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l. Dane oferenta 1),3)

1) nazwa: parafia rzymsko-katolicka Św. Michała Archanioła w Orzegowie

2) forma prawna:o)

( )stowarzyszenie ( )fundacja

(x) kościetna osoba prawna ( ) kościetna jednostka organizacyjna

( } spółdzielnia socjatna ( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s)

ZaŚwiadczenie z Kurii Metropotitarnej w zatączniku.

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:Ó} nie dotyczy

5) nr NlP: 64I-19-44-846 nr REGON: 040087665

6} adres:

miejscowość: Ruda Śląska ut.: św. Królowej Jadwigi 8

dz,ietnica tub inna jednostka pomocnicza:7| Otzegów

gmina: Ruda ŚĘska powiat: Ruda ŚĘska

województwo: śląskie

kod pocztowy: 4t-7B4 poczta: Ruda Sląska 4

7) tet.: +48I32l 24813 88 faks: ......:......

e-mai[: parafia@orzegow.n€t http: / / www.orzegow.net

8) numer rachunku bankowego: 62234a 0009 7570 2460 0000 0016

nazwa banku: Polbank EFG
9)nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:

Ks. Prob. Ryszard Nowak AGE 459642 wydane przez burmistzamiasta Tarnowskie Góry

Ks. Sebastian Mandrysz AHP 486097 wydane przezprezydenta miasta Rybnik

a)

b)

c)

10) nazwa, adres i tetefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej

zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

Ks. Sebastian Mandrysz, te1.: 690-047-789, mail: mandryszsebastian@gmail.com

1 1) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz

nr telefonu kontaktowego)

Ks. Sebastian Mandry§z, tel.: 690-047-189

1 2) przedmiot dziatalności pożytku publicznego

a) dziatatność nieodpłatna pożytku publicznego

Parafia prowadzi ochronkę parafialną dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Parafia wspiera

materialnie osoby bezdomne i ubogie, między innymi przez dożywianie. Parafia prowadzi profilaktykę

dysfunkcji spolecznych, a także wspiera dzialania jednostek podejmującyc} działania na jej terenie

{lp. PAL - prognam aktywności lokalnejo czy świetlica środowiskołya}. Dodatkowo na jej terenie odbywa



się wiele inicjaĘw mających na celu promocje alternaĘwnych form spędzania czasu wolnego d|a dzieci

i młodzieży (np. w ramach grup parafialnych).

b) dziatatność odpłatna pożytku publicznego

nie dotyczy

13) jeżeti oferent prowadzi dziatatność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działatności gospodarczej

Oferent nie prowadzi takiej działalności

ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz
z przytoczeniem podstawy prawnejlo)

Nie dotycry

lll. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Trrydniowy lyyjazd obejmuje swoim działaniem kilkanaście rodzin należących do parafii św.

Michała Archanioła. Pobyt w Brennej Leśnicy ma na celu uwrażliwienie uczestniczących w nim

rodzin na temaĘ dotycące profilaktyki alkoholowej i prrygotować je na dzielenie się tym

doświadczeniem z bliskimi. Cześć rodzin uczestniczących w pĄekcie boryka się z §mi
problemami, a część z nich jest nimi zagrożona, ze względu na środowisko, w którym Ęją.

2. Opis potrzeb wskazująrych na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich
przyczyn oraz skutków

Lokalne środowisko charakteryzuje się różnego rodzaju dysfunkcjami społecznymi. Prryczyn

ich powstawania jest wiele, począw§zy od braku pracy i środków do Ęciao braku poryĘwnych

wzorców i nadziei na ,,lepsze jutro", wielu nałogów aż po §zereg Ęciowych błędów i zaniedbać

samych mieszkańców. Daje się zaobserwować niepokojące symptomy pogłębiania się patologii

spolecznejo a prz,ez. to dehumanizacji. Ukazanie pozytywnych wzorów do naśladowania oraz

zaproponowanie alternatywnych form spędzania wolnego cza§u może być szansą na ucieczkę od

zgubnego wpĘłru porvyisrych lagrożeń. Nasza praca do tej pory doĘczyla przede wsrystkim

dzieci i młodzieĘ. ZaawaĘliśmy jednalg że z tego typu działaniami trzeba,,wchodzić" w całe

rodziny. Z jednej strony pomagać Ęm, którzy tej pomocy potrzebują, a z drugiej szukać takie

rodziny, które bgdą pomagaĘ innym. Proponowany łvyjazd powinien umożliwić nam obie

opcje.



3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Projekt przeznaczony jest dla kilkunastu rodzin (ok 80 osób) zamieszkujących teren
orzegowskiej parafii św. Michała Archanioła. Część rodzin boryka się z problemami
młiązanymi z alkoholem, a pozostała część jest Ęmi problemami zagrożona ze względu na

otaczające środowisko. Ta druga grupa będzie też przygotowywana do tego, aby pomagać

innym rodzinom.

.4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania
pubłicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia
standardu reatizacji zadania11)

Nie doĘcry

5. lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji
związanych z reatizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaty
dofinansowane, organu, który udzietit dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacli11)

Nie dotyczy

ó.Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Celem przedstawionego pĘektu jest dobre zagospodarowanie czasu rodzinom, aby w ciekawy
oraz kreatywny sposób przedstawić problemy zwiryane z alkoholem i innymi używkami.
Wyjazd ma na celu także ukazanie porytywnych wzorców Ęcia społecznego, wszechstronny
rozwój zainteresowań, a także umożliwió sposobność do spokojnego spędzenia ze sobą czasu

w rodzinie oraz z innymi rodzinami. Podczas wyjazdu będzie zagwarantowany cza§ zarówno
dla rodziców, w Ęm tematyczna konferencja, dziecio a talrże Ęlko i wyłącznie dla swojej
rodziny. Projekt zakłada zatem nie łlko konkretne zajęcia terapeuĘczne, ale także
prrygotowuje do dzielenia się doświadczeniem swojej rodziny z innymi.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Dom Rekolekcyinv w Brennei Leśnicy; ul. Hetnołka3Z,43-438 Brenna Leśnica

8. Opis poszczególnych działań w zakre§ie realizacji zadania publicznego12)

W ramach podejmowanych działań odbędą się dwie tematyczne konferencje dla rodziców,
które powiązane będą z profrIaktyĘ alkoholową, innymi uzależnieniamio a także sposobami
radzenia sobie z tego Ępu problemami. Jednocześnie prowadzone będą podobne zajęcia dla
dzieci i młodzieży.
W ramach rodzinnej integracji odbędą się różnego rodzaju ciekawe gry i zabawy integraryjne,
a także wspólne wyjście w góry na Równicę. Tam z kolei zostaną przeprowadzone zajęcia
w parku linorvym i Extreme Parku.
W sobotni wieczór wyjazdu dla rodziców przewidziana jest specjalna ,,randka" mająca
zapewnić im choćby chwilę cza§u na pogłębienie swoich relacji i pobycie ,r§am na sam".
Prz,ygotowana randa będzie miała charakter kolacji prry świecach. W Ęm człsie dzieci spędą
cz,as ze swoimi wychowawcami.
Podczas wyjazdu rodziny zostaną otoczone duchową opieĘ i będą miaĘ możliwość
uczestnictwa w sakramentach świętych: Eucharystiio PokuĘ i pojednania, a także możliwość
dnowienia sakramentu ma}żeństwa.



Każda rodzina dostanie takżetmł.z rrrodzinne zadanie", które będzie musiała wykonać podczas
wyjazdu. Ma ono na celu zbliżenie do siebie członków rodziny i możliwość ich współpracy zp
sobą.
Wreszcie wyjazd będzie okazją do krótkiego odpocrynku i pobytu ze sobą rodzino atakźrcwrłz
z ich duszpasterzami.

9. Harmonogram13)

1 0. Zakładane rezultaĘ realizacji zadania publicznego15)

Projetit obejmuje kilkanaście rodzin (olc 80 osób) zamieszkujących w Orzegowie, wytlranych
na zasarlzie łvywiadu środowiskowego. Zlkładanym rezultatem jego realizacji jest przede
wsrystkim pogłębienie relacji w rodzinach pomiędry ich członkami, a także z duszpasterzami
parafii; rrwrażliwienie na temaĘ związane z profilakĘĘ alkoholową; mobilizowanie do
dzielenia się doświadczeniem wspólnego Ęcia w rodzinie z innymi rodzinami.
Podejmowane działania prowadzą do utrrvalenia postawy promującej zdrowy tryb życia,
aźakże ponłolą na spędzenie ze sobą czasu i jego dobre zagospodarownie poszczególnym
rodzinom.

Zadanie pubticzne reatizowane w okresie od 1 października 2013r. do ż1 października 2o13r.
Poszczegolne dziatania w zakresie

reatizowanego zadania
pub[icznegola)

Terminy realizacji
poszczególnych

dziatań

Oferent tub inny podmiot
odpowiedzialny za dziatanie w zakresie

realizowaneqo zadania publiczneqo
Prrygotowanie do wyjazdu

\ilyjazd do Brennej Leśnicy

Pobyt w Brennej Leśnicy

Prryjazd do Rudy ŚIąskiej

Podsumowanie wyjazdu

zakończenie realizacii oroiektu

1-10.10.13 r.

1 1.10.13 r

11-13.10.13 r.

13.10.13 r.

14-21.10.13 r.

21.10.13 r.

Par. św. Michała Archanioła
w Orzegowie, której głównymi

przedstawicielami w tym projekcie są
Ks. §ebastian Mandrysz
Ks. Krystian Łagowski



IV. Katkutacja przewidywanych kosztów reatizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
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1 Wnioskowana kwota dotacji 10000 zt 80%

2 Srodki finansowe własne'" 1000 zt 8%

3
Srodki finansowe z innych źródet ogótem (środki finansowe
wymienione w pkt 3.1-3.3}11) 0zL a%

3.1 wptaty i optaty adresatów zadania pubticznego" 1000 zt 8%

3.2
środki finansowe z innych żródet pubticznych (w szczególności:
dotacje z budżetu państwa tub budżetu jednostki samorządu
terytoriatnego, funduszy celowych, sroki z funduszy strukturalnych)17) 0zł a%

3.3 pozostate'' Ozł 0%

4
Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontańuszy i praca społeczna
cztonków) 500 zt 4%

5 Ogótem (środki wymienione w pkt 1-4) 12500,00 zł 1gtr/,

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

3. Finansowe środki z innych żródel publicznychz1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu.

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorrystania przy reatizacji zadania publicznegoŻz)

Wsrystkie osoby biorące udział w projekcie wykonują go nieodpłatnie, na zasadzie
wolontariatu:

Ks. Sebastian Mandrysz - kierownikwypoczynku dzieci i młodzieży; katecheta; odp. za projekt
Henc i spółka s.c. Paweł l{enc i Henryk Kociałkowski KW2aW62l3, zdnia29.10.ż012

Ks. Krystian Łagowski - z kursem instruktażowym dla kierowników placówek wypoczynku
dzieci i młodziery
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycięli Via Media; nr zaświadczenla646108 z dnia24.06.2008 t.

.Iadwiga Maksym - łychowawca wypocrynku dzieci i młodzieży, animator zabawy (Metoda
Klanzywpra€yzgrupą)
Henc i spółka s.c. Paweł Henc i Henryk Kociałkowski W§J2tr2l69łr0, z dnia 31.10-2012

Nazwa organu administracji
pubticznej lub innej
jednostki sektora finansów
publicznych

kwota środkow
{w zł)

lnformacja o tym czy wniosek
(ofeńa) o przyznanie środków

zostat{-a) rozpataony(-a)
pozytywnie, czy też nie

został(-a) jeszcze
rozoatrzonv(-a}

Termin rozpataenia w
przypadku wniosków

(ofert) nierozpatrzonych
do czasu ztożenia
niniejszej ofeńy

Nie dotyczy TAK/NlE,t

TAK/NlE,,

TAKlNlE,,

TAK/NlE,,



Centrum Szkoleniowe Klanzą warsztaty metodyczne przeprowadzone w dniu 18.06,201 1

Ewelina kwietniowska - wolontariusz
Anna Śtiłvta * wolontariusz
Alicja Babcryk - wolontariusz
Barbara karkusz - wolontariusz
Kinga Friedek - wolontariusz
klaudia korniluk - wolontariusz
Dorotal)rożniewicz - terapeutka zajęciowa

2.Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy reatizacji zadania

Zasoby rzeczowe, które posiadamy do wykorzystania przy realizacji zadania to przede
wszystkim instrumenĘ muzyczne (gitary, bębenki), sprzęt multimedialny (laptop, projektoro
radio, drukarka), sprzęt spońowy (piłki, skakłnki)o a także część materiałów plasĘcznych
(bloki, kredkio mazaki, itp.).

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
(ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we wspótpracy z administracją pubticzną)

4. lnformac ja, czy oferent przewiduje zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym
mowa w art.ló ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia ż003 r. o działatnoŚci pozytku publicznego i o
wo[ontariacie

Nie dotyczy

DoĘchczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą wsrystkich nychowawców
i wolontariusry jest duże i daje dobre efek§. Jest to jednak pierwszy projekt, która obejmuje
swoim działaniem całe rodziny.
Z administracją publiczną jest to czwarty pĘekt, który jest kon§nuacją poprzednich.
Paralią natomiast od dłuższego cza§u wsprfipracuje z MOP§-em oraz CARITA§-em, a także
§ama prowadzi parafialną ochron



P,AR& u+.q*, ł,tlcl;.łll ł;e łnnjłią
ul. św" Kroic",,vej Jadwigi 8
4.1,-! 04 Rud a śląska Cze§ow
NlP 641.1 9.44-846, Regon 0400si66§

tel. 32 2481-388
Program profi laktyczny

Podczas realizacji dotychczasowych zadań i projektów związanych
z profilaktyką dato się zauważyć, że praca z dziećmi i młodzieżą choć przynosita
dobre owoce, jest niewystarczająca. Dobre owoce często zanikają poprzez brak
petnej wspótpracy z catymi rodzinami. Z tego powodu zrodziŁ się pomysł stworzenia
projektu, który umożliwitby kompteksowe oddziatywanie na beneficjentów działań
profilaktycznych.

Zainicjowany program pracy związanej z profilaktyką zaktada systematyczną
pracę z wieloma rodzinami mieszkającymi na terenie orzegowskiej parafii
św. Michata Archaniota. Gtówny jego trzon opiera się o comiesięczne Rodzinne Dni

Skupienia, które będą gromadzity konkretne rodziny (ok. 30 rodzin) z rożną
sytuacją spoteczną. W ramach projektu będą zatem uczestniczyty zarówno te
rodziny, które uwiktane są w problemy związane z natogami, ale i te, które radzą
sobie z nimi doskonate. Wspótna praca ma na celu ,,wyciąganie" z tych problemów
rodzin, które są z nimi nie radzą.

W ramach dni skupień będzie miała miejsce osobno konferencja dta
rodziców, tematycznie powiązana z ich rodzinnym życiem, sytuacją, natogami oraz
sposobami radzenia sobie z nimi, a osobno dla dzieci spotkanie z wychowawcami,
których dzieci znają jużz poprzednich projektów.

Na spotkania i konferencje będą zapraszani również ciekawi goŚcie, a nawet
inne rodziny, aby mogty dzietić się tym, czym żyją a przy okazji być wiarygodnymi
świadkami i przyktadami do naśtadowania.

Dodatkowo każda rodzina będzie dostawała tzw. ,,zadanie domowe" do
wykonania przez wszystkich cztonków rodziny, co pozwoli na uczenie się
wzajemnej wspótpracy i zaufania do siebie naw-zajem.

Podczas RDS-ów (Rodzinnych Dni Skupień) rodzice będą mieli okazję pobyć
zarówno ze sobą, aby odnowić i pogtębić swoje matżeńskie relacje, a także ze
swoimi dziećmi, na co w zwczajnym trybie życźa trudno wygospodarowaĆ czas.
Dobra i kochająca się rodzina bazuje na wzajemnych relacjach, o które trzeba
nieustannie dbać.

RDS-y umożtiwiają również, co korzystnie wpływa na przyjmowanie
wskazówek i rad, pogłębione życie sakramentalne, a także swobodny kontakt ze
swoim duszpasterzem. Dato się zauważyć, że wśród rodzin uczestniczących
w różnego rodzaju dziataniach podejmowanych przez duszpasterzy, row,tój Ącia
sakramentalnego jest wprost proporcjonatny do wzrostu poziomu retacji pomiędzy
cztonkami tych rodzin.

Wyjazd do Brennej Leśnicy jest rozpoczęciem catego projektu i ma także
charakter rektamy, po t0, by zaciekawić projektem jak największą grupę
odbiorców.



oświadczam źe:
1) proponowane zadanie pubticzne w catości mieści się w zakresie dziatalności pożytku pub(icznego

oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania;
3) oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia ż1.10.ż0l3r.;
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których te dane dotyczą, złozyly §to§owne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. zżaQż r. Nr 101 ,poz.9ż6, zpóżń. zm\;

5) oferent składająry niniejszą ofertę nie zatega z opłaceniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych/ składek na ubezpieczenie spoteczne1}
6) dane okreśtone w części l niniejszej oferty są zgodne z wtaściwą ewidencją;
7) wszystkie podane w ofercie oraz zatącznikach informacje sązgodne z aktualnym §tanem prawnym

i faktycznym

(podpis osoby upoważnionej
tub podpisy osób upoważnionych

do sktadania oświadczeń woli w imieniu
oferenta

outu .,..9.f." :Q.Ł . 2.ł11. ;,.....

Zatączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencjiZa}
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego wtaściwego rejestru - dokument
potwierdzający upoważnienie do dziatania w imieniu oferenta.

Poświadczenie złożenia ofertf 5)

Adnotacje urzędowezs}

l0



PARAFIA śn. iltchalr Atcbedolr
ul. św. Królowej Jadwigi8
41 -7O4 Ruda ŚląskaOzegów
NlP 641 -1 9-44-846, Regon 040087665

te|.32 2481-388

Oświadczenia wymagane do realizacji projektu

Oświadczam, że dopełnię obowiązki informacyjne w trakcie trwania rrmowy
doĘcące informowania o wspołfinansowaniu zadania zę środków otrzymanych zmiasta
Ruda ŚĘską w tym w parafialnej gazetce i na stronie internetowej paę§ib}Óz$ąięszczeńa
1ogo miasta na wszystkich materiałach dotyczących reńizacji

........W.,

,- ,:;-" _
,iin*t'
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Rrymskokatolicka Parafia

Świętego Michała Archanioła

w Rudzie Śhskiej - orzegowie

ul. Królowej Jadwigi 8

4L-7O4 Ruda Śląska

pełnomocnictwo

Upoważniam ks. Sebastiana Mandrysza, wikariusza parafii św.

w Orzegowie, do występowania w imieniu moim i parafii oruz

potzebnych podpisów, także w lnvestiach zobowiązń finansowych,

Ruda Śląska, 05.09.13 r.

PAMPIA św. tichd8 fu§,.ł-,.,..
Ll. śł.-xioIówój .laowigi g
41 -7 04 Ruda Śląska,Ozegów
NlP 641-1 9-44-846, Regon 040087665

tel.32 2481,3B8

Michała Archanioła

składania wszelkich

w ramach rcatizacjt

,tł9Sa

* 4j-
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DAMAŃ ZlMoN
ARryB l S l(J P /\EIRO PO L|TA

KĄToWlCKl

P}tr 52-25ll0 Katowice, 8 czerwca 20i0 r.

D§KRET

Cęlem zapewnienia wiernym pasterskiej piecry, mocąkan. 523 KPK,
z dniem 1 sierpnia 2010 roku mianuję Księdza

PRoBosZC7,EM
PARAFII Śwlqrnco MICHAŁA ARCHANIOŁA

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - ORZEGOWIE

Powierzoną posługę naleĘ rvypełniać zgodnie z odnośnymi przepisami prawa
kanonicznego (kan. 519 nn.) i wskazaniami I Synodu Diecezji Katowickiej.

W myśl kan. 527 i zgodnie z prawem diecezjalnym w urząd proboszcza parafii
wprowadzi Księdza dziękan dekanatu Ruda Śląska w niedzielę 1 sierpni a2OL0 roku,

Błogosławię Księdzu Proboszczowi na pełnienie powierzonej posfugi.

+ Damian Zi
iskup Mekopol

Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej
Chorzów

Do wiadomości:
l. Parafia Świętego Michała Arclranioła w Rudzie Śląskiej - Orzegowie
ż. Dziekan dekanatu Ruda Sląska
3. Parafia Świętej Jadwigi Sląskiej w Chorzowie
Ą. D ziekan dekanatu Chorzów
5. Kuria Metropolitalna, Wydział Finansowy

Q**..
ks. Grzegorz Olszowski

Kanclerz Kurii Metropolitalnej

Ks. mgr iic. RYSZARD NOWAK

- lltl -



KURIA METROPOLITALNA
Skrytka Pacztowa2a6

PL 40_951KATOWICE
tel.321251ż|60, fax32lZ51 48 30

Katowice, 31 marca 2011 r.

Lo 5/11

ZAs\ilIADCZENIE

Kuria Metropolitalna w Katowicach zaś;wladcza, żę Rzymskokatolicka

parafta Świętego Michała Archanioła w Rudzie Sląskiej - Orzegowie jest osobą

prav/nąnapodstawie art.7ust. 1pkt5 iart.7żust.l pkt 1 ustawy zdntal7 mala

1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce (Dz, IJ. Nr 29,

poz. 154).

Parafii przysługuje prawo nabywania, posiadania l, zbywania mienia

ruchomego i nieruchomego, nabywanta t zbywania innych praw oraz zarządzarla

swoim majątkiem Q.w. art. 52).

Mocą art. 7 ust 3 pkt 5 powyzszej ustawy organem prawnym parafii jest

j ej probo szcz lub administrator.

Aktualnie proboszc zęm Paruftt Swiętego Michała Archanioła w Rudzie

Sląskiej jest ks, Ryszard Nowak, ur. 31 .a7 .1963 r . w Tarnowskich Gorach.

M, 
^l*t,*^l*

Ks. JĄSmolec
Notariusz kurii

.^tr.^

' 
O,*,y"*
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