W drodze
po 110 mln zł

Foto: arch.

200 lat dla pani Adelajdy!

Więcej na str. 2

Segregujemy za mało.
Będzie kara?
Foto: JO

ISSN 1232-0560
16 lutego 2022 r. (środa) numer 7/1509
BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Więcej na str. 6-7

Więcej na str. 3

Zgłoś, czym
ogrzewasz dom!

Foto: arch.

Jakim
organizacjom
można
przekazać
1 procent?

Foto: arch.

Więcej na str. 8

Więcej na str. 5

POŻYCZKI
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU
Foto: Pixabay.com

WYDAWCA

tel. 32 280 40 70

2

www.wiadomoscirudzkie.pl

miasto | 16.02.2022

Program Inwestycji Strategicznych

W drodze po kolejne fundusze
Władze Rudy Śląskiej chcą pozyskać 110 mln zł z kolejnej odsłony rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Z pieniędzy tych miałaby zostać sfinansowana dalsza budowa trasy N-S w kierunku północnym, modernizacja kilku sal gimnastycznych i hal sportowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznych
w placówkach oświatowych, modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury oraz przebudowa ul. Żeleńskiego. Wszystkie te projekty zostały już zgłoszone
w trwających jeszcze naborach wniosków. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmować będzie prezes Rady Ministrów.
– Kluczową dla miasta inwestycją
jest oczywiście budowa trasy N-S. Jej
przedłużenie w kierunku północnym
otrzymało niedawno wsparcie w wysokości 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Cały czas jednak
musimy znaleźć ponad 220 mln zł
wkładu własnego, dlatego ze złożonym
wnioskiem, który dotyczy wsparcia tej
inwestycji w kwocie 65 mln zł, wiążemy największe nadzieje – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Rudzcy samorządowcy w najnowszych naborach Programu Inwestycji
Strategicznych złożyli łącznie pięć  
wniosków. Do pierwszego naboru
w ramach drugiej edycji programu
można było zgłosić maksymalnie trzy
wnioski, dla których określona została
górna granica dofinansowania. Było to
odpowiednio 5, 30 i 65 mln zł. Dodatkowo regulamin naboru przewidywał,

że aby złożyć wniosek na maksymalną
kwotę 65 mln zł, obligatoryjnie należało zgłosić „mały” projekt z dofinansowaniem do kwoty 5 mln zł.
Zgłoszone przez miasto zadanie
z maksymalnym poziomem dofinansowania – do 65 mln zł – dotyczy budowy trasy N-S od Drogowej Trasy
Średnicowej do ul. Magazynowej.
Projekt ten przewiduje także przebudowę fragmentu ul. Magazynowej
oraz budowę ronda w tej ulicy. Zgłoszony wniosek na wsparcie do kwoty
30 mln zł dotyczy modernizacji infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
i obejmuje w szczegółach modernizację sal gimnastycznych miejskich
szkół: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 8,
SP nr 17, SP nr 23, SP nr 24, I LO; modernizację basenu krytego przy
SP nr 30; modernizację hal sportowych w Halembie i Nowym Bytomiu

oraz modernizację sali zapaśniczej
przy ul. Markowej w Nowym Bytomiu.
Jeśli chodzi o wniosek z najmniejszym limitem dofinansowania, to władze Rudy Śląskiej zgłosiły tu zestaw
przedsięwzięć związanych z budową
instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej. Budowa instalacji
fotowoltaicznych oraz remont dachów
objąłby szkoły podstawowe nr 3, 6,
16, 40 oraz miejskie przedszkola nr 4,
8, 37, 42, 44. Sama instalacja fotowoltaiczna miałaby z kolei powstać na
budynku Szkoły Muzycznej. – Zbiorowe zgłoszenia przedsięwzięć w formie jednego wniosku to rozwiązanie,
które stosowały już z powodzeniem inne samorządy podczas pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Zgrupowanie zadań o tym samym charakterze pozwala uzyskać
efekt skali w ubieganiu się o dofinansowanie, a w przypadku jego uzyskania umożliwia kompleksową realizację
tych inwestycji – wskazuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Kolejne dwa wnioski przedstawiciele Rudy Śląskiej złożyli w naborze
w ramach trzeciej edycji programu,
dedykowanej dla samorządów, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa
Gospodarki Rolnej. Pierwszy z nich,
przewidziany dla inwestycji z określonym limitem do 8 mln zł, dotyczy daleko idącej modernizacji budynku
Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie. Drugi zgłoszony projekt dotyczy
natomiast rozbudowy ul. Żeleńskiego
w dzielnicy Ruda. Inwestycja wpisuje
się w zadania z górnym limitem dofinansowania w kwocie 2 mln zł. Wła-

dze miasta w tym przypadku wnioskują o kwotę niespełna 1,4 mln zł.
Jednym z najważniejszych założeń
Programu Inwestycji Strategicznych,
szczególnie istotnych z punktu widzenia samorządów, jest wysoki stopień
dofinansowania zgłaszanych inwestycji. W przypadku naboru głównego
wsparcie stanowi od 80 do 95% wartości inwestycji, w zależności od ich charakteru. Natomiast w przypadku naboru kierowanego dla gmin popegeerowskich maksymalne dofinansowanie
wynosi aż 98% wartości inwestycji.
– Co również istotne, jednym z warunków stawianych samorządom startującym w ogłaszanych naborach jest zagwarantowanie rozpoczęcia postępowania związanego z realizacją inwestycji w ciągu 6 miesięcy od przyznania
promesy. Dlatego do programu zgłosi-

liśmy te inwestycje, z których realizacją
możemy ruszyć praktycznie „od zaraz”
– tłumaczy Michał Pierończyk.
Termin zgłaszania wniosków do
dwóch naborów Programu Inwestycji
Strategicznych w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład upływa 28 lutego br. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmować będzie prezes
Rady Ministrów po rekomendacji komisji do spraw wsparcia programu.
Przypomnijmy, że w pierwszym naborze Programu Inwestycji Strategicznych, który realizowany był jeszcze
w ubiegłym roku, Ruda Śląska otrzymała blisko 20 mln zł dofinansowania
na dwa zadania: modernizację ul. Bałtyckiej w Kochłowicach oraz rewitalizację Placu Niepodległości w Goduli.
Obie inwestycje miasto będzie realizować w tym roku.
TK
REKLAMA
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Kara dla Rudy Śląskiej za niski poziom segregacji?
Ruda Śląska prawdopodobnie będzie musiała zapłacić prawie 1,3 mln zł kary za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego wskaźnika segregacji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Taką decyzję wydał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest ona nieprawomocna,
dlatego władze miasta mają zamiar się od niej odwołać.
ży sortować śmieci (mamy już prawie
12.700 pobrań), wydrukowaliśmy ulotki i broszury informacyjne przedstawiające zasady prawidłowej segregacji, nasi pracownicy wygłaszali prelekcje w szkołach i przedszkolach, wykonaliśmy magnesy, gry planszowe, książeczki dla dzieci, wreszcie ustawiliśmy
na terenie miasta ponad 5 tysięcy pojemników do segregacji śmieci – wylicza Krzysztof Mejer.
Przypomnijmy, że kary to nie jedyny problem gospodarowania odpada-

mi komunalnymi w mieście. Opłata
śmieciowa uiszczana przez mieszkańców nie pokrywa kosztów odbioru
i zagospodarowania odpadów. W ciągu 5 lat miasto dopłaciło do systemu
gospodarki odpadami ponad 31 mln zł.
W tym roku dopłata ta ma wynieść
przynajmniej 5,5 mln zł. Receptą na to
byłoby podwyższenie opłaty za śmieci. Jednak podczas listopadowej sesji
Rady Miasta w ubiegłym roku rudzcy
radni nie zgodzili się na takie rozwiązanie.
Joanna Oreł

Foto: arch.

REKLAMY

W 2020 roku segregacja w Rudzie Śląskiej powinna być na poziomie 50 procent. Udało się uzyskać jedynie 30 procent.

Od 2013 roku, kiedy wszedł w życie ustawowy obowiązek selektywnej
zbiórki odpadów, co roku wzrasta próg
wymaganego poziomu recyklingu
w zakresie papieru, szkła, metalu
i tworzyw sztucznych. W 2018 roku
było to 30 procent, a w 2019 roku
40 proc. Tymczasem w segregacji odpadów zatrzymaliśmy się na poziomie
ok. 30 proc., a od 2020 roku powinniśmy segregować 50 proc. odpadów
w ujęciu wagowym. – Niestety nie
udało się nam osiągnąć tego poziomu.
Tyle samo udało nam się zebrać w poprzednich dwóch latach, jednak wtedy
limity nie były aż tak wyśrubowane.
Pokazuje to, że zatrzymaliśmy się na
określonym poziomie segregacji i musimy zachęcić oraz przekonać do niej
większą liczbę mieszkańców – mówi
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy
Śląskiej.
Kara nałożona przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska ma
wynieść ok. 1,2 mln zł. – Kara dotkliwa, bo dotyczy wszystkich mieszkań-

ców Rudy Śląskiej. W przeliczeniu na
jednego mieszkańca wychodzi nieco
ponad 10 zł. Za te ponad 1,2 mln zł
moglibyśmy wybudować w Rudzie Śląskiej kilka placów zabaw, kilka parkingów lub moglibyśmy wykonać inne inwestycje, które mogły służyć mieszkańcom – wylicza Mejer.
To jednak nie jedyny problem, bo
już teraz wiadomo, że także w ubiegłym roku rudzianie nie osiągnęli odpowiedniego poziomu segregacji odpadów, co będzie wpływało na kształt
budżetu miasta w następnych latach.
– Zastanawialiśmy się wielokrotnie, co
zrobić, co uczynić, by przekonać mieszkańców do segregacji odpadów. Wydawać by się mogło, że wszyscy przyzwyczailiśmy się do tych pojemników (do
segregacji odpadów – przyp. red.),
a więc przyzwyczailiśmy się również
do segregacji i nauczyliśmy się segregacji odpadów – mówi wiceprezydent
Krzysztof Mejer. – Tak niestety się nie
dzieje i mam wrażenie, że jedyny skuteczny sposób na to jest taki, jaki do-

tknął ostatnio kierowców. Tak się składa, że od stycznia wszyscy jeździmy
zgodnie z przepisami, zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Być może gdyby w przypadku braku segregacji odpadów wprowadzono tak dotkliwe
kary finansowe, jak w przypadku łamania przepisów drogowych, być może
wtedy osiągnęlibyśmy ten wskaźnik segregacji, jakiego wymaga od nas ustawodawca – dodaje.
Z uwagi na to, że decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o karze ok. 1,2 mln zł za zbyt
niski wskaźnik segregacji jest nieprawomocna, władze miasta zamierzają
się od niej odwołać. – Będziemy się
oczywiście odwoływać od decyzji
WIOŚ, bo uważamy, że jako miasto zrobiliśmy bardzo wiele w zakresie edukacji ekologicznej i ułatwienia mieszkańcom sortowania odpadów – uruchomiliśmy aplikację mobilną EcoHarmonogram, pozwalającą m.in. na pobranie
harmonogramu wywozu odpadów komunalnych i na wyszukiwanie jak nale-
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Badania wstępne
Badania okresowe
Badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)
Badania dla pracowników pracujących na wysokości
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)
Badania dla osób ubiegających się o prawo
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifikacyjne kierowców
Badania sanitarno-epidemiologiczne
Termometria skórna
Audiometria
Spirometria
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Rudzianie zainteresowani „Czystym Powietrzem”
Punkt konsultacyjno-informacyjny
cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców. Mieści się on
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
przy ul. Markowej 20, w pokoju nr 4.
Jego zadaniem jest zapewnienie kompleksowej obsługi mieszkańcom Rudy
Śląskiej, m.in. w zakresie złożenia
wniosku o dofinansowanie, jak również pomoc w rozliczeniu zakończonej
inwestycji i przy wypełnieniu wniosku
o płatność. Punkt czynny jest w godzinach: poniedziałek i czwartek od
godz. 12 do 17 oraz wtorek i środa od
godz 8 do 12, a więc dogodnych również dla osób pracujących..
– Program „Czyste Powietrze” daje
możliwość obniżenia wydatków związanych m.in. z wymianą starych pieców lub termomodernizacją budynków
– mówi Krystian Morys, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
W ramach działań mających na celu
propagowanie przedsięwzięcia zorganizowane zostały dotychczas trzy spotkania z mieszkańcami Rudy Śląskiej,
podczas których można było uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące za-

sad i warunków ubiegania się o dofinansowanie. Kolejne spotkanie planowane jest w marcu tego roku. Jednocześnie pracownicy punktu rozdysponowali ponad 1600 folderów informacyjnych. Dodatkowo w akcję promocyjną zaangażowali się także pracownicy rudzkiej Straży Miejskiej, którzy
w ramach przeprowadzanych kontroli
antysmogowych informowali mieszkańców o działającym w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej punkcie
konsultacyjno-informacyjnym.
Program „Czyste Powietrze” to
kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez
domy jednorodzinne oraz poprawa
efektywności energetycznej budynków m.in. poprzez ocieplenie przegród budowlanych, wymianę okien,
drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych. Zakłada dofinansowanie do

Foto: arch.

167 wniosków
o dofinansowanie złożyli
do tej pory mieszkańcy
Rudy Śląskiej w rudzkim
punkcie konsultacyjnoinformacyjnym programu
„Czyste Powietrze”.
W ramach porozumienia
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w mieście
działa on od pół roku
i jest prowadzony przez
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. 143 złożone
wnioski dotyczyły
przyznania dofinansowania
na poziomie podstawowym,
a 24 na poziomie
podwyższonym, który
skierowany jest do
gospodarstw domowych
o niższych dochodach.
Udzielono również
384 konsultacje osobom
zainteresowanym zasadami
realizacji programu.

W punkcie dowiemy się m.in. jak należy złożyć wniosek o dofinansowanie
oraz uzyskamy pomoc w zakresie rozliczenia inwestycji.
wymiany starych kotłów na paliwo
stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzin-

Punkt programu „Czyste Powietrze” czynny jest w:
– poniedziałki i czwartki od godz. 12 do godz. 17,
– wtorki i środy od godz. 8 do godz. 12.

nych. Skierowany jest do właścicieli
lub współwłaścicieli jednorodzinnych
budynków mieszkalnych, bądź wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W budynku
mogą znajdować się maksymalnie
dwa lokale mieszkalne.
BP

„Fotopułapki” kontra dzikie wysypiska

Foto: UM Ruda Śląska

Foto: UM Ruda Śląska

W mieście cały czas trwa walka z dzikimi wysypiskami śmieci. W ubiegłym roku rudzkiej Straży Miejskiej dzięki tzw. fotopułapkom udało się ustalić ośmiu
sprawców zanieczyszczania miejsc publicznych. W tej chwili w naszym mieście funkcjonuje sześć takich urządzeń.

Dzięki ,,fotopułapkom” udało się namierzyć kilku sprawców zanieczyszczania miejsc publicznych.
– Niestety mamy w mieście sporo
lokalizacji, które są traktowane jako
wysypisko odpadów, choć w rzeczywistości nie pełnią takiej funkcji. Przeważnie można znaleźć tam odpady
budowlane, opony oraz elektrośmieci
– mówi Krzysztof Mejer, wiceprezy-

dent Rudy Śląskiej. – Z obserwacji
prowadzonych przez rudzkich strażników wynika, że do podrzucania odpadów dochodzi najczęściej na terenie
Halemby, Kochłowic i Bielszowic
i tam przeważnie instalowane były kamery. Ponadto montowano je także

w Wirku, Rudzie, Bykowinie i Czarnym Lesie – wylicza.
Marek Partuś, komendant Straży
Miejskiej, która zajmuje się montowaniem ,,fotopułapek” i walką z dzikimi
wysypiskami śmieci, dodaje, że najbardziej newralgicznymi punktami są

tereny przy ul. Bałtyckiej, Świętochłowickiej, Skośnej oraz Pawłowskiej
i Otylii. – Z naszych ustaleń wynika, że
w większości odpady wyrzucają osoby
prywatne oraz małe firmy remontowe.
Na podstawie numerów z tablic rejestracyjnych, bądź dokumentów pozo-

stawionych w odpadach jesteśmy
w stanie dotrzeć do osób odpowiedzialnych. Kara w tym przypadku wynosi do 500 zł – mówi Marek Partuś,
komendant Straży Miejskiej w Rudzie
Śląskiej.
Zdjęcia wykonane w ostatnim roku
dzięki ,,fotopułapkom” opublikował
niedawno wiceprezydent Krzysztof
Mejer. To pokazuje, że osoby chcące
nielegalnie pozbyć się odpadów, nie
mogą czuć się bezkarnie. – Uważam,
że nie może być zgody ani żadnego pobłażania dla tego typu zachowań i powinniśmy je piętnować oraz karać.
Dlatego jeśli ktoś jest świadkiem takich procederów, to proszę o zgłaszanie tego do Straży Miejskiej. To nie
jest donosicielstwo – to jest troska
o dobro środowiska i nas wszystkich
– podkreśla Krzysztof Mejer. – Jeżeli
kogoś nie przekonuje ten argument, to
pozostaje jeszcze argument finansowy
– w ubiegłym roku na likwidację ponad 50 „dzikich” wysypisk wydaliśmy
około 130 tys. zł – dodaje.

Joanna Oreł
ogłoszenie

Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych w dniach od 21 lutego do 27 lutego 2022 roku organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W ramach tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sądzie Rejonowym
w Rudzie Śląskiej od dnia 21 lutego 2022 roku do dnia 25 lutego 2022 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 nieodpłatnych porad prawych będą udzielać asystenci sędziego
oraz kuratorzy sądowi. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta.
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EDUKACJA

Laboratoria przyszłości w rudzkich podstawówkach

– Zawsze korzystamy z możliwości
sięgnięcia po środki zewnętrzne. W tym
przypadku dodatkowym argumentem
„za” było pełne dofinansowanie w wysokości 100%, bez obowiązkowego
wkładu własnego. Dyrektorzy wszystkich naszych szkół podstawowych wykorzystali tę okazję i zgłosili swoje placówki do udziału w programie. Dzięki
temu każda ze szkół wzbogaci się o nowoczesny i atrakcyjny dla uczniów
sprzęt i pomoce naukowe – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Zgodnie z założeniem programu
środki przeznaczone mają zostać na
zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych. Ich rodzaj dokładnie określa
specjalny katalog. Zawiera on kilkaset
pozycji – od narzędzi po roboty edukacyjne. Katalog podzielony jest na
elementy wyposażenia obowiązkowego, które każda szkoła biorąca udział
w programie musi zakupić obligatoryjnie, oraz dodatkowego, które może
być dobierane w dalszej kolejności.

W skład wyposażenia obowiązkowego wchodzą drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami,
wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do
nagrań do nauki prezentacji (kamery,
mikrofony, oświetlenie etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Jeśli
chodzi o pozycje dodatkowe, to znajduje się tu m.in. wyposażenie stanowisk (szafki, stoliki, tablice), różnego
rodzaje narzędzia, roboty, mikroskopy,
materiały eksploatacyjne, materiały
bhp, czy drobne AGD.
Środki, o które wnioskowały rudzkie
szkoły, trafiły do nich pod koniec ubiegłego roku. Część ze szkół pieniądze te
w całości już wydatkowała. Nie oznacza to, że sprzęt i akcesoria są już na
stanie placówek. – Z uwagi na to, że
w programie uczestniczą szkoły z całej
Polski i zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistyczny sprzęt zgłosiły
placówki z całego kraju, czas realizacji
poszczególnych dostaw może się wydłu-

żyć – informuje wiceprezydent Anna
Krzysteczko. – Zgodnie z warunkami
programu sprzęt musi być na wyposażeniu szkół od 1 września 2022 r. i powinien być wykorzystywany podczas
zajęć już od początku nowego roku
szkolnego – dodaje.
„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest
wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Celem programu „Laboratoria Przyszłości” jest wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne.
Do wzięcia w nim udziału uprawnionych było ponad 14 tys. szkół podstawowych z całej Polski. Zgodnie z założeniami programu wsparcie finansowe na jednego ucznia jest nie mniejsze

Źródło: UM Ruda Śląska

Blisko 2,9 mln zł trafiło do 29 miejskich szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej na zakup nowoczesnego sprzętu w ramach programu „Laboratoria
Przyszłości”. Do tego ogólnopolskiego programu przystąpiły wszystkie miejskie podstawówki, a wysokość wsparcia, które otrzymały, uzależniona
była od liczby uczniów w danej szkole. Im było ich więcej, tym większa pula środków trafiła do danej placówki. W ten sposób szkoły otrzymały od
30 tys. zł do ponad 147 tys. zł.

niż 300 zł i zarazem nie niższe niż
30 tys. zł na szkołę.
Spośród rudzkich szkół podstawowych największe kwoty dofinansowa-

nia trafiły do Szkoły Podstawowej nr 16
– 147 600 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 27
– 139 800 zł.

TK

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Niska emisja – obowiązki i ulgi dla właścicieli budynków
Do 30 czerwca br. właściciele i zarządcy budynków muszą zgłosić użytkowane źródła ciepła lub spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków. W Rudzie Śląskiej taki obowiązek dotyczy ponad 13 tys. nieruchomości. W bazie ewidencji jest już prawie 2400 zgłoszonych budynków
z terenu miasta, co stanowi niespełna 20 procent ogólnej liczby zobowiązanych. Złożenie deklaracji do CEEB to również jeden z wymogów, jeżeli
chcemy ubiegać się o wyższy dodatek osłonowy.
Niespełna pół roku zostało właścicielom lub zarządcom budynku czy
lokalu na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o użytkowanych źródłach ciepła
i spalania paliw. Dotyczy to zarówno
domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca ma czas
do końca czerwca br. na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków oraz w przypadku
zmiany źródła ciepła termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. – W Rudzie Śląskiej taki wymóg musi spełnić jeszcze
ponad 10 tys. zobowiązanych – zaznacza wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Najprościej można to zrobić online na
stronie https://zone.gunb.gov.pl/. Jeżeli jednak ktoś nie może skorzystać
z tego sposobu, to może złożyć papierową deklarację w Urzędzie Miasta.
Warto o tym obowiązku pamiętać,
ponieważ ustawodawca za brak zgłoszenia lub przekroczenie terminu przewidział karę grzywny. Ponadto złożenie deklaracji do CEEB jest jednym
z warunków uzyskania wyższego dodatku osłonowego, który ma zniwelo-

wać rosnące ceny energii. – Pojawienie się tego warunku przy wnioskach
o dodatek osłonowy zmobilizowało
właścicieli budynków do składania deklaracji. Tylko w styczniu br. do Urzędu Miasta wpłynęło 230 deklaracji
– zaznacza Eugeniusz Malinowski,
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Dodajmy, że rudzianie złożyli już
prawie 4 tysiące wniosków o wypłatę
dodatku osłonowego. Zadanie to realizowane jest przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. Jego wysokość
uzależniona jest od kryterium dochodowego.
W zgłoszonych już do CEEB budynkach z terenu Rudy Śląskiej ponad
tysiąc właścicieli deklaruje ogrzewanie gazowe, a ponad 300 jako źródło
ciepła podaje paliwo stałe. Ponad
80 budynków podłączonych jest do
miejskiej sieci c.o., natomiast niespełna 50 zaopatrzonych jest w odnawialne źródło energii.
Przypomnijmy, że w 2015 r. władze
Rudy Śląskiej przyjęły Plan Gospo-

darki Niskoemisyjnej, który ma w znaczący sposób poprawić jakość powietrza w mieście. Dokument umożliwia
również sięgnięcie po unijne pieniądze na ograniczenie niskiej emisji
i poprawę efektywności energetycznej.
Ponadto w mieście realizowany jest
trzeci etap projektu „Dofinansowanie
do budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w mieście
Ruda Śląska”. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane z funduszy unijnych kwotą ponad 3,9 mln zł. – Do
trzeciego etapu projektu zakwalifikowano 171 budynków. Obejmuje on
montaż 142 instalacji fotowoltaicznych, 15 pomp ciepła i 14 instalacji
solarnych. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – mówi Eugeniusz Malinowski.
– W ramach dwóch poprzednich etapów dofinansowanych zostało łącznie
ponad 220 instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii – przypomina wiceprezydent Krzysztof Mejer.  
– Koszty dla uczestników to jedynie
15 proc. wartości netto całej instalacji
oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę jej montażu

– podkreśla. – Dodatkowo mieszkańcy
odciążeni zostają od załatwiania
spraw związanych z procedurami
przygotowania projektu inwestycji, bo
te bierze na siebie miasto, a prace realizuje firma wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dodaje.
Przypomnijmy, że w pierwszym
etapie projektu w 2018 r. instalacje
OZE zamontowano w 51 budynkach
(w tym 31 instalacji fotowoltaicznych,
15 solarnych, pięć pomp ciepła),
a w drugim etapie w 2020 r. w 172 budynkach (134 fotowoltaiczne, 24 solarne, 14 pomp ciepła). Na te dwa etapy miasto pozyskało w sumie ponad
4,3 mln zł.
W ramach Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji realizowanego w Rudzie Śląskiej przy wymianie starego
pieca węglowego na ekologiczny lub
w przypadku likwidacji ogrzewania
węglowego i podłączenia się do sieci
ciepłowniczej mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą starać się o udzielenie dotacji z budżetu miasta. Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu nowego
urządzenia grzewczego lub koszty
podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Dotacja nie może przekroczyć
70% tych kosztów, a maksymalnie
może wynieść 2500 zł dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
albo lokalu mieszkalnego. Z kolei
w budynkach do 10 lokali mieszkalnych limit dofinansowania wynosi
5 tys. zł, od 11 do 20 lokali – 10 tys. zł,
a powyżej 20 – 15 tys. zł.
Regulamin określający zasady udzielania dotacji oraz formularz wniosku
dostępne są na stronie internetowej
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=39995&idmp=2356&r=r.
Wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć
przed rozpoczęciem prac związanych
ze zmianą systemu ogrzewania w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu
Miasta. Następnie po weryfikacji
wniosku oraz oględzinach sprawdzających istniejący rodzaj ogrzewania,
podpisana zostaje umowa o udzielenie
dotacji. Dopiero po jej zawarciu
mieszkaniec może rozpocząć inwestycję i kupić nowy piec. Dofinansowanie
nie jest przyznawane w przypadku
wcześniej zmodernizowanego systemu ogrzewania. 
IM
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Od 15 lutego można składać
zeznania podatkowe, a przy
okazji przekazać 1 procent
podatku na wybraną
organizację pożytku
publicznego. – Jak co roku
gorąco zachęcam rudzian do
skorzystania z tego prawa
– mówi Grażyna Dziedzic.
– To nieskomplikowane.
W przypadku zeznań
papierowych konieczne
jest wskazanie wybranego
podmiotu i kwoty 1%, co do
policzenia jest banalnie
proste, a w przypadku zeznań
elektronicznych wyłącznie
podmiotu, bo kwotę wyliczy
i przekaże w naszym imieniu
urząd skarbowy – tłumaczy
prezydent miasta. Termin
składania zeznań
podatkowych upływa
30 kwietnia 2022 r.
Lista rudzkich organizacji, na które
można przeznaczyć 1 procent, znajduje
się na stronie: https://www.rudaslaska.pl/
organizacje-pozarzadowe/jeden-procent/.
– Rozliczenie z urzędem skarbowym
jest maksymalnie uproszczone – podkreśla Karina Bibrzycka, naczelnik
Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.
– Podobnie jak w zeszłym roku wypełnione zeznania podatkowe są dostępne
w usłudze Twój e-PIT w serwisie
e-Urząd Skarbowy na stronie rządowej
podatki.gov.pl – przypomina. Aplikacja
ta umożliwia ich weryfikację oraz uzu-

OGŁOSZENIE | 16.02.2022

Nie zapomnij o 1 procencie
pełnienie np. o przysługujące płatnikowi ulgi, czy też wskazanie Organizacji
Pożytku Publicznego, do której ma trafić 1 procent zapłaconego przez nas
podatku. Bez ingerencji podatnika formularz przygotowany przez Krajową
Administrację Skarbową wysłany zostanie automatycznie 30 kwietnia
o północy. – W przypadku, gdy nasze
zeznanie zostanie złożone elektronicznie, na zwrot nadpłaty poczekamy maksymalnie 45 dni – mówi Karina Bibrzycka. – Oczywiście nadal możemy
składać zeznania w formie papierowej,
ale w takich przypadkach termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy – dodaje.
– Apeluję, by rozliczając się z fiskusem upewnić się, że 1 procent podatku
trafi na rzecz stowarzyszenia bądź fundacji działającej na rzecz mieszkańców
naszego miasta – mówi prezydent
Dziedzic. – Kwota ta jest przez nas zapłacona i zostanie przekazana na konto
wybranej OPP przez skarbówkę, więc
poza wskazaniem podmiotu oraz kwoty
w przypadku zeznań papierowych nic
nie musimy robić – dodaje.
Jeśli w poprzednich zeznaniach wybraliśmy adresata 1 procenta, to nawet
gdy w tym roku tego nie powtórzymy,
wyliczona kwota trafi na jego konto.
– Oczywiście, jeśli chcemy nasze
wsparcie przekazać innej OPP, możemy to zrobić, wybierając odpowiednie
dane w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego
OPP”– tłumaczy naczelnik rudzkiego
US. – Jeśli nie znamy danych OPP,
którą chcemy wesprzeć, należy kliknąć

przycisk „Pokaż mi organizacje”
– dodaje.
W przypadku, gdy w ubiegłych latach nie wskazywaliśmy żadnej OPP
i nie uczynimy tego również w tym roku, to nasz 1 procent trafi do Skarbu
Państwa. Podobnie stanie się, gdy wybierzemy organizację, której nie ma
w wykazie podmiotów uprawnionych
do jego uzyskania.
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 i dostarczyć do właściwego urzędu
skarbowego.
Warto podkreślić, że za rok 2021 podatnicy rozliczają się na starych zasadach, więc wpływy z 1 procenta dla
OPP powinny być na ubiegłorocznym
poziomie. Jednak obowiązujący od
stycznia br. Polski Ład i podwyższenie
kwoty wolnej od podatku spowoduje,
że w przyszłym roku do organizacji
może wpłynąć mniej środków.
Ostatecznym dowodem, że urząd
skarbowy otrzymał prawidłowe i terminowe zeznanie, jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). – Zachęcam, by jak najszybciej rozliczyć się z fiskusem, szczególnie jeśli korzystamy
z preferencji czy odliczeń – mówi Karina Bibrzycka. – Jeśli np. z powodów
technicznych, np. obciążenia serwerów,
nie zmieścimy się w ustawowym terminie, to skarbówka zaakceptuje PIT rozliczony automatycznie. Nie ma więc
ryzyka poniesienia kary, ale możemy
być stratni z powodu braku odliczeń

ulg. W takim wypadku podatnik może
złożyć korektę zeznania. W zakresie
zmiany danych organizacji pożytku publicznego mamy na to czas do końca
maja br. – tłumaczy.
W Rudzie Śląskiej do uzyskania
1 procenta podatku dochodowego od
osób fizycznych za rok 2021 uprawnionych jest 31 stowarzyszeń rejestrowanych i fundacji, 10 terenowych jednostek ogólnopolskich OPP oraz 2 organizacje spoza miasta działające na rzecz
rudzian. – Ich działalność obejmuje
wszystkie aspekty życia, od zdrowia,
poprzez aktywność fizyczną i kulturę,
a także ochronę środowiska czy pomoc
zwierzętom – wylicza Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydenta miasta
ds.
organizacji
pozarządowych.
– Jestem pewien, że każdy z nas w jakiś
sposób skorzystał z działań OPP, a im
większe wsparcie z naszej strony, tym
szersze i lepsze działanie organizacji.
Można powiedzieć, że to, co dajemy
w formie 1 procenta, wraca do nas,
więc na pewno się opłaca – podsumowuje. Lista wszystkich organizacji, którym można przekazać swoje wsparcie,
znajduje się na stronie https://niw.gov.
pl/opp/wykaz-opp/.
1 procent podatku ze swojej rocznej
deklaracji PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego podatnicy
mogą przekazywać od 2004. Z tej możliwości skorzystało wtedy ok. 80 tys.
osób, dzięki czemu OPP zasiliło ponad
10 mln zł. W ubiegłym roku z rozliczeń
rocznych ponad 15,3 mln obywateli do
organizacji trafiło ok. 972,7 mln zł. To
ok. 65 mln zł więcej niż rok wcześniej.

W 2021 r. w Rudzie Śląskiej o przekazanie 1 procenta wnioskowało
45 215 podatników, dzięki czemu do
organizacji trafiło ponad 3 mln zł. Prawie 530 tys. zł. z tej kwoty zasiliło
rudzkie podmioty. Najwięcej otrzymało TOZ Fauna, Ludzie Serca oraz Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza.
Warto dodać, że poza wyborem 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”.
– Jeśli chcemy zweryfikować, jak
fundacja czy stowarzyszenie wykorzystało dochód z 1 procenta, dane znajdziemy w rocznych sprawozdaniach,
które są umieszczane na stronach internetowych podmiotów – 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 2021 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 Minionej Epoki
nr KRS: 0000307419
Cele statutowe: pielęgnowanie tradycji narodowej; ochrona dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego; tworzenie interaktywnych ośrodków kultury i sztuki, w tym muzeum.
3. 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.
4. 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
dla wyczynowego i masowego uprawiania sportu.
5. Górniczy Klub Sportowy
„Urania”
przy Kopalni Węgla
Kamiennego „Polska-Wirek”
nr KRS: 0000001450
Cele statutowe: propagowanie i orga-

nizowanie wychowania fizycznego
i sportu; promowanie miasta Ruda
Śląska poprzez sport.
6. 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.
7. Ludzie Serca
nr KRS: 0000478010
Cele statutowe: organizowanie i niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do
18. roku życia.
8. 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.
9. 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 wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych; aktywizacja społeczna osób starszych.
10. 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.
11. 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.
12. 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
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środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Stowarzyszenie
„Barwy Śląska”
nr KRS: 0000300816
Cele statutowe: promocja sztuki
intuicyjnej i jej naukowe badania.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. Stowarzyszenie
Nasza Siódemka
nr KRS: 0000674788
Cele statutowe: działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży
zagrożonej wykluczeniem; pobudzanie ich do aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz wspieranie
ich rodzin.
22. 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.
23. Stowarzyszenie
„Otwarte Serca”
nr KRS: 0000006849
Cele statutowe: pozaszkolne formy
edukacji sportowej oraz zajęć sportowych rekreacyjnych; opieka dzienna
nad dziećmi.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. Stowarzyszenie
Wspierania Ekonomii
Etycznej
„Pro Ethica”
nr KRS: 0000313300
Cele statutowe: aktywna promocja
w życiu społecznym i ekonomicznym
podstawowych zasad i wartości etycznych, m.in. subsydiarności, uczciwości i chęci do współpracy.
29. 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.
30. 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.
31. 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
i materialną rodziców i sympatyków
klubu; angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej.
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II. TERENOWE
JEDNOSTKI
OGÓLNOPOLSKICH
ORGANIZACJI
POŻYTKU
PUBLICZNEGO

Cele statutowe: działania na rzecz
dzieci potrzebujących pomocy, przede
wszystkim z rodzin ubogich, a także
przewlekle chorych i niepełnosprawnych; troska o wszechstronny rozwój
dziecka.

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.

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.

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.

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.

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

10. 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. Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Przewlekle
Psychicznie Chorych
prowadzony przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
św. Karola Boromeusza,
Stowarzyszenie św. Józefa
„Jesteśmy”, Mikołów
nr KRS: 0000237740
z dopiskiem
DPS KOCHŁOWICE OMP
Cele statutowe: finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie
form świadczenia pomocy zdrowotnej.
2. 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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JUBILEUSZ

Pani Adelajda z „Seniora” obchodziła setne urodziny

Adelajda Bista,
mieszkanka Domu
Pomocy Społecznej
„Senior” w sobotę
(12.02) obchodziła
swoje setne
urodziny! Z tej okazji

się msza w intencji
jubilatki, a następnie
przyszedł czas na
uroczyste świętowanie

Uroczyste obchody okrągłych urodzin rudzianki
zorganizowano w DPS „Senior” w Orzegowie.

Życzenia jubilatce złożyła m.in. wiceprezydent miasta Anna Krzyszteczko.
Adelajda Bista (z domu Wawrzyk)
jest rodowitą rudzianką. Losy jej rodziny nie były łatwe. Starsza siostra
pani Adelajdy, Wanda, zmarła podczas
II wojny światowej w wieku 22 lat,
młodsza, Renata odeszła w 1982 roku
w wieku 53 lat. W 1964 roku zmarł
ojciec Adelajdy Bisty, Franciszek,

Foto: JO

w „Seniorze”.

Foto: JO

w kaplicy DPS-u odbyła

Foto: JO

w poniedziałek (14.02)

Pani Adelajda Bista wraz z wnukiem oraz jego małżonką.

w wieku 66 lat. Mama Gertruda odeszła w 1980 roku w wieku 86 lat. Pani
Adelajda przeżyła więc całą swoją
najbliższą rodzinę.
W czasie II wojny światowej Adelajda Bista została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec do miasta
Neu Salz – obecnie Nowej Soli, gdzie
pracowała w gospodarstwie domowym
u niemieckiej rodziny do stycznia
1945 roku. W 1950 roku wyszła za mąż
za Jerzego Bistę, kuzyna słynnego polskiego aktora Henryka Bisty. Od
1954 roku aż do wieku emerytalnego
pani Adelajda pracowała na kopalni
Nowy Wirek jako sekretarka radcy
prawnego. Urodziła troje dzieci – syna
i dwie córki, doczekała się troje wnucząt i czworo prawnucząt.
Na przestrzeni lat 80-90 rodzina pani
Adelajdy wyemigrowała do Niemiec.
Ona jednak nie skorzystała z takiej
możliwości, bo zawsze podkreśla, że
związana jest z Rudą Śląską, a jej miejscem na ziemi jest Bykowina. Mówi
jednak biegle w języku niemieckim, co
ułatwia jej kontakt z wnukami i prawnukami. Kolejną, wielką wartością

dla jubilatki jest głęboka wiara – pani
Adelajda kieruje się dewizą „bez Boga
ani do proga”. Wielokrotnie podkreślała to podczas poniedziałkowej uroczystości.
Adelajda Bista od czerwca ubiegłego
roku jest mieszkanką DPS „Senior”
w Orzegowie. – Przybyła do nas jako
osoba wymagająca szczególnej opieki.
Z czasem, dzięki silnej woli oraz opiece
wykwalifikowanego personelu, pani Adelajda poczyniła duże postępy w samodzielnym poruszaniu się. Dzisiaj już porusza się sprawnie przy pomocy balkonika, a w obrębie pokoju chodzi samodzielnie – mówi Jolanta Kaczmarczyk-Całek,
dyrektor DPS „Senior”. – Lubi spędzać
czas z innymi mieszkańcami przy kawie
i ciastku, uczestniczy w nabożeństwach
w naszej kaplicy, chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. W ramach proponowanej przez naszych pracowników terapii aktywnie uczestniczy w różnych
zajęciach. Jest osobą pogodną i cieszy
się każdym dniem spędzonym w naszym
domu – podkreśla.
Tak też było podczas spotkania z okazji setnych urodzin pani Adelajdy. Po

mszy świętej w kaplicy DPS „Senior”
życzenia jubilatce złożyli m.in. wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Krystian Morys oraz dyrektor DPS-u „Senior” Jolanta Kaczmarczyk-Całek. Dla jubilatki oraz gości
przygotowano poczęstunek i część artystyczną imprezy. – To wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla Jubilatki i jej rodziny, ale całej naszej społeczności.
Było mi niezmiernie miło, że mogłam
osobiście pogratulować Solenizantce
pięknej rocznicy oraz życzyć kolejnych
lat w zdrowiu, szczęściu i wszelkiej pomyślności – podkreśla wiceprezydent
Anna Krzysteczko. – To niesamowite,
ile pani Adelajda przeżyła! Zaznała
wielu radości, ale i trosk, jednak zawsze, jak sama podkreśla, głęboka wiara pomagała jej pokonywać przeciwności losu. Dzięki niej wiedziała, co jest
w życiu bezcenne. Myślę, że ta wierność
najważniejszym wartościom jest pani
Adelajdzie wynagradzana obecnością
rodziny i przyjaciół w codziennym życiu
– dodaje.
Joanna Oreł

AKCJA ,,Nazywam się Miliard”

Razem przeciw przemocy i dla ochrony środowiska!
Akcja „One Billion Rising”, czyli
„Nazywam się Miliard” odbywa się
na całym świecie od 2011 roku,
a w Rudzie Śląskiej od 2015 roku. Jej
kluczowym elementem jest wykonanie przez uczestników tego samego
układu tanecznego do tego samego
utworu. Forma tańca nie została wybrana przypadkowo – tańcząc, „rządzimy” swoim ciałem. – Jak co roku
podejmujemy temat dotyczący przeciwdziałania przemocy wobec kobiet
– po raz drugi pod hasłem „Tylko tak
oznacza zgodę”. Jednak zwracamy
również uwagę na nasze środowisko,

bo matka natura też doświadcza
przemocy ze strony człowieka – podkreśla Ewa Chmielewska, koordynatorka akcji „One Billion Rising”
w Rudzie Śląskiej oraz rudzka radna.
Tegoroczna akcja „Nazywam się
Miliard” w Rudzie Śląskiej zorganizowana została w niedzielę (13.02) nad
rozlewiskiem w Dolinie Kochłówki.
Oprócz wspólnego wykonania układu
tanecznego była to okazja do rozmów
na temat tego, jak radzić sobie i pomóc innym w trudnych sytuacjach
związanych z przemocą wobec kobiet.

– Dzięki temu, że nagłaśniamy ten problem, osoby doświadczające przemocy
nabierają odwagi, by o nim mówić
i szukać pomocy. Docierają do mnie
takie sygnały – podkreśla Ewa Chmielewska.
Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej wsparcie można znaleźć m.in.
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czy Komendzie Miejskiej Policji.
Inną formą pomocy jest z kontakt
z Pogotowiem ,,Niebieska Linia”
(tel. 800-120-002).
Joanna Oreł

Foto: arch.

Rudzianki kolejny raz włączyły się w ogólnoświatową kampanię „One Billion Rising”, czyli ,,Nazywam się Miliard”. Poprzez taniec wyraził swój sprzeciw dla przemocy
wobec kobiet. Dodatkowym celem tegorocznej akcji było zwrócenie uwagi na niszczycielski wpływ człowieka, jeżeli chodzi o środowisko naturalne.

Akcja „One Billion Rising” polega na wykonaniu
na całym świecie tego samego układu tanecznego.
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 607-219-491.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śl, ul. Magazynowa 12,
NIP: 641 001 03 37 | REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie
termomodernizacji budynku
przy ul. Ks. Józefa Niedzieli 49A-49F
w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 16.02.2022 r. do dnia 24.02.2022 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
• dokonać wpłaty na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,
• zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu
odebrania Faktury VAT,
• odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 w pokoju 310.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faksem lub
e-mailem zamówienia z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 90,45 PLN (z VAT).
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju 213 do dnia:
2.03.2022 r. do godziny 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu
2.03.2022 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium
przetargowe w kwocie: 50.000,00 PLN/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w SANTANDER BANK POLSKA S.A.
I/O Ruda Śląska nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415 do dnia 2.03.2022 r. do
godz. 8.30. Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę
wpływu środków na konto zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny. Pracownikiem
uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Alicja Pawłowska, pracownik
Działu Technicznego, pok. 310, tel. 32 248-24-11 (15), wewn. 306, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Łazienka – kompleksowo. Remont
– mieszkań, domów. Tel. 505-055024.
Malowanie,
501-668-930.

tapetowanie.

Tel.

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-292-699.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, tel. 32 260-00-33, 516-516-611.
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Remonty mieszkań, łazienek. Instalacje wodne, elektryczne, kafelkowanie, gładź, malowanie, tapetowanie. Wieloletnie doświadczenie. Tel.
509-486-250.

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.

Nieruchomości
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE
ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239405.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej gotówka, tel. 730-770-900.
Atrakcyjne oferty www.lokator.
nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.
Sprzedam M-4 do zamieszkania –
Kochłowice, tel. 503-782-674.
Szybko i korzystnie sprzedamy Twoje
mieszkanie, dom, działkę gruntu. Biuro
Nieruchomości GABRIEL. Tel. 691-523-055.
Zapraszamy.

Motoryzacja
AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792155-155.
Skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skoro-

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
Marek Hłasko

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
następujących wykazów nieruchomości:
• wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz
stawy w rej. ul. Ernesta Pohla,
• wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę
z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny
w rej. ul. Feliksa Wyleżoła.

Skup wszystkich samochodów!
Recykling samochodowy. Wydawanie
zaświadczeń. Cena 0,85 gr/kg. Tel. 32
771-61-31, 502-097-300. Ruda ŚląskaChebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

PRACA
Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej oraz stażystów i praktykantów. Teren Ruda Śląska-Katowice.
Tel. 601-504-030.
Pracownik porządkowy teren zewnętrzny, z prawem jazdy, Ruda Śl., 20
zł netto/godz., tel. 668-085-925.
Zatrudnię pracownika do prac
ogólnobudowlanych, tel. 603-975040.
Zatrudnię opiekunki do pracy
w Niemczech. Tel. 781-989-873.

Różne
Antyki, starocie, szkło porcelana,
zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki
– kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607912-559.

Z wielkim żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Kazimierza Kulawika

długoletniego pracownika Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składam wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w tych trudnych chwilach.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

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

Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości
oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

Śp. Kazimierza Kulawika

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

dowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634,
502-865-808.

Prezydent i Wiceprezydentom Miasta Ruda Śląska,
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom za okazaną pomoc,
współczucie, złożone wieńce i kwiaty serdeczne podziękowania
składają Żona z Rodziną

Panu Adamowi Sowińskiemu
pracownikowi Administracji Nr 4
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta oraz na tablicy
ogłoszeń Miejskiego Centrum
Kultury im. Henryka Bisty
wykazu lokalu użytkowego,
mieszczącego się w Rudzie
Śląskiej, przy ul. Piotra
Niedurnego 69, który
przydzielony zostanie
w trybie bezprzetargowym,
na podstawie umowy najmu,
zawartej na okres
do 3 lat, z przeznaczeniem
na przechowywanie sprzętu
muzycznego i prowadzenie
prób zespołu.
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KRZYŻÓWKA

| POLECAMY
Ewa Waligóra

Zabójcza wycieczka

KRZYŻÓWKĘ
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Energiczna przewodniczka po Warszawie, Magda Łaszyńska, otrzymuje zlecenie
opieki nad ekscentryczną grupą polonusów
z Wielkiej Brytanii. Kiedy rutynowa impreza
zamienia się w pełną niespodzianek i zamętu kryminalną aferę, do akcji wkracza policja
w osobie przystojnego komisarza Izydora
Kościeszy. Wkrótce okazuje się, że korzenie
całej historii sięgają dwudziestolecia międzywojennego i okupacji.
Magda miota się, próbując realizować
program mimo obecności irytującego komisarza i realnego zagrożenia ze strony
mordercy. Akcja rozwija się w zawrotnym
tempie. Jest tu humor, groza, miłość, namiętność, smutek i tajemnica.
Romantyczny kryminał w scenerii współczesnej i dawnej Warszawy.
Ewa Waligóra, rodowita warszawianka,
ukończyła Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej. Od szesnastu lat jest przewodnikiem miejskim po Warszawie i Zamku
Królewskim. Zajmuje się również projektowaniem i wykonywaniem autorskiej biżuterii, barwnych dzianin i pledów. Jej pasją
jest historia. Kocha kryminały, podróże,
zwiedzanie zabytków i jedzenie w lokalnych
restauracjach, a także psy, a szczególnie
jednego małego, czarnego adopciaczka.
Czasem ucieka od gwarnych ulic miasta na
Mazury, gdzie w ciszy oddaje się medytacji
i jodze. Doświadczenie w pracy przewodnika, zainteresowanie historią, biżuterią
i kryminałami zaowocowały pomysłem na
książkę, która łączy wszystkie te pasje.

POZIOMO: 1 – składak z wiosłami, 5 – ośmieszający utwór literacki, 8 – krzyżuje się z osnową,
9 – żaglica, szklarz, 11 – wątpliwe
przedsięwzięcie, 12 – hałas, tumult,
15 – skupisko ryb, 17 – sprzęt zboża,
20 – mecz lokalnych drużyn,
21 – żywica tropikalna, 24 – lotnictwo: ruchomy element na skrzydle,
25 – paproć, 28 – parów, 29 – wyspa
grecka, 32 – wolnomularz, 33 – pisarz, brazylijski, autor ,,Kakao”,
36 – zawilec, 39 – równoleżniki
ziemskie, nad którymi słońce „zawraca”, 42 – medycyna: anamneza,
43 – tabun, 45 – miękka tkanina bawełniana, 46 – uchwyt na drzwiach,
47 – przylądek na Antarktydzie.
PIONOWO: 1 – żart, wic,
2 – ssak owadożerny, 3 – najpospolitszy minerał skorupy ziemskiej,
4 – starogrecka budowla halowa,
5 – gorąca cząstka, 6 – dwanaście
sztuk, 7 – część bluzy, 10 – dopływ
Odry, 13 – port w Chorwacji,
14 – gromada płazińców, 16 – werset z Koranu, 17 – szpeci podudzie,
18 – klub włoski w Mediolanie,
19 – ozdoba tałesu, 21 – doza,
22 – orator, 23 – dialog, 26 – arkan,
27 – miasto w Chinach, 30 – gniew,
podniecenie, 31 – odm. esperanto,
34 – czynny wulkan na wyspie Luzon, 35 – lanca, 37 – półkolista wnęka w murze, 38 – mitologia grecka:
córka Tantala, 40 – korozja, 41 – zapora, 44 – gatunek papugi.
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Kupon z tej krzyżówki o wartości
50 zł, który jest do realizacji w ﬁrmie
handlowej „Rumcajs” (Ruda ŚląskaOrzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna osoba spośród tych, które
nadeślą na adres redakcji (Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) lub e -mailem (biuro@wiadomoscirudzkie.pl)
hasło, które jest rozwiązaniem krzy-

16

47

żówki. Na rozwiązania czekamy do
10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór kuponu z krzyżówki „WR 48” zapraszamy do redakcji
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (pod nr 889-771-365)
– panią Annę Smandek. Prawidłowe
hasło brzmi: Łakomstwo nie ma
dna.
OGŁOSZENIE

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek
(prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz
redakcji), tel. 512-295-228, Dawid Kosmalski
(sport), tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@
wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda
Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365.
Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk:
Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl
e-mail:
redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych
i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń
mogących godzić w dobre obyczaje

ODWIEDŹ NAS TAKŻE NA FACEBOOKU:
www.facebook.com/WR.WiadomosciRudzkie

Baran – Przed Tobą miły tydzień, o ile go nie zepsujesz.
Zamiast kręcić nosem, doceń
to, co masz.
Byk – Postaraj się wypocząć
i wyspać, bo mogą pojawić
się drobne problemy ze
zdrowiem.
Bliźnięta – W pogoni za
sukcesem nie zapomnij
o swoich najbliższych. Jesteś im potrzebny.
Rak – Najwyższa pora
wyjść z domu. Teraz masz
szansę na znalezienie prawdziwej miłości.
Lew – Nie mieszaj życia zawodowego z osobistym, bo
mogą pojawić się spore problemy.
Panna – Nie wdawaj się
w najbliższym czasie w niepotrzebne dyskusje. Źle na
tym wyjdziesz.
Waga – Musisz się teraz
przyłożyć do pracy, a już
wkrótce zobaczysz, jakie
będą z tego korzyści.
Skorpion – Najbliższy tydzień przyniesie Ci rozstrzygnięcie kilku ważnych
spraw. Bądź cierpliwy.
Strzelec – Postaraj się
wzniecić w partnerze żar namiętności. To jeszcze bardziej umocni Wasz związek.
Koziorożec – Niebawem
nawiążesz nowe znajomości, które pozytywnie zaowocują w przyszłości. Szykuje się wyjazd w weekend.
Wodnik – Wkrótce ktoś będzie bardzo potrzebować
Twojej pomocy i wsparcia.
Nie odmawiaj.
Ryby – Sukcesy bliskich
zmotywują Cię do rozpoczęcia życiowych zmian. To
odpowiedni moment.

WRÓŻKA
JADZIA
zaprasza

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

Lekkoatletyka

Wysokie zwycięstwo Gwiazdy
Szymkiewicz 13’ – Lekki 16’ (sam.),
Szyszko 20’, Jagodziński 23’, 28’,
Tkacz 27’, 34’, Pasierb 31’, 37’, Siadul 34’, Grzywaczewski 39’.
Żółte kartki: Lekki, Szymkiewicz,
Jeleń – Grzybowski.
Czerwona kartka: Grzybowski.
Nowiny (pierwsza piątka): Smoleń
– Łabęcki, Jeleń, Szymkiewicz, Lekki.
Gwiazda (pierwsza piątka): Bogdziewicz – Szyszko, Siadul, Małek,
Gładkowski.

DK

Tenis

Sukcesy Karola Jastrzębskiego w Bielsku-Białej

W dniach 11-13 lutego w Rzeszowie odbyły się Halowe Mistrzostwa
Polski U18 i U20. Rudzcy lekkoatleci, choć nie zdobyli żadnych medali,
uplasowali się w czołówce biegaczy
w naszym kraju, co należy uznać za
spory sukces.
Klub TL Pogoń Ruda Śląską reprezentowała dwójka zawodników – Zuzanna Tkocz (rocznik 2003) oraz Michał Giedź (rocznik 2006). Oboje
w biegach eliminacyjnych wywalczyli awans do finałów B: Zuzanna
w biegu na 200 metrów kobiet U20,
a Michał w biegu na 600 m mężczyzn
U18.
Ostatecznie Zuzanna Tkocz zajęła
siódmą lokatę, a Michał Giedź ósmą.
Ponadto w drodze do finału Michał

W Halowych Mistrzostwach Polski
Rudę Śląską reprezentowali
Michał Giedź i Zuzanna Tkocz.
podbił swój osobisty rekord na dystansie 600 m dzięki wynikowi
1:25.02.
DK

Ju-jitsu

Foto: Facebook/TKSSlavia

Karol Jastrzębski zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo Śląska w zawodach organizowanych w dniach
5-7 lutego w Bielsku-Białej. Dla trenującego na co dzień
w TKS Slavia Ruda Śląska zawodnika był to pierwszy
turniej w tym roku. Zawody dla tenisistów w kategorii
U14 zorganizował BKT Advantage z Bielska-Białej.
W grze pojedynczej Karol zdobył tytuł wicemistrza.
Po drodze do finału Jastrzębski pokonał wszystkich
trzech rywali: Michała Kijasa 6:4 i 6:4, Piotra Kwapisza
6:0 i 6:1 oraz Macieja Tomasika (także 6:0, 6:1). Dopiero
w finale rudzianin przegrał z Jakubem Zagólem 0:6, 1:6.
W deblu natomiast Karol wystąpił wraz z Adrianem
Mazurem z Starochorzowskiego Centrum Sportu „Sokół”. Chłopcy najpierw pokonali parę Hulidov-Tomasiak
6:3, 6:3, a w finale wygrali z parą Kijas-Zagól 2:6, 6:3
[10:5].
DK

Lekkoatleci TL Pogoń
w krajowej czołówce

Worek medali rudzian
w ju-jitsu

Pierwszy start rudzkiego zawodnika w 2022 roku
okazał się dużym sukcesem.
Foto: Facebook/KTJMMA

Gwiazda Ruda Śląska pokonała
Futsal Nowiny aż 10:1 w 15. kolejce
I ligi futsalu. Po kiepskim wejściu
w 2022 rok futsaliści Gwiazdy odnieśli drugie zwycięstwo z rzędu.
Tym razem drużyna Wiktora Grzywaczewskiego, po wygranej z Unią
Tarnów u siebie, rozgromiła Futsal
Nowiny. To pierwsze zwycięstwo naszych futsalistów na wyjeździe od listopada. Do przerwy jednak na tablicy
widniał wynik 1:1, ale dzięki świetnej
skuteczności całego zespołu Gwiazda

umocniła się na 4. pozycji w tabeli. Po
dwie bramki dla gości strzelili Tkacz,
Pasierb i Jagodziński.
To najwyższe zwycięstwo Gwiazdy
w tym sezonie. Kolejny mecz w ramach grupy południowej I Ligi PLF
Gwiazda rozegra u siebie. Rywalem
rudzian będzie AZS Kraków, a spotkanie odbędzie się 20 lutego o godzinie
16 tradycyjnie w hali w Halembie.
Futsal Nowiny
– Gwiazda Ruda Śląska
1:10 (1:1)

Foto: Facebook/TLPogonRudaSlaska

www.wiadomoscirudzkie.pl

Piłka ręczna

Juniorki Zgody zajęły 8. miejsce
w Mistrzostwach Polski
Zgoda Ruda Śląska zakończyła
przygodę w Mistrzostwach Polski Juniorek. W turnieju w ramach 1/4 finału
rozegranym w Kielcach rudzianki poniosły trzy porażki i odpadły z dalszej
rywalizacji.
Podczas piątkowego (11.02) meczu
przeciwko SPR-owi Sośnica przewaga rywalek nad Zgodą wynosiła
w pewnym momencie nawet dziesięć
bramek. Rudzianki próbowały odrobić
straty, co częściowo im się udało, ale
ostatecznie to szczypiornistki z Gliwic
wygrały 31:26. Porażka w pierwszym
meczu oznaczała, że podobnie jak
podczas turnieju w ramach 1/8 finału
w Gnieźnie, drugie spotkanie bielszo-

wiczanki grały o zachowanie nadziei
na awans do dalszej fazy. Niestety
i tym razem rywalki, Korona Handball
Kielce, które również przegrały pierwsze spotkanie, były górą. Zgoda, mimo
dzielnej postawy i zniwelowania czterobramkowego prowadzenia kielczanek tuż po przerwie, ostatecznie przegrała 24:28 (14:18).
W ostatnim meczu grupy nasze piłkarki ręczne spotkały się z SPR-em
Arka Gdynia. Nie było to pierwsze
starcie tych drużyn w ramach Mistrzostw Polski. Niespełna miesiąc
temu zespoły te zmierzyły się w ostatnim meczu 1/16 finału Mistrzostw
Polski. Arka wygrała tamto spotkanie

24:40, aczkolwiek obie drużyny miały już wówczas awans do dalszej fazy
w kieszeni. Jednak i tym razem lepsze były szczypiornistki z Pomorza,
które zwyciężyły 31:23 (9:15). Do
dalszej fazy z grupy ,,kieleckiej”
awans uzyskały Arka oraz SPR Sośnica. W półfinałach zespoły te spotkają się z UKS-em Varsovia Warszawa i MTS-em Kwidzyń.
Pomimo
przegranej
udział
w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski
Juniorów to duży sukces Zgody.
Ostatni raz klub z Bielszowic w tej
kategorii wiekowej na poziomie centralnym występował w sezonie
2017/2018.
DK

To był udany występ rudzkiej młodzieży w Katowicach.
W minioną niedzielę (13.02) w Katowicach odbyły się kolejne zawody
z cyklu Liga Dzieci i Młodzieży, które
okazały się owocne dla zawodników
z Rudy Śląskiej.
Rywalizacja toczyła się w konkurencjach ne waza gi, ne waza no gi
oraz fighting w kategoriach wiekowych U8, U10, U12, U14 i U16.
Zawodnicy KTJ MMA Team trenera Damiana Seweryna otrzymali aż
dwadzieścia krążków. W kategorii
wiekowej U10 Nina Baucz zdobyła
dwa złote medale, Maciej Mamczura
brązowy medal, a Jakub Karaś srebrny
i brązowy. W grupie U12 Oskar Wlo-

sowicz-Iwan wywalczył złoty i srebrny medal, Michał Mamczura srebrny,
zaś Daniel Pytlok brązowy. W kategorii U14 Wojciech Jankowski zdobył
złoty i srebrny medal, a Lena Balcer
srebrny. W najstarszej grupie (U16)
Emilia Zeidler uzyskała dwa srebrne
medale, Zuzanna Duda złoty i dwa
brązowe, zaś Dawid Opałka srebrny
i dwa brązowe.
Ponadto medale zdobyli reprezentanci Academia Gorila Ruda Śląska:
Małgorzata Baucz wywalczyła trzy
złota, Aleksander Woczka dwa złota,
Karol Broda srebro a Wojciech Świerzy brąz.
DK

Piłka ręczna

Porażka SPR-u Grunwald
Szczypiorniści Grunwaldu Ruda
Śląska przegrali w piątek (11.02) na
własnym parkiecie z SMS-em Kielce
20:37 (10:18).
Faworyzowani zawodnicy z Kielc
nie dali szans rudzkiej drużynie. Do
ośmiobramkowej przewagi po pierwszych 30 minutach dorzucili siedem

goli bez odpowiedzi Grunwaldu.
Dzięki temu kielczanie spokojnie kontrolowali mecz do ostatnich chwil.
W drużynie SPR-u najskuteczniejszy
był Mateusz Cieślik z pięcioma bramkami.
SPR Grunwald zajmuje obecnie
przedostatnie miejsce w tabeli. Przed

beniaminkiem I ligi w sezonie zasadniczym jeszcze dziewięć spotkań, które zadecydują o utrzymaniu się na tym
poziomie. Kolejny mecz na własnym
parkiecie Grunwald rozegra w weekend 12-13 marca z AZS-em AGH Kraków, za tydzień natomiast zmierzy się
na wyjeździe z SMS-em II Kielce.

SPR Grunwald
Ruda Śląska
– SMS ZPRP I Kielce
20:37 (10:18)
SPR: Błaś, Cieniek (3 gole), Cieślik
(5), Horodyński (1), Kurełek (2), Kurzawa (1), Matuszewski (2), Milewski,
Miszka (3), Pietruszka, Pilarz, Plu-

czyk, Skutela (1), Suchy (2), Talaga,
Zawadzki.
SMS: Aksamit (2 gole), Antolak (5),
Będzikowski (5), Grzybowski (2), Jarosz (5), Jastrzębski, Kotliński (1),
Majchrzak (1), Michałowicz (10), Poźniak, Stempin, Wiaderny (6), Wiatrzyk.
DK
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