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WIREK

– Na szczęście nikt w wyniku zdarzenia nie ucierpiał. Mieszkańcy tego
budynku będą mieli zorganizowane
mieszkania zastępcze. Na razie nie
wrócą do mieszkań – tłumaczy Paweł
Skwira, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
W wyniku pożaru spłonęło około
100 metrów kwadratowych poddasza. Jak podkreśla Skwira – na razie
jest za wcześnie, żeby ustalić przyczyny pojawienia się ognia. W akcji
gaśniczej uczestniczyło 14 zastępów

Strażacy przez kilka godzin pracowali na miejscu pożaru.

straży pożarnej, w sumie 33 strażaków.
Ewakuowano 11 rodzin (w budynku jest 12 mieszkań socjalnych), które noc spędziły częściowo w namiotach ustawionych przez Straż Pożarną oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Głównej. Z racji
tego, że w trakcie pożaru został zalany budynek, rodziny na razie nie
wrócą do mieszkań. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyłączył budynek z użytkowania (nie
wiadomo, czy stropy w budynku wytrzymały całą akcję). – Jesteśmy w stanie zapewnić potrzeby mieszkaniowe
poszkodowanych lokatorów. Lista lokali została przesłana do miasta, które będzie proponować mieszkania.
Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni zapewnimy pomoc – mówi Bogusław Waćko, wiceprezes Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej TBS, które zarządza budynkiem przy ul. Krasińskiego.
– Obecnie rozeznajemy, jakie są potrzeby mieszkaniowe rodzin, bo
każda z nich ma inną sytuację i oczekuje czegoś innego. Jesteśmy gotowi,
żeby udzielić pomocy – zapewnia
Adam Nowak, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
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Nocny pożar kamienicy

Foto: Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej

W poniedziałek (20.01)
ok. godz. 4
w trzykondygnacyjnej
kamienicy przy
ul. Krasińskiego w Wirku
wybuchł pożar. Ogień
pojawił się na poddaszu
i strawił cały dach.
Ewakuowano 23 osoby,
w tym 6 dzieci. 11 rodzin
zostało bez dachu nad
głową. Miasto zapewnia,
że poszkodowani
mieszkańcy otrzymają
wsparcie.

W wyniku pożaru spalił się dach kamienicy.
REKLAMA

Świeże i wędzone ryby – tylko ze sprawdzonego źródła
Jako właściciele Rybołówki zadbaliśmy o to,
aby w naszej ofercie znalazły się tylko
ZDROWE I NATURALNIE hodowane ryby.
W naszym sklepie można kupić ryby tylko
od wyselekcjonowanych dostawców.
Gwarantujemy najwyższą jakość
produktów. Rybołówka słynie z tego, że od
wielu lat serwuje ryby o najwyższej jakości.

Gospodarstwo
Rybackie
Rybołówka
poleca pstrąga
żywego
z własnej
hodowli
oraz dorsza
i sandacza
prosto
znad morza.

Ryby świeże – w naszej ofercie mamy tylko prawdziwego polskiego karpia hodowanego na pszenicy, dzięki czemu ma on niesamowity smak, zapach i walory odżywcze. Polecamy również
sprzedawane przez nas pstrągi, karpie i sumy z naszej własnej
hodowli. Obecnie prowadzimy także sprzedaż świeżego dorsza,
prosto znad morza oraz patroszonego sandacza.
Ryby wędzone – wędzimy tylko naturalnymi metodami na drewnie olchowym, bez sztucznych dodatków. W ofercie ryb wędzonych mamy w sprzedaży karpia, jesiotra, pstrąga, makrelę, suma,
halibuta oraz wiele innych. Wędzimy codziennie.
Zapraszamy na zakupy do Rybołówki od wtorku do niedzieli
w godzinach 8.00-17.00

Fish Park „Rybołówka”
Mikołów, Kąty 13 | www.rybolowka.pl

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku – Fish Park „Rybołówka”
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RADA SENIORÓW
Powoli dobiega pierwsza w historii naszego miasta kadencja Rady Seniorów. Był to czas m.in. wprowadzenia Rudzkiej Karta Seniora 60+, Rudzkiej
Koperty Życia oraz organizacji Dnia Seniora. O tym, co udało się zrealizować oraz co zmieniło się dzięki Radzie Seniorów, rozmawiamy z Józefem
Osmendą, przewodzącym rady w latach 2015-2020.

– Ostatnie pięć lat pokazało, że Rada Seniorów była rzeczywiście potrzebna w naszym mieście?
– Oczywiście, że inicjatywa ta sprawdziła się. Byliśmy jednym z pierwszych
miast, gdzie uchwałą Rady Miasta wprowadzono Radę Seniorów. Tymczasem
dzisiaj są one tworzone w całym kraju.
Bo seniorzy chcą działać, chcą mieć
wpływ na to, co dzieje się w mieście
i dobrze stało się, że starsza grupa mieszkańców Rudy Śląskiej ma swoją reprezentację w postaci Rady Seniorów. Jest
to pierwsza linia kontaktu w przypadku
rozwiązywania problemów i realizacji
inicjatyw osób starszej generacji. Kiedyś uważało się niesłusznie, że seniorzy
są od tego, by wychowywać wnuki. Dzi-

siaj jednak są zdecydowanie bardziej
aktywni. Oczywiście nie chodzi o to, by
skupiali się oni wyłącznie w Radzie Seniorów, ale także w jej otoczeniu, czyli
organizacjach pozarządowych dla seniorów. Mam tutaj na myśli m.in. szeregi
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polski
Związek
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów, związki działkowców
i wiele innych. Rada Seniorów jest od
tego, żeby koordynować te wszystkie
działania. W Rudzie Śląskiej sprawdziło
się to przez ostatnie pięć lat. Warto to
kontynuować.
– Czego więc potrzebują rudzcy seniorzy?
– Pierwszym filarem są sprawy
zdrowotne. Seniorzy są zainteresowani

przede wszystkim wszelkiego rodzaju
programami pomocowymi oraz zdrowotnymi. Druga sprawa to rekreacja.
Cały czas czekamy na realizację naszego pomysłu, czyli na utworzenie Skweru
Rudzkich Seniorów – trasy rekreacyjnej
na obszarze pomiędzy ulicami Odrodzenia, Katowicką i Juliana Tuwima w Wirku. Udało nam się za to w trakcie kadencji wprowadzić Rudzką Kopertę Życia,
która może być bardzo pomocna podczas akcji ratunkowej służb medycznych. Kolejny projekt to „Dzwonię i jadę”. Nie jest on wprawdzie naszego autorstwa, ale opiniowaliśmy go oraz walczyliśmy o kontynuację. Udało nam się
także wprowadzić Rudzką Kartę Seniora, w ramach której starsi mieszkańcy

chętnie korzystają ze zniżek. W tej chwili w projekcie mamy ok. 180 podmiotów
świadczących różnego rodzaju usługi,
a wydanych zostało ok. 7 tys. kart.
Wreszcie – Rudzki Dzień Seniora, czyli
impreza z okazji Dnia Seniora. Rozrywkę oraz aktywizację staramy się także
zapewnić, organizując turniej seniorów
60+ w skata.
– Obecnie trwa nabór kandydatów
na kolejną kadencję. Tym samym
kończy Pan „przygodę” z Radą Seniorów?
– Na razie zastanawiam się nad tym,
czy będę kandydować, bo życie pisze
różne scenariusze. Niemniej jednak życzę wszystkim rudzkim seniorom, którzy czują się na siłach, aby działać w Ra-

Foto: arch.

Władza w rękach seniorów

Józef Osmenda przewodniczył radnym
seniorom w pierwszej kadencji.
dzie Seniorów, by wystartowali. Mnie
oczywiście pomógł fakt doświadczenia
w pracy samorządowca w Radzie Miasta. Starałem się pracować w Radzie Seniorów w sposób wyważony, szukać
wspólnych rozwiązania i przede wszystkim nie uprawiać polityki. U nas nie ma
podziałów, każdy współpracuje.

Joanna Oreł

E-RECEPTY
8 stycznia wprowadzono obowiązek wystawiania przez lekarzy e-recept, czyli recept elektronicznych. Dla pacjentów oznacza to m.in. wygodę w przypadku posiadania internetowego
konta oraz wydłużenie ważności e-recept do 365 dni. Niemniej jednak nie brakuje pytań i wątpliwości odnośnie tego, czy papierowe recepty dalej będą ważne oraz w jaki sposób można
e-recepty realizować w aptekach.

E-recepta wkracza do aptek

Elektroniczna recepta wystawiana
jest w systemie przez lekarza, który
w uzgodnieniu z pacjentem może przekazać mu papierowy wydruk informacyjny z kodem dostępu lub jeżeli pacjent
posiada internetowe konto pacjenta
– otrzyma e-maila w formie PDF- a z informacją o e-recepcie, bądź SMS-a
z 4-cyfrowym kodem dostępu. – Właśnie takie jest założenie systemu – aby
zachęcić ludzi do tego, by zrezygnowali
z papierowej wersji i decydowali się na
dwie pozostałe opcje. Inna sprawa jest
taka, że jeżeli pacjent prosi o wypisanie
karteczki z PIN-em, to wówczas musi
pamiętać o tym, żeby ją zachować,
a w przypadku leków na przewlekłe
choroby może to być nawet 12 miesięcy
– podkreśla Tadeusz Urban, prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Wynika to z faktu, że wraz z wprowadzeniem e-recepty, wydłuża się ważność jej obowiązywania. – Mamy
365 dni na wykupienie elektronicznej
recepty (wyjątkiem są e-recepty na antybiotyki – ważność wynosi 7 dni, na leki
odurzające i psychotropowe – 30 dni
oraz na preparaty immunologiczne
– ważność 120 dni – przyp. red.). Jest to
duże ułatwienie w przypadku osób, które przyjmują regularnie określone leki.
Nie muszą one cyklicznie pojawiać się
u lekarza tylko po to, by wypisał on receptę, lecz możemy np. od razu wypisać

12 opakowań w pierwszym miesiącu roku na kolejne miesiące – wyjaśnia
dr Beata Kaźmierczak-Pilch, lekarz rodzinny. – Pacjenci muszę jednak pamiętać o tym, że jeżeli w pierwszym miesiącu wykupią jedno opakowanie, a w kolejnych dwóch tego nie zrobią, wówczas
te dwa opakowania kasowane są automatycznie z e-recepty i mamy możliwość
wykupienia dopiero czwartego opakowania – dodaje.
Ułatwieniem dla pacjentów jest
również to, że w przypadku gdy na
e-recepcie przepisany jest więcej niż

Aby założyć Internetowe Konto Pacjenta, należy najpierw
posiadać tzw. profil zaufany. Można go stworzyć m.in.
poprzez internetowe konto bankowe lub osobiście
w urzędzie. Następnie trzeba wejść na stronę
pacjent.gov.pl i tam założyć Internetowe Konto Pacjenta.

jeden lek, pacjenci korzystając z tej samej e-recepty, mogą wykupić go w różnych aptekach bez konieczności robienia odpisu (nie dotyczy to tego samego
leku).
Czy to wszystko oznacza, że papierowa wersja recept zniknie z obiegu?
– W rozporządzeniu zapisano, że od
8 stycznia jest obowiązek wystawiania
e-recept. Natomiast pozostawiono możliwość wystawienia recepty drukowanej
w wyjątkowych sytuacjach i wówczas
powinny one być respektowane przez
apteki – zapewnia dr Jerzy Zdrzałek,
dyrektor ds. medycznych Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Chodzi o m.in. recepty w ramach
tzw. importu docelowego, dla osób
o nieustalonej tożsamości, transgraniczne (do końca 2020 r.), recepty pro
auctore i pro familiae (dla siebie lub

rodziny) oraz w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie (awaria
systemu, czy też brak dostępu do Internetu). Ponadto nadal można realizować
recepty papierowe, które zostały wystawione przed 8 stycznia 2020 r. – Na
razie wszyscy uczymy się e-recept, tak,
aby później nie było problemu z ich realizacją w aptekach, bo bywają sytuacje, że sugestie co do ilości i rodzajów
leków nie zawsze zgadzają się z tym, co
mogą zrealizować farmaceuci. Wówczas pacjenci zwracają się do nas o ponowne wystawienie recepty. Mam jednak nadzieję, że z czasem usprawni to
wszystkim pracę i przyczyni się do tego,
że lekarze będą mieli więcej czasu na
poświęcenie go pacjentowi, a nie na
obsługę systemu – podsumowuje Tadeusz Urban.
Joanna Oreł
REKLAMA
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GÓRNICTWO
Związkowcy z Ruchu Pokój KWK Ruda alarmują, że Polska Grupa Górnicza chce doprowadzić
do przyspieszonej likwidacji tej kopalni. Ich zdaniem spółka blokuje realizację kolejnych inwestycji, a te które już prowadzono, zostały przerwane w trakcie. – Nie takie były ustalenia,
nie takie były porozumienia! – protestują górnicy. W związku z napiętą sytuacją we wtorek
(21.01) na wszystkich zmianach Ruchu Pokój zaplanowano masówki informacyjne związków
zawodowych skierowane do załogi kopalni.
– Na skutek między innymi nietrafionych inwestycji, niegospodarności,
złego zarządzania czy niekompetentnych menedżerów, chce się skrócić żywotność kopalni aż o 2 lata! Na kopalni Pokój wstrzymano inwestycje i ściany, choć jeszcze w październiku zapewniano nas, że ściany te pójdą
w ruch i będą sypać węgiel – podkreśla Przemysław Skupin, przewodniczący WZZ „Sierpień 80” w Ruchu
Pokój.
Na przygotowanej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń liście kopalń przeznaczonych do likwidacji do 2023 r.,
znajduje się m.in. kopalnia Pokój. Data jej likwidacji to 31.12.2022 roku.

Związkowcy twierdzą jednak, że
prawdopodobnie jeszcze w tym roku
zakończy się wydobycie. Dlaczego?
– Na Ruchu Pokój wstrzymano w ostatnim czasie dalsze roboty inwestycyjne,
pomimo rozcięcia ścian 154, 155 i 157.
Zbrojenia tych ścian i przodki są zastopowane, co oznaczać może początek szybkiego końca kopalni. Wydaje
się to tym bardziej niezrozumiałe ekonomicznie, że roboty inwestycyjne
przerwano niejako w połowie, uprzednio wkładając w nie miliony złotych!
– napisali we wspólnym oświadczeniu
przedstawiciele związków zawodowych z kopalni Pokój. – Nie jest żadną
tajemnicą, że w Polskiej Grupie Gór-

niczej coraz intensywniej pracuje się
nad przygotowaniem kolejnych kopalń
do likwidacji. Na pierwszy rzut ma
pójść właśnie rudzka kopalnia „Pokój”. Nie będzie ona jednak ostatnią
kopalnią, która ma podlegać przyśpieszonej likwidacji. Nie takie były ustalenia, nie takie były porozumienia!
Złamanie umowy społecznej w PGG
skutkować będzie konfliktem na niewyobrażalną dotąd skalę. Już teraz załogi górnicze widząc ewidentne zaniechania inwestycyjne, wykazują niepokój – podkreślają.
W związku z tym we wtorek na Ruchu Pokój przeprowadzono masówki
informacyjne. Związkowcy zapowie-

Foto: arch.

Co dalej z kopalnią Pokój?

Już w 2015 roku na ulicach Rudy Śląskiej protestowano,
aby nie zamykano kopalni Pokój.
dzieli także, że są gotowi do podjęcia
akcji protestacyjnej. Polska Grupa
Górnicza wydała oświadczenie w tej
sprawie: W związku z ostatnimi informacjami dotyczącymi Ruchu Pokój
kopalni zespolonej Ruda, Polska Grupa Górnicza informuje, że ewentualne przemieszczenia pracowników Ruchu Pokój będą realizowane w ramach kopalni zespolonej Ruda. Wszy-

scy pracownicy spółki mają zapewnione zatrudnienie i nie ma żadnych
planów dotyczących zwolnień. Obecnie trwają analizy dotyczące planów
techniczno-ekonomicznych kopalni,
mające na celu wypracowanie najbardziej optymalnego modelu jej
funkcjonowania w ramach kopalni
zespolonej Ruda.
Joanna Oreł

ZNICZODZIELNIA

STRAŻ MIEJSKA

Bykowina także ma zniczodzielnię

Ponad tysiąc kontroli przeprowadziła Straż Miejska podczas
trwającego sezonu grzewczego. Najwięcej interwencji strażnicy podejmowali podczas alarmów smogowych, kiedy to
ujawniono 30 przypadków spalania w piecach materiałów,
które nie powinny tam trafić. Okazuje się jednak, że sytuacja
z roku na rok jest coraz lepsza.

Pokaż mi, czym palisz, a...

Zniczodzielnia w Bykowinie działa od 11 stycznia.
– Pomysł pojawił się po tym, jak zobaczyliśmy zniczodzielnię stworzoną
dzięki stowarzyszeniu Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska oraz kiedy
kontaktowało się z nami coraz więcej
osób, które widziały taką potrzebę
również w naszej dzielnicy – wyjaśnia
Przemysław Zając, jeden z wykonawców zniczodzielni w Bykowinie.
Inicjatywę tę szybko postanowiono
zrealizować i tym samym ruszyła

Foto: arch. prywatne

Foto: arch. prywatne

Strażnicy
miejscy
kolejny
sezon
grzewczy
kontrolują
piece.

Do powstania tego miejsca przyczynili się
członkowie grupy Serca Razem.

zrzutka na zakup materiałów potrzebnych do wybudowania półek zniczodzielni. Od 11 stycznia mogą z niej
korzystać osoby odwiedzające cmentarz w Bykowinie. – Dzięki temu
wspólnie możemy zadbać o ekologię,
bo wiele zniczy, które trafia do kontenerów, tak naprawdę nadaje się do
ponownego użytku i nic im nie brakuje. Druga sprawa jest taka, że bardzo
dużo osób przychodzi na cmentarz

z samymi wkładami. My wychodzimy
temu naprzeciw. Liczymy na to, że powstanie zniczodzielni będzie wiązało
się także dla mieszkańców z większą
oszczędnością pieniędzy – podsumowuje Przemysław Zając.
Przypomnijmy, że pierwsza zniczodzielnia w naszym mieście uruchomiona została w maju ubiegłego roku
w Kochłowicach.

Joanna Oreł

– Nadal otrzymujemy sporo zgłoszeń
drogą
telefoniczną
oraz
e-mailową. Widzimy zmianę w świadomości mieszkańców. Ludzie chcą
mieć czyste powietrze. Wiedzą, jak jego jakość wpływa na nasze zdrowie.
Natomiast zgłoszenie, że być może
ktoś pali odpadami, nie jest postrzegane jako coś negatywnego, lecz
wręcz przeciwnie – mówi Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej
w Rudzie Śląskiej.
Każde zgłoszenie jest weryfikowane, a tylko w tym sezonie grzewczym
(od października) do końca 2019
roku rudzka Straż Miejska przeprowadziła ok. 1100 kontroli palenisk.
– Tylko podczas sześciokrotnie ogłoszonych przez wojewodę śląskiego
alarmów smogowych przeprowadziliśmy 248 kontroli, w trakcie których

Foto: arch.

Na początku stycznia powstała druga zniczodzielnia w naszym mieście. Dzięki namowie
mieszkańców oraz ich wpłatom na cmentarzu w Bykowinie stworzyli ją członkowie grupy
Serca Razem. W miejscu tym można zostawić znicze bez wkładów, które uznamy już za wykorzystane, a być może przydadzą się one jeszcze komuś.

ujawniliśmy 30 nieprawidłowości, co
kończyło się nałożeniem mandatów
lub pouczeń – podsumowuje Marek
Partuś. – Jednak w większości wypadków pojawienie się zadymienia było
spowodowane jakością pieca i sposobem jego rozpalania. Sam dym z komina nie jest jednoznaczny z tym, że ktoś
spala śmieci – dodaje.
W swoich interwencjach mieszkańcy zgłaszają także, żeby wymusić na
innych, aby zmienili sposób ogrzewania na alternatywny do węglowego,
ponieważ sami zainwestowali w zmianę systemu ogrzewania i oczekują tego od innych. – Nie ma jednak takiego
prawa, które obecnie zabraniałoby
palić węglem odpowiedniej wilgotności, a więc nie możemy nikomu niczego nakazać w tym zakresie – wyjaśnia
Marek Partuś. 	
Joanna Oreł

5

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO | 22.01.2020

OŚWIATA
Osiem pracowni do nauki zawodu w czterech rudzkich zespołach szkół przejdzie metamorfozę. Zostaną one kompleksowo zmodernizowane oraz wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Miasto otrzyma na ten cel 1,5 mln zł unijnej dotacji. To efekt rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie
projektów z zakresu infrastruktury kształcenia zawodowego. Inwestycje zrealizowane zostaną w zespołach szkół nr 1, 2, 5 i 7.

– Inwestujemy w rudzką oświatę
wykorzystując do tego środki zewnętrzne. Od 2015 roku na edukację
ze środków unijnych pozyskaliśmy ponad 7,2 mln zł, z czego na szkolnictwo
zawodowe ok. 4 mln zł. Z tych pieniędzy zmodernizowaliśmy m.in. pracownie do nauki zawodu w Zespołach
Szkół nr 4 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego. Kolejne pracownie
modernizowane są także w Zespole
Szkół nr 6 – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Objęty dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projekt o nazwie
„Nowoczesne szkoły dla zawodów
przyszłości w Rudzie Śląskiej” przewiduje modernizację i wyposażenie
ośmiu pracowni do nauki zawodu.
W nowy sprzęt wyposażone zostaną
trzy pracownie w Zespole Szkół nr 2:
hotelarsko-gastronomiczna, biznesu
oraz pracownia reklamy. Oprócz zakupu mebli będzie to głównie sprzęt
komputerowy i niezbędne oprogramowanie.
W Zespole Szkól nr 1 zmodernizowane zostaną: pracownia rysunku
technicznego oraz pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samo-

chodowych. Inwestycja w głównej
mierze będzie polegała na wyposażeniu pomieszczeń w oprogramowanie
oraz urządzenia do diagnostyki pojazdów. Również dwie pracownie odnowione zostaną w Zespole Szkół nr 5.
W przypadku tej placówki młodzież
będzie mogła w niedalekiej przyszłości korzystać z w pełni wyposażonych
sal do nauki informatyki oraz grafiki
i poligrafii cyfrowej.
W czwartej ze szkół objętej
dofinansowaniem – Zespole Szkół
nr 7 Specjalnych – zmodernizowana
zostanie pracownia organizowania
i prowadzenia sprzedaży. Dodatkowo
w przypadku tej szkoły zakres projektu przewiduje prace budowlane dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie pozyskane na modernizację pracowni w czterech zespołach szkół nie jest jedynym, jakie
w ostatnim czasie pozyskało miasto na
rozwój bazy dydaktycznej w szkolnictwie zawodowym. Przypomnijmy, że
w latach 2016-2018 dzięki wykorzystaniu 1,5 mln zł ze środków unijnych
w Centrum Kształcenia Zawodowego
zmodernizowano i wyposażono 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu.

Foto: arch.

Pracownie dla zawodów z przyszłością

Modernizowane są m.in. pracownie w Zespole Szkół nr 6.
Służą one do nauczania w branży mechanicznej, elektrycznej, gastronomicznej, fryzjerskiej i handlowej.
Od 2018 roku rudzcy uczniowie mogą
też korzystać z nowoczesnej pracowni
badań elektroakustycznych i nagłośnieniowych oraz ze studia nagrań,

które powstały w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski. Miasto na realizację tej inwestycji pozyskało ponad 260 tys. zł.
W ubiegłym roku natomiast Ruda Śląska pozyskała 0,5 mln zł ze środków
unijnych na modernizację 5 pracowni

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 6. Szkoła jest w trakcie realizacji
projektu, a zmodernizowane pracownie posłużą do kształcenia zawodowego w zakresie informatyki, budownictwa oraz systemów energetyki odnawialnej.
TK
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Anna Ellory

Króliki
z Ravensbrück

Nadzieja nie umiera nigdy, nawet w czasach największego
mroku.
Berlin, rok 1989. W dniach upadku muru wzniesionego pomiędzy Wschodem a Zachodem Miriam Winter opiekuje się swoim
umierającym ojcem. Ciężko chory człowiek powtarza jedno imię:
Frieda. To imię oraz obozowy numer, odkryty niespodziewanie
na jego nadgarstku, pod paskiem zegarka, naprowadzają Miriam
na trop strzeżonej od lat tajemnicy.
Szukając informacji na temat jego przeszłości, Miriam zagląda
do szafy w pokoju matki. Wśród rzeczy po niej znajduje kobiecy pasiak, a w nim zaszyte dziesiątki listów pisanych przez tajemniczą Friedę do ojca Miriam, Heinricha. Listy te opowiadają
o „królikach” z Ravensbrück, czyli więźniarkach poddawanych
okrutnym eksperymentom medycznym, a słowa i zdania rozsiane wśród opisów ich cierpienia i poświęcenia układają się w historię miłości, którą Heinrich przez blisko pół wieku skrywał na
dnie swojego serca.
Zainspirowana niezwykłym losem kobiet z hitlerowskiego obozu, Miriam postanawia zburzyć mury, którymi sama się otoczyła.
Nadzieja bowiem nie umiera nigdy, nawet w czasach największego mroku.

Wioletta Sawicka

Oleńka.
Panienka
z Białego Dworu
Dramatyczne dzieje polskiej rodziny ziemiańskiej z wileńskich
Kresów.
Pierwszy tom opowieści o niezłomnych kobietach, które w czasach wzniosłych spraw i wielkiej historii, kiedy miłość przeplatała
się z nienawiścią, musiały sobie radzić z trudną codziennością.
Wileńszczyzna, 1913 rok. Hrabia Aleksander Ostojański jest
właścicielem ogromnego rodzinnego majątku ziemskiego, imponującego pałacu, gorzelni i stadniny, gdzie hoduje wspaniałe konie
czystej krwi. Od pokoleń Ostojańscy żyją w poczuciu, że ich obowiązkiem jest umacnianie polskiego ducha na opanowanej przez
zaborcę ziemi.
Osiemnastoletnia Oleńka, najmłodsza spośród trojga dzieci hrabiego, jego ulubienica, została wychowana na gorącą patriotkę,
ale także, inaczej niż jej rówieśnice, na samodzielną, pewną siebie
kobietę, która wie, czego pragnie od życia.
A pragnie Joachima, ubogiego nauczyciela z sąsiedztwa. W świecie, gdzie urodzenie stawia się nad uczucia, hrabiostwo Ostojańscy
nie dopuszczą do mezaliansu córki.
Zbliża się pierwsza wojna światowa. Pewnego poranka w ostojańskim pałacu dochodzi do tragicznych wydarzeń, które nieodwracalnie zmieniają przyszłość „panienki z Białego Dworu”.

Izabela Pietrzyk

Drobne
grzeszki

Basia i Sandra są matką i córką. Ciężarna Basia dawno temu znalazła dom dzięki szczęśliwemu losowi, który postawił na jej drodze
równie samotną kobietę noszącą w sercu mroczny sekret. Jak dwa
minusy dają plus, tak dwa smutki dały radość.
Łeee, kiedy to było? – według Sandry: za górami, za lasami…
Świeżo upieczona pani magister ledwo startuje w dorosłość, ale
już wie, że dzisiaj nikt nie liczy na uśmiech losu. Sorry, taki mamy
klimat – samemu trzeba ogarnąć sukces, szczególnie gdy ojca nie
ma się wcale, a Basia wesprze jedynie dobrą radą. Dziewczyna bierze więc życie za bary, nie podejrzewając, że czeka ją ostre sumo.
Musi pokonać marny rynek pracy, fałszywe koleżanki, lubieżnego
szefa, chybione uczucia i bronić miłości przed złymi stereotypami.
Git! Co jej nie zabije, to ją wzmocni. Tym bardziej, że Matka-DobraRada niespodziewanie okazuje się nader skuteczną trenerką młodej
wojowniczki.
Izabela Pietrzyk (ur. 1966) – autorka poczytnych powieści „Babskie
gadanie”, „Wieczór panieński”, „Histerie rodzinne”, „Rodzinny park
atrakcji” i „Lepsza połowa” – jest filologiem, wykłada język rosyjski
na uniwersytecie w Szczecinie, swoim rodzinnym mieście. Ma dorosłą córkę, jak mówi: „ładną po ojcu i mądrą po matce”. „Dziękuję Ci
Boże, że stworzyłeś mnie kobietą” brzmi motto życiowe pisarki.
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Maciej Łukasik
syn Jessiki i Mateusza
ur. 31.12 (3795 g i 55 cm)

Jakub Milewski
syn Kingi i Arkadiusza
ur. 31.12 (3575 g i 54 cm)

Leon Walczak
syn Bożeny i Łukasza
ur. 6.12 (1770 g i 48 cm)

Franciszek Boncol
syn Katarzyny i Wojciecha
ur. 1.01 (3260 g i 56 cm)

Marcel Kot
syn Moniki i Marcina
ur. 1.01 (3600 g i 53 cm)

Laura Mitręga
córka Pauliny i Roberta
ur. 1.01 (2660 g i 50 cm)

Fabian Bytomski
syn Eweliny i Adama
ur. 3.01 (3300 g i 57 cm)

Jakub Bogdoł
syn Lucyny i Marcela
ur. 31.12 (3270 g i 57 cm)

Oliwia Marczak
córka Weroniki i Dariusza
ur. 1.01 (3400 i 56 cm)

Jakub Kamiński
syn Eweliny i Krzysztofa
ur. 6.01 (3980 g i 58 cm)

Karol Możejko
syn Ramony i Michała
ur. 27.11 (1432 g i 42 cm)

Bartosz Wątroba
syn Klaudii i Sebastiana
ur. 31.12 (3075 g i 52 cm)

Alan Wolny
syn Karoliny i Grzegorza
ur. 8.01 (3910 g i 57 cm)

Dominik Łabuś
syn Anny i Krzysztofa
ur. 7.01 (2740 g i 50 cm)

Kacper Kandziora
syn Laury i Tomasza
ur. 8.01 (4020 g i 58 cm)

Kornelia Hanna Cieślik
córka Anny i Krzysztofa
ur. 6.01 (3560 g i 56 cm)

Nataniel Ozdoba
syn Izabelli i Wiesława
ur. 7.01 (2990 g i 58 cm)

Robert Skorupa
syn Agnieszki i Marcina
ur. 8.01 (3750 g i 57 cm)

Ignacy Długokęcki
syn Agaty i Adriana
ur. 8.01 (3120 g i 55 cm)

Jakub Kasperek
syn Katarzyny i Alana
ur. 17.01 (4150 i 56 cm)

Mikołaj Kaczmarczyk
syn Aleksandry i Kamila
ur. 7.01 (3730 g i 56 cm)

Stefan Śladkowski
syn Moniki i Kamila
ur. 11.01 (3500 g i 60 cm)

Jakub Milota
syn Alicji i Mariusza
ur. 11.01 (3930 g i 55 cm)

Jan Gawlik
syn Anny i Dawida
ur. 12.01 (4040 g i 58 cm)

Natalia Pierończyk
córka Katarzyny i Adama
ur. 12.01 (3920 g i 58 cm)

Nikola Salamon
córka Patrycji i Daniela
ur. 13.01 (3046 g i 51 cm)

Olga Todorska
córka Natalii i Tomasza
ur. 20.12 (1340 g i 41 cm)

Wiktor Pęśkiewicz
syn Mireli i Dawida
ur. 8.01 (3680 i 57 cm)

Stanisław Jasiński
syn Edyty i Damiana
ur. 10.01 (3575 g i 52 cm)

Szymon Madejski
syn Agnieszki i Marcina
ur. 12.01 (3100 g i 54 cm)

Adam Skrzypczyk
syn Anny i Marcina
ur. 7.01 (4530 g i 58 cm)

Zoﬁa Świder
córka Marzeny i Łukasza
ur. 17.01 (3080 g i 52 cm)

Jakub Orzeł
syn Moniki i Krzysztofa
ur. 16.01 (2555 g i 50 cm)

Hania
córka Katarzyny i Szymona
ur. 17.01 (3225 g i 56 cm)

Julia
córka Kai i Rafała
ur. 13.01 (3590 g i 55 cm)

KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU
Kochana Babciu, kochany Dziadku,
dziś Wam przynoszę po jednym kwiatku,
do tego dokładam serdeczne życzenia,
niech się Wam
spełnią wszystkie
marzenia!
Babci Krysi i dziadkowi Cześkowi N.
– Bartek i Basia M.
Kochana Babciu Alu,
kochany Dziadku Genku!
Czas jak koło szybko krąży,
rok za rokiem szybko mija,
z życzeniami wnuczka dąży,
niech Wam tylko szczęście sprzyja.
LAURA

DLA JANINY I STANISŁAWA GAGAT!
Wielkie święto raz do roku
to Dzień Babci i Dzień Dziadka
Więc wnuk Paweł poprzez prasę
Traﬁa tam, gdzie dziadków chatka,
śląc uściski i życzenia
i serdeczne pozdrowienia
Kochana Babciu, kochany Dziadku
Ja wiem, co dostanę od Was w spadku!
Piękne wspomnienia, cudowne zapachy i ten wspaniały ubaw po pachy! Czego Wam życzyć?
Wy tylko wiecie,
a ja Wam powiem – MAM
NAJWSPANIALSZYCH
DZIADKÓW NA ŚWIECIE.
Babci Wioli i dziadkowi
Adrianowi M. – Bartek M.

Oliwia Grygierczyk
córka Magdaleny i Łukasza
ur. 17.01 (3160 g i 54 cm)
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numerem telefonu
512-295-228
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RUDZKIE SMAKI

„Rudzkie smaki” sezon VII

Znasz oryginalne przepisy na ciekawe i pyszne dania? Podziel się nimi z innymi! Wyciągnij z szuflady swoje bądź babcine receptury i prześlij je do rudzkiego
magistratu. Może to właśnie Twój przepis znajdzie się w przyszłorocznym kalendarzu kulinarnym „Rudzkie Smaki”. – Właśnie rusza siódma edycja naszej
zabawy. W styczniu czekamy na przepisy na karnawałowe menu. Najciekawszy z nich otworzy kalendarz na 2021 rok – mówi Iwona Małyska z Wydziału
Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Laureatami ubiegłorocznej edycji
i autorami przepisów, które znalazły
się w kalendarzu kulinarnym na
2020 rok, są: Swietłana Kopeć, Arleta Kosińska-Wiesiołek, Maria Skupin, Adrianna Szefer, Julia Skalik,
Joanna Nowak, Klaudia Kuszka,
Krystyna Owczarczyk, Katarzyna
Wcisło, Barbara Podgórska, Anna
Jasińska i Anna Koźlik. Kalendarz
wydał Urząd Miasta. W przygotowa-

nie publikacji po raz kolejny włączyła się młodzież z Zespołu Szkół nr 2,
która pod okiem pani Barbary Rolnik przygotowała wszystkie zwycięskie potrawy, aby wykonać fotografie do kalendarza.
– Kontynuujemy kulinarną zabawę
z rudzkim magistratem. Obok głównej nagrody, którą jest publikacja
zwycięskiego przepisu w kalendarzu
kulinarnym, laureaci poszczególnych

miesięcy otrzymają w tej edycji
książkę kulinarną pt. „Nastoletnie
wypiekanie. Pyszne i fit” autorstwa
Justyny Dragan – mówi Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
Justyna Dragan to młoda rudzianka, autorka bloga Nastoletnie Wypiekanie, laureatka konkursu Rudzkie
Smaki w 2017 roku. – Książka składa się z 10 rozdziałów. Oprócz kilku

znanych z bloga przepisów znajdziecie w niej ponad setkę receptur i zdjęć
całkiem nowych, nigdy dotąd niepublikowanych w sieci. Jestem pewna,
że każdy odkryje coś dla siebie – mówi autorka.
Do końca stycznia można przesyłać do rudzkiego magistratu przepisy
na karnawałowe menu drogą
e-mailową na adres media@ruda-sl.pl,
pocztą na adres Urzędu Miasta z do-

POEZJA I PROZA PO ŚLĄSKU

piskiem „Rudzkie Smaki”, bądź
składać osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji
Miasta (p. 325).
W tym roku nagrodą dla laureatów
poszczególnych miesięcy będzie
książka kulinarna, a dla wszystkich
uczestników, tradycyjnie kalendarz
z wybranymi przepisami, podsumowujący konkurs.
IM
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Małopolski „Hanys”?

Kelly Irvin

Syn pszczelarza

Roztomiyli moji, jakesik dziesiyńć
rokōw tymu na bytomski giełdzie staroci sprawiōł żech sie na pamiōntka figurka hamernika, kerego my mianujymy „Hanysym”, skiż tego, iże je to
gryfno nagroda prziznowano co roku
we Rudzie Ślōnski gynau 11 listopada.
Nojsōmpiyrw prziznowali jōm karlusy
kabaretu „Rak”, a potym pociōngnōł to
dali Grzegorz Poloczek i tako je po
dziyń dzisiejszy. Spōnsorym zaś tego
bōła huta „Pokōj”.
Figurka kero żech sie szynknōł, bōła
jednak ździybko inkszo. Ôdlōno we
mesingu, prziszrōbowano do mesingowy podstawy, wożyła cuzamyn dziesiyńć funtōw, a do tego miała przinitowano tabulka, na kery je dedykacjo
„ZAŁODZE KWK „Pokój” W DNIU
GÓRNIKA Załoga Huty „Pokój”
Ruda Śl. 1987.12.04”. Nō, tōż niy dziwejcie się, iże chcioł żech sie jōm sprowić, choć ôstro tyż targowoł, aże
w kōńcu richtig żech kupiōł tego „Hanysa” za 50 złotych.
Ja, zarozki zaciekowiyła mie historyjo taki pamiōtki, a przi tymu tyż historyjo rudzki nagrody. Dowiedzioł
żech sie wtedy, iże nagrodōm „Hanysa” nojsōmpiyrw bōł wyrzeźbiōny we
wōnglu bergmōn – tako bōła prziznowano we latach 1996-1997. Ôd 1998 r.
aże do dzisioj ludziōm, kierzy tyn nasz
Gōrny Ślōnzek majōm we zocy i na
roztomajty muster jakosik cosik ôd
siebie dokłodajōm do ty naszy
ślōnskości, abo jōm wspiyrajōm, prziznowane sōm „Hanysy” hamerniki.
Bōł to kōncept dyrektora huty „Pokōj”,
kery gorko popiyroł ta ideja kabaretu
„Rak”.
No, dziesiyńć rokōw tymu niywiela
żech sie dowiedział, choć niy bez cufal

doszło to do prasy. Po prowdzie wrōciōł
żech do tego łōńskim rokym, tyż niy
przipodkym, bo Ruda Ślōnsko prawie
miała jubileusz patrōnatu Świynty Barbary, a przeca piyrszymi „Hanysami”
bōły bergmōny. Zaczōn żech sie ô to
rozpytywać na Facebooku i już tedy
dowiedzioł żech się, iże te figurki hamernika ôdlywane bōły conojmni ôd
rokôw 70-tych łōńskego wieku we katowicki hucie „Baildon”. Jedyn ze
internautōw przekozoł mi ciekawo historyjo, tyczōnco sie pielgrzimki papiyża Jana Pawła II do Polski
we 1983 roku i trefu ze niym na katowickim Muchowcu. Wtedy prawie delegacyjo hamernikow ze „Baildonu”
szunkła papiyżowi tako figurka. Co
ciekawe, wylywoł łōn metal, jakby
takōm szlajfōm na kery bōło
szkryfniōne „Żeby Polska była Polską”. Ja, trza dować pozōr na rok i niy
dziwać sie tymu, iże ludzie ze ty delegacyji musieli sie potym meldować na
milicji. Ponoć zdjyńcia knipsniōne
przez papieskiego fotografa, a po prowdzie jejich kopie, do dzisioj conikierzy
majōm we dōma. Trza by jakosik do
tego dōńść i je upublicznić.
Mie jednak ciekowiyła historyjo samy figurki hamernika, dyć choć żech
sznupoł za tym we Internecu, toch yno
prziuwożōł roztomajte ôdmiany i jakesik strzympy informacji, ze kerych wynikało, iże niy ynio we ty hucie to ôdlywali.
Latoś, skiż 60-lecio Rudy Ślonski,
juzaś mi ta sprawa jakosik niy dała pokoju, tōż posioł żech pora wōntkōw na
Facebooku i rachowoł na ôdzyw. No
i żech siy niy szajsnōł. Zarozki pojawiōł
sie tymat huty „Baildon”, w kerym
szłoby sie richtig bardzi zakopać. Fi-

gurka ōdlywano bōła tam
ciyngym, choć nieoficjalnie,
bardzi jako fucha, kero
szynkniōno miała być co zocniejszym kamratōm, jak już
szli na pyndzyjo. Podstawy
bōły tyż roztomajte, rychtowane bōły nawet take ze ruskim zygorym pośrodku. Same zresztōm tyż bōły szykowane na roztomajty muster:
jedne patynowane, a inksze
polerowane na glanc. Ôstało
sie
dość
trocha
tych
hamernikōw na podtawie
ze szpecjalnōm tabulkōm abo
i bez niyj. Tym, kere sie
pokazujōm dzisioj we przedoży,
trza
sie
dobrze
prziglōndać, bo i ôdlywy sōm
roztomajty jakości. Sōm informacje
ô tym, iże take figurki robiōne bōły
jeszcze tyż we hucie „Szopienice”
i we hucie „Zabrze”. Czy we samy
hucie „Pokój” to po prowdzie na dziyń
dzisiejszy niy moga szkryfnōńć, choć
chciołbych. Trefiōł żech tyż na wieści,
iże figurki na tyn muster bōły gyszynkym we roztomajtych giserniach prawie na fajrowany we czasach PRL-u
Dziyń Gisera.
Tropiyło mie jednak ciyngym to, iże
nic sie niy szło dowiedzieć ô autorze
ty figurki, tōż sznupoł żech we Internecu dali, aż żech trefiōł na richtig cosik ciekowego. Krakowsko fyrma antykwaryczno wystowiyła na sprzedoż
takego hamernika ze 1953 roku. Piykny ôdlyw ze wygrawerowanym napisym na podstawie „Janowi. Zajdek
15.IV.1953 PPW N. Huta”. Tōż idzie
chyba pedzieć na dziyń dzisiejszy, iże
„Hanys” je prowyniyncji małopolski,

Foto: arch. prywatne

Czas wrócić do cyklu publikacji poezji i prozy po śląsku. Dziś przedstawiamy fragment twórczości Bronisława Wątroby, który
nawiązuje do historii statuetki „Hanysa”. Pochwalmy się naszym regionalizmem, lokalnymi twórcami oraz wydarzeniami,
które dzieją się w Rudzie Śląskiej!

kej szynknōł jōm jedyn ze budowniczych werku nowohuckiego. Gowy
jednak za to niy dōm. Bōłbych jednak
rod, jakby tych „białych flekōw” historyji „Hanysa” bōło myni. Czas pokoże, jako sie to dali pokulo.
Jo sōm moga sie yno pomedykować
wele tego małopolskiego śladu. Jakimś
mustrym przeca dlo ty figurki mogby
być moderny dynkmal hamernikōw,
kery stoji przi Akadymji GōrniczoHutniczy we Krakowie, a choć tyn
dzisiejszy niy je gynau ôryginalny, to
przeca zrychtowany na muster miyndzywojynnego, kerego autorym bōł
rzeźbiorz Jan Raszka, cysarok rodzōny
na Ślōnsku Cieszyńskim.
A jako wōm sie widzi ta cołko historyjo tyczōnco „Hanysa”? Mono sami
coś ô tym wiyncyj wiycie i chcielibyście ôd sia cosik dołożyć, abo choć
wyprościć jakiś mōj feler. Byłbych
rod.
Bronisław Wątroba

Czy da się powrócić do nastoletniej miłości? Co jest w stanie
pokonać nieśmiałość? Pełna ciepła
opowieść o uczuciach, rozterkach,
rodzinnych tradycjach i powinnościach.
Kiedy Debora Lantz przyjeżdża
wraz z rodzeństwem i matką do
południowego Teksasu, spodziewa się tam zastać krainę obfitości
i oazę zieleni. Rzeczywistość jednak przedstawia się nieco inaczej,
a maleńka gmina amiszów, do której dołączyła rodzina Debory, boryka się z trudnościami i ledwo wiąże
koniec z końcem.
Debora tęskni za domem i zielonym Tennessee, lecz nade wszystko pragnie szczęścia matki, wdowy
z piątką dzieci, która przyjechała
tu poślubić Stephena, adoratora
sprzed lat. Teksas napawa Deborę
wstrętem – nie może pojąć, po co
Bóg miałby stworzyć miejsce tak
ohydne, pełne dziwnych zwierząt
oraz roślinności, która ledwie odrosła od ziemi. Poznaje Fineasza
Kinga, syna miejscowego pszczelarza, okaleczonego w dzieciństwie
w wyniku wypadku, w którym zginęła jego matka. Ta dwójka dojmująco samotnych młodych ludzi ku
własnemu zdumieniu odkrywa, że
wiele ich łączy…
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

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

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

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:
wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Maksymiliana Chroboka 24-26
i 28-30 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do
wynajęcia lub nabycia* od zaraz lokale
użytkowe + boksy handlowe wymienione w wykazie.

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 22.01.2020 r. do dnia
29.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska ul. Magazynowa 12.

Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji
w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12,
w pokoju 213 do dnia: 6.02.2020 r. do godziny 8.30.

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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali nr 317 w dniu 6.02.2020 r. o godzinie 9.00.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 40.000,- PLN/budynek.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez
podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/
wewn. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

ogłasza ograniczone rokowania na sprzedaż udziału
wynoszącego ½ część w nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy
Cegielnianej z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny ograniczony przeprowadzone
w dniach 3.10.2019 r., 20.11.2019 r. i 03.01.2020 r. zakończyły się wynikiem
negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań ograniczonych jest udział wynoszący ½ część w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cegielnianej, stanowiącej działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 3761/201 o powierzchni 436 m2, użytek Ps-IV, obręb Kochłowice, zapisaną na karcie mapy 2 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00042806/4 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady
Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r. z póź. zm., przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z podstawowym
przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne (symbol planu UK1).

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

ogłasza I 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

Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Cegielnianej, posiada nieregularny kształt; grunt jest porośnięty drzewami i krzewami; posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Cegielnianej. Do udziału w przetargu
uprawnionymi są właściciele działek nr: 3258/194, 3262/192 i 3762/201, dla
których działka nr 3761/201 może stanowić drogę dojazdową.

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

ogłasza II nieograniczony przetarg ofertowy
na najem lokali użytkowych:

Cena wywoławcza do rokowań wynosi 23.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 26.02.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć uprawnione osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.
rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 19.02.2020 r. dokonają wpłaty
zaliczki w wysokości 1.200,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – rej. ul. Cegielnianej” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109
0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00
i złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie
uczestnictwa w rokowaniach, a Komisji przeprowadzającej rokowania przed
otwarciem rokowań przedłożą wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Adres lokalu

Stawka ekspl.
wywoł.
zł/m2/m-c netto

Powierzchnia m2

Wysokość wadium
+ koszty przetargu

Uwagi

Ruda Śl. Godula
ul. Joanny 14

20,46

211,83

12.327,00 zł
+ 123,00 zł

parter w budynku
wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. N. Bytom
ul. Pokoju 14

8,18

92,17

2.923,00 zł
+ 123,00 zł

poniżej parteru w budynku
wolnostojącym bez c.o.
/magazyn/

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych na podane wyżej lokale.
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.

www.wiadomoscirudzkie.pl 
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
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.
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.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie.
Tel. 601-292-699.
C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.
Piecyki gazowe czyszczenie, naprawa, przeglądy. Tel. 519-117-709.
Kredyt samochodowy i mieszkaniowy
w SKOK „Śląsk” – sprawdż koniecznie – tel. 32
240-00-49, 32 240-20-98, www.skok.slask.pl.

NIERUCHOMOŚCI GABRIEL
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych
domów jednorodzinnych. Obecna oferta:
HALEMBA, ul. Solidarności 93 m2,
Bielszowice ul. Na Piaski 112 m2.
Pomagamy uzyskać kredyt. Tel. 691 523 055.
Sprzedam M-4, 53 m2, 3 pokoje z kuchnią,
Kochłowice, bez pośredników. Tel. 660-835690.
Mieszkanie do wynajęcia, 44 m2 Nowy Bytom ul. Szymały. Tel. 660-999-455.
Zamienię mieszkanie 3-pokojowe z garażem w Kochłowicach na mniejsze w Rudzie 1.
Tel. 502-510-460.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752634, 502-865-808.
Kupię skorodowane auta, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel.
507-572-625.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW.
TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

Praca

Pranie dywanów, tapicerki meblowej. Tel.
519-639-121.

Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech. Tel. 781-989-873.

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

Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 24365-99.

Nowa tania pożyczka. Tel. 691-780183.

Nieruchomości
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.
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne,
gotówka, tel. 730-770-900.
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 bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 502-812-504.

Firma Budowlana zatrudni pracowników na stanowisko brygadzisty i pracownika
budowlanego. Wymagane doświadczenie
zawodowe. Tel. 601-504-030, 601-934-091,
od pn.-pt. 8-16.
Fryzjerkę zatrudnię na dobrych warunkach,
Halemba. Tel. 509-553-851.
Poszukiwani pracownicy utrzymania czystości do sprzątania obiektu wielkopowierzchniowego w Rudzie Śląskiej. Zainteresowane
osoby prosimy o kontakt pod numerem 661991-554.
Zatrudnię ekspedientkę. Ruda Śląska,
Astrów 12. Tel. 693-338-276.

Różne
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Zimowe atrakcje dla dzieci

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach
przy ul. Artura Grottgera z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
oraz pod drogę dojazdową

Ferie zimowe powoli dobiegają końca, więc czas na pierwsze podsumowania tego, jak
spędzają je najmłodsi mieszkańcy Rudy Śląskiej. Podczas zajęć w Miejskim Centrum
Kultury w Nowym Bytomiu w ramach „Zimowej Akademii Zabawy i Sztuki” dzieciaki
zgłębiały tajniki czarnego teatru oraz mogły przeprowadzić doświadczenia chemiczne.
Ponadto wraz z rodzicami i dziadkami uczestniczyły w pokazie iluzjonistycznym. Z kolei
In-nY Dom Kultury w Kochłowicach zaproponował dzieciom „Zimową grę”. W ramach
niej uczestnicy m.in. wzięli udział w grach i warsztatach, a poza tym odwiedzili Aquadrom, Stadion Śląski, Muzeum Śląskie oraz Bajkę Pana Kleksa.

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

Cena wywoławcza nieruchomości (netto) do rokowań wynosi:
– działki nr 1295/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193
– 71.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 25.02.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się
z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do
dnia 18.02.2020 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.600,00 zł, z dopiskiem „zaliczka – ul. Grottgera” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010
0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne
zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie z napisem „oferta – ul. Grottgera”. Zastrzega się prawo do odwołania rokowań
z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 248-75-63.

Foto: mat. prasowe MCK im. H. Bisty
Foto: mat. prasowe MCK im. H. Bisty
Foto: mat. prasowe In-nY Dom Kultury

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej
odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.
Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu z drogi
publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania
do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy
zjazdu.

Foto: mat. prasowe In-nY Dom Kultury

Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.

Foto: mat. prasowe In-nY Dom Kultury

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1295/1193 stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193
stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości
min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy strefy „B” pośredniej
ochrony konserwatorskiej.

Foto: mat. prasowe MCK im. H. Bisty

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna
zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki przeznaczonej
pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni
1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Dział III
ww. księgi wolny jest od wpisów; w dziale IV hipoteka – nie dotyczy udziału Gminy.

Foto: mat. prasowe In-nY Dom Kultury

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1295/1193 o powierzchni 736 m2,
użytek „Bz”, obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1.
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

Foto: mat. prasowe MCK im. H. Bisty

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny ograniczony przeprowadzone w dniach
22.08.2019 r., 23.10.2019 r. i 10.12.2019 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
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Piłka nożna

Koszykówka

Pogoń bez wygranej

Foto: KS Pogoń Ruda Śląska

Foto: GKS Grunwald Ruda Śląska

Przygotowania
do sezonu trwają

Szansę na zwycięstwo koszykarze będą mieli 22 i 25 stycznia.

Piłkarze Grunwaldu spotkali się podczas sparingu.
rze (12. miejsce w zabrzańskiej
klasie A), 8 lutego (sobota) z Górnikiem Sosnowiec (12. miejsce w sosnowieckiej klasie A), 15 lutego (sobota)
z
MKS-em
Siemianowiczanką
(10. miejsce w klasie okręgowej w grupie 4 Katowice-Sosnowiec), 22 lutego
(sobota) z Naprzód Lipiny (15. miejsce
w klasie okręgowej w grupie 4 Katowice-Sosnowiec), 29 lutego (sobota)
z Orłem Psary-Babienica (3. miejsce
w lublinieckiej klasie A), 7 marca (sobota) Słomka Siekierczyna (2. miejsce
w małopolskiej klasie A grupy Limanowa) oraz 14 marca (sobota).

Judo

Siostry z Bielszowic w akcji

Anna
Kruża
stanęła
na drugim
stopniu
podium
w Bielsku
-Białej.
Anna i Zuzanna Kruża triumfowały.
Rudzianki zajęły wysokie miejsca
w swoich kategoriach wiekowych podczas IX Międzynarodowego Turnieju
Judo dla Dzieci i Młodzieży „Pokonujemy granice”, który odbył się w sobotę (11.01) w Bielsku Białej oraz
w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Judo Dzieci w Gliwicach.
Na turnieju w Bielsku-Białej Anna
Kruża w kategorii U8 (28 kg) zajęła
2. miejsce, wygrywając m.in. z reprezentantkami Czech, Słowacji, ale przegrywając w finale z Ukrainką. W zawodach tych wystartowało ponad tysiąc zawodników.

Również starsza siostra Zuzanna
Kruża w ostatnim czasie osiągała sukcesy, startując we wtorek (7.01)
w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Judo Dzieci w Gliwicach, gdzie
zajęła 2. miejsce. Wcześniejsze miesiące także okazały się szczęśliwe dla Zuzanny. W Śląskiej Lidze Judo w Bytomiu wywalczyła ona 3. miejsce. Natomiast w Ogólnopolskim Indywidualnym Turnieju Judo Dzieci, który odbył
się w Gliwicach z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Gliwicach,
zawodniczka uzyskała pierwsze miejsce. Siostry reprezentują klub AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

KOLUMNĘ SPORTOWĄ ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Miniony weekend nie okazał się
szczęśliwy dla koszykarek i koszykarzy rudzkiej Pogoni. Obie drużyny
musiały uznać wyższość rywali z Małopolski.
Dziewczyny, które na rudzkim parkiecie zagrały z zawodniczkami
MTS-u Ikar Niepołomice przegrały

54:68, co daje im obecnie siódmą pozycję w tabeli. Z kolei koszykarze,
którzy w sobotę (18.01) w Krakowie
zmierzyli się w meczu 17. kolejki z liderem tabeli, czyli AZS-em AGH Kraków przegrali wynikiem 110:82.
Kolejne spotkania panowie rozegrają
już w środę (22.01) na własnym par-

kiecie z drużyną Basket Hills BielskoBiała o godz. 18, a następnie w najbliższą sobotę (25.01) na wyjeździe z Unią
Tarnów. Natomiast zawodniczki Pogoni w sobotę na własnym parkiecie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hallera podejmą rezerwy
Wisły Canpack Kraków.

Futsal

Sukces i porażka Gwiazdy
Gwiazda Ruda Śląska – GSF Gliwice 0:3

Z sukcesu może cieszyć się zespół
U16 rudzkiej „Gwiazdy”, który zapewnił sobie awans do turnieju finałowego
Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w futsalu (odbędą się one w lutym
w Starogardzie Gdańskim).
Z kolei turniej w Bielsku-Białej zawodnicy zakończyli na drugim miejscu,
przegrywając 2:3 z Rekordem BielskoBiała. Natomiast w spotkaniu 15. kolejki Ekstraklasy Futsalu I drużyna
Gwiazdy Ruda Śląska przegrała
z GSF-em Gliwice wynikiem 0:3. W 4.
minucie po przypadkowym zagraniu
piłki ręką sędzia podyktował rzut karny
i goście prowadzili 1:0. Jednak mimo
tego, że to przyjezdni prowadzili grę,
gospodarze mieli też swoje dobre sytuacje, z których wychodził były bramkarz
drużyny Dawid Barteczka. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się wyni-

Foto: SRS Gwiazda Ruda Śląska

Do rozpoczęcia rundy wiosennej w klasie A pozostało jeszcze ponad dwa miesiące, jednak zawodnicy GKS-u Grunwald Ruda Śląska nie osiadają na laurach, tylko ćwiczą formę. Sparingi
rozpoczęli w środę (15.01).
W pierwszym treningu w nowym roku uczestniczyło czternastu zawodników. Zajęcia trwały ok. 1,5 godziny.
Trener Michał Szyguła zaplanował
także obóz dochodzeniowy, podczas
którego zawodników czekają dwa treningi dziennie.
Harmonogram sparingów Grunwaldu: 1 lutego (sobota) z MKS-em Zabo-

Zespół U16 awansował do turnieju finałowego MMP.
kiem 2:0 dla gości. Ostatecznie w drugiej połowie Gwieździe nie udało się

uzyskać przewagi i mecz zakończył się
wynikiem 3: 0 dla drużyny z Gliwic.
OGŁOSZENIE
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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

RUDA, UL. PIASTOWSKA 31/02

Piastowska 31

WIREK UL. SIENKIEWICZA 1A/3

(WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU)

Sienkiewicza 1

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);

•

lokal o powierzchni 96,70 m2

•

lokal położony na parterze budynku
mieszkalnego, będącego własnością osoby
ﬁzycznej

•

w pobliżu ogólnodostępne miejsca postojowe,

•

wejście do lokalu od ulicy Piastowskiej,

•

witryna od ulicy Piastowskiej,

•

ulica Piastowska po remoncie,

•

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

•

kwota wpłaty wadium wynosi 1.000,00 zł

•

stawka czynszu najmu wyjściowa do rokowań
netto: 7,00 zł nie mniej niż 5,00 zł

•

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%)

•

lokal przeznaczony na działalność handlowousługową

•

lokal o powierzchni 29,73 m2 + pow. wspólnego
użytku (korytarz, wc) 8,58 m2

•

lokal położony na parterze budynku usługowego,
będącego własnością Gminy,

•

lokal usytuowany w pobliżu miejskiego targowiska,

•

w pobliżu ogólnodostępne miejsca postojowe,

•

wejście do budynku od ulicy Sienkiewicza,

•

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

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

w w w. m p g m . c o m . p l

