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Rusza nabór do 
przedszkoli

Już w najbliższą środę, 1 marca, w Rudzie Śląskiej ruszy elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli. 
Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 15 marca. Podobnie jak w latach 

poprzednich, nabór będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
Więcej na str. 3
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Czas rozliczeń, 
czas pomagania

Od 15 lutego 
można składać ze-
znania podatkowe, 
a przy okazji przeka-
zać 1,5 procent po-
datku na wybraną 
organizację pożytku 
publicznego. Tych 
w Rudzie Śląskiej 
jest w tym roku 40. 
Termin składania zeznań podatko-
wym upływa 2 maja 2023 r. W tym 
roku można przekazać 1,5 procent 
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Zamiast teorii, 
wolą działanie

Uczniowie rudzkich szkół uczestni-
czą w ogólnopolskiej olimpiadzie 
praktycznej „Zwolnieni z Teorii”, w ra-
mach czego organizują wybrane pro-
jekty społeczne. Dziś przedstawiamy 
działania uczennic II Liceum Ogólno-
kształcącego, które prowadzą akcję 
„ZDRÓWKO! psychiczne”, uczniów 
III Liceum Ogólnokształcącego, którzy 
zrealizowali projekt „Upaść na cztery 
łapy”, a także uczennic III LO, które 
planują przeprowadzić zbiórkę ubrań 
pod hasłem „Oddajemy, przetwarza-
my, pomagamy!”.

Więcej na str. 2

dla OPP zamiast 1 proc., co wynika 
z nowelizacji tzw. Polskiego Ładu.

Więcej na str. 6-7



„ZDRÓWKO! psychiczne”
Racjonalne odżywianie, odpowiednia ilość snu, aktywność fi zyczna, radość z życia, relacje międzyludzkie, 
asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz ze swoimi emocjami to elementy wpływające na 
komfort życia i zdrowie psychiczne. O tym, że we współczesnym świecie coraz więcej młodych ludzi zmaga 
się z problemami i szuka różnych sposobów na ich rozwiązanie, doskonale zdają sobie sprawę twórczynie 
projektu „ZDRÓWKO! psychiczne” z II Liceum Ogólnokształcącego z Wirku. Projekt realizowany jest w ramach 
ogólnopolskiej olimpiady praktycznej „Zwolnieni z Teorii”.
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Dziewczyny są uczennicami II klasy II LO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa 
Morcinka w Wirku. – Fascynuje nas tema-
tyka zdrowia psychicznego. Rozpoczęłyśmy 
od dogłębnego zbadania problemu wśród 
dzieci oraz nastolatków. Ogólnoświatowe 
badania nie wykazują optymistycznych 
wyników, a ponadto coraz więcej osób, 
w tym znanych, zwierza się ze swoich pro-
blemów natury psychicznej – mówi Oliwia 
Stawicka, liderka projektu ,,ZDRÓWKO! 
psychiczne”. – Skala problemu jest tak 
ogromna, że należy o tym otwarcie mówić. 
Wiele osób nadal samodzielnie boryka się 
ze swoimi problemami, ucieka w używki 
czy odosobnienie – dodaje.

Realizatorki projektu „ZDRÓWKO! psy-
chiczne” postanowiły pomóc na miarę 
swoich możliwości. Rozpoczęły od wywia-
dów i konsultacji ze specjalistami oraz stu-
diowania fachowej literatury. Ich działania 
można śledzić na 
Facebooku (fan-
page: Zdrówko 
psychiczne) oraz 
Instagramie (kon-
to: zdrowko_psy-
chiczne). Uczenni-
ce ,,Morcinka” za-
mieszczają tam 
relacje z wywia-
dów, sentencje 
oraz praktyczne 
porady. Wyruszyły 
także do przed-
szkoli oraz szkół 

z prelekcjami i warsztatami, które prowa-
dzą pod okiem specjalistów. Warsztaty zo-
stały już przeprowadzone w miejskich 
przedszkolach nr 21, nr 37 i nr 47 w Rudzie 
Śląskiej oraz w Miejskim Przedszkolu nr 5 
w Bytomiu. W przedszkolach uczennice 

Pomaganie przez zbieranie
„Oddajemy, przetwarzamy, pomagamy!” to projekt 
polegający na przeprowadzeniu zbiórki ubrań w ramach 
olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Nad jej organizacją 
pracują uczennice III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Pawła II z Kochłowic. Zbiórka ubrań odbędzie 
się 5 marca, także w tej dzielnicy.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA LUIZA 

z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 412 

ogłasza, że w dniu 2.03.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółdzielni 
odbędzie się przetarg nieograniczony na odrębną własność lokali 

mieszkalnych położonych na terenie miasta Zabrza, 
a także na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

działki gruntu położonej w Zabrzu.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie spółdzielni, 
pod nr tel. 32 278-67-13 wew. 32, 47, 48, a także na stronie internetowej 

pod adresem www.gsmluiza.com.pl/przetargi.

– Zauważyłyśmy, że ludzie każdego roku wyrzucają kilogramy ubrań, 
a wiele z nich trafi a na tak zwane gigantyczne składowiska ubrań. Po-
stanowiłyśmy coś temu zaradzić, więc razem z lokalną fundacją „Ak-
tywni My” planujemy zorganizować wielką zbiórkę ubrań – mówi Wik-
toria Chrąściel z zespołu projektowego.

Oprócz Wiktorii, akcję „Oddajemy, przetwarzamy, pomagamy!” or-
ganizują Oliwia Kucz, Gabriela Długosz i Natalia Kozubowska. Zbiórka 
odbędzie 5 marca w Kochłowicach na parkingu przy sklepie Ne� o 
(ul. Oświęcimska 106). Akcja trwać będzie od godziny 9 aż do momen-
tu, gdy cały � r będzie zapełniony. – Zabieracie z domów ubrania, któ-
rych już nie potrzebujecie (mogą to być nawet podziurawione rzeczy, 
które zalegają Wam gdzieś głęboko w szafach) i przynosicie pod Nett o, 
a one trafi ają do ti ra. Teraz kolej na nasze działanie. My wysyłamy 
ubrania do fi rmy, która zajmuje się ich skupem. Sprzedajemy wszystko, 
co udało nam się nazbierać, a fundusze, które uzyskamy, przekazujemy 
fundacji – zapowiada Oliwia Kucz. – Niestety nie zbieramy skór, futer 
i puchowych rzeczy, typu kołdry, ani butów – podkreśla.

Pieniądze z marcowej zbiórki ubrań za pośrednictwem fundacji „Ak-
tywni My” przeznaczone zostaną osobie, która w tamtym momencie 
będzie ich najbardziej potrzebowała. JO

Młodzież dla zwierzaków
Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II zrealizowali 
projekt „Upaść na cztery łapy” w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”. 
Głównymi założeniami była pomoc Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt w Chorzowie oraz Stowarzyszeniu Pomocy Bezdomnym 
Zwierzętom „Kocimiętka”.

Zbiórka darów dla schroniska odbyła się 
od 30 stycznia do 17 lutego. Udało się 
zgromadzić dary o wartości 2042 zł. Po-
nadto zbiórka przeprowadzona w Miej-
skim Centrum Kultury im. Henryka Bisty 
pozwoliła na zebranie dodatkowo 243 zł 
na rzecz chorzowskiego schroniska. – Or-
ganizowano również kiermasze w kochło-
wickim liceum na rzecz zebrania budżetu 
potrzebnego do realizacji akcji oraz na Sto-
warzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzę-
tom „Kocimiętka” – podsumowuje Kamil 
Placek, jeden z uczestników projektu.

Okazją do podsumowania tych działań 
był Charytatywny Bal Karnawałowy, który 
odbył się w sobotę (18.02) w Szkole Pod-
stawowej nr 14 w Bielszowicach. Podczas 
wydarzenia udało się zebrać kolejne 850 zł 
(wejściówki), także na cele charytatywne. 

W trakcie balu odbyły się występy tanecz-
ne i wokalne. Nie zabrakło zabaw dla dzie-
ci z animatorami, czy też stoiska, na któ-
rym można było zakupić rękodzieła.

Łączna kwota z kiermaszów i zbiórki 
online wyniosła 2353 zł. Zostanie ona 
przeznaczona na cele Stowarzyszenia Po-
mocy Bezdomnym Zwierzętom „Kocimięt-
ka”. – Cieszę się, że mamy tak wrażliwą 
młodzież. Mam nadzieję, że ta akcja odby-
wająca się pod hasłem „Pomagamy tym, 
którzy o pomoc sami nie umieją poprosić” 
wpisze się na stałe w kalendarz rudzkich 
wydarzeń. Gratuluję organizatorom i dzię-
kuje każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę 
na ten szczytny cel – podsumowała obec-
na podczas balu charytatywnego Anna 
Krzysteczko, wiceprezydent miasta.

JO

koncentrują się przede wszystkim na 
umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Obecnie w II Liceum Ogólnokształcącym 
w Wirku odbywa się Tydzień Zdrowia Psy-
chicznego. W trakcie tego wydarzenia po-
ruszana jest problematyka stresu, depre-
sji, zaburzeń odżywiania, a także uzależ-
nień. Podczas akcji odbywają się także 
warsztaty prowadzone przez specjalistów 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Rudzie Śląskiej.

Projekt „ZDRÓWKO! psychiczne” reali-
zowany jest pod patronatem honorowym 
prezydenta miasta Ruda Śląska. – Projekt 
pozyskał licznych partnerów, dzięki którym 
nieustannie może się rozwijać. Dzięki nim 
m.in. możliwy był zakup maskotki projektu 
– pluszowego misia, a także urozmaicenie 
zajęć o pomoce dydaktyczne – podsumo-
wuje Oliwia Stawicka.
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Zapisy dzieci  
do miejskich przedszkoli
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1 marca w Rudzie Śląskiej ruszy elektroniczna rekrutacja do miejskich przedszkoli. Na 
złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 15 marca. Jeżeli 
dziecko jest już wychowankiem przedszkola i będzie kontynuowało w nim edukację, to 
opiekunowie na złożenie odpowiedniej deklaracji mieli czas do 21 lutego.
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Pomoc 
dla przedsiębiorców
Rudzcy przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej w związku ze zmianą stawki opłaty 
śmieciowej, mogą starać się o ulgi w spłacie zobowiązań. 
Możliwość korzystania z ulg dotyczy także podatków i opłat 
lokalnych, jak również opłat czynszowych za lokale gminne.

Podatki i opłata  
za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych
Przedsiębiorcy mogą starać się 

o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań 
na zasadach ogólnych, wynikających 
z przepisów ordynacji podatkowej 
oraz ustawy o postępowaniu w spra-
wach dotyczących 
pomocy publicz-
nej. Przedsię-
biorcy w ten 
sposób mogą 
wnioskować 
m.in. o odro-
czenie terminu 
płatności, rozłożenie zapłaty na raty 

OPŁATY  

ZA ŚMIECI

Ulgi  

w czynszu

czy umorzenie zaległości podatku lub 
opłaty.

Co ważne, każda sprawa jest trakto-
wana indywidualnie, a podczas ich 
rozpatrywania pod uwagę branych 
jest wiele czynników i przesłanek do-
tyczących sytuacji ekonomicznej pod-
miotów ubiegających się o ulgę. Złoże-
nie wniosku wiąże się także z dostar-
czeniem dokumentów obrazujących 
sytuację finansową przedsiębiorcy. 
Niezbędne jest także wypełnienie for-
mularza informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de mini-
mis (załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  
poz. 311).

Czynsz za lokale gminne
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się 

także o ulgę w opłatach czynszowych 
za lokale gminne. Zasady te precyzują 
odpowiednie uchwały Rady Miasta. 
Ulga dotyczyć może odroczenia termi-
nu płatności czynszu, rozłożenia go na 
raty lub umorzenia całości bądź części 
czynszu. Przedsiębiorcy mogą starać 
się o obniżenie opłaty czyn-
szowej. W tym przypad-
ku stawka czynszu może 
zostać maksymalnie ob-
niżona do wysokości po-
noszonych przez miasto 
kosztów zarządzania nieru-
chomością (aktualnie jest to miesięcz-
nie 3,71 zł/m² netto dla budynków 
gminnych, a w przypadku wspólnot 
mieszkaniowych, w których miasto 
posiada udziały, stawka nie może być 
niższa niż opłaty płacone na rzecz 
wspólnoty).

Bliższe informacje w zakresie podatków i opłat lokalnych można 
uzyskać w Urzędzie Miasta pod nr tel. 32 244-90-00, wew. 5231. 
Bliższe informacje w zakresie opłaty za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych: tel. 32 244-90-00, wew. 3100, 3101, 3102. 

Podobnie jak w przypadku ulg po-
datkowych, każdy składany wniosek 
w sprawie czynszów rozpatrywany 
jest indywidualnie, a pod uwagę bra-
nych jest wiele czynników i przesłanek 
dotyczących sytuacji ekonomicznej 
podmiotów ubiegających się o ulgę. 
Złożenie wniosku wiąże się z dostar-

czeniem szeregu dokumen-
tów obrazujących sytu-
ację finansową przedsię-
biorcy. Wnioski będą 
rozpatrywane przy 

uwzględnieniu przepi-
sów o pomocy de minimis.

Bliższe informacje w sprawie ulg 
w czynszach można uzyskać  
w Urzędzie Miasta pod nr tel.  
32 244-90-00, wew. 2351.

 UM

PReZydeNt Miasta  
RUda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(ii piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości, które 
zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące 

ogródki rekreacyjne w rej. ul. kędzierzyńskiej-Przy kolei.

– Celem naszych działań jest zapew-
nienie wszystkim dzieciom biorącym 
udział w postępowaniu rekrutacyjnym 
miejsc w publicznych przedszkolach. 
Może jednak nie być to placówka poło-
żona najbliżej adresu zamieszkania, bo-
wiem w przypadku przedszkoli nie obo-
wiązuje rejonizacja – mówi anna krzy-
steczko, wiceprezydent miasta ds. spo-
łecznych. – Wprowadzamy również 
w życie niezbędne modyfikacje, np. 
w wyniku zmian organizacyjnych od 
września 2022 roku w Szkole Podstawo-
wej nr 15 uruchomione zostały trzy no-
we oddziały przedszkolne – dodaje.

Nabór do miejskich przedszkoli bę-
dzie trwał od 1 do 15 marca br. Podob-
nie jak w latach poprzednich, będzie 
on prowadzony z wykorzystaniem sys-
temu elektronicznego. – W naborze 
elektronicznym będą brały udział tylko 
dzieci zapisywane do przedszkola po 
raz pierwszy – wyjaśnia aleksandra 
Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty 
Urzędu Miasta. – Jeśli natomiast rodzi-
ce zamierzają zapisać dziecko do inne-
go przedszkola miejskiego, muszą wy-
pełnić deklarację o rezygnacji, a ich 
dziecko będzie uczestniczyło w rekru-
tacji na takich samych zasadach, jak 
dziecko zapisywane do przedszkola po 
raz pierwszy. Co ważne, w przypadku 
nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, 
miejsce w dotychczasowej nie jest dla 
niego zarezerwowane – dodaje.

Rodzice zapisując dziecko do przedszko-
la po raz pierwszy muszą wypełnić w for-
mie elektronicznej wniosek o przyjęcie  
do publicznego przedszkola, znajdujący się 
na stronie internetowej pod adresem  
www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl. 
Rodzice mogą ubiegać się o miejsce 
maksymalnie w trzech placówkach. 
– We wniosku trzeba wypełnić odpo-
wiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, według 
preferencji – tłumaczy aleksandra Piec-
ko. Należy pamiętać, aby wydruk wnio-
sku wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi spełnienie określonych kryteriów 
złożyć w przedszkolu pierwszego wybo-
ru. szczegółowe zasady przeprowadza-
nia rekrutacji oraz wzory wniosków są 
dostępne w każdym przedszkolu. 
– O przyjęciu dziecka do placówki nie bę-
dzie decydować kolejność zgłoszeń. Jed-
nak niezłożenie w terminie od 1 do  
15 marca wniosku do przedszkola  
pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie 
dziecka w procesie rekrutacji – dodaje.

tak jak w latach poprzednich, przy 
naborze dzieci do rudzkich przedszkoli 
publicznych będą obowiązywać usta-
lone kryteria. – Przede wszystkim de-

cyduje liczba punktów kryteriów usta-
wowych. Brane będzie pod uwagę 
pochodzenie z rodziny wielodzietnej, 
niepełnosprawność kandydata, rodzi-
ca bądź rodzeństwa. Istotne będzie 
również to, czy rodzic samotnie wy-
chowuje dziecko oraz czy dziecko obję-
te jest pieczą zastępczą – wylicza na-
czelnik Wydziału Oświaty. – Na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, 
w przypadku uzyskania przez kandy-
datów równorzędnych wyników lub 
jeżeli po zakończeniu tego etapu 
przedszkole lub oddział przedszkolny 
nadal będzie dysponował wolnymi 
miejscami, brane będą pod uwagę do-
datkowe kryteria określone przez Ra-
dę Miasta – dodaje aleksandra Piec-
ko.

do najwyżej punktowanych kryte-
riów drugiego etapu należy praca 
obojga rodziców lub opiekuna samot-
nie wychowującego dziecko (16 pkt), 
uczęszczanie rodzeństwa dziecka do 
tej samej placówki, w której o miejsce 
ubiega się kandydat lub do szkoły pod-
stawowej znajdującej się w tym sa-
mym obiekcie lub powiązanej organi-
zacyjnie z wybranym przedszkolem  
(8 pkt).

31 marca, po weryfikacji wniosków 
i dokumentów potwierdzających speł-
nienie kryteriów, komisja rekrutacyjna 
opublikuje listę dzieci zakwalifikowa-
nych i niezakwalifikowanych do danej 
placówki. Jeżeli dziecko zostanie za-
kwalifikowane, rodzic będzie musiał 
złożyć w przedszkolu, do którego 
dziecko zostało przyporządkowane, 
potwierdzenie woli uczęszczania do 

przedszkola. Ma na to czas do 7 kwiet-
nia. W tym celu rodzic powinien udać 
się do dyrektora przedszkola i podpi-
sać potwierdzenie woli przyjęcia 
dziecka do przedszkola. Niedopełnie-
nie tego obowiązku przez rodziców 
w wyznaczonym terminie jest równo-
znaczne z rezygnacją.

13 kwietnia zostanie podana do 
wiadomości publicznej lista dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych do danego 
przedszkola. W terminie 3 dni od dnia 
podania do publicznej wiadomości li-
sty kandydatów przyjętych i nieprzy-
jętych, rodzic może wystąpić do komi-
sji rekrutacyjnej z wnioskiem o spo-
rządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia dziecka do danego publicz-
nego przedszkola, oddziału przed-
szkolnego w szkole podstawowej. ko-
misja rekrutacyjna sporządza uzasad-
nienie w terminie 3 dni od dnia wy-
stąpienia przez rodzica kandydata 
z wnioskiem.

W postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 
2023/2024 biorą udział dzieci urodzo-
ne w latach: 2020, 2019, 2018 i 2017 
(3-6 latki) zamieszkałe na obszarze 
miasta Ruda Śląska.

W Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 
2022/2023 do 24 przedszkoli miej-
skich, jednego zespołu przedszkoli, 
trzech zespołów szkolno-przedszkol-
nych oraz oddziałów przedszkolnych 
w 10 szkołach podstawowych, w tym 
w dwóch szkołach specjalnych, uczęsz-
cza 4393 dzieci. UM

OGŁOsZeNie



POMOC DLA AKTYWNYCH 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dzieciak i senior w fi lharmonii
„Dzieciak w Filharmonii” oraz „Filharmonia Seniora” to cykliczne spotkania muzyczno-edukacyjne 
organizowane w Miejskim Centrum Kultury przez Mirosława Krause, dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych 
I i II stopnia w Rudzie Śląskiej. Ten pierwszy program umuzykalniający przeznaczony jest dla dzieci w wieku 
od kilku do kilkunastu lat, a drugi dla starszej grupy mieszkańców. Jednak cele obydwu spotkań są te same: 
poznanie nowych instrumentów, ich budowy oraz brzmienia, a także zrozumienie funkcjonowania fi lharmonii 
„od kuchni” oraz edukacja muzyczna połączona z poznawaniem zasad obowiązujących podczas koncertów, 
spektakli czy przedstawień.
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Program, którego głównym celem 
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo 
benefi cjentów programu w życiu spo-
łecznym, zawodowym oraz w dostępie 
do edukacji, w głównej mierze skiero-
wany jest do osób niepełnosprawnych 
w wieku aktywności zawodowej z dys-

Szczegółowych informacji na temat realizacji zadania udzielają pracownicy 
Działu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, parter, pokój nr 9.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej 
pełni rolę realizatora, 
fi nansowanego przez 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
pilotażowego 
programu 
„Aktywny Samorząd”. 

funkcją narządu ruchu, wzroku i słu-
chu ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. 

Wniosek o dofi nansowanie z PFRON 
należy składać w Systemie Obsługi 
Wsparcia (SOW) – pla� ormie interne-
towej przygotowanej przez PFRON do-
stępnej pod adresem sow.pfron.org.pl 
– bez wychodzenia z domu, bez kolejek 
i bez barier. Dzięki nowoczesnej plat-
formie informatycznej można uzy-
skać informację na 
temat wsparcia dostępnego 
z PFRON, a następnie wypeł-
nić, podpisać i złożyć wniosek, 
dokonać ewentualnych wyja-
śnień i uzupełnień, podpisać umo-
wę oraz rozliczyć dofi nansowanie.

Wdrożone rozwiązania pozwalają, 
aby cały proces związany z dofi nanso-
waniami był realizowany elektronicz-

nie. Dzięki systemowi SOW składanie 
wniosków o środki PFRON możliwe 
jest bez wychodzenia z domu, 24 go-
dziny na dobę, dając istotną przewagę 
nad tradycyjną formą papierową, któ-
ra wymaga osobistego stawiennictwa 
w urzędzie. 

Złożenie wniosku o dofi nansowanie 
w systemie SOW może być pierwszym 
krokiem do korzystania z całej gamy 
usług i instrumentów dostępnych dla 
posiadaczy podpisu elektronicznego 

lub Profi lu Zaufanego na pla� ormie 
ePUAP. 

W przypadku osób nieposiadają-
cych w domu komputera możliwy jest 
telefoniczny kontakt z pracownikiem 
Działu Wsparcia Osób Starszych i Nie-
pełnosprawnych Miejskiego Ośrodka 

REALIZOWANA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Pomocy Społecznej celem uzyskania 
pomocy przy składaniu wniosków 
i w razie potrzeby udania się pracow-
nika do miejsca zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej.

PRACOWNICY 
DZIAŁU 

przyjmują codziennie 
w następujących 

godzinach:
poniedziałek 
14.00-16.30 

wtorek, środa, piątek 
8.00-10.00 
czwartek 

14.00-15.00 
Informacje telefoniczne 

udzielane są 
pod numerem 

telefonu 32 344-03-23,
wew. 304.

OGŁOSZENIE

Wszystko zaczęło się od „Filharmonii 
Przedszkolaka”, którą Mirosław Krause, 
dyrektor ZSM I i II st. oraz twórca licznych 
projektów muzycznych, realizuje od kil-
kunastu lat. – W związku z zainteresowa-
niem i pytaniami, postanowiłem konty-
nuować ten projekt wśród szerszej grupy 
dzieci. W ten sposób, po rozmowach 
z Miejskim Centrum Kultury, zrodził się 
pomysł na projekt „Dzieciak w Filharmo-
nii”  – mówi pomysłodawca muzyczno-
edukacyjnych spotkań. – Cała idea pole-
ga na tym, że spotykamy się cyklicznie 
przez cały rok szkolny i każdego miesiąca 
zapraszam nowego artystę (najczęściej 
są to nasi pedagodzy – muzycy śląskich 
orkiestr symfonicznych i zespołów kame-
ralnych), specjalistę w wąskiej dziedzinie. 
Najważniejszym punktem spotkania jest 
bowiem prezentacja poszczególnych in-
strumentów. Dotychczas nasi słuchacze 
poznali  saksofon, obój, klarnet, skrzypce, 
kontrabas, wiolonczelę, waltornię i całą 
rodzinę instrumentów perkusyjnych. Do-
datkowo na każde spotkanie przygoto-

wuję prezentację multi medialną, dzięki 
której dzieci oglądają w przybliżeniu czę-
ści instrumentów, mogą zobaczyć pra-
cownię lutniczą, czy historyczną wersję 
prezentowanego instrumentu – dodaje 
Mirosław Krause.

Uzupełnieniem tego są piosenki autor-
stwa pomysłodawcy spotkań, więc dzieci 
poprzez zabawę uczą się prostych mu-
zycznych terminów, czy nazw części in-
strumentów. Dodatkowo młodzi słucha-
cze wprowadzani są w świat fi lharmonii 
i zasad tam panujących (odpowiedni 
ubiór i zachowanie). Dzieci zapraszane są 
też na scenę MCK-u, gdzie mają okazję 
spróbować swoich sił, wydobywając 
dźwięki na mniejszych wersjach instru-
mentów. Nie brakuje też czasu na rozmo-
wę z zaproszonym artystą i zadanie mu 
dodatkowych pytań. – Chcę dążyć do te-
go, żeby po całym cyklu, który trwa od 
stycznia 2022 roku i przewidziany jest na 
dwa lata, kiedy dzieci zasiądą w fi lharmo-
nii albo w innej instytucji kultury, będą 
potrafi ły rozróżnić klarnet od oboju i będę 

wiedziały, że ten „zakręcony instrument” 
to saksofon, a „wielkie cymbałki”, jak je 
nazywają, to tak naprawdę ksylofon. Za-
leży mi także na tym, aby wiedziały, jak 
zachować się przed, w trakcie i po koncer-
cie – podsumowuje dyrektor Krause.

Projekt „Dzieciak w Filharmonii” był 
impulsem do stworzenia jeszcze jednego 
cyklu spotkań – tym razem dla seniorów, 
którzy sami to zaproponowali. I tak od 
maja ubiegłego roku w nowobytomskim 
MCK-u regularnie odbywa się „Filharmo-
nia Seniora”. – Okazało się, że ciekawość 
i fascynacja instrumentami wśród senio-
rów jest równie duża, jak u naszych naj-
młodszych słuchaczy. Spotkania z nimi 
mają podobny przebieg, przy czym senio-
rom mogę przekazać o wiele więcej szcze-
gółów na przykład na temat kompozyto-
rów, czy form muzycznych. Ośmieliłem się 
nawet im opowiedzieć o aspektach doty-
czących zachowań słuchaczy z punktu wi-
dzenia muzyka występującego na scenie 
– wyjaśnia Mirosław Krause. – To właśnie 
seniorzy są tą grupą, która ma mnóstwo 

pytań i najczęściej to oni dłużej rozma-
wiają z zaproszonym artystą – dodaje.

Zarówno w przypadku „Dzieciaka w Fil-
harmonii”, jak i „Filharmonii Seniora” spo-
tkania trwają od 45 do 60 minut. Najbliż-
sze odbędą się 26 lutego (niedziela) 
– „Dzieciak w Filharmonii” o godz. 16.30, 
a „Filharmonia Seniora” o godz. 18, zaś 
kolejne 26 marca i 16 kwietnia o analo-
gicznych godzinach. Bilety w cenie 20 zł od 
osoby można kupić na stronie interneto-
wej Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bi-
sty, gdzie organizowane są obydwa spo-
tkania. – Jestem przekonany, że tego typu 
projekty są potrzebne w mieście. Widzę na 
spotkaniach te same osoby, a frekwencja 
ciągle ma tendencje zwyżkowe – podsu-
mowuje Mirosław Krause. JO

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na ta-
blicy 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 bezprzetargo-
wym, na podstawie umowy najmu, 
zawartej na okres do 3 lat, z prze-
znaczeniem na montaż i przecho-
wywanie urządzeń technicznych.

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na ta-
blicy ogłoszeń Miejskiego Centrum 
kultury im. Henryka Bisty wykazu 
lokalu użytkowego, mieszczącego 
się w Rudzie Śląskiej, przy ul. Pio-
tra Niedurnego 69, który przydzie-
lony zostanie w trybie bezprze-
targowym, na podstawie umowy 
najmu, zawartej na okres do 3 lat, 
z przeznaczeniem na działalność 
orkiestry dętej.

OGŁOSZENIA
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Imię 
i nazwisko 
adwokata

Miasto, 
w którym 
siedzibę 

ma 
adwokat

Adres Kancelarii Numer 
telefonu

Deklarowany 
sposób 

udzielenia 
porady

Data i godzina pełnionego 
dyżuru przez adwokata

Rafał 
Radłowski

Ruda 
Śląska, 
Czeladź

ul. Oświęcimska 118, 
Ruda Śląska; 

Rynek 8, Czeladź
511-872-393 telefonicznie codziennie 20-26.02 

w godz. 10.00-17.00

Monika 
Michońska

Ruda 
Śląska, 
Czeladź

ul. Oświęcimska 118, 
Ruda Śląska;  

Rynek 8, Czeladź
889-102-304 telefonicznie codziennie 20-26.02 

w godz. 10.00-17.00

Michał 
Tomecki Ruda Śląska Piłsudskiego 6 661-865-447 telefonicznie 20.02  

w godz. 16.00-17.00

Filip Derkacz Zabrze
ul. Padlewskiego 

2/2,  
41-800 Zabrze

518-433-654

telefonicznie 
i stacjonarnie, 
a 25.02, 26.02 
– telefonicznie

codziennie 20-26.02 
w godz. 16.00-18.00

Magdalena 
Richert 

-Gieszkiewicz
Zawiercie Aleja Władysława 

Sikorskiego 20 790-277-525 telefonicznie

20.02 telefonicznie 
w godz. 10.00-14.00 

i stacjonarnie  
w godz. 16.00-18.00

Monika 
Wszołek Gliwice ul. Zwycięstwa 27/2 515-240-777 telefonicznie 

i stacjonarnie

20.02 w godz. 10.00-13.00
stacjonarnie, w godz.  

15.00-18.00 telefonicznie
Maciej 
Stęchły Rybnik ul. Gliwicka 24/2 793-200-024 telefonicznie 

i stacjonarnie
21-23.02  

w godz. 8.00-13.00
Tomasz 
Franosz Ruda Śląska ul. 1 Maja 127 32 248-10-60 telefonicznie 21, 22, 23.02  

w godz. 8.00-12.00
Krzysztof 
Drewnik Bytom ul. Karbowska 24 537-444-486 stacjonarnie 21-24.02 

w godz. 14.00-17.00

Małgorzata 
Urawska Gliwice ul. Bankowa 1/4 32 231-14-12 telefonicznie, 

stacjonarnie

codziennie po tel. 
umówieniu terminu 
w godz. 12.00-15.00

Agnieszka 
Szeja

Tarnowskie 
Góry

ul. Jana III 
Sobieskiego 23 32 382-40-34 stacjonarnie 21.02  

w godz. 10.00-16.00

Mateusz 
Marcol Rybnik ul. Gliwicka 24/2 32 423-73-76, 

501-153-452

telefonicznie, 
stacjonarnie po 
wcześniejszym 

umówieniu 
terminu

20.02 w godz. 7.00-17.00;  
21-23.02 

w godz. 7.00-15.00; 
24.02 w godz. 7.00-13.00

Aleksandra 
Trzaska 
-Paszek

Jaworzno ul. Grunwaldzka 
41/1

32 768-86-66, 
502-507-968

telefonicznie, 
bądź 

stacjonarnie 
po uprzednim 

umówieniu
Maciej 
Kubera Gliwice ul. Zwycięstwa 

14/19 883-311-177 telefonicznie 20-22.02 oraz 24-26.02  
w godz. 14.00-17.00

Marek Stańko 
(adw.), 

Katarzyna 
Podesek 

(apl. adw.)

Katowice
ul. Jana III 

Sobieskiego 11  
lok. CD206

511-501-240 telefonicznie 
i stacjonarnie

23.02
w godz. 9.00-14.00

Rafał Stęchły Rybnik ul. Gliwicka 24/2 501-169-199

telefonicznie 
i stacjonarnie 

w siedzibie 
kancelarii

21.02 w godz. 12.00-16.00;  
23.02 w godz. 10.00-14.00; 
24.02 w godz. 8.00-12.00

Karolina 
Nawrot Sosnowiec ul. Jana Długosza 

23c 883-700-785
stacjonarnie 
w siedzibie 
kancelarii

24.02 
w godz. 9.00-17.00

Jacek 
Wyleżuch Żory ul. Wodzisławska 6C 601-477-626

stacjonarnie 
w siedzibie 
kancelarii

codziennie 20-26.02
po uprzednim 

telefonicznym umówieniu 
wizyty

Krzysztof 
Zając Rybnik ul. Gliwicka 24/2 507-677-725 telefonicznie/

stacjonarnie

21.02 – dyżur stacjonarny 
w godz. 14.00-16.00; 

22.02 – dyżur telefoniczny 
w godz. 9.00-15.00; 

23.02 – dyżur stacjonarny 
w godz. 14.00-17.00

Angelika 
Korynt

Tarnowskie 
Góry

ul. Szwedzka 2  
lok. A2/11 788-887-789

telefonicznie/
stacjonarnie 

po uprzednim 
umówieniu 

terminu 
telefonicznie

22.02 
w godz. 9.00-15.00

Piotr 
Ludwiński Katowice ul. Panewnicka 25 691-499-028 telefonicznie/

stacjonarnie

stacjonarnie 
i telefonicznie: 24.02 

w godz. 10.00-12.00 oraz 
telefonicznie 23.02.  
godz. 11-00-13.00

Przemysław 
Jarząbek Zabrze ul. gen. Zygmunta 

Padlewskiego 6/48 697-027-606 telefonicznie 23.02 w godz. 14.00-18.00;  
24.02 w godz. 08.00-12.00

Sandra 
Grzywocz 
-Nowak

Chorzów ul. Rynek 13/3 505-549-967

telefonicznie, 
a stacjonarnie 
po uprzednim 
umówieniu się 
telefonicznie

22.02 w godz. 9.00-13.00; 
23.02 w godz. 9.00-13.00; 
24.02 w godz. 9.00-13.00

Marek 
Gmyrek Racibórz ul. Michała  

Drzymały 16 723-636-584 telefonicznie 23.02  
w godz. 10.00-17.00

Adam 
Malcher Rybnik ul. Jana III 

Sobieskiego 21 696-541-828 telefonicznie 20.02  
w godz. 10.00-11.00

Paulina 
Rzeszut Chorzów ul. Wolności 35 508-432-507 telefonicznie 23.02  

w godz. 15.00-17.00

Dawid Bilski Ruda Śląska ul. Niedurnego 55/2 791-991-948 telefonicznie 20-22.02,  
w godz. 17.00-18.00

Piotr Kudelko Ruda Śląska ul. Antoniego  
Nowary 4 609-109-229

stacjonarnie 
w siedzibie 
kancelarii

20.02 oraz 22.02  
w godz. 9.00-15.00

Bartłomiej 
Wojas Gliwice Rynek 2  

lok. 4 697-505-999 telefonicznie   
i stacjonarnie

20.02, 22.02, 24.02 
w godz. 9.00-17.00

Bartosz 
Joniec Ruda Śląska ul. 1 Maja 339 882-801-980 telefonicznie 

i stacjonarnie

21.02. w godz. 9.00-12.00 
telefonicznie; 22.02 
w godz. 9.00-12.00 

stacjonarnie w siedzibie 
kancelarii

Sylwia 
Gierczyńska 

-Marcinkiewicz
Sosnowiec ul. 3 Maja 19 694-286-786; 

793-391-926
telefonicznie
i stacjonarnie

22-24.02,  
w godz. 12.00-18.00 

telefonicznie,  
23.02 w godz. 15.00-19.00 

stacjonarnie  
po uprzednim kontakcie 

telefonicznym

NieodpłatNe porady prawNe
W dniach od 20 do 26 lutego 2023 r. członkowie Izby Adwokackiej w Ka-

towicach uczestniczą w organizacji Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem. Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie,  
z racji obchodzonego 22 lutego Dnia Ofiar Przestępstw. W związku z tym 
adwokaci Izby zapraszają do korzystania z udzielanych nieodpłatnie porad 
prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach zaplanowa-
nych dyżurów. Pomoc prawna będzie udzielana co do zasady za pomocą 
środków komunikowania się na odległość, z możliwością spotkania stacjo-
narnie w kancelarii wybranego adwokata po uprzednim ustaleniu z nim ter-
minu. W projekcie corocznie biorą udział między innymi sądy, prokuratury, 
jednostki Policji, organizacje pozarządowe i przedstawiciele zawodów praw-
niczych. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać 
bezpłatną poradę prawną m.in. w sądach, zaś z ramienia Izby Adwokackiej 
zdalnie, kontaktując się z adwokatami, którzy podjęli się pomocy prawnej 
w ramach obchodów. Celem organizacji obchodów Tygodnia Pomocy Oso-
bom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest zwrócenie szczególnej uwagi na 
potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

LIstA ADwoKAtów wrAz z DAtAMI I goDzINAMI pełNIeNIA przez NIch Dyżurów:



I. STOWARZYSZENIA REJESTROWANE 
I FUNDACJE MAJĄCE SIEDZIBĘ  

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

1. Bractwo Kurkowe  
Miasta Ruda Śląska 
nr KRS: 0000002929

Cele statutowe: krzewienie uczuć pa-
triotycznych; popularyzowanie tradycji 
i historii oręża polskiego; wspomaga-
nie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

2. Fundacja „Anioły w Piżamkach”
nr KRS: 0000746019

Cele statutowe: uwrażliwianie dzieci 
na potrzeby i tęsknoty chorych, a tak-
że zachęcanie do działań na rzecz po-
trzebujących.

3. Fundacja Integracji  
i Kreatywności AKUKU

nr KRS: 0000585840
Cele statutowe: wspieranie i promo-
wanie szeroko pojętej integracji,  
kreatywności i innowacyjności w dzia-
łalności wychowawczo-edukacyjnej; 
wspieranie aktywności kulturalnej,  
artystycznej i prospołecznej.

4. Fundacja Minionej Epoki
nr KRS: 0000307419

Cele statutowe: pielęgnowanie trady-
cji narodowej; ochrona dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego; tworze-

nie interaktywnych ośrodków kultury 
i sztuki, w tym muzeum.

5. Górniczy Klub Sportowy  
„Grunwald”

nr KRS: 0000077324
Cele statutowe: propagowanie kultu-
ry fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 
tworzenie warunków rekreacji dla 
mieszkańców miasta Ruda Śląska;  
organizowanie sekcji sportowych  
dla wyczynowego i masowego upra-
wiania sportu.

6. Klub Sportowy „Zgoda” 
Ruda Śląska-Bielszowice

nr KRS: 0000227877
Cele statutowe: propagowanie kultury 
fizycznej i sportu; organizowanie wy-
chowania fizycznego dzieci i młodzie-
ży; stwarzanie członkom klubu warun-
ków do uprawiania sportu, w tym 
sportu wyczynowego i profesjonalne-
go oraz promocja miasta Ruda Śląska.

7. Ludzie Serca
nr KRS: 0000478010

Cele statutowe: organizowanie i nie-
sienie pomocy chorym i niepełno-
sprawnym dzieciom i młodzieży do 
18. roku życia.

8. Ośrodek Święta Elżbieta
nr KRS: 0000689791

Cele statutowe: pomoc osobom nie-
pełnosprawnym i ich rodzinom po-
przez m.in. kompleksową działalność 
rehabilitacyjną, opiekuńczą, wycho-
wawczą, kulturalną, oświatową i ewan-
gelizacyjną; działania integracyjne. 

9. Rudzki Uniwersytet  
Trzeciego Wieku 

nr KRS: 0000213614
Cele statutowe: zachowanie i zwięk-
szenie intelektualnej, psychicznej  
i fizycznej sprawności członków sto-
warzyszenia; edukacja w różnych dzie-
dzinach nauk, np. w formie wykładów, 
seminariów, lektoratów języków  
obcych; aktywizacja społeczna osób 
starszych. 

10. Rudzkie Konto Pomocy 
nr KRS: 0000002681

Cele statutowe: wszechstronna po-
moc osobom, rodzinom i środowi-
skom upośledzonym społecznie, ma-
terialnie lub zdrowotnie; udzielanie 
bezzwrotnych zapomóg; pomoc 
w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji; 
bezpłatne poradnictwo.

11. Rudzkie Stowarzyszenie 
Amazonek „RELAKS”
nr KRS: 0000003736

Cele statutowe: wszechstronne dzia-
łanie na rzecz osób dotkniętych cho-

robami nowotworowymi ze szczegól-
nym uwzględnieniem nowotworów 
piersi; prowadzenie działań ukierun-
kowanych na poprawę warunków  
ich życia oraz zwiększenie uczestnic-
twa w życiu społecznym.

12. Rudzkie Stowarzyszenie
Inicjatyw Niebanalnych „In-nI” 

nr KRS: 0000081653
Cele statutowe: działanie na rzecz 
rozwoju kultury i sztuki poprzez upo-
wszechnianie wiedzy oraz wspieranie 
inicjatyw kulturalnych; aktywizacja 
środowisk amatorskich i profesjonal-
nych twórców.

13. Rudzkie Stowarzyszenie 
Pomocy Ofiarom Przestępstw

nr KRS: 0000178360
Cele statutowe: pomoc ofiarom prze-
stępstw i przemocy, w tym przemocy 
w rodzinie; udzielanie pomocy praw-
nej, psychologicznej, m.in. w sporzą-
dzaniu pozwów, wniosków, zażaleń; 
utrzymywanie kontaktów z jednostka-
mi ochrony porządku prawnego w ce-
lu wypracowania sposobów przeciw-
działania zjawiskom patologii społecz-
nej.

14. Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „Zdrowe Życie”

nr KRS: 0000003233

Cele statutowe: wszechstronna po-
moc osobom uzależnionym  w kształ-
towaniu własnego rozwoju i odzyska-
niu właściwej postawy w najbliższym 
otoczeniu; przeciwdziałanie uzależ-
nieniom i patologiom społecznym; 
promocja abstynencji i trzeźwego sty-
lu życia. 

15. Stowarzyszenie „Barwy Śląska”
nr KRS: 0000300816

Cele statutowe: promocja sztuki  
intuicyjnej i jej naukowe badania.

16. Stowarzyszenie 
„Dominus”

nr KRS: 0000411540
Cele statutowe: wspieranie nauczy-
cieli i uczniów w rozwoju skierowa-
nym na tworzenie specjalistycznej, 
nowoczesnej i otwartej na zmiany 
edukacji; prowadzenie działalności 
edukacyjnej i kulturalnej; zapewnienie 
uczniom równych szans.

17. Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi 

przy KWK „Halemba”
nr KRS: 0000508559

Cele statutowe: dobro społeczeństwa 
polskiego i człowieka poprzez honoro-
we krwiodawstwo; szeroka populary-
zacja idei honorowego krwiodawstwa 
i rejestracji dawców szpiku.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1,5% PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2022 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ:

Wspieraj OPP i przekaż 1,5%Do 2 maja br. jest czas, by złożyć 

zeznanie podatkowe. – Apeluję, 

żeby przy tej okazji pamiętać 

o przekazaniu 1,5% podatku  

na organizację pożytku publicznego 

– mówi prezydent Michał 

Pierończyk. – Nie ponosimy z tego 

tytułu żadnych kosztów, nawet 

kwotę wylicza za nas urząd 

skarbowy, a organizacje uzyskują 

wsparcie dla swojej działalności, 

z której często wszyscy korzystamy 

– podkreśla. Lista rudzkich 

organizacji, na które można 

przeznaczyć 1,5%, znajduje się na 

stronie: https://www.rudaslaska.pl/

organizacje-pozarzadowe/poltora-

procent/, natomiast spis 

ogólnopolski znajduje się tutaj: 

https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
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Do tej pory na OPP podatnicy mogli 
przekazywać 1% podatku. Jednak obo-
wiązujący od ubiegłego roku Polski Ład 

i podwyższenie kwoty wolnej od podat-
ku spowodowałoby, że do organizacji 
wpłynęłoby mniej środków. By zapobiec 
stratom wprowadzono nowelizację 
ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie i od tego roku 
będzie to 1,5%. 

– Rozliczając  się  z  fiskusem,  warto 
upewnić  się,  że  1,5%  podatku  trafi  na 
rzecz  stowarzyszenia  bądź  fundacji 
działającej na rzecz mieszkańców Rudy 
Śląskiej  i  mającej  status  OPP  – mówi 
prezydent Pierończyk. – Urząd  skarbo-
wy nie ma kompetencji, żeby to za nas 
zrobić,  a  procedura  jest  maksymalnie 
uproszczona,  więc  szkoda  z  tej  szansy 
nie skorzystać – podkreśla. 

W Rudzie Śląskiej do uzyskania 1,5% 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych za rok 2022 uprawnionych jest 
29 stowarzyszeń rejestrowanych i fun-
dacji, 9 terenowych jednostek ogólno-
polskich OPP oraz dwie organizacje  
spoza miasta działające na rzecz rudzian.  
Jeśli w poprzednich zeznaniach wybrali-
śmy adresata 1%, to nawet gdy w tym 
roku tego nie powtórzymy, wyliczona 
kwota trafi na jego konto. Jeśli do tej 
pory tego nie zrobiliśmy lub chcemy na-
sze wsparcie przekazać innej OPP,  
to możemy to zrobić wybierając odpo-

wiednie dane w rubryce „Wniosek 
o przekazanie 1,5% podatku należnego 
na rzecz organizacji pożytku publiczne-
go OPP”. W przypadku gdy nie znamy 
danych OPP, którą chcemy wesprzeć, 
należy kliknąć przycisk „Pokaż mi orga-
nizacje”. Jeśli podatnik wskaże w tej ru-
bryce organizację, której nie ma w wy-
kazie, kwota nie trafi do żadnej OPP 
tylko do budżetu państwa. Jeśli nato-
miast proces zostanie przeprowadzony 
prawidłowo, kwota trafi na konto orga-
nizacji do końca lipca br. 

O 1,5% swojego podatku mogą rów-
nież decydować emeryci. Mogą samo-
dzielnie wypełnić PIT-37 na podstawie 
PIT-u, który przysyła ZUS lub wypełnić 
PIT-OP, w którym wskazuje się wybraną 
organizację. 

Podobnie jak w latach ubiegłych wy-
pełnione zeznania podatkowe są do-
stępne w usłudze Twój e-PIT na stronie 
rządowej podatki.gov.pl. Chociaż na 
rozliczenie się z fiskusem mamy czas  
do 2 maja br., to lepiej zrobić to jak naj-
szybciej. Jeśli nie zmieścimy się w usta-
wowym terminie, nie grożą nam kary, 
ale skarbówka zaakceptuje PIT rozliczo-
ny automatycznie. W takim razie może-
my być stratni z powodu braku odliczeń 
przysługujących nam ulg. Ostatecznym 

dowodem, że urząd skarbowy otrzymał 
prawidłowe i terminowe zeznanie, jest 
Urzędowe Poświadczenie Odbioru 
(UPO).

Przypomnijmy, że 1,5% mogą przeka-
zywać OPP rozliczający się w Polsce po-
datnicy podatku dochodowego od osób 
fizycznych, opodatkowani ryczałtem  
od przychodów ewidencjonowanych, 
prowadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą korzystający z liniowej, 
19-procentowej stawki podatku,  
a także emeryci. Taką możliwość wpro-
wadziła ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2003 r., 
a podatnicy skorzystali z niej pierwszy 
raz w 2004 r. ok. 80 tys. osób zdecydo-
wało się wtedy skorzystać z tej okazji, 
dzięki czemu OPP zasiliło ponad 
10 mln zł. 

– Cieszy fakt, że z roku na rok do or-
ganizacji  trafia  coraz  więcej  środków 
– zauważa Jerzy Szczerbiński, pełno-
mocnik prezydenta miasta ds. organiza-
cji samorządowych. Warto dodać,  
że poza wyborem organizacji podatnicy 
mają możliwość wskazania konkretne-
go celu bądź osoby, np. będącej pod 
opieką organizacji, która skorzysta 
z przekazanych pieniędzy. Wystarczy 
w odpowiedniej rubryce uzupełnić po-

le oznaczone adnotacją „Informacje 
dodatkowe”. –  Jeśli  chcemy zweryfiko-
wać,  jak  fundacja  czy  stowarzyszenie 
wykorzystały dochód, dane znajdziemy 
w  rocznych  sprawozdaniach,  które  są 
umieszczane  na  stronach  interneto-
wych podmiotów – dodaje Jerzy Szczer-
biński.

W 2022 r. z rozliczeń rocznych za 
2021 r. ok. 15,9 mln podatników prze-
kazało 1% należnego podatku organiza-
cjom pożytku publicznego. Z tego tytu-
łu na konta OPP wpłynęły środki w wy-
sokości 1,114 mld zł. Przeciętna kwota 
przekazana na rzecz organizacji wynio-
sła 70 zł. W skali kraju największe środ-
ki, ponad 210 mln zł, wpłynęły na konto 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

Na koniec 2022 r. 9197 podmiotów 
miało status OPP. Organizacje najczę-
ściej prowadziły nieodpłatną działal-
ność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
dzieci i młodzieży, wpierania i upo-
wszechniana kultury, nauki i edukacji, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa, po-
mocy społecznej, ekologii i ochrony 
zwierząt czy działalność na rzecz senio-
rów. Warto podkreślić, że funkcjono-
wanie organizacji pożytku publicznego 
opiera się na pracy społecznej, a 3/4 
personelu stanowią wolontariusze.



18. Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży „Przystanek” 

nr KRS: 0000235253
Cele statutowe: prowadzenie działal-
ności na rzecz ogółu społeczeństwa, 
szczególnie w zakresie: ochrony i pro-
mocji zdrowia, nauki, szkolnictwa 
wyższego, edukacji, oświaty i wycho-
wania, wypoczynku dzieci i młodzieży; 
promocja i organizacja wolontariatu; 
działalność wspierająca rozwój wspól-
not i społeczności lokalnych.

19. Stowarzyszenie Nasza Siódemka
nr KRS: 0000674788

Cele statutowe: działanie na rzecz wy-
równywania szans dzieci i młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem; pobudzanie 
ich do aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

20. Stowarzyszenie Opieki 
Hospicyjnej i Paliatywnej 

im. Jana Pawła II 
nr KRS: 0000004129

Cele statutowe: świadczenie pomocy 
medycznej i duchowej choremu w ter-
minalnym okresie choroby nowotwo-
rowej oraz jego rodzinie; propagowa-
nie idei opieki hospicyjnej i paliatyw-
nej oraz udział w jej organizowaniu.

21. Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
nr KRS: 0000006849

Cele statutowe: pozaszkolne formy 
edukacji sportowej oraz zajęć sporto-
wych rekreacyjnych; opieka dzienna 
nad dziećmi.

22. Stowarzyszenie Pomocy Rodzi-
nom Hutniczym Ruda Śląska

nr KRS: 0000241090
Cele statutowe: działalność pomocni-
cza dla rodzin będących w trudnej 
sytuacji materialnej lub życiowej 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin 
związanych z przemysłem hutniczym.

23. Stowarzyszenie 
Rekreacyjno-Sportowe 

„Gwiazda” Ruda Śląska 
nr KRS: 0000001693

Cele statutowe: uczestniczenie w roz-
woju kultury fi zycznej; upowszechnianie 
rekreacji ruchowej i profi laktyki zdro-
wotnej; rozwijanie działalności prowa-
dzącej do utrzymania i podnoszenia 
sprawności fi zycznej społeczeństwa.

24. Stowarzyszenie
 Rodzin Osób 

Niepełnosprawnych „Nadzieja” 
nr KRS: 0000003051

Cele statutowe: wzajemne wspieranie 
się członków stowarzyszenia w działa-
niach opiekuńczych, terapeutycznych 
i innych wobec pozostających pod ich 
pieczą osób niepełnosprawnych.

25. Stowarzyszenie 
Świętego Filipa Nereusza 

nr KRS: 0000013532
Cele statutowe: pomoc rodzinom i oso-
bom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej i zagrożonym wykluczeniem 
społecznym; działalność wychowaw-
cza, oświatowa i edukacyjna; organiza-
cja wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 
poradnictwo obywatelskie.

26. Stowarzyszenie „Warto!” 
nr KRS: 0000457226

Cele statutowe: działalność na rzecz 
osób z niepełnosprawnością, ich 
wszechstronnego rozwoju, rehabilita-
cji, nauczania, opieki i integracji spo-
łecznej; przeciwdziałanie uzależnie-
niom i patologiom społecznym.

27. Towarzystwo Lekkoatletyczne 
„Pogoń” 

nr KRS: 0000313833
Cele statutowe: rozwijanie różnych 
form kultury fi zycznej w środowisku 
dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdol-
nień sportowych i sprawności fi zycz-
nej wśród dzieci i młodzieży; prowa-
dzenie szkolenia sportowego w for-
mie treningów, obozów i zgrupowań; 
promowanie miasta Ruda Śląska 

na arenach sportowych województwa 
i Polski.

28. Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami „FAUNA”

nr KRS: 0000003109
Cele statutowe: opieka nad bezdom-
nymi zwierzętami poprzez prowadze-
nie schroniska i pogotowia interwen-
cyjnego; edukacja ekologiczna i hu-
manitarna; działania na rzecz zwierząt 
wolno i dziko żyjących.

29. Uczniowski  Klub Sportowy 
„Floret – Ruda Śląska”

nr KRS: 0000312817
Cele statutowe:  planowanie i organi-
zowanie pozalekcyjnego życia 
sportowego uczniów w oparciu o moż-
liwości obiektowe i sprzętowe szkoły 
oraz o pomoc organizacyjną i mate-
rialną rodziców i sympatyków klubu; 
angażowanie uczniów do różnorod-
nych form aktywności ruchowej.

II. TERENOWE JEDNOSTKI 
OGÓLNOPOLSKICH ORGANIZACJI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. Caritas Archidiecezji Katowickiej 
nr KRS: 0000221725

Cele statutowe: szerzenie ewangelicz-
nej zasady służby bliźniemu będące-
mu w potrzebie w oparciu o naukę 
Kościoła; wszechstronna działalność 
charytatywna.

2. Olimpiady Specjalne Polska
nr KRS: 0000190280

Cele statutowe: organizowanie cało-
rocznego cyklu treningów i zawodów 
sportowych w różnych dyscyplinach 
olimpijskich dla dzieci oraz dorosłych 
z niepełnosprawnością intelektualną; 
zapewnienie im możliwości rozwijania 
sprawności fi zycznej i indywidualnych 
uzdolnień.

3. Polski Czerwony Krzyż 
nr KRS: 0000225587

Cele statutowe: ochrona życia i zdrowia; 
zapewnienie poszanowania istoty ludz-
kiej, zwłaszcza podczas konfl iktów zbroj-
nych 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 
fi latelistycznych; promocja miasta 
i jego wybitnych mieszkańców za po-
średnictwem wydawnictw pocztowo-
fi latelistycznych.

5. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Śląski PZN

nr KRS: 0000012847
Cele statutowe: zrzeszanie osób nie-
widomych i słabowidzących w celu 
ich społecznej integracji i komplekso-
wej rehabilitacji; zaspokajanie potrzeb 
kulturalnych i oświatowych.

6. Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi RP

nr KRS: 0000186577
Cele statutowe: stowarzyszenie zrze-
sza honorowych dawców krwi celem 
utrzymania więzi koleżeńskich, obro-
ny interesów krwiodawców, udziela-
nia pomocy koleżeńskiej; propagowa-
nie 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 niepełnospraw-
nych; troska o wszechstronny rozwój 
dziecka.

8. Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska

nr KRS 0000273051
Cele statutowe: tworzenie warunków 
do wszechstronnego rozwoju człowie-

ka; umacnianie więzi międzyludzkich 
organizacja obozów, kolonii, rajdów, 
biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci i młodzieży.

9. Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP
nr KRS: 0000116212

Cele statutowe: zapobieganie poża-
rom oraz współdziałanie w tym zakre-
sie z Państwową Strażą Pożarną, orga-
nami samorządowymi i innymi pod-
miotami; udział w akcjach ratowni-
czych przeprowadzanych w czasie po-
żaru, zagrożeń ekologicznych związa-
nych z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń; informowanie ludności 
o istniejących zagrożeniach pożaro-
wych 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: fi nansowe, meryto-
ryczne i organizacyjne wspieranie 
form świadczenia pomocy zdrowot-
nej.

2. Regionalna Fundacja Pomocy 
Niewidomym

nr KRS: 0000018926
Cele statutowe: rehabilitacja leczni-
cza, społeczna i zawodowa; działal-
ność edukacyjna dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych niewidomych i niedo-
widzących ze sprzężoną niepełno-
sprawnością.

ZAWIADOMIENIE MIESZKAŃCÓW ZASOBÓW 
RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
O MOŻLIWOŚCI NIENALICZANIA ODSETEK

Zarząd RSM uprzejmie informuje, że ponownie jak w ubiegłym roku, chce 
wyjść naprzeciw osobom, które borykają się z problemami fi nansowymi i zo-
bowiązaniami wobec Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, aby uniknęli wzro-
stu posiadanych zaległości wobec Spółdzielni.

W związku z powyższym zawiadamia o odstąpieniu od naliczania 
odsetek osobom, które od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. 
spłacą w całości należności główne i koszty sądowe wobec Rudzkiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej za zajmowane lokale w zasobach RSM.

W celu obliczenia wysokości zaległości oraz kosztów sądowych należy skon-
taktować się z Działem Prawnym i Windykacji – tel. 32 248-24-11 wewn. 244 
lub 262 albo osobiście w budynku Dyrekcji.

Zachęcamy do skorzystania z powyższej możliwości.
Z poważaniem 

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA

OGŁOSZENIA
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Przetargi ustne nieograniczone – przeprowadzone: pierwszy w dniu 12.09.2022 r., drugi w dniu 
9.11.2022 r. i trzeci w dniu 16.01.2023 r. – zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustalenia-
mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie część nieza-
budowanej nieruchomość gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku 
przy ul. Wincentego Pola, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3700/40 o powierzchni 385 m2 
(użytek: Bz), obręb Nowa Wieś zapisanej na k.m.1 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00043907/9. 

W dziale III ww. księgi wieczystej ujawnione są wpisy o następującej treści:
„prawo drogi wpisane w księdze wieczystej kw.4799 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia  

12 czerwca 2000 roku nr dz.kw.2277-8/00 – dnia 22 sierpnia 2000 roku”.
„ciężar wpisany w księdze wieczystej kw.1569 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 lutego 

2001 roku”.
„służebność drogi wpisana w księdze wieczystej kw 906 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia  

23 kwietnia 2001 roku.”
Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.

Zarządzeniem nr 132/22 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. udzielono Prezydento-
wi Miasta Ruda Śląska zgodę na zbycie opisanej powyżej części nieruchomości Skarbu Państwa. 
Warunkiem udzielenia zgody wojewody na zbycie tej nieruchomości jest ustalenie ceny sprze-
daży we wszystkich przeprowadzonych przetargach lub rokowaniach w wysokości nie niższej niż  
68 000,00 zł netto.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 poz. 2383, ww. działka stanowi tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu: MN1). 

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ruda Śląska – Połu-
dnie” zbywana działka, położona będzie na terenie oznaczonym symbolem 6MN, co będzie stanowić 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z zakazem realizacji zabudowy w układzie szeregowym i bliźniaczym.

Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 68.000,00 zł. 
Do ceny ustalonej na rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki 

obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 15.03.2023 r. o godz. 11.00  

w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 10.01.2023 r., zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego jest samodzielny 
lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 42,45 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piw-
nica) o powierzchni 3,00 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 65/10000 części, 
dla którego urządzono księgę wieczystą KW GL1S/00045079/9, usytuowany w budynku położonym 
w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. Xawerego Dunikowskiego 3C, na nieruchomości stanowią-
cej współwłasność Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” i osób 
fizycznych, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym: 553/24 o powierzchni 2587 m2, zapisanej 
na karcie mapy 5 w obrębie Kochłowice oraz w księdze wieczystej KW GL1S/00022866/6 prowadzo-
nej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej. 

W dziale III księgi wieczystej KW GL1S/00045079/9 widnieje następujący wpis: 

„Roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształceniową w odniesie-
niu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów.” 

Dział IV księgi wieczystej KW GL1S/00045079/9 jest wolny od wpisów.

Zbywany lokal o powierzchni użytkowej 42,45 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i hallu, 
usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dwunastokondygnacyjnego 
(11 kondygnacji naziemnych oraz piwnica). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania (co. – sieciowe). Z uwagi na stan techniczny wyma-
gane jest przeprowadzenie remontu lokalu. 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 172.000,00 zł.

Cena sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego ustalona w przetargu powinna być wpłacona 
na rachunek bankowy sprzedającego przed zawarciem aktu notarialnego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.2023 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się 
z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 13.03.2023 r. dokona-
ją wpłaty wadium w wysokości: 8.600,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Xawerego Dunikowskie-
go 3C/2” przelewem na konto: 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 godzi-
nach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed 
otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia.

Cena samodzielnego lokalu mieszkalnego powinna być wpłacona na rachunek bankowy sprze-
dającego przed zawarciem aktu notarialnego. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 
30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane 
z zawarciem aktu notarialnego.

Oględzin lokalu można dokonać w dniu 23.02.2023 r. od godz. 14.00 do 14.30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), nr tel. 
32-248-75-63.

WyCIąG Z OGłOSZeNIa O PRZetaRGU

PReZyDeNt MIaSta RUDa ŚLąSKa
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego  

w budynku przy ulicy Xawerego Dunikowskiego 3C w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

WyCIąG Z OGłOSZeNIa O ROKOWaNIaCH

PReZyDeNt MIaSta RUDa ŚLąSKa 
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania na sprzedaż części niezabudowanej  

nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wincentego Pola z przeznaczeniem zgodnym z ustaleniami  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią 
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na portalu 
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 8.03.2023 r. dokonają wpłaty zaliczki 
w wysokości 3.400,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank 
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „zaliczka – ul. Wincentego 
Pola” (za datę wniesienia zaliczki 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 (dotyczy wyłącznie osób fizycznych nie pro-
wadzących działalności gospodarczej); jeżeli jako jeden uczestnik rokowań wystąpi więcej niż jedna 
osoba fizyczna lub prawna w tytule wpłaty należy podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich 
osób przystępujących do rokowań; zaleca się przedłożenie komisji przed otwarciem rokowań dowo-
du wpłaty zaliczki. Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.

Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obec-
nymi granicami kraju zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty 
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.  
z 2017 r., poz. 2097) zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym terminie, jeżeli 
zgłoszą uczestnictwo w rokowaniach w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 
8.03.2023 r. do godz. 16.00. 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. 
Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprze-
daż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej-Wirku 
w rej. ul. Wincentego Pola”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu 
nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie 
data stempla pocztowego.

Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
pisemne oświadczenie o uczestnictwie w rokowaniach,• 
kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nierucho-• 
mości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonej zaliczki w razie uchyle-• 
nia się od zawarcia umowy.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  
tel. 32 244-90-00, wew. 2230.



OGŁOSZENIA DROBNE

UsłUgi

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Generalne remonty mieszkań, lokali 
użytkowych, łazienek. 3 lata gwarancji na 
usługę! Faktury VAT, WWW.KINGBUD.
COM.PL Tel. 796-278-058.

 Kompleksowe remonty mieszkań, łazie-
nek. Gładź, malowanie, tapetowanie, kafel-
kowanie instalacje wodne, elektryczne. Dłu-
goletnie doświadczenie. Tel. 509-486-250.

 Składanie gotowych elementów me-
blowych. Tel. 512-249-399.

 Dachy – papa termozgrzewalna. Tel. 
880-201-358.

 Pranie dywanów, kanap, foteli, itp. 
SKUTECZNIE! Tel. 519-639-121.

 POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU 
KLIENTA, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o.

NierUchomości

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

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, gotówka, tel. 690-455-705.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Za-
dzwoń. www.lokator.nieruchomosci.pl, 
tel. 793-017-323.

moToryzacja

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

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

 AUTO SKUP – złomowanie pojazdów, 
pomoc drogowa. Płacimy najlepiej. Tel. 
502-752-634.

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 1 zł/kg. Tel. 32 771-61-
31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie 
ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbo-
wego).

Praca

 Firma budowlana zatrudni pra-
cowników o specjalizacji ogólnobu-
dowlanej oraz stażystów i praktykan-
tów. Teren Ruda Śląska-Katowice. 
Zatrudnię brygadę do pokrycia dachu 
dachówką ceramiczną. Tel. 601-504-
030.

 zatrudnię fryzjerkę. Tel. 502-305-
386.

różNe

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

 Kupię radia, wzmacniacze, kolumny 
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości 

gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Stanisława 
Nabzdyka z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 

zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ruda śląską są dwie niezabudo-
wane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy 
ulicy stanisława Nabzdyka, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

5058/321 • o powierzchni 1731 m2, użytek „Bz, ŁIV, PsIV”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00027865/4 (działy III i IV ww. księgi wolne 
są od wpisów), 
5089/318 • o powierzchni 727 m2, użytek „Lzr-PsIV”, obręb Bielszowice, k.m.3, zapisana w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00006656/3 (działy III i IV ww. księgi wolne są od 
wpisów). 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomości inwestycyjne zostaną sprzedane łącznie z udzia-
łem wynoszącym 1/27 części w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzch-
ni 5766 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

5096/318 • o powierzchni 1862 m2, użytki: „LsIV, Lzr-PsIV, Lzr-RV, ŁIV, PsIV, RV”,
5094/318 • o powierzchni 270 m2, użytki: „LsIV, Lzr-PsIV”,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00055272/5 (działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów),

5090/318 • o powierzchni 357 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
5079/319 • o powierzchni 305 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
5069/319 • o powierzchni 458 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
5061/4083 • o powierzchni 217 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
5054/321 • o powierzchni 195 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
5048/323 • o powierzchni 849 m2, użytki: „Lzr-PsIV, ŁIV, PsIV”,
5051/323 • o powierzchni 39 m2, użytek „ŁIV”,
5057/321 • o powierzchni 192 m2, użytki: „Lzr-PsIV, ŁIV, PsIV”,
5066/4083 • o powierzchni 227 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
5076/319 • o powierzchni 498 m2, użytek „Lzr-PsIV”,
5085/319 • o powierzchni 297 m2, użytki: „LzIV, Lzr-PsIV”,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00055088/8.

W dziale I-Sp ww. ksiąg wieczystych widnieje wpis o następującej treści: „Każdoczesnemu właścicielowi bądź 
użytkownikowi wieczystemu działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3995/323 objętej księgą wieczysta  
KW 31378 służy nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 4142/244 na całej jej długości i szeroko-
ści zapisana w księdze wieczystej KW 41553 w myśl § 8 umowy sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu służebności 
gruntowej z dnia 30 czerwca 2010 r. Nr Rep. A 6208/2010”; działy III i IV ww. ksiąg wolne są od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą Nr PR.0007.93.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 15.07.2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego poz. 5110 z dnia 27.07.2021 r., przedmiotowe działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowo-usługowej (symbol planu 3mNU).

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolem 3mNU.

Zbywane nieruchomości położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, porośnięte są wysoką trawą, krzewami 
i drzewami. Dojazd winien odbywać się z drogi publicznej ul. Górnej, poprzez działki nr: 5094/318, 5085/319, 5076/319, 
5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 5090/318, 5096/318 przewi-
dziane pod wewnętrzny ciąg komunikacyjny. W celu lokalizacji zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy 
wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków 
na powyższe. 

ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/27 w działkach nr 5094/318, 
5085/319, 5076/319, 5066/4083, 5057/321, 5051/323, 5048/323, 5054/31, 5061/4083, 5069/319, 5079/319, 
5090/318, 5096/318 wynoszą:

dla działki 5058/321– • 405.000,00 zł, 
dla działki 5089/318 – • 210.000,00 zł.

Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2023 r. o godz. 12.00  
w sali 213 Urzędu miasta ruda śląska, plac jana Pawła ii 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w termi-
nie do dnia 16.03.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

dla działki 5058/321 – • 20.300,00 zł, 
dla działki 5089/318 – • 10.500,00 zł,

z dopiskiem „wadium – ul. Nabzdyka, działka nr … „ 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 Ko-
misji 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. 2231.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczel-
na). 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. Niedur-
nego 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

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych

zmarłego

śp. jerzego Kowalskiego
oraz za okazane wsparcie

i złożone wyrazy współczucia.

Violetta Mocydlarz z rodziną

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
podaje do publicznej wiadomości informację o wykazie nieruchomości o łącznej po-
wierzchni 380,6 m2, znajdującej się w Rudzie Śląskiej-Halembie przy ulicy Kłodnic-
kiej 95, z przeznaczeniem na działalność sportową, która zostanie oddana w dzierża-
wę na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegółowe 
informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej 
MOSiR. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Dział 
Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14 a, 41-709 Ruda Śląska.
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Czesi znów lepsi
RUGBY

Rudzcy rugbyści 
przegrali w towarzy-
skim spotkaniu 13:36 
z TJ Sokol Mariánské 
Hory, zespołem grają-
cym na drugim pozio-
mie czeskiej Národní 
Liga Ragby.

To nie pierwsze 
spotkanie Gryfów 
z rugbystami z Ostra-
wy. W marcu 2022 
roku również doszło 
do towarzyskiego po-
jedynku na Burloch Arenie. Wówczas tak-
że lepsi okazali się goście, którzy wygrali 
53:25 (29:10).

W sobotnie popołudnie (18.02) pierwsi 
punkty zdobyli rudzianie za sprawą przyło-
żenia Patryka Woźniaka. Goście szybko 
odpowiedzieli przyłożeniem, co sprawiło, 
że pierwsze 20 minut zakończyło się wyni-
kiem 5:5 (grano 4x20 minut). Druga część 
gry również była wyrównana, toczyła się 
głównie w środkowej części boiska. Gryfy 
zdobyły trzy punkty po celnym karnym 
kopniętym przez Mateusza Zabiegałę, ale 
po raz pierwszy na prowadzenie wyszli go-
ście, zdobywając przyłożenie po akcji 
skrzydłem.

Od trzeciej części gry powoli swoją do-
minację coraz wyraźniej zaznaczali goście, 
natomiast Gryfom widocznie zaczynało 
brakować sił. Szybko zdobyte dwa przyło-
żenia po niemalże bliźniaczych akcjach go-

TJ Sokol Mariánské Hory kolejny raz gościł na Burloch Arenie.

ści – piłka rzucona w atak i przejście linii 
obrony przez źle ustawioną obronę i przed 
ostatnią częścią gry – Czesi prowadzili już 
24:13. W ostatniej kwarcie obraz gry nie 
uległ zmianie, Gryfy broniły się resztkami 
sił, a goście zdobywali kolejne przyłoże-
nia.

Spotkanie zasłużenie zwyciężył zespół 
TJ Sokol Mariánské Hory, jednak trzeba 
zaznaczyć, że Gryfy przystępowały do te-
go spotkania na zakończenie trzydniowe-
go obozu stacjonarnego i są w trakcie 
ciężkich zimowych treningów, a Czesi już 
na początku marca rozpoczynają swoją 
rundę wiosenną, więc obydwa zespoły 
były na dwóch różnych etapach przygo-
towań. W tym spotkaniu w barwach na-
szego zespołu zadebiutowali: serbski 
skrzydłowy Aleksandar Stevanović oraz 
wychowanek RC Częstochowa Michał 
Hutny. Tekst i foto: DK

WYNIKI RUDZKICH DRUŻYN
FUTSAL 

I liga PLF 18.02 
Gwiazda Ruda Śląska – Silesia Box 

Siemianowice Śląskie 3:4 (2:1)
Bramki dla Gwiazdy: Siadul, Jagodziński, 
Dynek. 

SIATKÓWKA
I liga śląska kobiet 11.02 

MUKS Michałkowice – KPKS Halemba 3:1 
(25:23, 27:25, 20:25, 25:11)

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

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

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

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

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

Zgoda ze zwycięstwem
PIŁKA RĘCZNA

Rudzkie szczypiornistki pewnie pokona-
ły KS Bystra 37:27 (19:12) w 9. kolejce II ligi 
kobiet. Dzięki temu Zgoda nadal przewo-
dzi w stawce i zmierza po awans do I ligi. 

Już od pierwszych minut bielszowiczan-
ki przejęły inicjatywę i szybko wyszły na 
prowadzenie 3:0. Szczypiornistki z Bystrej 
na chwilę wróciły do gry, doprowadzając 
do remisu 4:4. Jednak dobre interwencje 

bramkarki Justyny Gontarek i skuteczność 
pod bramką rywalek Oliwii Szewczyk spra-
wiły, że Zgoda ponownie odskoczyła ry-
walkom. Ponadto świetnie w tej fazie me-
czu rzucała Natalia Szydełko, która przy-
czyniła się do prowadzenia Zgody do prze-
rwy 19:12.

W drugiej połowie przewaga gospodyń 
rosła. Szczypiornistki Bystrej miały proble-
my z fi nalizowaniem akcji, co błyskawicz-
nymi kontrami wykorzystywała m.in. Do-
minika Krzysteczko, a celnie rzuty karne 

wykonywała Weronika Zalewska. 

Ostatecznie przewaga nad Bystrą wyniosła 
dziesięć bramek, co w pełni pokazało róż-
nicę umiejętności pomiędzy obiema dru-
żynami. Drużyna seniorek z Bielszowic na-
stępnie ligowe spotkanie rozegra w poło-
wie marca na wyjeździe z KS Dąbrowa. 

Na juniorki Zgody natomiast czeka wiel-
kie wyzwanie w ramach 1/4 Mistrzostw 
Polski. Już w najbliższy weekend nasze 
szczypiornistki zmierzą się w Legnicy z lo-
kalną Dziewiątką, a także z MKS Kusy 
Szczecin i SPR Arka Gdynia.

Zgoda Ruda Śląska – KS Bystra 
37:27 (19:12)

Zgoda: Gontarek, Boruta – Nawrocka 
(3 bramki), Zawada (4), Tukaj (4), Korbel 
(1), Szewczyk (7), Zalewska (2), Podsiadło 
(1), Dera (1), Krzysteczko (6), Kondas (1), 
Madej, Małek (1), Szydełko (6). 

Trenerzy: Marek Płatek, Józef Szma-
tłoch. 

Bystra: So� a – Habla (5), Hutyra, Mały-
siak (2), Matuła, Ostrowska (2), Pawelec 
(7), Tran Minh (5), Wrona (3), Zubek (3). 

Trener: Roman Kubica.
Tekst i foto: DKDla bielszowiczanek było to siódme zwycięstwo w ośmiu rozegranych dotychczas meczach. 

do remisu 4:4. Jednak dobre interwencje rosła. Szczypiornistki Bystrej miały proble-
my z fi nalizowaniem akcji, co błyskawicz-
nymi kontrami wykorzystywała m.in. Do-
minika Krzysteczko, a celnie rzuty karne 

wykonywała Weronika Zalewska. 

PIŁKA RĘCZNA
II liga mężczyzn, gr. 4 18.02 

SUMKS Jedynka Myślenice - SPR Grun-
wald Ruda Śląska – AZS AGH II Kraków 

25:33 (12:12)
Grunwald: Błaś, Szczelaszczyk (1 bramka) 
– Kwolek (5), Kurzawa (4), Hadam (6), Mi-
siak (2), Sekuła (1), Macha (3), Wolnic (3), 
Mauer (3), Talaga (4), Skutela (1), Matu-
szewski. 

Walentynkowe zmagania
AKROBATYKA SPORTOWA
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W tradycyjnym walentynkowym turnieju wzięło udział 160 uczestników. 

11 lutego w halembskiej hali odbył się 
akrobatyczny turniej walentynkowy zor-
ganizowany przez KPKS „Halemba”. W ry-
walizacji wzięło udział 160 śląskich za-
wodniczek i zawodników.

Reprezentantki rudzkiego klubu (Ewa 
Szykowska i Liliana Bubik oraz Małgorza-
ta Hajduga i Lena Kass) zajęły dwa pierw-
sze miejsca w dwójkach dziewcząt 
w klasie młodzieżowej, a także wywal-
czyły 3. miejsce w trójkach (Ewa Szykow-
ska, Liliana Bubik, Małgorzata Hajduga). 
W dwójkach mieszanych natomiast 
pierwsze miejsce przypadło w udziale 
parze Ruben Tomaszewski/Zofi a Miesz-
czak, a drugie parze Szymon Drozd/Nina 

Warda. Ponadto Szymon Drozd i Jan Sy-
chowicz byli pierwsi w rywalizacji dwó-
jek chłopców. 

Ponadto rywalizowano w klasie III. 
W dwójkach dziewcząt Hanna Błaszczyk 
i Nadia Zajger były pierwsze, a Zuzanna 
Bokowy i Nadia Malec trzecie. W trój-
kach dziewcząt ex aequo pierwsze miej-
sce zajęły zespoły: Antonina Dyrka, Julia 
Kuczera i Lena Bury oraz Emilia Kuchar-
ska, Paulina Skiba i Emilia Kaczmarczyk. 
W dwójkach mieszanych natomiast 
pierwsze miejsce przypadło w udziale 

parze Lena Nowara/Mikołaj Czornik, 
a drugie parze Lena Dyrka/Artur Krzy-
steczko. 

W turnieju odbyły się także zmagania 
w układach indywidualnych. W skrza-
tach dziewcząt Anna Traczyk zajęła dru-
gie, Martyna Kotrys trzecie miejsce, 
a wśród chłopców Aleksander Błaszczyk 
był drugi. W rywalizacji w pierwszym 
kroku dziewcząt całe podium przypadło 
w udziale zawodniczkom KPKS-u – Karo-
lina Jakubczyk była pierwsza, Kamila Kot 
druga, a Paulina Botor trzecia.  DK

ZAPASY

Męska drużyna ZKS Slavia Ruda Śląska 
wystąpiła w I Pucharze Polski w zapasach 
kadetów w stylu klasycznym. Zawody od-
były się w dniach 17-19 lutego w Warsza-
wie. Rudę Śląską w stolicy reprezentowało 
siedmiu zapaśników. Brązowe medale wy-
walczyli: Jakub Halama (kat. wag. 45 kg) 
oraz Jakub Duda (kat. wag. 92 kg). Ponad-
to w kategorii wagowej 51 kg ósmą lokatę 
zajął Kacper Kuś. Jedenaste miejsce 

w swoich kategoriach zajęli Łukasz Skaba-
ra i Maciej Szczepanik (48 i 55 kg odpo-
wiednio). 

Ponadto w kategorii wagowej 65 kg Ja-
kub Wackowski był 35., a Jakub Binkowski 
został sklasyfi kowany na miejscach 36-37. 
Indywidualne występu złożyły się na 
9. miejsce w klasyfi kacji klubowej. Najlep-
szym zespołem w I Pucharze Polski okazał 
się WLKS Nowe Iganie. DK
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– Podczas niedawno zakończonych 
Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej był 
Pan opiekunem reprezentacji Niemiec. 
Na czym polegała ta rola? Z jakimi obo-
wiązkami się wiązała?

– Rzeczywiście pełniłem funkcję team 
guide reprezentacji Niemiec. Od momen-
tu pojawienia się zawodników i całego 
sztabu na lotnisku w Pyrzowicach rozpo-
częła się moja przygoda, bo nie można 
nazwać tego pracą. Polegała ona na po-
mocy w trakcie pobytu reprezentacji na 
mistrzostwach w Katowicach, a później 
ewentualnie w kolejnych etapach turnie-
ju. Do moich obowiązków należało koor-
dynowanie transportu na treningi i mecze 
w Spodku oraz utrzymania czystości 
sprzętu treningowego i meczowego. Po-
magałem w rozwiązywaniu problemów 
w hotelu i organizowałem dodatkowe 
usługi, które sztab planował dla swoich 
zawodników np. zamówienie pizzy dla ca-
łej ekipy, organizacja transportu do re-
stauracji czy naprawa ekspresu do kawy. 
Przed turniejem załatwiałem jeszcze za-
świadczenie z medycyny pracy dla nie-
mieckiego kucharza, który pomagał w ho-
telowej kuchni i gotował niektóre potra-
wy dla zawodników oraz sztabu. Jako 
człowiek ze Śląska służyłem też pomocą 
innym opiekunom reprezentacji. Z cie-
kawszych usług mogę wymienić załatwie-
nie wizyty u ortodonty dla reprezentanta 
Kataru czy zorganizowanie stołu do tenisa 
stołowego dla reprezentantów Norwegii. 
Poza tym uczestniczyłem w treningach 
reprezentacji, w konferencjach praso-
wych oraz w bezpośrednich przygotowa-
niach do meczów. Dla mnie jako trenera 
było to szczególne doświadczenie i bar-
dziej przyjemność niż praca.

– Jak w ogóle doszło do tego, że został 
Pan opiekunem niemieckich szczypiorni-
stów?

– Pewnego dnia zobaczyłem ogłosze-
nie dotyczące poszukiwania wolontariu-
szy na Mistrzostwa Świata i pomyślałem 
sobie, że może jest to niepowtarzalna 
okazja, aby poczuć od środka atmosferę 
turnieju i być wśród najlepszych piłkarzy 
ręcznych świata. Zgłosiłem się do osoby, 
która koordynowała wolontariat i wyja-
śniłem, że interesuje mnie tylko jedna 
funkcja, czyli opiekuna reprezentacji Nie-
miec. Jako nauczyciel języka niemieckie-
go mogłem w ten sposób połączyć moje 
dwie wielkie pasje: piłkę ręczną i język 
niemiecki. Odbyłem spotkanie online 
i już wtedy wiedziałem, że w połowie 
stycznia będę miał okazję spotkać się 
z ludźmi, których do tej pory widziałem 
tylko w telewizji. Tym bardziej że okres 
ferii zimowych idealnie pokrywał się 
z terminem MŚ. W innym przypadku by-
łoby to niemożliwe.

– SPR Grunwald uczestniczył w pro-
mowaniu MŚ m.in. poprzez turnieje 

mini piłki ręcznej. Jak podsumuje 
Pan te działania? 

– SPR Grunwald Ruda Śląska bar-
dzo mocno zaangażował się w pro-
mocję MŚ w Polsce, a w szczegól-
ności meczów w Katowicach. Zde-
cydowanie najwięcej działalności 
podjął klub w promocji 
tego turnieju wśród 
najmłodszych adep-
tów szczypiorniaka. 
Pod koniec listopa-
da zorganizowali-
śmy Mini Mistrzo-
stwa Świata w Mini 
Piłce Ręcznej. Pod-
czas turnieju dla 
dzieci z klas 1-3 szkół 
podstawowych promowaliśmy MŚ razem 
z maskotką turnieju PAX. Dzieci z Akade-
mii Piłki Ręcznej Szczypiorki Grunwaldu 
wzięły udział w dwóch turniejach mini 
piłki ręcznej w Katowicach (4. miejsce) 
i w Krakowie (1. miejsce). Jedną z nagród 
tych turniejów był udział w meczach MŚ 
w katowickim Spodku i krakowskiej Tau-
ron Arenie. Byliśmy również na turnieju 
noworocznym w Katowicach, aby poczuć 
przedsmak mistrzostw. Warto dodać, że 
juniorki SPR Grunwald Ruda Śląska były 
wolontariuszkami podczas MŚ.

– Jak Pana zdaniem zachęcić dzieci do 
uprawiania piłki ręcznej? Czy duży tur-
niej w naszym regionie może w tym po-
móc?

– Od paru lat pokazujemy w APR Szczy-
piorki Grunwaldu, że piłka ręczna to fajny 
sport praktycznie dla każdego. Dzieciaki 
świetnie bawią się podczas gier i zabaw 
ogólnorozwojowych. Z biegiem czasu do-
kładamy piłki z gąbki do tej zabawy, aby 
dziecko miało frajdę z rzucania nią i ze zdo-
bywania bramek. Od pierwszej klasy szko-
ły podstawowej wprowadzamy mini piłkę 
ręczną, czyli uproszczoną formę piłki ręcz-
nej na zmniejszonych boiskach w formule 
trzech zawodników plus bramkarz. Nie bo-
ję się powiedzieć, że jesteśmy organizato-
rami jednego z największych turniejów 
mini piłki ręcznej w Polsce i chcemy ten 
turniej jeszcze bardziej rozbudować. 
W ubiegłorocznym turnieju Otwarte Mi-
strzostwa Śląska w Mini Piłce Ręcznej 
wzięło udział 18 zespołów w jednodnio-
wych rozgrywkach, natomiast w tym roku 
turniej trwać będzie dwa dni i mamy za-

miar zorganizować go w obsadzie między-
narodowej. Kontakty nawiązane podczas 
MŚ oraz w trakcie ligi polsko-czesko-sło-
wackiej z pewnością pomogą w ściągnię-
ciu do Rudy Śląskiej kilku zagranicznych 
drużyn. Pozyskaliśmy na ten cel środki 
z Urzędu Miasta, ale jak co roku będziemy 
również szukać pomocy wśród sponsorów, 
aby turniej organizacyjnie stał na najwyż-
szym poziomie.

– Jak w kontekście wychowywania no-
wych pokoleń piłkarzy ręcznych trakto-
wać wynik reprezentacji Polski na Mi-
strzostwach Świata?

– Z pewnością apetyty na lepszy wynik 
sportowy były zdecydowanie większe, ale 
osobiście uważam, że 15. pozycja Polski 
podczas MŚ pokazuje, w którym miejscu 
aktualnie się znajdujemy i że potrzebuje-
my kilku lub kilkunastu lat ciężkiej pracy 
z młodzieżą, aby wychować sobie następ-
ne pokolenia na miarę drużyny Bogdana 
Wenty. Mamy w kadrze kilku zawodników 
światowej klasy, ale jako reprezentacja nie 
mamy takiej jakości, jak Francja czy Hisz-
pania. Przed mistrzostwami wszyscy wie-
dzieli, że kluczowe będzie spotkanie z re-
prezentacją Słowenii. Niestety nie udźwi-
gnęliśmy ciężaru tego meczu i doznaliśmy 
dotkliwej porażki. Uważam, iż nie należy 
robić rewolucji w kadrze po MŚ, tylko bar-
dzo mocno skoncentrować się na elimina-
cjach do Mistrzostw Europy, które w przy-
szłym roku odbędą się w Niemczech. Na 
pewno pojawię się na tych mistrzostwach, 
ale w jakiej roli, to czas pokaże.

– Dziękuję za rozmowę.
Dawid Kosmalski

Rudzki Dart świętuje trzy lata
DART

Rudzkie Stowarzyszenie Darta uczciło 
trzecią rocznicę powstania okolicznościo-
wym turniejem, który odbył się 18 lutego. 
Turniej rozegrano w formacie 501 double 
out, co oznacza, że aby wygrać lega za-
wodnik lub zawodniczka musi ,,zejść” 
z 501 punktów, przy czym ostatni rzut mu-
si trafi ć w pole podwójnie punktowane. 

W zmaganiach wzięło udział 36 uczest-
ników, którzy zostali podzieleni na sześć 
grup. Z każdej grupy awansowały trzy oso-
by, które następnie zmierzyły się w dwóch 
grupach po sześciu darterów. Druga faza 
grupowa wyłoniła czwórkę najlepszych za-
wodników. Zwycięzcą okazał się Łukasz 
Macha, który pokonał w fi nale Adama Bie-
dę 3:1. Trzecie miejsce zajął Maciej Dybka, 
który wygrał z Robertem Giemzą 3:2. 

Rocznicowy turniej był także okazją do 
podsumowań. Stowarzyszenie założone 
trzy lata temu zorganizowało wiele turnie-
jów, prowadzi także swoją ligę. – Najbar-
dziej jednak cieszy nas to, iż dart na Śląsku 
się odbudowuje. Dzięki temu coraz więcej 
naszych zawodników wyróżnia się, np. Bar-

Copa Silesia z medalami 
BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU

Przedstawiciele rudzkich klubów wystą-
pili podczas Copa Silesia, zawodach roz-
grywanych w formule IBJJF, które odbyły 
się 11 lutego w Gliwicach. Nie obyło się 
bez medali. 

Zuzanna Duda (juniorki) z KTJ MMA Te-
am zdobyła srebro w no gi w kategorii wa-
gowej 62,5 kg, natomiast Małgorzata 
Baucz z Nelson Clubu wystartowała w se-
niorach (gi, białe pasy, kat. wagowa 
58,5 kg) i zdobyła złoty medal. Wśród za-
wodników Grizzly Mar� al Arts w gi, w ka-
tegorii wagowej 44 kg, Natan Mokros zdo-
był złoto, a Marcel Mazur srebro. Ponadto 
srebro zdobył Sebas� an Kolańczyk (no gi, 
niebieskie pasy, kat. wag. 97,5 kg), a brą-
zowy krążek przypadł w udziale Krzyszto-
fowi Mice (gi, niebieskie pasy, kat. wag. 
82,3 kg), Dominikowi Maziarzowi (no gi, 

Urodzinowy turniej poprowadził Adam 
Ochman, wiceprezes stowarzyszenia. 

bara Pośpiech (pełniąca również funkcję 
skarbnika w stowarzyszeniu – przyp. red.), 
która wyszła z grupy na turnieju WDF 
World Masters rozgrywanym w Holandii 
– podsumował Adam Ochman, wiceprezes 
Rudzkiego Stowarzyszenia Darta.

Tekst i foto: DK

purpurowe pasy, kat. wag. 73,5 kg) i Karo-
lowi Michalskiemu (no gi, niebieskie pasy, 
kat. wag. 85,5 kg). 

Ponadto w zmaganiach wzięli udział 
przedstawiciele Academii Gorila Ruda Ślą-
ska. Po złote medal sięgnęli: Julia Kurek 
(gi, białe pasy, kat. wag. 64 kg), Piotr Kurek 
(gi, master 1, białe pasy, kat. wag. 
+100,5 kg), Jakub Borowski (gi, junior, kat. 
wag. 79,3 kg) i Kajetan Maciuszczak 
(gi, białe pasy, 76 kg). Poza tym złoto zdobył 
Piotr Skorupa (no gi, białe pasy, kat. wag. 
67,5 kg), który również zdobył brąz w no gi 
(juniorzy), w kat. wag. 71,5 kg. Na drugim 
stopniu podium stanęli natomiast Marcin 
Loskot (gi, master 2 purpurowe pasy, 
kat. wag. 76 kg) oraz Paweł Drewniok 
(gi, białe pasy, 76 kg), a brąz zdobył Aleksan-
der Woczka (gi, junior, kat. wag. 74 kg). DK

Grali w Tychach
FUTSAL

Rudzkie drużyny wystąpiły podczas fi -
nału KSSE Młodzieżowej Ligi Futsalu, któ-
rą zorganizował Śląski Związek Piłki Noż-
nej. Turnieje fi nałowe dla zespołów U12 
i U10 odbyły się 19 lutego w Tychach. 

W kategorii wiekowej U12 drugie miej-
sce zajęła drużyna SMS Orlik Ruda Śląska. 
Młodzi rudzianie w pierwszym meczu po-
konali Rekord Bielsko-Biała 2:1, choć 
przegrywali już 0:1. W fi nale natomiast 
stoczyli bardzo wymagający bój z drużyną 
GKS-u Jastrzębie. SMS dwukrotnie dopro-
wadził do remisu, ale kiedy drużyna z Ja-
strzębia wyszła na prowadzenie 3:2, nie 
byli już w stanie odpowiedzieć. Ostatecz-
nie GKS wygrał 5:2, a SMS zajął drugą lo-
katę. 

W rywalizacji U10 w półfi nale drużyna 
Gwiazdy Ruda Śląska spotkała się z Ruchem 
Radzionków. Podopieczni Wiktora Grzywa-
czewskiego i Bartosza Siadula przegrywali 
już 0:2 i 2:3, ale dwukrotnie doprowadzili do 
wyrównania. Radzionkowianie zdołali jed-
nak wygrać 5:3, a Gwiazda zagrała mecz 
o 3. miejsce z Rekordem Bielsko-Biała. I w tym 
spotkaniu nie zabrakło goli. Dość powie-
dzieć, że młodzi rudzianie wyrównali stan 
meczu na 4:4 na minutę przed końcem dru-
giej połowy. Remis oznaczał, że doszło do 
konkursu rzutów karnych. Tu lepsza okazała 
się Gwiazda – zawodnicy Rekordu przestrzeli 
dwa karne. W fi nale U10 zwyciężyła drużyna 
GKS-u Jastrzębie, która w fi nale pokonała 
Ruch Radzionków 5:2. DK

Pokazujemy, że piłka ręczna to sport dla każdego
WYWIAD

O niedawno zakończonych Mistrzostwach Świata w Piłce Ręcznej, które odbyły się w Polsce 
(m.in. w katowickim Spodku) i Szwecji, rozmawiamy z Łukaszem Wodarskim, radnym 
i przewodniczącym Komisji Oświaty w Rudzie Śląskiej oraz trenerem SPR Grunwald.
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PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

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

zostanie oddana w najem  z przeznaczeniem pod garaż oraz drogę 
dojazdową w rej. ul. Jana III Sobieskiego.

OGŁOSZENIE

Łukasz Wodarski (na zdjęciu po lewej) pełnił funkcję team guide 
niemieckiej drużyny podczas Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej. 

Tu na zdjęciu z Johannesem Gollą, kapitanem reprezentacji.



Tel. 607-468-787

WRÓŻKA 
JADZIA 

zaprasza 

TAROT CYGAŃSKI
Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a 

tel. 607-468-787

HOROSKOP

Wróżki Jadzi
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Miłosz 
Broll
syn 
Agnieszki 
i Jarosława
ur. 1.02
(4030 g 
i 58 cm)

Anna Karpińska   
Jak to się stało?  

Nic nie dzieje się przypadkiem… 
a może jednak?

Natalia i Urszula. Mężatki, matki, 
córki – poza tym nic ich z pozoru nie 
łączy, a jednak, jak się okaże, bardzo 
wiele. Tuż po przyjściu na świat zosta-
ły zamienione w szpitalu i trafi ły do nie 
swoich rodzin. Kiedy prawda wychodzi 
na jaw, muszą się z nią zmierzyć.

Jaką cenę za to zapłacą? Czy będą 
potrafi ły znaleźć się w nowej sytuacji? 
Jak tę wiadomość przyjmą ich rodzi-
ny? I czy istnieje szansa, by bohaterki 
zaakceptowały siebie nawzajem?

Anna Karpińska po raz kolejny nie 
zawodzi czytelników, dostarczając im 
potężnej dawki emocji i psychologicz-
nej prawdy.

Olga 
Rudnicka

Wadliwy 
klient 

Nie ma głupich zleceń, są tylko wadliwi 
klienci. Detektyw Dominiczak jedzie na spo-
tkanie z kolejnym zleceniodawcą. Sytuacja 
nie należy do przyjemnych, jako że szoferem 
Matyldy jest grabarz. Zdecydowanie nie 
sprzyja to negocjacjom, a co dopiero odmo-
wie. Sprawę próbuje ratować towarzyszący 
pani detektyw mecenas Piasecki. Matylda 
przyjmuje na pozór proste zlecenie. Ma 
udawać najnowszą zdobycz bogatego klien-
ta, prześladowanego przez jedną ze swoich 
byłych kochanek. Znudzona wiszeniem na 
ramieniu kobieciarza i wypatrywaniem nie-
uchwytnej prześladowczyni, wykracza poza 
ramy zlecenia i odkrywa, że w szafi e można 
znaleźć trupa, a nawet dwa.

 polecamy

Baran – Uważaj na wspólni-
ków, nie będą wobec Ciebie 
do końca szczerzy.
Byk – Polegaj na własnych 
pomysłach i metodzie działa-
nia. Wtedy się wzbogacisz.
Bliźnięta – Zbierz wokół sie-
bie grupę osób, z którymi 
dojdziesz do sukcesów.
Rak – Zmiana, na jaką się 
zdobędziesz, przyniesie Ci 
mnóstwo radości.
Lew – Wyjaśnisz wielkie nie-
porozumienie, przez które 
ucierpiał Twój związek.
Panna – Cudze wskazówki bę-
dą dla Ciebie cenniejsze niż 
własna inicjatywa.
Waga – Znajdziesz sposób 
na to, żeby pomnożyć swoje 
oszczędności.
Skorpion – Ktoś miły, o kim 
dawno zapomniałeś, pojawi 
się w Twoim życiu.
Strzelec – Nie martw się na 
zapas. Twoje problemy 
wkrótce się rozwiążą.
Koziorożec – Nadszedł czas, 
by zweryfi kować swoje po-
glądy na świat.
Wodnik – Już wkrótce odzy-
skasz wewnętrzną równo-
wagę i zaczniesz cieszyć się 
życiem.
Ryby – Ktoś, o kim od daw-
na marzysz, znajdzie się w 
Twoim zasięgu. Rozglądaj 
się uważnie.

 Dawid i Kacper Mrosek 
synowie Róży i Łukasza

ur. 31.01 (2500 g i 3500 g) 

Maria 
Foltyńska
córka 
Magdaleny 
i Macieja 
ur. 1.02
(3220 g 
i 55 cm)

Staś 
Hajduk
syn Joanny 
i Sylwestra
ur. 31.01
(2860 g)

Matylda 
Karoń
córka 
Dagmary 
i Szczepana 
ur. 31.01
(2800 g 
i 50 cm)

Hania 
Omolecka
córka 
Joanny 
i Rafała 
ur. 2.02
(3300 g 
i 54 cm)

Szymon 
Samulak
syn 
Katarzyny 
i Bartłomieja 
ur. 31.01
(3490 g 
i 55 cm)

Natalia 
Kujawska
córka
Moniki
i Łukasza 
ur. 11.02
(3330 g 
i 53 cm)

Zuzanna 
Niedrygoś
córka 
Małgorzaty 
i Rafała
ur. 9.02
(2900 g)

Dawid 
Kukuła
syn 
Haliny 
i Damiana 
ur. 8.02
(3460 g 
i 56 cm)

Martyna 
Poczobut
córka 
Magdaleny 
i Dawida
ur. 9.02
(2772 g 
i 51 cm)

Staś i Mieszko Musiał
synowie Klaudii i Sebas� ana

ur. 6.02 (2800 g i 2940 g)

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

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

Dus� n Thao 
Z tej strony Sam 

Poruszająca opowieść dla fanów „Gwiazd 
naszych wina” Johna Greena i „Zostawiłeś 
mi tylko przeszłość” Adama Silvery.

Siedemnastoletnia Julie Clarke ma wielki 
apetyt na życie i pełne nadziei marzenia: 
wyprowadzić się z małego miasteczka, stu-
diować w college’u, spędzić lato w Japonii… 
A to wszystko razem z jej wspaniałym chło-
pakiem Samem. Niestety los ma dla nich 
inne plany. Kiedy Sam ginie w wypadku, ży-
cie traci dla Julie cały swój sens. Dziewczyna 
nie jest w stanie pogodzić się z tragedią – nie 
pojawia się na pogrzebie, pozbywa się rze-
czy ukochanego i postanawia raz na zawsze 
o nim zapomnieć. Pewnego dnia odkrywa 
jednak wiadomość, którą zostawił dla niej 
Sam. 

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ruda Śląska oraz 

o zamieszczeniu na stronie 
internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Ruda Śląska 
wykazu nieruchomości 

stanowiącej współwłasność 
Gminy Ruda Śląska i osób 

fi zycznych położonej w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Norwida 20F, 
w której należący do Gminy 
udział wynoszący 1/6 część 

lokalu mieszkalnego nr 2 
objętego księgą wieczystą 

nr GL1S/00039418/3 
oraz udział wynoszący 

1191/600000 części działek 
nr 1268/66 o powierzchni 

2813 m2 i 1275/65 
o powierzchni 2455 m2, 

zapisanych na karcie mapy 7, 
w obrębie Ruda, dla których 

Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej prowadzi księgę 

wieczystą GL1S/00038639/1, 
zostaną zbyte 

w drodze bezprzetargowej 
na rzecz współwłaściciela tej 

nieruchomości.

OGŁOSZENIE
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