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Więcej na str. 4-5

7 kandydatów 
na prezydenta

Więcej na str. 9-11

Industriada
już 3 września!
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Więcej na str. 8

Rusza remont
ulicy Wolności

MCK im. H. Bisty – Nowy Bytom – 13.09
MBP nr 18 – Halemba – 14.09 
ZS nr 3, Jankowskiego – Wirek – 15.09
ODK Country – Bykowina – 16.09 
Ruda 1, ul. Wolności 6 – 20.09
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O prezydenturę w Rudzie Śląskiej powalczy 7 kandydatów: 
Paweł Dankiewicz, Krzysztof Mejer, Jolanta Milas, Maciej Mol, 
Michał Pierończyk, Krzysztof Toboła i Marek Wesoły. Sylwetki 
kandydatów oraz odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. sportu, 
terenów pokopalnianych, Placu Jana Pawła II oraz opłat za śmieci 
prezentujemy na stronach 9-11 w kolejności alfabetycznej.

Tylko jeden z kandydatów, Paweł Dankiewicz nie dotrzymał 
terminu udzielenia odpowiedzi na pytania. Wszystkie ustalenia 
dotyczące publikacji zostały jasno określone i dostarczone 
kandydatom. Rudzianie prezydenta miasta wybiorą 11 września.



www.wiadomoscirudzkie.pl MIASTO | 31.08.2022

WYBORY pRezYdenta RudY Śląskiej

Będzie obywatelska 
kontrola wyborów

2

komitet Obrony demokracji zapowiedział, że zorganizuje 
w Rudzie Śląskiej Obywatelską kontrolę Wyborów podczas 
wrześniowego głosowania. W ramach niej do wszystkich Ob-
wodowych komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej oddelego-
wani zostaną obserwatorzy społeczni, którzy będą obserwo-
wać przebieg głosowania i liczenia głosów w dniu wyborów 
oraz kontrolować pracę komisji wyborczej i przestrzeganie 
procedur.
–  W  dalszym  ciągu  szukamy  osób 

chętnych  do  współpracy  w  ramach 
Obywatelskiej Kontroli Wyborów,  za-
równo w kontekście wrześniowych wy-
borów w  Rudzie  Śląskiej,  jak  i  przy-
szłorocznych do Sejmu  i Senatu – in-
formuje Wojciech Ciszewski ze ślą-
skiego oddziału Komitetu Obrony 
Demokracji.

Osoby, które chcą zostać społeczny-
mi obserwatorami (funkcja ta pełniona 
jest nieodpłatnie), mogą zarejestrować 

Z okazji święta Straży Miejskiej 
składam serdeczne życzenia  

dla wszystkich funkcjonariuszy 
i pracowników administracyjnych rudzkiej jednostki: 

zdrowia, bezpiecznej służby  
oraz szczęścia w życiu prywatnym.

Dziękuję za Państwa oddanie trudnej służbie,
rzetelne wykonywanie obowiązków,

profesjonalizm i zaangażowanie.

Niech praca w rudzkiej Komendzie Straży Miejskiej
przynosi Państwu wiele zasłużonej satysfakcji

i poczucie spełnienia.

Wszystkiego dobrego!

Jacek Morek
Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta

W planach odnowienie jest m.in. pomnika św. Jana Nepomucena.
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ReWitalizacja

Plac Niepodległości pięknieje
prace przy rewitalizacji placu niepodległości w Rudzie Śląskiej-Goduli idą pełną parą. Gotowe jest już m.in. uzbrojenie podziemne, w tym sieci wodno-ka-
nalizacyjne i elektroenergetyczne, a także część konstrukcyjna fontanny. częściowo wykonane zostały także ścieżki o nawierzchni żywicznej przepuszczające 
wodę, a w miejscach, gdzie zakończyły się roboty, wysiana została trawa. W wyniku trwającej inwestycji powstanie przestrzeń łącząca cechy otwartego 
placu miejskiego z parkiem o powierzchni prawie 7 tys. m2. koszt przedsięwzięcia to ponad 5,6 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel 4,5 mln zł z programu 
inwestycji strategicznych w ramach Rządowego Funduszu polski Ład. pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.
– Rewitalizacja Placu Niepodległo-

ści rozpoczęła się w marcu tego roku, 
a prace cały czas nie zwalniają tempa 
– podkreśla Jacek Morek, pełniący 
obowiązki prezydenta miasta. –  Nie-
które    już  się  zakończyły,  a  inne  są 
w trakcie realizacji. Zgodnie z umową 
z wykonawcą już pod koniec roku plac 
zyska  nowe  oblicze  i  zacznie  służyć 
mieszkańcom Rudy Śląskiej – dodaje.

Obecnie na ukończeniu są miejsca 
parkingowe z płyt ażurowych i ścieżki 
wypełniane kostką brukową. –  Kilka 
dni  temu  na  plac  budowy  został  do-
starczony „godulski światowid”, czyli 
granitowa  kula  poruszana  wodą  pod 

ciśnieniem, na której naniesiono kon-
tury wszystkich kontynentów z wyraź-
nym wskazaniem Rudy Śląskiej. Nato-
miast w podkrakowskiej pracowni po-
wstaje  rzeźba  Karola  Goduli,  która 
stanowić będzie dopełnienie całej  re-
witalizacji placu – zaznacza Piotr Ja-
nik, naczelnik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Przestrzeń Placu Niepodległości zo-
stała tak zagospodarowana, żeby ist-
niejący tam drzewostan nie został 
zniszczony, tylko zaadaptowany do 
nowej przestrzeni. Stanowić będzie on 
praktycznie połowę placu. Istniejące 
już szpalery drzew od wschodniej i za-

chodniej strony placu zostaną wzbo-
gacone o nowe nasadzenia (lipa sre-
brzysta lub warszawska, jarząb 
szwedzki lub mączny), dzięki którym 
częściowo wytłumiony zostanie 
dźwięk dobiegający z ruchliwej ulicy 
Karola Goduli.

Projekt rewitalizacji Placu Niepod-
ległości przewiduje także: budowę lo-
kalu gastronomicznego wraz z ogól-
nodostępną toaletą i fontanny, posta-
wienie nowych ławek, koszy na śmie-
ci, stojaków rowerowych oraz słupa 
ogłoszeniowego. Zainstalowane zo-
stanie również nowe oświetlenie z za-
stosowaniem energooszczędnych 
opraw LED. Przeprowadzone będą też 
prace konserwatorskie i restaurator-
skie istniejących kwietników oraz po-
mnika św. Jana Nepomucena. Będą 
one polegały m.in. na przeprowadze-
niu konserwacji techniczno-estetycz-
nej, usunięciu nawarstwień biologicz-
nych oraz zanieczyszczeń środowi-
skowych, wypełnieniu spękań i uzu-
pełnieniu ubytków. Na wyremontowa-
nym placu pojawi się również ławecz-
ka Karola Goduli z rzeźbą przedsta-
wiającą postać legendarnego przemy-
słowca.

Warto przypomnieć, że Plac Nie-
podległości w swoim kształcie, funk-
cji oraz nazwie utworzony został 
w 1929  r., z okazji 10. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Powstały tu wtedy klomby z ozdobny-

mi drzewami, a na środku zbudowano 
fontannę z podświetlanym wodotry-
skiem. Wcześniej w tym miejscu znaj-
dował się plac targowy.

Wszystkie nowe rozwiązania, które 
zostaną wykorzystane podczas rewita-
lizacji przestrzeni w Goduli, konsulto-
wane były z mieszkańcami podczas 
warsztatów w 2016 i 2017 r., m.in.  
w ramach projektu „Mikroprzestrze-
nie miejskie 2016”, który był wspól-
nym przedsięwzięciem Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów oraz kato-

wickiego oddziału Towarzystwa Urba-
nistów Polskich. Część z nich była 
pomysłami samych mieszkańców.

Inwestycja realizowana jest dzięki 
środkom rządowym, które miasto po-
zyskało w 2021 roku z Programu In-
westycji Strategicznych. To bezzwrot-
ne dofinansowania inwestycji publicz-
nych realizowanych przez gminy, po-
wiaty, miasta i województwa. Program 
ten obejmuje 35 obszarów gospodarki 
i jest częścią Rządowego Funduszu 
Polski Ład. UM

Inwestycja realizowana jest dzięki środkom rządowym, 
które miasto pozyskało w 2021 roku z Programu Inwestycji Strategicznych.
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się za pośrednictwem formularza do-
stępnego na stronie: https://okw.info.pl/
rejestracja. Należy podać tam: imię  
i nazwisko, adres e-mail, numer tele-
fonu oraz kod pocztowy. – Rejestracja 
w  systemie  pomoże  nam  sprawniej 
przypisać  obserwatorów  do  komisji 
oraz  przeprowadzić  szkolenia,  a  ob-
serwatorowi  prawidłowo  wypełnić 
formularz  kontrolny  z  pracy  komisji 
– mówi Wojciech Ciszewski.
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OGŁOSZENIA

PrEZydENt�MIAStA� 
rudA�ŚląSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�urzędu�Miasta 
(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�wykazu�nieruchomości,� 

która zostanie oddana w najem  
z�przeznaczeniem�pod�istniejące�garaże�w�rejonie�ul.�Ogrodowej.

INduStrIAdA

Po szychcie czas na fajrant!
Po�szychcie�czas�na�fajrant�–�to�motyw�przewodni�tegorocznej�Industriady,�czyli�święta�Szlaku�Zabytków�techniki.�Wydarzenie�odbędzie�się�3�września�i�tra-
dycyjnie�będzie�miało�swoją�rudzką�odsłonę�na�zabytkowej�kolonii�robotniczej�przy�ul.�Kubiny�w�dzielnicy�Wirek.�Impreza�towarzysząca�zostanie�z�kolei�zorga-
nizowana�na�zabytkowym�dworcu�w�Chebziu,�który�uzyskał�status�obiektu�zaprzyjaźnionego�Industriady.�Jak�zwykle�w�obu�obiektach�nie�zabraknie�atrakcji�
dla�najmłodszych�w�postaci�warsztatów�i�animacji�oraz�ciekawostek�dla�miłośników�historii�i�kultury.�udział�w�rudzkich�wydarzeniach�jest�bezpłatny.

Kolonia Robotnicza  
Ficinus (ul. Pawła Kubiny 24)

Świętowanie na Ficinusie rozpocznie 
się w samo południe spotkaniem z posta-
ciami z ballad i romansów Adama Mic-
kiewicza. O godz. 13.00 przez Ficinus 
przejdzie uroczysta parada. Orszak sprzed 
kościoła ewangelickiego poprowadzi Or-
kiestra Dęta KWK „Pokój” oraz mażoret-
ki z II Liceum Ogólnokształcącego. To-
warzyszyć im będzie parada śląskich be-
boków i straszków. Po przemarszu będzie 
można wysłuchać koncertu orkiestry pod 
dyrekcją Jacka Kampy i obejrzeć występ 
mażoretek. Program artystyczny przygo-
towały również dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 19 na Ficinusie, Ich wy-
stęp zaplanowano na godz. 14.45. Na 
rudzkiej Industriadzie nie może zabrak-
nąć akordeonistów im. Edwarda Huloka 
pod kierunkiem Roberta Kiera, którzy od 
75 lat podtrzymują śląskie tradycje zwią-
zane z muzykowaniem. Ten wyjątkowy 
zespół z bogatym dorobkiem artystycz-
nym wystąpi o godz. 15.30. Następnie 
(godz. 16.15) będzie można przysłuchać 
się babskim klachom. Dorota Książek, 
laureatka licznych konkursów, m.in. 
Gryfny Godki w Piekarach Śląskich, 
przedstawi swoje monologi po śląsku, 
a Oliwia Stawicka, zdobywczyni III miej-
sca w regionalnym konkursie gwary ślą-
skiej opowie o warzyniu. Ponownie 
w muzyczny nastrój przeniesie zebranych 
chór mieszany „Słowiczek”, którego kon-
cert rozpocznie się o godz. 17.45. Od po-
nad 100 lat wirecki zespół starannie pielę-
gnuje miłość do muzyki i tradycji. Na-
stępnie prezentację o paradnym stroju 
śląskim przedstawi Mateusz Kitel, histo-
ryk z Muzeum Miejskiego im. Maksymi-
liana Chroboka. Sporą dawkę humoru 
zapewni publiczności Inga Papkala, która 
wystąpi z recitalem o godz. 18.15. Z kolei 
o godz. 19.00 będzie można wysłuchać 

koncertu młodych artystów Amatorskiego 
Teatru „Pierro” działającego przy II LO 
w Rudzie Śląskiej. Tworzy go grupa ener-
gicznych młodych osób, które rozwijają 
swoją pasję pod kierunkiem Anny Moraj-
ko-Fornal i Grzegorza Dudziaka. Wystę-
py artystyczne na scenie zakończy kon-
cert Zespołu Kamraty, który rozpocznie 
się o godz. 19.45. 

Organizatorzy przewidzieli również 
szereg atrakcji dla najmłodszych. Mu-
zeum Miejskie im. Maksymiliana Chro-
boka w Rudzie Śląskiej zorganizuje 
warsztaty artystyczne od 14.00 do 18.00, 
o każdej pełnej godzinie odbędą się trzy 
bloki warsztatowe: „Kożdy mo swojego 
ptoka”, „Łogrodek we krzince” oraz „Na-
sze tasze na ślonski muster”. Uczestnicy 
będą dekorować drewniane figurki „ptosz-
ków, króli i inkszyj gadziny”, tworzyć 
miniaturowe ogródki z żywych kwiatów, 
warzyw i ziół we wnętrzu własnoręcznie 
zdobionej drewnianej skrzynki oraz zdo-
bić lniane torby motywami inspirowany-
mi dawnym śląskim rękodziełem. Na każ-
dy z tych warsztatów konieczna jest re-
zerwacja miejsca (tel. 32 342-36-06). 
Maksymalnie można wziąć udział 
w dwóch warsztatach. Z kolei na zajęcia 
pod hasłem „jesienne inspiracje” prowa-
dzone przez Fundację Integracji i Kre-
atywności Akuku w godz. 14.30-16.00 
nie obowiązują zapisy. O godz. 16.00 Te-
atr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Kra-

kowa zaprosi dzieci na półtoragodzinny 
program animacyjny „Madagaskar”.

Obok programu zaplanowanego na 
scenie i wokół Biblioteki Ficinus będzie 
również okazja do poznania historii osie-
dla i okolic. O godz. 12.00 rozpocznie się 
pierwsze zwiedzanie z przewodnikiem 
pod hasłem „Fajrant. Idymy do dom”, ko-
lejne zaplanowano o godzinach 14.00, 
16.00 i 18.00. Zwiedzanie poprowadzi 
Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum Miej-
skiego w Rudzie Śląskiej oraz Andrzej 
Godoj – historyk, kierownik działu na-
ukowo-oświatowego tej placówki. Będzie 
można obejrzeć wnętrze kościoła ewan-
gelickiego, który jest nieodłącznym ele-
mentem Ficinusa oraz dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy o jednej z naj-
starszych kolonii robotniczych w regio-
nie. Zbiórki chętnych na zwiedzanie przy 
budynku Biblioteki Ficinus (ul. P. Kubi-
ny 24).

W samym budynku Biblioteki Ficinus 
będzie można obejrzeć wystawę sztuki 
nieprofesjonalnej z kolekcji Stanisława 
Gerarda Trefonia oraz zajrzeć do trady-
cyjnej regionalnej kuchni, gdzie czekać 
będą śląskie maszkyty m.in. Piekarni-Cu-
kierni Jakubiec.

Na pasażu Kubiny znajdą się również 
stoiska rzemieślnicze i gastronomiczne. 
Będzie można zaopatrzyć się m.in. w wy-
jątkowe produkty, które tworzy z lawendy 
Anna Mazur czy miód z pasieki „Pasjona-

ta”. Swoje rękodzieło zaprezentują rów-
nież koronczarki, wyjątkowymi znaczka-
mi i okolicznościowymi pocztówkami 
pochwalą się rudzcy filateliści, a hodowlę 
gołębi pokaże Kazimierz Płaczkowski. 
Będzie można spotkać się z Kazimierzem 
Szymeczko, autorem książek dla dzieci 
oraz zaopatrzyć się w wydawnictwa Mu-
zeum Miejskiego. Różne pyszności bę-
dzie serwować Spiżarnia Starego Domu, 
Pani Lodzia i KarmaMa Bistro i Zioło. 

Stacja Biblioteka (ul. Dworcowa 33)
Również w tym roku do świętowania 

przyłączy się Stacja Biblioteka, która po-
nownie została obiektem zaprzyjaźnio-
nym Industriady. Od godz. 12.00 będzie 
można oglądać wystawę prac malarzy 
amatorów działających w grupie arty-
stycznej „Sztuka bez barier 14”, a dla 
chcących odkryć swój talent przygotowa-
no plener malarski. Do godz. 15.00 do-
stępne będą sztalugi, pędzle, farby i płót-
na. Z kolei dla melomanów przygotowano 
„Winylowy koncert życzeń” – do wyboru 
będzie prawie 1000 tytułów płyt. 

Nie zabraknie też atrakcji dla najmłod-
szych: bańki mydlane, planszówki, malo-
wanie twarzy, mini-golf. Między godz. 
13.00 a 14.30 odbędzie się program ani-
macyjny pod hasłem „Madagaskar” 
w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilak-
tyki „Maska” z Krakowa. O godz. 15.00 
rozpocznie się spektakl teatralny dla dzie-
ci „Podróż na koniec tęczy” w wykonaniu 

grupy „Lokomotywa”, autorstwa  
Moniki Czoik-Nowickiej. Z kolei 
w godz. 15.00-17.00 będzie można  
„Rzucić okiem na świat”. Przy pomocy 
gogli VR będzie można udać się w podróż 
dookoła świata lub w podróż w czasie. 
O godz. 16.00 rozpocznie się fajrant  
przy grillu i muzyce grup: Asymetrio, 
Stiff Capella, Maszkety i Zespołu Ed-Ka. 

Organizatorami rudzkiej odsłony Indu-
striady jest Miasto Ruda Śląska oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie 
Śląskiej, a partnerem Muzeum Miejskie 
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie 
Śląskiej.

Święto Szlaku Zabytków Techniki na 
stałe wpisało się w kalendarium wydarzeń 
województwa śląskiego. Industriada to 
wydarzenie, które już od 13 lat łączy 
mieszkańców, doceniających przemysło-
wy charakter naszego regionu. W organi-
zację tegorocznej edycji włączyło się 
41 obiektów w 25 miejscowościach ofe-
rujących 350 wydarzeń. 

Podczas święta Szlaku Zabytków Tech-
niki industrialne obiekty łączy sieć bez-
płatnego transportu. Oficjalnymi prze-
woźnikami Industriady są Związek Trans-
portu Metropolitalnego oraz Koleje Ślą-
skie. Bezpłatny przejazd możliwy będzie 
w dniu Industriady, 3 września br.

Pełny program: www.rudaslaska.pl, 
www.industriada.pl.

 UM

PrEZydENt�MIAStA�rudA�ŚląSKA�
informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�urzędu�Miasta�ruda�

Śląska,�wykazów�dotyczących�oddania�w�najem�gruntu� 
pod�garażami�blaszanymi�położonymi�przy�ul.�Mickiewicza� 

oraz�garażu�murowanego�przy�ul.�Żwirki�i�Wigury,�które�przydzielone�
zostaną�w�trybie�bezprzetargowym�na�podstawie� 
umów�najmu�gruntu�na�czas�oznaczony�do�3�lat.�
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Obecnie trwają intensywne prace przy budowie ,,pumptracka”.
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BUDŻET OBYWATELSKI

Burloch z nowymi atrakcjami
Trwa realizacja kolejnego zadania w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Chodzi 
o budowę toru rowerowego przy Burloch Arenie w Orzegowie. Powstający „pumptrack” 
przeznaczony będzie do jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach i hulajnogach. To jednak 
nie koniec zmian na Burlochu. Do listopada ma tam powstać boisko do gry w koszykówkę i siat-
kówkę oraz plac zabaw. Zadanie to także zostało wybrane przez mieszkańców w budżecie 
obywatelskim jako tzw. duże.

Wykonawca toru rowerowego w for-
mule ,,zaprojektuj i wybuduj” wyłonio-
ny został już w czerwcu. Następnie fi r-
ma „Velo Projekt” przedstawiła swoją 
koncepcję ,,pumptracka”, która została 
zaakceptowana. 8 sierpnia przekazany 
został teren pod budowę toru. Powstaje 
on w pobliżu Burloch Cafe oraz górki 
saneczkowej. ,,Pumptrack” służył bę-
dzie do jazdy na rowerze, rolkach, de-
skorolce i hulajnodze. – Tor będzie się 
składał z profi lowanych pasm jezdnych, 
na których występują garby (muldy) 
oraz profi lowanych zakrętów (band), 
ułożonych w sekwencje umożliwiające 
rozpędzanie się i utrzymywanie prędko-

ści, bez konieczności pedałowania. Serie 
muld wraz z bandami tworzą zamkniętą 
pętlę – informuje Krzysztof Piecha, na-
czelnik Wydziału Komunikacji Społecz-
nej i Promocji Miasta. – Projektowany 
tor będzie posiadać zakręty o właściwie 
dobranych promieniach oraz mieć układ 
pasm jezdnych umożliwiających naukę 
skręcania w obie strony (w prawo i w le-
wo) bez konieczności zmiany kierunku 
jazdy. Kształt, konstrukcja i wykończe-
nie toru będą zapewniać możliwość bez-
piecznego opuszczenia pasma ruchu 
– dodaje.

Tor rowerowy będzie miał w sumie 
powierzchnię 580 m kw., a długość 

jezdna torów ma wynosić 130 mb. 
,,Pumptrack” budowany jest z nasypu 
mineralnego i będzie wykończony na-
wierzchnią bitumiczną. Natomiast na 
skarpach zostanie posadzony trawnik. 
Inwestycja ma zostać zrealizowana do 
3 października br., a jej łączny koszt to 
ok. 252 tys. zł.

Równocześnie rozpoczynają się pra-
ce związane z inną, nową atrakcją na 
Burlochu. Chodzi o wielofunkcyjne 
boisko do gry w koszykówkę i siat-
kówkę o nawierzchni poliuretanowej 
oraz plac zabaw z czterema urządze-
niami sprawnościowymi i wieżą lino-
wą wraz z dojściami i schodami tereno-

wymi. Dodatkowo inwestycja obejmie 
montaż na boisku koszy do koszyków-
ki, słupków stalowych do siatkówki 
oraz piłkochwytów siatkowych. Za-
montowane zostaną też ławki oraz ko-
sze na śmieci. Kompleks powstanie 
w ramach dużego zadania z budżetu 
obywatelskiego „Burloch Arena – do-
kładamy atrakcji”. Boisko i plac zabaw 

wybudowane zostaną we wschodniej 
części Burlocha – w miejscu starych 
obiektów sportowych (po lewej stro-
nie). Plac budowy przekazany został 
20 lipca – wykonawca ma czas na reali-
zację inwestycji do 17 listopada br. 
Budowa kompleksu będzie kosztowała 
ok. 992 tys. zł.

Joanna Oreł

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

Eliza Regiec
córka Justyny i Mateusza
ur. 14.08 (3870 g i 58 cm)

Julia Jaworska
córka Natalii i Dominika

ur. 15.08 (2790 g i 50 cm)

Jowita Marczewska
córka Roksany i Jakuba

ur. 20.08 (3570 g i 56 cm)

Marcel Kotliński 
syn Agnieszki i Artura

ur. 18.08 (3080 g i 54 cm)

Jagoda Nosiadek
córka Agaty i Daniela

ur. 12.08 (3586 g i 54 cm)

Klara Adrianowicz
córka Moniki i Tomasza

ur. 12.08 (3200 g i 53 cm)

Laura Szymaczek
córka Dominiki i Tomasza
ur. 13.08 (3675 g i 61 cm)

Oliwia 
i Maja 
Kamienieckie
córki
Edyty 
i Marcina
ur. 8.08
(2705 g, 
3300 g 
oraz  
51 cm 
i 57 cm)

Piotr Spek
syn Aliny i Michała

ur. 19.08 (3130 g i 53 cm)

W tym roku Bieg dla Zdrowia Psychicznego odbędzie się na Burloch Arenie w Orzegowie.
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ZDROWIE

Dla zdrowia psychicznego
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji po raz VIII organizu-
ją Bieg dla Zdrowia Psychicznego. Impreza promująca Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 
odbędzie się 24 września na Burloch Arenie.

– 10 października obchodzony jest 
Światowy Dzień Zdrowia Psychiczne-
go. Jest to czas, gdy organizujemy wie-
le uroczystości oraz akcji edukacyj-
nych, a uwaga opinii publicznej w spo-
sób szczególny koncentruje się na za-
gadnieniach związanych z tematem 
zdrowia psychicznego. Śląskie środo-
wiska działające na rzecz osób choru-
jących psychicznie od wielu lat aktyw-
nie i z zaangażowaniem włączają się 
w organizację śląskich obchodów tego 
święta – wyjaśnia Natalia Lonsner, te-
rapeuta zajęciowy na Oddziale Psy-

chiatrii Dziennej Miejskiego Szpitala 
w Rudzie Śląskiej.

Jak co roku Szpital wraz z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ten dzień 
uczci na sportowo. – Naszym celem jest 
zwrócenie uwagi na dwie ważne spo-
łeczne kwestie, takie jak integracja 
z osobami chorującymi psychicznie oraz 
wpływ zdrowia fi zycznego na dobrostan 
psychiczny. Chcemy przeciwdziałać 
stygmatyzacji osób chorujących psy-
chicznie oraz popularyzować ideę higie-
ny psychicznej poprzez aktywność fi zycz-
ną – dodaje Natalia Lonsner.

Zapaleni biegacze i miłośnicy marszu 
nordic walking będą mieli okazję spraw-
dzić swoje siły już 24 września na Bur-
loch Arenie od godziny 9.00. 

– Każda edycja tego wyjątkowego 
biegu cieszy się dużym zainteresowa-
niem uczestników. Tu nie ma mowy o ry-
walizacji, każdy jest wygranym, bo może 
zwyciężać swoje słabości i ograniczenia. 
Dla każdego zawodnika jest medal i dy-
plom. Chodzi o dobrą atmosferę, aktyw-
nie spędzony czas w gronie ludzi lubią-
cych ruch, życie i kontakty z innymi. 
Wszystkich zachęcam do udziału w tym 

wydarzeniu – mówi Aleksandra Polo-
czek, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej.

Do udziału w biegu można zapisywać 
się na stronie MOSiR-u. Zapisy ruszają 
31 sierpnia.  AP
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INWESTYCJE

Rusza modernizacja ul. Wolności
5 września rusza przebudowa ul. Wolności w Rudzie Śląskiej-Rudzie. Oznacza to zmiany w or-
ganizacji ruchu. Kierowcy na nowych zasadach korzystać będą ze skrzyżowania ul. Wolności, 
Zabrzańskiej i 1 Maja, gdzie m.in. wyłączony zostanie wylot ul. Zabrzańskiej w kierunku 
Chebzia. Zmiany te nie będą dotyczyły komunikacji miejskiej. W pierwszym etapie inwesty-
cji drogowcy zajmą się także przebudową odcinka od wspomnianego skrzyżowania do ron-
da przy ul. Magazynowej. Modernizacja całej ul. Wolności zakończyć się ma w 2024 r. Koszt 
wszystkich robót budowlanych wyniesie 60 mln zł, z czego 12,5 mln zł stanowić będzie do-
finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
– Przebudowa ul. Wolności  to  obok  budowy  trasy 

N-S  najważniejsza  drogowa  inwestycja  w  mieście.  
Szeroki zakres tego zadania i złożoność wszystkich ro-
bót  będą  miały  wpływ  na  utrudnienia  dla  pieszych 
i kierowców. Jesteśmy w tym zakresie w stałym kontak-
cie z wykonawcą, który również bardzo poważnie pod-
chodzi  do  tych  kwestii.  Mamy  jego  zapewnienie,  że 
wszelkie zmiany w organizacji ruchu wprowadzane na 
czas robót mają być jak najmniej uciążliwe – podkre-
śla Jacek Morek, pełniący funkcję prezydenta miasta. 

W pierwszej fazie robót związanych z przebudową 
ul. Wolności kierowcy przede wszystkim muszą liczyć 
się ze zmianą organizacji ruchu na jednym z najważ-

niejszych skrzyżowań w mieście, gdzie krzyżują się 
ulice Wolności, 1 Maja i Zabrzańska. Ta ostatnia na 
odcinku ok. 250 m od skrzyżowania w kierunku Cheb-
zia zostanie zamknięta. Co ważne, zakaz ten nie bę-
dzie obowiązywać komunikacji miejskiej, zarówno 
autobusowej, jak i tramwajowej. Sugerowany objazd 
dla pozostałych pojazdów w tym kierunku poprowa-
dzony zostanie ul. 1 Maja oraz fragmentem trasy N-S, 
natomiast kierowcy jadący od strony Rudy będą mogli 
do Chebzia dojechać ul. Magazynową i ul. Kokotek.

Nowa organizacja ruchu na wspomnianym skrzyżo-
waniu zakłada także wyłączenie sygnalizacji świetlnej 
oraz zawężenie w obrębie samego skrzyżowania ulic 

Wolności i 1 Maja do jednego pasa w danym kierunku. 
– Taki sposób organizacji ruchu pozwoli na przepro-
wadzenie prac związanych z budową ronda turbinowe-
go w miejscu dotychczasowego skrzyżowania. To oczy-
wiście  wiąże  się  z  przebudową  całej  infrastruktury 
podziemnej i wytyczeniem nowego śladu jezdni – tłu-
maczy Łukasz Szałyga, kierownik budowy z firmy 
Drogopol Sp. z o.o. 

Wraz z przebudową samego skrzyżowania roboty 
prowadzone będą także na odcinku ul. Wolności w kie-
runku ronda przy ul. Magazynowej i Brańskiego. 
– W tym przypadku zapewniony będzie dotychczasowy 
ruch  po  wyznaczonej  jezdni  w  każdym  kierunku.  Na 
początku prace polegać będą na likwidacji nieczynne-
go torowiska, a następnie budowy w tym miejscu no-
wej kanalizacji – informuje Łukasz Szałyga.

Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące samej przebudo-
wy ul. Wolności, to wymieniona zostanie konstrukcja 
drogi, a jej geometria skorygowana. Jednym z najważ-
niejszych elementów inwestycji będzie budowa ronda 
na skrzyżowaniu ulic Wolności, 1 Maja i Zabrzańskiej. 
Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki 
autobusowe. Do tego dojdzie budowa nowego oświe-
tlenia ledowego, rozdzielenie kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, budowa kanału technologicznego oraz 

W ramach Traktu Rudzkiego powstały 
liczne miejsca do wypoczynku i rekreacji.
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REWITALIZACJA

Park zyskał nowe oblicze 
Park przy ul. Hallera w Nowym Bytomiu jest już po metamorfozie. Nadano mu całkowicie nowy kształt, zmodernizowane zostały alejki, zainstalowano oświetlenie, a w centralnym jego 
punkcie powstał ogród sensoryczny z wieloma roślinami, z kolei od strony ulicy siłownia i plac zabaw. Rewitalizacja parku to kolejny etap budowanego w mieście Traktu Rudzkiego. Koszt 
zagospodarowania przestrzeni przy ul. Hallera to ponad 4,6 mln zł, z czego przeszło 1,8 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych. 
–  W  ramach  rewitalizacji  parku  przy  ul.  Hallera, 

która  rozpoczęła  się  w  październiku  ubiegłego  roku,  
zainstalowane zostały elementy małej architektury ta-
kie jak: ławki, stoły piknikowe, kosze, stojaki rowerowe 
oraz  oświetlenie  parkowe  – wymienia Jacek Morek, 
pełniący obowiązki prezydenta miasta. – Odnowiono 
również bryłę zaniedbanej fontanny, która po odrestau-
rowaniu  pełni  funkcję  dekoracyjną.  Co  istotne  park 
został połączony blisko 700-metrową oświetloną ścież-
ką pieszo-rowerową z ul. Czarnoleśną, gdzie  zaczyna 
się kolejny odcinek Traktu Rudzkiego. Aby to połącze-
nie dopełnić, przy wspomnianej ulicy powstanie także 
nowe przejście dla pieszych i rowerzystów – dodaje. 

Warto dodać, że w kwietniu br. zakończyła się rewi-
talizacja Parku Dworskiego w Nowym Bytomiu, która 
również wiązała się z rozbudową Traktu Rudzkiego. 

przebudowa sieci energetycznej. Zostaną też usunięte 
elementy nieużywanej już linii tramwajowej. 

Przebudowa ul. Wolności wpłynie na poprawę kom-
fortu jazdy oraz bezpieczeństwa ruchu.
– Wydzielone zostaną osobne ciągi dla samochodów, 

rowerzystów i pieszych. Nowe rondo będzie typu turbi-
nowego.  Dodatkowa  sygnalizacja  świetlna  zostanie 
natomiast zainstalowana na skrzyżowaniu ulic Wolno-
ści,  Kościelnej  i  Wieniawskiego.  Powstaną  również 
miejsca postojowe – informuje Renata Krusz, zastępca 
naczelnika Wydziału Dróg i Mostów. Dodatkowo w ra-
mach inwestycji przebudowana zostanie także ul. Sta-
rowiejska, gdzie powstanie m.in. nowa kanalizacja. 

Koszt przebudowy ul. Wolności wyniesie 60 mln zł. 
Pomocne przy realizacji tej inwestycji będą środki 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto 
pozyskało na ten cel 12,5 mln zł, natomiast ogółem 
w ramach drugiego rozdania środków z tego funduszu 
Rudzie Śląskiej przyznano 19 mln zł, a łącznie w trzech 
dotychczasowych edycjach RFIL miasto pozyskało 
ponad 31 mln zł.

W tegorocznym budżecie miasta na zadania drogo-
we zaplanowano 135 mln zł. Najważniejsze inwesty-
cje to budowa kolejnego odcinka trasy N-S oraz prze-
budowa ul. Wolności. UM

Koszt zagospodarowania obu parków wyniósł ponad 
7,3 mln zł. Natomiast całość budowy Traktu Rudzkie-
go wraz z wcześniejszymi już zrealizowanymi odcin-
kami wyniesie ostatecznie niespełna 19 mln zł. Inwe-
stycje, podobnie jak wcześniejsze odcinki Traktu 
Rudzkiego, objęte są dofinansowaniem unijnym. Na 
realizację projektu miasto pozyskało ponad 8 mln zł  
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko.

W trakcie realizacji jest też rewitalizacja Parku Mło-
dzieży oraz plant znajdujących się pomiędzy ul. kard. 
Hlonda a Burloch Areną w Orzegowie. Przedsięwzię-
cie zakłada zagospodarowanie ponad 6,2 ha przestrze-
ni parkowych. W przypadku obu lokalizacji prace 
polegać będą głównie na nowych nasadzeniach. Łącz-
nie będzie to blisko 90 tys. różnego rodzaju roślin. 

Przy okazji odnowionych zostanie część alejek, poja-
wią się nowe ławki oraz oświetlenie. Całkowity koszt 
tej inwestycji wyniesie ok. 2,6 mln zł. Zadanie to jest 
ostatnią częścią realizacji Traktu Rudzkiego, którego 
poszczególne etapy powstawały w mieście od 2018 r. 

Przypomnijmy, Trakt Rudzki to ścieżka pieszo-ro-
werowa, która ma docelowo połączyć obiekty sporto-
we, parki, skwery oraz miejsca związane z historią 
Nowego Bytomia i Wirku. Trakt po zakończeniu 
dwóch najnowszych inwestycji przebiega od ul. No-
wary przez podnóże hałdy do ul. Katowickiej. Dalej 
ulicami Tuwima, Kupiecką, Obrońców Westerplatte 
do hałdy przy ul. 1 Maja. Następnie przez tereny hałdy 
do ul. Czarnoleśnej. Dalej trasa przebiega przez park 
przy ul. Hallera, a następnie pobiegnie tą ulicą w kie-
runku parku Dworskiego.  UM
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Krzysztof Mejer Dobry kierunek Ruda Śląska

Wiek: 53
Wykształcenie: wyższe
Miejsce zamieszkania: 
Ruda Śląska
Nazwa komitetu: 
KWW 
Krzysztofa Mejera

– Co znaczy dla Pana Ruda Ślą-
ska?

– To miejsce na ziemi, w którym 
chciałbym się zestarzeć. Nie z przy-
padku. To był mój świadomy wybór. 
To się zaczęło już dawno temu, kiedy 

jako młody reporter przyjeżdżałem tu 
na nagrania, doświadczałem, czym 
żyje to miasto, widziałem, jak się 
zmienia, poznawałem mieszkańców 
i z mikrofonem towarzyszyłem im 
w ważnych momentach. Wtedy też 
zrozumiałem, że to miasto tworzą lu-
dzie. Każdą dzielnicę. Każde osiedle. 
I że nie wolno próbować zmieniać ich 
na siłę. Że są pokolenia z tradycjami 
i takie, jak ja, które są przybyszami. 
No i to jest piękne, że różnimy się hi-
storią, a kochamy to miejsce tak sa-
mo. Bez podziałów.

– Jaki ma Pan pomysł na rozwój 
sportu w mieście i jego finansowa-
nie?

– Sport to obszar życia szczególnie 
mi bliski. Proponuję przejęcie od klu-
bów obiektów sportowych celem od-
ciążenia kosztów ich utrzymania. Bez 
tych kosztów budżety klubów będą 
zwiększone. Ponadto przy Radzie 
Sportu powołamy Radę Sponsorów 
Sportu. Będzie ona zrzeszała firmy 
z całej Polski i nie tylko, chcące 
wspierać nasze kluby. Powstanie rów-
nież Sportowa Liga Stypendialna, 
gdzie za szczególne osiągnięcia za-
wodnicze będą przyznawane stypen-
dia, a kluby tych zawodników otrzy-
mają wsparcie finansowe pochodzące 

między innymi od miasta, jak i RSS. 
Na pewno też ważne jest, by w mie-
ście tą dziedziną zarządzały osoby 
kompetentne, o co zadbam.

– Czy planuje Pan podwyżki opłat 
za śmieci, jeżeli wygra Pan wybo-
ry?

– Muszę postawić sprawę uczciwie 
– nie mogę dać gwarancji, jaka za ja-
kiś czas będzie cena za śmieci w na-
szym mieście. Nikt nie może, bo to 
nie zależy tylko od decyzji prezydenta 
i radnych, tylko od ofert firm, które 
startują w przetargach. Niestety ani ja, 
ani żaden z kandydatów nie mamy na 
tym etapie wpływu na to, jakie warun-
ki umowy zostaną postawione firmom 
w przygotowywanym przetargu, a to 
ma wpływ na ceny ofertowe. Poza 
tym musimy pamiętać o tym, że 
w ostatnim czasie wszyscy, bez wyjąt-
ków, musimy mierzyć się z wysokimi 
cenami, przede wszystkim benzyny, 
gazu i energii, wysokimi kosztami 
pracy, a to są kluczowe obciążenia 
przy odbiorze śmieci.

– Proszę przedstawić Pana kon-
cepcję zagospodarowania Placu Ja-
na Pawła II.

– Rynek trzeba zmienić i to jest 
pewne. To spuścizna po poprzedni-
kach. Trzeba mieć dobry pomysł. 

Przede wszystkim zazielenić. Dlatego 
potrzeba architekta zieleni, który do-
bierze odpowiednie gatunki roślin, 
wkomponuje elementy małej archi-
tektury i zaprojektuje całość. Chciał-
bym przebudować także fontannę na 
podobną do tej, jaka jest w Orzego-
wie. Marzę, by ożywić to miejsce. 
Uatrakcyjnić mogą je restauracje, 
ogródki letnie, a te nie mogą teraz po-
wstać ze względu na parking, który 
oddziela kamienice od rynku. Może 
trzeba go będzie przenieść w inne 
miejsce. I jeszcze jedno – ciągle będę 
podkreślał, że z przyległej ul. Niedur-
nego powinno się wyprowadzić ruch 
samochodowy, a koncepcja rynku 
musi być częścią większej całości, na-
wet jeżeli będzie ona realizowana eta-
pami. Na pewno sięgniemy po roz-
wiązania, jakie powstały w Polsce. 
Poza tym w tej sprawie chciałbym 
ogłosić nie tylko konsultacje społecz-
ne, ale także otwarty konkurs, w któ-
rym będą mogły wziąć udział pracow-
nie architektoniczne oraz młodzi ar-
chitekci. 

– Co w swoim programie wybor-
czym oferuje Pan dla młodych ru-
dzian?

– Pokolenie 2000 – to program, 
który tworzymy razem z młodym po-

koleniem. Planujemy chociażby cykl 
spotkań „Zatrzymać Młodych w Mie-
ście”. Wprowadzenie ,,bonu eduka-
cyjnego dla maturzystów”. Należy 
wybudować nowy żłobek, a dla mło-
dych, pracujących rodzin wprowadzić 
,,bon żłobkowy”. Lekcje „ślonskij 
godki” w szkołach podstawowych. 
Uruchomienie Urban Lab, miejsca 
otwartego dla młodzieży, gdzie będzie 
można skorzystać z pomieszczeń na 
spotkania, rozmowy o innowacyjnych 
rozwiązaniach dla naszego miasta, an-
gażujących młodzież, w tym na przy-
kład o Smart City. Ale młodzi duchem 
seniorzy też otrzymają swoją imprezę, 
cykliczną ,,Senioriadę”.

– Jaki jest Pana pomysł na wyko-
rzystanie terenów pokopalnia-
nych?

– Trzeba je przywrócić mieszkań-
com oraz naturze. Największą szansę 
mają na to tereny po kopalni „Pokój”. 
Nie chcę wprowadzać tam z powro-
tem przemysłu, bo to praktycznie cen-
trum miasta. Powinny one mieć funk-
cję mieszkalno-usługową. Opracowa-
ny jest już nawet wstępny masterplan, 
są wizualizacje. Mówiłem o tym pod-
czas czerwcowego Światowego Fo-
rum Miejskiego i nasz pomysł spotkał 
się ze sporą aprobatą.

jolanta Milas Ruda Śląska potrzebuje nowej miotły!

Wiek: 61
Wykształcenie: wyższe 
Miejsce zamieszkania: 
Katowice
Nazwa komitetu: 
Ruda Śląska w Centrum

– Co znaczy dla Pani Ruda Ślą-
ska?

– Ruda Śląska to miasto niedoce-
nione, to nieoszlifowany diament, to 
wielka szansa! To ogromna praca, któ-
rą trzeba wykonać. To cudowne naj-

bardziej niewarszawskie miasto 
w Polsce. To miasto czekające na od-
krycie. To swoisty zespół indywidual-
nych miejscowości, który zaczyna być 
rodziną. To dźwięcznie brzmiące na-
zwy dzielnic: Orzegów, Chebzie, Ko-
chłowice, Czarny Las, Nowy Bytom, 
Bielszowice, Wirek, Godula, Ruda, 
Bykowina. To miasto pięknych, a nie-
docenianych budowli kościelnych. 

Dla mieszkańców to powinno być 
miasto, w którym się dobrze mieszka 
i żyje na co dzień i w którym ma być 
sprawiedliwie. Ma to być miasto dla 
starszych i młodszych, dla każdego. 
To ma być po prostu hajmat dla 
wszystkich mieszkańców. 

– Jaki ma Pani pomysł na rozwój 
sportu w mieście i jego finansowa-
nie?

– Zawsze na sport trzeba patrzeć 
z jednej strony jako na sport masowy 
– związany z rekreacją i ten sport pro-
fesjonalny, który wyzwala emocje 
i wzmacnia poczucie tożsamości 
mieszkańców. W każdej dzielnicy są 
kluby, które nie mają warunków, aby 
się rozwijać. 

Dlatego w Rudzie Śląskiej powinien 
powstać znaczący krajowo klub, z któ-
rym by się utożsamiało miasto. Te ma-
łe kluby powinny wyłapywać i szkolić 

talenty, a także być bazą sportu maso-
wego. Ruda Śląska musi przestać być 
areną bitwy między Torcidą a kibica-
mi Ruchu Chorzów – musi mieć swój 
klub i przegnać obce kłopoty ze swo-
jego terenu i wtedy będzie miała swo-
ich, szczerych kibiców. Dopóki nie 
uda się stworzyć klubu mocnego, do-
póty trudno będzie pozyskać sponso-
rów. Więc to miasto musi zainwesto-
wać i rozbudować ten główny, wielo-
sekcyjny klub. 

Dzielnicowe kluby powinny być 
wzmocnione przez miasto i miasto 
winno zachęcać lokalnych sponsorów. 
Dopóki miasto nie pozyska sponso-
rów, musi kluby utrzymywać i samo-
rząd winien znaleźć sposoby na pozy-
skanie środków z budżetu wojewódz-
twa. Powinna powstać demokratyczna 
rada sportu zrzeszająca wszystkie or-
ganizacje sportowe, bo najważniejsze, 
aby było jasne i przejrzyste finanso-
wanie sportu a nie tak, że fundusze 
dostają ci, którzy są „blisko” władzy.

– Czy planuje Pani podwyżki 
opłat za śmieci, jeżeli wygra Pani 
wybory?

– Oczywiście, że nie. Mam pomysł 
na zrewolucjonizowanie gospodarki 
śmieciowej, tak aby dla przeciętnego 
mieszkańca było to tańsze. Trzeba 

zmienić filozofię i odejść od koncepcji 
karania, aby przejść do koncepcji na-
gradzania. Choć dla wielu w rudzkich 
warunkach mieszkaniowych trudno do-
konywać segregacji, to ci, którzy to ro-
bią, winni być nagradzani bonifikatą. 

– Proszę przedstawić Pani kon-
cepcję zagospodarowania Placu Ja-
na Pawła II. 

– To zadanie architektów i urbani-
stów, aby znaleźć dobre rozwiązanie 
dla ulepszenia tego placu. Aby speł-
niał funkcję „rynku”, musi być żywy, 
co oznacza nie tylko kawiarnie, pi-
wiarnie, restauracje, którym udostęp-
niono lokale na dobrych warunkach, 
ale także organizowane często impre-
zy. Gdy ludzie wypełniają plac to 
przyciągają następnych. Potrzebne są 
imprezy dla mieszkańców – sportowe, 
kulturalne, kulinarne. Ale tak napraw-
dę problem jest gdzie indziej – miasto 
wciąż nie ma swojego centrum. Życie 
w dzielnicach jest ważne – ale powin-
no się w końcu stworzyć centrum mia-
sta, z którym utożsamialiby się miesz-
kańcy wszystkich dzielnic.

– Co w swoim programie wybor-
czym oferuje Pani dla młodych ru-
dzian?

– W Rudzie Śląskiej musi się za-
cząć dziać – kłady na terenach po-

przemysłowych, koncerty, sport. Dla 
młodych trzeba wesprzeć miejsca roz-
rywki, trzeba sprawić, aby młodzi 
chcieli zostać w mieście albo się 
w nim osiedlić. Miasto stworzy za-
chęty dla budownictwa dla młodych, 
w tym utworzenie atrakcyjnych dla 
bohemy poindustrialnych loftów. 
Chciałabym, aby młodzi mogli zacząć 
żyć w mieście, w którym nie trzeba 
siedzieć w „układach” – a po prostu 
ciekawie żyć.

– Jaki jest Pani pomysł na wyko-
rzystanie terenów pokopalnianych?

– Tereny poindustrialne to szansa 
dla miasta, a nie kłopot. O szaleń-
stwach na quadach na pokopalnianych 
gruntach już wspominałam, ale wiele 
musimy zachować dla następnych po-
koleń. W Europie i na świecie tereny 
postindustrialne są wręcz modne i do-
skonale sprzyjają rozwojowi turysty-
ki, kultury, miejskiego życia. Przy 
okazji jak rozmawiamy o terenach po-
kopalnianych, chciałabym wspomnieć 
o bardzo ważnej personie – mało kto 
wie o tym, że tu przecież mieszkał 
twórca śląskiego przemysłu, najbo-
gatszy człowiek ówczesnego świata 
– Karol Godula. To skandal, że jego 
dom niszczeje i nie został jeszcze od-
budowany!
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Maciej Mol 

Wiek: 54
Wykształcenie: wyższe
Miejsce zamieszkania: 
Katowice
Nazwa komitetu: PLSP

– Co znaczy dla Pana Ruda Ślą-
ska?

– Ruda Śląska dla mnie to miejsce 
dobrobytu, tutaj zarabiam pieniądze, 
tutaj poznałem wspaniałych ludzi. 
Chciałbym, żeby każdemu miesz-
kańcowi Ruda Śląska kojarzyła się 
jako miejsce dobrobytu, zarabiania 
dużych pieniędzy i szczęśliwego ży-
cia.

– Jaki ma Pan pomysł na rozwój 
sportu w mieście i jego finansowa-
nie?

– Skupię się na zagospodarowaniu 
już istniejących obiektów sporto-

wych i wykorzystaniu ich pełnego 
potencjału. Program aktywizacji ru-
chowej dla każdego rudzianina, od 
młodzika, po seniora. Sport musi być 
dofinansowany z budżetu miasta 
i nie można na tym oszczędzać.

– Czy planuje Pan podwyżki 
opłat za śmieci, jeżeli wygra Pan 
wybory?

– Nie planuję żadnych podwyżek 
opłat.  Wszystkie spółki zależne zo-
staną sprawdzone pod kątem kosz-
tów. Znajdę rozwiązanie, by koszty 
ich funkcjonowania nie uległy zmia-
nie, gwarantując zarazem, że wyna-

grodzenia zostaną na nie niższym 
poziomie niż dotychczas.

– Proszę przedstawić Pana kon-
cepcję zagospodarowania Placu 
Jana Pawła II.

– Plac Jana Pawła II stał się beto-
nową pustynią. Zieleń jest w tym 
miejscu niezbędna. Rozpiszę konkurs 
na zagospodarowanie placu.

– Co w swoim programie wybor-
czym oferuje Pan dla młodych ru-
dzian?

– Mieszkania i dobrze płatną pra-
cę. Dla młodych rudzian najwięk-
szym problemem jest dostęp do 

mieszkań. Program mieszkaniowy 
będzie bardzo ważnym punktem za-
rządzania miastem. Ruda Śląska się 
wyludnia. 25% zwrotu podatku po-
może mieszkańcom zagospodarować 
już istniejące lokale.  

– Jaki jest Pana pomysł na wyko-
rzystanie terenów pokopalnia-
nych?

– W zależności od warunków geo-
technicznych tereny powinny być za-
zieleniane, a jeśli to będzie niemożli-
we, to powinny być budowane farmy 
fotowoltaiczne, aby mieszkańcy mie-
li niższe opłaty za energię.

Michał Pierończyk Zawsze dla rudzian

Wiek: 44
Wykształcenie: wyższe
Miejsce zamieszkania: 
Ruda Śląska
Nazwa komitetu:  
KWW Michała  
Pierończyka  
Współpraca i Rozwój

– Co znaczy dla Pana Ruda Ślą-
ska?

– Ruda Śląska to moje miejsce na 
ziemi – mój dom. Rodzina, przyja-

ciele, praca, znajome twarze na ulicy, 
miejsca, które zawsze będą przywo-
ływać wspomnienia. Ruda Śląska to 
całe moje życie. Tu czuję się najle-
piej i zrobię wszystko, by rudzianom 
żyło się tutaj dobrze. Taki mam cel. 

– Jaki ma Pan pomysł na rozwój 
sportu w mieście i jego finansowa-
nie?

– Jestem po wielu, często burzli-
wych, ale dla mnie niezwykle cennych 
rozmowach. Spotkałem się z wieloma 
przedstawicielami środowisk sporto-
wych, mam ich poparcie i obietnicę, że 
razem będziemy szukać najlepszych 
rozwiązań, które pozwolą na rozwój 
sportu. Wobec trudnej sytuacji finanso-
wej miasta w ostatnim czasie sport nie 
był wystarczająco dofinansowywany. 
Środki na sport muszą znaleźć się 
w budżecie miasta. Z rozmów wynika, 
że wsparcie miasta winno być kiero-
wane przede wszystkim na szkolenie 
dzieci i młodzieży oraz organizację 
imprez sportowych. Nie można też za-
pominać o grupach seniorskich i środ-
kach na utrzymanie bazy sportowej. 

– Czy planuje Pan podwyżki opłat 
za śmieci, jeżeli wygra Pan wybo-
ry?

– Już jesień i zima będą dla miesz-
kańców trudnym czasem i zdecydo-

wanie nie chciałbym dokładać im 
zmartwień. Budżety domowe wielu 
rodzin są już i tak bardzo obciążone 
z powodu rosnących cen żywności 
i opału. Trzeba sobie jasno powie-
dzieć, że niestety wciąż nie ma zapo-
wiadanych przez rząd rozwiązań mo-
gących uprościć system gospodaro-
wania odpadami. Ten obowiązujący 
ma wiele wad, a jego konsekwencje 
ponosimy wszyscy. Będę jednak li-
czył każdą złotówkę wydaną przez 
jednostki samorządowe i robił wszyst-
ko, co możliwe, żeby podwyżki cen 
były ostatecznością. 

– Proszę przedstawić Pana kon-
cepcję zagospodarowania Placu Ja-
na Pawła II.

– Jest to duże zadanie, na które mu-
simy zdobyć dofinansowanie. Mam 
bogate doświadczenie w pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych i to chcę 
wykorzystać przy przebudowie Placu 
Jana Pawła II.

Chciałbym, żeby po modernizacji 
było to miejsce z zielenią, pergolami, 
ławkami i przede wszystkim zacienio-
nymi miejscami. Z wykorzystaniem 
wody deszczowej do nawadniania 
zieleni. To pozwoli na uczynienie 
z rynku miejsca spotkań i wypoczyn-
ku, na którym będzie można wypić 

kawę, zjeść lody i spotkać się z rodzi-
ną i przyjaciółmi. To jest pomysł, ale 
najważniejsze jest zdanie mieszkań-
ców i zorganizuję konsultacje w tej 
sprawie z wszystkimi zainteresowa-
nymi. Moim celem do końca kadencji 
jest przeprowadzenie konsultacji, wy-
konanie dokumentacji i przygotowa-
nie przetargu na wykonanie tej zmia-
ny.

– Co w swoim programie wybor-
czym oferuje Pan dla młodych ru-
dzian?

– Młodym rudzianom oferuję mia-
sto dobre do życia. Do założenia ro-
dziny. Do pracy i relaksu. Oferuję te-
reny zielone, zrewitalizowane parki, 
bezpieczne place zabaw, miejsca do 
uprawiania sportu. A także nowe loka-
lizacje mieszkaniowe, dopłaty do po-
bytu dziecka w żłobkach niepublicz-
nych, ciekawe zajęcia pozaszkolne dla 
dzieci. Chcę przekonać młodych ru-
dzian, że warto tu mieszkać. Zamie-
rzam także uważnie słuchać młodych, 
a swoją pracą odpowiadać na ich po-
trzeby. Chcę namawiać młodych ludzi 
do większej aktywności obywatel-
skiej, aby mieli realny wpływ na to, co 
dzieje się w ich mieście. Ich energia, 
śmiałe pomysły, kreatywność są nie-
zbędne. Chcę ułatwić im z pomocą 

miejskich jednostek wprowadzanie 
swoich pomysłów w życie. Dużą rolę 
do spełnienia ma tu Młodzieżowa Ra-
da Miasta, z którą będę blisko współ-
pracował.

– Jaki jest Pana pomysł na wyko-
rzystanie terenów pokopalnianych?

– Możliwość zagospodarowania 
tych terenów to atut, który trzeba do-
brze wykorzystać. Do końca kadencji 
chciałbym przygotować niezbędną 
dokumentację planistyczną ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zabudowy 
mieszkaniowej oraz wykorzystania 
energii odnawialnej na terenach po 
byłej kopalni Pokój. Ważne jest za-
chowanie górniczej tradycji i charak-
teru tego miejsca z Szybem „Wanda” 
na czele, ale w mojej ocenie tereny te 
powinny mieć charakter mieszkalny, 
w ciekawy sposób łączący Nowy By-
tom i Wirek. To spójne ze Strategią 
Rozwoju Miasta, która zakłada łącze-
nie dzielnic w funkcjonalny i inspiru-
jący sposób. Wspólnie z właścicielem 
tego terenu, Spółką Restrukturyzacji 
Kopalń, przygotowania trzeba prze-
prowadzić do końca tej kadencji, tak 
aby w następnej przystąpić już do 
przetargów, budowy mieszkań, urzą-
dzania zieleni i infrastruktury towa-
rzyszącej. 
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w najdalszych zakątkach naszych dziel-
nic, niestety ostatnimi czasy zapomnia-
nych.

– Jaki jest Pana pomysł na wyko-
rzystanie terenów pokopalnianych?

– Dobrze, że Pani zadała to pytanie, 
bo jako pierwszy zapowiedziałem kon-
cepcję zrewitalizowania i zagospodaro-
wania terenów po kopalni Pokój. Pro-
pozycja spotkała się z tak szerokim za-
interesowaniem, że pojawiła się nagle 
w programach wszystkich kandydatów, 
choć u części w nieco innej wersji. Ja 
jestem zwolennikiem stworzenia w Ru-
dzie Śląskiej na tych 60 hektarach tere-
nu olbrzymiej strefy zielonej. To ma 
być takie swoiste Centrum Park Ruda 
Śląska. Miejsce to oprócz terenów zie-
lonych oraz rekreacyjno-sportowo-ro-
zrywkowych ma również posiadać 
funkcje handlowe, gastronomiczne, 
usługowe oraz kulturalne. Ważne, aby 
zachowało w części swój charakter ar-
chitektury górniczej i śląskiej. 

Projekt będzie realizowany przez ka-
pitał pochodzący od inwestorów pry-
watnych, a położenie tych terenów 
w centrum nie tylko Rudy, ale całej 
aglomeracji w znakomicie skomuniko-
wanym punkcie gwarantuje jego suk-
ces i wielką szansę dla rozwoju mia-
sta.

Wiek: 50 lat
Wykształcenie: wyższe
Miejsce zamieszkania:  
Ruda Śląska 
Nazwa komitetu:  
KWW Marka Wesołego

– Co znaczy dla Pana Ruda Ślą-
ska?

– Ruda Śląska to moje rodzinne mia-
sto. Tutaj się urodziłem, wychowałem, 
założyłem rodzinę i żyję do dziś. Ruda 
Śląska to jednak też moja przyszłość. 

Wiem, że o tę szczęśliwą przyszłość 
mogę zawalczyć dla dobra każdego 
mieszkańca Rudy. Ruda to mój dom, 
a w śląskiej tradycji o dom się dba. Ru-
da Śląska więc znaczy dla mnie bardzo 
wiele, z nią wiążę wiele nadziei i ma-
rzeń, w mojej Rudzie Śląskiej chciał-
bym się też spokojnie zestarzeć z po-
czuciem dobrze wypełnionego obo-
wiązku. 

– Jaki ma Pan pomysł na rozwój 
sportu w mieście i jego finansowa-
nie?

– Przede wszystkim trzeba najpierw 
odbudować to, co zostało w ostatnich 
latach zniszczone. Dziękuję Radzie 
Miasta, że w ostatnich budżetach to 
ona znalazła na podtrzymanie funkcjo-
nowania stowarzyszeń sportowych 
środki. Wspieranie zajęć w ramach 
szkolenia dzieci i młodzieży to nie tyl-
ko obowiązek miasta, ale też inwesty-
cja długoterminowa w zdrowsze społe-
czeństwo, mniej patologii, większe 
bezpieczeństwo i porządek. Finanso-
wanie tych zajęć oraz utrzymanie bazy 
musi być pokrywane z budżetu miasta. 
Miasto posiada również niewykorzy-
stane możliwości wspierania tych orga-
nizacji w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych z województwa czy pań-
stwa. 

Również wspieranie sportu seniorskie-
go i obecności naszych drużyn i zawod-
ników w rozgrywkach to ważny element 
promocyjno-marketingowy. Tutaj po-
trzebne jest zaangażowanie prezydenta 
na polu pozyskiwania sponsorów strate-
gicznych. Sport potrzebuje strategii kom-
pleksowej i stabilnej, aby mógł spełniać 
swoją jakże ważną rolę społeczną i aby 
był również elementem wpływającym na 
szczęśliwsze życie mieszkańców.

– Czy planuje Pan podwyżki opłat 
za śmieci, jeżeli wygra Pan wybory?

– Pytanie jest nieco absurdalne. Któ-
ry kandydat idzie do wyborów z planem 
podnoszenia opłat za śmieci. Ale jeśli 
już Pani o to pyta, to podnoszenie tych 
opłat było domeną i jedyną receptą na 
zażegnanie problemów przez poprzed-
nią władzę, której to dwóch przedstawi-
cieli ubiega się o prezydenturę. Nie, ja 
nie mam planu podnoszenia opłat za 
śmieci. Istnieje wiele sposobów radze-
nia sobie z gospodarką śmieciową. Ru-
da do tej pory sobie nie radzi, o czym 
może świadczyć 1,5 mln zł naliczonej 
kary dla miasta za brak segregacji. Je-
steśmy jedynym miastem w aglomera-
cji z tak fatalną polityką śmieciową.

– Proszę przedstawić Pana koncep-
cję zagospodarowania Placu Jana 
Pawła II.

– Pani redaktor, tutaj nie chodzi 
o tworzenie koncepcji tylko o działanie, 
którego od bardzo dawna oczekują 
mieszkańcy. Tak właśnie, w sposób 
bardzo szybki zazielenię Plac Jana 
Pawła II, aby można było na nim wypo-
czywać. Zostaną usunięte również 
wszystkie usterki oraz wyremontowana 
fontanna. To wstyd, że to dziś wygląda, 
jak wygląda. Winny tego stanu jest po-
przedni Zarząd Miasta. Wszyscy wie-
my, że Pani Prezydent w ostatnim cza-
sie chorowała, ale co robili wiceprezy-
denci, gdzie była ich skuteczność. Nie-
stety fakty obnażają dziś składane przez 
nich deklaracje i obietnice.

– Co w swoim programie wybor-
czym oferuje Pan dla młodych ru-
dzian?

– Możliwość szczęśliwego mieszka-
nia w naszym mieście. Dostęp do spor-
tu i rekreacji, do rozrywki i wypoczyn-
ku. Zwiększenie ilości mieszkań po-
przez pełną współpracę miasta we 
wszystkich programach mieszkanio-
wych szczebla centralnego. Szybkie 
remonty i adaptacje pustostanów dzięki 
dofinansowaniu takich zadań na szcze-
blu rządowym. Budowę od lat brakują-
cych żłobków i miejsc w przedszko-
lach. Rozbudowę ścieżek rowerowych 
oraz dbałość o miejsca rekreacji nawet 

Marek Wesoły Ruda Śląska – Nowoczesne Miasto Szczęśliwych Ludzi

– W ciągu trzech miesięcy po wybo-
rze na prezydenta przeprowadzę w tej 
sprawie szerokie konsultacje z Mło-
dzieżową Radą Miasta, organizacjami 
harcerskimi, studenckimi i samorzą-
dami uczniowskimi. Zwołam Rudzki 
Sejmik Młodzieżowy i powołam peł-
nomocnika prezydenta ds. młodzieży. 
Utworzę fundusz stypendialny imienia 
jednej z wybitnych i znanych histo-
rycznie osób związanych z Rudą Ślą-
ską. Patron stypendium zostanie wy-
brany po konsultacjach z przedstawi-
cielami rudzkiej młodzieży. 

– Jaki jest Pana pomysł na wyko-
rzystanie terenów pokopalnianych? 

– Będę dążył do utworzenia Rudz-
kiego Parku Innowacji i Technologii 
(„Rudzkiej Krzemowej Doliny”) 
w oparciu o partnerstwo publiczno-
prywatne, z wykorzystaniem odnawial-
nej ekologicznej energii oraz z zaanga-
żowaniem rudzkich przedsiębiorców 
wraz z utworzeniem nowych miejsc 
pracy dla byłych hutników, górników 
i młodych mieszkańców miasta.

Wiek: 54
Wykształcenie: wyższe 
Miejsce zamieszkania: 
Ruda Śląska 
Nazwa komitetu:  
KWW Krzysztofa Toboły

– Co znaczy dla Pana Ruda Ślą-
ska?

– Ruda Śląska to dla mnie przede 
wszystkim ludzie w naszej małej oj-
czyźnie; społeczność, która tworzy 
i pomaga rozwijać się naszemu mia-
stu. Jest to dla mnie również miejsce 
mojego zamieszkania od najmłod-
szych lat. To właśnie z tym miastem 
wiążą się moje najlepsze wspomnie-
nia z czasów dzieciństwa. Tutaj funk-
cjonuję na co dzień, pracuję oraz spę-
dzam czas z rodziną. Ruda Śląska to 
dla mnie również bogata tradycja 
i kultura, które od pokoleń tworzą na-
sze miasto wyjątkowym. Nie można 
zapomnieć o znaczeniu miasta w kon-
tekście perspektywicznym. Ruda Ślą-
ska ma w sobie ogromny potencjał na 
rozwój w różnych dziedzinach prze-
mysłu, usług oraz życia codziennego. 
Tym właśnie jest dla mnie Ruda Ślą-
ska – miejscem tworzonym przez lu-
dzi, wspomnieniami, życiem codzien-
nym oraz perspektywą na lepszą 
przyszłość.

– Jaki ma Pan pomysł na rozwój 
sportu w mieście i jego finansowa-
nie?

– Przede wszystkim chcę podkre-
ślić, że sport w naszym mieście jest 
jedną z najważniejszych spraw. Widać 
ogromny problem w dofinansowywa-
niu klubów i to w każdej z dyscyplin 
sportowych. Pierwszym działaniem 
podjętym w tej kwestii będzie spraw-
dzenie faktycznego stanu finansów 
w mieście, co pozwoli na dogłębne 
dopatrzenie się, w czym tkwi problem. 
Należy również doprowadzić do tego, 
żeby Rada Sportu miała większy 
wpływ na decyzje władz miasta. Ge-
neralnie prezydent miasta powinien 
lepiej współpracować z zarządami 
klubów sportowych.   

– Czy planuje Pan podwyżki opłat 
za śmieci, jeżeli wygra Pan wybo-
ry?

– Absolutnie nie mam tego w swoich 
planach, wręcz przeciwnie – jestem za 
ich obniżką. Nietrudno zauważyć, do 
czego doprowadziły i wciąż prowadzą 

bardzo wysokie opłaty za wywóz śmie-
ci. W miejscach, gdzie ludzie powinni 
spędzać spokojnie czas, w miejscach 
zielonych, często napotykają na swojej 
drodze rozsypane nieudolnie śmieci, 
które powinny znaleźć się w koszu. 
Podrzucanie sąsiadom swoich śmieci, 
to również częste zjawisko, którego na-
leży się jak najszybciej pozbyć.

– Proszę przedstawić Pana kon-
cepcję zagospodarowania Placu Ja-
na Pawła II.

– W kwestii Placu Jana Pawła II od-
byłem wiele rozmów z mieszkańcami. 
Każda z wypowiedzi była owocna 
oraz inspirująca. Przede wszystkim 
w miarę możliwości moim celem bę-
dzie zazielenienie tego placu, aby lu-
dzie w centrum naszego miasta mogli 
znaleźć miejsce zacienione do chwili 
odpoczynku. Ponadto należy wszyst-
ko zrobić, żeby cała fontanna była 
uruchomiona.   

– Co w swoim programie wybor-
czym oferuje Pan dla młodych ru-
dzian? 

krzysztof toboła Wspólnie możemy więcej
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POZIOMO: 1 – stolica z mostem 
Karola, 5 – wygląd przedmiotu użytko-
wego, 8 – nudziarz, 9 – podziałka na 
mapie, 11 – taniec rosyjski, 12 – naj-
dłuższy lodowiec w Andach Patagoń-
skich, 15 – pas ortopedyczny, 17 – mięk-
ka tkanina bawełniana, 20 – ozdoba tałe-
su, 21 – otawa, 24 – szyfrator, 25 – uro-
bek górniczy, 28 – lewy dopływ Dunaju, 
29 – rodzaj kołnierza, 32 – karne w spo-
rcie, 33 – kubański taniec, 36 – używano 
dawniej do smarowania włosów, 
39 – występuje w cyrku, 42 – zajmuje 
się przesyłaniem korespondencji, 
43 – przystąpienie do czegoś, 
45 – wschodnia potrawa z ryżu i mięsa, 
46 – gatunek herbaty, 47 – ogłoszenie. 

PIONOWO: 1 – statua, 2 – werset 
Koranu, 3 – wieczerza pierwszych 
chrześcijan, 4 – pysk jelenia, 5 – termin 
kalendarzowy, 6 – powierzchnia kuli, 
7 – połysk, blask, 10 – farba ceramiczna, 
13 – lądowy znak nawigacyjny, 14 – rze-
ka we Francji, 16 – narząd wzroku, 
17 – muzułmański podatek, 18 – w po-
daniach ludowych zbój, 19 – urwisko 

o pionowej ścianie, 21 – pośrednik zło-
dzieja, 22 – rzeka w Chinach, 23 – prze-
rwa w przedstawieniu teatralnym, 
26 – narzędzie jednoostrzowe, 27 – efekt 
denuncjacji, 30 – achtel, 31 – system 
umownych znaków, 34 – ugoda, traktat, 
35 – targ, 37 – trawa koszona po raz dru-
gi, 38 – czytal, 40 – gatunek rzepaku, 
41 – kula bilardowa, 44 – opłata granicz-
na. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 
50 zł, który jest do realizacji w fi rmie 
handlowej „Rumcajs” (Ruda Śląska-
Orzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma 
jedna osoba spośród tych, które nadeślą 
na adres redakcji (Ruda Śląska, ul. Nie-
durnego 36) lub e-mailem (biuro@wia-
domoscirudzkie.pl) hasło, które jest roz-
wiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania 
czekamy do 10 dni od daty zamieszcze-
nia konkursu. Po odbiór kuponu z krzy-
żówki „WR 31” zapraszamy do redakcji 
po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym (pod nr 32 248-60-97) – pa-
na Kamila Kupczaka. Prawidłowe hasło 
brzmi: Sen to furtka duszy.

KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

WRÓŻKA 
JADZIA

Tel. 607-468-787

HOROSKOP

Baran – Najbliższy tydzień 
będzie obfi tował w szczere 
rozmowy od serca.
Byk – Panuj nad emocjami, 
bo możesz się zagalopować 
i zranić kogoś słowami.
Bliźnięta – W pracy poja-
wią się niespodziewane 
trudności. Zachowaj zimną 
krew.
Rak – Znajdziesz drogę do 
serca osoby, na której Ci 
bardzo zależy.
Lew – Nie naciskaj bardzo 
na partnerów w interesach. 
Pozwól im działać.
Panna – Trzymaj się wcze-
śniejszych ustaleń. Zmiany 
nadwyrężą Twój budżet.
Waga – Zmierz się z wszyst-
kimi problemami. Pamiętaj, 
nie ma sytuacji bez wyjścia.
Skorpion – Niedługo spo-
tkasz kogoś, kto pomoże Ci 
w sprawach zawodowych.
Strzelec – Miłe chwile ce-
mentują związek. Wybierz 
się z ukochanym na wy-
cieczkę.
Koziorożec – Przed Tobą 
dobry okres. Zacznie się 
układać w związku i w pra-
cy.
Wodnik – Zafunduj sobie 
chwilę przyjemności. Spo-
tkaj się z przyjaciółmi.
Ryby – Okaż bliskim więcej 
cierpliwości. Czy wszystko 
musi być zrobione już?

WRÓŻKA 
JADZIA
zaprasza
TAROT CYGAŃSKI

Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a
tel. 607-468-787
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

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

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie 
zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie 
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych mieszkań

I Przetarg 

Adres: Pow.
Kwota 

wywoławcza 
mieszkania:

Uwagi:

w Rudzie Śląskiej-Bykowinie:
ul. Gwarecka 19/38, 1 p + k, IV piętro 30,90 m2 138.030 zł

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach:
ul. Maksymiliana Chroboka 14/7

2 p + k, II piętro 66,00 m2 216.960 zł
Brak 
gazu

w Rudzie Śląskiej-Wirku:
ul. Adolfa Kempnego 2/8, 

1 p + k, II piętro 35,00 m2 131.010 zł

II Przetarg 

Adres: Pow.
Kwota 

wywoławcza 
mieszkania:

Uwagi:

w Rudzie Śląskiej-Orzegowie:
ul. Ludwika Piechy 10/8

2 p + k, II piętro 50,64 m2 197.600 zł

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własno-1. 
ści w zasobach RSM.
Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój2.  213 pi-
semnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej 
własności do mieszkania przy ul. .................................” do dnia 20.09.2022 r. 
do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego 
druku dostępnego w Registraturze Spółdzielni RSM i na stronie internetowej 
w zakładce „Druki” poz. 22.

Wpłacenie wadium w wysokości 3. 5.000,00 zł oraz 123 zł w tym 23% VAT ty-
tułem opłaty przetargowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega 
przelewem do dnia 20.09.2022 r. do godz. 14.00 i dołączenie kserokopii 
dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 
67102024010000000200450502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie dyrekcji Spółdzielni w dniu 
21.09.2022 r o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem kserokopii 
dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

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

O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszka-
nie stanowiąca nadwyżkę ponad kwotę wywoławczą.

Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na 
fundusz remontowy Spółdzielni.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny 
koszt. Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od 
daty wygrania przetargu nie wniesie zaoferowanej kwoty.

W przypadku niewygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wska-
zany nr konta bankowego nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia 
o wyniku przetargu.

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

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standar-
dowej treści zawierające niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

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

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 12.09.2022 r. 
w godz. od 14.00 do 16.00 oraz w terminach uzgodnionych z administracja-
mi budynków, których numery podajemy w załączeniu: A-1 Ruda Śl.-Godula, 
tel. 32 248-22-32, A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom, tel. 32 248-61-94, A-3 Ruda Śl.-Ruda, 
tel. 32 248-44-10, A-4 Ruda Śl.-Halemba, tel. 32 242-65-93, Ruda Śl.-Kochłowice, 
tel. 32 242-88-97, A-5 Ruda Śl.-Wirek, Bielszowice, tel. 32 242-09-35, 
A-6 Ruda Śl.-Bykowina, tel. 32 242-70-75, A-7 Ruda Śl.-Orzegów, tel. 32 248-18-11.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w cią-

gu jednego miesiąca od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty, w Kancelarii 
Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię. Powyższy dokument będzie podsta-
wą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i odbioru kluczy.

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

Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.
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Głosujemy na budżet obywatelski!

Od�5�do�11�września�będzie�trwało�głosowanie�na�zadania,�które�zostaną�zrealizowane�w�Rudzie�Śląskiej�w�ramach�budżetu�obywa-
telskiego�na�2023�rok.�Głosować�będzie�można�przez�Internet�lub�w�12�punktach�na�terenie�miasta.�Do�wyboru�jest�36�projektów. 
Wyniki�głosowania�zostaną�ogłoszone�23�września.

Głosowanie jest imienne, a upraw-
nieni do udziału w nim są mieszkańcy 
Rudy Śląskiej. – Bez wychodzenia 
z  domu  można  zagłosować  
na  platformie  rudaslaska.budzet-
obywatelski.org.  Należy  podać  imię 
i  nazwisko,  adres,  trzy ostatnie  cyfry 
numeru PESEL oraz numer telefonu 
komórkowego,  na  który  głosujący 
otrzyma SMS-a z kodem umożliwiają-

cym  oddanie  głosu  na  platformie  
– informuje Grażyna Janduła-Jonda, 
sekretarz miasta, przewodnicząca ze-
społu ds. budżetu obywatelskiego na 
2023 rok.

Dla osób, które wolą głosować 
w tradycyjny sposób, uruchomione 
zostaną punkty głosowania w Urzę-
dzie Miasta oraz 11 lokalizacjach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wy-

pełnioną kartę do głosowania należy 
wrzucić do urny, po uprzednim oka-
zaniu dokumentu potwierdzającego 
tożsamość i dokonaniu wpisu na li-
ście głosujących, również z podaniem 
trzech ostatnich cyfr numeru PESEL.

Do etapu głosowania zakwalifiko-
wanych zostało 11 projektów dużych 
(koszt realizacji każdego z nich wy-
nosi ponad 340 tys. zł) i 25 projektów 

małych (koszt realizacji każdego za-
dania nie przekracza 340 tys. zł).

–  Do  realizacji  zostaną  wybrane 
zadania,  które  uzyskają  najwyższą 
liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 
i  będą  mieściły  się  w  przewidzianej 
puli  pieniędzy  – informuje Grażyna 
Janduła-Jonda. Lista zwycięskich 
projektów zostanie opublikowana  
23 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego 
budżetu miasta specjalnej puli do dys-
pozycji mieszkańców to dziesiąta te-
go typu inicjatywa realizowana w Ru-
dzie Śląskiej. W 2014 roku były to  
2 mln zł, a pula środków na rudzki bu-
dżet obywatelski w 2023 r. wyniesie 
4,673 mln zł. W pierwszym głosowa-
niu wzięło udział 3,5 tys. osób,  
w ostatnim – ponad 8,1 tys.

WYKAZ MIEJSC DO GŁOSOWANIA 
BUDŻET OBYWATELSKI 2023

Lp. Nazwa punktu Adres punktu Godziny urzędowania

1. Urząd�Miasta� 
Ruda�Śląska

Nowy�Bytom
pl.�Jana�Pawła�II�6

poniedziałek-środa:� 
od�8.00�do�16.00

czwartek:� 
od�10.00�do�18.00

piątek:�od�8.00�do�14.00

2.
Miejska�Biblioteka�

Publiczna 
–�Stacja�Biblioteka

Chebzie
ul.�Dworcowa�33

poniedziałek,�wtorek,�
środa,�piątek:� 

od�10.00�do�18.00
czwartek:� 

od�11.00�do�19.00
sobota:�od�7.00�do�15.00

3.
Miejska�Biblioteka�

Publiczna 
–�Biblioteka�Ficinus

Wirek
ul.�Pawła� 
Kubiny�24

poniedziałek,�wtorek,�
środa,�piątek:� 

od�10.00�do�18.00
czwartek:� 

od�11.00�do�19.00
sobota:�od�7.00�do�15.00

4.

Miejska�Biblioteka�
Publiczna 

–�Centrum�Inicjatyw�
Społecznych� 
Stary�Orzegów

Orzegów
ul.�Kard.� 

A.�Hlonda�29

poniedziałek-piątek
od�11.00�do�18.00

sobota:� 
od�11.00�do�15.00

5.

Miejska�Biblioteka�
Publiczna

–�Centrum�Inicjatyw�
Społecznych� 

Stara�Bykowina

Bykowina
ul.�11�Listopada�

15a

poniedziałek,�piątek:� 
od�11.00�do�15.00

wtorek,�środa,�czwartek:
od�11.00�do�18.00

6.
Miejska�Biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�6

Bielszowice
ul.�Kokota�170

poniedziałek,�piątek:� 
od�11.00�do�15.00

wtorek,�środa,�czwartek:
od�11.00�do�18.00

7.
Miejska�Biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�8

Halemba
ul.�Kaczmarka�38

poniedziałek,�piątek:� 
od�11.00�do�15.00

wtorek,�środa,�czwartek:
od�11.00�do�17.00

8.
Miejska�Biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�13

Godula
ul.�Joanny�20

poniedziałek,�piątek:� 
od�11.00�do�15.00

wtorek,�środa,�czwartek:
od�11.00�do�18.00

9.
Miejska�Biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�15

Kochłowice
ul.�Brzozowa�4

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00

sobota:�od�11.00�do�15.00

10.
Miejska�Biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�16

Ruda
ul.�Wolności�20

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00

sobota:� 
od�11.00�do�15.00

11.
Miejska�Biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�18

Halemba
ul.�1�Maja�32

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00

sobota:�od�11:00�do�15:00

12.
Miejska�Biblioteka�

Publiczna� 
–�Filia�nr�21

Bykowina
ul.�Grzegorzka�8

poniedziałek-piątek:� 
od�11.00�do�18.00

sobota:�od�11.00�do�15.00
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Projekt nr 2
Bielszowice trails: Skatepark

Lokalizacja:�Park�Strzelnica,�działka�nr�4167,�po-
łudniowo-zachodni� trawnik� przed� restauracją�
„Parkowa” – obok placu zabaw
opis:� Budowa� betonowego� skateparku� o� po-
wierzchni� 700-900� m2� składającego� się�
z�ok.�10�przeszkód�w�tym�co�najmniej:�funboxy,�
jumpboxy�i�spine�–�przeszkody�do�skakania�oraz�
banki,�quatery�i�minirampę�–�do�rozpędzania�się�
i�sztuczek.�Mile�widziany�bowl�–�fragment�zagłę-
bienia�do�wykonywania�sztuczek.

Projekt nr 3
Lepiej na boisku niż na blokowisku

Lokalizacja: Zespół� Szkół� nr� 7,� ul.� Bujoczka� 2�
–� obecnie� istniejące� betonowe� boisko,� działka�
nr�1110/92
opis:�Budowa�boiska�wielofunkcyjnego�do�upra-
wiania�piłki�ręcznej,�mini�piłki�nożnej,�siatkówki�
i� koszykówki� oraz� zagospodarowanie� terenu�
(dojścia� –� chodniki,� zieleń� w� postaci� trawnika�
w�miejscach,�gdzie�nie�będzie�chodnika,�dosto-
sowanie�do�osób�niepełnosprawnych).

Projekt nr 5
Budowa boiska szkolnego oraz rozbudowa 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 
Specjalnej im. Świętego Jana Pawła II

Lokalizacja: Szkoła� Podstawowa�nr� 11,� ul.� Biel-
szowicka�108
opis: Budowa� wielofunkcyjnego� boiska� do� gier�
zespołowych�20�m�x�40�m:�piłki�ręcznej,�nożnej,�
siatkówki,� koszykówki� z� nawierzchnią� poliure-
tanową,�rozbudowa�placu�zabaw�(15�m�x�20�m)�
–� nawierzchnia� poliuretanowa,� 2� huśtawki� ła-
weczkowe,� 1� huśtawka� „bocianie� gniazdo”.� Za-
montowanie� monitoringu� w� postaci� 2� kamer.�
Rekultywacja� terenu� zielonego� wokół� obiektu�
sportowego.

Projekt nr 6
Budowa parkingu dla pojazdów osobowych, 

busików autokarów oraz rowerów 
przy Szkole Podstawowej nr 11 Specjalnej 

im. Świętego Jana Pawła II

Wykaz projektóW dopuszczonych do głosoWania W ramach 
Budżetu oByWatelskiego miasta ruda Śląska na 2023 r.

Wykaz zadań dużych
Lokalizacja:�Szkoła�Podstawowa�nr�11�Specjalna,�
ul.�Bielszowicka�108
opis:�Wykonanie�parkingu�z�miejscami�postojo-
wymi�–�30�miejsc�dla�samochodów�osobowych,�
w� tym� 4�miejsca� dla� osób� niepełnosprawnych,�
2�miejsca�dla�busików�dowożących�uczniów�do�
szkoły�oraz�miejsce�na�stojaki�dla�rowerów�–�10.�
Wykonanie�nowego�chodnika�prowadzącego�od�
parkingu�do�wejścia�głównego�szkoły.�Zamonto-
wanie� ławeczek� wzdłuż� chodnika� z�małymi� ko-
szami�na�śmieci.

Projekt nr 8
rewitalizacja terenu dawnego podobozu 

Althammer w Halembie
Lokalizacja: ul.� Ks.� Piotra� Skargi,� działki�
nr:�2032/33�oraz�2031/31�obręb�Stara�Kuźnia
opis:� Rewitalizacja� skweru� poprzez:� uporząd-
kowanie� zieleni,� dokonanie� nowych� nasadzeń�
–� zwłaszcza� od� strony� ulicy� i� posadzenie� pasa�
wiśni�kanzan�wzdłuż�wschodniej�granicy�obozu,�
wykonanie� alejek� pieszych,�montaż� ujednolico-
nych�stylowo� ławek,�koszy�na�śmieci� i� stojaków�
rowerowych,�wykonanie� oświetlenia,� wyekspo-
nowanie�miejsca� pamięci� ofiar� dawnego�podo-
bozu�KL�Auschwitz�poprzez:�wykonanie�nowego�
postumentu� i� „placyku”�–�miejsca�utwardzone-
go� do� upamiętniania� ofiar,� postawienie� tablic�
informacyjnych,� postawienie� fragmentu� ścianki�
wykonanej� z� cegły� rozbiórkowej� z� wizualizacją�
dawnego� podobozu� –� po� zachodniej� stronie,�
przy�granicy� z�firmą�odbierającą�odpady�komu-
nalne,� postawienie� 2� słupków� lub� fragmentów�
ścianek�z�cegły�symbolizujących�wejście�do�obo-
zu,�porośniętych�bluszczem� lub� inną,�wijącą�się�
roślinnością.

Projekt nr 9
tartan niebieskie Dachy  

– kompleks sportowy dla mieszkańców 
w każdym wieku

Lokalizacja: ul.� Górnośląska/Karskiego� działki�
nr:�1635/102,�1909/142,�1908/105

opis:�Wykonanie�nowego�dużego�boiska�wyko-
nanego�z�nawierzchni�ze�sztucznej�trawy�z�zacho-
waniem�dotychczasowych�wymiarów�oraz�zacho-
waniem�norm�bezpieczeństwa,�wyposażenie�ob-
szaru�w�odpowiednią�infrastrukturę�(kosze,�ławki,�
stojaki�na�rowery�itp.),�stworzenie�w�sąsiedztwie�
boiska�strefy�gier�z�powierzchni�poliuretanowej�
z� oznaczeniem� graficznym� typu� grzyb,� imitacja�
mini� ruchu� drogowego,� itp.,� postawienie� tablic�
kredowych� z� liczydłami� dla� najmłodszych,� wy-
miana� dwóch� stołów� do� gry�w� ping-ponga,� za-
kup�dwóch�stołów�do�gry�w�chińczyka,�wysianie�
trawy�w�odpowiednich�miejscach�oraz�położenie�
kostki�brukowej�pod�stoły�do�gry.

Projekt nr 20
Budowa boiska wielofunkcyjnego  

przy Zespole Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
Lokalizacja: Zespół�Szkół�nr�4,�ul.�Tołstoja�13
opis:� Budowa� boiska� wielofunkcyjnego� o� wy-
miarach�30/20�m,�montaż� ławek�oraz� koszy�na�
śmieci.

Projekt nr 21
Boisko wielofunkcyjne  

przy Szkole Podstawowej nr 8  
im. Miłośników Ziemi Śląskiej  

w Rudzie Śląskiej
Lokalizacja: Szkoła�Podstawowa�nr�8,� ul.�Głów-
na�1,�działka�nr�1926/34
opis:�Wykonanie�boiska�wielofunkcyjnego�o�na-
wierzchni� poliuretanowej� (tartanowej),� oświe-
tlenia� boiska,� postawienie� koszy� na� śmieci.� Na�
skarpie�wzdłuż� boiska� projekt� zakłada� stworze-
nie�„strefy�kibica”�poprzez�zamontowanie�ławek�
dla�całej�społeczności�szkolnej.

 
Projekt nr 32

Boisko orlik ul. Gwarecka 2  
– renowacja kompleksu boisk sportowych

Lokalizacja: Kompleks�boisk�Orlik�przy�ul.�Gwa-
reckiej�2

opis:� Remont� kompleksu� boisk� obejmujący:�
wymianę�sztucznej�trawy�(demontaż�i�utylizacja�
starej� nawierzchni),� wykonanie� warstwy� natry-
skowej� nawierzchni� boiska� wielofunkcyjnego,�
wymianę� oświetlenia� na� led,� wymianę� piłko-
chwytów,�wymianę�bramek�do�piłki�nożnej.

Projekt nr 35
Wybieg dla psów w Goduli

Lokalizacja: Park� Adama� Mickiewicza,� działka�
nr�949/22
opis: Ogrodzenie� terenu� ok.� 4000� m2� płotem�
o�łącznej�długości�ok.�262�m,�z�dwoma�podwój-
nymi�furtkami.�Ustawienie�przy�każdym�wejściu:�
1�ławki,�1�kosza�na�śmieci,�1�kosza�na�odchody,�
1�stojaka�na�woreczki�na�odchody�oraz�tablicy�in-
formacyjnej�z�regulaminem�korzystania�z�obiek-
tu.�Umieszczenie�na�terenie�wybiegu�przeszkód�
tzw.�sprzętu�agility:�drążki�do�skoków,�tunel�oraz�
mostek�(tzw.�szałas).

Projekt nr 39
Generator zdrowia i dobrego samopoczucia 

– strefa relaksu i aktywnego wypoczynku
Lokalizacja: Park� miejski� im.� Adama� Mickiewi-
cza,� zlokalizowany� u� zbiegu� ulic� Karola� Goduli�
oraz�Bytomskiej
opis: Zaadaptowanie�otwartej�przestrzeni� frag-
mentu� parku�miejskiego� na� potrzeby� strefy� re-
kreacyjno-wypoczynkowej:�ułożenie�bezpiecznej�
nawierzchni,� zamontowanie� oświetlenia� oraz�
systemu� monitoringu,� instalacja� urządzeń� do�
crossfitu� i� street�workoutu,�ustawienie� różnego�
rodzaju� elementów�małej� architektury,�montaż�
przyrządów�do�gier�planszowych�i�zespołowych,�
budowa� elementów� rekreacyjno-wypoczynko-
wych� –� huśtawki,� zjeżdżalnia,� trampoliny,� zjazd�
strażacki,� zjazd� liniowy� typu� tyrolka,� tor� prze-
szkód,� liniarium,� hamaki,� wykonanie� nasadzeń�
roślin�i�krzewów�wokół�obiektu.

Wykaz zadań małych

Projekt nr 1
Budowa w Parku Strzelnica ogrodzonego, 

oświetlonego wybiegu dla psów 
„Sznupowisko”, z elementami toru przeszkód 

agility, w celu zapewnienia aktywnej 
i bezpiecznej formy spacerów ze zwierzętami

Lokalizacja:� Park� Strzelnica,� działki� nr:� 4161�
2472,�4167
opis: Budowa� ogrodzonego,� oświetlonego�
i�bezpiecznego�wybiegu�dla�psów�o�powierzchni� 
ok.�1500�m2.�Elementy�wybiegu:�niewielki�tor�agi-
lity,� urządzenia� przeznaczone�do�psich� sportów,�
np.� kładka,� obręcz� i� regulowane� poprzeczki� do�
przeskoków,� równoważnia,� tuba,� pochylnia� sko-
śna,� słupki�do�slalomu,�obszar� z�piaskiem,�mała�
architektury:�ławki,�kosze�na�śmieci,�regulamin.

Projekt nr 4
Ścieżka rekreacyjna dla seniorów  

przy ul. Zgrzebnioka

Lokalizacja:�ul.�Zgrzebnioka,�działki�nr:�1620/142,�
1124/142,�128,�1619/142,�1617/142
opis: Wykonanie� ciągów�pieszych� z� kilkunasto-
ma�miejscami�do�siedzenia�przystosowanymi�dla�
najstarszych�mieszkańców� (ławki� z� podłokietni-
kami),� postawienie� koszy� na� śmieci,� dokonanie�
nasadzeń�krzewów�ozdobnych.

Projekt nr 7
Plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 6  

im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Rudzie Śląskiej

Lokalizacja:�Szkoła�Podstawowa�nr�6,�ul.�Bytom-
ska�8
opis: Wykonanie� placu� zabaw� składającego� się�
z�2�części.�1�część�–�zestaw�sprawnościowy�po-
siadający:� liczne� wieże� zadaszone� i� bez� dachu,�
min.�3�ślizgi,�rurę�ze�stopniami,�schody�na�podest,�
pomost� linowy,� przejścia� z� belkami,� przejścia� 
ze� sprężynami� oraz� tunel� transparentny,� sklep,�
liczydło,�kółka,�motyl,�koraliki,�kierownica,�sorter�

sznurki,�dwie� trampoliny�naziemne,�bezpieczna�
nawierzchnia,�chodnik�z�kostki�brukowej,�kosze,�
stojak�na�rowery,�tablica�zawierająca�regulamin.�
2� część� –� plac� zabaw� o� konstrukcji� metalowej�
posiadający:�3�wieże,�2�ślizgi,�ściankę�wspinacz-
kową,�drabinkę�wypukłą,�tunel�transparentny,�li-
czydło,�suwak�astronauty,�panel�z�frezem,�koszyk�
gruszka,�trampolina�naziemna,�bujaki�sprężyno-
we,�równoważnia,�domek�sadownika�ze�ścianką�
wspinaczkową,�ławeczkami�i�stolikiem,�stojak�na�
rowery,�kosze�na�śmieci,�tablica�z�regulaminem,�
bezpieczna�nawierzchnia,�ogrodzenie.

Projekt nr 10
rudzkie warsztaty jazdy na rolkach

Lokalizacja:� Rolkowisko� przy� parku� Strzelnica,�
ul.�Jasna
opis: W� ramach� projektu� zostaną� zrealizowa-
ne:
Lekcje� jazdy� na� rolkach� dla� początkujących�1.�
–� okres� realizacji:� maj-wrzesień� 2023� roku,�

liczba� grup:� 2,� liczebność� grup:� 12� osób/
grupa,� liczba�spotkań:�12�(1�spotkanie�–�1�h� 
=� 60� minut),� częstotliwość� spotkań:� raz� na�
tydzień.
Lekcje� doskonalące� dla� umiejących� jeździć�2.�
na� rolkach� –� okres� realizacji:� maj-wrzesień�
2023� r.,� liczba� grup:� 2,� liczebność� grup:�
12�osób/grupa,� liczba�spotkań:�12�(1�spotka-
nie�–�1�h�=�60�minut),�częstotliwość�spotkań:�
raz�na�tydzień.

W� ramach� działań� promujących� zostaną� prze-
prowadzone:� działania� promocyjne� za� pośred-
nictwem�stron�internetowych�jednostek�organi-
zacyjnych�Miasta�Ruda�Śląska,�mediów�społecz-
nościowych� i� inne� nieodpłatne� formy� promocji�
projektu.

Projekt nr 12
Przyjaźnie, bezpiecznie i rekreacyjnie 

– Barbórkowy plac zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu nr 7 im. Barbórki
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Lokalizacja:�Miejskie� Przedszkole� nr� 7,� ul.�Wol-
ności�43,�działka�nr�1302/181
Opis: Stworzenie� placu� zabaw:� zakup� i�montaż�
urządzeń�zabawowych�typu:�huśtawka�„bocianie�
gniazdo”,� karuzela� z� siedziskami,� lokomotywa�
z�wagonikiem,�elementy�zjazdowe�(wieża),�bujak�
podwójny� na� sprężynie,� samochód� –� radiowóz,�
piaskownica�z�pokrowcem,�głuchy�telefon,�zakup�
i�montaż�sprzętu�sprawnościowego�typu�„traf�do�
celu”,�„układanka”,�„bramka�do�piłki�z�koszyków-
ką”,�doposażenie�w�elementy�małej�architektury�
typu� regulamin� placu,� ławki� i� kosze� na� śmieci,�
położenie� bezpiecznej� nawierzchni,� zakup� sto-
jaków� na� rowery,� stołów� zewnętrznych� do� gier�
planszowych�typu�warcaby,�chińczyk�i�młynek.

PrOjekt nr 13
Plac zabaw z mini boiskiem na Ficinusie

Lokalizacja:�Miejskie�Przedszkole�nr�19,�ul.�Pawła�
Kubiny�15,�działka�nr�2863/207
Opis: Budowa�mini�boiska�do�piłki�nożnej�z�bez-
pieczną�nawierzchnią�oraz�z�możliwością�posta-
wienia�kosza�do�gry�w�koszykówkę,�zakup�i�mon-
taż�nowych�urządzeń�zabawowych�oraz�nowych�
ławek�(5�szt.)�i�koszy�na�śmieci�(2�szt.).

PrOjekt nr 14
Aktywne dziecko – plac zabaw  

przy Miejskim Przedszkolu nr 17  
(nowy Bytom)

Lokalizacja:�Miejskie�Przedszkole�nr�17,�ul.�Piotra�
Niedurnego�63
Opis: Stworzenie� nowego� placu� zabaw� z� bez-
pieczną� nawierzchnią� poliuretanową� lub� z�mat�
przerostowych,� zakup,� dostawa� oraz� montaż�
urządzeń�zabawowych.

PrOjekt nr 15
Zielona Godula – zagospodarowanie 

nieurządzonej części Parku im. Mickiewicza 
– miejsce relaksu w roślinnym otoczeniu

Lokalizacja:� Niezagospodarowana� część� działki�
nr�949/22
Opis: Nasadzenie� różnorodnej� roślinności� oraz�
zamontowanie� elementów� architektury� miej-
skiej:� ławki,� leżaki,� kosze� na� śmieci,� stoliki� par-
kowe, donice.

PrOjekt nr 17
Parking przy „Górze Antonia”  

od strony ul. 1 Maja na działce nr 2156/71
Lokalizacja:�Teren�za�budynkami�przy�ul.�1�Maja,�
pod�„Górą�Antonia”,�działka�nr�2156/71
Opis: Wykonanie�parkingu�na�16�miejsc�postojo-
wych�w�tym�2�dla�osób�niepełnosprawnych.�Miej-
sca�dla�niepełnosprawnych�mają�być�wykonane�
z�kostki�behaton�a�pozostałe�miejsca�postojowe�
z�płyt�ażurowych.�Dopuszcza�się�odstępstwo�od�
wskazanej� koncepcji� parkingu,� jeśli� pojawiłyby�
się�techniczne�przeszkody�lub�jeśli�przyczyniłoby�
się�to�do�zwiększenia�liczby�miejsc�postojowych.

Projekt nr 22
Wymiana nawierzchni oraz urządzeń na 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 
w rudzie Śląskiej

Lokalizacja:�Szkoła�Podstawowa�nr�40,�ul.�Joan-
ny�13
Opis: Budowa�ogólnodostępnego,�bezpiecznego�
miejsca� zabaw�poprzez�wymianę:�wyeksploato-
wanej�nawierzchni�istniejącego�placu�zabaw�i�po-
krycie�go�matą�przerostową,�istniejących�przęseł�
ogrodzeniowych� z� wykorzystaniem� istniejących�
słupków,� ławek�oraz� instalacja�stalowych,�ocyn-
kowanych� i� malowanych� proszkowo� urządzeń�
zabawowych,� tj.:� zestaw� wielofunkcyjny,� huś-

tawka�wahadłowa� potrójna,� huśtawka�wagowa�
podwójna,�huśtawka�na�sprężynie�podwójna,�ka-
ruzela�tarczowa,�stoliki�piknikowe�dla�dzieci.

Projekt nr 23
nowy plac zabaw 

przy Szkole Podstawowej nr 13
Lokalizacja:� Szkoła�Podstawowa�nr�13,�ul.� Księ-
dza�Józefa�Niedzieli�61,�za�obecnym�(starym)�pla-
cem�zabaw
Opis: Budowa� placu� zabaw� z� częścią� urządzeń�
dostosowanych�do�dzieci�ze�specjalnymi�potrze-
bami�edukacyjnymi�oraz�oddziałów�specjalnych�
funkcjonujących� w� szkole� –� huśtawki� „ptasie�
gniazda”,� piankowe,� kreatywne� moduły,� bujak�
sprężynowy� wieloosobowy,� zestaw� ze� zjeżdżal-
nią,� nawierzchnia� bezpieczna� z� wyznaczonymi�
miejscami�do�gry�w�chińczyka,�szachy.�Wykona-
nie�monitoringu�obsługiwanego�przez�szkołę.

Projekt nr 25
Bielszowice trails – etap 4:  

rozbudowa terenowych tras rowerowych 
w Parku Strzelnica

Lokalizacja:�Park�Strzelnica,�działki�nr:�4109/546,�
4161,�4151,�4152,�4167,�dodatkowo�(nie�obliga-
toryjnie):� 4153,� 4158�oraz� oświetlenie�w�okoli-
cach�4162,�4163
Opis: Rozbudowa� zrównoważonych� rowero-
wych�tras�terenowych�Bielszowice�Trails�o�kolej-
ne� atrakcje:� trudna� trasa� zbudowana�w� całości�
z�kamieni�(rockgarden)�o�długości�ok.�200�m,�ze�
stromymi�odnogami,�zlokalizowana�w�otoczeniu�
wąwozu�po�starym�wyciągu,�skills�arena�–�z�oko-
ło�15�przeszkodami�o�łącznej�długości�ok.�300�m,�
w� miarę� możliwości� finansowych� doświetlenie�
sekcji�dirt.

Projekt nr 26
Modernizacja boiska położonego  

przy ul. Dworaka poprzez wymianę  
jego nawierzchni oraz zagospodarowanie 

terenu w jego obrębie
Lokalizacja:�ul.�Dworaka,�działka�nr�3230/54
Opis: Modernizacja�boiska�do�gry�w�koszykówkę�
(minikoszykówkę)�i�siatkówkę�(18�m�x�10�m),�wy-
miana�starych�stojaków�do�koszykówki,�montaż�
słupków� do� siatki� oraz� piłkochwytów� z� dwóch�
stron�boiska,�chodnik�z�kostki�betonowej,�stano-
wiący�dojście�do�boiska�z�istniejącego�chodnika,�
utwardzenie�terenu�wokół�boiska�(obrzeże)�kost-
ką� brukową,�montaż� 3� ławek� i� kosza� na� śmieci�
w�sąsiedztwie�boiska.�W�miarę�wolnych�środków�
–�montaż�oświetlenia.

Projekt nr 27
Mini Park ruda „Szczęść Boże”  

– rekreacja i sport z oświetloną ścieżką 
spacerowo-rowerową  

(łącznik ruda-Biskupice-Zaborze)  
oraz nowoczesnym placem zabaw  

dla dzieci i urządzeniem sportowym  
dla dorosłych – poprawa komunikacji, 

komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców
Lokalizacja:� ul.� Szczęść� Boże� 76� –� propono-
wany� początek� ścieżki� spacerowej� na� działce� 
nr�1254/29�(w�miejscu,�gdzie�obecnie�kończy�się�
kostka� brukowa),� następnie� kontynuacja� oraz�
realizacja�pozostałych�części�projektu�na�działce� 
nr�1101/24
Opis: Wykonanie� ścieżki� spacerowo-rowerowej�
lub�co�najmniej�spacerowej�wraz�z�uporządkowa-
niem� roślinności� niewymagającym� dużego� na-
kładu�finansowego,�oświetlenia�ścieżki�lampami�
LED�–�np.�komplet�słupów�z�oprawami�typu�LED�
o�wysokości�5�metrów�w�ilości�4-5�szt.,�montaż�

zestawu� zabawowego� dla� dzieci� na� podkładzie�
z�maty�przerostowej�oraz�urządzeń�sportowych�
dla�dorosłych�(siłownia�napowietrzna).

Projekt nr 28
Budowa ogrodzenia oraz bieżni 

lekkoatletycznej na terenie  
IV Lo im. Hoovera w orzegowie

Lokalizacja:� IV� Liceum� Ogólnokształcące,�
ul.�Orzegowska�25,�działka�nr�3202/2662
Opis: Montaż� 250� m� ogrodzenia.� Wykonanie�
50-metrowej,� 2-torowej� lekkoatletycznej� bieżni�
tartanowej�oraz�skoczni�do�skoku�w�dal�w�ciągu�
bieżni.

Projekt nr 29
Całoroczny fortepian zewnętrzny Cadenza 

w rudzie Śląskiej
Lokalizacja:� Plac� Jana� Pawła� II� –� obok� Urzędu�
Miasta
Opis: Stworzenie� ogólnodostępnej� strefy� mu-
zycznej,�w�której�każdy�będzie�mógł�zatrzymać�się�
i�zagrać�na�fortepianie�lub�posłuchać�muzyki�na�
żywo,�koncertów.�Punktem�centralnym�strefy�ma�
być�nowoczesny�całoroczny�fortepian�zewnętrz-
ny�wykonany�ze�stali�nierdzewnej�i�betonu.

PrOjekt nr 31
oświetlenie toru rolkarskiego  

w Bielszowicach
Lokalizacja:�Tor�rolkarski�przy�ulicy�Jasnej
Opis: Instalacja�kilku�punktów�świetlnych,�w�za-
leżności� od� położenia� i� maksymalnego� zakresu�
oświetlenia�tak,�aby�nawet�te�najbardziej�zacie-
nione�miejsca�były�bezpieczne�i�oświetlone�w�ta-
kim�stopniu,�aby�umożliwić�swobodne�korzysta-
nie�z�toru�po�zmroku.

PrOjekt nr 34
Prosty sposób na trudną sprawę,  

czyli naukowy plac zabaw  
na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

Lokalizacja:�Plac�szkolny�Szkoły�Podstawowej�nr�1 
im.� T.� Kościuszki,� ul.� Gen.� Hallera� 12,� działka�
nr�3505/83
Opis: Stworzenie�naukowego�placu�zabaw,�skła-
dającego�się�m.in.�z�litofonu,�armaty�powietrznej,�
głuchego�telefonu,�peryskopu,�kołyski�Newtona,�
wielokrążka,�pryzmatu.�Montaż�ław�ze�stołami.

Projekt nr 36
Zielony parking przy  

ul. Szpaków (bez wycinki drzew)
Lokalizacja:� ul.� Szpaków,� działki� nr:� 1943,� 708,�
761,�762,�1396/108,�1393/111
Opis: Wykonanie�miejsc�do�parkowania�wzdłuż�
ulicy�Szpaków�od� strony�południowej� z� jak�naj-
mniejszą�ingerencją�w�zieleń.

Projekt nr 38
eko-Park w Bykowinie  

przy osiedlowej strefie aktywności
Lokalizacja:�ul.�Gwarecka,�działki�nr:�1620/142,�
1619/142,�1124/142,�128,�1463/83
Opis: Stworzenie�przestrzeni�do�spędzania�czasu�
wolnego�w�otoczeniu�zieleni�–�wykonanie�alejki,�
nasadzeń� z� opisami� roślin,� postawienie� ławek,�
koszów�na�odpady,�stojaków�rowerowych.

PrOjekt nr 41
Ławki i stacja naprawy rowerów  

na kochłowickim rynku
Lokalizacja:�ul.�Piłsudskiego�i�Oświęcimska,�dział-
ki�nr:�1198/32,�1795/32

Opis: Utworzenie� miejsca� odpoczynku� dla� pie-
szych�i�rowerzystów�składającego�się�z�ławek,�sa-
moobsługowego�punktu�naprawy�rowerów�wraz�
z� odpowiednią� infrastrukturą,� koszy� na� śmieci,�
stojaków�rowerowych.�Urządzenie�zieleni.

Projekt nr 42
Skwer Żwirki i Wigury – salon dzielnicy ruda

Lokalizacja:� Skwer� Żwirki� i� Wigury,� działka� 
nr�2013/35
Opis: Rewitalizacja� skweru� poprzez:� montaż� 
4-5�tablic�informacyjnych,�prezentujących�histo-
rię�dzielnicy� (górnictwo,�hutnictwo),� zasłaniają-
cych� jednocześnie� nieestetyczny� mur� oporowy�
w� południowej� części� skweru,� punktowe� pod-
świetlenie� pomnika,� uzupełnienie� istniejącego�
oświetlenia� parkowego,� wymianę� istniejącej�
nawierzchni� na� nową,� przepuszczalną,� dolomi-
tową� o� drobnej� frakcji,� zakup� i� montaż� dwóch�
ławek�(uzupełnienie)�oraz�koszy�na�śmieci,�zakup�
i�montaż�mebli�miejskich�–�3�szt.�ławek-huśtawek�
(zabezpieczonych�przed�kradzieżą)�–�jedna�z�nich�
zastąpi� piaskownicę,� dwie� pozostałe� znajdą� się�
w� centralnej� części� skweru,� ustawione� syme-
trycznie�przy�pomniku.

PrOjekt nr 44
rekultywacja boiska do koszykówki  

w dzielnicy nowy Bytom
Lokalizacja:� ul.� Szarotek,� działki� nr:� 2406/183,�
2416/183
Opis: Budowa�boiska�sportowego�o�nawierzchni�
z�kostki�brukowej�o�wymiarach�30�x�20�m,�do�gry�
w�koszykówkę,�obrzeża�betonowe�na�podsypce�
cementowo-piaskowej,�zakup�i�montaż�koszy�do�
koszykówki,� zakup� i� montaż� dwóch� ławek� oraz�
kosza�na�śmieci.

PrOjekt nr 45
rynek kochłowicki przyjemny dla oka

Lokalizacja:� Centralna� część� kochłowickiego�
rynku� –� przy� ul.� Piłsudskiego� i� Oświęcimskiej,�
działki�nr:�1198/32,�1795/32,�1014/33,�2631/51,�
2630/50
Opis: Rewitalizacja� terenów�położonych�w�cen-
tralnej� części� kochłowickiego� rynku� w� sposób�
użytkowy� poprzez:� demontaż� fragmentu� starej�
ścieżki� w� centralnym� punkcie� kochłowickiego�
rynku�(obok�sklepu�Żabka),�wyrównanie�terenu,�
montaż�trejaży,�ławek,�koszy�na�śmieci,�demontaż�
słupa�ogłoszeniowego�i�przeniesienie�go�w�inne�
miejsce,�budowa�nowych�ścieżek�(nawierzchnia�
z�ładnej�kostki�betonowej�lub�innej�utwardzonej�
nawierzchni),� montaż� całorocznych� punktów�
oświetleniowych� (podświetlenie� nasadzonych�
drzew� i� stylowe� oświetlenie� loft),� montaż� bi-
blioteczki�publicznej,�nasadzenia� roślin� (drzewa�
karłowe�na�pniu,�krzewy�np.�mało�wymagające�
trawy� ozdobne,� wysiew�mieszanek� trawy� i� łąki�
kwietnej),�montaż�parkingu�rowerowego.

PrOjekt nr 47
Góra Antonia – strefa rekreacji 2.0

Lokalizacja:�Góra�Antonia,�rejon�ul.�1�Maja,�dział-
ka�nr�2690/74
Opis: Budowa� w� miejsce� zdewastowanych�
zjeżdżalni� jednej� –� rynnowej,� terenowej,� bez-
piecznej,� wykonanej� ze� stali� nierdzewnej� zjeż-
dżalni�o�długości�ok.�35-40�m,�montaż�huśtawki�
3-osiowej�Mobilus,� wymiana� tablic� informacyj-
nych�na�Górze�Antonia�na�bardziej�odporne�m.in.�
na�promienie�UV,�zarysowania,�nowe�tablice�in-
formacyjne.� Ponadto,� projekt� przewiduje� prace�
modernizacyjne� i�konserwacyjne�w�zakresie� ist-
niejącego�placu� zabaw,� integrację� z�Mobilusem�
w� ramach� jednego� założenia� oraz� wymaganą�
certyfikację�urządzeń.
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OBWIESZCZENIE PrEZydENta MIaSta ruda ŚląSka z dnia 22 sierpnia 2022 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (dz. u. z 2022 r. poz. 1277) Osoba pełniąca funkcję Prezydenta 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 przedterminowych Prezydenta Miasta ruda Śląska zarządzonych na dzień 11 września 2022 r.:

16

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

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,  
ul. Ryszarda Sprusa 4,  
Ruda Śląska

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, 
ul. Ryszarda Sprusa 4, 
Ruda Śląska

3
antoniego Maya, dunajewskiego, Jana dobrego, Jana Gierałtowskiego,  
ks. Józefa Czempiela

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

4 kędzierzyńska, Przy kolei, Stefana Żeromskiego, Zwycięstwa
Szkoła Podstawowa Nr 41,  
ul. Jana Gierałtowskiego 15,  
Ruda Śląska                                

5 adama Mickiewicza, Bankowa, Stanisława
I Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza, ul. Adama 
Mickiewicza 15, Ruda Śląska

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, ul. Adama 
Mickiewicza 15, Ruda Śląska

7

andrzeja Mielęckiego, antoniego Sieronia, Emanuela Smołki, Ernesta Pohla, 
Gustawa Morcinka, Juliusza ligonia, karola Miarki, kościelna, Macieja, Marii 
Skłodowskiej-Curie, Plac Chopina, Porębska, Promienna, Spacerowa, Stanisława 
Staszica, Starowiejska, Szczęść Boże, torowa, Wiktora Bujoczka, Wincentego 
Janasa, Władysława Żeleńskiego, Wolności od nr 33 do końca (nieparzyste)

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

8 Zofii Nałkowskiej
Szkoła Podstawowa Nr 3,  
ul. Cypriana Norwida 10, 
Ruda Śląska

9 Cypriana Norwida, Czesława Miłosza, Stanisława lema
Szkoła Podstawowa Nr 3, 
ul. Cypriana Norwida 10, 
Ruda Śląska

10 kokotek, Magazynowa, Szyb Powietrzny

Dyrekcja Rudzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, 
ul. Magazynowa 12, 
Ruda Śląska                                

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

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

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, ul. Astrów 5, 
Ruda Śląska                                

13 Bzów, Chryzantem, klary, Magnolii, Maków
Szkoła Podstawowa Nr 30, 
ul. Chryzantem 10, 
Ruda Śląska                                

14 Fiołków, Narcyzów
Szkoła Podstawowa Nr 30, 
ul. Chryzantem 10, 
Ruda Śląska                                
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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”, 
ul. Kardynała Augusta Hlonda 29, 
Ruda Śląska                                 

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, 
ul. Bytomska 8, 
Ruda Śląska                                

17 kopalnia karol, ludwika Piechy, Walentego Fojkisa
Szkoła Podstawowa Nr 6, 
ul. Bytomska 8, 
Ruda Śląska                                

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), ul. Bytomska 1, 
Ruda Śląska

19 Bytomska od nr 1 do nr 21 (nieparzyste), Jana Waniora, konstantego latki
Szkoła Podstawowa Nr 40 
(Budynek B), ul. Bytomska 1, 
Ruda Śląska

20
Emanuela Imieli, Ignacego Nowaka, karola Goduli, lipińska, rencistów, 
Wincentego lipa bez nr 2

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

21
antoniego tiałowskiego, Fabryczna, Floriana, Joanny od nr 1 do nr 11 
(nieparzyste) i od nr 2 do nr 16 (parzyste), Maksymiliana kolbe, Plac 
Niepodległości, Przedszkolna, tylna

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

22 Podlas

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

23 Heleny Modrzejewskiej, ludwika Solskiego
Szkoła Podstawowa Nr 40 
(Budynek A), ul. Joanny 13, 
Ruda Śląska                                

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

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

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

CH
EB

ZIE

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,  ul. Węglowa 8, 
Ruda Śląska                                

N
O

W
Y
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Y
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O

M

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), od nr 50 do końca (parzyste), Planty 
kowalskiego, Podgórze, rotmistrza Witolda Pileckiego, rudzka, Stalowa, Żelazna

Zespół Szkół Nr 1, 
ul. Gen. Hallera 6, 
Ruda Śląska                                

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), 
ul. Piotra Niedurnego 46, 
Ruda Śląska                                

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, ul. Piotra 
Niedurnego 36, 
Ruda Śląska                                

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 28C (parzyste)

Przychodnia Rejonowa Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, ul. Pokoju 4, 
Ruda Śląska                                

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, 
ul. Ratowników 15, 
Ruda Śląska

31 ks. Jana Szymały, Szarotek
Szkoła Podstawowa Nr 22, 
ul. Ratowników 15, 
Ruda Śląska
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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, 
ul. Lwa Tołstoja 1, 
Ruda Śląska                                

33
Główna od nr 1 do nr 5 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 20d (parzyste), Jarzębinowa, 
Osiedlowa

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

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, 
ul. Główna 1, Ruda Śląska

35 lecha, Piotra Niedurnego od nr 1 do nr 10
Miejskie Przedszkole Nr 37, 
ul. Obrońców Westerplatte 7A, 
Ruda Śląska

36 Obrońców Westerplatte
Miejskie Przedszkole Nr 37, 
ul. Obrońców Westerplatte 7A, 
Ruda Śląska

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, ul. Alojzego 
Jankowskiego 22, 
Ruda Śląska                                

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, ul. Alojzego 
Jankowskiego 22, 
Ruda Śląska                                

39 Ignacego Paderewskiego

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

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), ul. Obrońców 
Westerplatte 2A, 
Ruda Śląska                                

41 Bocianów, Okopowa, robotnicza, Szyb andrzeja, tadeusza rejtana, topolowa

Szkoła Podstawowa Nr 16 
(Budynek B), ul. Obrońców 
Westerplatte 2A, 
Ruda Śląska                                

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, 
ul. Wawrzyna Kałusa 3, 
Ruda Śląska                                

43

1 Maja od nr 133 do nr 199 (nieparzyste) i od nr 120 do nr 192 (parzyste), 
dębowa, Gen. 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, 
ul. 1 Maja 173, 
Ruda Śląska

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, 
ul. Główna 40, 
Ruda Śląska

45

admiralska, albina kowaczka, Basenowa, Budowlanych, Cedrowa, 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 nr 1 do nr 57 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 44a (parzyste), 
Obrońców Pokoju, Ogrodnicza, PCk, Piernikarczyka, Poligonowa, Powstańców 
Śląskich, Prostopadła, rycerska, Sportowców, ułańska, ustronna, Wierzbowa, 
Wojciecha kossaka, Wypoczynkowa

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, 
ul. Edmunda Kokota 170, 
Ruda Śląska

                   



Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
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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, 
Ruda Śląska                                

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, 
ul. Ks. Józefa Niedzieli 61, 
Ruda Śląska                              

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, 
ul. Szkolna 22, 
Ruda Śląska                               
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49 Drozdów, Gwarecka bez nr 3, 3A, 3B, Kanarków, Sikorek, Skowronków, Słowików
Miejskie Przedszkole Nr 43,  
ul. Drozdów 6, Ruda Śląska

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

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,  
ul. 11 Listopada 15,  
Ruda Śląska

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

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

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

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

55 Henryka Sławika, Jana Karskiego, Józefa Grzegorzka

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

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, 
ul. Gwarecka 2, 
Ruda Śląska                               

57 Franciszka Wilka, Kopalniana, Sztolniowa
Szkoła Podstawowa Nr 2, 
ul. Gwarecka 2, 
Ruda Śląska                               
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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, 
ul. Ks. Ludwika Tunkla 125, 
Ruda Śląska                               

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, Władysława Warneńczyka, 
Zjednoczenia, Zygmunta Starego

Szpakmed Kochłowice 
Sp. z o. o., 
ul. Radoszowska 163, 
Ruda Śląska                               

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 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, Stefanii i Emanuela 
Pitloków, Szyb Artura, Średnia, Warmińska, Weteranów, Wirecka, Wrocławska, 
Wyzwolenia od nr 1 do nr 150

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

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

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, 
ul. Ignacego Łukasiewicza 7, 
Ruda Śląska

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania (ulice) Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
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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, 
ul. Oświęcimska 90, 
Ruda Śląska                                 
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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, Ewy i Andrzeja 
Blachów, Floriana Marciniaka, Grodzka, Harcerska, Hubalczyków, Huberta 
Ratki, 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), 
ul. Ks. Pawła Lexa 3, 
Ruda Śląska                                 

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), ul. Ks. Pawła Lexa 14, 
Ruda Śląska

66
Jana Brzechwy, Jana Parandowskiego, Kazimierza Brodzińskiego,  
Konstantego I. Gałczyńskiego, Kornela Makuszyńskiego

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

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, ul. Kłodnicka 95, 
Ruda Śląska                                 

68

Adama Asnyka, Agnieszki Osieckiej, 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, Kuźnicka, 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, Wisławy Szymborskiej, 
Wiśniowa, Wyżynna, Zacisze, Żytnia

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

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

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

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, ul. Energetyków 15, 
Ruda Śląska                                 

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, 
ul. Ludwika Zamenhofa 3, 
Ruda Śląska                                 

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

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

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

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, 
ul. Ludwika Zamenhofa 12, 
Ruda Śląska                                 

75 Wolności 30

Ośrodek św. Elżbieta, 
Dom Pomocy Społecznej, 
ul. Wolności 30, 
Ruda Śląska                                 

76 Wincentego Lipa 2

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o. o., 
ul. Wincentego Lipa 2, 
Ruda Śląska                                 

77 Główna 11

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej 
Sp. z o. o., 
ul. Główna 11, 
Ruda Śląska                                 

78 Juliusza Słowackiego 22
Pensjonat Senior, 
ul. Juliusza Słowackiego 22, 
Ruda Śląska                                 

79 Aleksandra Puszkina 7

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

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy: 
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) 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: a) całkowitej niezdolności do pracy i 
niezdolności do samodzielnej egzystencji, b) całkowitej niezdolności do pracy, c) niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów, e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także wyborcy о stałej 
albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, 
lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, 2120 oraz z 2022 r. poz. 64);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Katowicach 
I najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2022 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej 
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia  
6 września 2022 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub 
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) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о 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 2 września 2022 r.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Miasta Ruda 
Śląska – Wydział Spraw Obywatelskich tel. 32 244 90 19, 32 244 90 20.

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dostosowane  
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są oznaczone symbolem               .

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 11 września 2022 r. 
od godz. od 7.00 do godz. 21.00.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ 
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

(-) JACEK MOREK 
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 Gładzie, malowanie, tapetowanie, 
kafelkowanie. Tel. 507-055-024.

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

 POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, 
tel. 32 260-00-33, 516-516-611. Pośred-
nik CDF S.C. fi rmy MATPOL FINANSE Sp. 
z o.o.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116-
672.

 Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, gotówka, tel. 690-455-538.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź 
jaka jest aktualna wartość. Działamy 22 
lata na rynku, www.lokator.nieruchomo-
sci.pl, tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,70-0,80/kg. Tel. 32 771-61-
31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie 
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbo-
wego).

PRACA

 Firma budowlana zatrudni pracow-
ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię bryga-
dę do pokrycia dachu dachówką cera-
miczną. Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię pracownika do prac ogól-
nobudowlanych. Tel. 603-975-040.

 Przyjmę do pracy w zakładzie kamie-
niarskim, chętnie emeryta górnika lub na 
urlopie górniczym. Tel. 501-303-628.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

TURYSTYKA

 Beskidy 6 dni we wrześniu od 600 zł 
dla emeryt/rencista, z 40% dofi nansowa-
niem Unijnego Programu Spowolnij Sta-
rzenie. Możliwość dowozu, tel. 501-642-
492.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy 
ks. Ludwika Tunkla z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana 
nieruchomość gruntowa o powierzchni 641 m2 własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Ko-
chłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geo-
dezyjnymi:

– 624/121 o powierzchni 229 m2 (użytek „Bp”), 
– 120 o powierzchni 412 m2 (użytek „RIVb”),
obręb Kochłowice, zapisane na karcie mapy 5 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 

Śląskiej pod nr KW GL1S/00008228/8. W dziale III ww. księgi wieczystej znajduje się następujący wpis: „prawo drogi na 
rzecz każdoczesnego posiadacza gruntu Kochłowice wykaz 1279 – wpisano dnia 31 października 1927 r. – tu przenie-
siono z księgi wieczystej Kochłowice Tom 46 Wykaz 1411 na wniosek z dnia 9 września 1996 r. Dz.KW. 2898/96 – dnia 
23 września 1996 r.”. 

Dział IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Przetargi, które odbyły się w dniach 14.02.2022 r. oraz 25.07.2022 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

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 Woje-
wództwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, przedmiotowe działki oznaczone są symbolem:

15MNUI – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

Nieznaczna część działki nr 624/121 oznaczona jest symbolem:
22KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej.

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 86 000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna 

w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2022 r. o godz. 12.00
w sali 112 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w ter-
minie do dnia 19.09.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4 300,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. ks. Ludwika 
Tunkla” 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 Urzę-
du 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. 32 244-90-00 wew. 2230.

„Życie grozi rozstaniem, ale śmierć łączy na zawsze”. 
Marek Hłasko

Panu mec. Grzegorzowi Konik
radcy prawnemu 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. 

wyrazy szczerego współczucia i żalu
po śmierci

BRATA
składają

Zarząd i Pracownicy 
MPGM TBS Sp. z o.o.
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NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazów nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod posadowienie automatów samosprzedających 
w holu hali sportowej przy ulicy Bytomskiej 13 oraz holu basenu 

krytego przy ulicy Oświęcimskiej 90, na podstawie umów dzierżawy 
na czas oznaczony do 3 lat.
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Sobota z rugby w Orzegowie Jastrząb zwyciężył z Grunwaldem
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Czerwona kartka dla obrońcy Grunwaldu w 9. minucie  
bardzo ograniczyła szanse Zielonych na punkty w Bielszowicach.

Diablice Ruda Śląska zajęły 3. miejsce w turnieju Silesia Seven. 
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Rugby Piłka nożna

Jastrząb Bielszowice pokonał w sobotę 
(27.08) 1:0 (1:0) Grunwald w ramach dru-
giej kolejki katowickiej A klasy. Jedynego 
gola dla gospodarzy zdobył Adrian Dep-
tuch. 

Derbowy pojedynek był jednocześnie 
100. spotkaniem Grzegorza Kapicy na ław-
ce trenerskiej Grunwaldu. Jednak trudno 
nazwać to spotkanie okazją do świętowa-
nia. Kluczowym wydarzeniem było przewi-
nienie Łukasza Szczygła z 9. minuty. 
Obrońca Grunwaldu sfaulował wychodzą-
cego sam na sam z bramkarzem Adama Go-
sza. Arbiter spotkania uznał, że Szczygieł 
był ostatnim obrońcą w tej akcji, w związku 
z czym pokazał mu czerwoną kartkę. 

Od tego momentu Jastrząb zdomino-
wał przebieg wydarzeń na boisku.  
Przewaga szybko przyniosła skutek.  
W 18. minucie Adrian Deptuch dośrodko-
wał z rzutu wolnego z prawej strony bo-
iska, a piłka mimo prób główkowania 
z obu stron wpadła do bramki. Bez wzglę-
du na kolejne sytuacje i m.in. strzał głową 
w poprzeczkę gospodarze nie byli w sta-
nie podwyższyć prowadzenia. Jak w ukro-
pie uwijał się bramkarz Zielonych, Piotr 
Gul. Grunwald, który po kontuzji Jan-
kowskiego kończył mecz w dziewięciu, 

mógł wyrównać, jednak świetnych sytu-
acji nie wykorzystali Ito i Palka. 

Jastrząb Bielszowice  
– Grunwald Ruda Śląska 1:0 (1:0)
Deptuch 18’
Jastrząb: Kałka – Wiertelorz, Michal-

ski, Seidel, M. Latoska, Nowok (54’ Brze-
ziński), P. Latoska, Kaizik (67’ Kowalski), 
Gosz, Osadnik (54’ Jentrzok, 58’ Pytlik), 
Deptuch (46’ Babczyński).

Grunwald: Gul – Kozłowski, Wadas, 
Szczygieł, Górski (63’ Paszek), Hanke, 
Ito, Różycki, Togitani, Jankowski, Palka 
(70’ Bratek, 79’ Rostek).

Żółte kartki: Osadnik, P. Latoska, No-
wok. 

Czerwona kartka: Szczygieł 9’.
W innych spotkaniach A klasy Wawel 

w kolejnych derbach pokonał Gwiazdę 
3:2, Urania natomiast zwyciężyła u siebie 
3:1 Naprzód Lipiny. W klasie okręgowej 
pierwszy punkt zdobyła Slavia. Podopiecz-
ni Jarosława Zajdla nie mogą być jednak 
zadowoleni z jednego punktu zdobytego 
z MKS Siemianowiczanką, gdyż do prze-
rwy prowadzili 1:0, a mecz zakończył się 
wynikiem 2:2. 

 DK

oGłoSZEnia

nabór wnioSków na ZawarciE umowy najmu 
lokali miESZkalnych w budynku  

PrZy ul. Tomanka w rudZiE ŚląSkiEj 
STanowiącym właSnoŚć rEGionalnEGo 

TowarZySTwa budownicTwa SPołEcZnEGo  
SP. Z o.o. Z SiEdZibą w chorZowiE

Z dniem 24.08.2022 r. miasto ruda Śląska rozpoczyna proces naboru wnio-
sków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych powstałych w wyniku in-
westycji przy ul. Tomanka w rudzie Śląskiej. cała inwestycja swym zakresem 
obejmuje 44 lokale mieszkalne:

39 mieszkań 2-pokojowych o pow. od 49,84 m• 2 do 55,66 m2 
5 mieszkań 3-pokojowych o pow. od 65,93 m• 2 do 67,39 m2

mieszkania będą w standardzie „pod klucz” wyposażone w kuchenkę elek-
tryczną, zlewozmywak oraz biały montaż w łazience.

Zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytkowania planowane jest 
w pierwszym kwartale 2024 r. 

Zasady dotyczące wynajmowania lokali mieszkalnych ujęte zostały 
w Zarządzeniu nr SP.0050.2.312.2022 Prezydenta miasta ruda Śląska z dnia 
19.08.2022 r. 

wniosek dotyczący przydziału lokalu mieszkalnego stanowi załącznik do 
przedmiotowego zarządzenia i jest do pobrania na stronie biuletynu informa-
cji Publicznej ruda Śląska w zakładce: jak załatwić sprawę/ al.-mieszkania, 
lokale użytkowe.

Gwiazda Ruda Śląska zajęła drugą lokatę w Pucharze Śląska, który odbył się 
w niedzielę (28.08). Nasza drużyna w finale przegrała ze współgospodarzami 
turnieju, Sośnicą Gliwice.

Rudzki zespół zmagania rozpoczął na własnej hali, gdzie trafił do grupy 
z GKS-em Futsal Tychy oraz GKS-em Futsal Nowiny. Ostatecznie rudzianie 
zajęli pierwsze miejsce w grupie, co dało im przepustkę do finału rozgrywek. 
W tym samym czasie w hali w Gliwicach rywalizowały również trzy zespoły: 
Młodość Rudno, Sośnica Gliwice i Silesia Box Siemianowice Śląskie. 

Po grupowych zmaganiach zespoły przebywające w Halembie udały się do 
Gliwic, aby w hali im. Jerzego Wojewódzkiego rozegrać fazę finałową. W me-
czu o 5. miejsce GKS Nowiny pewnie pokonał Młodość Rudno 6:2. W starciu 
o trzecie miejsce GKS Tychy przegrał z Silesią Siemianowice Śląskie 1:3. W fi-
nale natomiast Gwiazda uległa Sośnicy 0:4. Warto wspomnieć, iż mecze były 
rozgrywane 2x15 minut, a nie jak zwykle w futsalu 2x20.  DK

Gwiazda druga w Pucharze Śląska

Rudzianie wygrali swoją grupę i w finale 
zmierzyli się z Sośnicą Gliwice.
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FuTSal

27 sierpnia na Burloch Arenie mogli-
śmy podziwiać zmagania rudzkich rugby-
stek i rugbystów. Diablice zajęły 3. miej-
sce w turnieju Silesia Seven, a panowie 
rozegrali mecz kontrolny z AZS AWF 
Warszawa. 

Podczas zmagań w Orzegowie spotkały 
się cztery drużyny z Polski. Poza Diablica-
mi w Silesia Seven wystąpiły: Legia Rug-
by, Biało-Zielone Ladies Gdańsk oraz Be-
stie Kraków. Ponadto gościnnie pojawiła 
się drużyna z Austrii – Rugby Union Do-
nau Wien. Początkowo turniej był przewi-
dziany na sześć zespołów. Jednak po wy-
cofaniu się żeńskiej drużyny AZS AWF 
Warszawa organizatorzy zdecydowali 
o stworzeniu jednej grupy z pięcioma ze-
społami zamiast dwóch po trzy. 

Rudzkie rugbystki rozpoczęły turniej 
od zwycięstwa nad Legią 27:21, następ-

nie przegrały z bezkonkurencyjnymi tego 
dnia Biało-Zielonymi 0:59. W trzecim 
spotkaniu Diablice pokonały Bestie Kra-
ków 24:7, aby w ostatnim meczu ulec 
drużynie RUD Wien 10:24. W końcowej 
klasyfikacji pierwsze z kompletem zwy-
cięstw zameldowały się gdańszczanki, 
natomiast drugie były rugbystki z Wied-
nia. Trzecie miejsce przypadło naszym 
Diablicom, które wyprzedziły Legię oraz 
Bestie. 

Po turnieju rugby 7 kobiet na boisko 
wyszły rudzkie Gryfy. Do tej pory z aka-
demikami z Warszawy rudzianie mierzyli 
się sześciokrotnie i ani razu nasza druży-
na nie zdołała wygrać. AZS AWF gra 
w I lidze rugby (jeden poziom wyżej niż 
rudzianie) i tym razem drużyna ta okazała 
się lepsza, wygrywając 39:8 (20:8). 

 DK
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