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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Z prezydentem o ﬁnansach

Głównym źródłem problemów ﬁnansowych Rudy Śląskiej jest pozbawienie
miasta w tym roku dochodów na poziomie 27 mln zł wskutek zmian w systemie podatkowym. Do tego trzeba doliczyć wzrost wydatków związanych
z podwyżkami dla nauczycieli, co kosztować będzie dodatkowych 19 mln zł.
Niestety, kwoty tej nie uda się pokryć
z otrzymywanej od rządu subwencji
oświatowej, która pokryje jedynie 65%
wydatków na wynagrodzenia w oświacie. Kolejnym obciążeniem dla budżetu są wydatki związane z ustawową
podwyżką pensji minimalnej od
1 stycznia 2020 r. Będzie to 9 mln zł
w skali całego 2020 r. – Dyskusję o tym
rozpoczęliśmy z mieszkańcami już jesienią ubiegłego roku podczas ostatniej serii spotkań w dzielnicach. Już
wtedy uczciwie wskazywaliśmy zagrożenia, jakie mogą dotknąć nasz samorząd w tym roku. Teraz będziemy mówić już o realnych skutkach dla ﬁnansów miasta, jakie niosą ze sobą decyzje
OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM
WIOSENNYCH SPOTKAŃ
3.03 – wtorek, godz. 17 – Wirek i Czarny Las, SP nr 8, ul. Główna 1,
05.03 – czwartek, godz. 17 – Halemba,
SP nr 27, ul. Zamenhofa 12,
09.03 – poniedziałek, godz. 17 – Bielszowice,
Dom Kultury, ul. Kokota 170,
12.03 – czwartek, godz. 17 – Kochłowice, III LO, ul. Oświęcimska 90,
16.03 – poniedziałek, godz. 17 – Nowy Bytom i Chebzie,
MCK, ul. Niedurnego 69,
19.03 – czwartek, godz. 17 – Ruda, MDK, ul. Janasa 28,
23.03 – poniedziałek, godz. 17 – Godula i Orzegów,
SP nr 36, ul. Bytomska 45,
30.03 – poniedziałek, godz. 17 – Bykowina,
ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
za okazanie wsparcia,
złożone wyrazy współczucia
oraz udział w uroczystościach pogrzebowych mojej MAMY

Foto: arch.

Osiem spotkań z mieszkańcami
w dzielnicach Rudy Śląskiej
zaplanowała w marcu prezydent
miasta Grażyna Dziedzic. – Jak
zawsze chcemy rozmawiać o tym,
co ważnego się dzieje w mieście
oraz co planujemy zrealizować.
W tym roku spotkania będą
miały szczególny wymiar.
Nie sposób bowiem uciec od
aktualnej sytuacji ﬁnansowej
samorządów, w tym i naszego
miasta, co jest konsekwencją
ustawowych zmian w prawie
podjętych w ostatnich miesiącach
– podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. Inicjatywa dzielnicowych
spotkań z prezydentem jest
realizowana w Rudzie Śląskiej od
9 lat. Władze miasta spotykają
się z mieszkańcami co pół roku
zawsze wiosną i jesienią.

W marcu rozpocznie się kolejna edycja spotkań z mieszkańcami.
zapadające na szczeblu centralnym
– zapowiada prezydent.
Przypomnijmy, że władze miasta
przygotowując budżet na 2020 r. dokonały cięć w wydatkach bieżących oraz
zrezygnowały z realizacji części zadań
inwestycyjnych. – W pierwszej kolejności musieliśmy zabezpieczyć wydatki na
tzw. obowiązkowe, m.in. na wynagrodzenia czy zadania związane z realizacją zadań statutowych. Dopiero potem
mogliśmy dokonywać cięć i dotyczyło
to tylko zadań fakultatywnych czyli nieobowiązkowych – zastrzega Grażyna
Dziedzic. W ten sposób w budżecie
miasta na 2020 r. nie znalazły się środki
na dotacje na sport, zabytki, organizację kolonii i półkolonii, czy stypendia
naukowe i sportowe. – Na promocję miasta zarezerwowaliśmy jedynie 50 tys. zł
i to w większości tylko dlatego, żeby osiedle robotnicze „Ficinus” nie zostało skreślone ze Szlaku Zabytków Techniki – mówi
Grażyna Dziedzic.
Jak podkreślają rudzcy samorządowcy, tegoroczny budżet miasta jest naj-

trudniejszy od lat. – Doskonale pamiętam, jak w 2011 r. podczas pierwszych
spotkań z mieszkańcami jako prezydent
miasta musiałam tłumaczyć się z zadłużenia miasta przez poprzednie władze.
Dlatego nie boję się trudnych i szczerych rozmów z rudzianami. Wtedy dzięki niełatwym i często niepopularnym
decyzjom udało się nam wyciągnąć Rudę Śląską z zapaści ﬁnansowej. Teraz
znowu stajemy w obliczu kolejnych poważnych trudności, którym nic nie zawiniliśmy – wskazuje prezydent Grażyna Dziedzic.
Cykliczne spotkania władz miasta
z mieszkańcami oprócz celów informacyjnych pełnią także rolę edukacyjną. – Wspólne rozmowy pozwalają
wytłumaczyć rudzianom to, w jakich
realiach muszą funkcjonować samorządy i na co pozwala nam prawo przy
realizacji poszczególnych zadań. Można powiedzieć, że spotkania te są taką
wzajemną
lekcją
samorządności
– podkreśla wiceprezydent Krzysztof
Mejer.

Co warte podkreślenia, w spotkaniach organizowanych w Rudzie Śląskiej udział biorą również urzędnicy.
– Wychodzimy z założenia, że to oni realizując poszczególne zadania mają
największą wiedzę na ich temat. Przy
zgłoszeniu problemów przez mieszkańców mogą zapoznać się na miejscu z ich
szczegółami i w ten sposób są w stanie
niemal od razu przystąpić do działania. Obecność fachowców z poszczególnych wydziałów magistratu pozwala także na dokładne objaśnienie niektórych zawiłych procedur, którymi
obciążony jest samorząd – informuje
Grażyna Dziedzic.
Pierwsze z jesiennych spotkań odbędzie się we wtorek 3 marca w Szkole
Podstawowej nr 8 w Wirku.
Spotkania dzielnicowe zostały zapoczątkowane przez prezydent Grażynę
Dziedzic w 2011 roku i odbywają się
zawsze wiosną i jesienią. Do tej pory
odbyło się już 155 zebrań dzielnicowych. W sumie wzięło w nich udział
już ponad 7 tys. osób.
TK
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Natura jest najpiękniejsza...

śp. MIECZYSŁAWY DWORAK
składa
syn z rodziną

OGŁOSZENIE

W dniach od 21 lutego do 28 lutego 2020 roku Ministerstwo
Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W związku z tym
21 lutego oraz od 24 lutego do 28 lutego w godzinach
od 7.30 do 15.30 w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej
nieodpłatnych porad prawych będą udzielać asystenci sędziego
oraz kuratorzy sądowi. Osoby zainteresowane powinny
skontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta.

RATY
0%
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 paraﬁalny)
Halemba, ul. 1 Maja 70
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POMAGAMY
Od kilku miesięcy trwa zbiórka pieniędzy na zakup nowego sprzętu USG dla Oddziału Pediatrycznego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej. Niedawno ruszyła internetowa zrzutka,
a całą akcję koordynuje Fundacja „Anioły w Piżamkach”. O tym, dlaczego tak ważne jest
pozyskanie nowego sprzętu i co będzie to oznaczało dla naszych najmłodszych pacjentów,
rozmawiamy z dr Robertem Szylo, ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Bielszowicach.

USG pilnie potrzebne
O Fundacji „Anioły w Piżamkach”

W pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że coraz wyraźniej słyszymy
wokół siebie głosy rozczarowania młodzieżą, obaw przed jej społecznym
zobojętnieniem. My tymczasem stale wierzymy, że młodzież tętni życiem!
Chcieliśmy pokazać to rudzianom. Założenia naszej fundacji są bardzo
proste: przerzucić most nad przepaścią między potrzebującymi a tymi,
którzy mogą się podzielić. Dzielimy się czasem, talentami, radością. Mamy
grupę stałych odbiorców. W każdy poniedziałek gromadzimy się gościnnie
w ochronce parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, otwieramy oczy
serca na różne problemy, trochę dyskutujemy, szlifujemy talenty. Następnie
– co najistotniejsze – idziemy do tych, którzy przyjmują naszą pomoc. Komuś
ścieramy kurze, przynosimy zakupy, czy podwozimy. Gdzie indziej śpiewamy,
coś inscenizujemy, wspólnie wykonujemy drobne prace. Przekonujemy
starszych, że młodzi chcą i potrafią! Kilka miesięcy temu dekorowaliśmy
oddział szpitala w Bielszowicach. Zrobiło się przytulnie. Niestety nie mamy
mocy sprawczej, by ożywić wysłużony sprzęt, dlatego ruszamy właśnie
z inicjatywą zbiórki pieniędzy na zakup nowego USG.
Joanna Kurzyk, Marta Zuber i Mariusz Izydorczyk
– założyciele fundacji „Anioły w Piżamkach”.

Foto: JO

– Dotychczasowy ultrasonograf nie
nadaje się już do użytku?
– Aparat USG na oddziale jest w tej
chwili jak stetoskop dla każdego lekarza.
To narzędzie, które wykorzystywane jest
codziennie i ułatwia podejmowanie decyzji. Tymczasem sprzęt, na którym obecnie
pracujemy, ma już ok. 20 lat i „odziedziczyliśmy” go po szpitalu w Goduli. Co za
tym idzie – jest to zużyty aparat, który nie
spełnia wszystkich funkcji potrzebnych do
kompleksowego diagnozowania naszych
pacjentów. Przyjmujemy dzieci od pierwszego miesiąca życia do 18 lat, a więc ultrasonograf wykorzystywany jest w szerokim
zakresie – do wykonywania USG jamy
brzusznej, szyi i tarczycy, stawów biodrowych, płuc czy USG przezciemiączkowe-

Dr Robert Szylo od 2017 roku jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego.
go. Jednak niestety ze względu na słabą
rozdzielczość obecnego aparatu nie jesteśmy w stanie w stu procentach jednoznacznie diagnozować pacjenta. Tymczasem nowe aparaty dają obraz prawie tak dokładny,
jak w przypadku tomografu, czy rezonansu
magnetycznego. Poza tym nie możemy wykonywać konsultacji kardiologicznych, ponieważ obecny aparat nie jest do tego dostosowany – nie ma ani odpowiedniej głowicy,
ani oprogramowania do tego typu badań.
– Co robicie w takiej sytuacji?
– Do ubiegłego roku współpracowaliśmy
z firmami, które zajmują się sprzedażą aparatów ultrasonograficznych. W celu prezentacji udostępniały one swój sprzęt, a my
mieliśmy podpisaną umowę z panią kardiolog, która wykonywała EKG w tym samym
dniu, kiedy było to potrzebne, interpretowała wyniki, badała fizykalnie pacjenta oraz
robiła USG serca. Na tej podstawie mieliśmy gotową konsultację i zalecenia co do
dalszego leczenia. Niestety teraz już takiej
możliwości nie ma, ale korzystamy z uprzejmości szpitali w ościennych miastach, czyli
w Katowicach-Ligocie oraz w Śląskim
Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Ustalamy
termin, zamawiamy karetkę, którą rodzic
wraz z dzieckiem musi dojechać na badanie
i następnie na nie poczekać. Przez to diagnostyka się wydłuża, a mały pacjent oraz
jego rodzice są narażeni na większy stres.
Poza stresem może się to wiązać z narażeniem chorego na kolejną infekcję.
– Ale nowe USG służyłoby nie tylko
pacjentom, którzy w pierwszej kolejności tego potrzebują…

– Każdy pacjent, który do nas trafia, ma
wykonywane USG jamy brzusznej. To dlatego, że większość dzieci nigdy nie miała
robionych takich badań. Dopóki nie ma
objawów, nikt nie przejmuje się tym, by
profilaktycznie je wykonać, a rodzice często nie wiedzą, że dziecku coś dolega.
Tymczasem zdarza się, że wykrywamy np.
refluks pęcherzowo-moczowodowy, czy
dodatkową śledzionę. Jeżeli my to zdiagnozujemy i opiszemy w dokumentacji
medycznej, w przyszłości może to przyspieszyć diagnostykę. Ponadto aparat USG
pomaga nam w monitorowaniu procesu leczenia. Jeżeli dziecko trafia do nas z zapaleniem płuc, oprócz wykonania rentgenu,
robimy także badanie USG, a później powtórne, dzięki czemu widzimy, jak przebiega leczenie. Poza tym w przypadku badań tarczycy – zamiast ,,naświetlać” malutkie dzieci podczas badania rentgenowskiego – wykonujemy USG.
– Skoro jeden pacjent równa się jedno
badanie USG, to ilu ich przyjmujecie
rocznie?
– Kiedy w 2017 roku rozpoczynałem
pracę na tym oddziale, rok zamykaliśmy na
800 hospitalizacjach. W 2018 roku było ich
już 900, a w ubiegłym roku ponad 1000.
Właśnie ze względu na to, że nie tylko leczymy, ale również diagnozujemy, a więc
cieszymy się większym zaufaniem rodziców, z roku na rok przybywa nam pacjentów. Na nowym sprzęcie chcemy dodatkowo wykonywać badania profilaktyczne dla
dzieci z rudzkich szkół.

Joanna Oreł
REKLAMA
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OFERUJE DO NAJMU W DRODZE ROKOWAŃ

stawki czynszu najmu m.in. nw. lokale użytkowe z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ruda Śląska

BYKOWINA, UL. KS. A. POTYKI 31/01

ks. A. Potyki 31/01

WIREK, UL. TUWIMA 8/05

•

lokal o powierzchni 189,40 m2
+ piwnica o pow. 20,70 m2,

•

lokal położony na parterze budynku mieszkalnego,
i w części dobudowanej będących własnością Gminy,

•

zlokalizowany przy ulicy z zabudową jednorodzinną,

•

wejście do lokalu od ulicy ks. A. Potyki,

•

okna od ulicy ks. A. Potyki,

•

możliwość dzierżawy terenu sąsiadującego z lokalem,

•

lokal wyposażony w instalacje wod.-kan. oraz
elektryczną,

•

kwota wpłaty wadium wynosi 2.500,00 zł,

•

stawka czynszu najmu wyjściowa do rokowań netto:
8,00 zł, nie mniej niż 6,00 zł,

•

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%),

•

lokal przeznaczony na działalność handlowousługową.

•

lokal o powierzchni 19,93 m2 + pow. wspólnego
użytku 4,72 m2 (korytarz, wc),

•

lokal położony na parterze budynku mieszkalnego,
będącego własnością Gminy,

•

lokal usytuowany w pobliżu miejskiego targowiska,

•

w pobliżu ogólnodostępne miejsca postojowe,

•

wejście do budynku od ulicy Tuwima,

•

okna lokalu z widokiem na zagospodarowane
podwórko,

•

lokal wyposażony w instalacje wod.-kan., c.o. oraz
elektryczną,

•

kwota wpłaty wadium wynosi 500,00 zł,

•

stawka czynszu najmu wyjściowa do rokowań netto:
9,00 zł, nie mniej niż 7,00 zł

•

pow. wspólnego użytku wg stawki czynszu najmu
netto 2,35 zł,

•

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%),

•

lokal przeznaczony na działalność usługową.

Tuwima 8/05

Rokowania odbędą się po złożeniu wniosku przez osoby zainteresowane w siedzibie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka
z o.o. ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska oraz złożeniu stosownych oświadczeń (pokój nr 33 II piętro).
Uczestnicy rokowań zobowiązani są do:
1. wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególny lokal użytkowy przelewem na konto:
ING Bank Śląski o/Ruda Śląska, numer rachunku bankowego: 03 1050 1331 1000 0010 0109
0321, do dnia rokowań (data wpływu wadium na konto Organizatora rokowań) lub w kasie
Organizatora (ul. 1 Maja 218, kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do godz.
14.30, czwartek od godz. 7.30 do godz. 16.30 – w tym przerwa od godz. 14.30 do godz. 15.00);

piątek od godz. 7.30 do godz. 13.00) w opisie podając: wpłata wadium na rokowania (adres
lokalu),
2. zapoznania się z Regulaminem postępowania przetargowego, rokowań oraz ustalenia wysokości
stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Ruda Śląska lub
będących w ich posiadaniu (Zarządzenie Nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 13.04.2018 r.).
Wszelkie informację związane z zawarciem umowy najmu dostępne są na naszej stronie: www.mpgm.com.
pl w zakładce „Do Pobrania”
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o. – tel. 32 242-01-33 w. 745, 741.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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BEZPIECZEŃSTWO

U zbiegu ulic Wolności i Raciborskiej w Rudzie sadza w kominach paliła się 13 i 27 stycznia oraz 5 lutego.
Natomiast na Placu Szkolnym do te-

Czas ogrzewania, czas pożarów?
go typu pożarów doszło 7 i 10 lutego.
Wraz z tym pojawiają się pytania
mieszkańców o to, skąd pojawił się
ogień. Jeżeli chodzi o budynki, które
znajdują się przy ulicy Wolności
(od nr 102 do 114) i Raciborskiej
(chodzi o osiedle Karmańskie), są
one w większości opalane węglem,
a ich zarządcą jest MGSM „Perspektywa”. Spółdzielnia ta posiada aktualne przeglądy kominiarskie z kwietnia
2019 roku (ul. Wolności) i lutego
2019 roku (ul. Raciborska). Ponadto
kominy budynków są regularnie
czyszczone. – Zgodnie z harmonogramem czyszczenia przewodów dymowych są one przeprowadzane cztery razy w roku – dla całego kwartału
w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec i październik. Ostatnie czyszczenie odbyło się w styczniu 2020 r.
– mówi Beata Hypnar, zastępca prezesa ds. eksploatacji i rozwoju
MGSM „Perspektywa”. – W przypadku każdego zdarzenia związanego
z zapaleniem sadzy w przewodach dymowych, spółdzielnia zleca dodatkowy przegląd kominiarski w celu

sprawdzenia możliwości dopuszczenia przewodu do jego dalszej eksploatacji – dodaje.
Jak tłumaczy Paweł Skwira, zastępca komendanta i oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie
Śląskiej, takie działanie jest odpowiednie. – Przewody odprowadzające
dym powinny być czyszczone co najmniej cztery razy w roku, czyli raz na
kwartał. Natomiast przegląd kominiarski, kiedy to m.in. sprawdza się
szczelność komina, jest wymagany raz
do roku – mówi Paweł Skwira.
W związku z przypadkami zapalenia się sadzy pojawiają się pytania
o to, dlaczego dochodzi do pożarów.
– Samo powstawanie sadzy w procesie spalania wynika z niepełnego spalania, czyli dochodzi do sytuacji, kiedy mamy za dużo materiału palnego
w stosunku do powietrza. Natomiast
trzeba o tym pamiętać, że jeżeli ktoś
pali w piecu materiałami nieprzeznaczonymi do tego, wraz z dymem do
powietrza uwalniają się substancje
szkodliwe – podkreśla Paweł Skwira.
Joanna Oreł

Foto: Michał Budziński

W okresie jesiennozimowym, kiedy to przez
wiele godzin urządzenia
grzewcze pracują bez
nadzoru, rośnie liczba
przypadków zapalenia
się sadzy w kominach
budynków mieszkalnych.
Tylko w ostatnich
tygodniach rudzcy strażacy
gasili tego typu pożary na
Placu Szkolnym w Chebziu
oraz na osiedlu Karmańskie
w Rudzie. Aby temu
zapobiegać, konieczne jest
wykonywanie cyklicznych
przeglądów kominiarskich
oraz czyszczenie kominów.

Zdjęcie pożaru na osiedlu Karmańskie przysłał jeden z mieszkańców.

BONIFIKATY
Ponad 6600 mieszkańców Rudy Śląskiej skorzystało w 2019 roku z 90-procentowej bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności. W 29 przypadkach, dla osób będących w szczególnej sytuacji rodzinnej, ulga wyniosła aż 99 procent. Są to rodziny wielodzietne, osoby z niepełnosprawnościami, inwalidzi, kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego. Mieszkańcy, którzy nie zdecydowali się na opłatę jednorazową, należność za 2019 rok muszą uregulować do 29 lutego 2020 roku, z kolei za rok 2020 do 31 marca 2020 roku.

Ureguluj opłatę przekształceniową w terminie

Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nastąpiło automatycznie z dniem 1 stycznia
2019 r. i wynika z przepisów Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów. Użytkownicy wieczyści nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe stali się ich właścicielami. Za takie ustawowe przekształcenie
trzeba jednak wnieść tzw. opłatę przekształceniową, płatną przez kolejne
20 lat. Opłatę za 2019 r. należy wnieść
do końca lutego bieżącego roku, a za
2020 r. do końca marca tego roku.
W przypadku jednorazowej spłaty
całości opłaty przekształceniowej za
20 lat z góry możliwe jest wprowadzenie bonifikaty. Uchwałą Rady Miasta
Ruda Śląska wynosiła ona na terenie
naszego miasta 90 procent, w przypadku gdy opłata została uiszczona
w 2019 roku. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała
o 10 proc. z każdym rokiem. I tak
w przypadku, gdy opłata jednorazowa
zostanie wniesiona w drugim roku po
przekształceniu, czyli w 2020 roku, bonifikata wyniesie 80 proc; w przypadku
gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształce-

niu, bonifikata wyniesie 70 proc., i tak
aż do osiągnięcia pułapu 40 proc.
w szóstym roku po przekształceniu.
Warunkiem skorzystania z bonifikaty
jest brak zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste, w opłatach przekształceniowych. Należy też mieć uregulowany podatek od nieruchomości.
Osoby, które decydują się na płatność całości z góry, muszą zgłosić
w Urzędzie Miasta taki zamiar na piśmie. Urząd odpowiadając, informuje
jaką kwotę i w jakim terminie należy
wpłacić. Po wniesieniu opłaty otrzymuje się dokument potwierdzający
spłatę należności (osoby płacące w ratach otrzymają go dopiero po zapłaceniu ostatniej raty). To moment, w którym można złożyć wniosek do właściwego sądu o wykreślenie z księgi
wieczystej nieruchomości zapisu
o konieczności wnoszenia opłaty
przekształceniowej – kosztuje to
75 zł, jeśli płacący uiszczał opłaty
w ratach, i 250 zł, jeśli dokonał płatności jednorazowej.
W myśl zapisów ustawy przekształcenie dotyczy gruntów zabudowanych
wyłącznie budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi lub mieszkalnymi
wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią
lokale mieszkalne. – Jeżeli ktoś jest

w posiadaniu gruntu, który nie podlegał przekształceniu, wówczas nadal
pozostaje on w użytkowaniu wieczystym i opłatę za korzystanie z niego
należy uiścić do 31 marca każdego roku – mówi Iwona Frankowicz-Frank,
naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Od 1 stycznia 2020 roku została
zniesiona 25-procentowa bonifikata,
udzielana od opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego w przypadku, gdy nieruchomość została zabudowana zgodnie z przepisami prawa.
– Muszą o tym pamiętać osoby, które
corocznie dokonywały takich opłat, np.
za garaż. Do końca marca 2020 roku,
regulując opłatę za rok 2020, muszą
uiścić ją w pełnym wymiarze – wyjaśnia naczelnik Iwona FrankowiczFrank.
W Rudzie Śląskiej jest ok. 15 tys.
użytkowników takich nieruchomości,
które były własnością Skarbu Państwa
oraz ok. 24 tys. użytkowników nieruchomości, które były własnością miasta. Do wszystkich w ubiegłym roku
trafiły pisma z informacją o wysokości
opłaty przekształceniowej oraz terminie jej opłacenia.
– Warto wiedzieć, że zmiana przepisów dotyczących użytkowania wieczystego odbija się bezpośrednio na bu-

dżecie miasta. Teoretycznie jeszcze
tylko przez 20 lat samorząd może liczyć na środki, które co roku wpływały
do gminnej kasy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste. Obecnie, wiedząc
ile osób zdecydowało się skorzystać
z 90-procentowej bonifikaty, możemy
powiedzieć, że budżet Rudy Śląskiej
został uszczuplony o kwotę ponad
8,7 mln zł – mówi wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
Skutkiem wprowadzenia nowych
przepisów w życie jest likwidacja jednego ze źródeł finansowania bieżącej
działalności miasta. Stąd też, dbając
o dochody gminy, władze Rudy Śląskiej proponowały, by bonifikata wynosiła 60 proc. Nie zgodzili się na to
jednak opozycyjni radni z klubów Koalicji Obywatelskiej i PiS, którzy podczas sesji przegłosowali ulgę na poziomie 90 proc. Poprzez tę zmianę w najbliższych latach do miejskiego budżetu
może wpłynie kilka milionów złotych
mniej niż zakładały wyliczenia przeprowadzone dla stawki zaproponowanej przez prezydent Grażynę Dziedzic.
Dodatkowym problemem dla budżetu miasta jest to, że zmieniła się
klasyfikacja dochodów z tytułu opłaty
przekształceniowej. Stanowią one teraz dochody majątkowe, a nie, jak

wcześniej w przypadku opłaty rocznej,
dochody bieżące. Ta wydawałoby się
niepozorna zmiana, rodzi istotne konsekwencje. – Zmniejszają się w ten
sposób dochody bieżące, co w efekcie
ma przełożenie na zmniejszenie indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika
zadłużenia dla miasta – tłumaczy
Aleksandra Izydorczyk, naczelnik Wydziału Budżetu Miasta. Jest to jeden
z czynników, który wpłynął znacząco
na pogorszenie się sytuacji finansowej
Rudy Śląskiej, konieczność wprowadzenia cięć budżetowych i polityki
„zaciskania pasa”. Wśród innych powodów wymienić należy ubiegłoroczne decyzje podejmowane na szczeblu
rządowym. W efekcie Ruda Śląska,
jak i inne samorządy w całym kraju,
tracą dochody z tytułu obniżenia stawki podatku PIT, zwolnienia z podatku
dochodowego osób, które nie ukończyły 26 lat, a także dwukrotnego
wzrostu kosztów uzyskania przychodów. Kolejnym źródłem problemów
Rudy Śląskiej jest niedostosowanie
wysokości subwencji oświatowej do
rzeczywistych kosztów, jakie miasto
ponosi na edukację szkolną i przedszkolną oraz niepokrywanie z budżetu
państwa w 100% wydatków, które obciążają budżet w związku z realizacją
zadań zleconych.
BP
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REJESTRACJA POJAZDÓW
Nowe przepisy związane z obowiązkiem rejestracji albo zgłoszenia sprzedaży lub kupna pojazdu paraliżują wydziały komunikacji w całym kraju. Dotyczy to
także Rudy Śląskiej. Mieszkańcy w obawie przed karą finansową za niedopełnienie ustawowego obowiązku zgłaszają swoje wcześniejsze niedopatrzenia.
W efekcie w Rudzie Śląskiej liczba osób rejestrujących pojazdy wzrosła o 1/4, a czas poświęcony na wizytę w Urzędzie Miasta z tego powodu znacząco się
wydłużył. Rudzcy samorządowcy w styczniu wprowadzili kolejne udogodnienie, które ma pomóc w rozwiązaniu problemu. Jest nim internetowa rezerwacja
terminu rejestracji pojazdu.

Fala rejestracji zalała urzędy

– W założeniu wprowadzone zmiany mają poprawić jakość danych
w Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Niestety ich konsekwencje odczuły samorządy, zarówno w postaci dodatkowych czynności, które muszą wykonywać pracownicy wydziałów komunikacji, jak i w postaci tworzących się
kolejek do rejestracji – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.
Problem wynika ze zmiany ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych
ustaw, która weszła w życie 1 stycznia
br. i spowodowała zmiany zapisu
ustawy prawo o ruchu drogowym.
Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r.
kierowcy mają 30 dni, by złożyć
wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE lub zawiadomić o nabyciu albo zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku kierowcom
grozi kara w wysokości od 200
do 1 000 zł.
Skutkiem zmian tych przepisów
jest lawinowy wzrost liczby osób rejestrujących pojazdy. – Część właścicieli pojazdów nie dopełniła obowiązku związanego ze zgłoszeniem jego
zakupu bądź sprzedaży. Teraz, w obliczu możliwości zapłacenia kary, chcą
nadrobić zaległości. Uregulowanie
spraw urzędowych jest bardzo istotne
i gorąco do tego zachęcamy. Tyle tylko, że ten nagły wzrost klientów powoduje długie kolejki, w których muszą
stać nie tylko osoby, które mają zale-

głości w rejestracji, ale także ci mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy po nabyciu pojazdu od razu chcą go zarejestrować – podkreśla Bożena Krzyżak,
naczelnik Wydziału Komunikacji.
Zaistniałą sytuację dobrze obrazują
statystyki dotyczące rejestracji pojazdów. W grudniu ub. roku i styczniu
tego roku zarejestrowano blisko
2200 pojazdów, w analogicznym
okresie rok wcześniej takich rejestracji było 1648. Oznacza to wzrost
o 1/4. – Praktycznie wszystkie dni wyglądają tak, że bilety, które wydaje
automat, kończą się już kilka minut po
godzinie ósmej – obrazuje sytuację
naczelnik Wydziału Komunikacji.
Zmiana przepisów spowodowała
także wzrost liczby zgłoszeń nabycia
pojazdów przez przedsiębiorców zajmujących się ich handlem. – Kiedyś
było to kilka wniosków dziennie, teraz
jest ich kilkadziesiąt – informuje Bożena Krzyżak. Jak wskazują rudzcy
samorządowcy, kolejnym problemem
związanym ze zmianą przepisów jest
wydłużenie samej procedury rejestracji pojazdu. Pracownicy Wydziału
Komunikacji muszą teraz podczas rejestracji wykonać więcej czynności.
Wiąże się to z koniecznością weryfikacji większej liczby dokumentów
przedkładanych przez klientów i uzupełnianiem danych w systemie informatycznym.
Zgodnie z nowelizacją przepisów,
na wydziałach komunikacji spoczywa
także obowiązek prowadzenia postę-

powań administracyjnych i nakładania kar finansowych w sytuacjach,
gdy właściciel pojazdu:
• nie zgłosi nabycia i sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w kraju
w ciągu 30 dni od daty zaistnienia
tego faktu. Obowiązek ten dotyczy
również osób prywatnych i przedsiębiorców, którzy kupili dany pojazd i nie rejestrując go, sprzedali
kolejnemu nabywcy. Obowiązkowi
temu podlegają także przedsiębiorcy prowadzący handel pojazdami
używanymi, za wyjątkiem sytuacji,
kiedy przyjmą pojazd do komisu na
podstawie umowy komisowej,
• nie zarejestruje pojazdu (oprócz nowego) sprowadzonego z państwa
członkowskiego UE w ciągu 30 dni
od dnia jego sprowadzenia do kraju. Ta data ma szczególny charakter
i jest określona jako dzień, w którym zakupiony pojazd dotarł do
oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Datę tę określa sprowadzający pojazd w oświadczeniu lub
w dokumencie sprzedaży.
Kara administracyjna wymierzona
za brak takiego zgłoszenia może wynieść od 200 do 1000 zł. Kwota kary
uzależniona jest od zaistniałych przesłanek wskazanych w ustawie i zależy
m.in. od tego, o ile przekroczony został termin 30 dni, powtarzalności takiego zdarzenia oraz od korzyści finansowych, jakie ta osoba mogła odnieść. Dotyczy to przypadków nieza-

rejestrowania pojazdu w terminie po
sprowadzeniu go do kraju.
Trudno w tej chwili określić, jak
dużym obciążeniem dla pracowników
Wydziału Komunikacji będzie ten nowy obowiązek. – Musimy poczekać na
rozwój sytuacji, gdyż dopiero niedawno upłynęło 30 dni nowego roku, po
których można egzekwować kary. Już
wszczęliśmy pierwsze takie postępowania, ale nie wiemy, ile takich przypadków będzie w kolejnych tygodniach – zastrzega Grażyna JandułaJonda, sekretarz miasta.
Z podobnymi problemami mierzą
się także inne samorządy w kraju.
Problem jest na tyle istotny, że Związek Powiatów Polskich postanowił
wprowadzić go do porządku posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawiciele powiatów zwrócili uwagę na
znaczący wzrost ilości pracy w wydziałach komunikacji, skutkujący
ogromnymi kolejkami, a także na nieścisłości w przepisach nowelizacyjnych. – Problem nie jest nowy, mówiliśmy o nim w ubiegłym roku. Tylko
w przypadku powiatu poznańskiego
koszty związane z obsługą tych spraw
wzrosną o ok. 40 tys. zł. W skali kraju
trzeba będzie zatrudnić mnóstwo ludzi, żeby zająć się tymi sprawami
– mówił starosta poznański Jan Grabkowski, podczas styczniowego posiedzenia KWRiST.
Władze Rudy Śląskiej cały czas starają się ułatwić załatwianie mieszkań-

com spraw w Wydziale Komunikacji.
Stąd wprowadzony w 2017 roku system kolejkowy, a od początku stycznia
jego rozwinięcie, dzięki któremu można zarezerwować termin rejestracji
pojazdu przez internet. – Uruchomiony system pozwala umówić wizytę
w Wydziale Komunikacji na konkretny
dzień i godzinę. Do obsługi internetowych rezerwacji wydzielone zostało
oddzielne stanowisko, dzięki czemu
osoby korzystające z tego udogodnienia nie muszą stać w kolejce. Wprowadzone rozwiązanie już teraz jest bardzo chętnie wykorzystywane przez
mieszkańców, gdyż praktycznie na dwa
tygodnie do przodu wszystkie możliwe
terminy są zarezerwowane – podkreśla sekretarz miasta.
Jednocześnie przedstawiciele rudzkiego magistratu kierują też apel do
osób, które internetowo rezerwują terminy w Wydziale Komunikacji,
a z różnych przyczyn nie mogą z nich
skorzystać, o odwoływanie rezerwacji. Da to możliwość skorzystania z internetowej rezerwacji terminów innym
osobom i pozwoli na usprawnienie obsługi, poprzez wyeliminowanie niepotrzebnego wywoływania numerów
osób, które nie zjawiły się w urzędzie
w zarezerwowanym terminie.
W 2019 roku Wydział Komunikacji
obsłużył ponad 35 tys. spraw dotyczących pojazdów i kierowców, w tej
liczbie mieści się 12 375 zarejestrowanych pojazdów i 3306 wydanych
praw jazdy.
TK
OGŁOSZENIE

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA
Sprawozdania komisji oraz przyłączenie się do akcji charytatywnej – między innymi te tematy zdominowały ostatnie, a zarazem czwarte posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta, które w czwartek (13.02) odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miasta.
Obrady rozpoczęły się od sprawozdania komisji Ochrony Środowiska, Sportu i Kultury. Podczas posiedzenia MRM
radni mogli także posłuchać o akcji fundacji „Anioły w Piżamkach”, która rozpoczyna zbiórkę na aparat USG dla
rudzkiego szpitala i której wolontariusze
chcą w tym temacie współpracować
z radą. – Jako radni i przedstawiciele
młodzieży jesteśmy otwarci na to, by
wspierać tego typu inicjatywy – mówi
Dominik Kołodziej z Młodzieżowej Rady Miasta.
Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada
Miasta dziewiątej kadencji rozpoczęła
swoją pracę w październiku ubiegłego
roku. Zasiadają w niej zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i średnich.

– Dlatego też zdarza się między nami
duża różnica wieku, bo najwięcej to
sześć lat. Jednak bez względu na to staramy się zintegrować i współpracować.
Na razie wydaje się, że wszyscy są nastawieni na działanie, bo na trzech
pierwszych sesjach była stuprocentowa
frekwencja, a na przykład w poprzedniej
kadencji mieliśmy z tym problem – podsumowuje Dominik Kołodziej.
Niemniej jednak ostatnie posiedzenie
zakończyło się gorącą dyskusją na temat
organizacji konkursu muzycznego
„O Rudzki Mikrofon”. W związku z tym
przewodniczący MRM Dominik Kołodziej oraz zastępca, Wiktoria Pierończyk
złożyli rezygnację ze swoich funkcji.

Joanna Oreł

Foto: UM Ruda Śląska

Współpraca nabiera rozpędu

Podczas obrad MRM m.in. odczytano sprawozdanie komisji.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska oraz o zamieszczeniu
w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ruda
Śląska wykazu nieruchomości
własności Skarbu Państwa
o oznaczeniu geodezyjnym
2403/113 o powierzchni 202 m2,
zapisanej na karcie mapy 1, obręb
Halemba, KW GL1S/00004228/0
położonej w Rudzie Śląskiej przy
ul. Kłodnickiej, przeznaczonej do
zbycia w drodze bezprzetargowej
na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości
przyległej.
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POWIATOWY URZĄD PRACY
Ponad 9 tys. mieszkańców w ostatnich latach znalazło zatrudnienie dzięki Powiatowemu Urzędowi Pracy w Rudzie Śląskiej, utworzono prawie 300 miejsc
pracy dla rudzian w lokalnych firmach, a blisko 1400 osób wzięło udział w szkoleniach w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – tak pokrótce można
podsumować działania rudzkiego „pośredniaka” w latach 2015-2019. Dane te przedstawiono podczas czwartkowych (13.02) obchodów zorganizowanych
przy okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
z zatrudnieniem osoby bezrobotnej.
Natomiast 1380 mieszkańców pracuje
po ukończeniu zorganizowanego przez
nas stażu. Ponadto utworzyliśmy miejsca pracy dla 274 rudzian, refundując
koszt utworzenia stanowiska. Ponad
1370 pracodawców i pracowników,
uczestniczyło w szkoleniach finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, co pomogło im w polepsze-

Foto: UM Ruda Śląska

– Jako publiczne służby zatrudnienia jesteśmy po to, aby służyć naszym
mieszkańcom i to nieustannie czynimy.
Dlatego chcieliśmy przedstawić, co
udało nam się zrobić do tej pory. I tak
– 9113 mieszkańców podjęło pracę za
naszym pośrednictwem. Pomogliśmy
także
pracodawcom
stworzyć
550 miejsc zatrudnienia w ramach refundacji części kosztów związanych

Konferencja była również okazją do podziękowań.

niu swojej sytuacji na rynku pracy
– wylicza Iwona Woźniak-Bagińska
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Rudzie Śląskiej.
Jak jednak podkreśliła podczas
czwartkowego spotkania, działania
PUP nie ograniczają się tylko do
wspierania osób bezrobotnych, lecz
także przedsiębiorczości oraz jej inspirowania. – Ponad 80 procent firm,
które powstały dzięki naszym dotacjom
na rozpoczęcie działalności, utrzymuje
się na rynku przez co najmniej trzy lata. Tak wynika z badania, które zostało
wykonane przy pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. To statystyka, która
bardzo nas cieszy, bo w wielu miastach
i państwach w Europie jest z tym problem – wyjaśnia Iwona Woźniak-Bagińska. – Dzięki właśnie naszemu
wsparciu w latach 2015-2019 w Rudzie Śląskiej powstało 414 nowych
przedsiębiorstw – dodaje.
Powiatowy Urząd Pracy zainicjował również sześć lat temu konkursy
„Najlepszy debiut w biznesie” i „Pięć

Foto: JO

Działają dla mieszkańców

Podczas spotkania pracownicy poszczególnych działów zaprezentowali m.in.,
jak wygląda ścieżka osoby, która trafia do PUP-u.
lat po debiucie w biznesie”, których
finał odbywa się podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Oprócz podsumowań obchody Dnia Pracownika Publicznych
Służb Zatrudnienia były okazją do
spotkania z przedsiębiorcami oraz instytucjami, z którymi rudzki PUP
współpracuje na co dzień oraz przedstawienia
pozostałych
działań.

podkreśliła
obecna na konferencji Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Joanna Oreł

1 PROCENT
Do 30 kwietnia br. (czwartek) trzeba złożyć roczne zeznanie podatkowe (PIT-28 należy rozliczyć do 2 marca). – Pamiętajmy, że przy tej okazji możemy przekazać 1 procent podatku dla wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego – przypomina prezydent Grażyna Dziedzic. Obecnie w Rudzie Śląskiej działają
32 takie organizacje, 11 terenowych jednostek ogólnopolskich OPP oraz 1 organizacja spoza miasta działająca na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej. Ich lista
znajduje się tutaj http://www.rudaslaska.pl/organizacje-pozarzadowe/jeden-procent/.

Cenny „1 procent”

Od 15 lutego br. na rządowym Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl)
został udostępniony wstępnie przygotowany e-PIT. Po zalogowaniu podatnik może zaakceptować formularz
przygotowany przez Krajową Administrację Skarbową, a jeśli nie zrobi tego
samodzielnie, zostanie on automatycznie wysłany 30 kwietnia o północy.
Od tego roku uproszczenia dotyczą
również formularzy PIT-28, PIT-36
z wyjątkiem podatnika składającego
zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą
lub działami specjalnymi produkcji
rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku. – W PIT-28
i PIT-36 podatnik otrzyma informacje
o kwocie zaliczek wpłaconych na konto urzędu skarbowego – informuje Karina Bibrzycka, naczelnik Urzędu
Skarbowego w Rudzie Śląskiej. – Podatnik uzupełnia zeznania o przychody
z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze, a także o nr KRS organizacji
pożytku publicznego w celu przekazania 1 procenta ze swojego podatku
– dodaje.

– Zachęcam do korzystania z elektronicznej formy rozliczeń z fiskusem
– apeluje Karina Bibrzycka. – Osobom, które mają problem z obsługą
komputera i potrzebują pomocy przy
wypełnieniu PIT-ów, oferujemy wsparcie. W siedzibie Urzędu Skarbowego
w Rudzie Śląskiej (ul. Kokotek 6)
w godzinach pracy placówki do dyspozycji mieszkańców są trzy stanowiska komputerowe, a pracownicy pomagają w razie ewentualnych komplikacji – informuje.
Przy okazji rozliczenia z fiskusem
wszyscy podatnicy rozliczający w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu mają prawo, by przekazać
„1 procent” wybranej organizacji pożytku publicznego. W formularzach
przygotowanych przez KAS „1 procent” zostanie przepisany z formularzy PIT z roku poprzedniego. Jeśli
wcześniej płatnik nie wskazał organizacji, której chce przekazać „1 procent”, może to uzupełnić składając
wypełniony formularz PIT/OP. Służy
on wyłącznie do wskazania organizacji, więc trzeba tam wpisać tylko swoje dane i KRS. Wysokość „1 procenta”

zostanie wyliczona i przekazana przez
urząd. Przekazanie „1 procenta” nic
nas nie kosztuje. Jeśli nie wskażemy
konkretnej organizacji, kwota ta trafi
na rzecz Skarbu Państwa.
W ubiegłym roku odpisu na rzecz
fundacji i stowarzyszeń dokonało ponad 57% podatników z Rudy Śląskiej.
Dzięki temu na rzecz organizacji pożytku publicznego w całym kraju rudzianie dokonali odpisu blisko 2,9 mln zł.
Rudzkie organizacje pożytku publicznego otrzymały z tytułu „1 procenta”
za 2018 rok ponad 855 tys. zł. Najwięcej, bo blisko 400 tys. zł, otrzymało
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
„Fauna”. Z kolei Stowarzyszenie
św. Filipa Nereusza otrzymało ponad
105 tys. zł, a na konto Stowarzyszenia
Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej
im. Jana Pawła II wpłynęło blisko
84 tys. zł. W dalszej kolejności podatnicy hojnie wsparli stowarzyszenie
„Ludzie serca”, które otrzymało prawie 73 tys. zł, a Fundacja Na Rzecz
Programu Wczesnego Rozpoznawania
Chorób Nowotworowych u Kobiet
Godula – Hope została wsparta kwotą
blisko 40 tys. zł. Rudzianie chętnie

wybierali też do odpisu Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda”
Ruda Śląska (przekazano ponad
33 tys. zł) oraz Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”
(otrzymało ponad 21 tys. zł). Lista
wszystkich organizacji, którym można
przekazać swoje wsparcie, znajduje
się na stronie www.pozytek.ngo.pl.
1 procent podatku ze swojej rocznej
deklaracji PIT na rzecz wybranej
organizacji pożytku publicznego podatnicy mogą przekazywać od 15 lat.
W 2004 roku skorzystało z tej możliwości ok. 80 tys. podatników, dzięki
czemu OPP zasiliło ponad 10 mln zł.
Już rok później było to prawie 700 tys.
osób i przekazanych ponad 40 mln zł,
a po dwóch latach „1 procent” odpisało ponad 1 mln osób, dzięki czemu do
organizacji trafiło ponad 60 mln zł.
W 2018 roku, po 15 latach funkcjonowania, mechanizm przekazywania
„1 procenta” zapewnił OPP rekordową
kwotę ponad 760 mln zł. Z możliwości skorzystało 14 milionów Polek
i Polaków, co stanowi połowę wszystkich uprawnionych do tego podatników. Przeciętnie podatnicy przekazy-

wali wybranej organizacji 54 złote.
– Jestem pewna, że w tym roku te liczby będą jeszcze wyższe, także wśród
rudzian – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic. – Pamiętajmy, że organizacje pożytku publicznego robią wiele
dobrego, od dbania o nasze zdrowie
i środowisko, poprzez aktywizację
społeczną, inicjatywy kulturalne, aż
po pomoc w krytycznych sytuacjach
naszego życia – podkreśla.
Dane z grudnia 2018 roku wskazują, że w Polsce było zarejestrowanych
około 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń, czyli w sumie 143 tys. organizacji społecznych. Jednak tylko
ok. 92. tys. rzeczywiście prowadzi
swoją działalność, a co dziesiąta posiada status organizacji pożytku publicznego. By go otrzymać, organizacja musi najpierw spełnić wszystkie
wymogi wynikające z ustawy,
a następnie wystąpić do Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS) z wnioskiem o nadanie statusu OPP. Daje on
możliwość otrzymywania „1 procenta”, ale nakłada również obowiązki
m.in. kontroli działalności finansowej.

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

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na usługi porządkowe
w zasobach Administracji Nr 1, 3, 4, 5, 6 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pod
adresem: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, pokój 304.
Cena formularza wynosi: 123 zł brutto.
Wykonawca przystępując do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł na każdą z administracji.
Oferty należy składać w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju
213 do dnia 9.03.2020 r. do godz. 8.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, pokój 317 dnia
9.03.2020 r. o godzinie 8.05.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Eksploatacji, w siedzibie Spółdzielni pokój 304,
tel. 32 248-24-11 wew. 201, 202 w godzinach 10.00-12.00 od poniedziałku do piątku.
Wyniki przetargu zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
NIP: 641-001-03-37, REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11 /-15/, fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA ROK OBROTOWY 2020 ORAZ 2021
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, 41-700 Ruda Śląska zaprasza
uprawnione firmy do składania ofert na badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz 2021
oraz sporządzenie sprawozdania z badania.
Pisemne oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2020 r. w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju nr 213.
Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Oferta powinna zawierać:
1. Charakterystykę firmy w tym potwierdzenie wpisu do rejestru biegłych rewidentów.
2. Przedstawienie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych w tym spółdzielni mieszkaniowych.
3. Planowany koszt badania.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją usługi.
Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale, urzędowo poświadczonej kopii, bądź kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnione do reprezentowania oferenta.
Złożenie opinii oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 powinno nastąpić
w terminie do 15 kwietnia 2021 r., a za rok obrotowy 2021 do 15 kwietnia 2022 r.
Wyboru oferty dokona Walne zgromadzenie Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

ogłasza II nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę terenu:
przy ul. Gwareckiej 4 w Rudzie Śląskiej o powierzchni 200,00 m2 z przeznaczeniem na
składowisko materiałów, wiatę magazynową lub bazę sprzętu budowlanego.
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego = 6,24 zł zł/m2/m-c netto
Wysokość wadium + koszty przetargu: 3.070,08 zł + 123,00 zł
Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości najwyższej stawki czynszu dzierżawnego za m2/zł/m-c na podany
wyżej teren.
Warunki uczestnictwa w przetargu oraz szczegółowych informacji udziela Dział członkowsko-lokalowy, pokój 118,
telefon 32 248-24-11, wew. 311.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Rudzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

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

posiada do wynajęcia od zaraz wymienione w wykazie
lokale użytkowe + boksy handlowe.
Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji
w wysokości trzymiesięcznych należności 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.

| Polecamy
Nadine Dorries

Matki z Lovely Lane
Trzeci tom bestsellerowej serii o wspaniałych, pełnych poświęcenia pielęgniarkach.
Anglia, lata 50. XX wieku. Dla wielu powojennych matek, które z trudem wiążą koniec
z końcem, wielka rodzina, jaką tworzą pracownicy szpitala St Angelus, jest jedyną nadzieją.
Noleen sprząta w St Angelus. Pracuje nocą,
a w dzień zajmuje się domem. Jej mąż nie
może znaleźć pracy, odkąd na wojnie stracił
nogę. Tymczasem ich wybitnie uzdolniony
syn dokonał rzeczy niesłychanej – zdał egzamin do gimnazjum – jako pierwszy w historii
ich dzielnicy. Ale rodzina nie ma pieniędzy na
szkolną wyprawkę dla Finna…
Wszyscy Ryanowie zeszli na złą drogę. Oprócz Lorcana. Chłopak marzy o lepszej przyszłości i prawdziwym domu, choć jego mama cierpi na depresję i zbyt
często zagląda do kieliszka. Lorcan ma coraz więcej powodów do niepokoju,
tym bardziej, że jego brat uciekł z więzienia.
Na szczęście „mafia” St Angelus działa prężnie. I nikogo nie zostawi w potrzebie.
Życie i śmierć, miłość i żałoba, przyjaźń i zazdrość, rywalizacja i zdrada... Wracają bohaterowie znani z poprzednich części sagi i pojawiają się nowi, a wszyscy na wskroś prawdziwi. Nadine Dorries z maestrią splata ponadczasowe wątki w swoją opowieść o poświęceniu i braterstwie mieszkańców powojennego
Liverpoolu w początkach procesu reformowania brytyjskiej służby zdrowia.

Ella Carey

Po latach w Paryżu
Cat dziedziczy paryskie mieszkanie, które
nie było otwierane od 70 lat. Dziewczyna
chce się dowiedzieć, dlaczego trafiło akurat
do niej, a pomaga jej w tym wnuk dawnej
właścicielki. Cat Jordan utrzymuje się z robienia zdjęć klientom pracowni fotograficznej
w Nowym Jorku. Gotowa jest rozpocząć nowy
rozdział u boku swojego świetnie sytuowanego chłopaka, gdy niespodziewanie dowiaduje
się, że odziedziczyła majątek po kompletnie
obcej kobiecie, niejakiej Isabelle de Florian.
W efekcie jej życie staje na głowie. W Paryżu
Cat dowiaduje się, że została właścicielką doskonale zachowanego apartamentu z czasów
belle époque, a rodzina zmarłej nie ma pojęcia o istnieniu mieszkania. W takich niepowszednich okolicznościach Cat usiłuje
znaleźć odpowiedzi na palące pytania: Kim była Isabelle de Florian? Dlaczego
zostawiła spadek jej, a nie swojej rodzinie? Przemierzając Francję w poszukiwaniu prawdy, stopniowo traci kontrolę nad biegiem spraw w Nowym Jorku.
Jej śledztwo odsłania dawno pogrzebane tajemnice, a wnuk Isabelle de Florian
staje się jej coraz mniej obojętny. Zainspirowana prawdziwą fascynującą historią mieszkania, pełnego prawdziwych skarbów, porzuconego na siedemdziesiąt
lat, „Po latach w Paryżu” prowadzi czytelnika przez Francję, od uroków stolicy,
przez rozkoszne klimaty Prowansji, tamtejsze miasteczka i winnice.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

Marcel Łukasik
syn Sylwii i Marka
ur. 8.02 (3580 g i 55 cm)

Nikola Remiorz
córka Magdy i Marcina
ur. 8.02 (3030 g i 52 cm)

Leon Maćkowiak
syn Agaty i Piotra
ur. 9.02 (2860 g i 55 cm)

Ines Czepkowska
córka Oliwii i Łukasza
ur. 9.02 (3550 g i 56 cm)

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.

Mikołaj Czuj
syn Angeliki i Tomasza
ur. 4.02 (4390 g i 58 cm)

Melania Kossakowska
córka Aleksandry i Dawida
ur. 9.02 (3324 g i 56 cm)

Karol Białożyt
syn Arkadiusza i Bożeny
ur. 12.02 (2460 g i 51 cm)

Tymon Szczepanik
syn Anny i Roberta
ur. 10.02 (2805 g i 50 cm)

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.

Maja Kozłowska
córka Agnieszki i Adriana
ur. 10.02 (3540 g i 56 cm)

Nadia Nowosielska
córka Edyty i Adama
ur. 9.02 (3430 g i 55 cm)

Mia Harabas
córka Izabeli i Łukasza
ur. 28.01 (2150 g i 46 cm)

Leon Malinowski
syn Katarzyny i Jakuba
ur. 11.02 (3800 g i 56 cm)

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.

Bartek Krupa
syn Eweliny i Szymona
ur. 10.02 (3200 g i 54 cm)

Jakub Wyciszkiewicz
syn Agnieszki i Tomasza
ur. 10.02 (4320 g i 60 cm)

Selena Breguła
córka Anny i Rafała
ur. 10.02 (3636 g i 54 cm)

Aleksander Putko
syn Klaudii i Arka
ur. 11.02 (2850 g i 52 cm)

Oleg Miłowanow
syn Pauliny i Gieorgija
ur. 11.02 (2250 g i 48 cm)

Igor Niestrój
syn Martyny i Dawida
ur. 12.02 (3720 g i 55 cm)

DLA JANINY I STANISŁAWA GAGAT
z okazji 57. rocznicy ślubu
najserdeczniejsze życzenia,
abyście dalej szli przez życie,
trzymając się mocno za ręce,
zawsze uśmiechnięci,
zawsze razem
zawsze pewni swoich uczuć...
życzą:
córka Ilona z Robertem,
córka Grażyna
z Andrzejem,
wnuk Paweł

C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

POŻYCZKI 32 260-00-33, 516-516-611. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy MATPOL FINANSE 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

Wisła sprzedam dom 240 m2, dz. 1000
m2, DOM, tel. 504-434-445.

MOTORYZACJA
Skup samochodów. Płacimy najwięcej,
dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny.
Tel. 507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń.
Cena 0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zatrudnię ekspedientkę. Ruda Śląska,
Astrów 12. Tel. 693-338-276.

Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie azbestu.
Tel. 512-549-097.

Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

Remonty, panele, malowanie. Szybko tanio, solidnie. Tel. 600-132-727.

Szukamy ślusarzy i pracowników niewykwaliﬁkowanych praca na terenie Rudy Śląskiej. Telefon do kontaktu 697-881-111.
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Profesjonalne zarzadzanie nieruchomościami, DOM, tel. 504-434-445.

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

Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu
najlepszego kredytu gwarancja skuteczności –
zadzwoń, tel. 695-450-168.

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. Ks. L. Tunkla
147B, stanowiącej własność Gminy Ruda
Śląska, która zostanie użyczona na rzecz
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zamienię mieszkanie 3-pokojowe z garażem w Kochłowicach na mniejsze w Rudzie 1.
Tel. 502-510-460.

Remonty od A do Z. Szybko, solidnie.
Tel. 601-292-699.

NOWA TANIA POŻYCZKA. TEL. 691-780183.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży
atrakcyjnych domów jednorodzinnych.
Obecna oferta: HALEMBA, ul. Solidarności
i Bielszowice, ul. Na Piaski, powierzchnia
domu od 93,35 m2, cena od 300 000,-.
Pomagamy uzyskać kredyt.
Tel. 691-523-055.

Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116672.

Pranie dywanów, tapicerki meblowej. Tel.
519-639-121.
Robert Jąder
syn Marty i Mateusza
ur. 11.02 (2850 g i 55 cm)

Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 502-812-504.

Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502752-634, 502-865-808.

Kredyt samochodowy i mieszkaniowy
w SKOK „Śląsk” – sprawdż koniecznie – tel. 32
240-00-49, 32 240-20-98, www.skok.slask.pl.

Jagoda Kurzawa
córka Aleksandry i Damiana
ur. 11.02 (3120 g i 55 cm)

Sprzedam: M-4 Kłodnicka 54 m2, M-3 Kochłowice 54 m2, 94 tys., M-3 Osiedlowa, 38
m2, tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomosci.pl.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
TEL. 501-239-405, ANEL.
Działki Ruda Śląska, Mikołów sprzedam
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 450 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.
Godula, 2-pok, 46 m2, 93 tys., www.ANEL.
pl, tel. 502-052-885.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
gotówka, tel. 730-770-900.

Do zakładu kamieniarskiego przyjmę
emeryta górnika wiek do 55 lat. Tel. 501-303628, 507-090-241.

RÓŻNE
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel.
603-280-675.
WRÓŻKA JADZIA ZAPRASZA RUDA ŚLĄSKA-WIREK, UL. RÓŻYCKIEGO 30 (ODK PULSAR). TEL. 607-468-787.
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Łucznictwo

Pływanie

Łucznicy mistrzami
Tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie zdobyli najstarsi zawodnicy UKS-u Grot Ruda Śląska w Bytomiu w minioną sobotę (15.02). II Halowe Mistrzostwa Śląska Open w Łucznictwie
rozgrywano w formule: runda kwalifikacyjna
plus pojedynki eliminacyjne.
Oprócz klubów ze Śląska wystartowali również łucznicy reprezentujący województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Rywalizowano w trzech kategoriach sprzętowych: łuki
klasyczne, łuki gołe oraz łuki bloczkowe. W każdej z tych nich rudzki Grot miał swoich reprezentantów. Najlepiej z tego grona spisali się juniorzy
młodsi (łuki klasyczne), którzy wywalczyli trzy
tytuły mistrzowskie. W finale kobiet spotkały się
dwie zawodniczki, czyli Natalia Lepa i Marta
Zielińska, które po zaciętym pojedynku doprowadziły do barażu 5:5, z którego zwycięsko wyszła Marta wynikiem 9:8. Wśród mężczyzn najlepiej zaprezentował się Adrian Szłapak, zajmując w swojej kategorii najniższy stopień podium.
Zdobyte tytuły: Marta Zielińska – halowa mistrzyni Śląska 2020, Natalia Lepa – halowa wicemistrzyni Śląska 2020 oraz Adrian Szłapak – halowy drugi wicemistrz Śląska 2020. Pozostałe
miejsca: kobiety łuki klasyczne – Dominika Ratyńska 5. miejsce; mężczyźni łuki klasyczne
– Paweł Korzonek 5. miejsce, Mateusz Synowiec
6. miejsce; mężczyźni łuki bloczkowe – Mariusz
Płuciennik 7. miejsce oraz Rafał Sporek 8. miejsce. Warto dodać, że Grot w swoich szeregach
miał aż pięciu debiutantów, którzy co prawda zostali sklasyfikowani na dalszych pozycjach, ale
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Dobre starty Manty

Rudzcy łucznicy wywalczyli tytuły
mistrzowskie i wicemistrzowskie.
na pewno nie złożą broni, a z pierwszego w życiu
startu wyciągną cenną naukę na przyszłość.
REKLAMA

III runda cieszyńskiego mitingu pływackiego
okazała się niezwykle udana dla pływaków kochłowickiej Manty.
Na 50 metrów stylem dowolnym medale zdobyli: Natalia Kozubowska (kat. 14-15 lat) – złoto, Gabriela Karkocha (kat. 10-11 lat) – złoto
oraz Victoria Petrus (kat. 11 lat i młodsi) – srebro. Na 25 metrów stylem motylkowym medale
wywalczyli: Gabriela Karkocha (kat. 10-11 lat)
– złoto, Victoria Petrus (kat. 11 lat i młodsi)
– srebro, Aleksandra Szafranek (kat. 10-11 lat)
– brąz. Z kolei na 100 metrów stylem zmiennym
złoty medal zdobyła Natalia Kozubowska, a swój
debiut na zawodach pływackich zaliczyli następujący zawodnicy – Dawid Lasak, Wiktoria Trubic i Amelka Klonowska. Pozostali zawodnicy
pobili swoje rekordy życiowe. Wśród nich znaleźli się: Natalia Łuczka, Iga Bilińska, Aleksandra Schneider, Alicja Słowińska, Lena i Laura
Ogińskie, Paulina Kozubowska, Paulina Czyżak,
Patrycja Trubic, Lena Mośko, Adam Jagielski,
Wojciech Karasz oraz Robert Szromek.
Natomiast najmłodsi pływacy rocznika 2010
dobrze spisali się w drugiej rundzie ligi szkół
i klubów śląskich. Zawodnicy w składzie: Paulina Kozubowska, Alicja Słowińska, Lena i Laura
Ogińskie, Eliza Kisiel, Julia Sosna, Magda
Pszczółkowska, Filip Paprotny, Dominik Krząkała, Dominik Walczybok, Robert Szromek, Paweł Hemlecki i Artur Joszko poprawili rekordy
życiowe oraz zdobyli cenne doświadczenie, które z pewnością zaowocuje w przyszłości.
Warto też dodać, że chłopcy startujący w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym w składzie: Paweł Hemlecki, Dominik Krząkała, Artur Joszko
oraz Filip Paprotny stanęli na drugim stopniu podium. Kolejne sukcesy osiągnęli także pływacy
rocznika 2007. Marta Poppe była druga na dystansie 200 m stylem klasycznym i pierwsza na
200 m stylem zmiennym, a tuż za nią uplasowała
się Wiktoria Drażyk z sekundą różnicy w czasie.
Na najwyższym stopniu podium stanęła też złota

Zawodnicy rocznika 2010 udowodnili,
że stać ich na wiele.
sztafeta 4x100 m stylem zmiennym w składzie:
Marta Poppe, Wiktoria Drażyk, Michalina Skudlik i Aurelia Pustelnik. Świetnie spisała się też
druga damska sztafeta w składzie: Maja Szykowska, Lidia Żmurko, Alicja Boruta i Natalia Proksza. Udane starty oraz nowe rekordy życiowe
uzyskali ponadto chłopcy z rocznika 2007: Maciej Pinkawa, Oskar Wolnica i Ryszard Richter.
W punktacji klubowej Manta zajmuje na razie
4. miejsce.

Zapasy

Dwa medale dla Pogoni

Na zdjęciu
zapaśnicy
z trenerem
Piotrem
Topolskim.
Srebrny i brązowy medal zdobyli dwaj zawodnicy Pogoni. W minioną sobotę (15.02) w Raciborzu odbył się Puchar Polski w zapasach seniorów w stylu klasycznym, podczas którego Filip

Chrząszcz i Vasyl Stepa udowodnili, że stać ich
na wiele. Filip Chrząszcz został srebrnym medalistą pucharu Polski, a Vasyl Stepa na tych zawodach wywalczył brązowy medal.
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Piłka ręczna

W ostatnim meczu pierwszej rundy
II ligi mężczyzn SPR Grunwald Ruda
Śląska pokonał MUKS Siódemka Mysłowice wynikiem 40:32.
Spotkanie, które odbyło się na parkiecie halembskiej hali MOSiR, od początku toczyło się pod dyktando podopiecznych trenera Adama Ogórka. Niezwykle
dobrze w pierwszej połowie spotkania
spisał się Piotr Kowal i to dzięki jego
trafieniom zawodnicy z Halemby uzyskali do przerwy bezpieczną przewagę.
Po przerwie miejscowi rudzka drużyna
dalej kontrolowała przebieg spotkania
i można powiedzieć, że była już pewna
wygranej. I tak ostatecznie gospodarze
wygrali 40:32. Tyle szczęścia co szczypiorniści nie miały zawodniczki bielszowickiej Zgody. W derbach Śląska
w pierwszej lidze piłki ręcznej kobiet
Sośnica Gliwice pokonała klub z Bielszowic wynikiem 25:24. Warto dodać,
że to rudzianki do przerwy prowadziły
12:11, ale po zmianie stron lepiej zaprezentowały się szczypiornistki z Gliwic.
W ten sposób przyjezdne zrewanżowały
się za porażkę z pierwszej rundy. Po
13 kolejkach Zgoda zajmuje 9. miejsce
w tabeli z dorobkiem ośmiu punktów.

Akrobatyka

Walentynkowi akrobaci
Ponad 120 akrobatów z Rudy Śląskiej i kilku śląskich miast wzięło
udział w Walentynkowych Zawodach
w Akrobatyce Sportowej. Turniej, który odbył się w sobotę (15.02) w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Halembie, był zorganizowany
przede wszystkim z myślą o najmłodszych zawodnikach akrobatyki. Z tego
powodu wprowadzono nową kategorię skrzat, w której najmłodszy uczestnik miał niecałe 5 lat!
Poza rywalizacją wśród skrzatów
rozegrano zawody w kategorii indywidualnej „Pierwszy Krok” oraz w klasie
młodzieżowej i klasie III, gdzie rywalizowały ze sobą zespoły dwójek i trójek. Dwa najmłodsze „skrzaty”, które
zajęły pierwsze miejsce to zawodnicy
KPKS-u Halemba – Laura Wilczek
wśród dziewczynek oraz Ruben Tomaszewski wśród chłopców. Zawodniczki KPKS-u Halemba (Zofia Wormuth
oraz Paulina Baran) wygrały również
w kategoriach „Pierwszy Krok”
oraz „Pierwszy Krok Plus”. Także
w wyższych kategoriach wiekowych
rywalizacja została zdominowana
przez zawodniczki KPKS-u Halemba.
Akrobatki zdobyły pierwsze miejsca
w kategorii młodzieżowej (Salome To-

Piłka nożna

Oldboje wicemistrzami w Zawierciu

Zespół GSM „Nasz Dom” popisał się dobrą formą.
Rudzki zespół oldbojów może cieszyć się sukcesem. Na początku lutego
w Zawierciu odbyły się halowe mistrzostwa Polski oldbojów (powyżej
35 lat) w piłce nożnej, których czarnym koniem okazała się drużyna Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nasz Dom”.
Po emocjonującej walce zawodnicy
dotarli do finału, gdzie po dramatycznym meczu ulegli obrońcy tytułu Pogoni Szczecin. Na około 30 sekund
przed końcem zespół wygrywał 2:1,
a ostatecznie przegrał 3:2, po tym jak
przeciwnicy wycofali bramkarza.

Warto dodać, że GSM „Nasz Dom”
w drodze do finału pokonał tak utytułowane drużyny, jak m.in: Widzew
Łódź, Polonię Bytom, Cracovię Kraków i Zagłębie Sosnowiec.
Zespół GSM „Nasz Dom” występował w składzie: Dariusz Sobiech, Piotr
Lokwenc, Sebastian Gielza, Adam
Mercik, Tomasz Hajnc, Ireneusz Poloczek (manager, trener), Mirosław
Miozga, Tomasz Kasprzyk, Łukasz
Szczygieł, Sylwester Kryger oraz Daniel Tukaj. Z kolei MVP najlepszym
zawodnikiem turnieju wybrano Sebastiana Gielzę.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Foto: KPKS Halemba Ruda Śląska

Wygrana
i przegrana
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W minioną sobotę odbyły się walentynkowe zawody akrobatyczne.
maszewska/Emilia Kucharska, Salome
Tomaszewska/Agata
Kierska/Julia
Bieloch) i w klasie III (Emilia Żurakowska/Weronika Szczyrba, Natalia
Sędłak/Aleksandra Babik/Julia Kuczera) w dwójkach i trójkach, a dodatkowo złoty medal dołożyli Bartłomiej
Gołąbek i Sabian Bruner w dwójkach
chłopców oraz Czernik Mikołaj i Litwińska Zuzanna w dwójce mieszanej
w klasie młodzieżowej.

Podczas zawodów nie zabrakło pokazów starszych akrobatów KPKS-u
Halemba, które zrobiły duże wrażenie
na publiczności. Wśród zawodników
wykonujących pokazy znaleźli się zawodnicy klubu KPKS – wielokrotni
medaliści zawodów krajowych i międzynarodowych, brązowe medalistki
Mistrzostw Polski Juniora Młodszego
oraz srebrne medalistki Mistrzostw
Polski Juniora Młodszego, obecnie

powołane do kadry Polski: Emilia Wodyk/Emilia Biernat/Emilia Urbańska.
Podczas zawodów prowadzono również punktację klubową. Jednak ze
względu na szczególny charakter zawodów organizatorzy podjęli decyzję,
że nie będzie miejsc w tej rywalizacji,
bo sam udział w zawodach jest rodzajem zwycięstwa i wszystkim klubom
przyznano puchar za pierwsze miejsce.
ogłoszeniE
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