�reklama@wiadomoscirudzkie.pl.�Druk: Polskapresse�Sp.�z�o.o.�
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Redakcja�nie�zwraca�materiałów�niezamówionych�i�zastrzega�sobie�prawo�zmian�
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PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta�wykazu�lo-
kalu�mieszkalnego�usytuowanego�w�budynku�mieszkalnym�na�terenie�

Miasta�Ruda�Śląska:
ul.�Chorzowska�18/2

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

PREZYDENT�MIASTA�RUDA�ŚLĄSKA�
informuje,�że�przystąpił�do�opracowywania� 

następujących�dokumentów:
Projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta • 
Ruda Śląska na lata 2015-2018”,
Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu „Powiatowe-• 
go Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 
2015-2018”.
Głównym� celem� Programu� jest� poprawa� stanu� środowiska�w�mie-

ście.�Realizacja�Programuma�na�celu�poprawę� jakości� życia� człowieka�
poprzez�działania�zmierzające�do�poprawy�stanu�środowiska�stanowią-
cego�otoczenie�człowieka,�zmianę�zachowań�oraz�podniesienie�świado-
mości�ekologicznej�mieszkańców.
Wszyscy�zainteresowani�mogą�się�zapoznać�z�treścią�programu�i�pro-

gnozy�oraz�wnosić�uwagi�i�wnioski�dotyczące�ww.�dokumentów�od�dnia�
23�października�do�dnia�12�listopada�2015�r..�Dokumenty�udostępnione�
są�na�stronie�internetowej�miasta:�www.rudaslaska.pl,�w�Biuletynie�In-
formacji,�w�Menu�przedmiotowym�„Ochrona�środowiska�–�2015”:�pod�
adresem:�www.rudaslaska.bip.info.pl�oraz�w�Wydziale�Ochrony�Środo-
wiska�i�Górnictwa�Urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�pl.�Jana�Pawła�II�6,�pokój�
403,�w�godzinach�pracy�Urzędu.
Wszystkie�wnioski� i� uwagi� złożone�w� powyższym� terminie� zostaną�

rozpatrzone,�a�informacja�o�ich�wykorzystaniu�zostanie�umieszczona�w�
niniejszym�programie.

PREZYDENT�MIASTA�
RUDA�ŚLĄSKA�

informuje� o� wywieszeniu� na� tablicy� ogłoszeń�
Urzędu�Miasta�(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�
wykazu� nieruchomości� gruntowych� znajdują-
cych�się�w�rejonie�ulicy�Międzyblokowej,�które�
zostaną�oddane�w�dzierżawę�z�przeznaczeniem�
pod�targowisko�miejskie.

Dla Moniki Zackiewicz
Najlepsze życzonka 

wielkiego w życiu słonka,
smutków małych jak biedronka,

szczęścia dużego jak smok,
pomyślności na kolejny życia rok

i miłości, bo ona daje dużo radości.
Tego z serca życzymy i hucznie Twe 

urodziny obchodzimy
koleżanki i koledzy z pracy

WygRAJ PODWóJne 
ZAPROSZeNIe 

na Galę Operowo-Operetkową
Wyślij�SMS-a�o�treści:� 

wiad.opera�+�imię�i�nazwisko� 
na�numer�71100� 

(koszt�SMS-a�to�1zł�+�23%�VAT� 
tj.�1,23�brutto).�Na�SMS-y�czekamy�

21.10.2015�od�godz.�10.00
do�23.10.2015�do�godz.�12.00
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Punkty obsługi Klienta
Ruda Śląska – Nowy Bytom• 
pl. Jana Pawła II 2
tel. 32 244-71-49
Ruda Śląska – Godula• 
ul. Imieli 2, tel. 32 243-70-33

Ruda Śląska – Kochłowice 
ul. Krańcowa 5
tel. 32 242-70-66, 
32 242-70-77
www.park-pamieci.pl

Załatwiamy zwrot zasiłku 
pogrzebowego z ZUS 

oraz formalności w USC.
Dysponujemy kaplicą 

z możliwością 
odprawienia Mszy Świętej 

oraz salą ceremonialną 
do odprawiania uroczystości 

wielowyznaniowych. 
Na terenie obiektu  znajduje się 

kawiarnia i kwiaciarnia

Ruda Śląska – Kochłowice 

kawiarnia i kwiaciarnia
Pogrzeby tradycyjne z ekskluzywną oprawą

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Ruda Śląska.

1. Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań – z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nie-
ruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Kalinowej, stanowiąca działkę 
nr 1148/50 o powierzchni 1224 m², obręb Kochłowice, karta mapy 7, 
zapisana w KW nr GL1S/00020267/3 (działy III i IV ww. księgi są wolne 
od wpisów).

2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Ruda Śląska działka nr stanowi teren zabudowy usłu-
gowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne 
takie jak: handlu o powierzchni poniżej 2000 m kw., gastronomii, tury-
styki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje fi nansowe, usługi 
hotelarskie, targowiska (symbol planu UK1).

3. Zbywana nieruchomość posiada nieregularny kształt, zbliżony do 
trapezu, położona jest w sąsiedztwie terenów przemysłowych oraz te-
renów zielonych, jest porośnięta drzewami, krzewami i jest częściowo 
ogrodzona. Dojazd do zbywanego terenu z drogi publicznej ulicy Oświę-
cimskiej, ze względu na charakterystykę układu drogowego, powinien 
się odbywać poprzez drogę wewnętrzną ulicę Kalinową, zlokalizowaną 
na działkach nr 998/50, 1146/50 i 667/42 (stanowiących własność Gmi-
ny Miasta Ruda Śląska) oraz poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną 
na działkach nr 1147/50 i 954/50 (stanowiących odpowiednio własność: 
Gminy Miasta Ruda Śląska oraz Skarbu Państwa). 

Działka nr 1148/50 jest objęta umową dzierżawy obowiązującą do 
dnia 29.02.2016 r. Nabywca nieruchomości w dniu zawarcia notarialnej 
umowy sprzedaży gruntu wejdzie w prawa i obowiązki wydzierżawia-
jącego.

4. Cena do rokowań wynosi: 50.000,00 zł. 
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona 

o należny podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie 
sprzedaży. 

5. Rokowania odbędą się w dniu 23.11.2015 r. o godz.11.00 w sali 
213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. W rokowaniach 
mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które do dnia 17.11.2015 r.
zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogło-
szeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim 
(www.rudaslaska.bip.info.pl), dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 
2.500,00 zł, przelewem lub w kasie tut. Urzędu oraz złożą pisemne 
zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 23.11.2015r. przedłożą 
Komisji wymagane dokumenty i oświadczenia. 

6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przy-
czyny. 

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami (pokój 223), tel. 32 238-75-63.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste 

na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej 
z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Przedmiotem zbycia w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwóch niezabudowanych nieruchomo-
ści gruntowych własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Górnej, stanowią-
cych działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 4867/420 o powierzchni 874 m2, użytki: Bp, Ps-IV,
– 4869/420 o powierzchni 872 m2, użytek Bp,
obręb Bielszowice, zapisanych na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 

Śląskiej pod nr KW GL1S/00011818/5. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywane działki stano-

wią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2) oraz fragmentarycznie tereny ulic wewnętrznych 
(symbol planu KDW). 

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.

Ceny wywoławcze (nett o) do przetargu dla nw. działek wynoszą:
– dla działki nr 4867/420 – 99.000,00 zł, 
– dla działki nr 4869/420 – 99.000,00 zł.
Osiągnięta w przetargu cena działki będzie stanowić podstawę do ustalenia:
– pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ww. ceny,
– opłat rocznych wynoszących 1% tej ceny.
Pierwsza opłata oraz opłaty roczne zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.
Pierwszą opłatę wraz z podatkiem VAT należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Opłaty roczne 

wraz z podatkiem VAT płatne będą do końca marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty 
rocznej może być aktualizowana na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Termin zakończenia zabudowy, za które uważa się wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w stanie su-
rowym zamkniętym, wynosi 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego. Niezachowanie ww. warunku może stanowić podsta-
wę do rozwiązania umowy bądź do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej obciążającej użytkownika wieczystego, niezależnie 
od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu 3.12.2015 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 treścią 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 26.11.2015 r. dokonają wpłaty wadium w wysokościach dla działki nr: 4867/420 – 5.000,00 zł, 4869/420 – 5.000,00 zł, 
z dopiskiem „wadium – ul. Górna, działka nr ………” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 
ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek – 
środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej 
wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazów nieruchomości grunto-
wych znajdujących się w rejonie ul. Szczęść Boże, które zostaną oddane w dzierżawę oraz najem z przeznaczeniem pod ogró-
dek rekreacyjny oraz jako grunt pod obiektem budowlanym wykorzystywanym na cele mieszkaniowe, Feliksa Wyleżoła, która 
zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, Jana III Sobieskiego, która zostanie oddana 
w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny, Wincentego, która zostanie oddana w najem z przeznacze-
niem pod istniejący garaż, Starej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący. 
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Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 

ogłasza�przetarg�ofertowy�nieograniczony,�którego�przedmiotem�będzie�
zapewnienie�pierwszeństwa�do�zawarcia�umowy�na�ustanowienie�

odrębnej�własności�do�niżej�wymienionych�mieszkań�
i przetarg  kwota wywoławcza mieszkania:
w Rudzie Śl. – Goduli:
ul.�Joanny�28d/5,�2�p.�+�k., I�piętro� o pow. 37,00 m2  80.750,- zł
ul.�Objazdowa�5/10,�2�p.�+�k., III�piętro� o pow. 54,40 m2  88.650,- zł
ul.�Spółdzielcza�7a/17,�2�p.�+�k., IV�piętro� o pow. 38,80 m2  71.788,- zł
ul.�Antoniego�Tiałowskiego�9c/2,�2�p.�+�k., parter o pow. 38,50 m2  66.915,- zł
ul.�Jadwigi�Markowej�15b/6,�3�p.�+�k., I�piętro� o pow. 64,80 m2  120.417,- zł
w Rudzie Śl. 1:
ul.�Adama�Mickiewicza�5b/11,�2�p.�+�k.,�II�piętro� o pow. 37,90 m2  70.516,- zł 
w Rudzie Śl. – Bielszowicach: 
ul.�Równoległej�1/14,�3�p.�+�k.,�IV�piętro� o pow. 45,40 m2  78.355,- zł 
ul.�ks.�Józefa�Niedzieli�29c/7,�2�p.�+�k., II�piętro� o pow. 48,00 m2  61.637,- zł
w Rudzie Śl. – Halembie: 
ul.�Energetyków�7b/25,�2�p.�+�k.,�IV�piętro� o pow. 34,90 m2  61.694,- zł 

ii przetarg 
w Rudzie Śl. – wirku: 
ul.�Ignacego�Paderewskiego�11/7,�3�p.�+�k.,�III�piętro� o pow. 55,20 m2  98.779,- zł 
w Rudzie Śl. – Halembie: 
ul.�Solidarności�11c/14,�2�p.�+�k.,�III�piętro� o pow. 38,80 m2  70.464,- zł 
ul.�Międzyblokowa�7c/7,�2�p.�+�k.,�II�piętro� o pow. 37,00 m2  76.263,- zł 

warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie�się�z�regulaminem�przetargu�na�ustanowienie�odrębnej�własności� lub�spół-1.�
dzielczego�własnościowego�prawa�w�zasobach�RSM.
Złożenie�w�sekretariacie�Rudzkiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej�–�pokój2.�  213�pisemnej�ofer-
ty�w�zamkniętej�kopercie�z�dopiskiem:�„Ustanowienie�odrębnej�własności�do�mieszkania�
przy ul. .................................” do dnia 3.11.2015 r. do godz. 14.00. Ofertę�należy�złożyć�
w�odpowiedniej� formie�wg� załączonego�druku�dostępnego�w�Registraturze� Spółdzielni�
RSM.
Wpłacenie�wadium�w�wysokości�3.� 5.000,00 zł oraz 100,- zł + 23%VaT tytułem�opłaty�prze-
targowej�na�każde�mieszkanie,�o�które�oferent�się�ubiega�(dot.�również�członków�oczeku-
jących)�przelewem�do�dnia�3.11.2015 r. do godz. 14.00�i�dołączenie�kserokopii�dowodu�
wpłaty� do�oferty.�Nr� konta� bankowego:� 67102024010000000200450502�w�PKO�BP�O/
Gliwice.
Komisyjne�otwarcie�ofert�nastąpi�dnia 4.11.2015 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za 

okazaniem�dowodu�wpłaty�wadium.�Obecność�nie�jest�obowiązkowa. 

Oferta�winna�zawierać�proponowaną�kwotę�wyższą�co�najmniej�o�100,-�zł�od�kwoty�wyj-
ściowej.

O�wyborze�oferty�zdecyduje�najwyższa�zaoferowana�kwota�na�dane�mieszkanie�stanowiąca�
nadwyżkę�ponad�kwotę�wywoławczą.�

Nadwyżka� oferowana� ponad� kwotę�wywoławczą� przeznaczona� zostanie� na� fundusz� re-
montowy�Spółdzielni.

Remont�mieszkania�należy�przeprowadzić�we�własnym�zakresie�i�na�własny�koszt�łącznie�
z�ewentualną�wymianą�okien�(do�5�lat).�Przystępujący�do�przetargu�traci�wadium,�jeżeli�w�ter-
minie�30�dni�od�daty�wygrania�przetargu�nie�wniesie�zaoferowanej�kwoty.

W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta 
bankowego�nie�później�niż�7�dni�od�pisemnego�powiadomienia�o�wyniku�przetargu.

Przed�przystąpieniem�do�przetargu�i wpłaty�wadium�osoby�mające�zamiar�zaciągnąć�kredyt�
hipoteczny�w banku,�proszone�są�o wcześniejsze�uzgodnienie�warunków�z bankiem.

Spółdzielnia� dla�ww.� transakcji�wyda� jednorazowe� zaświadczenie�o standardowej� treści�
zawierające�niezbędne�informacje�dot.�przedmiotowego�lokalu.

Spółdzielnia�uprzedza,�że�nie�będzie�zawierać�i podpisywać�żadnych�umów�ani�oświadczeń�
dla�banków,�gdyż�te�nie�są�dla�niej�stroną�w przeprowadzanej�transakcji�będącej�wynikiem�
przetargu.

pierwszeństwo w uzyskaniu danego mieszkania przed wszystkimi pozostałymi oferenta-
mi mają członkowie oczekujący na mieszkanie w naszej Spółdzielni, jeżeli zaoferują kwotę 
wywoławczą. Członek oczekujący może objąć tylko jedno mieszkanie, bez względu na ilość 
złożonych ofert.

Jeżeli�do�przetargu�przystąpi�kilku�członków�oczekujących,�przetarg�wygrywa�ten�oferent,�
który�posiada�najniższy�nr�umowy�(najdłuższy�okres�oczekiwania�na�mieszkanie).�

Oględzin�mieszkań�można�dokonać�w�dniu 26.10.2015 r. w godz. od 14.00 do 16.00 oraz 
w�terminach�uzgodnionych�z�administracjami�budynków,�których�numery�podajemy�w�załą-
czeniu:

A-1�Ruda�Śl.�–�Godula�tel.�(32)�248-22-32
A-2�Ruda�Śl.�–�Nowy�Bytom�tel.�(32)�248-61-94
A-3�Ruda�Śl.�–�1�tel.�(32)�248-44-10
A-4�Ruda�Śl.�–�Halemba�tel.�(32)�242-65-93
Ruda�Śl.�–�Kochłowice�tel.�(32)�242-88-97
A-5�Ruda�Śl.�–�Wirek,�Bielszowice�tel.�(32)�242-09-35
A-6�Ruda�Śl.�–�Bykowina�tel.�(32)�242-70-75
A-7�Ruda�Śl.�–�Orzegów�tel.�(32)�248-18-11
O�wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�powiadomieni�pisemnie.�
zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 1 miesiąca 

od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spół-
dzielnię. 

Szczegółowych�informacji�udziela�Dział�Członkowsko-Lokalowy�Spółdzielni�tel.�32�248-24-
11�wew.�209,�290.

Spółdzielnia�może�odwołać�przetarg�bez�podania�przyczyn.

Rudzka Spółdzielnia 
MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 

ogłasza�przetarg�nieograniczony�ofertowy�na�sprzedaż�prawa�wieczystego� 
użytkowania�gruntu�położonego�w:

Rudzie Śl. 10 przy ul. ignacego paderewskiego /edmunda kokota pow. 4.638,00m1. 2�składającego�się�z�działek�:�nr�3003/282�
i�3444/278,�KW�GL1S/�00009890/6
Rudzie Śl.10 przy2.  ul. alojzego Jankowskiego /zygmunta noskowskiego pow. 631,00m2 składającego�się�z�działek:�nr�3289/207�
i�3290/207�,�KW�GL1S/�00001223/4
Rudzie Śl.10 przy ul. alojzego Jankowskiego/Tadeusza Szeligowskiego pow. 1.183,00m3. 2� składającego� się� z� działek:� nr�
3400/177,�KW�GL1S/�00005480/1�i�nr�3272/207,�KW�GL1S/�00001223/4

i warunki uczestniczenia w przetargu:
Oferent�przystępujący�do�przetargu�powinien�dokonać�oględzin�nieruchomości�,�które�wyznacza�się�na�dzień1.�  2.11.2015r od 
godz.�12.00�do�13.00 po�uprzednim�skontaktowaniu�się�z Administracją�nr�5�przy�ul.�Ludomira�Różyckiego�30�w Rudzie�Śl.-
Wirek�(tel.�32�242-09-35).
Przed� złożeniem�oferty,� zainteresowanego� nabyciem�ww.� nieruchomości� zobowiązuje� się� do� zapoznania�2.� z dokumentacją�
prawną�posiadaną�przez�RSM�(w Dziale�Technicznym�przy�ul.�Magazynowej�12�pok.�314�(tel.�32�248-24-11�wew.�231)�dot:�
ww.�nieruchomości�oraz�sprawdzenie�jej�przeznaczenia�w miejscowym�planie�zagospodarowania�przestrzennego�Gminy�Ruda�
Śląska�,�w celu wyeliminowania ryzyka zakazu sposobu przeznaczenia i użytkowania�nieruchomości�po�jej�przejęciu.�
Złożenie�3.� w sekretariacie�Spółdzielni�(ul.�Magazynowa�12�w Rudzie�Śląskiej�pokój�213)�pisemnej�oferty�w zamkniętej�kopercie�
z�dopiskiem�„sprzedaż�prawa�wieczystego�użytkowania�gruntu�w rejonie:�Ad.�1/�ul.�Ignacego�Paderewskiego�/Edmunda�Koko-
ta”,�„Ad.�2/�ul. Alojzego�Jankowskiego�/Zygmunta�Noskowskiego”�„Ad.�3/�ul.�Alojzego�Jankowskiego/Tadeusza�Szeligowskie-
go” w terminie do dnia 6.11.2015 r. do godz. 9.00.
Dokonanie�wpłaty�wadium�w�wysokości:�Ad.1/4.�  27.600,00 zł. Ad.�2/�4.640,00 zł,�Ad.�3/�6.800,00 zł na�konto�PKO�BP�SA�I/O�Gli-
wice�nr�43�1020�2401�0000�0302�0039�3751�i�dołączenie��kserokopii�wpłaty�do�oferty.
Dokonanie�wpłaty�na�poczet�kosztów�przetargu�w�kwocie�100,00zł�+�obowiązujący�VAT� i�dołączenie�kserokopii�wpłaty�do�5.�
oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do działu  księgowości pok. 318 w celu odbioru faktury VaT. 

ii oferta winna zawierać:
a)�szczegółowe�określenie�oferenta
b)�cenę�minimalną�za�nieruchomość�gruntową�,�która�nie�może�być�równa��i niższa�od�ceny�wyjściowej�tj.�ad. 1/ 276.000,00 zł 

+ VaT, ad. 2/ 46.400,00 zł + VaT, ad.3/ 68.000,00zł + VaT.
iii informacje:
Otwarcie�ofert�nastąpi�w dniu 6.11.2015 r. o godz.10.00 w siedzibie�RSM�ul.�Magazynowa�12,�Ruda�Śl.-1�pok.317.
Kwota�wpłacona�przez�uczestników�przetargu�na�pokrycie�jego�kosztów�podlega�zwrotowi�tylko�w przypadku�unieważnienia�

przetargu�lub�jego�odwołania�bez�winy�oferenta.�
Wadium�oferentów,�których�oferty�nie�zostaną�wybrane�zostanie�zwrócone�do�7�dni�po�rozstrzygnięciu�i zatwierdzeniu prze-

targu�przez�Zarząd�.
Wadium�oferenta,�którego�oferta�zostanie�przyjęta�będzie�zaliczone�na�poczet�ceny�nabycia�przedmiotu�przetargu.
wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej 

w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku�przetargu�oferenci�zostaną�poinformowani�pisemnie.
Zawarcie�umowy�w formie�aktu�notarialnego�nastąpi�w terminie�do�1�miesiąca�od�dnia�podjęcia�Uchwały�przez�Zarząd�Spół-

dzielni�zatwierdzającej�wyniki�przetargu,�w Kancelarii�Notarialnej�wskazanej�przez�RSM.
Spółdzielnia�zastrzega�sobie�prawo�swobodnego�wyboru�ofert�oraz�unieważnienia�przetargu�bez�podania�przyczyny�.
Szczegółowych�informacji�udziela�Dział�Techniczny�pokój�314�tel.�32-248-24-11�wew.�231.

OGŁOSZENIE�O�PRZETARGU�NIEOGRANICZONYM

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12 nip: 641 001 03 37 ReGon: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22 e-mail:rsm@rsm.com.pl

Ogłasza�przetarg�pisemny�nieograniczony�na:�wykonanie termomodernizacji budynków  
przy ul. wojciecha Bogusławskiego 7, 9, 14 i Stanisławy wysockiej 29, 31 w zasobach  

Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Formularz�zawierający�Specyfikację�Istotnych�Warunków�Zamówienia�można�odebrać�od�dnia�21.10.2015 r. do 
dnia 28.10.2015 r.�w�siedzibie�Zamawiającego,�adres:�Ruda�Śląska�ul.�Magazynowa�12.
Aby�odebrać�SIWZ�osobiście�w�siedzibie�Zamawiającego,�należy:�dokonać�wpłaty�na�konto�w�BZ�WBK�S.A.�I/O�Ruda�

Śląska�nr�13�10902037000000053600�5415,�zgłosić�się�do�pokoju�nr�318�z�potwierdzeniem�dokonania�przelewu�
w�celu�odebrania�Faktury�VAT,�odebrać�SIWZ�od�godz.�8.00�do�godz.�13.00 w pokoju�310.�
Aby�odebrać�SIWZ�za�zaliczeniem�pocztowym�należy�przesłać�faxem�lub�e-mailem�zamówienia�z podaniem da-

nych�potrzebnych�do�wystawienia�Faktury�VAT.
Cena�formularza�wynosi:�184,50 zł (z VaT).
Zamkniętą�kopertę�zawierającą�ofertę�należy�składać�w siedzibie�Zamawiającego�w Rudzie�Śląskiej�ul.�Magazyno-

wa�12,�w pokoju�213�do dnia: 3.11.2015 r. do godziny 8.30.
Otwarcie�ofert�nastąpi�w�siedzibie�zamawiającego�w�sali�nr�317�w dniu 3.11.2015 r. o godzinie 9.00.
Okres�obowiązywania�oferty�wynosi�60�dni�od�terminu�składania�ofert.
Wykonawca�przystępując�do�przetargu�obowiązany�jest�wnieść�wadium�przetargowe�
w kwocie : 30.000,- zł/budynek.
Wadium�można�wpłacać�na�konto�w�BZ�WBK�S.A.�I/O�Ruda�Śląska�nr�13�10902037�000000053600�5415�do�dnia�

3.11.2015 r. do godz. 8.30.
Uwaga!�Za�datę�wniesienia�wadium�w�tej�formie,�uważa�się�datę�wpływu�środków�na�konto�zamawiającego.�
W�przypadku�wybrania�oferty�uchylenie�się�od�podpisania�umowy�spowoduje�przepadek�wadium�na�rzecz�za-

mawiającego.
Zamawiający�zastrzega�sobie�prawo�unieważnienia�lub�zamknięcia�przetargu�bez�wybrania�którejkolwiek�z�ofert�

i bez podania przyczyny.
Pracownikiem�uprawnionym�do�kontaktów�z�oferentami�jest�pracownik�Działu�Technicznego�tel.�/32/�248-24-11�

/15/�wew.�306�w�godzinach�od�10.00�do�12.00.
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Ku pamięci Papieża Polaka!
biegi

Ponad 50 amatorów i sportowców stanęło 
na starcie dziewiątego już Biegu Pa-
pieskiego, organizowanego w Bykowinie. 
Uczestnicy mieli do pokonania dystans ok. 
czterech kilometrów. Jednak nie wynik 
i czas liczyły się w tej inicjatywie, lecz  
szczytniejszy cel – złożenie hołdu pamięci  
Świętego Jana Pawła II.

To właśnie 37 lat temu, czyli 16 
października 1978 roku, Karol Wojtyła 
został papieżem, przyjmując imię Jan Paweł 
II. Tego samego dnia, tyle że w 2015 roku, 
w rudzkiej dzielnicy Bykowina odbył się 
kolejny Bieg Papieski. – Chcieliśmy po 
śmierci Papieża w jakiś sposób uczcić jego 
cześć. A jako że ja wraz z proboszczem 

opiekowałem się grupą parafialnych minis-
trantów i widziałem wśród tej młodzieży 
wolę działania, postanowiłem ją rozwinąć – 
wspomina Andrzej Wojtala, organizator 
biegu. 

Najpierw było przedstawienie i wystawy 
okolicznościowe, jednak dopiero później 
udało się znaleźć „to coś”, by zachęcić 
większą liczbę mieszkańców do udziału 
w wydarzeniu. Zaczęło się od kilkunastu 
osób, a w tegorocznym biegu było ich ponad 
50 – najmłodszy uczestnik miał pięć lat, a na-
jstarszy – 88 i był nim wytrwały w biegach 
Edward Mucha. W rywalizacji kobiet 
zwyciężyła Monika Maciaszek, a wśród 
mężczyzn – Paweł Nawrot. JO 

Na starcie stanęło ponad 50 zawodników.

Grunwald na fotelu lidera
PIŁKA RĘCZNA

SPR GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – VIVE II KIELCE 31:25
Grunwald: Błaś, Wilk – Płonka 11, 

Giebel 7, Kurzawa 3, Wodarski 3, Gansi-
niec 2, Klementowicz 2, Nowak 2, Sto-
gowski 1, Majchrzak, Konert, Mięsopust, 
Milewski, Ciepliński

W Rudzie Śląskiej spotkały się dwa nie-
pokonane do tej pory zespoły 4. grupy II 
ligi. Lepiej w mecz weszli szczypiorniści 
wicelidera, którzy po kwadransie gry pro-
wadzili 8:3.  Kielczanie starali się podjąć 
rzuconą przez gospodarzy rękawicę, ale 
w 21. minucie ciągle tracili do Grunwaldu 
cztery bramki (11:7). Końcówka pierwszej 
odsłony to jednak popis zespołu prowadzo-
nego przez trenera Rafała Bernackiego. 
Przed przerwą gole padały już tylko do jed-
nej bramki. Sześć kolejnych trafień spowo-
dowało, że do szatni w lepszych nastrojach 
schodzili młodzi piłkarze ręczni Vive Tau-
ron II.

Po zmianie stron miejscowi długo nie 
potrafili znaleźć sposobu na kielecki ze-
spół. Do 43. minuty trwała na parkiecie 
wymiana ciosów, a na prowadzeniu w Ru-
dzie Śląskiej ciągle byli kielczanie (16:17). 
Wtedy w grze gości coś się jednak zacięło. 
Na przestrzeni kolejnych dziesięciu minut 
rywale rzucili dziewięć bramek, na co Vive 

Nasi piłkarze pokonali rywali.

Tauron II nie odpowiedziało ani razu. To 
był przełomowy fragment tego spotkania, 
a osiem goli straty na siedem minut przed 
końcową syreną okazało się nie do odrobie-
nia. W ostatnich sekundach kielczanom 
udało się tylko nieco zmniejszyć rozmiary 
klęski, ale pierwsza porażka młodych za-

wodników z Kielc w sezonie stała się fak-
tem i nowym liderem w drugiej lidze zosta-
ła drużyna Grunwaldu.

Teraz na podopiecznych trenera Gracki 
czekają szczypiorniści z Sandomierza 
i miejmy nadzieję, że zawodnicy Grunwal-
du obronią fotel lidera.

Kolejne rozczarowanie w Halembie
PIŁKA NOŻNA – III LIGA

GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA – PNIÓWEK PAWŁOWICE 0:3 (0:1)
Grunwald: Lamlih – Kiepura, Ma-

ciongowski, Wolek, Szczypior – Cichec-
ki, Kowalski, Fredyk (Nowicki), Stani-
sławski – Chwastek, Kot (Stebel);Trener: 
Teodor Wawoczny0:1 Szczyrba, 22 min, 
0:2 Węgrzyn, 46 min, 0:3 Przybyła, 66 
min 

Każdy kolejny mecz podopiecznych 
Teodora Wawocznego to spotkanie z serii 
tych o życie i utrzymania kontaktu z druży-
nami, które będą walczyć o pozostanie 
w III lidze. Przeciwnik Grunwaldu zado-
mowił się w górnej części tabeli i raczej nie 
miał zamiaru tracić punktów w Rudzie Ślą-

skiej. Goście obnażyli wszystkie słabości 
gospodarzy, a także fakt, iż w składzie „zie-
lonych” zabrakło kilku podstawowych za-
wodników i  wygrali przekonywująco 3:0.

Początek spotkania był dosyć wyrówna-
ny, swoje szanse stworzyli sobie zarówno 
gospodarze jak i goście. Przełomowym 
momentem meczu okazała się 22. minuta, 
w której to piłkarze Pniówka w prosty spo-
sób wmanewrowali obronę Grunwaldu 
i pokonali bezradnego Lamliha. Jedno-
bramkowa przewaga utrzymała się do prze-
rwy mimo usilnych starań piłkarzy z Ha-
lemby. 

Druga odsłona zaczęła się fatalnie 
dla Grunwaldu, ponieważ goście zdo-
byli błyskawicznie drugą bramkę 
i podcięli skrzydła gospodarzom. Po 
stracie gola wydarzenia na boisku zu-
pełnie zostały zdominowane przez go-
ści, którzy w 66. minucie dołożyli ko-
lejne trafienie.

Sytuacja Grunwaldu staje się powoli 
beznadziejna. Drużyna prowadzona 
przez Teodora Wawocznego zajmuje 
obecnie przedostatnie miejsce w tabeli 
i traci kontakt do drużyn, które będą 
walczyć o ligowy byt.

Medale juniorów i kadetów Slavii
ZAPASY

W dniach 16-18.10. w Białogardzie rozegrane zostały 
zawody o Puchar Polski Kadetów i Juniorów w zapasach 
w stylu wolnym. Oprócz czołówki krajowej w turnieju 
uczestniczyły reprezentacje Rosji i Ukrainy. Bardzo do-
brze na białogardzkich matach zaprezentowali się zawod-
nicy Slavii, którzy wrócili z pucharowych zmagfań z cz-
terema medalami. Złoto w kategorii do 50 kg juniorów 
wywalczył Bartosz Szałowski, w tej samej kategorii dru-
gie miejsce zajął Jacek Kupniewski. Dwa kolejne srebrne 
medale zawisły na piersiach kadetów, Klaudiusza Wieznera  
(42 kg) i Macieja Wieczorka (63 kg). Niezłe piąte miejsce 
w kategorii do 69 kg kadetów wywalczył Bartosz Kowal-
czyk. Młodym zapaśnikom gratulujemy udanego 
występu. Trener Garmulewicz z podopiecznymi.

Rudzianie z brązem mistrzostw Europy
PIŁKA RĘCZNA

Silesia Polska Lwy Jasia Łaziska Gór-
ne: Golla, Stradowski, Wronka – Baron, 
Bromboszcz, Ciesielski, Gizak, Roter, 
Szwed, Jarząbek, Wiśniowski, Kokot, Ol-
szówka, Płonka Krzysztof, Szymoś, Świ-
talik Franciszek, Król, Stawicki. 

Trenerem drużyny był Marian Olszów-
ka, a kierownikiem ekipy, która co roku 
bierze udział w tych zawodach Jerzy 
Spodymek. 

W dniach 1-11.10. we francuskiej Nicei 
rozegrano European Masters w grach ze-
społowych. W turnieju piłki ręcznej udział 
wzięli także zawodnicy, którzy albo są 
mieszkańcami naszego miasta, albo repre-
zentują barwy klubowe rudzkich drużyn. 
Mowa tutaj o Franciszku Świtaliku i Krzysz-
tofie Płonce, którzy w kategorii +50 zdobyli 
brązowe medale w europejskim czempiona-
cie. Wyżej wymienieni zawodnicy repre-

zentowali zespół złożony ze śląskich za-
wodników pod nazwą Silesia Polska Lwy 
Jasia Łaziska Górne.

W turnieju wzięły udział zespoły z  Wę-
gier, Włoch, Łotwy, Ukrainy oraz Estonii. 
Wszystkie zespoły zostały podzielone na 
dwie grupy. Śląska drużyna w meczach gru-
powych uzyskała następujące rezultaty:  Si-
lesia – Ryga 18:9, Silesia – Trigonale Roma 
17:8, Silesia – Budapeszt 11:18, Silesia – 
Szczecin 9:4. Z trzema zwycięstwami i jed-
ną porażką Ślązacy zajęli drugie miejsce 
w grupie i w meczu o trzecie miejsce spo-
tkali się  z drużyną z Włoch Handball Roma 
pokonując ją 8:5. Tym samym szczypiorni-
ści z naszego regionu zdobyli brązowy me-
dal nieoficjalnych Mistrzostw Europy Old-
bojów. Mistrzem Europy zostali piłkarze 
ręczni z Węgier, którzy w finale pokonali 
Ukraińców. 

Krzysztof Płonka (7) i Franciszek Świtalik (20) brązowymi medalistami ME.



PIŁKA NOŻNA – PUCHAR POLSKI
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FUTSAL

Pechowa porażka Gwiazdy w Toruniu

1:0 M. Wojciechowski
2:0 P. Szczepaniak
3:0 M. Morozow
Futsaliści Gwiazdy Ruda Śląska długo 

utrzymywali bezbramkowy rezultat w Toru-
niu, ale ostatecznie wrócili na tarczy prze-
grywając 0:3. Była to już piąta kolejna po-
rażka zawodników trenera Klimasa i jako 
jedyna drużyna w lidze nie zdobyła jeszcze 
ani jednego punktu.

Jako pierwsi zaatakowali gospodarze. Już 
w pierwszej minucie swoją szansę miał 
Krzysztof Elsner, ale jego uderzenie zostało 
zablokowane. W odpowiedzi niecelnie strze-
lił Sławomir Pękala. W kolejnych minutach 
nie działo się nic szczególnego, dopiero pe-
chowy strzał w słupek Dmitro Drozda przy-
prawił kibiców o mocniejsze bicie serc. Do 
końca pierwszej części gry gospodarze 
stworzyli kilka dobrych okazji, ale zawiodła 
ich skuteczność.

Po zmianie stron miejscowi ruszyli do 
ataków. Chwilę po wznowieniu gry, po po-
daniu Wojciechowskiego i strzale Marcina 
Mikołajewicza, Gwiazdę od utraty gola ura-
tował nieźle dysponowany Dawid Bartecz-
ka. W 28. minucie Gwiazda wyszła z jedną 
z kontr, lecz w sytuacji sam na sam z Nico-
lae Neagu nie popisał się Jacek Hewlik i na 
tablicy świetlnej w dalszym ciągu widniał 
wynik bezbramkowy.

120 sekund później doszło do sporego za-
mieszania. Jeden z arbitrów uznał, że jeden 
zawodnik FC Toruń był faulowany w polu 
karnym i nakazał ustawienie piłki na szó-
stym metrze. Sędzia po rozmowie ze swoim 
kolegą odwołał swoją decyzję i uznał, że to 
zawodnik gospodarzy popełnił przewinie-
nie.

Decydujące momenty spotkania rozegra-
ły się w 38. minucie. Sędziowie nie mieli już 
wątpliwości, że jeden z miejscowych graczy 

był faulowany w polu karnym. Na nieszczę-
ście piłkarzy Gwiazdy skutecznym egzeku-
torem okazał się Wojciechowski.

Przy takim obrocie spraw szkoleniowiec 
gości Tomasz Klimas zdecydował się na 
grę z lotnym bramkarzem. Ten manewr tak-
tyczny nie powiódł się, bo piłkę przechwy-
cił Patryk Szczepaniak i umieścił ją w siat-
ce. Wynik spotkania ustalił 75 sekund przed 
zakończeniem rywalizacji Mykola Moro-
zow.

Po spotkaniu zdenerwowany trener ru-
dzian tak ocenił mecz w Toruniu: – Chciał-
bym bardzo serdecznie podziękować chło-
pakom za serce włożone w całe spotkanie 
i przeprosić ich za postawę sędziego. Sędzia 
pozbawił nas pierwszych punktów w sezo-
nie dyktując karnego z kapelusza. Takie rze-
czy nie powinny się zdarzać w sporcie, po-
nieważ wypacza to ducha rywalizacji – ko-
mentował Tomasz Klimas.

FC TORUŃ – GWIAZDA RUDA ŚLĄSKA 3:0 (0:0)

SPORTOWY ROZKŁAD JAZDY

Piłka nożna
Ruch Zdzieszowice – Grunwald Ruda Śląska (24 października, 14.00)

Polonia Poraj – Slavia Ruda Śląska (24 października, 14.00)
Jastrząb Bielszowice – Naprzód Syrynia (24 października, 14.00)

Polonia Marklowice – Urania Ruda Śląska (24 października, 14.00)
Wawel Wirek – Naprzód Czyżowice (24 października, 14.00)

Śląsk Świętochłowice – Pogoń Nowy Bytom (24 października, 14.00)
Piłka ręczna

Wisła Sandomierz – Grunwald Ruda Śląska (24 października, 18.00)
TOR Dobrzeń Wielki – Zgoda Bielszowice (24 października, 17.00)

Rugby
KS Budowlani Łódź –  Rugby Ruda Śląska (24 października, 14.00)

Koszykówka
KS Pogoń Nowy Bytom – MCKiS Jaworzno (24 października, 17.00)

Kolumny sportowe zredagował Łukasz Wodarski

Wawel Wirek lepszy  
od Grunwaldu w Pucharze Polski

Wawel Wirek – Grunwald Ruda Śląska 2:0 (1:0)

PIŁKA NOŻNA – IV LIGA

Slavia pokonuje lidera 
KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA – TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY 2:1 (2:0)

Slavia: Strąk – Babczyński, Met, Ko-
walik, Puschaus, Maciejewski, Filipiak, 
Rejmanowski, Jamroży, Zalewski, Mo-
ritz

Trener: Marek Piotrowicz
1:0 Moritz, 2 min.
2:0 Maciejewski, 40 min. (karny)
2:1 Polis, 86 min.
Nie ma już w pierwszej grupie IV ligi 

śląskiej niepokonanej drużyny. Status ten 
jako jedyna miała do 11 kolejki drużyna 
Gwarka Tarnowskie Góry. Lepsi od tarno-
górzan okazali się piłkarze Marka Piotrowi-
cza, którzy pokonali Gwarka 2:1 (2:0). Zde-
cydowanie lepsze wrażenie na boisku spra-
wiali goście, ale w piłce nożnej liczą się 
zdobyte  bramki, a tych zawodnicy z Rudy 
mieli więcej.

 Slavia weszła w mecz znakomicie. Już 
w drugiej minucie meczu dobrym podaniem 
obsłużony został Kamil Moritz, który mimo 
przebiegniętych metrów z nieodstępującym 
go na krok Alexandrem Mrozkiem na ple-
cach, wytrzymał próbę nerwów i wbiegając 
na pole karne, oddał strzał w długi róg 
bramki, nie dając Mateuszowi Rosołowi 

szans na skuteczną interwencję. Mecz trwał 
dalej, a inicjatywę przejęli od razu tarnogó-
rzanie. Mimo posiadania piłki i ciekawych 
akcji, bramka Slavii była jak zaczarowana. 
Co nie udało się gościom, udało się gospo-
darzom. Jedno z nielicznych w pierwszej 
połowie wyjść graczy trenera Piotrowicza 
zakończyło się faulem w polu karnym i jede-
nastką dla Slavii. Skutecznym egzekutorem 
rzutu karnego okazał się Bartłomiej Macie-
jewski i z bezpieczną przewagą gospodarze 
schodzili na przerwę.

Drugie czterdzieści pięć minut zwiasto-
wało duże emocje. Przy rzęsistym deszczu 
Gwarek przypuścił atak na bramkę gospoda-
rzy, ale w dalszym ciągu goście razili nie-
skutecznością. Slavia ograniczała się do 
kontrataków i kilkakrotnie zagroziła bramce 
przyjezdnych. Sporo ożywienia w szeregach 
gości wniósł wprowadzony w drugiej poło-
wie Daniel Czapla. To właśnie po jego do-
środkowaniu w 86. minucie piłkę głową do 
bramki skierował Bartosz Polis. Na więcej 
jednak zawodnikom z Tarnowskich Gór nie 
starczyło sił i pierwsza porażka lidera stała 
się faktem.

Wawel: Gawlik – Rutkowski, Buchcik, 
Żur, Orszulik, Deptuch (Sławik), Macie-
jok, Majnusz, Foryś, Leszków (Schmidt), 
Lux (Aleksa) Trener: Kamil Zieleźnik

Grunwald: Radkiewicz – Fredyk (Dre-
szer, Stebel), Wolek, Szczypior, Cichecki, 
Kowalski, Maciongowski, Cymański (No-
wicki), Stanisławski, Kot, Chwastek

Trener: Teodor Wawoczny
1:0 Lux, 36 min. (karny)
2:0 Maciejok, 83 min. 
Na stadionie Wawelu Wirek odbyło się 

spotkanie Pucharu Polski na szczeblu pod-
okręgu Katowice pomiędzy gospodarzami 

a Grunwaldem Ruda Śląska. Zdecydowa-
nym faworytem potyczki byli podopieczni 
Teodora Wawocznego, którzy występują 
w III lidze. Boisko brutalnie zweryfikowało 
jednak różnicę klas rozgrywkowych. Co 
prawda przeważającą stroną w meczu byli 
goście, którzy nie wykorzystali nawet dwóch 
rzutów karnych, ale to zawodnicy trenera 
Zieleźnika awansowali do finału tych roz-
grywek wygrywając 2:0. Bez wątpienia 
pierwszoplanową postacią Wawelu był 
bramkarz Łukasz Gawlik, który dwukrotnie 
obronił jedenastki. Bramki dla miejscowych 
zdobyli Lux i Maciejok.

Biegowi pielgrzymi powrócili do Rudy 
Śląskiej! W ciągu trzech dni zawodnicy bie-
gnący w sztafecie pokonali ponad 450 km. 
W ten sposób sportowcy uczcili kolejną 
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. Do Wadowic, miasta rodzinnego  
Jana Pawła II, zawodnicy biegli przez Pol-
skę, Czechy i Słowację. – Jesteśmy zmęcze-
ni, ale szczęśliwi – powiedział po powrocie 
do Rudy Śląskiej pomysłodawca sztafety 
August Jakubik. 

W tym roku rudzcy biegacze do Wadowic 
udali się przez czeskie Morawy oraz Słowa-
cję, po drodze odwiedzając m.in. Opavę, 
Velehrad, Zlin, Cadce, Zwardoń, Żywiec, 
Andrychów. – Jako sportowcy chcieliśmy 

BIEGANIE

Sztafeta wróciła z Wadowic

właśnie w ten sposób podziękować za to 
wszystko, co Jan Paweł II zrobił dla naszego 
kraju i dla całego świata. W tej sztafecie nie 
chodziło o aspekt sportowy, bo my jako bie-
gacze realizujemy się na innych polach i ma-
my inne ambicje. Ważny był dla nas wymiar 
duchowy tej nietypowej pielgrzymki. Każdy 
z nas biegł do Wadowic z osobistą intencją 
– tłumaczył August Jakubik.  

W pielgrzymce udział wzięło dziesięciu 
zawodników Klubu Rekreacyjno-Sportowe-
go TKKF Jastrząb Ruda Śląska: ultramara-
tończyk August Jakubik, Mariusz Adam-
czyk, Andrzej Głuszek, Adam Jagieła, Stani-
sław Jurek, Ireneusz Krzon, Tomasz Kulpok, 
Marek Różański, Marek Szeszko oraz Jaro-

slaw Węgler. Zawodnikom towarzyszyła 
Krystyna Jakubik.

Trasa biegu podzielona została na kilku-
kilometrowe odcinki, które biegacze, zmie-
niając się, pokonywali indywidualnie. Po-
czątkowe i końcowe kilometry trasy za-
wodnicy pokonywali zaś wspólnie.  
– Pierwszy dzień był najtrudniejszy. Nie  
tylko było chłodno, ale także na odcinku ca-
łej trasy prowadzącej przez Czechy, padał 
deszcz. W drugi dzień pogoda się trochę po-
lepszyła. Dzisiejszy – polski odcinek – po-
konaliśmy już przy temperaturze 15 stopni. 
Po tak długiej trasie nie mogliśmy sobie 
wymarzyć lepszego finiszu – skomentował 
Tomasz Kulpok, uczestnik biegu.

W piątek biegacze wrócili na rynek w Nowym Bytomiu.
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.Naprawmy Polskę!
Naprawmy Śląsk! Lista nr 8
Monika Rosa
Kandydatka do Sejmu RP  

Miejsce 1

Marcin Stiller
Kandydat do Sejmu RP  

Miejsce 18

Adam Szymczyk
Kandydat do Sejmu RP  

Miejsce 5
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