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OGŁOSZENIA

WYWiaD

Budowa instalacji to konieczność?
Choć została już wydana decyzja środowiskowa na budowę Ekologicznego Centrum Odzysku Energii, wśród mieszkańców nie brakuje pytań oraz obaw. 
Z drugiej strony powstanie instalacji jest szansą dla Rudy Śląskiej, bo z przetwarzanych odpadów produkowana będzie energia cieplna. Rozmawiamy o tym 
z Krzysztofem Mejerem, wiceprezydentem ds. gospodarki komunalnej.
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– Rozjeżdżone ulice, nieprzyjemny 
zapach, ciągły hałas oraz ciężarówki 
z odpadami za oknem – z tym kojarzy 
się słowo spalarnia śmieci, choć instala-
cja, dla której wydana została decyzja 
środowiskowa, nazywana jest Ekolo-
gicznym Centrum Odzysku Energii. 
Jak będzie w praktyce?

– W praktyce będzie zupełnie normal-
nie. Nie będzie nieprzyjemnych zapa-
chów, nie będzie rozjeżdżonych ulic, 
a ruch samochodowy wcale nie będzie 
większy od obecnego. Już dziś naszymi 
ulicami przejeżdżają dziennie dziesiątki 
samochodów z odpadami, tylko tego nie 
wiemy. Te obawy, które Pani wymieniła, 
moim zdaniem wynikają z braku wiedzy. 
A kiedy jej nie ma, wtedy do głosu docho-
dzą strach i obawy. Wiele osób uważa, że 
tego typu instalacja wiąże się z emisją 
szkodliwych substancji. Chcę wszystkich 
uspokoić, że nie będzie ona szkodliwa ani 
dla środowiska, ani dla życia i bezpie-
czeństwa mieszkańców. Dlaczego? Po 
pierwsze taka instalacja musi spełniać 
o wiele bardziej rygorystyczne normy 
ochrony powietrza niż w przypadku kla-
sycznych elektrociepłowni, jak na przy-
kład istniejącej EC Mikołaj. Po drugie 
przez cały czas dostępny będzie monito-
ring instalacji i ewentualnej emisji zanie-
czyszczeń do powietrza. Każdy będzie 
mógł to śledzić. Dostęp do tych danych 

będzie miał także Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska w Katowicach. 
I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś myśli, że 
inwestor zbuduje instalację za 800 mln zł 
i będzie pozwalał sobie na nieprawidło-
wości, to jest w błędzie.

– Niby nie będzie miała ona wpływu 
na mieszkańców, a jednak wiele uwag 
dotyczy lokalizacji ECOE, czyli w po-
bliżu Drogowej Trasy Średnicowej  
i ul. Zabrzańskiej...

– Postaram się szybko rozwiać wątpli-
wości. Nie ma szans na to, aby taką insta-
lację zlokalizować na obrzeżach miasta. 
Wynika to m.in. z ustalonego wiele lat te-
mu planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Ponadto byłoby to rozwiązanie nie-
realne i nieopłacalne. Ekologiczne Cen-
trum Odzysku Energii ma produkować 
ciepło z przetwarzanych odpadów. Tym-
czasem nie posiadamy na obrzeżach mia-
sta sieci, którą można byłoby odprowa-
dzać taką energię. Musielibyśmy wybu-
dować nową nitkę, a to ogromne koszty. 
Trzeba jeszcze pamiętać o dobrym sko-
munikowaniu takiego miejsca, co rów-
nież kosztuje. Poza tym tego typu instala-
cje funkcjonują w centrach europejskich 
miast – m.in. w Austrii  czy w Niemczech. 
Z przyjemnością patrzy się na pracę tych 
zakładów, bo nie mają one wpływu na 
mieszkańców i są zgrabnie wkompono-
wane w układ miast. Tamtejsze odpady 

niczym nie różnią się od wytwarzanych 
w naszym mieście, więc naprawdę nie 
mamy się czego obawiać.

– A jednak wątpliwości są, bo w trak-
cie postępowania administracyjnego 
dwa stowarzyszenia złożyły szereg swo-
ich uwag.

– I bardzo dobrze. Kontrola społeczna 
powoduje, że inwestor nie może liczyć na 
jakąkolwiek taryfę ulgową. Jednak nie 
może być to gra argumentami w stylu 
,,nie, bo nie”. Ta instalacja jest nam po-
trzebna jak woda roślinie. W ciągu naj-
bliższych dwóch lub trzech lat nasza 
EC Mikołaj odejdzie od spalania węgla  
i przejdzie na zasilanie gazem. Wynika to 
z faktu, że po 2022 roku wejdą w życie 
bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące 
ochrony powietrza. Spalanie węgla w ry-
gorze tych przepisów stanie się niezwykle 
kosztowne. Węglokoks przejdzie więc na 
zasilanie gazem. Problem jednak polega 
na tym, że według przepisów Unii Euro-
pejskiej gaz, podobnie jak węgiel, jest 
paliwem kopalnym i w kolejnych latach 
wspólnota prawdopodobnie zablokuje 
możliwość z jego korzystania do produk-
cji energii cieplnej. Tymczasem energia 
produkowana ze spalania odpadów trak-
towana jest jako energia odnawialna. 
Gdyby powstała instalacja termiczna, ma-
my zabezpieczone ciepło do naszych 
mieszkań na wiele lat.

– Byłyby tam przetwarzane śmieci 
wyłącznie z naszego miasta?

– Rocznie produkujemy ok. 60 tysięcy 
ton odpadów. Jeżeli od tego odejmiemy 
śmieci, które powinny być posegregowa-
ne na poziomie 65 proc., zostaje nam 
mniej niż 30 tys. ton. Trzeba jeszcze odli-
czyć odpady, które nie nadają się do prze-
tworzenia, więc finalnie pozostaje  
ok. 10-15 tys. ton do przetworzenia. To za 
mało, by budować instalację tylko dla 
nas. Nie widzę jednak problemu w tym, 
żeby transportowano do naszego miasta 
śmieci z miast ościennych. Dojazd do in-
stalacji zostanie poprowadzony z Drogo-
wej Trasy Średnicowej, więc samochody 
nie będą jeździły po osiedlowych drogach 
i poszczególnych dzielnicach. Dziennie 
przez DTŚ przejeżdża kilkadziesiąt tysię-
cy samochodów. Kilkadziesiąt pojazdów 
więcej nie powinno mieć większego 
wpływu na stan nawierzchni czy jakość 
dróg. Dziś też wywozimy odpady, które 
są transportowane drogami.

– W tym samym terminie, co została 
wydana decyzja środowiskowa dla 
ECOE, Metropolia przekazała infor-
macje o tym, że uchwała o powstaniu 
spółki GZM-Czysta Energia może zo-
stać uchylona. Jej zadaniem miała być 
m.in. budowa instalacji termicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych. 
Ruda Śląska to jej potencjalna lokali-

zacja. Czy to oznacza, że w naszym 
mieście mogą powstać dwie spalarnie?

– Prowadzone są dwa postępowania 
w sprawie budowy tego typu instalacji. 
Jedno, o którym mówimy, czyli dotyczą-
ce Ekologicznego Centrum Odzysku 
Energii, a drugie – Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii. Siedem gmin 
z GZM-u zadeklarowało, że ma warunki 
i miejsce do budowania takiej instalacji. 
Metropolia będzie musiała wybrać odpo-
wiednią lokalizację. Najpierw jednak mu-
simy rozstrzygnąć spór prawny z woje-
wodą. Teoretycznie mogłyby istnieć dwie 
instalacje, ale w praktyce jest to komplet-
nie nieopłacalne. Czas pokaże, jaki będzie 
przebieg obydwu postępowań.

Joanna Oreł
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ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

PREZyDENt MIAStA 
RuDA ŚLąSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miasta Ruda Śląska 

wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda Śląska o oznaczeniu 
geodezyjnym 2577/233 o pow. 77 m2, zapisanej na karcie mapy 4, 

obręb Bielszowice, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Mieczysława 
Karłowicza 6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

na rzecz jej użytkownika wieczystego

OBWIESZCZENIE
PREZyDENt MIAStA RuDA ŚLąSKA

o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. u. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst ustawy Dz. u. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi 
zmianami), 

zawiadamiam,
że na wniosek z dnia 12.12.2019 r. Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 – Zarządcy Dróg Publicznych, reprezentowa-
nego poprzez pełnomocnika – Pana Radosława Mencfel, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsię-
biorstwo usługowo Handlowe „DROG-MEN”, z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Walenty 32, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne a tutejszy organ zebrał niezbędny materiał dowodowy, w sprawie wydania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej, w ramach 
zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kochłowickiej od ulicy Oświęcimskiej do wiaduktu autostrady 
A-4 w Rudzie Śląskiej”, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3026/39, 3605/107, 3104/50, 3106/50, 
3105/50, 3611/50, 2400/52, 3652/78, 1855/52, 2398/52, 1247/107, 1526/107, 1149/107, 2406/107, 2405/107, 
2408/107, 2981/107, 2980/107, 2979/107, 2413/107, 2415/105, 2417/105, 828/54, 2393/54, 2394/54, 1112/54, 
2391/54, 2392/54, 1114/54, 1983/59, 2422/104, 2424/104, 2596/63, 1253/63, 1672/66, 3649/102, 2436/102, 
2437/101, 2970/101, 2867/101, 2444/101, 3000/101, 4172/97, 2448/97, 3850/84, 2386/84, 3170/96, 2384/80, 
1123/80, 2383/80, 2381/80, 2380/79, 3008/79, 4196/81, 3019/81, 3158/77, 3390/81, 3149/79, 3147/79, 3076/79, 
3146/79, 2771/76, 3148/79, 3152/76, 3150/76, 2770/76, 3143/76, 3151/76, 3153/76, 88/2, 78/3, 1047/59, 4195/81 
i 4171/97 (numery działek przed podziałem).

Pouczenie:
W związku z powyższym informuję, że wszystkie zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się  

z treścią dołączonej do wniosku dokumentacji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, uzyskać 
wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia. Strony mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia, w siedzibie urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydziale urba-
nistyki i Architektury, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 320.  
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ECOE ma powstać w pobliżu ulicy Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej.

EkologicznE cEntrum odzysku EnErgii

Miasto określa warunki dla ECOE
Rudzki magistrat wydał decyzję środowiskową dla Ekologicznego Centrum Odzysku Energii (ECOE), którego budowę w mieście planuje prywatny inwestor. 
W dokumencie zawarte zostały wymagania oraz obowiązki, które musi spełnić inwestycja. Dotyczą one emisji zanieczyszczeń do atmosfery, uciążliwości 
odorowych i akustycznych oraz zagospodarowania odpadów powstających po procesie spalania.

– Żeby wybudować instalację, inwe-
stor musi spełnić wszystkie wymaga-
nia, a także wypełnić warunki wskaza-
ne w raporcie o oddziaływaniu na 
środowisko. Przypomnę, że normy 
emisji spalin dotyczące tego typu in-
stalacji są wielokrotnie bardziej rygo-
rystyczne od obowiązujących w przy-
padku elektrociepłowni klasycznych 
–  podkreśla wiceprezydent Krzysztof 
Mejer.
Wydanie decyzji poprzedzone było 

kilkunastomiesięcznym  postępowa-
niem administracyjnym, którego  czę-
ścią  była  rozprawa  administracyjna 
z udziałem mieszkańców oraz zainte-
resowanych  stowarzyszeń,  która  od-
była się w listopadzie ubiegłego roku. 
– Cały ten proces objęty był jawno-
ścią, a mieszkańcy byli na bieżąco in-
formowani o planach inwestora 
– przypomina Krzysztof Mejer. – Na-
tomiast wszystkie zgłoszone uwagi 
oraz wnioski były szczegółowo anali-
zowane i wzięte pod uwagę podczas 
przygotowywania decyzji – dodaje.
Sama  decyzja  wydana  została  po 

przeanalizowaniu  raportu o oddziały-
waniu na  środowisko oraz w oparciu 
o  uzgodnienie  warunków  realizacji 
eksploatacji  przedsięwzięcia,  zawar-
tych  w  postanowieniu  regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska w Ka-
towicach, a także postanowienie Pań-
stwowego  Gospodarstwa  Wodnego 
Wody Polskie – dyrektora regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej w Gli-
wicach  oraz  opinie  marszałka  woje-
wództwa  śląskiego  i  państwowego 
powiatowego  inspektora  sanitarnego 
w Rudzie Śląskiej. 
Wszystkie  te  instytucje  określiły 

warunki środowiskowe i sanitarne, ja-
kie musi  spełniać  inwestycja. Dodat-
kowo przedsięwzięcie ma być realizo-

wane zgodnie z zapisami Planu gospo-
darki odpadami dla województwa ślą-
skiego  na  lata  2016-2022  (PGOWŚ 
2022) i jego aktualizacji.
W  decyzji  miasta  określony  został 

szereg wymagań dotyczących ochrony 
środowiska,  które  mają  zostać  speł-
nione,  aby  inwestycja  mogła  zostać 
zrealizowana.  – Chodzi tu zarówno 
o instalację odpowiednich zabezpie-
czeń, jak również prowadzenie moni-
toringu emisji. Ponadto w dokumencie 
określone zostały procedury, jakie ma-
ją zostać wdrożone na wypadek plano-
wanych i nieplanowanych przestojów 
w eksploatacji instalacji –  tłumaczy 
wiceprezydent Mejer.
Określone w dokumencie zabezpie-

czenia dotyczą przede wszystkim mi-
nimalizacji  emisji  substancji  do  po-
wietrza  oraz  wyeliminowania  zagro-
żenia odorowego. Między  innymi  in-
stalacja ma być wyposażona w węzeł 
oczyszczania spalin, natomiast stano-
wiska  rozładunkowe  oraz  bunkier  na 
odpady zlokalizowane mają być w za-
mkniętym  budynku,  wyposażonym 
w  system  wentylacji  mechanicznej, 
zapewniającej  zasysanie  powietrza 
z hali rozładunkowej i bunkra. Ponad-
to instalacja ma być wyposażona w sta-
cję  dezodoryzacji.  Kolejne  wskazane 
przez  urzędników  rygory  dotyczą  
m.in.  sposobu  zagospodarowywania 
pozostałości po procesie spalania, czy 
sposobu  suszenia  komunalnych  osa-
dów ściekowych.
Co  równie  ważne,  instalacja  ter-

micznego  przekształcania  odpadów 
ma być wyposażona w instalację mo-
nitoringu  i  kontroli  poziomu  stężeń 
substancji zanieczyszczających w spa-
linach.  Aktualne  wyniki  emisji  mają 
być publikowane na ogólnie dostępnej 
stronie internetowej oraz wyświetlane 

na specjalnej tablicy świetlnej umiesz-
czonej przed bramą zakładu.
W  decyzji  określono  również  wy-

tyczne  dotyczące  procedur  stosowa-
nych w zakładzie.  I  tak w przypadku 
wystąpienia  zakłóceń  w  procesach 
technologicznych  lub  w  pracy  urzą-
dzeń  ochronnych  ograniczających 
emisję,  powodujących  przekraczanie 
standardów  emisyjnych,  instalacja 
najpóźniej do czterech godzin ma być 
zatrzymana.  Kolejne  obostrzenie  do-
tyczy spadku temperatury w komorze 
spalania.  Gdy  będzie  ona  niższa  niż 
850°C, podawanie odpadów do insta-
lacji  albo  urządzeń  ma  być  natych-
miast wstrzymane.
Niezwykle  istotne  w  kontekście 

bezpieczeństwa  jest nałożenie na  in-
westora obowiązku przeprowadzenia 
tzw.  analizy  porealizacyjnej.  – Po 
upływie roku eksploatacji instalacji 
musi on wykonać specjalistyczną 
analizę, która ma na celu porównanie 
ustaleń zawartych w raporcie o od-
działywaniu przedsięwzięcia na śro-
dowisko i w decyzji środowiskowej 

z rzeczywistym oddziaływaniem 
przedsięwzięcia na środowisko i dzia-
łaniami podjętymi w celu jego ogra-
niczenia –  informuje Krzysztof Me-
jer.
Wydana właśnie przez rudzki magi-

strat  decyzja  nie  jest  ostateczna.  Od 
niniejszej decyzji stronom oraz jednej 
organizacji  ekologicznej  działającej 
na prawach strony przysługuje prawo 
odwołania  do  Samorządowego Kole-
gium  Odwoławczego  w  Katowicach. 
Dopiero  decyzja  ostateczna  pozwoli 
inwestorowi  na  złożenie  wniosku 
o  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę 
dla inwestycji.
Przypomnijmy, że temat Ekologicz-

nego  Centrum  Odzysku  Energii  roz-
począł  się w 2016  r. Wszczęte wów-
czas  postępowanie  administracyjne 
związane  z wydaniem decyzji  środo-
wiskowej  dotyczyło  projektu,  który 
w pewnych punktach różnił się od ak-
tualnie planowanej inwestycji. Przede 
wszystkim  zakładana  była  większa 
wydajność  –  180  tys.  ton  rocznie. 
Miała  powstać  również  instalacja  do 

waloryzacji  żużli,  nieobecna w aktu-
alnych planach.
Postępowanie  trwało  kilka  miesię-

cy, a jego częścią była również rozpra-
wa administracyjna z udziałem społe-
czeństwa oraz zainteresowanych orga-
nizacji ekologicznych i stowarzyszeń. 
W maju 2017 r. wydana została decy-
zja środowiskowa, w której określony 
został szereg wymagań i obowiązków, 
które  miała  spełnić  inwestycja.  Na-
stępnie  Samorządowe  Kolegium Od-
woławcze  uwzględniając  odwołania 
dwóch stowarzyszeń, uchyliło decyzję 
i przekazało  ją do ponownego rozpa-
trzenia przez prezydenta miasta. Osta-
tecznie postępowanie zostało umorzo-
ne w lutym 2019 r. z powodu wycofa-
nia wniosku przez inwestora.
Aktualny wniosek inwestora zakła-

da budowę w rejonie Drogowej Trasy 
Średnicowej  i ul. Zabrzańskiej zakła-
du  składającego  się  z  instalacji  ter-
micznego  przekształcania  odpadów 
(ITPO),  wyposażonej  w  jedną  linię 
spalania zasilaną paliwem z odpadów, 
wysuszonymi  osadami  ściekowymi 
o nominalnej wydajności 120 tys. ton 
na rok oraz instalacji suszenia komu-
nalnych  osadów  ściekowych  o  takiej 
samej wydajności
Proces termicznego przekształcania 

odpadów  przebiegać  będzie  autoter-
micznie, to znaczy, że nie będzie wy-
magane  ciągłe wspomaganie  procesu 
przy użyciu konwencjonalnego paliwa 
(poza  procedurami  rozruchu  instala-
cji), a sam będzie źródłem energii, za-
mienianej dalej na energię elektryczną 
i ciepło. Transport odpadów i osadów 
kierowanych do zakładu ma się odby-
wać  od  poniedziałku  do  piątku,  wy-
łącznie w ciągu dnia w godzinach od 
6-18 od strony Drogowej Trasy Śred-
nicowej.  TK
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Odcinek po odcinku
MODERNIZACJA�TOROWISKA

Kierowcy,�którzy�często�pokonują�trasę�na�odcinku�Nowy�Bytom-Chebzie,�musieli�
uzbroić�się�w�cierpliwość�w�ubiegłym�tygodniu.�Z�powodu�remontu�torowiska�ruch�
na�ulicy�Niedurnego�w�pobliżu�Huty�Pokój�czasowo�prowadzony�był�jednokierun-
kowo.�Prace�odbywały�się�na�ok.�200-metrowym�odcinku�i�były�kontynuacją�ubie-
głorocznej�modernizacji.

Remont trwał zaledwie kilka 
dni (27.06-01.07) i prowadzony 
był przez Zakład Torów i Sieci 
spółki Tramwaje Śląskie oraz fir-
mę zewnętrzną. – Była to konty-
nuacja  prac  prowadzonych  pod 
koniec 2019 roku w rejonie skrzy-
żowania  torów  tramwajowych  
i  torów kolejowych do Huty Po-
kój. Wówczas zbudowane zostało 
nowe  skrzyżowanie  torowe  na 
płycie betonowej oraz wykonano 
kilkadziesiąt  metrów  torowiska 
wydzielonego  od  skrzyżowania 
torowego  w  kierunku  Chebzia 
– wyjaśnia Andrzej Zowada, 
rzecznik prasowy Tramwajów 
Śląskich.

Teraz kontynuowano moderni-
zację torowiska od miejsca, gdzie 
wówczas została ona zakończona 
(na wysokości sklepu motoryza-
cyjnego) do skrzyżowania ulicy 
Niedurnego z ul. Podgórze. Cho-
dzi o ok. 200-metrowy odcinek 
pojedynczego toru. 
– Prace modernizacyjne pole-

gały  na  wymianie  wyeksploato-
wanego  torowiska na nowe, wy-

Zmodernizowano ok. 200-metrowy odcinek torowiska przy Hucie Pokój.
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budowane na podkładach struno-
betonowych z mocowaniem sprę-
żystym  szyn  i  bezstykowym  spa-
waniem  szyn  – mówi Andrzej 
Zowada. – Ponadto część torowi-
ska  ułożona  została w  prefabry-

kowanych płytach torowych. Po-
wstał w ten sposób nowy przejazd 
przez  torowisko,  umożliwiając 
budowę nowego wjazdu na teren 
Huty Pokój – dodaje.

Joanna Oreł

Nie ma pieniędzy, nie ma wiat przystankowych
INTERWENCJA

Ławka�zamiast�wiaty�–�takim�rozwiązaniem�muszą�zadowolić�się�pasażerowie,�któ-
rzy� czekają� na� autobus� odjeżdżający� z� przystanku� Bykowina-Górnośląska� przy�
ul.�Gwareckiej.�Wiatokiosk�został�usunięty,�jednak�w�jego�miejsce�nie�postawiono�
nowego.�Jak�się�zresztą�okazuje,�w�tym�roku�na�żadnym�przystanku�w�Rudzie�Ślą-
skiej�wiaty�nie�będą�wymieniane.
– Wiatę  rozebrano  prawie  rok 

temu i do tej pory nie postawiono 
żadnego  zadaszenia.  Pisałem 
w tej sprawie do Urzędu Miasta, 
ale  bez  rezultatu.  Na  przystanku 
znajduje się tylko jedna mała ław-
ka. Czekanie na autobus latem nie 
jest  przyjemne,  a  w  dni  kiedy  
pada,  w  ogóle  nie  ma  się  gdzie 
skryć przed deszczem – wyjaśnia 
w e-mailu do redakcji jeden 
z Czytelników.

Jak udało nam się ustalić 
w rudzkim magistracie, wiato-
kiosk na przystanku Bykowina-
Górnośląska przy ul. Gwareckiej 
w kierunku Wirku był własnością 
prywatną i został usunięty przez 
jego właściciela. – Podobna sytu-
acja  zaistniała  jeszcze w czterech 
lokalizacjach: „Bykowina – Gwa-
recka”  kierunek Kochłowice  przy 
ul. Gwareckiej, „Kochłowice – ko-
ściół” kierunek Wirek przy ul. Wy-
zwolenia,  „Wirek  –  Ratusz”  kie-

Na przystanku Bykowina-Górnośląska przy ul. Gwareckiej  
można poczekać na transport na ławce bez zadaszenia.
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runek Halemba oraz „Wirek – ko-
ściół”  kierunek  Halemba  przy  
ul. 1 Maja. Na tych przystankach 
zostały zamontowane ławki – wy-
licza Adam Nowak, rzecznik pra-
sowy Urzędu Miasta. –  Obecnie 

nie  mamy  środków  finansowych 
w budżecie miasta na budowę no-
wych wiat przystankowych – doda-
je. Tym samym nie powstaną one  
w tym roku na żadnym przystanku 
w mieście. Joanna Oreł

Co z fontannami?
INTERWENCJA

Weekendowa,�słoneczna�aura�oraz�trwający�na�Placu�Jana�Pawła�II�od-
pust�parafii�pw.�św.�Pawła�Apostoła�sprawił,�że�mieszkańcy�zwrócili�się�
do� redakcji� z�pytaniem�o� to,� czy�uruchomiona�zostanie� fontanna�na�
rynku�oraz�kiedy�będzie�działała�fontanna�w�Orzegowie.�Z�powodu�epi-
demii�koronawirusa�nie�nastąpi�to�tak�szybko,�jak�w�ubiegłych�latach.
–  Fontanna  na  rynku  to  jedyne  miejsce, 

przy którym można się tam ochłodzić. Jednak 
nie ma jak, bo od kilku miesięcy jest ona wy-
łączona. Czy jest to spowodowane remontem, 
jaki planowano? – z takim pytaniem zwrócił 
się do naszej redakcji jeden z Czytelników.

Owszem, miasto miało w planach przebu-
dowę nowobytomskiej fontanny, ale brakuje 
na to pieniędzy w budżecie. – Światowy kry-
zys wywołany epidemią COVID-19 staje się 
coraz  bardziej  odczuwalny.  Szacuje  się,  że 
miasto dochody własne będzie miało mniej-
sze w 2020 roku od 10 proc. do 15 proc., więc 
w budżecie fizycznie będzie mogło być mniej 
pieniędzy od 46 mln zł do 69 mln zł. Dziś od-
czuwamy również konsekwencje zmian prze-
pisów prawa z roku 2019 – tłumaczy Adam 
Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego magi-
stratu.

Na tym jednak nie koniec, bo w tym sezo-
nie nie została uruchomiona także fontanna 
na rynku orzegowskim. W tym przypadku 

powodem również jest trwająca pandemia. 
– Fontanny  same w  sobie nie  stanowią  za-
grożenia  w  czasie  epidemii  koronawirusa, 
lecz mogą  zachęcać  do  przebywania w  ich 
pobliżu, co nie jest wskazane – uważa Adam 
Nowak. Joanna Oreł

Na razie nie wiadomo, 
czy i kiedy uruchomiona zostanie 

fontanna w Nowym Bytomiu.
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Nowe atrakcje czekają
AquADROM

Rudzki� aquapark� uruchomił� nowe� rekreacyjne� tereny� zewnętrzne,�
a�w�strefie�saun�Aquadromu�otwarto�największą�saunę�w�wojewódz-
twie,�czyli�Fest�Hicę.

–  Rudzki  aquapark  szybko  wprowadził 
w życie wymagane procedury i otworzył się 
jako jeden z pierwszych nie tylko w regionie, 
ale  też  w  Polsce  – mówi Krzysztof Mejer, 
wiceprezydent Rudy Śląskiej. –  Wiem,  że 
przygotowano  również  parę  niespodzianek. 
Z  pewnością  otwarcie  ostatniej  inwestycji, 
czyli  największej  sauny  na  Śląsku  bardzo 
ucieszy miłośników saunowania. Sauna  jest 
rzeczywiście ogromna i robi wrażenie – oce-
nia Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy 
Śląskiej.

Chodzi o Fest Hicę – nowoczesną saunę 
na 120 osób. – Oczywiście  obecnie  wpusz-
czamy do niej znacznie mniej osób, zgodnie 
z obowiązującym limitem. Jednak dzięki naj-
większej saunie w województwie oraz kilku-

krotnemu  powiększeniu  ogrodu  saunowego 
jesteśmy  w  stanie  w  wysoce  komfortowych 
warunkach przyjąć znacznie więcej klientów. 
I to na świeżym powietrzu – podkreśla Marta 
Malik, prezes Aquadromu.

Budowę nowej sauny rozpoczęto w paź-
dzierniku 2019 roku. Projekt zakładał nowo-
czesny design i dużo przestrzeni dla sauno-
wiczów. Poza nową sauną przy Aquadromie 
otwarto kolejne tereny zewnętrzne. –  Przy 
obecnych  limitach na  jednego klienta przy-
pada ponad 20 m2 powierzchni. To znacznie 
więcej niż w większości miejsc publicznych. 
Jednak  po  otwarciu  nowych,  zewnętrznych 
terenów rekreacyjnych liczba ta powinna się 
podwoić – zapowiada Marta Malik.

 JO

Fest Hica to największa sauna na Śląsku.
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OGŁOSZENIE

BUDŻET OBYWATELSKI

Projekty czekają  
na weryfikację

39 projektów zostało zgłoszonych do rudzkiego budże-
tu obywatelskiego na 2021 rok. Wnioski przejdą teraz 
weryfikację pod kątem wymogów określonych 
w uchwale Rady Miasta. Lista zadań zakwalifikowanych 
do dalszego etapu zostanie ogłoszona 7 sierpnia. Gło-
sowanie odbędzie się w dniach 7-13 września. – Dzię-
kuję wszystkim, którzy w czasie, kiedy nasze życie zdo-
minowała epidemia koronawirusa, zmobilizowali się 
do przygotowania wniosków – mówi prezydent miasta 
Grażyna Dziedzic.
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Zdecydowana większość zgła-
szających projekty skorzystała 
z platformy elektronicznej rudasla-
ska.budzet-obywatelski.org. W ten 
sposób wpłynęły 32 wnioski, formę 
papierową wybrano zaledwie 
w siedmiu przypadkach. Najwięcej 
projektów – osiem – dotyczy dziel-
nicy Wirek. Pozostałe wnioski to 
Bykowina (7), Halemba (5), Biel-
szowice (3), Ruda (3), Orzegów (3), 
Nowy Bytom (2), Kochłowice (2), 
Godula (1). Trzy projekty dotyczą 
całego miasta, jeden dzielnic: Ruda, 
Nowy Bytom oraz Chebzie i jeden 
dzielnic: Bielszowice, Halemba, 
Kochłowice, Orzegów, Ruda oraz 
Wirek. Przeważają zadania inwe-
stycyjne, których jest aż 36, przy 
trzech projektach „miękkich”. Dzie-
więć propozycji mieszkańcy okre-
ślili jako projekty duże (koszt reali-
zacji zadania wynosi więcej niż 280 
tys. zł), a 30 jako małe (z kosztem 
realizacji do 280 tys. zł). 24 wnioski 
złożyły kobiety, a 15 mężczyźni.

Złożone wnioski zostaną zwery-
fikowane pod kątem zgodności 
z wymogami zawartymi w podjętej 
30 kwietnia br. uchwale Rady Mia-
sta w sprawie wymagań, jakie po-
winien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego miasta Ruda Ślą-
ska. Przypomnijmy, że propozycje 
do budżetu obywatelskiego muszą 
obejmować działania zgodne 
z obowiązującym prawem oraz sta-
nowić zadania własne gminy. Zlo-
kalizowane muszą być na terenie, 
na którym miasto może zgodnie 
z prawem wydatkować środki pu-
bliczne. Projekty muszą spełniać 
również warunek ogólnodostępno-
ści, czyli być dostępne dla wszyst-
kich mieszkańców Rudy Śląskiej, 
przy czym korzystanie z nich nie 
może być odpłatne. Z budżetu oby-
watelskiego wyłączone są inwesty-
cje i remonty w budynkach placó-
wek oświatowych. Pozostałe wy-
mogi, jakie muszą spełniać wnio-
ski, można znaleźć we wspomnia-
nej uchwale Rady Miasta.

Weryfikacja wniosków trwać bę-
dzie do 5 sierpnia br. Następnie 
o jej wynikach powiadomieni zo-
staną wnioskodawcy, a publikacja 

wykazów projektów dopuszczo-
nych i niedopuszczonych do głoso-
wania nastąpi 7 sierpnia. Wniosko-
dawcy będą mieli pięć dni robo-
czych od ogłoszenia wykazu na 
ewentualne odwołanie się od decy-
zji komisji weryfikacyjnej. Osta-
teczną decyzję podejmie wówczas 
prezydent miasta po zapoznaniu 
się z treścią odwołania i opinią ze-
społu ds. budżetu obywatelskiego. 
W przypadku uznania odwołania 
za zasadne, wykaz zostanie zaktu-
alizowany.

Zakwalifikowane projekty zo-
staną poddane pod głosowanie 
mieszkańców, które prowadzone 
będzie od 7 do 13 września za po-
średnictwem wspomnianej platfor-
my elektronicznej oraz w formie 
tradycyjnej – w wyznaczonych 
punktach. – Do realizacji wybrane 
zostaną zadania, które uzyskają 
najwyższą liczbę głosów, jednak 
nie mniej niż 30 i będą mieściły się 
w przewidzianej puli pieniędzy  
– informuje Grażyna Janduła-Jon-
da, sekretarz miasta, przewodni-
cząca zespołu ds. budżetu obywa-
telskiego na 2021 rok. Lista zwy-
cięskich projektów zostanie opu-
blikowana 21 września.

 Pula środków na rudzki budżet 
obywatelski w 2021 r. wyniesie  
4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł na 
projekty duże (koszt realizacji zada-
nia wynosi więcej niż 280 tys. zł),  
a 3 080 000 zł na projekty małe 
(z kosztem realizacji do 280 tys. zł). 
Co istotne, jeśli w wyniku weryfika-
cji koszt zadania zgłoszonego jako 
małe przekroczy limit, to zostanie 
ono automatycznie zakwalifikowa-
ne do zadań dużych.

Wydzielenie z przyszłorocznego 
budżetu miasta specjalnej puli do 
dyspozycji mieszkańców to ósma 
tego typu inicjatywa realizowana 
w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku 
były to 2 mln zł, w 2015 roku  
– 2,375 mln zł, w 2016 roku  
– 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku 
– 2,815 mln zł, w 2019 roku  
– 3,720 mln zł, a w 2020 roku  
– 3 994 000 zł. W pierwszym gło-
sowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, 
w ostatnim – ponad 5,2 tys. WG

SZPITAL MIEJSKI

Szpital Miejski otrzymał kolejny sprzęt, który udało się zakupić 
dzięki środkom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będzie 
on wykorzystywany do jeszcze lepszego diagnozowania oraz le-
czenia pacjentów.

Tylko w ostatnim czasie na Oddział 
Chorób Płuc rudzkiego szpitala trafił ze-
staw endoskopowy z videobronchosko-
pem HD. Dzięki niemu zmiany chorobo-
we u pacjentów będą wykrywane szyb-
ciej i skuteczniej. Urządzenie kosztowa-
ło 150 tys. złotych.

Z kolei dla Oddziału Intensywnej 
Opieki Medycznej za prawie 50 tys. zł 

Na rudzkiej pulmonologii pojawił się 
nowy zestaw endoskopowy.

POMOC SPOŁECZNA

„Dobry start”
Od 1 lipca br. elektronicznie, a od 1 sierpnia w formie papierowej można składać wnioski o świad-
czenie „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021. Ich przyjmowanie potrwa do końca listopada.  
– W związku z trwającą epidemią prosimy, aby w miarę możliwości składać wnioski za pośred-
nictwem platformy elektronicznej – mówi Karina Kaczyńska, zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Rudzki MOPS apeluje również o zakładanie bezpłatnych rachun-
ków bankowych.

Wnioski o przyznanie świadczenia 
można składać drogą elektroniczną  
od 1 lipca 2020 roku za pomocą portalu 
empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, a tak-
że poprzez bankowość elektroniczną. 
Natomiast od 1 sierpnia br. wniosek moż-
na składać osobiście w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
lub listownie. Druki będą dostępne w sie-
dzibie MOPS przy ul. Markowej 20  
w pokoju nr 5 po 20 lipca, a także  
na stronach: http://www.mops.rsl.pl oraz 
http://www.biuletyn.abip.pl/mops_r_sl. 
– Prosimy o zwrócenie szczególnej uwa-
gi na prawidłowe wypełnienie wniosku 
w części dotyczącej adresu siedziby szko-
ły, do której uczęszczać będzie dziecko 
w roku szkolnym 2020/2021 – apeluje 
Karina Kaczyńska.

Ostateczny termin złożenia wniosku 
na świadczenie z programu „Dobry start” 
upływa 30 listopada 2020 roku, nato-
miast jego wypłata następuje w terminie 
2 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo 
wypełnionego i kompletnego wniosku. 
W przypadku wniosków złożonych 
w lipcu lub sierpniu br. ustalenie prawa 
do świadczenia „Dobry start” oraz jego 
wypłata nastąpi nie później niż do  
30 września br.

Rudzki MOPS apeluje również o nie-
zwłoczne założenie rachunków banko-
wych. W celu założenia bezpłatnych ra-
chunków bankowych (do których wyda-
wane są karty przedpłacone) za pośred-
nictwem MOPS należy skontaktować się 
telefonicznie pod numer 32 344-03-23 

wew. 340 z Działem Techniczno-Gospo-
darczym, od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8 do 15. Osoby nieposia-
dające telefonów mogą skorzystać z apa-
ratu znajdującego się na stanowisku in-
formacyjnym ze skrzynką podawczą, 
przy wejściu głównym do budynku  
(ul. Markowej 20, Nowy Bytom). Pod-
niesienie słuchawki łączy bezpośrednio 
z centralą.

Przypomnijmy, że „Dobry start” to 
program, w ramach którego na każde 
dziecko przyznawane jest 300 złotych 
w celu zakupu wyprawki szkolnej. Funk-
cjonuje od 2018 roku i przysługuje ro-
dzicom, opiekunom faktycznym, opie-
kunom prawnym, rodzinom zastępczym, 
osobom prowadzącym rodzinne domy 
dziecka, dyrektorom placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, dyrektorom re-
gionalnych placówek opiekuńczo-tera-
peutycznych lub samym osobom uczą-
cym się (oznacza to osobę pełnoletnią 
uczącą się w szkole, niepozostającą na 
utrzymaniu rodziców w związku z ich 
śmiercią lub w związku z ustalonym wy-
rokiem sądowym bądź ugodą sądową, 
prawem do alimentów z ich strony oraz 
osobę usamodzielnianą), bez względu na 
wysokość dochodu. Świadczenie obej-
muje dzieci uczące się w szkole  
do 20. roku życia, a w przypadku dzieci 
z niepełnosprawnościami – do 24. roku 
życia. Dotyczy to także dzieci, które 
w roku bieżącym ukończą wiek upraw-
niający do otrzymania świadczenia przed 
rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. 

Od początku funkcjonowania „Dobrego 
startu” na jego realizację przeznaczono 
prawie 2,7 mld zł. W ubiegłym roku pro-
gramem objęto ok. 4,5 mln uczniów, co 
kosztowało 1,35 mld zł. W tym roku w bu-
dżecie państwa zarezerwowano na ten 
cel 1,42 mld zł. W 2018 r. w Rudzie Ślą-
skiej ze świadczenia 300+ skorzystało  
14 957 dzieci, a w 2019 r. było to 15 347 
uczniów (i osób uczących się). Warto do-
dać, że od ubiegłego roku świadczenie 
jest wypłacane również uczniom szkół 
dla dorosłych i policealnych.

Trzeba zaznaczyć, że okres 2019/2021 
dotyczący świadczenia wychowawczego 
(tzw. rodzina 500+) trwa do 31 maja 
2021 roku. W związku z tym wnioski 
o jego kontynuację należy składać dopie-
ro na początku przyszłego roku. AS

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 

nieruchomości gruntowych które zostaną oddane w dzierżawę, najem, znajdujących się w rejonie ulic: 
Smoluchowskiego, Kochanowskiego z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, Kopalnia Karol 

z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany, Kochłowickiej z przeznaczeniem pod nowy parking.

zakupiono przenośny endoskop intuba-
cyjny. Mobilne urządzenie umożliwia 
szybkie i bezpieczne techniki intubacji 
zapewniające pełną ochronę dróg odde-
chowych. Ergonomiczna konstrukcja rę-
kojeści umożliwia lekarzowi wygodne 
wykonywanie zabiegów. Endoskop moż-
na też łatwo przenieść do łóżka pacjenta.
 JO
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Rodzice mogą już ubiegać się o pieniądze 
na wyprawkę szkolną dla dziecka.



OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA Z DNIA 12 CZERWCA 2020 R.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 
i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do wiadomości wyborców infor-
mację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomoc-
nika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
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Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. 2. 3.

R
U

D
A

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

Szkoła Podstawowa nr 28,
Ruda Śląska,
ul. Ryszarda Sprusa 4

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

Szkoła Podstawowa nr 28,
Ruda Śląska,
ul. Ryszarda Sprusa 4

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

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

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

5. Adama Mickiewicza, Bankowa, Stanisława
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)

Młodzieżowy Dom Kultury,
Ruda Śląska,
ul. Wincentego Janasa 28               

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

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

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

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

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

12.
1 Maja od nr 365 do końca (nieparzyste) i od nr 362 do końca (parzyste), 
Astrów, Bratków, Chabrów, Jaśminów, Konwalii, Krokusów, Noworudzka, 
Różana, Sasanek, Storczyków, Szyb Mikołaj, Szyb Walenty, Tulipanów, 
Wenus, Wiktora Brańskiego, Zabrzańska od nr 50 do końca

Zespół Miejskich Przedszkoli Nr 1,
Ruda Śląska,
ul. Astrów 5
                                                            

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

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

Adama Huloka, Aleksandra Puszkina bez nr 7, 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

Miejska Biblioteka Publiczna 
– „Centrum Inicjatyw Społecznych - 
Stary Orzegów”, Ruda Śląska
ul. Kard. Augusta Hlonda 29          

– „Centrum Inicjatyw Społecznych - 

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

Szkoła Podstawowa nr 6,
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 8                                 

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

18.
Akacjowa, Czereśniowa, Eugeniusza Romera, Jesionowa, Jurija Gagarina, 
Konstantego Ciołkowskiego, Leszczynowa, Mariana Smoluchowskiego, 
Młyn Szombierski, Olchowa, Owocowa, Stefana Banacha, Wacława 
Sierpińskiego, Witolda Doroszewskiego, Władysława Wołkowa

Szkoła Podstawowa nr 40 (budynek B),
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

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

Szkoła Podstawowa nr 40 (budynek B),
Ruda Śląska,
ul. Bytomska 1

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

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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 40,
(bydynek A) Ruda Śląska,
ul. Joanny 13                                     
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25.
Asfaltowa, Droga do Lipin, Dworcowa, Jana Styczyńskiego, Józefa 
Szafranka, Nowobytomska, Pawła, Plac Szkolny, Przedtorze, Szyb 
Barbary, Węglowa, Zabrzańska od nr 1 do nr 49

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
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26.

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

Zespół Szkół 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                      
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32.
1 Maja od nr 323 do nr 363 (nieparzyste) i od nr 316 do nr 360A 
(parzyste), Czarnoleśna od nr 19 do końca (nieparzyste) i od nr 14 do 
końca (parzyste), Jana Stefana Dworaka, Kazimierza, Lwa Tołstoja

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

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

Szkoła Podstawowa nr 8,
Ruda Śląska, ul. Główna 1

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

Szkoła Podstawowa nr 8,
Ruda Śląska,
ul. Główna 1

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

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

37.

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

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 Westerplatt e 2a      

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

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

42.

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

Zespół Szkół 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

DOTYCZY PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 12.07.2020 R.
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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 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                

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

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej,
ul. Edmunda Kokota 170               

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

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

48.

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

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

Miejskie Przedszkole nr 43,
Ruda Śląska, ul. Drozdów 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa nr 2,
Ruda Śląska,
ul. Gwarecka 2                                

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

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

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

59.

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

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

60.

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

Szkoła Podstawowa nr 20,
Ruda Śląska,
ul. Wyzwolenia 11                            

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

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

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

Nr obwodu Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. 2. 3.
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63.

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

III Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Pawła II,
Ruda Śląska,
ul. Oświęcimska 90                         
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B
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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 Traugutt a, Sosnowa, 
Studzienna, Wawrzyńca Szczudlaka, Wisławy Szymborskiej, Wiśniowa, 
Wyżynna, Zacisze, Żytnia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

79 Aleksandra Puszkina 7
Dom Pomocy Społecznej 
„Senior”                                             

Informujemy wszystkich zainteresowanych oraz członków 
obwodowych komisji wyborczych, że wszelkie ważne informacje 

dotyczące głosowania w II turze wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są na bieżąco 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta Ruda Śląska (www.rudaslaska.bip.info.pl) 

– w zakładce: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 28 czerwca 2020 r. 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
GRAŻYNA DZIEDZIC
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UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicer-
ki. Tel. 512-120-119.

 Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. 
Tel. 601-292-699.

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

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

 Meble na wymiar: kuchnie, szafy, garde-
roby. Tel. 512-121-532.

 Dekarz, tanio. Tel. 880-201-358.

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

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

 Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu 
najlepszego kredytu gwarancja skuteczności – 
zadzwoń, tel. 695-450-168.

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

NierUChoMośCi
 Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 

797-299-422.

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

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

 Kochłowice, 1-pok, 37 m2, 129 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, 
gotówka, tel. 730-770-900. 

 Sprzedam: M-3 – Osiedlowa, 37 m2, II p., 
M-3 – Hlonda, 47 m2, 79 tys., M-4 – Słowiańska, 
57 m2, inne atrkcyjne oferty na www.lokator.
nieruchomosci.pl. Tel. 793-017-323.

MoToryzaCja
 skup samochodów. Płacimy najwięcej, 

dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

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

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 
0,40 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko 
Urzędu Skarbowego).

PraCa

 Firma budowlana Bedamex w Rudzie Ślą-
skiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 
601-504-030 w godz. 8-15.30.

ogłasza ii przetarg nieograniczony ofertowy na ustanowienie 
i zbycie odrębnej własności lokalu użytkowego w rudzie śl. 9, 

ul. Pokoju 14*, pow. 358,00 m2, działka 1838/218, 
KW nr gL1s/00006493/2,  

ułamkowy udział w nieruchomości 0,30217.

Wysokość wadium zł + koszty przetargu 34.801,00 + 123,00 kwota wywo-
ławcza 348.010,00 zł, poniżej parteru w pawilonie 2-kondygnacyjnym wolno-
stojącym.

Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informacji udzie-
la Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118 i 100, telefon 32-248-24-11 (wew. 
311 lub 267). 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez poda-
nia przyczyny.

* istnieje także możliwość wynajmu lokalu. Zawarcie umowy najmu lokalu 
może nastąpić po zakończeniu procedury przetargowej dot. zbycia ww. loka-
li.

rUdzKa sPółdzieLNia  
MieszKaNioWa

ruda śl, ul. Magazynowa 12 
 tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 781-989-873.

 Zatrudnimy tokarzy, umowa zlecenie, 3200 
zł netto. Tel. 796-631-949.

 Zatrudnię mężczyznę na pełny etat w 
ogrodnictwie i budownictwie do pracy fizycz-
nej. Informacji udzielam pod nr tel. 691-911-
683.

różNe

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

 BESKIDY – 8 dni od 650 zł z 40% dofinn-
sowaniem Unijny Program – Spowolnij Sta-
rzenie, możliwość dowozu, tel. 501-642-
492.

 Ogłoszenie przetargu na budowę biura 35 
m2, ROD Tysiąclecia PP, ul. Solidarności. Tel. 
696-175-811.

Składamy serdeczne podziękowania Władzom Miasta, 
Współpracownikom i Znajomym za udział w pogrzebie  

oraz za okazane wsparcie i słowa otuchy 
w trudnych chwilach po stracie naszego Ukochanego Taty

 śp. jana Kurca
córki z rodzinami

Izabela Kurc, Barbara Soluch, Grażyna Dudzińska

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, 

wykazów dotyczących przydzielenia lokali użytkowych  
przy ul. Solidarności 21/10, Osiedlowej 10/1 oraz garażu  

przy ul.  Magazynowej 14, które przydzielone zostaną w trybie 
bezprzetargowym na podstawie umów najmu  

zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

INFORMACJA DLA WYBORCÓW
DOTYCZY PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – 12.07.2020 R.
Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w najbliższą niedzielę odbędzie się w 74 stałych obwo-

dach głosowania oraz 5 obwodach odrębnych utworzonych dla pacjentów Szpitala oraz mieszkańców Domów Opieki.
Siedziby obwodowych komisji wyborczych, z dwoma wyjątkami, znajdują się w tych samych miejscach, które znają 

Państwo z poprzednich wyborów.
Wyjątki dotyczą:
1. w dzielnicy ruda, wyborcy którzy dotychczas głosowali w Zespole Szkół nr 7 Specjalnych przy ul. Wiktora Bujocz-

ka 2, z powodu remontu szkoły, będą głosować w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Wincentego Janasa 28 
(Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7); 

  Powyższe dotyczy mieszkańców ulic: A. Mielęckiego, A. Sieronia, E. Smołki, G. Morcinka, J. Ligonia, K. Miarki, 
Kościelnej, Macieja, M. Skłodowskiej-Curie, Plac Chopina, Porębskiej, Promiennej, Sosinki, St. Staszica, Staro-
wiejskiej, Szczęść Boże, Torowej, W. Bujoczka, W. Janasa, W. Żeleńskiego oraz Wolności od nr 33 do końca (nie-
parzyste);

2. w dzielnicy orzegów, wyborcy którzy dotychczas głosowali w Domu Pomocy Społecznej „Senior” przy ul. Alek-
sandra Puszkina 7, z przyczyn sanitarnych, będą głosować w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Centrum Inicja-
tyw Społecznych – Stary Orzegów” (CIS) przy ul. Kardynała Augusta Hlonda 29 (Obwodowa Komisja Wyborcza 
Nr 15);

  Powyższe dotyczy mieszkańców ulic: A. Huloka, A. Puszkina, Bobreckiej, E. Plater, Gliwickiej, Jaracza, J. Janty, 
Kardynała A. Hlonda, Królowej Jadwigi, Mateusza, Orzegowskiej od nr 25 do końca (nieparzyste) i od nr 34 do 
końca (parzyste), P. Tomanka, Przelotowej, Skalnej, St. Wysockiej, Warszawskiej oraz W. Czapli.

W związku z powstaniem 2 nowych ulic: 
aroniowej w dzielnicy Kochłowice1. , informujemy mieszkańców, że będą głosować w Szkole Podstawowej nr 20 
przy ul. Wyzwolenia 11 (Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 60);
Wisławy szymborskiej w dzielnicy halemba2. , informujemy mieszkańców, że będą głosować w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Ignacego Kaczmarka 9 (Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 68).

W związku z rozszerzeniem możliwości głosowania korespondencyjnego w Wyborach Prezydenta RP, nie będzie orga-
nizowany dowóz osób niepełnosprawnych do siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

APEL DO WYBORCÓW
Niedzielne wybory będą się odbywać w szczególnych warunkach ze względu na panującą w kraju i również w naszym 

mieście, sytuację epidemiczną.
W związku z tym nie tylko członkowie komisji wyborczych są zobowiązani do przestrzegania rygorów higienicznych 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia, ale również Państwo jako wyborcy. 
dlatego prosimy o:

wchodzenie do budynku, w którym znajduje się siedziba komisji wyborczej w maseczkach zakrywających nos • 
i usta (przyłbice),
dezynfekcję rąk przy wejściu,• 
odrobinę cierpliwości przy wejściu do lokalu komisji, ponieważ wyborcy będą mogli wchodzić w określonej licz-• 
bie jednocześnie,
zachowywanie bezpiecznego odstępu (odległości) pomiędzy osobami tj. co najmniej 1,5 m,• 
przygotowanie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem), tak aby ograniczyć do minimum czas przebywania w po-• 
mieszczeniu,
ewentualne zaopatrzenie się we własny długopis i rękawiczki ochronne.• 

Przypominamy tym z Państwa, którzy w dniu wyborów chcieliby głosować poza Rudą Śląską (lub w innej siedzibie 
komisji), o konieczności pobrania w Urzędzie Miasta – Wydział Spraw Obywatelskich „zaświadczenia o prawie do głoso-
wania” – do godz. 14.00 w piątek 10 lipca 2020 r.

Głosujemy: 12 lipca 2020 w godzinach od 7.00 do 21.00.
Andrzej Piotrowski

Miejski Koordynator Wyborczy 
w Rudzie Śląskiej
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HOROSKOP

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30, tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Wkrótce poznasz kogoś na-
prawdę wyjątkowego. Zakochasz się 
i odmienisz swoje życie na lepsze.
Byk – Przestań kaprysić, marudzić i na-
rzekać. Odpuść, a zobaczysz, jak zmie-
ni się stosunek innych do Ciebie.
Bliźnięta – Przestań się ciągle zamar-
twiać. Teraz wszystkie sprawy ułożą się 
po Twojej myśli. Idź do przodu.
Rak – Niebawem nawiążesz nowe zna-
jomości, które pozytywnie zaowocują 
w przyszłości. Wyjazd w weekend.
Lew – Choć masz na głowie dużo obo-
wiązków, postaraj się zrobić coś tylko 
dla siebie. Kino ze znajomymi. 
Panna – Twoje starania zostaną wyna-
grodzone. Ktoś Ci się odwdzięczy 
w niecodzienny sposób.
Waga – W pracy odniesiesz spory suk-
ces i skupisz na sobie uwagę innych. 
Jednak bądź bardzo czujny.
Skorpion – Coś, na co już od dawna nie 
liczysz, zacznie Ci przynosić korzyści. 
Masz szansę sporo zarobić.
Strzelec – Przed Tobą ożywienie w sfe-
rze uczuć. Będziesz szukać nie tyko mi-
łości, ale też przyjaźni.
Koziorożec – Nie zadręczaj się tym, co 
było i tym, co będzie. Ciesz się chwilą 
spędzoną z najbliższymi.
Wodnik – Zasłużyłeś na odpoczynek. 
Nie odmawiaj sobie przyjemności, bo 
znów wpadniesz w wir obowiązków.
Ryby – Zastrzyk gotówki, który otrzy-
masz, z pewnością bardzo Ci się przy-
da. Ale nie szalej za bardzo.

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE
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POZIOMO: 1 – retor, 5 – tajem-
nica, 8 – gleba, 9 – ind. wóz proce-
syjny, 11 – płonne elementy kwiatu, 
12 – utwór muzyczny, 15 – owoc 
z grzywą, 17 – dopływ rzeki Warty, 
20 – iluzja, fatamorgana, 21 – za-
kłopotanie, 24 – miasto na Flory-
dzie, 25 – sielanka, 28 – kamień 
szlachetny, 29 – ostrze w sieczkar-
ni, 32 – mit. gr. muza poezji miło-
snej, 33 – wieloletnia trawa pastew-
na, 36 – włoskie włókno poliamido-
we, 39 – krój pisma drukarskiego, 
42 – roślina złożona, 43 – dopływ 
Sanu, 45 – szlak, 46 – skarlały śledź 
bałtycki, 47 – kłamca. 

PIONOWO: 1 – narzut cenowy, 
2 – jedn. mocy elektrycznej, 3 – imię 
żeńskie, 4 – przywódca sekty, 
5 – starogrecka budowla halowa, 
6 – port nad Niemnem, 7 – wyspa 
wulkaniczna na Oceanie Spokoj-
nym, 10 – naturalny barwnik, 
13 – osioł azjatycki, 14 – narzędzie 
jednoostrzowe, 16 – budowniczy 
arki, 17 – salat, 18 – indomalajska 
mrówka, 19 – rodz. gwoździa, 

21 – muz. karafurka, 22 – zasada, 
reguła, 23 – wysłannik, 26 – stolica 
Tybetu, 27 – gremium, zespół ludzi, 
30 – kraina w Grecji, 31 – dawna 
nazwa miasta Turku, 34 – podzwrot-
nikowe pnącze, 35 – choroba prze-
noszona przez muchy tse-tse, 
37 – beczka na piwo, wino, 38 – sta-
ropolska nazwa talizmanu, amuletu, 
40 – męczy dłużnika, 41 – drobny 
węgiel, 44 – mit. słow. bogini wio-
sny.

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 złotych, który jest do realizacji 
w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ru-
da Śląska, ul. Hlonda 38-40), otrzy-
ma jedna osoba spośród tych, które 
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., 
ul. Niedurnego 36) hasło, które jest 
rozwiązaniem krzyżówki. Na roz-
wiązania czekamy do 10 dni od daty 
zamieszczenia konkursu.

Po odbiór kuponu z krzyżówki 
WR 21 zapraszamy do redakcji (pon.
-wt. w godz. 8-14, lub pt. w godz. 
8-14) Michała Kilkowskiego. Prawi-
dłowe hasło: Gdzie zgoda tam siła.

NAJMŁODSI RUDZIANIE
Wasze pociechy na łamach 

„Wiadomości Rudzkich”
W związku z zakazem odwiedzin w rudzkim Szpitalu 
Miejskim oraz trwającą epidemią koronawirusa czasowo 
wstrzymaliśmy wykonywanie oraz publikowanie zdjęć 
nowo narodzonych rudzian na łamach „Wiadomości Rudz-
kich”. Możecie jednak sami wysłać zdjęcie swojej pociechy 
(pociech) wraz z następującym opisem: imię i nazwisko 
dziecka, data urodzenia, waga i wzrost po narodzinach 
oraz imiona rodziców na adres: ogloszenia@wiadomosci-
rudzkie.pl. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wy-
rażeniem zgody na publikację wizerunku dziecka.

Dariusz i Ksawery Lacheta 
ur. 2.03 (2130 g, 50 cm i 2660 g, 48 cm)

| POLECAMY
Danuta Noszczyńska
Ten jeden jedyny

Nie goni się króliczka, który nie 
ucieka…

Powieść ukazuje przeplatające 
się ze sobą historie miłosne kilku 
przyjaciółek. Bohaterkami są trzy 
dziewczyny. Każda z nich inaczej 
wyobraża sobie miłość swojego ży-
cia, innymi drogami dąży do szczę-
ścia, w odmienny sposób próbuje 
rozwiązywać swoje sercowe proble-
my – od zaczytywania się w porad-
nikach, przez wizyty u psychologów, 
aż po… magiczne zaklęcia.

A może istnieje po prostu jeden, 
sprawdzony, od zawsze wbudo-
wany w ludzką naturę mechanizm 
dobierania się w pary? Może wy-
starczy po prostu naturalny, zdrowy 
instynkt? Nawet jeśli autorce nie 
uda się znaleźć odpowiedzi, lektura 
tej nieco ironicznej i pełnej humoru 
książki z pewnością wzbudzi w czy-
telniczkach liczne refl eksje.

Laila Shukri
Perska kobiecość

Czy miłość to uczucie, które ocala 
czy gubi?

Znana z „Perskiej zmysłowości” 
Joanna, po nagłym wyjeździe z Bali, 
gdzie spotkała miłość swojego życia, 
nie przestaje myśleć o ukochanym Ri-
chardzie. Chociaż nie ma z nim żadne-
go kontaktu, nie  potrafi  go wymazać 
ze swojego serca. Czyż można bowiem 
zapomnieć o prawdziwej miłości?

Za namową przyjaciółki Angeli-
ki leci razem z nią i ze swoją córką 
Sarą do Szanghaju. Nieoczekiwana 
rozmowa z najdroższym mężczyzną 
skłania ją do podróży na Bali i po-
nownego z nim spotkania. Czy tym 
razem kochankowie połączą się już 
na zawsze?

Towarzysząca jej na rajskiej wyspie 
Sara, niepomna wcześniejszych dra-
matycznych przeżyć, zaczyna pałać 
gorącym uczuciem do przystojnego 
i czarującego Balijczyka, Wayana. 

Anna Karpińska
Postscriptum

Drugi tom cyklu „Pamiętaj o mnie”, 
który skradł serca czytelniczkom. Ta 
historia zostaje w pamięci na długo. 
I bohaterka, której decyzje budzą 
emocje.

Małgorzacie udaje się spotkać z ta-
jemniczym nadawcą listów, ale odkry-
cie, kim on jest, bardzo ją zaskakuje. 
Musi ponownie zajrzeć w przeszłość, 
by przeanalizować wydarzenia sprzed 
dwudziestu lat, a życie płynie. Boha-
terka boryka się z wydarzeniami dnia 
codziennego. Oprócz własnych, do-
padają ją kłopoty najbliższych, które 
często przesłaniają walkę o własne 
szczęście. A to może czekać za rogiem, 
bo jej serce mocniej zabiło do nadaw-
cy listów…

Czy tajemniczy mężczyzna okaże się 
idealnym partnerem dla Małgorzaty? 
Czy bohaterce uda się wydostać z do-
tychczasowego toksycznego związku? 
Uratować rodzinę, pomóc siostrze? 

Agata Kołakowska
Uśpione pragnienia

W grudniową noc dochodzi do wy-
padku. Dwie kobiety tkwią na leśnym 
odludziu w zmiażdżonym samocho-
dzie. Auto staje się pułapką bez wyj-
ścia. Znikąd pomocy, a upływający 
czas działa na ich niekorzyść.

Magda i Bianka poznały się pół 
roku wcześniej. Od pierwszych chwil 
znajomości poczuły się sobie bliskie. 
Jakby ich relacja była intuicyjna, za-
wiązana na głębszym poziomie. Mag-
da jest mężatką, matką dwójki dzieci, 
nauczycielką angielskiego pracującą 
dorywczo w radiu, a Bianka reporta-
żystką, która żyje w wolnym związku. 
Choć tak wiele je różni, to łączy wię-
cej, niż są skłonne przypuszczać.

Bianka zaczyna zbliżać się do Mag-
dy i jej rodziny, zafascynowana tym, 
czego sama nie posiada. Magdalena 
zaś, dzięki Biance, konfrontuje się 
z dotychczasowym życiem i swoimi 
potrzebami. 
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SPORT

12 godzin w biegu
Ruszyli�w�sobotę�(4.06)�o�godz.�20,�by�przez�całą�noc�biegać�po�trasie�wytyczonej�w�Nowym�Bytomiu�i�zakończyć�ją�w�niedzielę�o�godz.�8.�Najlepsi�ultrama-
ratończycy�z�Polski�i�zagranicy�wzięli�udział�w�XXII�Międzynarodowym�Rudzkim�Biegu�Dwunastogodzinnym.�Padły�dwa�rekordy�Polski!�Andrzej�Piotrowski�
przebiegł�152,541�km,�a�Małgorzata�Pazda-Pozorska�143,491�km.

Tym samym Andrzej Piotrowski, 
zawodnik WKS Wawel wygrał bieg. 
Na drugim miejscu znalazł się Prze-
mysław Basa z wynikiem 146,912 km, 
a na trzecim Adam Jagieła, który prze-
biegł 141,652 km. Z kolei wśród ko-
biet najlepsza okazała się Małgorzata 
Pazda-Pozorska. Drugie miejsce przy-
padło Agacie Matejczuk, która uzy-
skała wynik 130,861 km, a trzecie An-
nie Skupień. Zawodniczka przebiegła 
123,100 km.

Ten dystans sprawił, że Anna Sku-
pień była najszybszą rudzianką w bie-

gu i została aktualną mistrzynią Śląska 
w biegu 12-godzinnym. Najlepszym 
rudzianinem na mecie był natomiast 
ubiegłoroczny rekordzista Przemy-
sław Basa z KRS TKKF Jastrząb Ruda 
Śląska, który przebiegł 146,912 km. 
– Rudzki bieg dwunastogodzinny za-
wsze cieszy się zainteresowaniem bie-
gaczy. Co roku organizujemy go 
w kwietniu, jednak przez pandemię 
musieliśmy przełożyć imprezę na li-
piec – podsumowuje organizator bie-
gu oraz rudzki ultramaratończyk Au-
gust Jakubik. JO, AL
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OGŁOSZENIA

PREZyDENT�MIASTA 
RuDA�ŚląSKA�

informuje�o�wywieszeniu,�na�okres�21�dni,�na�tablicy�ogłoszeń�
urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�plac�Jana�Pawła�II�6�(II�piętro)� 

oraz�o�zamieszczeniu�na�stronie�internetowej�Biuletynu�Informacji�
Publicznej�urzędu�Miasta�Ruda�Śląska,�wykazu�nieruchomości,�
położonej�w�Rudzie�Śląskiej�przy�ul.�Kossaka�13,�stanowiącej�

własność�Gminy�Ruda�Śląska,�która�zostanie�sprzedana�na�rzecz�jej�
użytkowników�wieczystych.
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