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Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej
do 28 lutego redakcja ,,Wiadomości Rudzkich”
czynna jest w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8 do godz. 12.
W pozostałe dni i godziny redakcja pracuje zdalnie.
W sprawie interwencji, spraw redakcji można kontaktować się
pod nr tel. 512-295-228. W sprawie ogłoszeń oraz osobistego
umówienia się proszę dzwonić pod nr tel. 889-771-365.
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Strażnicy pomagają
przy mrozach
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Dla kogo
1 procent?
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Rząd chce
przejąć szpitale.
Co to oznacza?
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POMAGAMY

OGŁOSZENIA

Walka o życie Fabianka trwa
Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22
e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza nieograniczony przetarg
ofertowy na najem nw. lokali użytkowych
i boksu handlowego:
1.

Ruda Śl. 10-Wirek, ul. G. Fitelberga 11 o powierzchni 92 m2, parter
w budynku wolnostojącym bez c.o., stawka eksploatacyjna wywoławcza netto 16,37 zł/m2/mc, wysokość wadium + koszty przetargu
– 3.829,00zł + 123,00 zł.

2.

Ruda Śl. 10-Wirek, ul. L. Różyckiego 30 o powierzchni 31,98 m2, I piętro w budynku wolnostojącym z c.o., stawka eksploatacyjna wywoławcza netto 12,89 zł/m2/mc, wysokość wadium + koszty przetargu
– 1.355,00 zł + 123,00 zł.

3.

Ruda Śl. 7-Kochłowice, ul. Oświęcimska 87 o powierzchni 144,25 m ,
parter w budynku wolnostojącym z c.o., stawka eksploatacyjna wywoławcza netto – 16,37 zł/m2/mc, wysokość wadium + koszty przetargu
– 7.154,00 zł + 123,00 zł.

4.

Ruda Śl. 3-Godula, ul. Joanny 14, BOKS nr 2 II, o powierzchni 6,20 m2,
parter w budynku wolnostojącym z c.o., stawka eksploatacyjna wywoławcza netto 42,24 zł/m2/mc wysokość wadium + koszty przetargu
– 735,00 zł + 123,00 zł.
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Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane wyżej lokale i boks.
Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela
Dział Członkowsko-Lokalowy, pokój 118, telefon 32 248-24-11, wew. 311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

Sprawa uratowania 2-letniego Fabiana
z Rudy Śląskiej poruszyła całą Polskę.
Chłopiec urodził się z niezwykle skomplikowaną wadą serca (tetralogia Fallota),
a do tego cierpi na chorobę Alagille’. Jest
to zespół wad wrodzonych – układu sercowo-naczyniowego, oczu i nerek. Do tego
dochodzi cholestaza, która objawia się
uporczywym swędzeniem skóry, powiększeniem wątroby oraz zażółceniem skóry.
Odkąd Fabianek pojawił się na świecie,
szpital jest jego drugim domem.
Konieczne jest najpierw zoperowanie
jego słabego serduszka, a później przeszczep wątroby. W Polsce nie ma niestety
specjalisty, który podjąłby się tej operacji.
– Szansa dla naszego synka czeka w Stanach Zjednoczonych. Jeśli tylko uda nam
się zdobyć ogromną sumę pieniędzy, synek
przejdzie operację serca, która otworzy mu
furtkę do przeszczepu wątroby – do lepszego i zdrowszego życia. Choroba wątroby
Fabianka postępuje coraz bardziej. Gdy
dojdzie do marskości, a serduszko synka
nie będzie wyleczone, nie ma już ratunku
– mówią rodzice Fabiana.
Początkowo mówiło się o kwocie
10 mln zł na przeprowadzenie leczenia.
Dzięki zbiórce na portalu siepomaga.pl
oraz internetowym licytacjom, a także

Foto: siepomaga.pl

Udało się uzbierać kwotę potrzebną na leczenie małego rudzianina Fabianka Pogorzelca,
czyli 10 mln zł! Niestety to nie koniec walki, bo nadal nieznany jest dokładny kosztorys oraz
plan operacji, która odbyć ma się w Stanach Zjednoczonych.

Dwuletni Fabian pilnie potrzebuje operacji serca oraz przeszczepu wątroby.

pieniądzom przekazanym ze zbiórek dla
innych osób, które niestety nie doczekały
pomocy, uzbierano te pieniądze (jedna
z osób wpłaciła na konto Fabianka aż
ok. 310 tys. zł!). Na tym jednak nie koniec walki o życie chłopca. – Niestety nadal nie możemy poinformować Was, że
mamy kosztorys i plan operacji, choć bardzo o tym marzymy. Wciąż czekamy. Cały
czas kontaktujemy się ze szpitalem
w Stanford. Niestety przypadek Fabianka
jest bardzo skomplikowany. Do podjęcia
decyzji o odpowiednim zabiegu są po-

trzebni lekarze wielu specjalizacji. Kardiolodzy, kardiochirurdzy, specjaliści od
zespołu Alagille’a i przeszczepu wątroby
oraz niewydolności nerek. Musimy czekać
– nie mamy innej możliwości. To jedyny
szpital na świecie, który zgodził się operować – mówi mama Fabiana. – Jest nam
bardzo ciężko. Każdej nocy trzymam na
rękach swojego umierającego synka, wciąż
czekając na informacje z USA – dodaje.
Zbiórka dla Fabiana Pogorzelca trwa
m.in. na portalu www.siepomaga.pl/Fabian.
Joanna Oreł

MOPS

Ruszają prace społecznie użyteczne
Rozpoczęła się realizacja prac społecznie użytecznych. Będą one prowadzone m.in. w placówkach publicznych, parkach, czy na nieużytkach. W pracach weźmie udział 67 osób, które
w ramach tej formy aktywizacji zawodowej przepracują w sumie prawie 30 tys. godzin.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22
e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza drugi przetarg ofertowy na zapewnienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy na najem boksu
garażowego nr 21 przy ul. Norwida 26
w Rudzie Śląskiej na dzień 3.03.2021 r., godz. 10.00
o powierzchni 16,53 m2, stawka eksploatacyjna
wywoławcza netto 10,00 zł/m2, wysokość wadium
+ koszt przetargu z VAT – 500,00 zł + 123,00 zł
Warunki uczestniczenia w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela
Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 100) lub pod nr telefonu 32 248-24-11
wew. 209 lub 290.
Oględzin boksu garażowego można dokonać w dniu 1.03.2021 r. w godz.
14.00-16.00.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Podobnie jak w latach ubiegłych osoby
skierowane do programu będą wykonywać prace remontowe, konserwatorskie
(np. tynkowanie i szlifowanie ścian, malowanie, proste prace naprawcze niewymagające uprawnień) i porządkowe
(m.in. pielęgnacja trawników i krzewów
czy likwidacja nielegalnych wysypisk
śmieci).
Prace społecznie użyteczne są formą
aktywizacji zawodowej bezrobotnych
klientów pomocy społecznej. Osoby biorące w nich udział są zarejestrowane
w urzędzie pracy, ale bez prawa do zasiłku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zgłasza kandydatów do programu do Powiatowego Urzędu Pracy, który z kolei,
jeśli nie ma przeciwwskazań formalnych,
wydaje odpowiednie skierowanie. – Przydział pracy jest zależny od możliwości
i predyspozycji uczestnika – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Zatrudnieni mogą przepracować
do 50 godzin miesięcznie, nie więcej jednak niż 10 godzin w tygodniu. Uczestnictwo w programie daje możliwość
uzyskania świadczenia pieniężnego, któ-

re obecnie wynosi 8,70 zł za przepracowaną godzinę, ale przede wszystkim
wzmacnia nawyki związane z zatrudnieniem i dyscypliną pracy.
W 2020 roku do prac społecznie użytecznych zaproponowano 124 kandydatów, spośród których 60 osób podjęło się
ich realizacji. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wykonywanie prac było okresowo wstrzymane.
W realizację prac społecznie użytecznych zaangażowanych jest wiele podmiotów, m.in. rudzka Straż Miejska, która nadzoruje prace porządkowe na terenach otwartych, np. przy likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci. Tylko
w ubiegłym roku uczestnicy prac uporządkowali 18 działek gminnych, które
nie są ujęte w stałym utrzymaniu czystości i porządku. W ramach tych prac zebrano łącznie prawie 22 tys. litrów opadów, przedmioty wielkogabarytowe i odpady roślinne.
Z innych prac przeprowadzonych
w ubiegłym roku warto wymienić remonty i porządki przeprowadzone m.in.
w budynkach Domu Pomocy Społecznej
Senior oraz mieszkaniach chronionych

będących w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie poprzednich edycji uczestnicy pracowali
m.in. w siedzibie Komisariatu nr II, sekcjach pracowników socjalnych, Szkołach
Podstawowych nr 40, 18 i 8 czy Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
– Prace społecznie użyteczne są bardzo pozytywnie postrzegane zarówno
przez mieszkańców naszego miasta, którzy korzystają z efektów tych działań, jak
i wśród samych klientów pomocy społecznej, dla których często jest to początek nowej drogi zawodowej niezależnie
od wieku czy wykształcenia – zapewnia
Krystian Morys. – Dzięki tym działaniom
wielu z uczestników podjęło zatrudnienie
na otwartym rynku pracy – dodaje.
Prace społecznie użyteczne prowadzone są od 2008 roku. Ich realizacja została
ujęta w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska
w ramach programu „Prace społecznie
użyteczne. Reintegracja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MOPS”.
Tegoroczna edycja prac społecznie użytecznych potrwa do 10 grudnia.

AS
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SZPITAL MIEJSKI
– Wdrożenie tak rewolucyjnych
zmian nie dość, że obniży
jakość usług medycznych
świadczonych na rzecz
społeczności lokalnej, to
jeszcze osłabi i tak już
nadwątloną rolę samorządów
w naszym kraju. Będzie
to kolejny „gwóźdź do
trumny” samorządności
w Polsce – tak prezydent
Rudy Śląskiej Grażyna
Dziedzic ocenia rządowy
pomysł restrukturyzacji
szpitali. Najprawdopodobniej
miałaby ona nastąpić poprzez
ich centralizację i zmianę
struktury właścicielskiej.
W ten sposób rudzki samorząd
mógłby utracić spółkę wartą
ponad 64 mln zł. W tej sprawie
rudzcy samorządowcy wysłali
pismo do parlamentarzystów,
w tym także do premiera
Mateusza Morawieckiego.
– Zgadzam się z przekonaniem, że
system ochrony zdrowia w Polsce wymaga naglącej i zdecydowanej zmiany.
Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Istota problemu nie tkwi jednak w strukturze własnościowej, ale
w braku odpowiednich środków na finansowanie służby zdrowia. Niedobory
w tym zakresie starają się na bieżąco
rekompensować samorządy, które przeznaczają pokaźną część swoich budżetów i majątku na dokapitalizowanie
szpitali powiatowych – zauważa prezydent Dziedzic. – Długi wielu polskich
szpitali nie wynikają z tego, że są one
źle zarządzane, lecz ze zbyt niskiego finansowania realizowanych świadczeń.
Jeżeli rząd zakłada, że zmiana właścicielska rozwiąże ten problem w ,,cudowny sposób”, to niestety jest w błędzie.
W naszej ocenie tak naprawdę chodzi
o kolejne organiczanie kompetencji sa-

Ruda Śląska bije na alarm w sprawie szpitali
morządu. Nie ma na to naszej zgody.
Samorząd musi mieć wpływ na zarządzanie szpitalem, bo tu chodzi o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców – dodaje
wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.
Obawy władz Rudy Śląskiej zrodziły
się przede wszystkim w kontekście
utworzenia przez ministra zdrowia zespołu, który ma przygotować projekt
ustawy, obejmującej swym zakresem
m.in. restrukturyzację szpitali (w tym
ich zobowiązań), przekształcenia właścicielskie, konsolidację sektora szpitalnictwa, czy też przeprofilowanie szpitali
oraz zmianę struktury świadczeń opieki
zdrowotnej udzielanych przez szpitale.
Zakładane są trzy warianty przekształceń. Pierwszy to centralizacja wszystkich szpitali i zarządzanie nimi przez
jeden podmiot z poziomu Warszawy.
Drugi zakłada przekazanie szpitali powiatowych marszałkom województw.
Trzecia idea dotyczy „oddania” najbardziej zadłużonych szpitali wojewodzie
i ten, płacąc dzierżawę, część dochodów
przekazywałby na spłatę długu danego
szpitala. – W tej sprawie bezpośredni
udział powiatów oraz należących do
nich lecznic, które bez wątpienia bezpośrednio odczują skutki prawne i ekonomiczne planowanych działań restrukturyzacyjnych, został całkowicie pominięty. Świadczy o tym dobitnie fakt, że
w skład powołanego przez ministra
zdrowia nie został powołany żaden
przedstawiciel korporacji samorządowych czy też organizacji zrzeszających
szpitale – alarmuje wiceprezydent
Krzysztof Mejer. – Ubolewam, że przy
podejmowaniu strategicznych dla samorządów i mieszkańców decyzji nie
bierze się pod uwagę głosu najbardziej
zainteresowanych stron, a o tak kluczowych dla nas działaniach dowiadujemy
się z mediów – dodaje.
W tym poglądzie władze Rudy Śląskiej nie są odosobnione. W podobnym
tonie wypowiedział się również Zarząd
Związku Powiatów Polskich, który

w stanowisku z 14 stycznia 2021 roku
podkreślił, że „przygotowanie jakiejkolwiek dużej reformy systemowej nie
może odbywać się z pominięciem
przedstawicieli samorządów powiatowych oraz samych podmiotów leczniczych. Tymczasem w składzie Zespołu
znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Brakuje
w nim ludzi mających praktyczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotami
leczniczymi i znających realia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia z innej strony niż perspektywa regulatora
i płatnika”. Władze miasta zgadzają się
też ze stanowiskiem Unii Metropolii
Polskich i Związku Miast Polskich
z 12 lutego br., w którym zaznaczono,
„że dalsza centralizacja ochrony zdrowia jest całkowicie bezzasadna i przyniesie jedynie kolejne szkody w systemie. (…) Podstawowym argumentem
potwierdzającym tę tezę jest fakt, że
dziś ponad 70 proc. długów publicznej
ochrony zdrowia generują placówki zarządzane przez resort zdrowia, a mniej
niż 30 proc. – samorządowe, których
jest znacznie więcej i mają dużo gorsze
finansowanie. Jak na dłoni widać, kto
lepiej gospodaruje powierzonym dobrem publicznym”. Pismo w tej sprawie
zostało wysłane do Sławomira Gadomskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
działający w formie Spółki z o.o. został
utworzony w 2009 roku na bazie działającego w mieście samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Od
tego czasu miasto poniosło wielomilionowe wydatki na dostosowanie infrastruktury do wymogów zmieniającego
się prawa, poniosło koszty związane ze
spłatą zobowiązań zlikwidowanego
spzoz-u (15 mln zł), a także nakłady na
systematyczne doposażanie nowej jednostki w sprzęt i aparaturę medyczną.
– Kwota wynikająca z tego tytułu opiewa

na ponad 48 mln zł. Z kolei majątek
rudzkiego szpitala warty jest ponad
64 mln zł. Niepokojące jest to, że na tym
etapie nie wiadomo, w jaki sposób miałby on zostać przejęty – czy za odszkodowaniem, czy poprzez wywłaszczenie
– zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic.
– Zainwestowaliśmy w ten szpital od
2009 roku mnóstwo pieniędzy, więc nie
zgadzamy się na to, by ktoś nam odebrał
ten obiekt, nie dając nam rekompensaty,
a o tym planach rządowych w ogóle nie
ma mowy. Wystarczy wejść do szpitala
i zobaczyć, jak zmienił się on w ostatnich
latach pod kątem poziomu i warunków
świadczonych usług – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Warto też dodać, że w okresie braku
finansowania Oddziału Okulistyki ze
środków NFZ jego działalność była
współfinansowana z budżetu miasta
w zakresie zabiegów usuwania zaćmy
w kwocie ponad 300 tys. zł. – Sprawne
zarządzanie i możliwość reagowania na
zmieniające się potrzeby wspólnoty samorządowej w zakresie dostępności do
określonych świadczeń zdrowotnych zaowocowały m.in. utworzeniem w naszym
szpitalu w ostatnich latach specjalistycznych oddziałów udzielających świadczeń
w zakresie rehabilitacji, opieki paliatywnej czy zakładu opiekuńczo-leczniczego
– mówi prezes rudzkiej lecznicy dr Katarzyna Adamek. – Obecny stan prawny,
w którym funkcjonują szpitale powiatowe, jak również struktura właścicielska,
pozwalają na skuteczne reagowanie na
potrzeby zdrowotne społeczności naszego miasta nie tylko poprzez sprawną
organizację pracy, ale także poprzez realizację nowych niezbędnych usług
medycznych – uważa dr Adamek.
W piśmie do parlamentarzystów władze Rudy Śląskiej podkreśliły, że centralizacja podmiotów leczniczych może
przyczynić się do znacznego pogorszenia dostępności do świadczeń medycznych i dalszego pogłębienia problemów
finansowych placówek ochrony zdro-

wia. W liście zaapelowano też o podjęcie zdecydowanych kroków w tym temacie: „Działając w oparciu o zapisy
Konstytucji RP gwarantujące jednostkom samorządu terytorialnego ochronę
prawa własności i innych praw majątkowych, a także uczestnictwo w sprawowaniu władzy publicznej i wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców w sprawach ochrony
zdrowia, prosimy o podjęcie pilnych
działań zmierzających do obrony
uprawnień i kompetencji samorządów,
które reprezentują interesy lokalnej
społeczności”. – Oczekujemy działań,
które zablokują wprowadzenie tych
zmian i spowodują, że rząd wycofa się
ze szkodliwego dla samorządów i mieszkańców pomysłu. Parlamentarzyści po
pierwsze powinni wiedzieć, jakie konsekwencje niesie ze sobą ta zmiana. Przerabialiśmy już pomysł centralizacji
szpital i finał tego był dramatyczny
– podsumowuje wiceprezydent Mejer.

JO, KP
REKLAMY

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

Wolne terminy
na protezy
zębowe na NFZ
2021 rok!!!
Zapraszamy do zapisów

Ilość miejsc
ograniczona

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

zapisy tel. 32 340-46-76
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AKCJA ZIMA

BEZPIECZEŃSTWO

Po latach, kiedy śniegu było jak na lekarstwo, w tym roku zima zagościła u nas na dobre. To przekłada się na
warunki na drodze, co szczególnie można było odczuć w ostatnich tygodniach. Masowe opady śniegu sprawiły,
że sprzęt, który wyjechał na główne ulice miasta, nie dał rady ich oczyścić. Tak zresztą było we wszystkich
miastach na Śląsku, co spotkało się z oburzeniem kierowców. Jak w tym roku wygląda przygotowanie miasta do
Akcji Zima oraz jakie są obowiązki firmy, która realizuje to zadanie?

Do 47 kolizji i wypadków doszło w ubiegłym roku na tzw. zakręcie mistrzów w Rudzie
Śląskiej. Nie ma tygodnia, żeby któryś z kierowców nie „wypadł z drogi”, zwłaszcza gdy
są złe warunki atmosferyczne. Ograniczenie prędkości do 80 km/h oraz wprowadzenie
tzw. czarnego punktu nieco pomogły w zmiejszeniu liczby zdarzeń na odcinku
z Zabrza do Katowic, ale niestety rośnie ich liczba na zakręcie w kierunku Zabrza.

Zaśnieżone ulice dały się ostatnio we znaki kierowcom.

Poniedziałek, 8 lutego dał się we
znaki chyba wszystkim kierowcom.
Dojazd do pracy graniczył z cudem,
a kierowcy stali w kilometrowych korkach z powodu opadów śniegu i kolizji.
Pomimo zapowiadanych intensywnych
opadów śniegu, chyba nikt nie był na to
przygotowany. – Przez cały czas po
mieście jeździło 18 specjalistycznych
pojazdów do odśnieżania dróg, czyli
wszystkie wymagane w zamówieniu.
Przypominam, że w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi główne, a dopiero potem osiedlowe – poinformował
wiceprezydent miasta Krzysztof Mejer.
Tzw. akcja zimowa trwa w Rudzie
Śląskiej już od 20 listopada ubiegłego
roku (na drogach I i II kolejności).
– I kolejność zimowego utrzymania
obejmuje wszystkie drogi, po których
odbywa się komunikacja zbiorowa (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne),
zaś II kolejność zimowego utrzymania

Za zimowe utrzymanie miasta odpowiada
w sumie 21 specjalistycznych pojazdów.

obejmuje pozostałe drogi powiatowe
i wytypowane drogi gminne mające duże znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta (łącznie 172 km – przyp.
red.) – wyjaśnia Adam Nowak, rzecznik
prasowy rudzkiego magistratu.
Natomiast od stycznia utrzymywane
są drogi III kolejności, czyli m.in. drogi
osiedlowe oraz IV kolejności – wewnętrzne i gruntowe (w sumie 127 km).
– Podział dróg na kolejność utrzymania  
wskazuje w szczególności na to, które
drogi są odśnieżane jako pierwsze. Zatem, aby zapewnić przejezdność głównych szlaków komunikacyjnych, drogi
ujęte w I kolejności są odśnieżane najpierw, a potem drogi ujęte w II kolejności
i kolejnych – mówi Adam Nowak.
W tym roku zimowym utrzymaniem
rudzkich dróg zajmuje się konsorcjum
firm PreZero oraz Saferoad Grawil
z Rudy Śląskiej. Do odśnieżania przeznaczono dziesięć pługo-piaskarek-so-

larek, sześć pługo-piaskarek, trzy samochody ciężarowe lub ciągniki wyposażone w pługi oraz dwa pojazdy wyposażone w pług. – Faktyczna ilość sprzętu pracującego na drogach jest uzależniona od warunków pogodowych (intensywności opadów, temperatury)
– podkreśla rzecznik prasowy.
Drogowcy na rozpoczęcie czynnej
akcji zimowej dla dróg I kolejności mają 15 minut, a dla ulic o II kolejności
30 minut od momentu, kiedy zaczyna
padać śnieg.
Przy okazji przypominamy, że miasto odpowiada za utrzymanie dróg publicznych oraz interwencyjnie wewnętrznych, które są własnością gminy.
Natomiast utrzymanie ulic, które należą
do spółdzielni i osób prywatnych, jest
po ich stronie (odśnieżanie, posypywanie chodników przed posesją, uprzątnięcie błota, śniegu oraz lodu).

Joanna Oreł

Pomagają odpalić samochód

Foto: UM Ruda Śląska

Próbujesz odpalić auto, a te odmówiło posłuszeństwa z powodu niskiej temperatury? Straż Miejska w Rudzie
Śląskiej kolejny raz prowadzi akcję uruchamiania pojazdów z powodu rozładowanych akumulatorów. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że nie jest to podstawowe zadanie strażników, więc na pomoc trzeba czasami poczekać.
kryw oraz wskazanie miejsca podpięcia
urządzenia do rozruchu auta. W ostatnim czasie rudzcy strażnicy pomogli już
ok. 30 kierowcom. W ubiegłym roku
przeprowadzono w sumie ok. 200 interwencji. – Można powiedzieć, że w pewnym sensie padliśmy ofiarą własnego
sukcesu. Niestety zdarzają się mieszkańcy, który zamiast zadbać o stan
techniczny swojego samochodu, przerzucają na nas ten ciężar odpowiedzialności – mówi Marek Partuś.
Należy bowiem pamiętać, że wezwania dotyczące rozruchu samochodu
stanowią dodatkową działalność Straży
Miejskiej. W tej chwili sprawami priorytetowymi są kontrole miejsc, gdzie
przebywają osoby bezdomne oraz wyjazdy do nawisów śnieżnych i spraw-

W 2018 roku na tzw. zakręcie mistrzów
w Rudzie Śląskiej (odcinek z Zabrza do Katowic)
doszło do 32 kolizji i sześciu wypadków. Jedna
osoba zginęła. 2019 rok zamknął się na 23
kolizjach i trzech wypadkach. Natomiast
w ubiegły roku odnotowano 24 kolizji.

Foto: YouTube/Business Control MONITORING

Do kolizji na ,,zakręcie mistrzów” dochodzi
najczęściej, gdy pada śnieg lub deszcz.

Pod koniec kwietnia 2019 roku po złożonej
interpelacji i obradach Komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego przy newralgicznym fragmencie (kier. Zabrze-Katowice) ustawiony został tzw. czarny punkt. Poza tym na
barierkach oddzielających jezdnie zainstalowano znaczniki ledowe. Na tym jednak nie
koniec. – Prezydent miasta, działając jako
przewodnicząca Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, od 2017 roku czterokrotnie występowała do Delegatury Śląskiej Generalnego Inspektora Transportu Drogowego
o podjęcie pilnych i skutecznych kroków zmierzających do zainstalowania urządzenia samoczynnie rejestrującego przekraczanie dopuszczalnej prędkości na tym odcinku DTŚ
– mówi Adam Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego magistratu. – W odpowiedzi w 2019 r.
uzyskaliśmy zapewnienie, że fotoradar w tym
miejscu zostanie zamontowany w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności
Systemu Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym”. Jego realizacja rozpocznie
się najwcześniej – jak wówczas nas poinformowano – w 2020 roku – dodaje. Fotoradaru
jednak do tej pory nie ma.

Joanna Oreł
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STRAŻ MIEJSKA

– Pomagaliśmy w tym zakresie w zasadzie od zawsze, ale na początku za
pomocą kabli rozruchowych, co czasami było skomplikowane ze względu na
dostęp do auta, więc zakupiliśmy sprzęt
typu booster. W tej chwili dysponujemy
trzema takimi urządzeniami – wyjaśnia
Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. – Dzięki temu
czas akcji skrócił się i możemy pomóc
większej liczbie osób – dodaje.
Żeby z tego skorzystać w przypadku
samochodu, w którym ,,padł akumulator”, należy zadzwonić do Straży Miejskiej pod nr tel. 986, podać swoją lokalizację oraz dane. Po stronie kierowcy
leży przygotowanie dostępu do akumulatora unieruchomionego pojazdu,
m.in. poprzez zdjęcie odpowiednich po-

W ubiegłym roku było 23 zdarzeń na odcinku
do Zabrza, a w kierunku Katowic – 24. – W 2020
roku na DTŚ nasi policjanci obsłużyli 47 zdarzeń
drogowych, z których 46 było kolizjami i jedno
wypadkiem. Zdajemy sobie sprawę, że kolizji było więcej, ponieważ część z nich, szczególnie
tych gdzie nie było dużych strat w pojeździe, nie
została zgłoszona, a kierowca odjechał z miejsca. Z tych 47 zdarzeń 24 miały miejsce na odcinku w kierunku Katowic, gdzie jest ograniczenie prędkości do 80 km/h – wyjaśnia Arkadiusz
Ciozak, oficer prasowy KMP Ruda Śląska.
Najwięcej kolizji, bo aż 10, było w październiku ubiegłego roku. Natomiast w tym roku
w styczniu doszło do dwóch kolizji (odcinek
w kierunku Katowic). – Z naszych wieloletnich
obserwacji wynika, że do zdarzeń na naszym łuku dochodzi w trakcie lub po opadach deszczu,
a ograniczenie i znaki informujące o wypadkach
nie robią wrażenia na kierowcach. Dlatego apelujemy, aby kierowcy zwolnili i stosowali się do
obowiązujących ograniczeń prędkości. To wystarczy, aby ograniczyć liczbę zdarzeń i szkód
na tym odcinku DTŚ – podkreśla Ciozak.
Problem z tzw. zakrętem mistrzów w Rudzie
Śląskiej trwa od wielu lat. Wprawdzie jest tam
ograniczenie prędkości do 80 km/h, ale miejsce
to bywa zwodnicze, ponieważ zakręt jest długi
i przy dużej prędkości zaczyna silnie działać siła
odśrodkowa. Niestety wielu kierowców nie zdaje sobie z tego sprawy i próbuje hamować dopiero w momencie, gdy samochód już zaczyna ,,lecieć” w kierunku barierek lub wiaduktu.

Straż Miejska dysponuje w tej chwili
trzema urządzeniami typu booster.

dzanie stanu dróg. Strażnicy starają się
reagować na każde zgłoszenie, ale
w pierwszej kolejności załatwiane są te
dotyczące zagrożenia życia lub mienia.
Dlatego w zależności od aktualnej sytuacji czas przyjazdu patrolu może się
wydłużyć od kilkunastu minut do nawet kilku godzin.
Joanna Oreł

Parkingowy problem

Brak miejsc parkingowych to problem niemal na każdym większym osiedlu
mieszkaniowym. Zwrócili się do nas mieszkańcy ul. Sztygarskiej w Bykowinie
w sprawie tego, czy spółdzielnia ma obowiązek tworzenia miejsc dla osób
niepełnosprawnych, nawet gdy w budynku nie ma aż tylu mieszkańców o takich potrzebach.
Chodzi o osiedle zarządzane przez Rudzką
Spółdzielnią Mieszkaniową przy ul. Sztygarskiej
5-7. Na pobliskim parkingu znajdują się trzy
miejsca dla osób niepełnosprawnych, ale jedno
z nich od dawna stoi puste. Tymczasem wolnych
miejsc parkingowych jest tam jak na lekarstwo.
Jak odnosi się do tego spółdzielnia? – W przypadku budowy nowych parkingów z założenia
projektuje się jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej na piętnaście stanowisk. W przypadku
istniejących parkingów spółdzielnia wyznacza
przynajmniej jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych – wyjaśnia Gabriela Lutomska
z Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. – Ponadto spółdzielnia rozpatruje możliwość wyznaczenia dodatkowych miejsc w przypadku indywidualnych wystąpień osób niepełnosprawnych,
zaopiniowanych przez Radę Osiedla – dodaje.

Foto: AP

Foto: JO

Foto: UM Ruda Śląska

Zima zaskoczyła drogowców czy kierowców? Niechlubna sława ,,zakrętu mistrzów”

Mieszkańcy ul. Sztygarskiej zgłaszają,
że mają problem z miejscami do parkowania.

Wygląda więc na to, że mieszkańcy musieliby się bezpośrednio zgłosić do spółdzielni, aby
rozwiązać problem z ,,zajętym” miejscem parkingowym.
Joanna Oreł
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Kto odpowiada za bałagan przy śmietnikach?

– Śmieci od paru dni nie tylko, że nie są
wywożone, ale są porozwalane niemal po
całym terenie. I my mamy teraz płacić po
30 zł od osoby za wywóz śmieci? Zarządca
chyba sobie kpi z nas. Nie dba nie tylko
o porządek, ale i o nasze zdrowie. Jeszcze
trochę i szczury się pojawią – zgłosił nam
jeden z mieszkańców ul. Młodego Górnika
w Orzegowie.
Zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku to właściciel nieruchomości utrzymuje miejsce gromadzenia
odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym (oczyszczanie ze wszystkich odpadów komunalnych i umieszczanie ich
w pojemnikach lub workach, bądź dostarczanie ich do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)
oraz porządkowym (zabezpieczenie pojemników lub worków na odpady komunalne przed działaniem czynników zewnętrznych – np. wiatru).
– Za porządek wokół pojemników na
odpady komunalne odpowiada właściciel/zarządca nieruchomości. W związku
z powyższym mieszkańcy powinni tego
typu problemy zgłaszać do właściciela/
zarządcy nieruchomości – informuje
Adam Nowak, rzecznik prasowy Urzędu
Miasta w Rudzie Śląskiej. – W przypadku

Foto: arch. prywatne

Rozrzucone odpady wokół pojemników na śmieci zmieszane to zmora mieszkańców kamienic przy ul. Młodego Górnika
w Orzegowie. Okazuje się jednak, że to w gestii właściciela nieruchomości leży utrzymanie porządku wokół śmietników,
a więc jemu lokatorzy powinni zgłosić problem.

Zdjęcie śmietników przy ul. Młodego Górnika otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców osiedla.

niewystarczającej liczby pojemników na
odpady zarządca nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miasta
wniosek dotyczący dostawienia pojemni-

ków, podając w nim wielkość pojemnika
oraz na jaką frakcję należy dostarczyć
pojemnik – dodaje.
Joanna Oreł
OGŁOSZENIA

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
ogłasza ustny przetarg ograniczony w sprawie najmu, na czas nieokreślony, części korytarza znajdującego
się na parterze w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem
na prowadzenie punktu z żywnością dla pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Lp.

Adres lokalu

Powierzchnia
w m2

Stawka
wywoławcza
netto za 1m2 w zł

Wyposażenie
w instalacje

Wadium
w zł (netto)

1.

pl. Jana Pawła II 6,
41-709 Ruda Śląska

3,00

50,00

Instalacja elektrycznagniazdo 230V,

200,00

UWAGA: DO STAWKI DOLICZA SIĘ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%
1.

Przetarg ograniczony dotyczy wynajmu część korytarza o powierzchni 3 m2 znajdującej się w budynku Urzędu
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu z żywnością, który oferował
będzie głównie kanapki, sałatki oraz obiady w opakowaniu jednorazowym na indywidualne zamówienie pracowników Urzędu Miasta itp.

2.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2021 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6,
41-709 Ruda Śląska, p. 213 Sala Sesyjna Urzędu Miasta, II piętro. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty
wadium w kasie Urzędu Miasta p. 13 lub na konto 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 oraz przedłożą Komisji
Przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wpłaty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie do reprezentowania firmy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego czynszu. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu. Uczestnik, który wygra przetarg i nie podpisze umowy traci wadium. Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu bez uzasadnionej przyczyny.

3.

Treść ogłoszenia zamieszczona jest również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl.

4.

Zabudowa punktu z żywnością oraz ewentualne wykonanie dodatkowych gniazd 230V, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, należy do Najemcy.

5.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

6.

Powierzchnię przeznaczoną na prowadzenie punktu z żywnością można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym z Wydziałem Administracyjnym w godzinach pracy Urzędu Miasta.

7.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska pod numerem telefonu
32 244-90-91.

WIATY PRZYSTANKOWE

Będą trzy nowe wiaty

W Rudzie Śląskiej powstaną trzy nowe wiaty przystankowe, a wśród nich ta najbardziej wyczekiwana, czyli przy ul. Gwareckiej w Bykowinie. W tej sprawie zgłoszono wiele interpelacji, wniosek zaproponowano do budżetu obywatelskiego,
a niedawno zorganizowano zrzutkę na budowę nowej wiaty. W końcu po interpelacji grupy radnych przyszła pozytywna odpowiedź ze strony władz miasta.
Interpelację podczas ostatniej sesji Rady Miasta złożyli radni klubów Razem Dla
Rudy Śląskiej oraz Niezależni Rudzianie.
Dotyczyła ona czterech lokalizacji – przystanków: ,,Wirek Ratusz” w kierunku Halemby przy ul. 1 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką; ,,Wirek Kościół”
w kierunku Halemby przy ul. 1 Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Kubiny; ,,Bykowina Górnośląska” w kierunku Nowego
Bytomia przy ul. Gwareckiej oraz ,,Halemba Wawrzynek” w kierunku Halemby
przy ul. 1 Maja naprzeciw cmentarza komunalnego.
Są to miejsca, gdzie prywatny właściciel zlikwidował tzw. wiatokioski. Władze
miasta częściowo pozytywnie odpowiedziały na prośbę radnych, którzy wystąpili
w imieniu mieszkańców i w trzech pierwszych lokalizacjach w tym roku mają powstać nowe wiaty przystankowe. Niestety
niemożliwe jest to w przypadku przystanku ,,Halemba Wawrzynek”. – Na przystanku komunikacji publicznej „Halemba
Wawrzynek” kier. Halemba, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja naprzeciw cmentarza
komunalnego, chodnik jest zbyt wąski, aby
ustawić wiatę zgodnie z przepisami. Ustawienie wiaty niestandardowej, dedykowanej do ww. lokalizacji generować będzie
większe koszty, na które miasto w chwili
obecnej nie stać – przekazał w odpowiedzi
na interpelację wiceprezydent miasta
Krzysztof Mejer.
Jednak dla mieszkańców największą
niespodzianką jest plan ustawienia nowej
wiaty przystankowej przy ul. Gwareckiej

Foto: arch.
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Wiata na przystanku ,,Bykowina Górnośląska”
została zlikwidowana w 2019 roku.

w Bykowinie, którą usunięto latem 2019 roku i od tego czasu powstała petycja mieszkańców w tej sprawie, a radna Ewa Chmielewska złożyła kilka interpelacji. Odpowiedź? Brak pieniędzy w budżecie miasta
na 2020 rok. Złożono więc wniosek do budżetu obywatelskiego, ale nie udało się go
przeforsować. Mieszkańcy w końcu sami
zakasali rękawy i zorganizowali zrzutkę na
budowę wiaty. Bez większego efektu, bo
z zakładanej kwoty 7 tys. zł udało się
uzbierać tylko 340 zł. Teraz jednak nie ma
to większego znaczenia, bo wiata i tak ma
powstać w ramach tegorocznego budżetu
miasta. – Mamy czarno na białym obietnicę, że wiata zostanie wpisana do planu.
Bardzo się z tego cieszę, jednak wstrzymam
się jeszcze z otwieraniem szampana. Jak
wiata naprawdę zostanie postawiona, to
dopiero wtedy będzie czas na świętowanie.
Póki co, obiecuję, że nadal będę pilnowała
tego tematu – komentuje radna Ewa Chmielewska.
Joanna Oreł

HANDEL

Otwarcie Castoramy za tydzień
8,7 tys. m kw., ponad 130 pracowników, otwarcie 24 lutego – tak właśnie wyglądają najważniejsze informacje dotyczące sklepu Castorama w Rudzie Śląskiej. Za
tydzień otworzy on swoje podwoje w miejscu po dawnym markecie Tesco przy
ul. 1 Maja 370.

Godzina otwarcia nie jest
jeszcze znana, ale sklep budowlano-remontowy należący do brytyjskiej spółki
Kingfisher jest już gotowy na
przyjęcie pierwszych klientów. – Powstająca Castorama będzie pierwszym sklepem
w Rudzie Śląskiej. Decyzja
o inwestycji wynika z obserwacji dynamiki rozwoju tego
Castorama znajduje się w miejscu po dawnym Tesco
regionu i ma na celu zapewna granicy Rudy i Czarnego Lasu.
nienie bogatej oferty produktowej i usługowej mieszkańcom Górnego Śląska – przekazał Zespół
Castorama powstała w miejscu supermarBiura Prasowego Castorama Polska.
ketu Tesco przy ul. 1 Maja 370, który funkW sklepie znalazło pracę ok. 130 osób.
cjonował do lipca 2019 roku. Z powodu niNajważniejsza informacja jest taka, że
skiej rentowności sieć zamknęła w sumie
sporo nowych pracowników to mieszkańkilkadziesiąt sklepów w całej Polsce, w tym
cy Rudy Śląskiej.
także ten w Rudzie Śląskiej.
JO

Foto: JO
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Od 15 lutego br.
w rządowej aplikacji Twój
e-PIT dostępne są zeznania
podatkowe. W ten sposób
szybko i łatwo można
rozliczyć się z fiskusem.
Zeznanie podatkowe trzeba
złożyć do 30 kwietnia br.
(PIT-28 należy rozliczyć do
1 marca). – Zachęcam,
by 1 procent naszego
podatku przekazać na
rudzkie organizacje pożytku
publicznego – mówi
Grażyna Dziedzic.
– Nic za to nie płacimy,
a wspieramy działalność
m.in. na rzecz chorych,
poszkodowanych, kultury,
sportu czy ochrony zwierząt
– podkreśla prezydent.
Rozliczenia podatkowe można składać w tradycyjnej formie papierowej
lub drogą elektroniczną poprzez systemy: e-Deklaracje lub usługę Twój e-PIT
działającą od 1 lutego br. jako e-Urząd
Skarbowy. – Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zachęcam do skorzystania z elektronicznej formy rozliczeń
– mówi Karina Bibrzycka, naczelnik
Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.
Do e-urzędu skarbowego można zalogować się na dwa sposoby: przez login gov.pl (to jest profil zaufany,
e-dowód lub bankowość elektroniczną),

Cenny 1 procent
albo poprzez dane podatkowe (w tym
wypadku trzeba przygotować PESEL
lub NIP i kwoty przychodów za 2019
i 2020 r. z jednej z informacji PIT-11
lub PIT-40, nadpłaty lub do zapłaty
z rozliczenia za 2019 rok).
Procedura jest maksymalnie uproszczona, a osoby, które są podatnikami
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i uzyskują dochody od płatników (w tym organów rentowych),
mogą być wyręczone w obliczaniu podatku przez Urząd Skarbowy poprzez
usługę Twój e-PIT. – Pamiętajmy, że
w usłudze Twój e-PIT przygotowane
jest rozliczenie indywidualne, które możemy zmienić na wspólne – zaznacza
Karina Bibrzycka. – Zeznanie możemy
modyfikować, jeśli przysługują nam odliczenia od dochodu lub podatku – dodaje. Bez ingerencji podatnika formularz przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową wysłany zostanie
automatycznie 30 kwietnia o północy.
Warto jednak zajrzeć do swojego
rozliczenia, szczególnie jeśli w poprzednich latach nie zdecydowaliśmy
o przekazaniu 1 procenta. Podatnik
chcący go przekazać na Organizację
Pożytku Publicznego powinien w zeznaniu przygotowanym w usłudze Twój
e-PIT wskazać wybraną przez siebie organizację i zaakceptować dokument.
Jeśli organizacja została wskazana
w rozliczeniu za 2019 r. i podatnik nie
chce dokonywać zmian, w usłudze
Twój e-PIT numer KRS organizacji wybranej w ubiegłym roku zostanie powielony do rozliczenia za 2020 r. – Jeśli

nie ma ku temu przesłanek, nie trzeba nic
zmieniać, a fiskus nas rozliczy i z kwoty
naszego podatku wydzieli 1 procent, który przekaże na konto wybranej OPP
– podkreśla Karina Bibrzycka.
Emeryci, którzy otrzymali z ZUS-u
PIT-40A mogą zadecydować o przyznaniu 1 procenta poprzez złożenie formularza PIT/OP. Należy go uzupełnić o swoje
dane i numer KRS wybranej OPP oraz dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli miejsce pozostawimy bez
wyboru, 1 procent zasili Skarb Państwa.
Ostatecznym dowodem, że urząd skarbowy otrzymał prawidłowe i terminowe
zeznanie, jest Urzędowe Poświadczenie
Odbioru (UPO). – Nie zostawiajmy rozliczenia na ostatni moment, szczególnie,
jeśli korzystamy z preferencji czy odliczeń
– apeluje Karina Bibrzycka. – Obciążenie serwerów mogą znacznie wydłużyć
czas przetwarzania dokumentu i istnieje
niebezpieczeństwo, że proces nie zakończy się do ostatniej minuty kwietnia – zaznacza. – W takich przypadkach zeznanie
przygotowane przez fiskusa zostanie automatycznie zaakceptowane o północy
30 kwietnia br., więc nie ma ryzyka poniesienia kary za brak rozliczenia. Jeśli
jednak po tym terminie zorientujemy się,
że chcieliśmy zmienić zeznanie, będziemy
musieli złożyć korektę. W przypadku korekty zeznania w zakresie zmiany danych
organizacji pożytku publicznego mamy
czas jedynie do końca maja br. – przypomina.
– Szczególnie mocno zachęcam do
przekazywania 1 procenta na organizacje działające w naszym mieście i na

rzecz rudzian – apeluje prezydent
Dziedzic. – Te podmioty najlepiej znają lokalne środowisko i jego potrzeby
– podkreśla. W Rudzie Śląskiej są
32 takie organizacje, 11 terenowych
jednostek ogólnopolskich OPP oraz
1 organizacja spoza miasta działająca
na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej.
1 procent podatku ze swojej rocznej
deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego podatnicy
mogą przekazywać od 17 lat. W 2004
roku skorzystało z tej możliwości
ok. 80 tys. osób, dzięki czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł. W 2020 r. było
to 14,8 mln podatników, a kwota, która
trafiła do OPP, opiewała na 907 mln zł.
Średnio jeden podatnik przekazał
61 zł. W Rudzie Śląskiej o przekazanie
1 procenta wnioskowało 60 proc.
podatników, dzięki czemu do organizacji trafiło prawie 3 mln złotych. Ponad 760 tys. zł. z tej kwoty zasiliło
rudzkie podmioty. Najwięcej, bo blisko 400 tys. zł, otrzymało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami „Fauna”.
Z kolei Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza otrzymało ponad 105 tys. zł,
a na konto Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. Jana Pawła
II wpłynęło blisko 84 tys. zł. Lista
wszystkich organizacji, którym można
przekazać swoje wsparcie, znajduje się
na stronie www.pozytek.ngo.pl.
– 1 procent to olbrzymie wsparcie
dla organizacji i wszystkich inicjatyw,
które podejmowane są np. na rzecz
chorych czy poszkodowanych – zaznacza Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik
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prezydent miasta ds. organizacji pozarządowych. – Przekazanie tych pieniędzy nic nas nie kosztuje, a można zrobić coś dobrego dla innych – podkreśla.
Oprócz dokonania wyboru organizacji podatnicy mają możliwość wskazania konkretnego przeznaczenia swojego 1 procenta, np. wybranemu podopiecznemu danej organizacji. Wystarczy w odpowiedniej rubryce uzupełnić
pole oznaczone adnotacją „Informacje
dodatkowe”. Warto też zaznaczyć, że
na stronie internetowej fundacji czy
stowarzyszeń znajdują się roczne sprawozdania ze zrealizowanych projektów oraz dokładne dane dochodów
z 1 procenta. – Dzięki temu jesteśmy
w stanie nie tylko ocenić efekty, ale też
dowiedzieć się, jak zostały spożytkowane przekazane pieniądze – mówi
Jerzy Szczerbiński.
W Polsce jest zarejestrowanych
około 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń, czyli w sumie 143 tys. organizacji społecznych. Jednak tylko
ok. 100 tys. rzeczywiście prowadzi
swoją działalność, a co dziesiąta posiada status organizacji pożytku publicznego. By go otrzymać, organizacja
musi najpierw spełnić wszystkie wymogi wynikające z ustawy, a następnie
wystąpić do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) z wnioskiem o nadanie
statusu OPP. Daje on możliwość otrzymywania 1 procenta, ale nakłada również obowiązki m.in. kontroli działalności finansowej.

AS

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2020 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ:
I. STOWARZYSZENIA
REJESTROWANE
I FUNDACJE:
1. Bractwo Kurkowe
Miasta Ruda Śląska
nr KRS: 0000002929
Cele statutowe: krzewienie uczuć patriotycznych; popularyzowanie tradycji i historii oręża polskiego; wspomaganie rozwoju kultury fizycznej
i sportu.
2. Fundacja Integracji
i Kreatywności
AKUKU
nr KRS: 0000585840
Cele statutowe: wspieranie i promowanie szeroko pojętej integracji, edukacji i kultury.
3. Fundacja Minionej Epoki
nr KRS: 0000307419
Cele statutowe: pielęgnowanie tradycji narodowej; ochrona dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego; two-

rzenie interaktywnych ośrodków kultury i sztuki, w tym muzeum.

dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.

4. Fundacja Na Rzecz Programu
Wczesnego Rozpoznawania
Chorób Nowotworowych
u Kobiet GODULA – HOPE
nr KRS: 0000008844
Cele statutowe: wspieranie programów wczesnego rozpoznawania
chorób nowotworowych oraz metod
ich leczenia ze szczególnym
uwzględnieniem chorób kobiecych
narządów rodnych oraz edukacja
medyczna.

6. Górniczy Klub Sportowy
„Urania”
przy Kopalni Węgla
Kamiennego „Polska – Wirek”
nr KRS: 0000001450
Cele statutowe: propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego
i sportu; promowanie miasta Ruda
Śląska poprzez sport.

5. Górniczy Klub Sportowy
„Grunwald”
nr KRS: 0000077324
Cele statutowe: propagowanie kultury
fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
tworzenie warunków rekreacji dla
mieszkańców miasta Ruda Śląska; organizowanie
sekcji
sportowych

7. Klub Sportowy
„Zgoda”
Ruda Śląska-Bielszowice
nr KRS: 0000227877
Cele statutowe: propagowanie kultury fizycznej i sportu; organizowanie
wychowania fizycznego dzieci i młodzieży; stwarzanie członkom klubu
warunków do uprawiania sportu,
w tym sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz promocja miasta Ruda Śląska.

8. Ludzie Serca
nr KRS: 0000478010
Cele statutowe: organizowanie i niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do
18. roku życia.
9. Ośrodek Święta Elżbieta
nr KRS: 0000689791
Cele statutowe: pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom poprzez m.in. kompleksową działalność
rehabilitacyjną, opiekuńczą, wychowawczą,
kulturalną,
oświatową
i ewangelizacyjną; działania integracyjne.
10. Rudzki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
nr KRS: 0000213614
Cele statutowe: zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej
i fizycznej sprawności członków stowarzyszenia; edukacja w różnych
dziedzinach nauk, np. w formie wy-

kładów, seminariów, lektoratów języków obcych; aktywizacja społeczna osób starszych.
11. Rudzkie Konto Pomocy
nr KRS: 0000002681
Cele statutowe: wszechstronna pomoc
osobom, rodzinom i środowiskom
upośledzonym społecznie, materialnie
lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrotnych zapomóg; pomoc w zdobyciu
dodatkowych kwalifikacji; bezpłatne
poradnictwo.
12. Rudzkie Stowarzyszenie
Amazonek „RELAKS”
nr KRS: 0000003736
Cele statutowe: wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów
piersi; prowadzenie działań ukierunkowanych na poprawę warunków ich
życia oraz zwiększenie uczestnictwa
w życiu społecznym.
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13. Rudzkie Stowarzyszenie
Inicjatyw Niebanalnych
„In-nI”
nr KRS: 0000081653
Cele statutowe: działanie na rzecz
rozwoju kultury i sztuki poprzez upowszechnianie wiedzy oraz wspieranie
inicjatyw kulturalnych; aktywizacja
środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.
14. Rudzkie Stowarzyszenie
Pomocy Ofiarom Przestępstw
nr KRS: 0000178360
Cele statutowe: pomoc ofiarom przestępstw i przemocy, w tym przemocy
w rodzinie; udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, m.in. w sporządzaniu pozwów, wniosków, zażaleń;
utrzymywanie kontaktów z jednostkami ochrony porządku prawnego w celu wypracowania sposobów przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.
15. Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich „Zdrowe Życie”
nr KRS: 0000003233
Cele statutowe: wszechstronna pomoc
osobom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskaniu
właściwej postawy w najbliższym otoczeniu; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; promocja abstynencji i trzeźwego stylu
życia.
16. Rudzkie Towarzystwo
Hokejowe „Zryw”
Ruda Śląska
nr KRS: 0000409689
Cele statutowe: propagowanie idei
sportu i kultury fizycznej, w szczególności hokeja na lodzie; planowanie
i organizowanie pozalekcyjnego czasu
dla dzieci i młodzieży; rozwijanie
sportu wyczynowego; organizacja imprez oraz zawodów sportowych.
17. Stowarzyszenie
„Barwy Śląska”
nr KRS: 0000300816
Cele statutowe: promocja sztuki
intuicyjnej i jej naukowe badania.
18. Stowarzyszenie „Dominus”
nr KRS: 0000411540
Cele statutowe: wspieranie nauczycieli i uczniów w rozwoju skierowanym na tworzenie specjalistycznej,
nowoczesnej i otwartej na zmiany
edukacji; prowadzenie działalności
edukacyjnej i kulturalnej; zapewnienie
uczniom równych szans.
19. Stowarzyszenie
Genius Loci – Duch Miejsca
nr KRS: 0000298424
Cele statutowe: ochrona, dokumentacja
i promocja lokalnego oraz regionalnego
dziedzictwa kulturowego; dokumentacja i opracowanie lokalnych dziejów
oraz pamięci społecznej mieszkańców;
budowanie społeczeństwa obywatel-

skiego; rozwój kulturalny, społeczny
i ekonomiczny Górnego Śląska.
20. Stowarzyszenie
Honorowych Dawców Krwi
przy KWK „Halemba”
nr KRS: 0000508559
Cele statutowe: dobro społeczeństwa
polskiego i człowieka poprzez honorowe krwiodawstwo; szeroka popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa i rejestracji dawców szpiku.
21. Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Przystanek”
nr KRS: 0000235253
Cele statutowe: prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa,
szczególnie w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży; promocja i organizacja wolontariatu; działalność wspierająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych.
22. Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
„Pomocni”
nr KRS: 0000269679
Cele statutowe: działania na rzecz
dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych; działania na rzecz
rozwoju dzieci i młodzieży w sferze
kultury, nauki, sportu, rekreacji i turystyki; profilaktyka przemocy w rodzinie.
23. Stowarzyszenie Opieki
Hospicyjnej i Paliatywnej
im. Jana Pawła II
nr KRS: 0000004129
Cele statutowe: świadczenie pomocy
medycznej i duchowej choremu
w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie; propagowanie idei opieki hospicyjnej
i paliatywnej oraz udział w jej organizowaniu.
24. Stowarzyszenie
„Otwarte Serca”
nr KRS: 0000006849
Cele statutowe: pozaszkolne formy
edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych; opieka dzienna
nad dziećmi.
25. Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinom Hutniczym
Ruda Śląska
nr KRS: 0000241090
Cele statutowe: działalność pomocnicza dla rodzin będących w trudnej
sytuacji materialnej lub życiowej
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin związanych z przemysłem hutniczym.
26. Stowarzyszenie
Rekreacyjno-Sportowe
„Gwiazda” Ruda Śląska
nr KRS: 0000001693

Cele statutowe: uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej; upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej; rozwijanie działalności
prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa.
27. Stowarzyszenie Rodzin Osób
Niepełnosprawnych
„Nadzieja”
nr KRS: 0000003051
Cele statutowe: wzajemne wspieranie
się członków stowarzyszenia w działaniach opiekuńczych, terapeutycznych i innych wobec pozostających
pod ich pieczą osób niepełnosprawnych.
28. Stowarzyszenie
Świętego Filipa Nereusza
nr KRS: 0000013532
Cele statutowe: pomoc rodzinom
i osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej i zagrożonym
wykluczeniem społecznym; działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna; organizacja wypoczynku
dla dzieci i młodzieży; poradnictwo
obywatelskie.
29. Stowarzyszenie
„Warto!”
nr KRS: 0000457226
Cele statutowe: działalność na rzecz
osób z niepełnosprawnością, ich wszechstronnego rozwoju, rehabilitacji, nauczania, opieki i integracji społecznej;
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
30. Towarzystwo Lekkoatletyczne
„Pogoń”
nr KRS: 0000313833
Cele statutowe: rozwijanie różnych
form kultury fizycznej w środowisku
dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; prowadzenie szkolenia sportowego w formie
treningów, obozów i zgrupowań;
promowanie miasta Ruda Śląska
na arenach sportowych województwa
i Polski.
31. Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami
„FAUNA”
nr KRS: 0000003109
Cele statutowe: opieka nad bezdomnymi zwierzętami poprzez prowadzenie schroniska i pogotowia interwencyjnego; edukacja ekologiczna i humanitarna; działania na rzecz zwierząt
wolno i dziko żyjących.
32. Uczniowski Klub Sportowy
„Floret – Ruda Śląska”
nr KRS: 0000312817
Cele statutowe: planowanie i organizowanie
pozalekcyjnego
życia
sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe
szkoły oraz o pomoc organizacyjną
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i materialną rodziców i sympatyków
klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej.

II. TERENOWE
JEDNOSTKI
OGÓLNOPOLSKICH
ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
1. Caritas Archidiecezji
Katowickiej
nr KRS: 0000221725
Cele statutowe: szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu będącemu w potrzebie w oparciu o naukę
Kościoła; wszechstronna działalność
charytatywna.
2. Olimpiady
Specjalne Polska
nr KRS: 0000190280
Cele statutowe: organizowanie całorocznego cyklu treningów i zawodów
sportowych w różnych dyscyplinach
olimpijskich dla dzieci oraz dorosłych
z niepełnosprawnością intelektualną;
zapewnienie im możliwości rozwijania sprawności fizycznej i indywidualnych uzdolnień.
3. Polski Czerwony Krzyż
nr KRS: 0000225587
Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia; zapewnienie poszanowania istoty
ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych
sytuacjach; praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy
społecznej.
4. Polski Związek
Filatelistów
nr KRS: 0000201405
Cele statutowe: organizacja wystaw
konkursowych, pokazów i wernisaży
filatelistycznych; promocja miasta
i jego wybitnych mieszkańców za pośrednictwem wydawnictw pocztowofilatelistycznych.
5. Polski Związek
Niewidomych
Okręg Śląski PZN
nr KRS: 0000012847
Cele statutowe: zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących w celu
ich społecznej integracji i kompleksowej rehabilitacji; zaspokajanie potrzeb
kulturalnych i oświatowych.
6. Stowarzyszenie
Honorowych
Dawców Krwi RP
nr KRS: 0000186577
Cele statutowe: stowarzyszenie zrzesza honorowych dawców krwi celem
utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej; propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Śląski Oddział Regionalny
nr KRS: 0000131323
Cele statutowe: działania na rzecz
dzieci potrzebujących pomocy, przede
wszystkim z rodzin ubogich, a także
przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój
dziecka.
8. Związek Górnośląski
nr KRS 0000030109
Cele statutowe: obrona wartości kulturowych i cywilizacyjnych Górnego
Śląska powstałych na gruncie chrześcijańskim; działalność wydawnicza,
kulturalna, naukowa, socjalna i charytatywna oraz praca z młodzieżą.
9. Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
nr KRS 0000273051
Cele statutowe: tworzenie warunków
do wszechstronnego rozwoju człowieka; umacnianie przywiązania do wartości oraz wiedzy o przyrodzie; organizacja obozów, kolonii, rajdów, biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży.
10. Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych
nr KRS 0000106108
Cele statutowe: popularyzowanie
i utrwalanie w pamięci społecznej
dziejów walk niepodległościowych;
udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz
działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.
11. Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP
nr KRS: 0000116212
Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń; informowanie
ludności o istniejących zagrożeniach
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony.

III. ORGANIZACJE SPOZA
MIASTA DZIAŁAJĄCE
NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
RUDY ŚLĄSKIEJ
1. Regionalna Fundacja Pomocy
Niewidomym
nr KRS: 0000018926
Cele statutowe: rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa; działalność edukacyjna dzieci, młodzieży
i osób dorosłych niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością.
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POZIOMO: 1 – krótkie przemówienie,
5 – staroż. Eldorado, 8 – cenowy narzut,
9 – ostrzeżenie, 10 – samica wilka, 12 – różanecznik, 15 – efekt promieniowania, 17 – pierwszy okres ery mezozoicznej, 20 – część nogi,
21 – wypadek drogowy, 24 – ogół czasopism,
25 – lex, akt prawotwórczy, 28 – lokum, pomieszczenie, 29 – stolica Kazachstanu, 32 – Michałek, Marcinek, 33 – drewn. instrument muz.,
36 – elektryczne urządzenie do przyrumienienia chleba, 39 – gołąb, 42 – podkowiak, 43 – historyk rzymski, 45 – osąd, 46 – osoba leworęczna, 47 – naród.
PIONOWO: 1 – kotlet bez panierki,
2 – gat. wierzby, 3 – plama na honorze,
4 – dyscyplina, karność, 5 – używka, 6 – punkt
przeciwległy zenitowi, 7 – tkanina z wełny
czesankowej, 10 – taras, 14 – jedwabna tkanina, 14 – Wedy: bóg wiatru, burzy, 16 – szacunek, uznanie, 17 – w rel. ind. asceza, 18 – ojczyzna Odyseusza, 19 – część wagi, 21 – tytuł
zwierzchnika Mahometa, 22 – dawn. odległość, odstęp, 23 – wyspa indonezyjska,
26 – część Karpat, 27 – straż, 30 – zając morski, 31 – ocalał z potopu, 34 – wyspa u wybrzeży Wenezueli, 35 – szkarłatny ciernisty
krzew, 37 – cukier ołowiany, 38 – ind. wóz
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JADZIA

Iwona Wieczorek została laureatką styczniowej edycji ósmego sezonu konkursu
„Rudzkie Smaki”. Przepis na babkę ze
szczyptą pikanterii otworzy kalendarz kulinarny na 2022 rok, który podsumuje tegoroczną zabawę. Z kolei luty będzie poświęcony propozycjom dań wzmacniających
odporność.
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procesyjny, 40 – zjazd, 41 – stulecie, 44 – tkanina drukowana w barwne wzory.
Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł,
który jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śl., ul. Hlonda 38-40),
otrzyma jedna osoba spośród tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest rozwiązaniem

krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do
10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po
odbiór kuponu z krzyżówki „WR 1” zapraszamy do redakcji po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 889-771-365
– Genowefę Pyszny. Prawidłowe hasło: „Rajem diabła jest piekło”. Za poprawną odpowiedź zwycięzca otrzyma również książkę
z wydawnictwa Prószyński i S-ka.

KONKURS LITERACKI

W kręgu poezji lagrowej

Już po raz kolejny młodzież z całego kraju zmierzy się z literaturą obozową, jednak w związku z sytuacją epidemiczną,
organizatorzy konkursu zdecydowali się przenieść zmagania uczestników do świata wirtualnego. Zadaniem każdego uczestnika jest przygotowanie dwóch nagrań: jednego prezentującego recytację wybranego utworu poetyckiego oraz drugiego
z fragmentem prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück.
Zgłoszenia do udziału przyjmowane są
do 7 marca, a etap przesłuchań półﬁnałowych zakończy się 9 kwietnia. Z kolei ogłoszenie wyników odbędzie się do 23 kwietnia za pośrednictwem strony internetowej
oraz mediów społecznościowych. Przedsięwzięcie objęte jest honorowym patronatem
małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.
– Nie chcemy rezygnować z pielęgnowania pamięci o byłych więźniarkach KL Ravensbrück, dlatego zdecydowaliśmy o przeniesieniu konkursu do sieci – mówi Anna
Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej,
współorganizator konkursu. – W ubiegłych
latach w przesłuchaniach wzięło udział ponad kilkaset osób z całej Polski. Mam nadzieję, że w tym roku, pomimo zmiany formuły konkursu, młodzież równie licznie podejmie się trudnego zadania interpretacji
poezji i prozy lagrowej. Pamiętajmy, bo pamięć to jedyna forma podziękowania byłym
więźniarkom za to, że były, że walczyły
– dodaje.
– Tak naprawdę dla uczestników tego
konkursu największą nagrodą było spotkanie z byłymi więźniarkami. Niestety w tym
roku nie będzie to możliwe, ale mam nadzieję, że tym bardziej uczniowie wezmą udział
w konkursie i w ten sposób uczczą pamięć
tych wspaniałych kobiet – mówi Ewelina
Małachowska, koordynator ogólnopolski

HOROSKOP
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projektu z Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej IPN w Katowicach.
Konkurs skierowany jest do uczniów
klas VIII szkół podstawowych i uczniów
szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia
będą przyjmowane do 7 marca br.
przez koordynatorów z właściwych terytorialnie Oddziałów i Delegatur IPN, na podstawie poprawnie wypełnionej karty ogłoszenia dostępnej na stronie https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty
/w-kregu-poezji-i-prozy. Następnie każdy
z uczestników ma czas do 21 marca na
przesłanie dwóch nagrań: jednego prezentującego recytację wybranego utworu poetyckiego oraz drugiego z fragmentem prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück. Etap przesłuchań półﬁnałowych
zakończy się 9 kwietnia.
Zamiast gali ﬁnałowej, która tradycyjnie
odbywała się w Rudzie Śląskiej, w tym roku Ogólnopolska Komisja Konkursowa
przesłucha nagrania ﬁnalistów. Spośród
nich wyłoni laureatów I, II i III miejsca w kategorii prozy oraz I, II i III miejsca w kategorii poezji. – Niestety w związku z pandemią tradycyjny wyjazd do Miejsca Pamięci
i Przestrogi w Ravensbrück, który był główną nagrodą w konkursie, jest niemożliwy.
W tegorocznej edycji laureaci otrzymają
nagrody rzeczowe – mówi Ewelina Małachowska, koordynator ogólnopolski projek-

tu z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Ogłoszenie wyników odbędzie się za pośrednictwem strony
internetowej edukacja.ipn.gov.pl oraz poprzez media społecznościowe do 23 kwietnia 2021 r.
Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL
Ravensbrück” oraz miasto Ruda Śląska.
– Konkurs to wyraz oddania hołdu oﬁarom
zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym byłym
więźniarkom obozu – mówi Maria Lorens,
pomysłodawca konkursu, córka byłej więźniarki KL Ravensbrück, Katarzyny Matei.
– Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy
– dodaje. Hasłem przewodnim konkursu są
słowa byłej „Ravensbrüczanki” – Marii
Rutkowskiej-Kurcyusz: „Człowiek w niewoli staje się jak ptak, któremu połamano
skrzydła. Taki ptak najczęściej umiera”.
Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci
o oﬁarach niemieckiego nazistowskiego
Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.
Szczegóły i kontakt do organizatorów
eliminacji wojewódzkich można znaleźć na
stronie www.rudaslaska.pl.
IM

Babka z dodatkiem przyprawy chili została
wybrana tzw. smakiem stycznia.

Tajemniczym składnikiem, który nadaje
babce pikanterii, jest chili. Ta aromatyczna
przyprawa działa rozgrzewająco i ma właściwości zdrowotne. Jest popularna w daniach wytrawnych, ale też coraz częściej ma zastosowanie w cukiernictwie – bardzo dobrze komponuje się z ciemną czekoladą czy kakao.
Do końca lutego można przesyłać do rudzkiego magistratu przepisy na dania wzmacniające odporność. Wielu z nas ma swoje domowe
sposoby na ochronę przed różnego rodzaju infekcjami, szczególnie w czasie zimy, a komponując dania z produktów bogatych w witaminy,
możemy wzmocnić swój organizm. – Zapraszamy do kulinarnej zabawy z rudzkim magistratem w 2021 roku. Obok głównej nagrody,
którą jest publikacja zwycięskiego przepisu
w kalendarzu kulinarnym, laureaci poszczególnych miesięcy otrzymają w tej edycji książkę
kucharską „Kulinarne nawigacje – wegetariańska kuchnia domowa” autorstwa Agnieszki
Jasińskiej – zachęca Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Propozycje można wysyłać na adres e-mail:
media@ruda-sl.pl lub pocztą na adres Urzędu
Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”.
Babka ze szczyptą pikanterii
Składniki: 1/2 kostki masła, 1 szklanka mleka, 1 łyżka kakao, 1 łyżka dowolnego dżemu,
1 szklanka cukru, 1 łyżeczka chili, 2 szklanki
mąki, 1 jajko oraz 1 łyżeczka sody.
Przygotowanie: Do garnka wkładamy masło, mleko, kakao, dżem, cukier oraz chili. Zagotowujemy, ciągle mieszając. Studzimy, po
czym dodajemy mąkę, jajko oraz sodę. Dokładnie mieszamy, przekładamy do formy keksówki wysmarowanej masłem i oprószonej bułką
tartą lub mąką. Wkładamy do nagrzanego do
temp. 170°C piekarnika, pieczemy ok. 40-45
minut (do suchego patyczka).
Polewa: Tabliczka czekolady, 1 łyżeczka
masła, 1 łyżka cukru oraz 2-3 łyżki wody.
Składniki przekładamy do garnka i podgrzewamy do momentu roztopienia cukru (zamiast
wody można dodać kilka kropel soku z cytryny). Ostudzoną babkę polewamy również przestudzoną polewą.
IM

Tel. 607-468-787
Baran – Mnóstwo okazji do
naprawienia trudnej relacji
z rodziną i przyjaciółmi. Dobrze przemyśl strategię działania.
Byk – Nareszcie zaczniesz
realizować swoje ambitne
cele. Na szczęście mimo
mnóstwa zajęć, nie zaniedbasz bliskich.
Bliźnięta – Trudno będzie
przychodziło Ci zrozumienie tego, że inni ludzie nie
muszą się z Tobą zgadzać
i mają własne zdanie.
Rak – Dostaniesz mnóstwo
fajnych zaproszeń. Skorzystaj przynajmniej z kilku.
Będziesz się bardzo dobrze
bawić.
Lew – Znajomi poproszą
Cię o załagodzenie konﬂiktu. Możesz to zrobić, jeśli tylko chcesz się w to zaangażować.
Panna – Zostaniesz zmuszona do podjęcia kilku
szybkich decyzji. Mimo że
tego nie lubisz, wszystko będzie dobrze.
Waga – W Twoim związku
nastąpią zmiany, których potrzebujesz. Będziesz cieszyć
się tym, co wcześniej Cię
zasmuciło.
Skorpion – Dostaniesz dobre wieści z daleka. Szykuj
się na bardzo ciekawą podróż w bardzo miłym towarzystwie.
Strzelec – Ukochana osoba
jest otwarta na Twoje propozycje. Będziesz mieć pomysły, które umocnią Wasze
relacje.
Koziorożec – Na przekór
niedowiarkom udowodnisz,
że stać Cię na więcej. Załatwisz dużo spraw, więc się
spiesz.
Wodnik – Partner zmieni
się dla ciebie, dając Ci to,
czego oczekujesz. Nie bój
się marzyć. Marzenia spełnią się ze zdwojoną mocą.
Ryby – To dobry czas na realizację długofalowych planów, które jednak wymagają
pomocy życzliwych Ci ludzi.

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), ul. Różyckiego 30,
tel. 607-468-787
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Niemal 30 lat razem!
Czy rozpoznajesz
znajome twarze?
Początkiem lutego bieżącego roku, ﬁrmy Elsat i Sileman rozpoczęły kampanię wizerunkową mającą na celu podkreślenie faktu,
że są to ﬁrmy, których właścicielami są Polacy silnie związani z regionem i znani na terenie Śląska, a kapitał ﬁrm jest w 100% polski.

Andrzej Pinkiewicz – Przedstawiciel Handlowy.

Rafał Janiczek i Maciek Dziuba – dział R&D Sileman.
Trzonem kampanii jest spot video,
w którym występują wyłącznie Pracownicy spółek. Wśród „aktorów”
znajdziemy Pracowników odpowiedzialnych za kontakt z klientem, obsługę techniczną, wsparcie IT, czy za
marketing.
Elsat i Sileman, zarówno dla Klientów, jak i dla pracowników chcą tworzyć lokalną alternatywę do wielkich
korporacji. Oferują usługi na poziomie, zatrudniając przy tym wyłącznie
śląskich inżynierów IT, projektantów
sieci telekomunikacyjnych czy pracowników biurowych.

To od lat stabilni pracodawcy, którzy starają się zapewnić przyjazne środowisko pracy, w zamian wymagając
od pracowników pełnego zaangażowania w dbanie o najwyższą jakość
świadczonych usług. W spółkach
Elsat i Sileman ponad 55% pracowników ma staż pracy dłuższy niż 5 lat.
Elsat i Sileman od niemal 30 lat
działają na Śląsku, sukcesywnie dostarczając Klientom dostęp do usług
takich jak telewizja cyfrowa, Internet
oraz telefonia stacjonarna. Na co dzień
cenią sobie takie wartości jak rzetelność, pracowitość, terminowość, czy

niezawodność. Dzięki temu ich usługi
dostarczane są nie tylko w Rudzie Śląskiej i Bytomiu, ale także w Gliwicach, Chorzowie, Katowicach. Sieć
światłowodowa rozciąga się od Pyskowic aż do Dąbrowy Górniczej.
Wśród konkurencji wyróżniają się
lokalną specyﬁką: wszystkie ﬁrmy
pozostają w całości pod kontrolą
prywatnych, polskich inwestorów,
silnie związanych z regionem i znanych na terenie Śląska, a kapitał ﬁrm
jest w 100% polski. Silne więzi z lokalną społecznością podkreślane są
poprzez zaangażowanie w różnego
rodzaju wydarzenia kulturalne oraz
wspieranie instytucji publicznych
i
opiekuńczych
naszego regionu.
Odpowiadając na
potrzeby okolicznych mieszkańców
wspierają
również rzeczowo
tych, którzy tego
potrzebują.
Jak widać ﬁrmy
Elsat i Sileman zatrudniają wyłącznie
lokalnych specjaliBłażej Lalik – dział Usług Cyfrowych Sileman.
stów w swej dzie-

Dawid Stola – Serwis Elsat i Sileman.

Paweł Bednarczyk – Centrum Utrzymania Sieci Sileman.
dzinie, dbając przy tym o stały rozwój
pracowników. Można zauważyć, że
dzięki temu relacje pomiędzy ﬁrmą,
pracownikiem, a Klientem są szczególnie trwałe. Nie jest to przypadek!
Wynika to z faktu, że pracownicy jak
i zatrudniające ich spółki od wielu lat
starają się nie tylko dbać o wspólne
interesy, ale również dbają o siebie nawzajem.

Postawa zaangażowanych obu stron,
ﬁnalnie prowadzi do partnerstwa i wieloletnich przyjaźni, co z kolei przekłada
się na motywację, dynamikę rozwoju
oraz możliwość dostarczania najwyższej
jakości obsługi naszym Klientom. Daje
to świadectwo temu, że spółki tworzą
trwałe i silne marki, mogące cieszyć się
zaufaniem nie tylko wśród pracowników, ale również wśród ich Abonentów.

ELSAT | 41-710 Ruda Śląska, ul. Dąbrowskiego 35 | elsat.pl | BOK: 32 789-60-20
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Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6 (II piętro,
naprzeciw pokoju 215):
• wykaz nieruchomości,
która zostanie oddana
w dzierżawę na okres do
3 lat z przeznaczeniem
pod istniejący ogródek
rekreacyjny (przydomowy)
w rejonie ulicy Michała
Ogińskiego,
• wykaz nieruchomości,
która zostanie oddana
w najem na okres do 3
lat z przeznaczeniem pod
istniejący kiosk handlowy
oraz grunt przyległy
w rejonie ulicy Kupieckiej.

ogłoszenia | 17.02.2021

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-292-699.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

„Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć wiecznie.”
Michael Buchberger

Pani Emilii Taranek
pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Matki

przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Jolancie Lipskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składa
Dyrektor wraz z Pracownikami
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

,,Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Pani Emilii Taranek
pracownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci
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Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.

Kupię kamienice całość lub udziały.
Tel. 797-299-422.

PRANIE TAPICERKI, DYWANÓW. SOLIDNIE I SKUTECZNIE. Tel. 519-639-121.

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

Antyalergiczne czyszczenie materacy
gorącą parą plus bezpyłowe trzepanie
GRATIS. Tel. 519-639-121.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516516-611. Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.
Działki Ruda Śląska, Mikołów – sprzedam, www.ANEL.pl. Tel. 502-052-885.
Ruda, 2-pok, 42 m2, 169 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

Sprzedam M-3 Kochłowice, 1 piętro,
M-3 Bykowina 2 piętro, M-4 Słowiańska
57 m2, M-4 Czereśniowa M-4 47 m2 inne
atrakcyjne oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych.
Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów.
Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.

AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,50-0,55 gr/kg. DOBRA CENA
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32
771-61-31, 502-097-300. Ruda ŚląskaChebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu
Skarbowego).

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.

MATRYMONIALNE
Emeryt 65 lat poszukuje towarzyszki
w podobnym wieku lub młodszej, by
wspólnie spędzić miło czas. Tel. 721-832196 (preferowany kontakt SMS).

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

ogłasza pierwszy 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 pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana
nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 624/121 o powierzchni 229 m2 (użytek „Bp”),
– 120 o powierzchni 412 m2 (użytek „RIVb”),
zapisane na karcie mapy 5, obręb Kochłowice 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 przeniesiono 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.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego
Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701, 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 (netto) do pierwszego przetargu wynosi 100.000,00 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 22.03.2021 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
i w terminie do dnia 15.03.2021 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 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 Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00,
czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane
dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223) tel. 32 244-90-00 wew.
2230.
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Akrobatyka

Zapasy

Akrobatyczne walentynki

Foto: KPKS Halemba

Podczas
zawodów
w hali
w Halembie nie
brakowało
emocji.

Wspaniała piątka

Walentynkowe zawody w akrobatyce sportowej odbyły się w minioną
sobotę (13.02) w Halembie. W hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji młodzi akrobaci prezentowali
swoje układy oraz przygotowanie
sportowe. W zawodach, które przebiegły w walentynkowym klimacie,
wzięli udział zawodnicy ze Śląska
i Małopolski. Organizatorem turnieju
był KPKS Halemba Ruda Śląska.
Na zakończenie sportowej rywalizacji każdy uczestnik został obdarowany dużym, piernikowym, lukrowanym sercem. – Impreza odbyła się
bardzo sprawnie i bezpiecznie dzięki
dużemu zaangażowaniu trenerów,
działaczy klubu i rodziców – podkreśla
Danuta Wodarska, prezes KPKS Halemba Ruda Śląska.
Wyniki zawodników KPKS
Halemba (miejsca na podium):
Klasa III sportowa:

Dwójki kobiet
1. miejsce – Emilia Żurakowska i Weronika Szczyrba.
3. miejsce – Alicja Szal i Zofia Krawieczek.
Trójki kobiet
2. miejsce – Aleksandra Babik, Paulina Mędoń i Julia Kuczera.
3. miejsce – Alicja Szal, Lilianna Szudy i Zofia Krawieczek.
Dwójki mieszane
1. miejsce – Mikołaj Czornik i Zuzanna Litwińska.
Kategoria „skrzat” dziewcząt
2. miejsce – Antonina Dyrka.
3. miejsce – ex aequo Paulina Filipiak
oraz Zofia Mieszczak.
Kategoria „skrzat plus” dziewcząt
3. miejsce – Lena Kass.
„Pierwszy krok” dziewcząt
2. miejsce – Katarzyna Korpula.
Kategoria „skrzat” chłopcy
1. miejsce – Antoni Lubojański.

2. miejsce – Szymon Drozd.
3. miejsce – Ruben Tomaszewski.
Kategoria „skrzat plus” chłopcy
2. miejsce – Paweł Barczyk.
Skoki na ścieżce chłopców
1. miejsce – Ruben Tomaszewski.
W zawodach wystartowali również
uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Rudy Śląskiej, zajmując wysokie lokaty.
Wyniki zawodników SMS Ruda
Śląska (miejsca na podium):
Układ indywidualny „skrzat plus”:
1. miejsce – Sabian Bruner.
1. miejsce – Zofia Maćkowska.
„Pierwszy krok”:
1. miejsce – Martyna Adamiok.
2. miejsce – Natalia Jurzysta.
„Pierwszy krok plus”:
1. miejsce – Zuzanna Opielka.
Skoki na ścieżce:
1. miejsce – Sabian Bruner.
2. miejsce – Zofia Maćkowska. AL

Zapaśniczki
Slavii
po raz
kolejny
popisały się
dobrą
formą.

Foto: ZKS Slavia Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl

Pięć zawodniczek ZKS-u Slavia
Ruda Śląska wystartowało w zawodach o puchar Polski seniorek w zapasach kobiet. W ten sposób wywalczyły
pięć medali, które przywiozły do Rudy Śląskiej z Poznania.
Złoty medal wywalczyła najmłodsza z całej piątki, czyli Patrycja Słomska. Patrycja stanęła na najwyższym

stopniu podium w kategorii do 72 kg.
Z kolei srebrny medal zdobyła Natalia
Strzałka w kategorii 68 kg. Pozostałe
trzy zawodniczki, czyli Kamila Kulwicka (68 kg), Natalia Kubaty i Paulina Danisz (62 kg) otrzymały brązowe
medale. Warto dodać, że w klasyfikacji klubowej ZKS Slavia uplasował się
na drugim miejscu.
AL
OGŁOSZENIA

DARMOWE
PROTEZY ZĘBOWE BEZ KOLEJKI!
NZOZ „Przychodnia Lekarska” s.c. ul. Wawelska 7
oferuje protezy zębowe w ramach umowy
z NFZ BEZ KOLEJKI I BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.
Telefon: 32 340 70 07
O informację proszę pytać w Gabinecie Stomatologicznym.
ZAPRASZAMY!

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215) wykazów
nieruchomości gruntowych znajdujących się w rejonie ulicy Czarnoleśnej, która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem pod nową tablicę informacyjną, w rejonie ulicy Szarotek, która zostanie
oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż, w rejonie ulicy Piotra Niedurnego, która
zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod cele składowo-magazynowe.

REHABILITACJA

Marcin w grudniu 2016 roku zapadł w śpiączkę i przez dwa
miesiące walczył o życie w rudzkim szpitalu. Dziś, po wybudzeniu, walczy o sprawność, gdzie z każdym miesiącem robi
postępy. By było to możliwe, potrzebne są czas i pieniądze
na dalszą rehabilitację. Liczy się każda złotówka.

Zawalcz o sprawność Marcina!

Przekaż 1%

KRS: 0000 350 393, cel szczegółowy:
Minakowski Marcin

Wyślij tradycyjny przekaz pieniężny na konto naszej fundacji Bank
Spółdzielczy we Włoszczowie 95 8525 0002 0000 0010 7725 0001
tytuł przelewu – Minakowski Marcin

www.jestesmyblisko.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl
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