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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

OGŁOSZENIA

Mieszkańcy Rudy, Goduli i Orzegowa zadawali pytania
O inwestycjach i remontach, a także o porządku w dzielnicy i bieżących problemach rozmawiali w czwartek (3.10) mieszkańcy Rudy z prezydent Grażyną Dziedzic i jej zastępcami. Natomiast w poniedziałek (7.10) pytania dotyczące swoich
dzielnic zadawali mieszkańcy Goduli i Orzegowa.

Państwa oddanie trudnej i wymagającej
pracy pedagogicznej jest godne szacunku
i najwyższego uznania.
Dziękuję za każdy dzień opieki i zaangażowania
w nauczanie kolejnych pokoleń rudzian.

Foto: UM Ruda Śląska

Mieszkańcy tej pierwszej dzielnicy
interesowali się m.in. modernizacją
stadionu Slavii przy ul. Sosinki. – Od
razu mówię, że w przyszłym roku to nie
nastąpi. Właścicielem stadionu jest
klub, a nie miasto. Potrzeba trochę
czasu i cierpliwości, żeby przejść przez
wszystkie niezbędne procedury – podkreślił wiceprezydent Krzysztof Mejer. Z sali padło też pytanie o powstanie Parku Kulturowego w Rudzie.
– Park Kulturowy tworzymy po to, bo
chcemy zmienić przestrzeń miejską
i zachować to, co tutaj jest unikatowe
na skalę europejską. Chcemy zachować tą niepowtarzalną zabudowę, która zachowała się jeszcze od czasów,
kiedy obecna Ruda była wsią, aż do
tego czasu, kiedy stała się dzielnicą
przemysłowego miasta – powiedział
Krzysztof Mejer.
Grupa osób pytała o pogłoski na temat planów zamknięcia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci przy
ul. Bujoczka. – Samorząd ma coraz
więcej obowiązkowych zadań do realizacji, a utrzymywanie świetlic, czyli
placówek wsparcia dziennego, nie należy do zadań obowiązkowych, ale fakultatywnych – powiedziała Anna
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy
Śląskiej. – Od dłuższego czasu obserwujemy funkcjonowanie tych placówek oraz analizujemy ich sytuację
– dodała.
Wielu mieszkańców interesowały
remonty poszczególnych budynków

Święto Edukacji Narodowej
jest wyjątkowym wydarzeniem,
kiedy mamy okazję podziękować
wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty.

W poniedziałek władze miasta spotkały się z mieszkańcami Goduli i Orzegowa.
oraz doprowadzenie centralnego
ogrzewania do niektórych z nich.
– W ostatnim czasie, dzięki uzyskanemu doﬁnansowaniu, podczas termomodernizacji budynków przy ul. Matejki wykonaliśmy instalację gazową.
Mam nadzieję, że ze względu na ochronę środowiska, uda się pozyskać odpowiednie środki, żeby sukcesywnie centralne ogrzewanie podłączać do kolejnych budynków – powiedział wiceprezydent Michał Pierończyk.
Z kolei podczas poniedziałkowego
(7.10) spotkania z mieszkańcami Goduli i Orzegowa poruszony został
m.in. temat zbyt małej liczby miejsc
parkingowych, szczególnie na osiedlach, gdzie znajdują się bloki. – Parkingi budujemy w miejscach ogólno-

dostępnych. Przy zasobach nienależących do miasta powinien o to zadbać
ich właściciel, czyli spółdzielnia lub
wspólnota mieszkaniowa – tłumaczył
wiceprezydent Mejer.
Z kolei w związku z powtarzającymi się sytuacjami zakłócania ciszy
nocnej, padło pytanie dotyczące możliwości wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych
na terenie miasta. – Jeśli wpłynie do
nas wniosek mieszkańców w tym temacie, zostanie on z pewnością skonsultowany oraz przedstawiony radnym do
zaopiniowania – poinformowała wiceprezydent Anna Krzysteczko. – Należy jednak pamiętać, że musi on dotyczyć całego miasta, a nie pojedynczej
dzielnicy – dodała.
AW

HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI
14 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90
17 X – czwartek – godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las – SP nr 8, ul. Główna 1
21 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Halemba – SP nr 24, budynek B (dawniej gimnazjum), ul. ks. Lexa 14
28 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

Niech praca będzie dla Was źródłem zadowolenia,
spełnienia i radości.
Życzę również zdrowia,
szczęścia w życiu prywatnym
i realizacji wszystkich planów.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

KOMUNIKAT
PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
Informuję wszystkich mieszkańców – wyborców miasta Ruda
Śląska, że w trakcie wyborów posłów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 13 października 2019 r. wyborcy niepełnosprawni będą mogli
skorzystać z bezpłatnej pomocy w dotarciu z miejsca zamieszkania do
lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej oraz z powrotem do miejsca
zamieszkania. Samochód odpowiednio przystosowany do przewozu
osób niepełnosprawnych będzie do dyspozycji w godzinach od 8.00
do 17.00.
Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu
800-158-800 oraz adresem e-mail: um_adm@ruda-sl.pl, do dnia
wyborów tj. do 13.10.2019 r.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska
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Sfinansowane przez KWW Koalicja Obywatelska PI .NiPL Zieloni

KOŁO ŚRODOWISKOWE PLATFORMY OBYWATELSKIEJ GŁOSUJE NA URSZULĘ KOSZUTSKĄ

dr inż. arch. Henryk Krzysztof Mercik, ur. 1969 r. w Chorzowie, mieszkaniec Rudy Śląskiej. Ab-

solwent I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Czynny architekt. Wieloletni miejski konserwator zabytków w Rudzie Śląskiej i Chorzowie, wykładowca akademicki. W latach
2015-2018 Członek Zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialny za kulturę, ochronę środowiska i planowanie
przestrzenne. Jeden z liderów śląskich organizacji działających na rzecz promocji regionalizmu, decentralizacji oraz
zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska (Ruch Autonomii Śląska i Śląska Partia Regionalna). Pomysłodawca utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie i Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.
Jeden z inicjatorów uruchomienia studiów z wiedzy o regionie dla nauczycieli edukacji regionalnej.

PROGRAM WYBORCZY

Rewitalizacja: upadający przemysł, eksploatacja górnicza i brak środków na remonty doprowadziły do upadku pięknych niegdyś dzielnic i centrów naszych miast. Świętochłowickie Centrum, Dzielnice Lipiny
i Chropaczów, Chorzów II, rudzkie dzielnice Orzegów i Ruda, centrum Siemianowic Śląskich, dzielnica Hugo
i inne położone z dala od centrum Katowic czekają na swoją szansę. Będę walczył o pieniądze i rozwiązania
prawne, które ułatwią remonty domów w zdegradowanych dzielnicach, tak aby powstał atrakcyjny zasób
tanich mieszkań pod wynajem z dostępem do infrastruktury.

Fundusz Ochrony Zabytków Przemysłowych: będę walczył o utworzenie dedykowanego funduszu wspierającego ochronę zabytków przemysłowych Górnego Śląska, na wzór
funduszu dedykowanego zabytkom Krakowa.
Decentralizacja: konieczne jest zatrzymanie procesu centralizacji państw i bliskiej perspektywy załamania finansowego samorządów. Będę działał na rzecz wzmocnienia prawnego i finansowej niezależności regionu, miast i gmin.
Ochrona dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska: będę

żądał powrotu do sprawy uznania ślōnskiej gōdki za język regionalny. Chcę też, aby nasze dzieci mogły
uczestniczyć w lekcjach edukacji regionalnej, nie tylko tam, gdzie samorządy na to stać, ale we wszystkich
szkołach naszego regionu.

Sfinansowane przez KWW Koalicja Obywatelska PI .NiPL Zieloni

Ekologia: wykorzystany i zużyty Górny Śląsk sam nie poradzi sobie z problemami ekologicznymi
takimi jak niska emisja i powstałymi w ostatnich latach składowiskami odpadów. Będę walczył o utworzenie
rządowego programu likwidacji uciążliwych składowisk odpadów oraz wsparcia finansowego mieszkańców
w walce z niską emisją.

Urszula Magdalena Koszutska,

psycholog, psychoterapeuta, dyrektor PPP, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego V i VI kadencji. Ślązaczka od pokoleń. Inicjator i koordynator licznych projektów o charakterze
społecznym. Nagrodzona „Złotym Laurem Pro Publico Bono”, posiada tytuł „Spolegliwy Przyjaciel Rzemiosła”, Laureatka Plebiscytu „Kobieta na Medal”. Matka dwóch córek, mąż – Tomasz dr hab. n.med. chirurg i urolog dziecięcy.

W sejmie będę zabiegać o:
•
•
•
•
•
•
•

większe finanse dla Śląska, interes regionu moim celem,
tworzenie ponadpartyjnych porozumień,
dla ochrony zdrowia i edukacji,
czyste powietrze dla nas, naszych dzieci i wnucząt, życie bez smogu,
wsparcie edukacji, kultury i języka regionalnego,
wzmacnianie samodzielności samorządów, opartej na dialogu,
szkołę środowiskową, dbającą o potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ważne jest, aby głosować na osoby, które są
przygotowane i wzbudzają zaufanie. Taką
osobą jest Urszula
Koszutska, dlatego zachęcam do oddania na
nią głosu.
JAN OLBRYCHT – europoseł

Urszulę Koszutską
znam od wielu lat
i wiem, że to osoba,
która dzięki swoim
kompetencjom idealnie nadaje się do
pracy w charakterze
Posła RP.
Krzysztof Hanke – satyryk

To osoba niezwykle
kompetentna i profesjonalna w tym co
robi. Profesjonalistka w pracy i polityce. Gorąco polecam
oddanie głosu na
rudziankę Urszulę
Koszutską.

Urszula Koszutska to
osoba o niezwykłej
wrażliwości na problemy społeczne i niekwestionowanych kompetencjach, jeśli chodzi
o rozwiązywanie problemów społecznych,
szczególnie ludzi młodych.
prof. dr hab. inż. MAREK GZIK
– Politechnika Śląska

WOJCIECH SAŁUGA
– były Marszałek Województwa
Śląskiego

Polecam Urszulę Koszutską jako fachowca i profesjonalistkę
w swojej dziedzinie. Cenię ją za jej podejście do ludzi i zaangażowanie w to co robi.
dr hab. n. med. Wojciech Cnota
ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej

W moich pierwszych w życiu wyborach oddam głos
na Urszulę Koszutską. Chcę, żeby to
właśnie ona reprezentowała nasze
miasto i region
w Parlamencie.

MARTA MANSFELD
– studentka, wokalistka

W Urszuli cenię
jej skromność
oraz umiejętność nawiązywania kontaktów w sposób
delikatny, taktowany i kulturalny. Cenię sposób, w jaki
pochyla się nad
problemami ludzi z różnych grup społecznych, a także
umiejętność rozwiązywania problemów
bez wchodzenia w spory i konflikty.
HALINA KOZIOŁ-WOŹNIKOWSKA
psycholog
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GÓRNICTWO

OGŁOSZENIA

Tragedia w kopalni Bielszowice

W dniu 3 października 2019 r.
na stanowisku pracy
w PGG SA Oddział KWK Ruda
zginął tragicznie

Dziewięciu górników zostało rannych, w tym trzech ciężko. Jedna osoba niestety nie przeżyła. To bilans tragedii, do której doszło
w czwartek (3.10) po południu w kopalni KWK Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej.
Do tąpnięcia doszło ok. godz. 15 na poziomie 1000 m. W jego rejonie znajdowało
się wówczas 17 górników. Z szesnastoma
osobami od razu nawiązano kontakt, jeden
górnik był poszukiwany. Niestety nie udało
się go uratować pomimo prowadzonej reanimacji. 39-letni mężczyzna pracował jako
elektryk w pochylni II-Z.
Dziewięciu poszkodowanych górników
przetransportowano do szpitali m.in. w Katowicach-Ochojcu, Krakowie, Zabrzu, Gliwicach, Mikołowie i Sosnowcu. Stan trzech
z nich po wypadku określany był jako cięż-

ki. Obrażenia to m.in. złamania i stłuczenia
oraz urazy kręgosłupa. Także siedmiu pozostałych górników zostało objętych opieką
medycznych. Wszyscy poszkodowani to
pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, do
której należy KWK Ruda Ruch Bielszowice. – Spółka udzieli osobom poszkodowanym i ich rodzinom wszelkiej pomocy, tak
jak to zawsze czyni – zapowiedział po wypadku Tomasz Rogala, prezes PGG.
Dodajmy, że wstrząs miał siłę 2,6 stopnia
w skali Richtera i doszło do niego w rejonie
szybu Wygoda w Mikołowie, gdzie też pro-

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju
215) następujących wykazów nieruchomości:
• Wykaz nieruchomości, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod
miejsca parkingowe w rej. ul. Czesława
Miłosza,
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod nowe
urządzenie reklamowe w rej. ul. Zabrzańskiej,
• Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod nowe
urządzenie reklamowe w rej. Drogowej
Trasy Średnicowej.

wadzona była akcja ratunkowa. Uczestniczyły w niej m.in. śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które transportowały
poszkodowanych.
Przyczyny oraz okoliczności czwartkowego wypadku badać będzie Okręgowy Urząd
Górniczy w Gliwicach, a także Wyższy Urząd
Górniczy, Państwowa Inspekcja Pracy oraz
prokuratura.
Wypadek w bielszowickiej kopalni był
szesnastym śmiertelnym w górnictwie węgla
kamiennego w tym roku.
JO

Pani Bożenie Pawluk wraz z Rodziną
wyrazy szczerego współczucia oraz słowa
pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MĘŻA
składają
Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodnia Wirecka

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

Panu lek. med. Rafałowi Zubowiczowi
składają
Zarząd oraz Pracownicy
LUX-MED Sp. z o.o. Przychodnia Wirecka

FIRMA PARK PAMIĘCI

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR

O DOKONYWANIE OPŁAT
ZALEGŁYCH GROBÓW

O DOKONYWANIE OPŁAT
ZALEGŁYCH GROBÓW

uprzejmie prosi

na cmentarzach komunalnych przy ulicy
Chorzowskiej w Nowym Bytomiu oraz przy
ulicy Hlonda w Orzegowie.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty
przez wiele lat, będziemy groby

SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

uprzejmie prosi

na cmentarzach komunalnych
przy ulicy 1 Maja w Halembie
oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty
przez wiele lat, będziemy groby

SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE
Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

śp.

ADAM NIEDZIELA
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom
serdeczne wyrazy współczucia
składają
Pracownicy i Dyrekcja
Oddziału KWK Ruda

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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość
o tragicznej śmierci

śp. Adama Niedzieli

pracownika Kopalni Węgla Kamiennego „Ruda”
Ruch „Bielszowice”.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Andrzeja Sierońskiego
Honorowego Obywatela Miasta Ruda Śląska,
Przewodniczącego Rady Gminy Giżycko,
Wójta Gminy Giżycko w latach 2002-2014.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl 

SCHRONISKO TOZ FAUNA

Od 25 lat opiekują się zwierzakami

Foto: AL

25 lat temu w naszym mieście powstało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”, którego głównym celem od początku stało się prowadzenie schroniska. Z roku na rok przy ul. Bujoczka powstał
obiekt godny pozazdroszczenia przez niejedno miasto. Z okazji jubileuszu w ubiegłym tygodniu m.in.
oddany został do użytku kolejny budynek w schronisku, zorganizowano dogtrekking, festyn rodzinny
oraz piknik rowerowy. O historii TOZ „Fauna” rozmawiamy z jego prezes, Beatą Drzymałą-Kubiniok.
– Jak do tego doszło, że w Rudzie Śląskiej powstało schronisko dla zwierząt?
– Jako młoda dziewczyna miałam kilka sytuacji, kiedy spotkałam zwierzęta, które potrzebowały pomocy i zawsze starałam się to robić. Potem tak się złożyło, że jeden z moich kolegów chciał adoptować psiaka i w tym
celu udaliśmy się do schroniska w sąsiednim mieście.
Tam dowiedzieliśmy się, że zwierzaki przebywają
w schronisku przez kilka dni, a jeżeli nie są adoptowane, to poddaje się je eutanazji. W tamtych czasach, czyli ok. 25 lat temu w mało kim wzbudzało to jakiekolwiek uczucia i protesty, ale w nas tak. Później trafiłam
na nieżyjącą już dzisiaj prezes Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Zabrzu, panią Jadwigę Torosiewicz.
Ona zachęciła mnie do działalności na rzecz zwierząt.
Okazało się, że na terenie Śląska jest większa grupa ludzi, którzy próbują coś robić w tej sprawie, ale są to już
osoby w podeszłym wieku i brakuje ludzi młodych, którzy chcieliby pomagać w schroniskach. Tym sposobem
zaczęłam angażować się w działalność oddziału zabrzańskiego TOZ, gdzie dowiedziałam się, że to właśnie na terenie Rudy Śląskiej pojawiły się pierwsze
osoby, które zaraz po wojnie działały na rzecz zwierząt.
Idea ta rozlała się na ościenne miasta, ale w samej Rudzie Śląskiej nie była kontynuowana. Namawiano mnie
więc do tego, żeby stworzyć oddział TOZ w naszym
mieście. I tak zaczęłam rozwieszać plakaty w Rudzie
Śląskiej z zachętą do działania…
– Co wydarzyło się później?
– Pierwszą ważną decyzją było to, że staliśmy się odrębnym stowarzyszeniem, a nie oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Następnie podjęliśmy uchwałę mówiącą o tym, iż priorytetem
w naszej działalności będzie utworzenie schroniska dla
zwierząt. To była jedna z pierwszych uchwał „Fauny”
w 1994 roku. W końcu po trzech latach działalności
udało nam się wygrać przetarg na prowadzenie opieki
nad bezdomnymi zwierzętami w mieście. Następnym
przełomowym momentem był pierwszy samochód, który otrzymaliśmy w prezencie od Poczty Polskiej i którym mogliśmy jeździć na interwencje. Zanim do tego
doszło, jeździliśmy komunikacją miejską, a jeżeli stan
psiaka był na to zbyt poważny, to szliśmy np. do lecznicy piechotą. Z jednej strony więc rozwijaliśmy się, ale
nadal były to dla nas bardzo trudne czasy. W końcu udało się też uzyskać status Organizacji Pożytku Publicznego. Tym samym pojawiła się szansa na dodatkowe pieniądze, poza tymi które otrzymywaliśmy od miasta oraz
ościennych gmin, a co wystarcza na bieżące utrzymanie
schroniska. Stanie się OPP było jak światełko w tunelu.
I tu przyszedł czas na trzecią i jedną z najważniejszych
uchwał, czyli o utworzeniu wymarzonego przez nas
planu zagospodarowania przestrzennego schroniska.
Wtedy traktowałam to jako utopię. Idea była taka, że
najpierw zrobimy porządne ogrodzenie całego obiektu,
a potem zapewnimy maksymalnie dobre warunki bytowe zwierzętom. W tym celu powstał budynek gospodarczy z kuchnią oraz kotłownią, żeby zapewnić ogrzewanie naszym podopiecznym. Proszę sobie wyobrazić
– wówczas schronisko było podzielone na cztery sektory, z bud układaliśmy kręgi i kiedy była zima, wystawiliśmy psiakom palety oraz kołdry i koksiaki, żeby zwierzęta mogły się jakoś ogrzać. Chcieliśmy od tego odejść,
więc najpierw sukcesywnie zaczęły powstawać
zewnętrzne boksy, a później po kolei powstawały pawilony z podgrzewaną podłogą. Jednak już kiedy utwo-
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rzone zostały kotłownia i kuchnia, powoli zaczęłam
wierzyć w nasz plan. W międzyczasie remontowaliśmy
istniejące budynki. Remontowaliśmy i równocześnie
inwestowaliśmy.
– Aż dotarliście do?
– W tym roku udało nam się dobrnąć do budowy
ostatniego budynku, który będzie służył nie zwierzętom, ale ludziom, którzy chcą pomagać naszym podopiecznym. Będą tutaj magazyny, archiwum, salka edukacyjna dla dzieci, pomieszczenie dla wolontariuszy,
pomieszczenia socjalne, biuro i pokój adopcji
z prawdziwego zdarzenia, którego na ten moment nie
posiadamy.
– 25 lat i ogrom pracy. Co sprawiło, że poświęca
się Pani w ten sposób dla rudzkiego schroniska?
– Tak jak wspominałam, wszystko wynika z mojego
dzieciństwa. Mam gdzieś schowany liścik z tych czasów, w którym napisałam, że kiedy stanę się dorosła to
będę pomagać wszystkim zwierzakom. Wynikało to
z tego, że kiedy kolejny raz zobaczyłam bezdomnego
psiaka i chciałam go zabrać do domu, to rodzice nie
zgodzili się. Tymczasem ja nie potrafiłam przestać myśleć o tym, że mogłam pomóc.
– Mówiąc krótko – czym skorupka za młodu nasiąknie...
– W tej chwili mamy pod opieką ok. 100 bezdomnych psów oraz ok. 40 kotów. Są to liczby nieporównywalnie mniejsze od tych sprzed 10, czy 15 lat. Myślę, że
oprócz tego, iż dziś możemy się cieszyć obiektem na
skalę europejską to sukcesem naszej działalności jest
właśnie malejąca liczba bezdomnych zwierząt. Jest to
wynik tego wszystkiego, co udało nam się zrobić przez
25 lat poprzez m.in. edukację, czyli np. organizację
konkursów dla dzieci, które przeprowadzamy co roku.
Jest jeszcze inne aspekt. Bywały momenty, kiedy zostawałam z pracą w schronisku zupełnie sama i wtedy pomagały mi właśnie dzieci. Gdyby nie one, nie poradziłabym sobie w pojedynkę. Jednym z takich wolontariuszy jest Ania, która jest ze mną do dzisiaj. Pamiętam,
kiedy jako 12-latka wykonywała tutaj prace na poziomie dorosłego. Tych dzieci było zresztą bardzo dużo
i wracają one do dzisiaj. Przychodzą adoptować zwierzęta albo by pokazać swoim dzieciom, jak wygląda
schroniska. Miałyśmy także dziewczyny, które nie wyjeżdżały na wakacje, tylko spędzały ten czas w schronisku i pomagały nam. Teraz z kolei planujemy współpracować z panią psycholog, która będzie spotykała się
z dziećmi w salce edukacyjnej, a która także jako dziecko przychodziła do nas do schroniska. Ta edukacja właśnie – obok sterylizacji zwierząt, którą wprowadziliśmy
w naszym schronisku jako jedni z pierwszych w Polsce
oraz identyfikacji zwierząt, którą po wielu bojach udało
się wreszcie zrealizować – sprawia, że moglibyśmy
znaleźć drugi dom dla wielu zwierząt. Joanna Oreł

Co w powietrzu, to w sercu

REKLAMA

Z pionierem zabiegów angioplastyki wieńcowej „balonikowania” na Śląsku, który
w 1987 roku wprowadził dyżury 24-godzinne dla chorych z zawałem serca oraz był jednym
ze ścisłych współpracowników prof. Zbigniewa Religi, profesorem doktorem habilitowanym
nauk medycznych Andrzejem Lekstonem, obecnie pracownikiem naukowym w Śląskim Uniwersytecie Medycznym i kierownikiem Pracowni Hemodynamiki w Śląskim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu, rozmawiamy o wpływie zanieczyszczeń powietrza na układ sercowo-naczyniowy i na zdrowie mieszkańców woj. śląskiego.

– W Pana naukowych badaniach dużo miejsca
zajmuje czystość naszego powietrza. O smogu
ostatnio mówi się bardzo dużo, ale te szkodliwości
zapewne znane są od lat?
– Mimo że rezultaty badań prowadzonych przez naukowców, w tym i w naszym ośrodku, dowodziły niezbicie, że stan powietrza ma kolosalny wpływ na nasze
zdrowie i liczbę przedwczesnych zgonów, nikt z decydentów nie chciał tego słuchać, bo był to temat zdecydowanie niewygodny politycznie. Mogę powiedzieć,
że kilka lat temu nareszcie coś drgnęło i teraz nie tylko
się mówi, ale po naszych alertach, a to cieszy, podejmuje konkretne przedsięwzięcia. Z raportu WHO
z 2016 roku wynika, że na świecie jest około
7 mln przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza, w tym prawie 3 mln razem to choroba niedokrwienna serca (1 mln) i udar
mózgu (1 mln) oraz 1 mln to ostra niewydolność oddechowa i POCHP (0,4 mln) i rak płuca (0,4 mln).
W Polsce wg Raportu Europejskiej Agencji Środowiska rocznie stwierdza się między 47 000 a 50 000 zgonów (z podobnymi proporcjami). Wzrost umieralności
w populacji ogólnej został dobrze udokumentowany.
Statystyczny mieszkaniec UE żyje 8 miesięcy krócej,
Polak aż 10 miesięcy. Według różnych analiz powietrze jest siódmym czynnikiem ryzyka rozwoju wielu
schorzeń po nieodpowiedniej diecie, nadciśnieniu tętniczym, paleniu papierosów, wysokim poziomie cholesterolu, otyłości i nadwadze oraz cukrzycy.

– Czy wiadomo, jakie konkretnie substancje wywołują choroby, o których Pan mówi?
– Zarówno pyły, jak i gazy. Nie można ich oddzielać.
To jest właśnie to, na co nie mamy wpływu. Jeżeli widzimy wodę, która jest brudna, to jej nie pijemy. Ale
nie możemy przecież powiedzieć, że skoro powietrze
jest zanieczyszczone, to nie będziemy oddychać. To, co
wdychamy, wpływa fatalnie m.in. na układ sercowonaczyniowy, oddechowy i centralny układ nerwowy.
Szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. Dodatkowo zanieczyszczenia osadzając się, powodują skażenia wody i gleby, a z nich przedostają się do pokarmów
i negatywnie wpływają na inne funkcje organizmu.
– Co w takim razie możemy jeszcze zrobić?
– Cieszy, że nareszcie nasze opracowania zaczęły
wpływać na wdrażanie programów ograniczających
emisję, ale to początek. Musimy nadal edukować, by
zmieniać mentalność. Sąsiad, który pali śmieci, często
nie wie, że szkodzi nie tylko innym, ale i sobie. Dzisiaj, jeżeli ktoś zgłosi to straży miejskiej, będzie uważany za donosiciela i wielu ludzi obróci się przeciwko
niemu, a nie temu, który truje. Koniecznym jest uzmysławianie, że teraz to, co mamy w powietrzu to przede
wszystkim efekt niskiej emisji, która pochodzi z gospodarstw domowych, gdzie często pali się wszystkim (procesy spalania poza przemysłem 49,7%) oraz
transportu drogowego (13,5%) wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 2014
– KOBIZE).
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA

Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, 41-700
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22
Ruda Śląska, dnia 2.10.2019 r.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg
dwustopniowy na wykonanie w swoich zasobach robót remontowo-budowlanych w 2020 r. i zaprasza Wykonawców do składania ofert wstępnych (I etap przetargu) na niżej wymienione rodzaje robót:
1. OGÓLNOBUDOWLANE
2. MALARSKIE
3. KOMINIARSKIE I ZDUŃSKIE
4. DEKARSKIE
5. STOLARSKIE
6. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH
TYPU „ACEKOL” Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
7. CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKÓW
8. ŚLUSARSKIE
9. DROGOWE
10. URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI OSIEDLOWEJ
11. WYKONANIE I REMONTY PLACÓW ZABAW, MAŁEJ
ARCHITEKTURY ORAZ PLACYKÓW GOSPODARCZYCH
12. ZAKUP I DOSTAWA PIASKU DO PIASKOWNIC ŁĄCZNIE Z TRANSPORTEM
13. ELEKTRYCZNE
14. KONTROLA INSTALACJI GAZOWYCH ŁĄCZNIE Z USUWANIEM STWIERDZONYCH PRZECIEKÓW
15. REMONTY INSTALACJI WODNEJ, C.O., GAZOWEJ,
KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ
16. USUWANIE AWARII KANALIZACYJNYCH Z MONITORINGIEM
17. DERATYZACJA, DEZYNSEKCJA, DEZYNFEKCJA I USUWANIE GNIAZD OS
Oferty na wybrane rodzaje robót należy składać
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG
DWUSTOPNIOWY – OFERTA WSTĘPNA” w sekretariacie RSM do dnia 20.11.2019.r. do godz. 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.19 r. o godz. 9.00
w siedzibie RSM, w pokoju nr 317.
Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu
przetargów” obowiązującego w RSM oraz powinny
być przygotowane w zakresie i sposobie określonym
w „Specyﬁkacji Istotnych Warunków Zamówienia”.
Formularz zawierający „Specyﬁkację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia 10.10.19 r. do
dnia 19.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, adres:
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
• dokonać wpłaty na konto PKO BP SA I/O Gliwice 43
1020 2401 0000 0302 0039 3751,
• zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT,
• odebrać SIWZ w pokoju nr 310.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy
przesłać faxem lub e-mailem zamówienie, z podaniem
danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 123,00 PLN z VAT-em.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są pani Teresa Kałuża i pan Stanisław Wuzik, w siedzibie Spółdzielni pokój 310 i 309 telefon 32 248-24-11
wewnętrzny 306 i 286 w godzinach od 7.00 do 10.00
od poniedziałku do piątku.
Wyniki przetargu zamawiający ogłosi na tablicy
ogłoszeń w budynku Zarządu i Internecie.
Oferenci zakwaliﬁkowani do drugiego etapu otrzymają pisemne zaproszenie do składania ofert ostatecznych na wybrane zakresy robót.
RSM zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferentami na temat treści
złożonych ofert wstępnych, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania
przyczyn.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Emanuela
Smołki, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego przetargu
ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 787 m2,
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Rudzie przy ul. Emanuela Smołki, oznaczona numerem geodezyjnym 2019/33 obręb Ruda k.m.8, użytek „Bp”,
zapisana w księdze wieczystej KW nr GLIS/00021140/4.
W dziale III KW nr GLIS/00021140/4 ﬁgurują wpisy, dział IV
tej księgi jest wolny od wpisów.
Przetarg przeprowadzony w dniu 04.09.2019 r. zakończył
się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ww. działka ﬁguruje jako MNU1 – teren
zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz częściowo teren
ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).
Zbywana nieruchomość – niezabudowana, o regularnym
kształcie zbliżonym do trapezu, położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Teren działki lekko pochyla
się w kierunku południowym, jest porośnięty dziko rosnącą roślinnością. Przez działkę przebiega sieć energetyczna.
Dojazd do nieruchomości zapewniony jest bezpośrednio
z drogi publicznej ulicy Emanuela Smołki, a zjazd należy
zlokalizować w odległości przynajmniej 10 m od skrzyżowania z ulicą Starowiejską.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi
104.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka
podatku wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2019 r. o godz. 10.00
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II
6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne,
które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości)
i w terminie do dnia 8.11.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.200,00 zł, przelewem na konto:
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,
z dopiskiem „wadium – ul. Smołki” (za datę wniesienia
wadium 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 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz
przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni
od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. nr 32-248-75-63.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej
położonej w rejonie ulicy Lipińskiej, która zostanie
oddana w dzierżawę na okres 9 lat z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty,
ul. P. Niedurnego 69, tel 32 248-62-40, www.mckrudasl.pl
11 października /piątek/ godz. 17.00
Helena Dzionyk – Duszy jedwabistość – wernisaż wystawy malarstwa na jedwabiu
Helena Dzionyk ukończyła wydział artystyczno-pedagogiczny Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie zajmuje
się unikatową sztuką tworzenia obrazów na zwiewnym, delikatnym jedwabiu. Dochodziła do tej techniki
samodzielnie, osiągając w niej mistrzostwo. Malowanie na jedwabiu wymaga precyzji dotknięcia pędzla,
ponieważ raz położona plama, nie jest możliwa do usunięcia i poprawienia. Prace są dynamiczne i tajemnicze.
Wiele z nich to obrazy abstrakcyjne, utrzymane w ciepłej tonacji barw. Są wynikiem reﬂeksji artystki nad sensem
życia ludzkiego, narodzinami, przemijaniem. Stanowią wizję tego co było, jest i być może. Wystawę będzie
można oglądać do 12 listopada w galerii „Fryna” MCK.
Wstęp wolny
13 października /niedziela/ godz. 12.00
KRAKOWSKI SALON POEZJI w Rudzie Śląskiej
Wydanie specjalne z okazji 60-lecia Miasta Ruda Śląska – twórczość Krystiana Gałuszki.
W programie: wiersze z tomiku Krystiana Gałuszki „Miasto ER” w interpretacji Andrzeja Warcaby. Oprawa
muzyczna: Józef Osmenda, Przewodniczący Rady Seniorów. Prowadzenie: Nina Siwy.
Bilety w cenie: 8 zł (miejsca nienumerowane)
13 października /niedziela/ godz. 16.00 i 17.15
MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU – Muzyka i kolory
Koncert umuzykalniający dla niemowląt i dzieci do lat 6 z rodzinami. Różnorodna, zmienna i dynamiczna
muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności
dziecka. Prowadzone są w oparciu o teorię i doświadczenie amerykańskiego psychologa muzyki – prof. Edwina
E. Gordona.
Bilety w cenie: 15 zł (dzieci), 25 zł (rodzice)
16 października /środa/ godz. 17.00
MAGIA ZIÓŁ – wykład ZDOBIENIE MOTYWAMI ROŚLINNYMI METODĄ DECOUPAGE – warsztaty
Prowadzenie: Maria Jolanta Wolna, antropolog kultury i religii.
W ramach projektu „Roczniki”
Wstęp wolny
18 października /piątek/ godz. 18.00
EFEKT MOTYLA
Spektakl w wykonaniu grupy tanecznej „Poruszenie” – w ramach cyklu „Kameralna Przestrzeń Artystyczna”
Bilety w cenie: 15 zł (parter)
19 października /sobota/ godz. 17.00
OSTRA JAZDA
Spektakl komediowy Teatru Komedia w Warszawie – wyst. Marta Wierzbicka, Katarzyna Żak, Mirosław Baka, Jan
Jankowski, Przemysław Sadowski
Bilety w cenie: 100 zł (parter), 70 zł (balkon)
Dom Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach, ul. E. Kokota 170 tel. 32 240-21-25, www.domkulturyrsl.pl
10 października /czwartek/ godz. 16.30
RUDA ŚLĄSKA JEST KOBIETĄ – Debata – prowadzenie Anna Morajko-Fornal, Grzegorz Poloczek
Największą wartością tego Miasta są LUDZIE, a wszystkiemu winne są BABY!
Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Domu Kultury
18 października /piątek/ godz. 18.00
KONCERT JUBILEUSZOWY z okazji 100 lecia Orkiestry Dętej KWK „Bielszowice”
Paraﬁa Ewangelicko-Augsburska Odkupiciela w Wirku, ul. 1 Maja 291
Ewangelickie Dni Kościoła w Wirku
12 października, godz. 17.30 – Koncert Organowy – Marcin Gabor, Michał Sosna
13 października, godz. 17.30 – Kwartet smyczkowy Altra Volta
Wstęp wolny
KINO PATRIA – Ruda Śląska ul. Chorzowska 3, tel. 32 742-77-92
23 października /środa/, godz. 19.00
Dyskusyjny Klub Filmowy KaFe In-nI – ,,Wilkołak” w reżyserii Adriana Panka
,,Wilkołak” to pierwszy rasowy polski horror od dekad. Film został nagrodzony dwiema nagrodami na Festiwalu
w Gdyni (za reżyserię i muzykę) i dwiema na prestiżowym Black Nights Film Festival w Tallinie.
In-nY Dom Kultury – Ruda Śląska, ul. Oświęcimska 87, tel. 32 707-33-31
IX Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych
12 października – godz. 9.00-13.00 – przyjmowanie modeli, godz. 10.00-16.00 – zwiedzanie wystawy
13 października – godz. 9.00-13.30 – zwiedzanie wystawy, giełda modelarska, godz. 13.30 – ogłoszenie
wyników
Wstęp wolny

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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SZLACHETNA PACZKA

Odpowiadają dobrem

Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „odpowiadam dobrem”. W tej chwili
wolontariusze, których nabór trwał przez
ostatnie tygodnie, poszukują rodzin (z reguły jest ich kilkadziesiąt) do udziału
w projekcie. – Rozpytujemy o nie m.in.
w szkołach, fundacjach, czy stowarzyszeniach. Ponadto taką rodzinę może zgłosić
każdy, kto widzi, że jest ona w potrzebie.
Następnie będziemy odwiedzać zgłoszone
rodziny i na tej podstawie stworzymy bazę
– wyjaśnia pan Radosław, wolontariusz
Szlachetnej Paczki w Rudzie Śląskiej.
16 listopada nastąpi otwarcie bazy
i wówczas darczyńcy poznają rodziny oraz
ich potrzeby. Na tej podstawie będą mogli
skontaktować się z wolontariuszami, by
ustalić szczegóły współpracy i to, co powinno znaleźć się w „szlachetnych paczkach”. – Najczęściej przekazujemy podstawowe rzeczy, takie jak m.in. ubrania, żyw-

ność, artykuły chemiczne, czy opał. Jednak
każda rodzina ma różne zapotrzebowania.
Między innymi przekazywaliśmy takie
sprzęty jak łóżka, wózki inwalidzkie, piecyki, artykuły AGD, czy sprzęt sportowy. Jednego roku remontowaliśmy również mieszkanie – wylicza pan Radosław.
Te wszystkie ,,prezenty” przygotowywane są przez darczyńców, a tych nie brakuje. – Są to często indywidualne osoby
albo np. szkoły, czy firmy. Mieliśmy także
rodzinę z Gliwic, która zrezygnowała z robienia sobie prezentów świątecznych,
a przygotowała je dla innej, bardziej potrzebującej rodziny – wspomina wolontariusz z Rudy Śląskiej. To wszystko nie byłoby jednak możliwe bez właśnie wolontariuszy, którzy koordynują Szlachetną Paczkę i sprawiają, że prezenty trafiają do rodzin. W tym roku finał akcji odbędzie się
w weekend 7-8 grudnia. – Dla mnie naj-

PRACA DLA KSIĘGOWEGO
Poszukujemy pracownika
na etat do pracy księgowej

Osoba fizyczna lub biuro rachunkowe
Miejsce pracy: Ruda Śląska – Ruda

tel. 606 875 531

ważniejsza jest chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i to, że „lubię ludzi”, bo
takie też jest hasło Szlachetnej Paczki.
Działam w niej już piątą edycję i niesamowita jest dla mnie radość, jaką daje ta akcja oraz to, że możemy sprawić, iż wiele
ludzi nie będzie się czuło samotnie
– zwłaszcza przed świętami – podsumowuje pan Radosław.
Joanna Oreł

Foto: Materiały od wolontariusza

Około 20 wolontariuszy weźmie w tym roku udział w akcji Szlachetna Paczka, której celem jest obdarowanie najbardziej
potrzebujących rodzin, co udaje się dzięki wsparciu ze strony darczyńców. Finał akcji odbędzie się 7 i 8 grudnia.

Oto wolontariusze biorący udział w ubiegłorocznej edycji akcji.
REKLAMY
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Rudzki Informator Samorządowy
Ostatnie zmiany w przepisach prawa skutkować mogą mniejszymi dochodami do miejskiego budżetu. I to o wiele milionów złotych. Spowoduje to ograniczenie możliwości inwestycyjnych miasta oraz konieczność „cięć” wydatków bieżących na jego utrzymanie. Sytuacja ta dotyczy nie tylko
Rudy Śląskiej, ale samorządów w całej Polsce.

Napięte finanse

Spadek dochodów spowodowany
będzie zmianami w systemie podatkowym, przez które zmniejszą się
wpływy do budżetów jednostek samorządowych z tytułu podatku PIT.
Dla Rudy Śląskiej oznacza to około
27 mln zł „na minusie”. Poza tym

sytuację finansową gmin pogorszy
podwyższenie płacy minimalnej,
co w przyszłym roku będzie skutkować zwiększeniem wydatków
o ponad 30 mln zł. Wszystkie te
zmiany, choć korzystne dla pracowników, dla samorządów oznaczają

Koszty utrzymania
miasta rosną

mniejsze dochody przy zwiększonych wydatkach.
Na stan finansów miasta w coraz
większym stopniu wpływa także sytuacja w oświacie. Reforma systemu
edukacji, wzrost wynagrodzeń nauczycieli nie są w pełni rekompen-

sowane przez subwencję oświatową.
Tylko w tym roku do całego systemu Ruda Śląska dopłaci w sumie
124 mln zł! To blisko 5 mln zł więcej niż w 2018 r. Planowania i realizacji budżetu nie ułatwiają także
ciągle rosnące koszty utrzymania

miasta, na co wpływ ma wzrost cen
materiałów budowlanych, energii
i usług oraz brak ludzi do pracy.
Poniżej zaprezentowano, jak te
wszystkie okoliczności wpływają
na finanse Rudy Śląskiej i jakie mogą rodzić skutki.

CENA 1MWh ENERGII ELEKTRYCZNEJ

KOSZT KOSZENIA 1 m2 TRAWNIKA

KOSZT ODŚNIEŻANIA I/LUB POSYPYWANIA 1 KM
DROGI I i II KOLEJNOŚCI

KOSZT ODŚNIEŻANIA I/LUB POSYPYWANIA 1 KM
DROGI III i IV KOLEJNOŚCI

Sytuacja na rynku pracy, w tym wzrost pensji minimalnej, powoduje, że koszty usług świadczonych przez firmy w ostatnich
2-3 latach drastycznie wzrosły. Do tego dochodzi ponad 50 proc.
podwyżka cen prądu dla samorządów, które w odróżnieniu od odbiorców indywidualnych nie mogły liczyć na „zamrożenie” stawek.
Ma to ogromny wpływ na wydatki miasta.
Rosną koszty utrzymania zieleni, czyszczenia ulic i chodników,
konserwacji itd. Poza tym ciągle wzrastają ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, czego główną przyczyną są
rosnące ceny dyktowane przez instalacje regionalne.

KOSZT ZAGOSPODAROWANIA I ODBIORU
1 TONY ODPADÓW KOMUNALNYCH

Ruda Śląska może stracić miliony
Podatek PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych, który bezpośrednio obciąża podatnika
i jest odprowadzany do budżetu państwa. Część z tych środków władze centralne przekazują samorządom. W przypadku Rudy Śląskiej jest to 48,33 proc. udziału.
W tym roku rząd zdecydował
o zmianach w systemie podatkowym, czyli wprowadzeniu od
1 sierpnia zerowego PIT-u dla
osób do 26. roku życia oraz obniżeniu pierwszej stawki podatkowej z 18 do 17 proc. i co najmniej dwukrotnym podniesie-

niu kosztów uzyskania przychodów dla pracowników od
1 października 2019 r. Dochody
z podatku PIT stanowią blisko
połowę dochodów własnych
Rudy Śląskiej. Pozostałą część
stanowią głównie środki pochodzące z podatków i opłat lokal-

nych płaconych przez mieszkańców. Z dochodów własnych
samorząd finansuje bieżące
utrzymanie miasta (zagospodarowanie i odbiór odpadów,
sprzątanie, utrzymanie zieleni,
remont infrastruktury oraz wynagrodzenia).

o tyle mogą być mniejsze wpływy do budżetu miasta
w 2020 r. z powodu zmian w systemie podatkowym

Struktura dochodów własnych
miasta – bez subwencji
i dotacji wg stanu na 30.06.2019 r.
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Wynagrodzenia
rosną, a miasto traci

9.10.2019

Miasto
dostanie po kieszeni

Ostatnie zmiany w przepisach, mające negatywny wpływ na dochody miasta, w znaczący sposób oddziaływują na wydatki bieżące. Dzieje się tak, ponieważ miasto jest „firmą”, która nie wytwarza
gotowych produktów, a przede wszystkim świadczy usługi na rzecz
mieszkańców, zaspokajając ich podstawowe potrzeby (żłobki,
przedszkola, szkoły, opieka społeczna, obiekty sportowe, urząd
miasta). Wynagrodzenia w tej sferze stanowią ponad połowę wydatków przeznaczonych na realizację tzw. zadań własnych. Konieczność zwiększenia wydatków na wynagrodzenia oraz bieżące
utrzymanie – tj. m.in. media, materiały, podatki i opłaty, żywność,
usługi – powoduje, że środki pozostające na realizację takich zadań
nieobowiązkowych, jak np. dotacje na sport i kulturę, ochronę zabytków, dofinansowanie półkolonii, stołówek szkolnych, czy stypendia szkolne ulegają znacznemu uszczupleniu.

Z powodu zmian niezależnych od miasta w przyszłym roku wydatki
na zadania obowiązkowe wzrosną o ok. 50 mln zł.

Najwięcej na oświatę

W tym roku wydatki ogółem na oświatę wyniosą ponad 261 mln zł.
Rząd na realizację tego zadania daje miastu tylko 137 mln zł.
Resztę, czyli ponad 124 mln zł, miasto będzie musiało dopłacić samo.
Środki na oświatę stanowią największą pulę po stronie wydatków miasta. Zdecydowana większość tych pieniędzy to wynagrodzenia.
Niestety kolejne podwyżki w oświacie nie są w pełni rekompensowane przez subwencję oświatową, którą rząd przekazuje samorządom.
W efekcie każdego roku miasto musi coraz więcej dopłacać do oświaty.

Skutki zmian
w podatkach i wzrostu
pensji minimalnej

PLUSY

STOSUNEK WYDATKÓW OGÓŁEM NA OŚWIATĘ DO SUBWENCJI

MINUSY

BUDŻET PAŃSTWA:
WIĘKSZE WPŁYWY
Z PODATKU
DOCHODOWEGO,
AKCYZY, VAT-U,
SKŁADEK ZUS

SAMORZĄD:

MNIEJSZE WPŁYWY
Z UDZIAŁÓW
W PIT NIŻ ZAKŁADANO
W PROGNOZACH
I PLANACH
INWESTYCYJNYCH
WYŻSZE KOSZTY PRACY
+ WYŻSZE CENY MEDIÓW
I USŁUG = WYŻSZE
KOSZTY BIEŻĄCEGO
UTRZYMANIA MIASTA

Rudzki Informator Samorządowy

Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684
i 1504), Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2.

1.

Szkoła Podstawowa nr 28
Ruda Śląska
ul. Ryszarda Sprusa 4

2.

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

Szkoła Podstawowa nr 28
Ruda Śląska
ul. Ryszarda Sprusa 4

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

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza, 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)

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza, 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 nr 7
Ruda Śląska,
ul. Wiktora Bujoczka 2

8.

Zoﬁi Nałkowskiej

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

9.

Cypriana Norwida, Czesława Miłosza, Stanisława Lema

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

10.

Kokotek, Magazynowa, Szyb Powietrzny

Dyrekcja Rudzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Ruda Śląska,
ul. Magazynowa 12

11.

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

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

12.

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

Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1
Ruda Śląska
ul. Astrów 5

13.

Bzów, Chryzantem, Klary, Magnolii, Maków

Szkoła Podstawowa nr 30
Ruda Śląska,
ul. Chryzantem 10

14.

Fiołków, Narcyzów

Szkoła Podstawowa nr 30
Ruda Śląska,
ul. Chryzantem 10

15.

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

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

16.

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

Szkoła Podstawowa nr 6
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8

17.

Kopalnia Karol, Ludwika Piechy, Walentego Fojkisa

Szkoła Podstawowa nr 6
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8

18.

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

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

19.

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

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

20.

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

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

21.

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

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

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
3.

22.

Podlas

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

23.

Heleny Modrzejewskiej, Ludwika Solskiego

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

24.

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

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

25.

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

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

26.

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

Zespół Szkół nr 1
Ruda Śląska,
ul. Generała J. 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 Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Ruda Śląska,
ul. Pokoju 4

30.

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

Szkoła Podstawowa nr 22
Ruda Śląska, ul. Ratowników 15

31.

Ks. Jana Szymały, Szarotek

Szkoła Podstawowa nr 22,
Ruda Śląska, ul. Ratowników 15

32.

1 Maja od nr 323 do nr 363 (nieparzyste) i od nr 316 do nr 360A
(parzyste), Czarnoleśna od nr 19 do końca (nieparzyste) i od nr 14 do
końca (parzyste), Jana Stefana Dworaka, Kazimierza, Lwa Tołstoja

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

33.

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

Szkoła Podstawowa nr 8
Ruda Śląska, ul. Główna 1

34.

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

Szkoła Podstawowa nr 8
Ruda Śląska,
ul. Główna 1

35.

Lecha, Piotra Niedurnego od nr 1 do nr 10

Miejskie Przedszkole nr 37
Ruda Śląska
ul. Obrońców Westerplatte 7a

36.

Obrońców Westerplatte

Miejskie Przedszkole nr 37,
Ruda Śląska
ul. Obrońców Westerplatte 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

II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. G. Morcinka
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

II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. G. Morcinka Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22

39.

Ignacego Paderewskiego

II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. G. Morcinka Ruda Śląska,
ul. Alojzego Jankowskiego 22

40.

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

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

41.

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

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

42.

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

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

43.

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

Szkoła Podstawowa nr 7
Ruda Śląska,
ul. 1 Maja 173

3.

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

RUDA
ORZEGÓW – GODULA

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

NOWY BYTOM

Granice obwodu głosowania (ulice)

1.

2.

WIREK – CZARNY LAS

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania (ulice)

1.

ORZEGÓW - GODULA

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2019 R.

Nr obwodu

CHEBZIE

OBWIESZCZENIE

3.
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Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania (ulice)

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

2.

3.

1.

2.

3.

44.

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

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

45.

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

Dom Kultury
w Rudzie Śląskiej,
ul. Edmunda Kokota 170

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

46.

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

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

III Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
Ruda Śląska,
ul. Oświęcimska 90

64.

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

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

65.

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

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

66.

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

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

67.

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

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

68.

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

69.

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

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

70.

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

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

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

48.

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

Szkoła Podstawowa nr 17
Ruda Śląska,
ul. Szkolna 22

Drozdów, Gwarecka bez nr 3, 3A, 3B, Kanarków, Sikorek, Skowronków,
Słowików

Miejskie Przedszkole nr 43
Ruda Śląska, ul. Drozdów 6

50.

Górnośląska, Harcmistrza Józefa Pukowca, Szpaków

Miejskie Przedszkole nr 43
Ruda Śląska, ul. Drozdów 6

51.

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

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

52.

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

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

53.

Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego

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

54.

Alfonsa Zgrzebnioka, Gwarecka nr 3, 3A, 3B, Pawła Poloczka

Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2

71.

Miejska Biblioteka Publiczna
Filia nr 21, Ruda Śląska,
ul. Józefa Grzegorzka 8

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.

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

Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2

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

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

73.

Borowa, Leśna, Świerkowa, Wilcza

Franciszka Wilka, Kopalniana, Sztolniowa

Szkoła Podstawowa nr 2
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2

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

74.

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

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

75.

Wolności 30

Dom Pomocy
Społecznej Święta Elżbieta

76.

Wincentego Lipa 2

Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej
Sp. z o.o.

77.

Główna 11

Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej
Sp. z o.o.

78.

Juliusza Słowackiego 22

Pensjonat
„Senior”

55.

56.

57.

58.

Henryka Sławika, Jana Karskiego, Józefa Grzegorzka

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

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

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.
(Przychodnia lekarska)
Ruda Śląska
ul. Radoszowska 163

60.

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

Szkoła Podstawowa nr 20
Ruda Śląska,
ul. Wyzwolenia 11

61.

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

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

62.

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

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

KOCHŁOWICE

59.

HALEMBA

47.

49.

BYKOWINA

KOCHŁOWICE

Granice obwodu głosowania (ulice)

1.

BIELSZOWICE

Nr obwodu

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do
samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5)
o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do
głosowania w alfabecie Braille’a powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Katowicach I najpóźniej do dnia 30 września
2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu

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

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy
posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej
niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać
złożony do Prezydenta Miasta Ruda Śląska najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są oznaczone symbolem .
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu
13 października 2019 r. od godziny 7.00 do godziny 21.00.
PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
GRAŻYNA DZIEDZIC
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OGŁOSZENIA | 9.10.2019
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejGoduli przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu
19.09.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta
Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Akacjowej, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni
2721 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1445/24 o powierzchni 1462 m2,
– 1446/24 o powierzchni 1259 m2,
zapisane na karcie mapy 2, obręb Orzegów oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW
GL1S/00007869/6 (dział III i IV ww. księgi wolny jest od wpisów).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/
LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia
20.07.2006 r., przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN1).
Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta, porośnięta
roślinnością trawiastą i drzewami, nie posiada bezpośredniego dostępu
do dróg publicznych; dojazd do przedmiotowej nieruchomości z drogi
publicznej ulicy Akacjowej zapewniony jest poprzez gminną drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr: 1354/24, 1437/24, 1450/24,
po której przejazd może odbywać się na zasadach ogólnych. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić
odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu
z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 260.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska.
1. Do sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska przeznaczona jest nieruchomość stanowiąca działkę nr 576/519
o powierzchni 591 m², obręb Ruda, karta mapy 5, użytek N, KW nr GL1S/00018163/7 (działy III i IV ww. księgi są wolne
od wpisów).
2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zbywana działka stanowi
teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod zabudowę usługową (symbol planu UK1).
3. Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy usługowo-handlowej, terenów produkcyjno-usługowych
i terenów zielonych, posiada nieregularny kształt, zbliżony do trapezu, jest porośnięta trawą, drzewami i krzewami,
znajduje się na niej skarpa. Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zagłębienia wypełnionego wodą, część
zagłębienia znajduje się na działce.
	Działka nr 576/519 nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Nabywca nieruchomości zobowiązany
będzie własnym staraniem i na własny koszt zapewnić dojazd do działki inwestycyjnej – co będzie wymagało uzyskania
odpowiedniej zgody na przejazd przez inne nieruchomości.
4. Cena do rokowań wynosi: 59.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
5. Rokowania odbędą się w dniu 22.11.2019 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła
II 6. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które do dnia 15.11.2019 r. zapoznają się z pełną
treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.000,00 zł, przelewem lub w kasie tut. Urzędu, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, a w dniu 22.11.2019 r. przedłożą Komisji wymagane dokumenty
i oświadczenia.
6. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 238-75-63.

Przetarg odbędzie się w dniu 6.11.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 30.10.2019 r. dokonają wpłaty
wadium w wysokości 13.000,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Akacjowa” 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 10.00-18.00,
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 okres 21 dni, tj. od dnia 2.10.2019 r.
do dnia 23.10.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu
niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 159 m2,
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ul. Krańcowej, oznaczonej numerem geodezyjnym
3459/66, obręb Kochłowice, k.m.2, użytek „Bp”, zapisanej
w księdze wieczystej KW nr GL1S/00010988/0, która zostanie zbyta
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem
na zagospodarowanie zgodne z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. Cena
wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 12.000,00 zł.
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dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

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

LECZENIE LASEREM

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

SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.
IMPLANTY ZĘBOWE
ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI W NARKOZIE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

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

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych, remonty. Tel.
607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza ograniczone rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Cyprysowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny ograniczony przeprowadzone w dniach 19.03.2019 r., 9.05.2019 r.
i 18.07.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań ograniczonych jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cyprysowej, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1868/154 o powierzchni 157 m2, użytki : „Bi”, „dr”, obręb
Kochłowice, zapisana na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00014816/2. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701 z dnia 18.04.2018 r., działka nr 1868/154 stanowi teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu 94MNI).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych,
może jednak służyć poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe jej
sprzedaż nastąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w przetargu są użytkownicy wieczyści działki nr 1307/154 i właściciele działek nr: 1867/154, 1866/154, 272/118.
Cena wywoławcza do rokowań wynosi 14.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 7.11.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana
Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia
(zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 31.10.2019 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 700,00 zł, z dopiskiem
„zaliczka – rej. ul. Cyprysowej” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING
Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 i złożą w sekretariacie Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach, a Komisji przeprowadzającej rokowania
przed otwarciem rokowań przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239405, ANEL.

Dachy solidnie. Tel. 606-433031.

Działki Ruda Śląska, Mikołów
sprzedam www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

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

Bykowina, szeregowiec, 127
m2, 490 tys., www.ANEL.pl, tel.
502-052-885.

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

Wirek, dwupokojowe, 47 m2,
133 tys., www.ANEL.pl, tel. 502052-885.

Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.

Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka. Tel. 730-770900.

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-699.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

NIERUCHOMOŚCI

Naprawa sprzętu AGD. Tel.
501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Przeprowadzki tanio, dojazd
gratis. Tel. 605-109-517.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
Szybka pożyczka, dojazd, tel.
780-116-672.
Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 503-574-985.
Remonty, malowanie, tapetowanie, gładzie, podłogi,
itp. Tel. 601-292-699.
NOWA TANIA POŻYCZKA. TEL.
695-470-214.
Pranie tapicerki. Szybko i skutecznie! Tel. 519-639-121.

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

Sprzedam M-4 Kanarków 64
m2, M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.
NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży
atrakcyjnych domów
jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA, ul. Solidarności 89 m2
i 101 m2, Kochłowice, ul. Wirecka
bliźniak 122 m2, Bielszowice, ul.
Na Piaski 112 m2. Pomagamy
uzyskać kredyt. Tel. 691-523-055.
Sprzedam garaż murowany
Nowy Bytom – Otylii. Tel. 513584-590.
Do wynajęcia 2-pokojowe
Godula, umeblowane, wyremontowane, 900 zł + media.
Tel. 606-717-534.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
Skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa,
złomowanie pojazdów. Tel. 502752-634, 502-865-808.

Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wyrejestrowania.
Tel. 507-572-625.
Skup samochodów za gotówkę
PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA.
Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan
obojętny. Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie
marki. Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,45 gr/
kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 77161-31, 502-097-300. Ruda ŚląskaChebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

PRACA
Opiekun/ka
seniorów
w Niemczech – pomocy w domowych czynnościach potrzebuje 80-letnia, samodzielna
Pani Mariels. Zamieszkanie
w domu podopiecznej, dla
opiekunki pokój i własna łazienka. Zadzwoń: 506-288940.
Zatrudnię elektryka i elektromontera do pracy. Tel. 668-189468.
Emeryt górnik (prawo jazdy
kat. B) – zatrudnię. Tel. 603-179748.
Firma Bedamex zatrudni pracowników budowlanych na umowę o pracę. Doświadczenie min. 2
lata. Tel. 601-504-030.

RÓŻNE
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT.
Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia,
zabawki – kupię. Tel. 603-280675.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek
(redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295228, Arkadiusz Wieczorek, tel. 512-799-211, Agnieszka Lewko, tel. 501-355-872.
Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36, tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur,
32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00,
pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Daria Łokietek
córka Weroniki i Adriana
ur. 23.09 (3340 g i 48 cm)

Nadia Hołody
córka Edyty i Adama
ur. 26.09 (3100 g i 57 cm)

Laura Pasek
córka Karoliny i Adriana
ur. 25.09 (2800 g i 53 cm)

Zuzanna Trela
córka Sandry i Artura
ur. 26.09 (3620 g i 57 cm)

Piotr Stanisław Kuczera
syn Katarzyny i Dariusza
ur. 25.09 (3485 g i 54 cm)

Julia Wyrwich
córka Anety i Rafała
ur. 25.09 (3380 g i 55 cm)

Gabriel Borowiec
syn Wirginii i Mateusza
ur. 26.09 (3580 g i 56 cm)

Wanda Wiewióra
córka Moniki i Sebastiana
ur. 25.09 (2370 g i 50 cm)

Oskar Andrzej Faber
syn Anny i Damiana
ur. 27.09 (4350 g i 60 cm)

Lena Szymkowska
córka Marty i Tomasza
ur. 30.09 (3500 g i 54 cm)

Ignacy Hendel
syn Joanny i Pawła
ur. 26.09 (2900 g i 51 cm)

Joasia Król
córka Agnieszki i Pawła
ur. 25.09 (2200 g i 49 cm)
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Piłka nożna

Historyczne derby

Grunwald Ruda Śląska – Gwiazda Ruda Śląska 2:2 (0-1)
GKS Grunwald Ruda Śląska oraz Gwiazda Ruda Śląska starły się w derbowym pojedynku. W ubiegłą niedzielę (6.10) odbył się mecz 8. kolejki klasy A podokręgu
Katowice. W 99-letniej historii Grunwald po raz pierwszy zmierzył się z drużyną z Halemby. Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem, a pierwsza połowa wynikiem 0:1 dla Grunwaldu.
Mecz obydwu przeciwników był niezwykle ważny,
ponieważ kluby łączy wspólna historia. W 1920 roku
Grunwald rozpoczął swoją przygodę jako KS Gwiazda

Halemba, a po II wojnie światowej – w sezonach 1946/47,
1947/48, 1948/49 – Gwiazda (późniejszy Grunwald) rywalizowała z Unią Kłodnica, z którą połączyła siły
w 1949 roku, występując przez sezon pod nazwą
KS Unia Kłodnica. Obecne Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda od kilku lat ma swoją siedzibę
w Kłodnicy, ale mecze domowe – ze względu na brak
własnego boiska – rozgrywa na miejskim, sztucznym boisku w Nowym Bytomiu. Warto też dodać, że Gwiazda
w przyszłym roku będzie obchodziła 20-lecie istnienia.

Łucznictwo

Łucznicy zakończyli sezon
Ogólnopolskie Zawody Łucznicze Młodzików
i Dzieci „Złoty Liść Jesieni” w Kielcach okazały się
szczęśliwe dla zawodników UKS-u Grot Ruda Śląska. Na łuczniczym torze stanęło 12 łuczników
z rudzkiego klubu wśród ponad 100 zawodników
z 20 klubów z całej Polski. Startem w tych zawodach
łucznicy zakończyli sezon letni.
Wyniki: Kategoria apacze dziewczęta: 1 miejsce
– Agnieszka Ficek. Kategoria apacze chłopcy:
1. miejsce – Sebastian Olearczyk. Kategoria dzieci
starsze dziewczęta: 1. miejsce – Karolina Grudzień,
4. miejsce – Kinga Ratyńska, 10. miejsce – Emilia
Balint, 13. miejsce – Alicja Kiera. Kategoria dzieci
starsze chłopcy: 4. miejsce – Jakub Mrozek, 9. miejsce – Filip Olearczyk. Kategoria młodziczki: 2. miejsce – Dominika Brzezina. Kategoria młodzicy:

Jubileusz

Stulecie Slavii
Rudzka Slavia ma już sto lat. Z tej okazji w sobotę
(5.10) odbyła się uroczystość, podczas której zawodnicy, trenerzy, działacze i przyjaciele klubu świętowali na balu sportowca w rudzkiej Adrii. Uroczystość składała się z dwóch części – podczas oficjalnej
goście obejrzeli prezentację dotyczącą najważniej-

szych wydarzeń dla klubu, zarówno piłkarskich, jak
i pozostałych sekcji (zapasy, tenis, podnoszenie ciężarów, boks oraz kolarstwo). Po prezentacji zaczęły
się wystąpienia i rozmowy z legendami klubu
m.in. Władysławem Żmudą czy Bernardem Jaroszem. Nie zabrakło też urodzinowego tortu.

Wędkarstwo

Wędkarz wicemistrzem
Tytuł wicemistrza Polski zdobył Bartosz Mirek
podczas Mistrzostw Polski w wędkarstwie rzutowym,
czyli tzw. castingu. Rudzianin wywalczył srebro
w kategorii kadetów. Warto dodać, że Bartosz trenuje
wędkarstwo w szkółce wędkarskiej koła PZW92 Halemba i pochodzi z wędkarskiej rodziny – jego brat
Robert jest trzykrotnym medalistą Mistrzostw Świata
w tej dyscyplinie w kategorii juniorów. Natomiast
w tym roku startował już jako senior. Podczas Mistrzostw Polski zajął wysokie szóste miejsce.

Młody
zawodnik
wywalczył
srebro
w castingu.

Piłka ręczna

Zgoda zremisowała

KS Zgoda Ruda Śląska – SPR Gliwice 25:25 (12:12), karne 5:4
Łucznicy wystrzelali kilkanaście medali.
1. miejsce – Maciej Sitek, 2. miejsce – Paweł Korzonek, 12. miejsce – Mateusz Synowiec.

Piłka nożna

Wygrany mecz Slavii
Sobota (5.10) należała do Slavii. Na stadion przy
ul. Sosinki przyjechał wicelider grupy I czwartej ligi
śląskiej. Po bardzo walecznym i intensywnym meczu
„Slavioki” wygrały z Unią Kosztowy 1:0 po bramce
Marcina Meta.
Sobotnie spotkanie drużyna gości zakończyła
z dwoma czerwonymi kartkami na koncie. Zawodnicy Unii mieli trzy stuprocentowe sytuacje, lecz tego
dnia w świetnej dyspozycji był bramkarz Slavii – Tomasz Strąk, który do końca meczu nie pozwolił przeciwnikom na wbicie piłki do bramki. Z kolei asystę
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zaliczył Marcin
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Rejmanowski, który podaniem „obsłużył” wracającego po kontuzji Marcina Meta, strzelającego po krótkim słupku. Dodajmy, że ostatni raz przed sobotnim
meczem przeciwnicy zmierzyli się w półfinale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Katowice. W regulaminowym czasie gry padł bezbramkowy remis,
a w karnych okazała się lepsza drużyna Slavii wygrywając 4:2. Ważne wywalczone na swoim terenie trzy
punkty dla całej drużyny z pewnością zmobilizują
zawodników do kolejnych pojedynków w rundzie jesiennej. Następny mecz Slavia zagra na wyjeździe
12 października z Unią Dąbrowa Górnicza.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Remisem zakończyło się sobotnie (5.10) spotkanie KS Zgody Ruda Śląska z SPR Grunwald Ruda
Śląska. Jednak w meczu 3. kolejki I ligi kobiet skuteczniejsze w rzutach karnych okazały się zawodniczki z Bielszowic.
Mecz na hali bielszowickiej Zgody był spotkaniem wyrównanym, a obie drużyny grały na podobnym poziomie. Już po 15 minutach gry utrzymał się

wynik 6:6, a na przerwę zespoły zeszły z remisem
12:12. Początek drugiej połowy okazał się lepszy dla
piłkarek z Gliwic, które zdobyły kilkubramkowe
prowadzenie. Taki stan nie trwał jednak do końca
spotkania. Rudzkie zawodniczki odrobiły stratę
i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem
25:25. W rzutach karnych lepsze były zawodniczki
Zgody, które wygrały wynikiem 5:4.
OGŁOSZENIA

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego
usytuowanego w budynku mieszkalnym na
terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. 1 Maja 5C/4
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz jego najemcy.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego
usytuowanego w budynku mieszkalnym
na terenie Miasta Ruda Śląska:
– ul. Ludwika Solskiego 3/14
stanowiącego własność Gminy Miasta Ruda
Śląska a przeznaczonego do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz jego
najemców.
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Zagłosuj na rudzianina
Rozmowa z Markiem Wesołym, kandydatem PiS do Sejmu RP

– Dobrze Pana znają w Rudzie
Śląskiej?
– Jestem rodowitym Rudzianinem.
Tu się urodziłem, wychowałem i tu
mieszkam. Tu się udzielam społecznie, między innymi jako członek zarządu Stowarzyszenia Prawo Rodzina
Obywatel. Dobro mojego, naszego
miasta od zawsze leży mi na sercu. To
dzięki tym działaniom społecznym
mieszkańcy Rudy Śląskiej obdarzają
mnie zaufaniem, czego dowodem są
tysiące głosów, które dostaję w wyborach samorządowych. Dzięki temu ja-

ko Radny i Wiceprzewodniczący Rady
Miasta oraz kandydat na Prezydenta
Miasta mogę się wykazać aktywnością i zaangażowaniem na rzecz dobrego rozwoju Rudy Śląskiej.
– Co Pana skłoniło do tego, że teraz idzie Pan do wielkiej polityki?
– Czuję, że muszę. Od lat otrzymuję
od mieszkańców sugestię, że powinienem dobrze reprezentować Rudzian
nie tylko w Radzie Miasta, ale właśnie
w polskim parlamencie. To jest bardzo
ważne, powtórzę bardzo ważne, żeby
o naszym losie nie decydowano bez

Cenię Marka jako zaangażowanego i skutecznego samorządowca.
Jest tak jak ja pasjonatem sportu i w tej dziedzinie ma ogromną
wiedzę. Wierzę, że jego zdobyte doświadczenie przyniesie wiele
pożytku mieszkańcom Rudy Śląskiej, a miasto wiele zyska mając
takiego przedstawiciela w Sejmie.
Witold Bańka

naszego udziału. Nic o nas bez nas!
Nie możemy pozwolić, żeby inni decydowali bez naszego głosu. Dlatego
tak ważne jest, żeby Rudzianie głosowali na Rudzianina.
– Do tej pory mieszkańcy mieli
swoich reprezentantów w Sejmie...
– I dzięki temu Ruda Śląska mogła
być na bieżąco ze wszystkim, co działo
się na Wiejskiej (przy ul. Wiejskiej
w Warszawie znajduje się Sejm i Senat
RP – przyp. Red.). Mieliśmy do tej pory
w mieście dwójkę parlamentarzystów.
Wszystko się jednak zmieniło. Grzegorz Tobiszowski, poseł i wiceminister
energii, został wybrany do Parlamentu
Europejskiego, a Danuta Pietraszewska
z PO już nie startuje w wyborach. Jeśli
nastąpi rozproszenie głosów, wówczas
może się okazać, że w gronie parlamentarzystów nie będzie przedstawiciela
Rudy Śląskiej! A to byłoby dla nas
mieszkańców katastrofalne. Ruda Śląska przestałaby się liczyć w wielkiej
polityce.
– Jak Pan będzie pilnował interesów naszego miasta?
– Idę do Sejmu, bo po pierwsze chcę
zadbać o górnictwo. Nowoczesne górnictwo. Będę wspierał wszystkie działania zmierzające do utrzymania węgla jako strategicznego paliwa dla
bezpieczeństwa energetycznego kraju,
a także wprowadzania w tej branży
nowoczesnych technologii pozwalających na konkurencyjność i rentowność. Jednocześnie włączę się do wal-

Marek Wesoły to realna szansa na posła z Rudy Śląskiej. Znam
Marka jako kompetentnego zaangażowanego
samorządowca – i mocno trzymam za niego kciuki.
Beata Szydło
ki ze smogiem, we wszystkie programy wspierające wymianę źródeł
ogrzewania na ekologiczne i nowoczesne z uwzględnieniem nowoczesnych pieców węglowych. Poza tym
jest wiele do zrobienia jeśli
chodzi o zdrowie fizyczne dzieci, młodzieży i dorosłych. To jest jedna z moich obietnic, którą składałem lokalnym
klubom sportowym w wyborach samorządowych. Chcę się z tego wywiązać, dlatego w Sejmie zadbam o wsparcie dla inwestycji w obiekty sportowe
i rekreacyjne jak np. Slavia Ruda
Śląska. W moim kręgu zainteresowań
jest też infrastruktura drogowa i wsparcie dla gmin na remonty dróg miej-

skich i wewnętrznych dróg gruntowych, a jeśli chodzi o Rudę Śląską to
w szczególności budowa trasy N/S.
Nie zapominam też o seniorach, dla
których ogromnie ważne jest zabezpieczenie dodatkowych środków
w postaci 14 emerytury, ale także
wszelkie
programy
aktywizacji
i wsparcia w ramach dotacji dla gmin
i stowarzyszeń czy upowszechnianie
Karty Seniora dla całego województwa śląskiego.
Jedno jest pewne – Ruda Śląska zasługuje na swojego reprezentanta
w Sejmie! Dlatego bardzo proszę Państwa o głos. Tylko Razem możemy
odnosić sukcesy!!!

MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

