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Czas zapisać dziecko 
do przedszkola

Więcej str. 5

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI

Firma ZATRUDNI PRACOWNIKÓW na stanowiska:

BRYGADZISTA, MAJSTER ORAZ MURARZ, ZBROJARZ,
CIEŚLA, POMOCNIK OGÓLNOBUDOWLANY

NUMERY KONTAKTOWE: 784 612 706, 788 266 235

POŻYCZKI BANKOWE DO 500 000 ZŁ
POŻYCZKI NA DOWÓD OSOBISTY 

DO 25 000 ZŁ
CHWILÓWKI DO 7 500 ZŁ

BEZ ZAŚWIADCZEŃ
DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA
NISKIE OPROCENTOWANIE

TEL. 884-666-608, 519-845-213

Nadszedł czas rozliczeń z fi skusem za 
2018 roku. Przy okazji można wspomóc 
organizacje pożytku publicznego, które 
m.in. działają w Rudzie Śląskiej. A jest ko-
go wspierać, bo na liście rudzkich OPP są 
44 organizacje. Dzięki temu, że mieszkań-
cy Rudy Śląskiej przekazali w ubiegłym 
roku swój „1 procent”, ogółem na konta 
OPP wpłynęło 2,5 mln zł, w tym ponad 
766 tys. zł trafi ło do organizacji pożytku 
publicznego z Rudy Śląskiej. Najhojniej 
rudzianie wsparli rudzkie schronisko 
TOZ „Fauna”. Więcej str. 6-7

Dla kogo 
„1 procent"? 

1 PROCENT
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Patryk nas potrzebuje
POMAGAMY
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Na rynku panie zatańczyły specjalnie przygotowany układ.

Na początku grudnia 2018 roku akrobata Patryk Niekłań po swoim rewelacyjnym występie z kołem w finale programu 
„Mam Talent” zajął III miejsce. Podczas powrotu do domu miał koszmarny wypadek. Jego samochód wpadł w poślizg  
i uderzył w drzewo. Patryk cudem uszedł z życiem. Zapadł w śpiączkę, a obecnie przebywa w klinice Budzik. 1 i 9 marca 
odbędą się akcje, podczas których będzie można finansowo wesprzeć akrobatę. Niedawno ruszyła także internetowa  
zbiórka na leczenie Patryka Niekłania, którą zainicjowała jego żona, Anna Filipowska. Para razem prowadzi szkółkę akroba-
tyczno-cyrkową SK Talent, której zajęcia odbywają się także w Rudzie Śląskiej.

Podczas powrotu dzień po finale 
programu „Mam Talent” do rodzin-
nych Starachowic samochód Patryka 
Niekłania wpadł w poślizg i uderzył  
w drzewo. Młody sportowiec doznał 
złamania kości krzyżowej, pęknięcia 
miednicy oraz spojenia łonowego. Do 
tego doszły liczne krwotoki wewnętrz-
ne, zapalenie nerek, wątroby, stłucze-
nie płuc oraz obrzęk mózgu. Patryk 
przeszedł pomyślnie bardzo skompli-
kowaną operację, a po tygodniach 
opieki na intensywnej terapii jego stan 
się ustabilizował. Teraz rozpoczęła się 
długa droga do odzyskania świadomo-
ści, sprawności umysłowej oraz fi-
zycznej. Obecnie Patryk przebywa  
w klinice Budzik dla Dorosłych  
w Olsztynie, gdzie przechodzi rehabi-
litację. Dzienny pobyt kosztuje  

ok. 1000 zł. Na Patryka czeka żona 
Ania i malutka córeczka Hania, która 
w chwili wypadku taty miała zaledwie 
kilka tygodni. 

By wesprzeć rodzinę i młodego spor-
towca skrzyknęli się znajomi Ani  
i Patryka, w tym środowisko sportowe, 
a także ludzie dobrej woli ze szkoły SK 
Talent, którą para założyła (zajęcia od-
bywają się m.in. w sali Szkoły Podsta-
wowej nr 14 w Bielszowicach) oraz 
katowicka Akademia Wychowania Fi-
zycznego, której Ania i Patryk są wy-
chowankami. – 1 i 9 marca organizuje-
my dwa eventy, których celem będzie 
zebranie pieniędzy na leczenie Patryka. 
1 marca w katowickim Pałacu Młodzie-
ży odbędzie się wielkie show, podczas 
którego wystąpią m.in. akrobaci, w tym 
oczywiście finaliści programu „Mam 

OGŁOSZENIA

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

Zawalcz o sprawność Marcina!

Przekaż 1%
KRS: 0000 350 393, cel szczegółowy: 

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

tytuł przelewu – MinAkowski MArcin
www.jestesmyblisko.pl

Talent”. Będzie z nami także Piotr Ku-
picha z zespołu Feel. Oprócz tego od-
będą się licytacje gadżetów oraz zbiór-
ki do puszek na rzecz Patryka. Dochód, 
w tym pieniądze z biletów, zostanie 
przekazany do Fundacji „Schody do 
nieba”, której Patryk jest podopiecz-
nym – mówi Joanna Gemlik, trenerka  
w SK Talent. – Z kolei 9 marca spotka-
my się w sali gimnastycznej AWF-u, 
gdzie najpierw odbędą się warsztaty z 
trenerami gimnastyki oraz z trenerami 
SK Talent, a zwieńczeniem będzie gala  
z licznymi występami. W tym przypadku 
bilety będą kosztowały 50 zł, a na im-
prezę 1 marca – 70 zł – zapowiada. 

Ponadto trwa internetowa zbiórka 
na rehabilitację i leczenie sportowca. 
Można ją znaleźć pod adresem  
https://zrzutka.pl/6awta2. JO

Razem przeciwko przemocy
AKcJA „ONE BIllION RISING”

Tylko „tak” oznacza zgodę na seks, a „nie” znaczy „nie”. Taka właśnie myśl przysłaniała tegorocznej akcji „One Billion Rising/
Nazywam się Miliard” w Polsce. Po raz piąty w taneczny protest przeciwko przemocy włączyły się rudzianki. W czwartek (14.02) 
na nowobytomskim rynku zatańczyły one specjalny układ, by uczulić społeczeństwo na problem zgody na kontakty intymne. 

„One Billion Rising”, czyli „Nazy-
wam się Miliard” to ogólnoświatowa 
kampania społeczna, której pierwsza 
edycja odbyła się 2011 roku. W jej trak-
cie w walentynki o jednym czasie na ca-
łym świecie wykonywany jest ten sam 
układ taneczny do tego samego utworu. 
– W tym roku starałyśmy się podkreślić 
fakt, że jeżeli jedna osoba nie usłyszy wy-
raźnego „tak” to znaczy, że nie ma zgo-
dy. Milczenie nie oznacza zgody. A nie-
stety w tej chwili prawo działa tak, że 
ofiara musi udowadniać, że została 
skrzywdzona. Tymczasem powinno być  
w ten sposób, że to osoba oskarżona po-

winna dowieść tego, że usłyszała wyraź-
ne „tak”. Zgoda zawsze musi być obo-
pólna – podkreśla Ewa Chmielewska, 
koordynatorka akcji „One Billion Ri-
sing” w Rudzie Śląskiej.

By to podkreślić, panie zebrane  
w czwartkowe popołudnie na rynku 
przeprowadziły akcję informacyjną oraz 
zatańczyły układ, który jest wspólny dla 
tej ogólnoświatowej kampanii. Dlaczego 
właśnie taniec? – Protestujemy poprzez 
taniec, bo to taka kobieca forma zwróce-
nia uwagi na problem. Skoro w czasie 
demonstracji używa się rac to my może-
my używać tańca i nikt nie ma prawa nas 

oceniać. Ponadto kobiety tańcząc, poka-
zują, że to one mają prawo „rządzić” 
swoim ciałem – tłumaczy Ewa Chmie-
lewska. – Innym aspektem jest to, że ja 
sama pamiętam, jak na początku nie mo-
głam sobie wyobrazić tego, że tak po 
prostu można wyjść na ulicę, zatańczyć  
i zwrócić w ten sposób uwagę innych lu-
dzi. Jak więc muszą się czuć osoby, które 
doświadczyły przemocy seksualnej i nie 
wiedzą, komu i jak o tym powiedzieć?  
– dodaje.

Akcja „One Billion Rising” w Rudzie 
Śląskiej organizowana jest od 2015 roku, 
a zainicjowana została przez seniorki  

z Klubu Country w Bykowinie. – Do tej 
pory przyłączały się do nas m.in. akrobat-
ki, rugbystki i dziewczyny z zespołu „Re-
wolucja”, a także grupy dziecięce i mło-
dzieżowe. W tym rok frekwencja niestety 
była niższa z powodu ferii oraz z uwagi na 
brak decyzji odnośnie ustalenia daty żało-
by narodowej po śmierci Jana Olszew-
skiego – tłumaczy Ewa Chmielewska.

Dodajmy, że dotychczas w naszym 
kraju w ramach kampanii „One Billion 
Rising” nagłaśniano m.in. problem 
przemocy związanej z molestowaniem 
seksualnym kobiet i dziewcząt, gwałtu 
na randce, a także problem przemocy 
wobec kobiet z niepełnosprawnościa-
mi. 

 Joanna Oreł
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Nowych parkingów nie będzie 
Mieszkańcy ulicy Brodzińskiego w Halembie dobrze wiedzą, jak dużym problemem jest znale-
zienie miejsca parkingowego w godzinach popołudniowych. W końcu pojawiła się szansa na 
uporządkowanie sprawy parkowania i powstanie nowych miejsc parkingowych. Po konsulta-
cjach okazało się jednak, że większość mieszkańców dodatkowego parkingu... nie chce. 

USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

 Sprawa sięga roku 2006, kiedy to odbyło się 
pierwsze spotkanie z zainteresowanymi mieszkań-
cami na temat utworzenia nowych miejsc parkingo-
wych w Halembie. W trakcie padła m.in. propozycja 
wykonania miejsc postojowych wzdłuż jednokie-
runkowego odcinka ul. Brodzińskiego. Jednak 
po dokładnej analizie okazało się, że droga w tym 
miejscu jest zbyt wąska, żeby można tam było wy-
konać miejsca parkingowe o wymiarach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami. – Wynikiem kolejne-
go spotkania (do którego doszło w 2016 roku) była 
korespondencja między miastem Ruda Śląska, 
a Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasz 
Dom” w sprawie partycypacji spółdzielni w budo-
wie parkingu wzdłuż ul. Brodzińskiego, mającej po-
legać na nieodpłatnym przekazaniu przez GSM 
„Nasz Dom” terenu wzdłuż ul. Brodzińskiego – tłu-
maczy Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału 
Dróg i Mostów Urzędu Miasta Ruda Śląska

W związku z powyższym przeprowadzono ankie-
tę. Spośród 179 mieszkańców, 164 było uprawnio-
nych do zajęcia stanowiska, z których tylko 34 proc. 

HALEMBA

OGŁOSZENIA

wzięło udział w głosowaniu. Za budową opowie-
działo się 20 proc. ankietowanych, przeciw budowie 
– 80 proc. – Z uwagi na wynik ankiety oraz na ko-
nieczność uzyskania zgody na zbycie części nieru-
chomości wszystkich współwłaścicieli, dalsze dzia-
łania związane z budową miejsc postojowych 
wzdłuż ul. Brodzińskiego 3-15 stały się bezprzed-
miotowe – tłumaczy Sonia Sekuła-Janus, prezes 
GSM „Nasz Dom”. 

Taki wynik ankiety zamyka sprawę budowy no-
wych miejsc parkingowych w tym miejscu. Teraz 
jedynym wolnym terenem jest ten za budynkiem 
nr 15, który jest własnością po części Skarbu Pań-
stwa, częściowo w zarządzie Nadleśnictwa Katowi-
ce, a częściowo we władaniu kopalni. Miasto ma 
więc związane ręce, bo nie może inwestować na tere-
nach, które nie są jego własnością. – Jednocześnie 
informujemy, że od 2006 r. miasto wykonało na 
os. Brodzińskiego-Brzechwy sześć nowych parkin-
gów na ok. 80 samochodów, z czego dwa parkingi na 
ok. 45 samochodów przy samej ul. Brodzińskiego 
– podkreśla Renata Krusz.  Arkadiusz Wieczorek 

Przy ulicy
Brodzińskiego
trudno o wolne 
miejsce 
parkingowe.

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 
w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej w dniach od 18 lutego do 24 lutego 2019 roku 
w godzinach od 7.30 do 15.30 nieodpłatnych porad prawnych będą udzielać asystenci 

sędziego oraz kuratorzy sądowi. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt 
z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu lokalu 
mieszkalnego usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:

ul. Chorzowska 13E/2,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu nieruchomości, 

położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Pionierów 39, stanowiącej własność Gminy 
Ruda Śląska, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej 

użytkownika wieczystego.
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Trakt Rudzki odmieni miasto

Trakt Rudzki docelowo ma połączyć 
dzielnicę Wirek z Nowym Bytomiem 
i będzie to ścieżka rowerowo-piesza, 
a częściowo także rolkarska. Trakt połączy 
obiekty sportowe, parki, skwery oraz zna-
czące miejsca dla obydwu dzielnic. 

Mieszkańcy, w tym zwłaszcza dzieci, mogą już korzystać z atrakcji na terenie hałdy.

Trakt Rudzki to jedna 
z największych inwestycji 
z zakresu rewitalizacji, która 
realizowana jest obecnie 
w Rudzie Śląskiej. Jest ona 
podzielona na siedem zadań, 
w tym znajdzie się siedem 
obszarów zielonych i parków 
oraz jeden obszar zdegradowany 
(hałda przy ul. 1 Maja) 
o powierzchni 35 ha. Na razie 
zrealizowany został pierwszy 
odcinek, czyli od ul. Czarnoleśnej 
do hałdy przy ul. 1 Maja. Obecnie 
rozpoczęły się prace wokół 
amfi teatru przy ul. Czarnoleśnej. 
W sumie cała inwestycja ma 
kosztować ponad 8 mln zł. 
Na realizację Traktu Rudzkiego 
Miasto Ruda Śląska pozyskało 
ponad 6 mln zł unijnego 
dofi nansowania z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji część terenów zosta-
nie uporządkowana i na nowo zagospoda-
rowana oraz zazieleniona. Dzięki temu dla 
mieszkańców stworzone zostaną takie 
atrakcje jak industrialny park rekreacji, ro-
sarium, inhalatorium, czy ogród senso-
ryczny. Chodzi o to, by rudzianie mogli 
odkryć na nowo centralną część miasta 
jako miejsce do odpoczynku i do aktywne-
go spędzania czasu. Dodatkowo mieszkań-
cy Rudy Śląskiej będą mogli w szybki 
sposób przemieszczać się po centrum z da-
la od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku. 
Inwestycja realizowana jest na zlecenie 
Miasta Ruda Śląska przez Miejskie Przed-
siębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o.

W ubiegłym roku utworzono pierwszy 
odcinek traktu. Chodzi o rekultywację hał-
dy przy ul. 1 Maja oraz wykonanie ścieżki 
rowerowej przy ul. Czarnoleśnej. Na sa-
mej hałdzie m.in. posadzono rośliny, które 
mają zabezpieczyć przed wydostawaniem 
się na zewnątrz metali ciężkich. Ustabili-
zowano także samą powierzchnię. Następ-
nie powstały alejki spacerowe, a przy nich 
ławki oraz hamaki i fotele do wypoczynku. 
Powstała również ścieżka historyczna 
i edukacyjna. Dla najmłodszych utworzo-

no plac zabaw, a także górkę saneczkową. 
Aktywnie czas można też spędzać na 
ściance wspinaczkowej oraz na torze do 
jazdy na BMX. Ciekawą propozycją jest 
również obserwacja z górki widokowej, na 
której ustawiono lunetę (przy dobrej pogo-
dzie i widoczności można stąd nawet zo-
baczyć Beskidy). Ponadto utworzono pole 
do gier i zabaw. Na terenie hałdy można 
także grillować w specjalnie wydzielonym 
do tego celu miejscu. Stworzenie pierw-
szego odcinka Traktu Rudzkiego, który 
do użytku mieszkańców został oddany 
w grudniu ubiegłego roku, kosztowało 
3,6 mln zł (wykonanie ścieżki i zagospo-
darowanie hałdy). Z kolei realizacja dru-
giego odcinka powoli się rozpoczyna. 
Głównym celem będzie odbudowa dawne-
go amfi teatru w pobliżu ul. Czarnoleśnej 
oraz stworzenie w tym miejscu strefy wy-
poczynku. W ramach tego zadania plano-
wane jest: usunięcie gatunków roślin in-
wazyjnych; przeprowadzenie renowacji 
zaniedbanego i zniszczonego amfi teatru 
wraz ze „stylizacją” roślinności otaczają-
cej obiekt; wyposażenie miejsca w obiekty 
małej architektury oraz realizacja dalszego 
etapu ciągu ścieżki pieszo-jezdnej.

Dzięki temu w miejscu, gdzie dzisiaj 
znajduje się budynek amfi teatru w opłaka-
nym stanie oraz dzika roślinność, powsta-
nie idealne miejsce do wypoczynku. 

Te dwa odcinki to tak naprawdę środko-
wa część Traktu Rudzkiego. Bowiem bę-

dzie się on rozpoczynać od ul. Nowary 
do ul. Katowickiej, a dalej pobiegnie 
w kierunku ul. Tuwima, Kupieckiej 
i Obrońców Westerplatte. I właśnie rozpo-
częcie realizacji tych dwóch odcinków 
władze miasta planują jeszcze w tym roku. 
Następnie Trakt Rudzki będzie prowadził 
w kierunku zrewitalizowanej już hałdy 
przy ul. 1 Maja i stamtąd w kierunku ulicy 
Czarnoleśnej. W tym miejscu trasa się roz-
widli. Jeden odcinek Traktu Rudzkiego 
poprowadzi do parku przy ul. Hallera, a na-
stępnie w kierunku Parku Dworskiego, 
a stamtąd do ul. Pokoju i Ratowników oraz 
do ul. Chorzowskiej. Tutaj trasa zostanie 
połączona z drugą częścią trasy, która po-
biegnie od ul. Czarnoleśnej. Jeżeli chodzi 
o atrakcje i zmiany na poszczególnych 

„przystankach” Traktu Rudzkiego to 
w parku u zbiegu ul. Katowickiej i Tuwi-
ma ma powstać plac zabaw dla dzieci oraz 
industrialny plac rekreacji dla młodzieży. 
Natomiast w Parku Dworskim planowane 
są rosarium, siłownia na powietrzu, polana 
wypoczynku oraz punkt ornitologiczny. 
W parku przy ul. Hallera ma z kolei po-
wstać ogród sensoryczny oraz inhalato-
rium. Projektem Trakt Rudzki objęty zo-
stał również Orzegów, a konkretnie park 
młodzieży, który zostanie zrewitalizowa-
ny, zaś tereny zielone przy Burloch Arenie 
zostaną zagospodarowane.

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
ORAZ 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)
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KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

Rekrutacja do rudzkich przedszkoli
4 marca w Rudzie Śląskiej rusza rekrutacja do przedszkoli. Na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki rodzice mają czas do 15 marca. Jeżeli dziecko jest już wychowankiem przedszkola i będzie kon-
tynuowało wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu to opiekunowie mogą już składać odpowiednią deklarację. Powinni to zrobić do 21 lutego.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie 
trwał od 4 do 15 marca br. Podobnie jak 
w latach poprzednich, będzie on prowadzo-
ny z wykorzystaniem systemu elektronicz-
nego. – W naborze elektronicznym będą 
brały udział tylko dzieci zapisywane do 
przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, któ-
rych dzieci będą kontynuować edukację 
przedszkolną w dotychczasowym przed-
szkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią 
deklarację. Mają na to czas do 21 lutego 
– wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik 
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. 

Jeśli natomiast rodzice zamierzają zapi-
sać dziecko do innego przedszkola miej-
skiego, muszą wypełnić deklarację o rezy-
gnacji z kontynuowania wychowania 
przedszkolnego w dotychczasowym przed-
szkolu, a ich dziecko będzie uczestniczyło 
w rekrutacji na takich samych zasadach jak 
dziecko zapisywane do przedszkola po raz 
pierwszy. Co ważne, w przypadku nieprzy-
jęcia dziecka do innej placówki, miejsce 
w dotychczasowym przedszkolu nie jest 
dla niego zarezerwowane.

Rodzice zapisując dziecko do przed-
szkola po raz pierwszy, wypełniają w for-
mie elektronicznej wniosek o przyjęcie do 
publicznego przedszkola, znajdujący się na 
stronie internetowej pod adresem www.ru-
daslaska.przedszkola.vnabor.pl. Następnie 

REKLAMA

wydruk wniosku wraz z dokumentami po-
twierdzającymi spełnienie kryteriów wska-
zanych we wniosku składają w przedszkolu 
pierwszego wyboru. Dla osób niemających 
dostępu do internetu, wzory wniosków są 
dostępne w każdym przedszkolu. Rodzice 
mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie 
w trzech przedszkolach. – We wniosku wy-
mieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszko-
la, według preferencji – tłumaczy Aleksan-
dra Piecko. – O przyjęciu dziecka do pla-
cówki nie będzie decydować kolejność 
zgłoszeń – podkreśla.

Tak jak w latach poprzednich, przy nabo-
rze dzieci do rudzkich przedszkoli publicz-
nych będą obowiązywać ustalone kryteria. 
– Przede wszystkim decyduje liczba punk-
tów kryterium ustawowego. Brane będzie 
pod uwagę pochodzenie z rodziny wielo-
dzietnej, niepełnosprawność kandydata, 
rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie 
również to, czy rodzic samotnie wychowuje 
dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą 
zastępczą – wylicza naczelnik Wydziału 
Oświaty. – W przypadku równorzędnych 
wyników na I etapie postępowania rekruta-
cyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę 
kryteria określone przez Radę Miasta 
– dodaje. Do najwyżej punktowanych kry-
teriów drugiego etapu należy praca obojga 
rodziców lub opiekuna samotnie wychowu-

jącego dziecko (16 pkt), uczęszczanie ro-
dzeństwa dziecka do tej samej placówki, 
w której o miejsce ubiega się kandydat lub 
do szkoły podstawowej znajdującej się 
w tym samym obiekcie lub powiązanej or-
ganizacyjnie z wybranym przedszkolem 
(8 pkt). 1 kwietnia, po weryfi kacji wnio-
sków i dokumentów potwierdzających 
spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna 
opublikuje listę dzieci zakwalifi kowanych 

i niezakwalifi kowanych do danej placówki. 
Jeżeli dziecko zostanie zakwalifi kowane, 
rodzic będzie musiał złożyć w przedszkolu, 
do którego dziecko zostało zakwalifi kowa-
ne, potwierdzenie woli uczęszczania do 
przedszkola. Ma na to czas do 5 kwietnia. 
W tym celu rodzic powinien udać się do dy-
rektora przedszkola i podpisać potwierdze-
nie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, 
do którego zostało zakwalifi kowane. Nie-

dopełnienie tego obowiązku przez rodziców 
w wyznaczonym terminie jest równoznacz-
ne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

8 kwietnia zostanie podana do wiadomo-
ści publicznej lista dzieci przyjętych i nie-
przyjętych do danego przedszkola. Jeżeli 
po zakończeniu rekrutacji w przedszkolach 
będą jeszcze wolne miejsca, zostanie prze-
prowadzona rekrutacja uzupełniająca, która 
rozpocznie się 6 czerwca.  IM

EDUKACJA
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Jak co roku trzeba rozliczyć się z fi skusem. Tym razem PIT-37 i PIT-38 przygotuje za nas bezpłatnie i automatycznie system administracji skarbowej. 
Pamiętajmy jednak, że przy tej okazji można przekazać 1% podatku na konto jednej z 44 organizacji, które działają na rzecz rudzian. 
– To nas nic nie kosztuje, a jest ogromnym wsparciem dla podmiotów, które realnie wspierają będących w potrzebie, działają na rzecz mieszkańców 
i rozwoju miasta – zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic. – Zachęcam wszystkich, by pamiętali o tej możliwości – apeluje. Zeznania są już dostępne 
na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl), gdzie można je sprawdzić i zweryfi kować do końca kwietnia br. 

Pamiętaj o „1 procencie”

I. STOWARZYSZENIA 
REJESTROWANE 

I FUNDACJE:
1. Bractwo Kurkowe 
Miasta Ruda Śląska 
nr KRS: 0000002929

Cele statutowe: krzewienie uczuć pa-
triotycznych; popularyzowanie trady-
cji i historii oręża polskiego; wspoma-
ganie rozwoju kultury fi zycznej i spor-
tu.

2. Fundacja Na Rzecz 
Programu Wczesnego 

Rozpoznawania  
Chorób Nowotworowych 

u Kobiet GODULA – HOPE 
nr KRS: 0000008844

Cele statutowe: wspieranie progra-
mów wczesnego rozpoznawania cho-
rób nowotworowych oraz metod ich 
leczenia ze szczególnym uwzględnie-
niem chorób kobiecych narządów rod-
nych oraz edukacja medyczna.

3. Górniczy Klub Sportowy 
„Grunwald”

nr KRS: 0000077324
Cele statutowe: propagowanie kultury 
fi zycznej wśród dzieci i młodzieży; 
tworzenie warunków rekreacji dla 

W tym roku Krajowa Administracja 
Skarbowa w całości wypełnia zezna-
nie podatkowe za podatnika, zgodnie 
z danymi z ubiegłego roku. Jeśli więc 
w rozliczeniu za 2017 rok wpisaliśmy 
KRS danej organizacji pożytku 
publicznego (OPP), również w tym ro-
ku otrzyma ona nasz „1 procent”. Każ-
dy podatnik ma jednak prawo do 
wprowadzenia zmian w swoim zezna-
niu i np. wskazania innej organizacji. 
Wystarczy w wyznaczonym miejscu 
wpisać numer KRS innego podmiotu. 
Emeryci i renciści, którzy są rozliczani 
przez ZUS, mogą złożyć w formie pa-
pierowej w Urzędzie Skarbowym 
PIT-OP (również drogą pocztową), 
w którym wystarczy wpisać swoje da-
ne oraz KRS organizacji. Wysokość 
„1 procenta” zostanie wyliczona 
i przekazana przez urząd. Druki 
PIT-OP są dostępne on line 
https://www.podatki.gov.pl/pit/pit-op/ 
oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców 
Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Jeśli płatnik nie wskazał dotychczas 
żadnego podmiotu, może to uczynić 
w tegorocznym zeznaniu. Brak wska-
zania konkretnej organizacji spowo-
duje, że nasz „1 procent” trafi  do 
Skarbu Pańtwa. Przekazanie „1 pro-
centa” nie wiąże się z wykonaniem 
żadnego przelewu, a wyliczoną kwotę 
przekaże za nas na konto OPP Urząd 
Skarbowy. Trzeba jednak pamiętać, 
że podmiot, któremu chcemy przeka-
zać kwotę, musi fi gurować w wykazie 
organizacji pożytku publicznego 
uprawnionych do otrzymania 1% za 
2018 rok. 

– Wszystkich mieszkańców, którzy 
mają wątpliwości dotyczące zeznań 
podatkowych serdecznie zapraszam 
do kontaktu w poniedziałki od 7.00 
do 18.00 oraz od wtorku do piątku, 
w godz. od 7.00 do 15.30 – mówi Ka-
rina Bibrzycka, zastępca naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Rudzie Ślą-
skiej. Informację w zakresie rozliczeń 
podatkowych uzyskamy pod numerem 

tel.: 32 342-05-13 oraz 32 342-05-14. 
– Rudzki Urząd Skarbowy włącza się 
również w ogólnopolską akcję dedyko-
waną osobom starszym. „Dzień senio-
ra” odbędzie się 13 marca. W tym dniu 
pracownicy Urzędu Skarbowego 
szczególną uwagę poświęcą emerytom 
i rencistom, pragnącym skorzystać 
z elektronicznych form rozliczeń po-
datku, czy to za pomocą e-deklaracji, 
czy też nowej usługi Twój ePIT, w któ-
rej zamieszczony będzie również 
PIT-OP – zapowiada. Żeby skorzystać 
z konsultacji, nie jest konieczne wcze-
śniejsze zgłoszenie. Wystarczy na 
miejscu zgłosić taką potrzebę pracow-
nikowi Centrum Obsługi Urzędu Skar-
bowego. – Dysponujemy trzema sta-
nowiskami komputerowymi, przy któ-
rych pracownicy udzielą wszelkiej po-
mocy – mówi Karina Bibrzycka. 

Z roku na rok świadomość możli-
wości wsparcia organizacji pożytku 
publicznego jest coraz większa. 
W ubiegłym roku z takiej możliwości 

skorzystało ponad 58,4 tys. rudzian, 
czyli blisko 57 proc. wszystkich po-
datników rozliczających się za 2016 
rok. Dzięki wpisowi w deklaracji PIT 
ponad 2,5 mln złotych trafi ło na konta 
OPP, z tego ponad 766 tys. złotych za-
siliło budżet podmiotów działających 
w Rudzie Śląskiej. Było to blisko 
250 tys. więcej niż w roku 2016.

Warto dodać, że Urząd Miasta Ruda 
Śląska przystąpił w tym roku 
do projektu „Wspieraj lokalnie”, 
który umożliwia organizacjom pożyt-
ku publicznego bardziej efektywne 
pozyskiwanie funduszy z 1% podatku 
dochodowego. Projekt realizowany 
jest przez Instytut Wsparcia Organiza-
cji Pozarządowych we współpracy 
z fi rmą PITax.pl Łatwe podatki 
Sp. z o.o. Program również zachęca 
podatników do przekazywania 1% na 
rzecz lokalnych OPP.

Obecnie w Rudzie Śląskiej działają 
44 podmioty uprawnione do uzyskania 
„1 procenta” podatku za rok 2018. Jest 

to 31 stowarzyszeń rejestrowanych 
i fundacji mających siedzibę w Rudzie 
Śląskiej, 11 terenowych jednostek 
ogólnopolskich organizacji pożytku 
publicznego, organizacja spoza miasta 
działająca na rzecz rudzian oraz ko-
ścielna osoba prawna. – Zakres działa-
nia tych organizacji jest bardzo szeroki 
i z pewnością każda zasługuje na nasze 
wsparcie – podkreśla Jerzy Szczerbiń-
ski, pełnomocnik prezydent miasta 
ds. organizacji pozarządowych. – Są 
wśród nich podmioty prowadzące dzia-
łalność edukacyjną, opiekuńczą, reha-
bilitacyjną, kulturalną czy sportową 
– wylicza. W ubiegłym roku najwięcej 
środków z „1 procenta” wpłynęło na 
konto Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami „Fauna”. Rudzkie schronisko 
wsparło 7,5 tys. podatników z całego 
kraju, dzięki czemu Towarzystwo zna-
lazło się na 239. pozycji wśród blisko 
8,7 tys. organizacji z całego kraju, któ-
re wsparto „1 procentem”.  

 AS

mieszkańców miasta Ruda Śląska; or-
ganizowanie sekcji sportowych 
dla wyczynowego i masowego upra-
wiania sportu.

4. Górniczy Klub Sportowy 
„Urania” przy Kopalni Węgla 
Kamiennego „Polska – Wirek”

nr KRS: 0000001450
Cele statutowe: propagowanie i orga-
nizowanie wychowania fi zycznego 
i sportu; promowanie miasta Ruda 
Śląska poprzez sport.

5. Klub Sportowy 
„Zgoda” 

Ruda Śląska-Bielszowice
nr KRS: 0000227877

Cele statutowe: propagowanie kultury 
fi zycznej i sportu; organizowanie wy-
chowania fi zycznego dzieci i młodzie-
ży; stwarzanie członkom klubu wa-
runków do uprawiania sportu, w tym 
sportu wyczynowego i profesjonalne-
go oraz promocja miasta Ruda Śląska.

6. Ludzie Serca
nr KRS: 0000478010

Cele statutowe: podstawowym celem 
fundacji jest organizowanie i niesie-
nie pomocy chorym i niepełnospraw-

nym dzieciom i młodzieży do 18. ro-
ku życia.

7. Ośrodek Święta Elżbieta
nr KRS: 689791

Cele statutowe: pomoc i wsparcie 
osobom niepełnosprawnym i ich ro-
dzinom poprzez m.in. kompleksową 
działalność rehabilitacyjną, opiekuń-
czą, wychowawczą, kulturalną, oświa-
tową i ewangelizacyjną; działania in-
tegracyjne. 

8. Rudzki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

nr KRS: 0000213614
Cele statutowe: zachowanie i zwięk-
szenie intelektualnej, psychicznej i fi -
zycznej sprawności członków stowa-
rzyszenia; prowadzenie edukacji 
w różnych dziedzinach nauk, 
np. w formie wykładów, seminariów, 
lektoratów języków obcych; propago-
wanie komunikacji społecznej; akty-
wizacja społeczna osób starszych. 

9. Rudzkie Konto Pomocy 
nr KRS: 0000002681

Cele statutowe: wszechstronna pomoc 
osobom, rodzinom i środowiskom 
upośledzonym społecznie, materialnie 

lub zdrowotnie; udzielanie bezzwrot-
nych zapomóg; pomoc w zdobyciu 
dodatkowych kwalifi kacji; bezpłatne 
poradnictwo.

10. Rudzkie Stowarzyszenie 
Amazonek „RELAKS”

nr KRS: 0000003736
Cele statutowe: wszechstronne działa-
nie na rzecz osób dotkniętych choro-
bami nowotworowymi ze szczegól-
nym uwzględnieniem nowotworów 
piersi; prowadzenie działań ukierun-
kowanych na poprawę warunków ich 
życia oraz zwiększenie uczestnictwa 
w życiu społecznym.

11. 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.

12. Rudzkie Stowarzyszenie 
Pomocy Ofi arom Przestępstw

nr KRS: 0000178360
Cele statutowe: pomoc ofi arom 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 celu 
wypracowania sposobów przeciwdzia-
łania zjawiskom patologii społecznej.

13. Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „Zdrowe Życie”

nr KRS: 0000003233
Cele statutowe: wszechstronna pomoc 
osobom uzależnionym  w kształtowa-
niu własnego rozwoju i odzyskaniu 
właściwej postawy w najbliższym oto-
czeniu; przeciwdziałanie uzależnie-
niom i patologiom społecznym; pro-
mocja abstynencji i trzeźwego stylu 
życia. 

14. Rudzkie Towarzystwo 
Hokejowe „Zryw” Ruda Śląska

nr KRS: 0000409689
Cele statutowe: propagowanie idei 
sportu i kultury fi zycznej, w szczegól-
ności hokeja na lodzie; planowanie i or-
ganizowanie pozalekcyjnego czasu dla 
dzieci i młodzieży; rozwijanie sportu 
wyczynowego; organizacja imprez 
oraz zawodów sportowych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA 1% PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2018 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ:
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15. Stowarzyszenie 
Akademia Piłkarska „Bielik”

nr KRS: 0000540623
Cele statutowe: upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu; promowanie 
zdrowego trybu życia; organizowanie 
wypoczynku dzieci i młodzieży; dzia-
łalność charytatywna, nauka, eduka-
cja; przeciwdziałanie patologiom  
społecznym; promocja i organizacja 
wolontariatu.

16. Stowarzyszenie „Barwy Śląska”
nr KRS: 0000300816

Cele statutowe: promocja sztuki intu-
icyjnej i jej naukowe badania.

17. 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; zapewnie-
nie uczniom równych szans.

18. Stowarzyszenie 
Genius Loci – Duch Miejsca 

nr KRS: 298424
Cele statutowe: ochrona, dokumenta-
cja i promocja lokalnego oraz regio-
nalnego dziedzictwa kulturowego; 
dokumentacja i opracowanie lokal-
nych dziejów oraz pamięci społecznej 
mieszkańców; budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego; rozwój kultu-
ralny, społeczny i ekonomiczny Gór-
nego Śląska.

19. Stowarzyszenie 
Honorowych Dawców Krwi 

przy KWK „Halemba”
nr KRS: 0000508559

Cele statutowe: dobro społeczeństwa 
polskiego i człowieka poprzez hono-
rowe krwiodawstwo; szeroka popula-
ryzacja idei honorowego krwiodaw-
stwa i rejestracji dawców szpiku.

20. 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 młodzie-
ży; promocja i organizacja wolonta-
riatu; działalność wspierająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych.

21. Stowarzyszenie na Rzecz  
Pomocy Dzieciom i Młodzieży  

„Pomocni” 
nr KRS: 0000269679

Cele statutowe: działania na rzecz 
dzieci i młodzieży ze środowisk defa-
woryzowanych; działania na rzecz 
rozwoju dzieci i młodzieży w sferze 

kultury, nauki, sportu, rekreacji i tury-
styki; profilaktyka przemocy w rodzi-
nie.

22. Stowarzyszenie 
Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej 

im. Jana Pawła II 
w Rudzie Śląskiej 

nr KRS: 0000004129
Cele statutowe: świadczenie pomocy 
medycznej i duchowej choremu  
w terminalnym okresie choroby no-
wotworowej oraz jego rodzinie; pro-
pagowanie idei opieki hospicyjnej 
i paliatywnej oraz udział w jej organi-
zowaniu.

23. Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinom Hutniczym 

Ruda Śląska 
nr KRS: 0000241090

Cele statutowe: działalność pomocni-
cza dla rodzin będących w trudnej  
sytuacji materialnej lub życiowej  
ze szczególnym uwzględnieniem ro-
dzin związanych z przemysłem hutni-
czym.

24. Stowarzyszenie Rekreacyjno-
Sportowe „Gwiazda”

Ruda Śląska 
nr KRS: 0000001693

Cele statutowe: uczestniczenie w roz-
woju kultury fizycznej; upowszech-
nianie rekreacji ruchowej i profilakty-
ki zdrowotnej; rozwijanie działalności 
prowadzącej do utrzymania i podno-
szenia sprawności fizycznej społe-
czeństwa.

25. Stowarzyszenie Rodzin Osób 
Niepełnosprawnych „Nadzieja” 

z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
nr KRS: 0000003051

Cele statutowe: wzajemne wspieranie 
się członków stowarzyszenia w dzia-
łaniach opiekuńczych, terapeutycz-
nych i innych wobec pozostających 
pod ich pieczą osób niepełnospraw-
nych.

26. Stowarzyszenie 
Świętego Filipa Nereusza 

z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
nr KRS: 0000013532

Cele statutowe: pomoc rodzinom 
i osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej i zagrożonym  
wykluczeniem społecznym; działal-
ność wychowawcza, oświatowa i edu-
kacyjna; organizacja wypoczynku  
dla dzieci i młodzieży; poradnictwo 
obywatelskie.

27. Stowarzyszenie 
„Warto!” 

Nauczycieli, Rodziców, 
Opiekunów i Przyjaciół Działające 

w Zespole Szkół nr 4 
Specjalnych

nr KRS: 0000457226

Cele statutowe: działalność na rzecz 
osób z niepełnosprawnością,  
ich wszechstronnego rozwoju, reha-
bilitacji, nauczania, opieki i integracji 
społecznej; przeciwdziałanie uzależ-
nieniom i patologiom społecznym.

28. Stowarzyszenie 
Wspierania Ekonomii Etycznej 

„Pro Ethica”
nr KRS: 0000313300

Cele statutowe: aktywna promocja 
w życiu społecznym i ekonomicznym 
podstawowych zasad i wartości etycz-
nych.

29. Towarzystwo Lekkoatletyczne 
„Pogoń” 

nr KRS: 0000313833
Cele statutowe: rozwijanie różnych 
form kultury fizycznej w środowisku 
dzieci i młodzieży; rozwijanie uzdol-
nień sportowych i sprawności fizycz-
nej wśród dzieci i młodzieży; prowa-
dzenie szkolenia sportowego w formie 
treningów, obozów i zgrupowań;  
promowanie miasta Ruda Śląska  
na arenach sportowych województwa 
i Polski.

30. Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami 

„FAUNA”
 w Rudzie Śląskiej 

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

31. Uczniowski Klub Sportowy 
„Floret – Ruda Śląska”

nr KRS: 0000312817
Cele statutowe:  planowanie i organi-
zowanie pozalekcyjnego życia  
sportowego uczniów w oparciu 
o możliwości obiektowe i sprzętowe 
szkoły oraz o pomoc organizacyjną 
i materialną rodziców i sympatyków 
klubu; angażowanie uczniów do róż-
norodnych form aktywności rucho-
wej.

II. KOŚCIELNE 
OSOBY PRAWNE

1. Dom Pomocy Społecznej 
prowadzony przez 

Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia  

św. Karola Boromeusza 
w Rudzie Śląskiej 

nr KRS: 0000245275
Cele statutowe: całodobowa opieka 
nad dziećmi i młodzieżą z niepełno-
sprawnością intelektualną; zaspoko-
jenie niezbędnych potrzeb bytowych, 
zdrowotnych, religijnych i społecz-
nych w sposób oraz w stopniu umoż-
liwiającym im godne życie.

III. TERENOWE 
JEDNOSTKI 

OGÓLNOPOLSKICH  
ORGANIZACJI POŻYTKU  

PUBLICZNEGO
1. Caritas Archidiecezji 

Katowickiej 
nr KRS: 0000221725

Cele statutowe: szerzenie ewange-
licznej zasady służby bliźniemu bę-
dącemu w potrzebie w oparciu o na-
ukę Kościoła; wszechstronna działal-
ność 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 rozwija-
nia sprawności fizycznej i indywidu-
alnych uzdolnień.

3. Polski Czerwony Krzyż 
nr KRS: 0000225587

Cele statutowe: ochrona życia i zdro-
wia; zapewnienie poszanowania isto-
ty ludzkiej, zwłaszcza podczas kon-
fliktów zbrojnych i w innych krytycz-
nych sytuacjach; praca na rzecz zapo-
biegania chorobom i rozwijanie po-
mocy społecznej.

4. Polski Związek 
Filatelistów 

nr KRS: 0000201405
Cele statutowe: organizacja wystaw 
konkursowych, pokazów i wernisaży 
filatelistycznych; promocja miasta  
i jego wybitnych mieszkańców za po-
średnictwem wydawnictw pocztowo-
filatelistycznych.

5. Polski Związek 
Niewidomych 

Okręg Śląski PZN
nr KRS: 0000012847

Cele statutowe: zrzeszanie osób nie-
widomych i słabo widzących w celu 
ich społecznej integracji i komplek-
sowej rehabilitacji; zaspokajanie po-
trzeb 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; propago-
wanie idei honorowego krwiodaw-
stwa.

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 Górnośląski 
nr KRS 0000030109

Cele statutowe: obrona wartości kul-
turowych i cywilizacyjnych Górnego 
Śląska powstałych na gruncie chrze-
ścijańskim; działalność wydawnicza, 
kulturalna, naukowa, socjalna i cha-
rytatywna oraz praca z młodzieżą.

9. Związek 
Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Śląska
nr KRS 0000273051

Cele statutowe: tworzenie warunków 
do wszechstronnego rozwoju czło-
wieka; umacnianie przywiązania do 
wartości oraz wiedzy o przyrodzie; 
organizacja obozów, kolonii, rajdów, 
biwaków, zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci i młodzieży.

10. Związek Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych 
nr KRS 0000106108

Cele statutowe: popularyzowanie 
i utrwalanie w pamięci społecznej 
dziejów walk niepodległościowych; 
udział w procesie wychowania mło-
dzieży w duchu patriotyzmu i obywa-
telskiego oddania Ojczyźnie oraz 
działanie na rzecz opieki nad miejsca-
mi pamięci narodowej.

11. Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP
nr KRS: 0000116212

Cele statutowe: zapobieganie pożarom 
oraz współdziałanie w tym zakresie 
z Państwową Strażą Pożarną, organa-
mi samorządowymi i innymi podmio-
tami; udział w akcjach ratowniczych 
przeprowadzanych w czasie pożaru, 
zagrożeń ekologicznych związanych 
z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń; informowanie ludno-
ści o istniejących zagrożeniach poża-
rowych i ekologicznych oraz sposo-
bach ochrony przed nimi.trzeb kultu-
ralnych i oświatowych.

IV. ORGANIZACJE SPOZA  
MIASTA DZIAŁAJĄCE  

NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
RUDY ŚLĄSKIEJ

1. 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 nie-
dowidzących ze sprzężoną niepełno-
sprawnością.
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| POLECAMY

Zasady gry są proste:
1. Kłam.
2. Trzymaj się swojej wersji wydarzeń.
3. Nie daj się przyłapać.
Pewnego czerwcowego poranka spokojną 

nadmorską wioską Salten wstrząsa maka-
bryczne odkrycie: kobieta spacerująca z psem 
w okolicach ujścia rzeki Reach natrafi a na ludz-
kie szczątki tkwiące w przybrzeżnym błocie.

Następnej nocy trzy mieszkanki Londynu 
– Isa, Fati ma i Thea – otrzymują wiadomość, 
której nadejścia zawsze się obawiały. Dwa 
proste słowa: „Potrzebuję was”, wysłane przez 
Kate, czwartą członkinię tej nierozłącznej nie-
gdyś paczki, wywrócą życie kobiet do góry no-
gami. 

Jako uczennice szkoły z internatem w Salten 
Isa i jej przyjaciółki długo bawiły się kosztem 
koleżanek oraz kadry nauczycielskiej, zwodząc 
i oszukując wszystkich wokół w ramach tak 
zwanej „Gry w kłamstwa”. Jednak tragiczne wy-
darzenie sprawiło, że nagle musiały zacząć kła-
mać nie dla zabawy, lecz po to, aby przetrwać. 

Ruth Ware  
Gra w kłamstwa

Jeff ery Deaver
Kamienna małpa

Do wybrzeży Stanów Zjednoczonych zbliża 
się statek z nielegalnymi chińskimi imigranta-
mi na pokładzie. Przemytem tych ludzi kie-
ruje nieuchwytny Kwang Ang, poszukiwany 
przez policję wielu krajów. Okręt tonie nieda-
leko brzegu, ale części imigrantów udaje się 
dotrzeć do lądu. Kwang Ang znika w Nowym 
Jorku, a Lincoln Rhyme zostaje poproszony 
o pomoc w poszukiwaniach przestępcy, któ-
ry nie zawaha się przed zgładzeniem każde-
go, kto mógłby go zidentyfi kować. Wszyst-
kim ocalałym z katastrofy Chińczykom grozi 
śmierć. Rhyme musi ująć mordercę, zanim 
ten do nich dotrze.

Jeff ery Deaver – z wykształcenia dzienni-
karz i prawnik. Przez kilka lat współpracował 
z dziennikami „New York Times” i „Wall Stre-
et Journal”. Był także doradcą prawnym jed-
nej z większych fi rm na Wall Street. Zaliczany 
jest do grona najbardziej poczytnych pisarzy 
amerykańskich. Światową sławę przyniósł 
mu „Kolekcjoner Kości” – pierwsza powieść, 
w której pojawiła się para detektywów: Lin-
coln Rhyme i Amelia Sachs. 

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Michał Huda
syn Martyny i Łukasza

ur. 30.01.2019 (2550 g, 52 cm)

Tymoteusz Aleksander Kordus-
Zieliński syn Kasi i Rafała
ur. 01.02.2019 (2400 g)

Piotr Woźniak
syn Jolanty i Marcina

ur. 02.02.2019 (3466 g i 54 cm)

Marta Szczyrbowska
córka Sylwii i Tomasza

ur. 03.02.2019 (3640 g i 55 cm)

Karen Gut 
córka Soni i Rafała

ur. 02.02.2019 (3006 g i 54 cm)

Jakub Jon
syn Moniki i Łukasza 

ur. 03.02.2019 (3030 g i 54 cm)

Maksymilian Tatarczuk
syn Moniki i Tomasza 

ur 03.02.2019 (3800 g i 57 cm)

Franciszek Bier 
syn Anny i Marcina

ur. 03.02.2019 (3500g i 56 cm)

Maria Machnik
córka Natalii i Mariusza

ur. 02.02.2019 (4080 g i 59 cm)

Filip Kasperczyk
syn Martyny i Michała

ur. 09.02.2019 (3354 g i 57 cm)

Aleksandra Jedlińska
córka Anny i Łukasza

ur. 10.02.2019 (3160 g i 54 cm)

Mateusz 
i Milena 
Czekała
dzieci: 
Karoliny 
i Michała
ur. 06.02.2019 
(2930 g 
i 51 cm
oraz 
2650 g 
i 51 cm)

Dorota Stasiak 
córka Beaty i Romana

ur. 29.01.2019 (3520 g 56 cm)

Igor Wołodźko
syn Agnieszki i Łukasza

ur.11.02.2019 (4000 g  i 56 cm)

Anastazja Jarosz
córka Sabiny i Wojciecha

ur. 10.02.2019 (3180 g i 54 cm)

Szymon Niedbał 
syn Izabeli i Damiana

ur. 08.02.2019 (2350 g i 48 cm)

Oliwier Kowalkowski
syn Anety i Janusza 

ur. 09.02.2019 (3050 g i 55 cm)

Jakub Jojko 
syn Izabeli i Dawida

ur. 09.02.2019 (3800 g i 57 cm)

Wiktoria Dopieralska
córka Moniki i Łukasza
ur. 06.01.2019 (1610 g)

Liliana Szczygieł
córka Marii i Arkadiusza 

ur. 07.02.2019 (3480 g i 56 cm)

Julia Franiel
córka Sylwii i Mateusza

ur. 12.02.2019 (2650 g i 51 cm)

Antonina Machnik
córka Karoliny i Piotra

ur. 12.02.2019 (3300 g i 58 cm)

Kaja Winiarska
córka Sylwii i Łukasza

ur. 12.02.2019 (3300 g i 54 cm)

Wanesa Olejarczyk
córka Doroty i Michała

ur. 12.02.2019 (2650 g i 54 cm)

Marlena Wójcicka 
córka Korneli i Mariusza

ur. 12.02.2019 (3800 g i 55 cm)

Gabriela Dobrzańska
córka Hani i Rafała

ur. 13.02.2019 ( 2690 g i 53 cm)

Róża Nowak 
córka Krzysztofa i Angeliki

ur. 14.02.2019 (2717 g i 53 cm)

Oliwia Bierawska
córka Magdaleny i Adriana

ur. 13.02.2019 (4110 i 58 cm)

Kamil Stolarczyk
syn Karoliny i Andrzeja 

ur. 14.02.2019 (3490 g i 55 cm)

Zuzanna Wojciechowska 
córka Aleksandry i Wojciecha 

ur. 14.02.2019 (2850 g i 51 cm)

Zuzanna Bieda 
córka Brygidy i Łukasza

ur. 14.02.2019 (3230 g i 55 cm)

Michalina Ludew 
córka Marty i Michała 

ur. 15.01.2019 (1500 g i 42 cm)

REKLAMA
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UsłUgi
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, 

remonty. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, 
domów. Tel. 501-668-930.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. Tel. 
607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-292-
699.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119.

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.

 Szybka gotówka z dostawą do domu, natych-
miastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 
348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Firmy 
MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 „Złota rączka” – kompleksowe profesjonalne 
remonty łazienek, panele, instalacje c.o. Tel. 784-
699-569.

UsłUgi POgRZEBOWE
 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi pogrze-

bowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. Nowary 
27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

NiERUChOmOśCi
 

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

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

 Bielszowice, dwupokojowe, 48 m2, 114 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Halemba, trzypokojowe, 74 m2, 237 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Ruda I, trzypokojowe, 48 m2, 125 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotów-
ka, tel. 730-770-900.

 
 Sprzedam OKAZJE: 2 pokoje, Solidarności 37 m2, 

97 tys., 2 pokoje, Sławika 44 m2, 109 tys., Niedzieli, 
38 m2, 78 tys. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieru-
chomosci.pl.

 Halemba: wynajmę mieszkanie, 40 m2 kamieni-
ca, ogród, dobry stan. Tel. 691-267-689.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL  
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

domów jednorodzinnych. Obecna oferta: 
HALEMBA,  ul. Solidarności od 89 m2, WIREK, ul. 

Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż” od 125 m2. 
Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691-523- 055.

 Mieszkanie do wynajęcia Ruda Śląska, 3 po-
koje, c.o., balkon tel. 668-845-818, www.pose-
sja.rsl.pl.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub udzia-
ły. Tel. 887-877-189.

 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.fhu-
technika.pl, tel. 785-720-563. Wspólnoty mieszka-
niowe, budynki użytkowe, place, itp.

 Kupię kawalerkę do 22 m2, tel. 606-717-
534.

mOTORyZaCja
 skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do 

klienta. Tel. 792-155-155.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, skup sa-
mochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, 
skorodowanych. Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do wy-
rejestrowania. Tel. 507-572-625.

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 507-
572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling samo-
chodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 0,55 do 
0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE 
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowe-
go).

PRaCa
 Buduj-Remontuj zatrudni pracowników ogólnobu-

dowlanych. Tel. 784-612-706, 788-266-235.

 Zatrudnimy kierowcę ambulansu oraz sanita-
riusza-noszowego i ratownika medycznego. NZOZ 
Paktor, tel. 32 771-71-02, praca@paktor.com.pl.

 Zatrudnimy pomocnika mechanika samocho-
dowego z prawem jazdy.Paktor s.c., paktor@
o2.pl lub tel. 32 771-71-07.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 32 243-65-99.

 Chcesz zarabiać większe pieniądze? Pracuj 
jako opiekunka seniorów w Niemczech. Nie znasz 
języka niemieckiego? Zapisz się na bezpłatny kurs 
w Rudzie Śląskiej, z gwarancją zatrudnienia! Za-
dzwoń: 506-288-940.

 Zatrudnimy kierowców z kategorią C. Praca na te-
renie woj. śląskiego. Tel. 693-399-002, 693-399-005.

 Fryzjerkę na dobrych warunkach zatrudnię. Ha-
lemba. Tel. 509-553-851.

 Drukarnia w Rudzie Śląskiej zatrudni: grafika kom-
puterowego operatora CTP/DTP. Zainteresowanych 
proszę o CV na adres praca@mewadruk.com.

RóżNE
 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 Kupię wszelkie starocie od igły po szafę. Tel. 603-
280-675.

maTRymONiaLNE
 Mężczyzna 55 lat, 180 cm wzrostu. Szczupły. Krót-

kie włosy. Kawaler, tak kawaler. Podobno mam młod-
szy wygląd. Jestem wierzącym i praktykującym Katoli-
kiem. Pochodzę z Rudy Śląskiej, dzielnica Ruda 1. 
Mieszkam 30 lat w Niemczech. Pragnę poznać kobietę 
z Rudy Śląskiej bardzo chętnie z dzielnicy Ruda 1, 
w wieku od 35 do około 40 lat. Najchętniej Panna, 
ewentualnie bezdzietna wdowa. Jestem szczery uczci-
wy, wierny, zadbany. Nie piję, nie palę. Ofiarować 
mogę dobre serce i charekter. Jestem Ślonzok nie-
mieckiego pochodzenia. Również tak jak ja szczera, 
uczciwa, wierna. Chciałbym również założyć rodzinę. 
Byłoby ładnie, żeby pani znała w jakimś stopniu język 
niemiecki. Kobieta która godo po naszymu, po Ślon-
sku. Niestety nie wszyscy Ślązacy dzisiaj godajom po 
Ślonsku. Pani też ma być wierząca i praktykująca Kato-
liczka. Ładna, ale skromna, nie ekstrawagancka. Moż-
liwie jak najmniej makijażu. O ile możliwe to bez ma-
kijażu. Niepaląca pani. Mam różne zainteresowania. 
W niedalekiej przyszłości mam nadzieję na udany 
i szczęśliwy związek małżeński. Zdjęcie bardzo mile 
widziane. Kontakt do mnie: j.piela@online.de.

OGŁOSZENIA DROBNE

Jak co roku informujemy, że rze-
czowy plan funduszu remontowego 
na 2019 r. został przygotowany, spo-
rządzony i po analizie pozytywnie 

41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
 materiały redaguje gabriela LUTOmsKa

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa

DOBRy afORyZm  „Biedni, których życiem kieruje bogactwo.” Andrzej Niewinny Dobrowolski

Plany rzeczowe na 2019 r. zatwierdzone
zaopiniowany przez Rady Osiedli, 
a następnie zatwierdzony przez Za-
rząd Spółdzielni. Plan dla zasobów 
danej Administracji znajduje się do 

wglądu zainteresowanych w tej Ad-
ministracji. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do zapoznania się 
z nimi.

RUDZKa sPółDZiELNia miEsZKaNiOWa
informuje, że posiada do wynajęcia od zaraz wymienione w wykazie lokale użytkowe + boksy handlowe.

Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należ-
ności czynszowych.

Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 
311, 267 lub w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul.Magazynowej 12, a informacje dotyczące 
nabycia od zaraz prawa wieczystego użytkowania gruntu w Dziale Technicznym pok. 314, tel. 32 248-24-11 wew. 231.

sERDECZNE PODZiĘKOWaNiE
Wszystkim, którzy okazali pomoc w ciężkich chwilach, złożyli 

wyrazy współczucia, kwiaty, wieńce, uczestniczyli w obrzędach 
pogrzebowych

śP. jaNUsZa gOLLa
w dniu 13.02.2019 

składają Rodzice, Żona i Syn
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SiaTkówka

Juniorki awansowały

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Juniorki KPKS-u Halemba Ruda Śląska 
awansowały do Mistrzostw Polski Junio-
rek. Eliminacje odbyły się w ubiegłym ty-
godniu w hali Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Halembie. Był to także tur-
niej 5-8 miejsca rozgrywek juniorek Ślą-
skiego Związku Piłki Siatkowej, w którym  
oprócz rudzianek wzięły także udział dru-
żyny z Sosnowca, Katowic i Będzina. Zwy-
cięski zespół mógł liczyć na bezpośredni 
awans do 1/4 Mistrzostw Polski. 

Mimo dodatniego bilansu zwycięstw  
z każdym z obecnych zespołów, rudzianki 
nie mogły czuć się zbyt pewnie za sprawą 
problemów zdrowotnych zawodniczek oraz 
nieobecność m.in. podstawowej rozgrywa-
jącej, którą zastąpić musiała nietrenująca  
z zespołem kadetka Martyna Prokop.  
W pierwszym meczu z UKS-em Sokół 43 
Katowice gospodynie przegrały w pierw-
szych setach (do 16 i 19). Jednak w trzecim 
secie gra zawodniczek KPKS-u była bar-
dziej skuteczna. Dziewczyny z seta na set 
grały coraz lepiej, by ostatecznie zwycię-
żyć w tie-breaku. W drugim meczu Sosno-
wiec pewnie pokonał koleżanki z Będzina.

KPKS Halemba  
– UKS Sokół ’43 Katowice 

3:2 (16:25, 19:25, 25:23, 25:21, 15:11)
ANBUD MKS Będzin  

– MKS-MOS Płomień Sosnowiec 
1:3 (24:26, 21:25, 25:10, 14:25)

W drugim dniu rywalizacji KPKS spo-
tkał się z Będzinem. W tym spotkaniu za-
wodniczki z Halemby pokazały się od sa-
mego początku z dobrej strony, powtarzając 
wynik z półfinałów (3:1). Jednak najważ-
niejszy był już wynik końcowy i to, że dru-
żyna była już w komplecie. Z takim samym 

wynikiem z drugiego spotkania zwycięsko 
wyszła drużyna Katowice, która po prze-
granym, ale wyrównanym pierwszym se-
cie, w dalszej części zdominowała została 
przez sosnowiczanki.

KPKS Halemba 
– ANBUD MKS Będzin 

3:1 (25:16, 23:25, 25:17, 25:13)
UKS Sokół ’43 Katowice  

– MKS-MOS Płomień Sosnowiec
3:1 (19:25, 25:11, 25:15, 25:18)

Wszystko jednak miało rozegrać się  
w ostatnim dniu spotkania. Pierwszy mecz 
rozegrały zawodniczki z Halemby. Z ławki 
rezerwowych na boisko weszła Kinga Wa-
tola, która posłała dwa asy serwisowe,  
a w trzecim trener musiał skorzystać z po-
mocy Prokop na rozegraniu, Poloczek na 
środku i Szwedy na przyjęciu, które wypeł-
niły swoje zadania i pokonały rywalki wy-

Na zdjęciu 
Przemek  

z trenerem 
Piotrem 

Prenclem na 
zawodach  

w Toruniu. 
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PRezyDeNt MIAStA  
RuDA ŚLąSkA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 20.02.2019 r. 
do dnia 13.03.2019 r., na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy 

Gęsiej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 
1309/38 o powierzchni 999 m2, użytek R-V, obręb Bielszowice, 

zapisaną na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW GL1S/00026293/6 

(działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów), która zostanie 
sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego  

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

OGŁOSzeNIe

nikiem 3:0. Rudzianki wygrały turniej 
z kompletem zwycięstw, a katowiczankom 
pozostała walka o drugie miejsce. Było to 
wyrównane spotkanie, jednak i tym razem 
faworytki zwyciężyły, dzięki czemu Sokół 
uplasował się na drugim miejscu turnieju 
i ostatecznie na szóstym miejscu na Śląsku.

MKS-MOS Płomień Sosnowiec 
– KPKS Halemba 

0:3 (22:25, 18:25, 24:26)
ANBUD MKS Będzin  

– UKS Sokół ’43 Katowice 
1:3 (25:20, 22:25, 26:28, 15:25)

Skład KPKS-u Halemba: Oliwia Wilk, 
Zuzanna Pilchowska, Nicole Stencel, Kinga 
Watola, Karolina Szafarczyk (K), Weronika 
Nalewajka, Magdalena Wilczek, Natalia 
Szweda, Monika Skworc, Malwina Kujon, 
Kamila Poloczek, Martyna Prokop, Zuzan-
na Rudnik (L).

Sparing z UKS-em Chorzów mimo te-
go, że był zacięty, nie okazał się zwycię-
ski dla Grunwaldu. W sobotnie (16.02) 
przedpołudnie w spotkaniu rozegranym 
w Chorzowie na „Kresach” Grunwald zo-
stał pokonany przez juniorów UKS-u  
Ruchu wynikiem 1:2. 

Podopieczni Mateusza Karcza i Grzego-
rza Wagnera zdobyli bramkę do przerwy 
strzałem przy słupku. Wcześniej jednak 
m.in. Patryk Twardoch trafił zza szesnastki 
w słupek, Daniel Babisz w sytuacji sam na 
sam posłał piłkę lobem obok dalszego słup-
ka, a testowany środkowy pomocnik wśli-
zgiem trafił w bramkarza. Po przeciwnej 
stronie Łukasz Kurpas wygrał pojedynek 
oko w oko z napastnikiem UKS-u, a kilka 
minut po przerwie Patryk Twardoch z rzutu 
wolnego ostemplował tym razem poprzecz-
kę, a dobitkę testowanego środkowego po-
mocnika wybił bramkarz. Do wyrównania 
doprowadził Wojciech Jankowski, który 

Niezbyt szczęśliwy sparing
PIŁkA NOżNA 

ukS Ruch Chorzów 2:1 Grunwald Ruda Śląska (1:0)

z rzutu wolnego z około 20 metrów wbił 
piłkę do bramki chorzowian. Remis 1:1 nie 
trwał jednak długo. W 62. minucie zawod-
nik z Chorzowa lobem pokonał testowane-
go bramkarza. Do wyrównania mogli do-
prowadzić Patryk Twardoch, Wojciech 
Jankowski i Dawid Ogłoza, ale na prze-
szkodzie stawali bramkarz lub obrońcy. 
Ruch mógł także podwyższyć prowadze-
nie, jednak piłka po rykoszecie od obrońcy 
o centymetry minęła słupek.

1:0 Szurma, 44 min
1:1 Jankowski, 55 min (wolny)

2:1 Kryś, 62 min
GKS Grunwald Ruda Śląska: Kurpas 

(46. zawodnik testowany 3) – Kowalczyk 
(20. Petrus), Ostrowski, Zawodnik testowa-
ny 1 (84. Botor), Chmielarski – Kozłowski, 
Babisz (65. Dolecki), Zawodnik testowany 
2 (77. Podlacha), Ogłoza – Jankowski, 
Twardoch. Trener: Michał Szyguła.

Młodzi piłkarze dali z siebie wszystko podczas spotkania. Rudzkie siatkarki zmierzyły się z rywalkami ze Śląska. 

Przemysław Kozłowski z TL Pogoń 
Ruda Śląska został brązowym medali-
stą Halowych Mistrzostw Polski  
w Toruniu. To jednak nie jedyny suk-
ces młodego rudzianina podczas mi-
nionego weekendu. Zawodnik z Rudy 
Śląskiej oprócz medalu za bieg 60 m 
w kategorii U23 może też pochwalić 
się szóstym miejscem w biegu na  
200 metrów. 

– Bardzo się cieszę z tego medalu, 
ale nie wszystko poszło po mojej, 
a także mojego trenera myśli. Podczas 
zawodów w biegu na 200 m został mi 
przydzielony najostrzejszy, wewnętrz-
ny tor, co wykluczyło mnie z jakiejkol-
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wiek walki o lepszą pozycję, ale należy 
się cieszyć z tego, co jest – mówi Prze-
mysław Kozłowski z TL Pogoń Ruda 
Śląska. 

LekkOAtLetykA

Brązowy Przemek

Teraz przed zawodnikiem treningi  
i przygotowanie formy, żeby wypaść 
jak najlepiej podczas majowych za-
wodów. 

Dwa zwycięstwa odnieśli koszykarze rudzkiej Pogoni. W sobotę (9.02) pokonali na własnym boisku drużynę KKS 
Tarnowskie Góry wynikiem 84:78 i tym sposobem wskoczyli na siódmą pozycję w tabeli, tracąc tylko jeden punkt do 
szóstego AZS-u Częstochowa i piątego MCKiS-u Jaworzno na pięć kolejek przed końcem. Z kolei w środę (13.02) nasi 
zawodnicy wygrali w Oleśnie z lokalnym KS Start Meble Dobrodzień, który zajmuje przedostatnią pozycję w tabeli. 
Koszykarze Pogoni uzyskali w tym spotkaniu wynik 101:82. 

kOSzykówka

Dobra forma koszykarzy
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