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KORONAWIRUS

Z powodu trwających badań
wstrzymano wydobycie na Oddziale
Bielszowice i Pokój, ponieważ kopalnie te są technologicznie połączone.
Druga tura badań wśród pracowników z Bielszowic ma zostać wykonana do końca tygodnia. Testy będą

Wstrzymano wydobycie
na Oddziałach Bielszowice i Pokój
przeprowadzane u osób, których
pierwszy wynik był ujemny.
Dane odnośnie zachorowań wśród
pracowników KWK Ruda dotyczą
nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale również miast ościennych.
Natomiast jeżeli chodzi o rudzian,
którzy zachorowali, a którzy mieszkają w Rudzie Śląskiej, to w poniedziałek (25.05, godz. 14) ich liczba
wzrosła do 228. – Przybyło nam siedem osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. W tym gronie
mamy sześciu górników z Bielszowic
i jedną panią. Wczoraj (w niedzielę –
przyp. red.) sporo emocji wywołały
badania przesiewowe górników
z Bielszowic. Kopalnia ma już 2116
wyników. Wśród nich 32 są pozytywne. W sumie od początku pandemii

SZPITAL MIEJSKI

koronawirusa w Bielszowicach potwierdzonych zakażeń koronawirusem
odnotowaliśmy 49 – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Także od tego czasu w naszym
mieście ozdrowiało 41 osób, a zmarło
11 chorych. O śmierci 11 zakażonej
osoby poinformowano w sobotę
(23.05). – Mężczyzna miał 69 lat. Początkowo był hospitalizowany w rudzkim szpitalu. Potem, po otrzymaniu
wyniku dodatniego na obecność koronawirusa, został przewieziony do Raciborza. Miał choroby współistniejące – przekazał wiceprezydent Mejer.
Obecnie (stan na 25.05, godz. 14)
w naszym mieście kwarantanną objętych jest 370 rudzian, a 466 mieszkańców pozostaje pod nadzorem epidemiologicznym.
Joanna Oreł

Foto: PGG S.A./Agnieszka Ambroż

Trwają badania górników
bielszowickiej kopalni PGG
pod kątem zakażenia
koronawirusem. Dotychczas
(do 25.05) udało się ustalić
wyniki ok. 2000 pracowników.
W sumie od początku
pandemii koronawirusa
w Bielszowicach odnotowano
ok. 50 potwierdzonych
zakażeń. Badania wśród
górników mają być
wykonywane powtórnie.
W tym czasie wysyłani są oni
na tzw. postojowe.

Do poniedziałku (25.05) przebadano ponad 2 tys. pracowników kopalni w Bielszowicach.

DPS SENIOR

Mogą badać mobilnie

Wsparcie także dla seniorów

Mobilny aparat przyłóżkowy
RTG GMM MAC będzie wykorzystywany m.in. w radiologii
ogólnej, ortopedii czy w nagłych
przypadkach na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Jednak głównie będą nim wykonywane badania na Oddziale
Neonatologicznym
rudzkiego
szpitala. Sprzęt ten można szybko przenosić pomiędzy poszczególnymi oddziałami, a zdjęcia
nim wykonane mają bardzo dobrą jakość. Dzięki temu nie ma
konieczności
transportowania
pacjenta do stacjonarnego aparatu. Na zakup sprzętu Szpital
Miejski otrzymał dofinansowanie z GZM-u w wysokości ponad
100 tys. zł.
JO

To trzeci tego typu łuk w naszym mieście. Kurtyny zostały ustawione również
przed wejściem do szpitala w Goduli i Bielszowicach. – Koszt jednej bramy to niemal
23 tys. zł. Zakupów dokonaliśmy ze środków budżetu miasta. Są to nowoczesne i innowacyjne urządzenia. Kurtyny włączają
się automatycznie. Dzięki temu wszyscy
przechodzący przez bramę są poddani dezynfekcji 360 st., ale dzięki specjalnej technologii nie ulegają zmoczeniu. Mikrokrople
uwalniane przez system wnikają w pory
ubrań, co sprzyja zabijaniu wirusów – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Zdobycie tych łuków nie było wcale proste, bo
o tego rodzaju urządzenia jest teraz bardzo
ciężko. Zamówienie składaliśmy już kilka
tygodni temu, ale nastąpiły problemy
ze zdobyciem na rynku potrzebnych podzespołów – dodaje.
JO

Nowy aparat pozwala na mobilne
wykonywanie badań RTG.

Foto: UM Ruda Śląska

Przed Domem Pomocy Społecznej Senior w Orzegowie pojawiła się kurtyna dezynfekcyjna, która ma zminimalizować ryzyko zakażenia wśród podopiecznych i personelu. Łuk uruchamia się w momencie, gdy „wyczuje”
obecność przechodzącej osoby. Wówczas wydzielany jest środek dezynfekujący.

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Do rudzkiego Szpitala Miejskiego trafił kolejny sprzęt. Chodzi o nowy
mobilny aparat przyłóżkowy RTG, który został zakupiony dzięki dofinansowaniu z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Urządzenie zostało ustawione przed wejściem do DPS Senior.

URZĄD MIASTA

Od poniedziałku (25.05) trwa
„odmrażanie” urzędów. Wraz
z tym w instytucjach administracji
publicznej ma zostać przywrócona
bezpośrednia obsługa obywateli,
ale przy zachowaniu
odpowiednich wymogów
sanitarnych. Jak zaznaczają
władze Rudy Śląskiej – jeżeli
chodzi o rudzki magistrat, to
taka możliwość była przez cały
czas – jednak po uprzednim
umówieniu się.

„Odmrażanie” urzędów
Nadal można załatwiać swoje sprawy poprzez platformę elektroniczną
ePUAP oraz za pośrednictwem
skrzynki podawczej przy głównym
wejściu do Urzędu Miasta, do czego
zresztą zachęca Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
W ostatnim czasie, czyli od 16 kwietnia do 20 maja w Rudzie Śląskiej
2178 spraw zostało zgłoszonych przez
ePUAP oraz 2373 drogą e-mailową.

Ponadto mieszkańcy 36 065 razy
dzwonili do Urzędu Miasta oraz przesłali 11 807 zarejestrowanych spraw.
W tym czasie wydano 107 praw jazdy
oraz 335 dowodów osobistych, a także
zarejestrowano 322 pojazdy. Odnotowano również urodzenia 232 dzieci
oraz 14 ślubów. I to właśnie ze sprawami związanymi z rejestracją stanu
cywilnego, ewidencją ludności i dowodów osobistych, rejestracją pojaz-

dów, czy prawami jazdy, wiąże się
poniedziałkowe „odmrożenie” urzędów.
W praktyce więc niewiele się zmienia. – Przypomnę, że wszystkie te sprawy nasi mieszkańcy od początku pandemii i zamknięcia Urzędu Miasta cały czas mogą załatwiać, jednak zawsze
prosimy o kontakt telefoniczny lub
e-mailowy, żeby umówić się na spotkanie z urzędnikiem na konkretny dzień

i godzinę. Tak będzie nadal, do czasu
poprawy sytuacji epidemicznej na Śląsku – zapowiada prezydent Grażyna
Dziedzic.
Interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa, a przy jednym okienku może przebywać tylko jedna aktualnie obsługiwana osoba. Przed wejściem do urzędu obowiązkowo jest
mierzona temperatura.

JO
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Wbrew wcześniejszym
zapowiedziom, dzieci nie
wróciły 25 maja do żłobków,
przedszkoli i szkół
w klasach I-III. Władze
Rudy Śląskiej podjęły
decyzje o wykonaniu
przesiewowych badań
pracowników tych placówek
pod kątem obecności
koronawirusa. Podobne
rozwiązanie rozważają
również włodarze innych
miast w Polsce. Także
Związek Nauczycielstwa
Polskiego zaapelował
do rządu w sprawie
bezpłatnych testów.
Pierwotnie rudzkie przedszkola i żłobki
miejskie oraz klasy I-III miały działać od
25 maja, choć rząd już na początku maja
zapowiedział, że te dwie pierwsze placów-

Pracownicy żłobków, przedszkoli
i szkół zostaną przebadani
ki mogą zostać otwarte. Potrzebny był jednak czas na przygotowanie ich do spełnienia wymogów sanitarnych. Równocześnie
na Śląsku coraz bardziej zaczęła rosnąć
liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym głównie
wśród górników. Ponadto niepokojące były
wyniki, jakie w Łodzi uzyskano po przebadaniu pracowników żłobków i przedszkoli.
Okazało się, że na 3337 osób, 456 z nich
ma podejrzenie choroby, czyli ok. 14 procent. – To zatrważające! Musimy mieć pewność, że wszystkie osoby, które będą się
opiekować dziećmi, są zdrowe – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic.
Dlatego też podobne badania zostaną
przeprowadzone w Rudzie Śląskiej. Żłobki
i przedszkola oraz szkoły będą zamknięte
do odwołania, a przesiewowe badania rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu. – Tylko
w samych przedszkolach i żłobkach trzeba
będzie przebadać około 1100 osób. Jeste-

śmy przygotowani technicznie do tego, by
otworzyć placówki w poniedziałek (25.05
– przyp. red.), ale w świetle pojawiających
się informacji na temat zakażeń, nie możemy tego zrobić. To by było nieodpowiedzialne – uzasadniła swoją decyzję Grażyna
Dziedzic.
Najpierw przebadani zostaną pracownicy miejskich żłobków, następnie przedszkoli, a później osoby, które są niezbędne do
wznowienia zajęć w szkołach podstawowych. – Mam nadzieję, że rodzice i opiekunowie przyjmą naszą decyzję ze zrozumieniem. Nie była ona łatwa, bo część z nich
chciałaby wrócić do pracy. Dlatego też
przypominam, że rodzice mają pełne prawo
do tego, by skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został wydłużony do
14 czerwca – dodaje prezydent.
Dotyczy to rodziców dzieci w wieku do
ośmiu lat, jeżeli placówki oświatowe lub
opiekuńcze są zamknięte oraz gdy nie mo-

gą one zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania
w związku z koronawirusem, a rodzic podjął decyzję o osobistym sprawowaniu
opieki nad dzieckiem.
Nie tylko Ruda Śląska i Łódź myślą
o przesiewowych badaniach pracowników
oświaty. Unia Metropolii Polskich, która
zrzesza największe miasta w Polsce, zaapelowała do rządu o zorganizowanie i sfinansowanie testów dla wszystkich pracowników żłobków, przedszkoli i szkół.
Podobne stanowisko zajął także Związek
Nauczycielstwa Polskiego. – Takie rozwiązanie zapewni większe bezpieczeństwo
dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom 22 tys. placówek wychowania
przedszkolnego, 14 tys. szkół podstawowych i placówek oświatowych. Zgodnie
z „Wytycznymi GIS, MZ i MEN” dla szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego,

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 oraz placówek, do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na
chorobę zakaźną. Bez dostępu do testów
nie będziemy mieli informacji o stanie
zdrowia pracowników – apeluje w liście do
premiera Sławomir Broniarz, prezes ZNP.
Na razie jednak rząd nie odpowiedział
pozytywnie na te głosy. – Jak dotąd poza
sytuacją wyjątkową na Śląsku nie słyszeliśmy raczej o tym, aby poszczególne grupy
zawodowe były testowane. Gdy uruchamiano restauracje, galerie handlowe i wiele innych obiektów nikt nie wychodził z pomysłem, aby przetestować wszystkich pracowników sklepów, które były cały czas
otwarte lub od któregoś momentu zostały
otwarte – stwierdził podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej minister
edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.
Joanna Oreł

KULTURA

Rudzka mAPPka
Założeniem projektu „Rudzka mAPPka”
jest stworzenie aplikacji webowej z interaktywną mapą miasta, działającej na
urządzeniach mobilnych oraz stronach
www. Dzięki udostępnieniu muzealnych
zbiorów i archiwaliów umożliwi ona porównanie istniejącej przestrzeni miejskiej
z historyczną. – Z naszą aplikacją będzie
można zaplanować sobie spacer i korzystać z niej, jak z mobilnego źródła wiedzy
– zapowiada Krzysztof Gołąb, dyrektor
Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana
Chroboka.
Teksty i opisy do Rudzkiej mAPPki
opracują historycy i etnografowie z miejskiego muzeum. Projekt zakłada również,
że aplikacja będzie platformą, na której
użytkownicy będą mogli dzielić się wła-

snymi materiałami. – Chcemy, aby użytkownicy mAPPki mogli wklejać swoje archiwalne zdjęcia prezentujące nasze miasto i zamieszczać własne wspomnienia,
włączając je do wspólnego zasobu pamięci
zbiorowej rudzian – mówi Krzysztof Gołąb.
Na aplikację złożą się trasy spacerów
wiodące po każdej z dzielnic Rudy Śląskiej. Przechadzając się po mieście, będzie
można obejrzeć najciekawsze obiekty architektoniczne oraz dawne i istniejące
obiekty przemysłowe. Co ciekawe, przypomniane zostaną też nazwy zwyczajowe.
W aplikacji nie zabraknie także miejsca
dla przedstawienia wybitnych postaci Rudy Śląskiej. Pojawią się te najbardziej znane – Karol Godula i Joanna Gryzik, a także

Muzeum
opracuje
aplikację
do spacerów
po śladach
historii
naszego
miasta.

artyści – Władysław Luciński i Piotr Latoska, przemysłowcy – Franciszek Ballestrem, Hugo Donnersmarck oraz sportowcy – Paweł Cyganek, Edmund Giemsa
i Ernest Pohl. Zdobytą podczas spacerów
wiedzę będzie można sprawdzić w quizie.
– Cieszymy się, że nasz pomysł spotkał się
z akceptacją i uzyskaliśmy dotację na

Foto: UM Ruda Śląska

Rudzkie Muzeum Miejskie
opracuje aplikację, która
umożliwi porównanie
istniejącej przestrzeni
miejskiej z tą, która była
przed laty. Będzie można
w niej zaplanować spacer
po wszystkich dzielnicach
miasta i korzystać jak
z mobilnego źródła wiedzy.
Poza tym udostępniona
zostanie opcja, która
umożliwi dzielenie się
własnymi materiałami,
zdjęciami i wspomnieniami.

stworzenie aplikacji. Jej uruchomienie
planujemy jesienią – informuje dyrektor
Muzeum Miejskiego.
Na wykonanie aplikacji placówka pozyskała 75 tys. zł z programu dotacyjnego
„Kultura w sieci”, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
IM
REKLAMA
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie
Śląskiej podsumował
swoją działalność
w 2019 roku. – Misją
naszego ośrodka jest
świadczenie pomocy
poszczególnym osobom
i całym rodzinom
znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej, dążenie
do poprawy jakości
życia mieszkańców,
a także przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu
– mówi Krystian Morys,
dyrektor rudzkiego
MOPS-u.
Od stycznia do grudnia 2019 roku
wsparciem z zakresu ustawy o pomocy
społecznej objęto w Rudzie Śląskiej
3391 rodzin, w których przebywa 6986
osób. Pracownicy Socjalni Działu Pomocy Środowiskowej przeprowadzili mię-

Pomoc na szeroką skalę

dzy innymi 8703 wywiady środowiskowe
w celu przyznania różnego typu świadczeń. Pomocą w formie pracy socjalnej
objęto 2802 rodziny. Realizowano też
444 kontrakty socjalne.
Ponadto w tym czasie ze świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów
skorzystało 8660 rodzin, przyznano też
pomoc materialną dla 216 uczniów. Z kolei w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+) wsparcie finansowe trafiło aż do 15 347 uczniów (i osób uczących się), a z pomocy w formie świadczeń
wychowawczych w ramach programu
„Rodzina 500 plus” do końca grudnia
2019 roku skorzystało 23 768 dzieci. Natomiast w ramach pracy Działu Opieki
nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami
psychicznymi objęto łącznie 402 osoby.
Rudzki MOPS wraz z Caritas Archidiecezji Katowickiej umożliwił też dostęp do
uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020.
Rudzki MOPS zajmuje się też sprawami związanymi z tzw. zabezpieczeniem

społecznym. Należy do nich wsparcie finansowe osób najuboższych, ochrona
i opieka nad dziećmi oraz osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Działania
placówki opierają się na ustawie o pomocy społecznej, ale również na szeregu
innych ustaw i zmierzają m.in. do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych
mieszkańców, ich usamodzielnienia się
i integracji ze społecznością lokalną.
Ośrodek podejmuje również wiele zadań, których celem jest profilaktyka i zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych.
Placówka kładzie duży nacisk na pomoc rodzinie poprzez działania profilaktyczne i monitorowanie sytuacji dzieci
w rodzinach zagrożonych kryzysem,
wzmacnianie funkcji rodziny czy wyrównywanie szans i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Chodzi m.in. o projekty:
„Asystent rodziny”, „Bezpieczna rodzina”, „Spotkania interdyscyplinarne” czy
różnego typu grupy wsparcia, jak np.
„Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko”,
„Rudzkie warszatatkowo”. W 2019 r.
koncentrowano się także na realizacji

projektów zawartych w „Programie rozwoju pieczy zastępczej w mieście Ruda
Śląska na lata 2018-2020”. W jego skład
weszły m.in. takie projekty jak: „Rodzicielstwo zastępcze – popularyzowanie
idei”, „Tworzenie na terenie miasta Ruda
Śląska zawodowych rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka” oraz wiele
działań wspierających dla osób usamodzielnianych. W minionym roku w Rudzie Śląskiej funkcjonowało 217 rodzin
zastępczych, w tym 140 spokrewnionych,
60 niezawodowych i 17 zawodowych.
Natomiast poza miastem funkcjonowało
48 rodzin, w tym 19 spokrewnionych,
20 niezawodowych oraz 9 zawodowych.
MOPS w Rudzie Śląskiej zajmuje się
również niepełnosprawnymi. Organizuje
pomoc w formie usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudniania osób niepełnosprawnych,
udzielania dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, a także realizacji pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd”. W ośrodku można ponadto
ubiegać się o różnego rodzaju świadcze-

nia opiekuńcze dedykowane osobom niepełnosprawnym.
Poza tym rudzki ośrodek zajmuje się
szerokim wachlarzem takich świadczeń
jak np. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
– W 2019 roku w dalszym ciągu realizowaliśmy duże zadanie, jakim jest program
„Rodzina 500 plus”. Zadanie to zostało
rozszerzone, ponieważ zwiększyła się grupa jego świadczeniobiorców. Realizujemy
je od 1 kwietnia 2016 roku, jednak z dniem
1 lipca 2019 zmieniły się przepisy i programem zostały objęte wszystkie dzieci do
18. roku życia bez względu na dochód
– zaznacza dyrektor Krystian Morys.
Rudzki MOPS kieruje swoje działania
także do osób bezrobotnych, bezdomnych,
uzależnionych oraz do ich rodzin. Zajmuje się również zapobieganiem wykluczeniu społecznemu z innych przyczyn.
Ośrodek ten prowadzi też zajęcia z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej oraz
poradnictwo indywidualne o charakterze
zawodowym, a także organizuje prace
społecznie użyteczne, które są formą aktywizacji bezrobotnych.
AL, JO
OGŁOSZENIE
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TERMOMODERNIZACJA

Środki pozyskane, czas na prace

– W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy blisko 10 mln zł środków europejskich na 17 projektów z zakresu termomodernizacji oraz ponad 3 mln zł
środków metropolitalnych, które
w części także zostaną wykorzystane
na takie zadania. Od początku aktualnej perspektywy unijnej na same
tylko działania związane z termomodernizacją pozyskaliśmy już ponad
32,2 mln zł – wylicza prezydent miasta
Grażyna Dziedzic.
Jedno z zadań jest już zrealizowane.
Chodzi o budynek przy ul. Jankowskiego 8, którego termomodernizacja
zakończyła się w 2018 r. Pozostałe inwestycje przeprowadzane będą w tym
i kolejnym roku. Pierwsza z nich obejmuje budynek przy ul. Różyckiego 21,
gdzie prace trwają już od kilku tygodni.
– W ramach inwestycji oprócz samego
ocieplenia budynku wyremontowane
zostaną schody wejściowe oraz będzie
wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych – informuje wiceprezydent
miasta Michał Pierończyk. – Wszystkie
prace powinny się zakończyć najpóźniej w lipcu – dodaje.
Kolejną realizowaną inwestycją
będzie termomodernizacja budynku

przy ul. Jankowskiego 6. – Zadanie
w głównej mierze polegać będzie na
ociepleniu ścian oraz dachu budynku.
Przed wejściem odtworzony zostanie
stalowy podest oraz wykonana będzie
pochylnia dla niepełnosprawnych, bowiem w budynku tym mieści się także
przychodnia – wylicza wiceprezydent
Pierończyk. Jak zapowiadają władze
miasta, wkrótce powinna zostać podpisana umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą inwestycji.
Również w najbliższej perspektywie ruszą dwie inwestycje dotyczące
instalacji OZE. Chodzi o budowę instalacji solarnej na budynku przy
ul. Raciborskiej 10 w Rudzie, która
będzie służyła do podgrzania wody
użytkowej. Drugie zadanie dotyczy
budowy pompy ciepła w budynku
biblioteki przy ul. Kaczmarka 38
w Halembie Zastąpi ona kocioł węglowy.
Pozostałe inwestycje, które realizowane będą jeszcze w tym roku, dotyczą termomodernizacji budynków
wielorodzinnych przy ul. Hallera 10,
Strażackiej 16A i Sobieskiego 58
oraz budynku dyrekcji MOSiR przy
ul. Hallera. W przypadku trzech pierw-

Foto: UM Ruda Śląska

Kolejne rudzkie inwestycje przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Trwa już termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Różyckiego 21.
Wkrótce takie prace rozpoczną się również w budynku przy ul. Jankowskiego 6, gdzie właśnie wyłoniony został wykonawca tego zadania. Rozstrzygnięte
zostały także przetargi na wykonanie instalacji OZE w budynkach przy ul. Raciborskiej 10 i Kaczmarka 38. W kolejce do realizacji w tym roku czekają kolejne
termomodernizacje budynków wielorodzinnych: przy ul. Hallera 10, Strażackiej 16A, Sobieskiego 58, Piastowskiej 52 oraz dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Kolejne budynki w mieście są docieplane. Możliwe jest to dzięki m.in. dotacjom.

szych zadań trwa aktualnie procedura
przetargowa.
Na wszystkie te zadania miasto pozyskało pod koniec ubiegłego roku
środki unijne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego w wysokości 6 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną także
na termomodernizacje kolejnych budynków wielorodzinnych znajdujących
się w miejskim zasobie. Chodzi o budynki przy ulicach: Cegielnianej 30,
OGŁOSZENIE

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
składam życzenia wszystkim osobom
pracującym na rzecz Rudy Śląskiej – naszej Małej Ojczyzny.
Życzę zdrowia, zawodowego spełnienia oraz szczęścia w życiu prywatnym.
W tym roku obchodzimy 30-lecie samorządności.
Trzy dekady temu Polacy otrzymali narzędzie, by samodzielnie decydować
o rozwoju swoich lokalnych ojczyzn.
Wprowadzone wtedy przepisy
przywróciły jednostkom samorządu terytorialnego niezależność,
zwiększyły efektywność zarządzania,
a także pozwoliły na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ludzie,
którzy swoją pracę na rzecz samorządu
traktują jak misję społeczną
oraz oddają jej swoje serce, umiejętności,
zaangażowanie i wytrwałość.
Życzę, by Państwa praca i działania
były doceniane przez wszystkich mieszkańców,
cieszyły się zasłużonym szacunkiem i wdzięcznością.
Dziękując za Wasze zaangażowanie
i wkład w rozwój Rudy Śląskiej
raz jeszcze życzę wszystkiego najlepszego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Kokota 127-129-131, Sikorek 49, Mickiewicza 1, Bielszowickiej 112 oraz
Kokota 149. Ostatnie cztery dodatkowo podłączone zostaną do nowego źródła ciepła. W większości przypadków
będzie to sieć ciepłownicza. Inwestycje
te realizowane będą w 2021 r.
Dodatkowo w marcu przyznano
miastu prawie 3,9 mln zł na pięć projektów dotyczących termomodernizacji budynków wielorodzinnych – przy
ul. Damrota 5, Piastowskiej 52, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A oraz
Gierałtowskiego 2. W tym przypadku
był to wynik konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (Fundusz Spójności). – Realizację tych zadań planujemy na 2021 r.
W tym roku chcielibyśmy jednak rozpocząć termomodernizację budynku
przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie
– zapowiada Michał Pierończyk.
Warto dodać, że na część wspomnianych inwestycji władze Rudy Śląskiej
pozyskały również wsparcie z budżetu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu działań na rzecz
ograniczenia niskiej emisji w roku
2020. Mowa tu o termomodernizacji
budynku dyrekcji Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji (233 tys. zł), budynków przy ul. Hallera 10, Jankowskiego
6 i Różyckiego 21 (750 tys. zł) oraz budowie instalacji OZE w budynku przy
ul. Kaczmarka 38 i Raciborskiej 10 (61
tys. zł). W sumie Rudzie Śląskiej przyznano 3 mln zł.
TK
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MIESZKANIA KOMUNALNE

Oględziny mieszkań
komunalnych do remontu
w Rudzie Śląskiej przenoszą się
do internetu. Wykazom
aktualnie dostępnych lokali
będzie towarzyszyła obszerna
dokumentacja opisowa oraz
zdjęciowa. Od kilku lat
w mieście promowana jest
aktywność osób
zainteresowanych przydziałem,
m.in. poprzez obowiązek
corocznej aktualizacji wniosku,
której termin można teraz
sprawdzić w sieci.
– Sytuacja epidemiczna w naszym regionie
jest cały czas bardzo poważna. Procedura
przydziału mieszkań to kolejny obszar, który
musiał zostać zmodyfikowany. Do odwołania
nie będzie można więc zobaczyć lokalu „na
żywo” – informuje wiceprezydent Michał
Pierończyk, odpowiedzialny za gospodarkę
mieszkaniową. – Mam nadzieję, że na powrót
do normalnych oględzin nie będziemy musieli
długo czekać – dodaje.
Na stronie https://rudaslaska.bip.info.pl/
index.php?idmp=3503&r=r umieszczane

KRONIKA POLICYJNA

Wirtualne oględziny mieszkań
będą wykazy wolnych lokali mieszkalnych
do remontu na własny koszt przeznaczonych do najmu wraz z załącznikami – protokołami remontów oraz zdjęciami. Informacje te będzie można znaleźć także na
stronie mpgm.com.pl. Dodatkowo same
wykazy wywieszane będą na drzwiach
Urzędu Miasta Ruda Śląska od strony placu
Jana Pawła II, w budynku MPGM TBS od
strony ul. 1 Maja oraz budynków Rejonów
Eksploatacji Budynków (REB 1 – ul. Janasa 13A, REB 2 – ul. Osiedlowa 6, REB 3
– ul. Solidarności 22, REB 4 – ul. Joanny
18, REB 5 – ul. Radoszowska 106 oraz REB
6 – ul. Markowej 22).
Zainteresowanie poszczególnymi lokalami będzie można zgłaszać wyłącznie
w terminie wskazanym w wykazie. Można
będzie to zrobić e-mailem na adres
um_lok@ruda-sl.pl, drogą pocztową na
adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6; 41-709 Ruda Śląska – Wydział Spraw Lokalowych (liczy się data
wpływu do urzędu) lub przy pomocy
umieszczonej przy głównym wejściu do
Urzędu Miasta skrzynki podawczej (w odpowiednio opisanej i zaklejonej kopercie).
Zgłoszenie powinno zawierać: imię nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL lub

datę urodzenia oraz adres/adresy lokalu,
którym wnioskodawca jest zainteresowany
oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem remontu danego lokalu. – Na bazie
otrzymanych zgłoszeń zawierających kompletne dane zostanie sporządzony wykaz
osób uprawnionych do otrzymania propozycji lokalu mieszkalnego według daty złożenia wniosku – mówi Anna Stemplewska,
naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych
UM. – Imienna propozycja skierowana zostanie do osoby, która najwcześniej złożyła
wniosek o przydział mieszkania, o ile jej
wniosek jest kompletny i aktualny – tłumaczy. Propozycje wysyłane będą drogą
pocztową wraz z dalszą procedurą postępowania.
Przypomnijmy, że w 2014 roku weszły
w życie przepisy uchwały Rady Miasta,
zmieniającej zasady przydziału lokali
mieszkalnych. – Stawiają one na aktywność osób zainteresowanych przydziałem
mieszkania poprzez branie udziału w oględzinach mieszkań – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. Każdy oczekujący na mieszkanie ujęty na liście może zgłosić zainteresowanie mieszkaniem oferowanym w publicznym ogłoszeniu, a jeżeli
danym lokalem zainteresuje się więcej niż

jedna osoba, to decyduje data złożenia
wniosku o przydział. – Śledząc ogłoszenia
i przychodząc na oględziny lokali, można
szybko dostać mieszkanie – nawet do miesiąca od złożenia wniosku – zaznacza Michał Pierończyk.
Ponadto osoby na liście oczekujących na
przyznanie lokalu mieszkalnego do remontu mają obowiązek dokonywać aktualizacji
wniosku poprzez przedłożenie zaświadczeń
o dochodach z sześciu ostatnich miesięcy,
a także muszą zawiadamiać o zmianie
miejsca zamieszkania oraz o zmianie sytuacji osobistej i rodzinnej. Aktualizacja musi zostać dokonana najpóźniej w terminie
jednego roku od daty złożenia wniosku lub
daty dokonania poprzedniej pełnej aktualizacji. Brak aktualizacji upoważnia do wykreślenia wniosku z listy oczekujących na
mieszkanie. Od maja br. osoby oczekujące
na mieszkanie mogą sprawdzić termin aktualizacji swojego wniosku w internecie.
Przed wejściem w życie opisanych
zmian na liście oczekujących na mieszkanie komunalne do remontu ujętych było
ponad 4200 gospodarstw domowych. Po
zastosowaniu nowych zasad obecnie na liście ujęte są 744 gospodarstwa.

WG

MIESZKANIA SOCJALNE

– Zgodnie z obowiązującym prawem,
każda gmina jest zobowiązana dostarczyć
osobie posiadającej odpowiednie orzeczenie sądowe lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe. Jeżeli gmina nie wywiązuje
się z tego obowiązku, zmuszona jest do wypłaty odszkodowań. Dlatego każde utworzone mieszkanie socjalne pozwala nam zredukować koszty w tym zakresie – podkreśla
prezydent Grażyna Dziedzic. – Aktualnie
mamy ponad 550 takich wyroków, a jeszcze
cztery lata temu ich liczba oscylowała
w okolicach 2300 – dodaje.
Wkrótce miejska baza mieszkań socjalnych powiększy się, a wszystko za sprawą
remontu nieużytkowanych lokali mieszkalnych oraz użytkowych. – Były to mieszkania
i pomieszczenia, których nie udało nam się
zmodernizować wyłącznie ze środków miasta.
Przez lata, z uwagi na duży zakres remontu
i mniej atrakcyjną lokalizację, nie znajdowały

Nowe mieszkania socjalne

one najemcy. Dzięki środkom zewnętrznym
mogliśmy je na nowo przywrócić do życia,
a wkrótce także ponownie je zasiedlimy – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.
Ogółem utworzonych zostało 11 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad
630 m². Średnia powierzchnia mieszkania
ma ok. 57 m². W adaptowanych lokalach
będą mogły zamieszkać 52 osoby. Dwa
mieszkania zostały zaprojektowane tak, aby
mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne. W ramach prac remontowanych,
oprócz robót rozbiórkowych i murarskich,
we wszystkich lokalach wymienione zostały okna, ponadto przebudowane zostały instalacje wod.-kan., elektryczne oraz grzewcze. Nowe mieszkania socjalne utworzone
zostały w czterech dzielnicach: w Nowym
Bytomiu przy ul. Podgórze i Niedurnego,
w Wirku przy ul. Sienkiewicza, w Orzegowie przy ul. Hlonda i Bytomskiej oraz
w Rudzie przy ul. Norwida, Janasa i Bankowej. – Jesteśmy już po odbiorach 7 mieszkań. Prace trwają jeszcze w 4 lokalach i zakończa się w ciągu najbliższego miesiąca –
zapowiada wiceprezydent.
Adaptacja lokali użytkowych i mieszkalnych na nowe socjalne powiązana jest z innym zadaniem realizowanym przez miasto.
Chodzi o „miękki” projekt pn. „Ruda Śląska dla rodzin”, który realizowany jest przez
rudzki MOPS. Uzyskał on także unijne dofinansowanie w kwocie 1,3 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020.

Foto: UM Ruda Śląska

Kończą się ostatnie prace
budowlane adaptujące
niewykorzystane miejskie lokale
użytkowe i mieszkalne na 11
nowych mieszkań socjalnych.
Docelowo zamieszkają w nich
52 osoby. O mieszkania będą
mogły się ubiegać rodziny,
w tym wielodzietne, które
podpiszą kontrakty socjalne.
W ramach tych umów mają
podjąć ścisłą współpracę
z pracownikiem socjalnym
i asystentem rodziny.

W nowych mieszkaniach socjalnych zamieszka w sumie ok. 50 osób.
Dzięki temu o nowe mieszkania socjalne
będą mogły się ubiegać rodziny, które wezmą
udział w realizowanym przez MOPS projekcie i podejmą tym samym ścisłą współpracę
z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny. – Członkowie rodzin m.in. będą brać
udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, których celem będzie podniesienie lub
nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Poza tym nacisk będzie
kładziony na przywrócenie zdolności do
świadomego i właściwego podejmowania ról
społecznych – wylicza Anna Krzysteczko,
wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych. Jak zapowiadają władze miasta, pierwsze zasiedlenia nowych mieszkań socjalnych
mają mieć miejsce w czerwcu.
Prace budowlane związane z utworzeniem 11 nowych mieszkań socjalnych kosztowały ok. 1,3 mln zł, z czego zdecydowana
ich cześć, bo ponad 1 mln zł, sfinansowana

została ze środków zewnętrznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
Władze Rudy Śląskiej zamierzają adaptować kolejne lokale i pomieszczenia na
mieszkania socjalne. W tym celu w czerwcu miasto złoży wniosek na dofinansowanie unijne III etapu przedsięwzięcia. Chodzi o blisko 1,2 mln zł. Pozyskane środki
miałyby zostać przeznaczone na utworzenie kolejnych 10 lokali socjalnych.
Aktualnie w Rudzie Śląskiej są 1473
mieszkania socjalne, z tego 1075 znajduje
się w zasobach miasta i 398 wynajmowanych przez miasto od spółdzielni mieszkaniowych. Rejestr wyroków eksmisyjnych
z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego liczy aktualnie ok. 550. Jeszcze cztery
lata temu było to 2300 wyroków, a rok temu ok. 800.
TK

Znęcał się
nad bezdomnym
Do pięciu lat więzienia grozi
28-letniemu rudzianinowi, który na
jednym z przystanków autobusowych
w Bielszowicach pobił bezdomnego
mężczyznę oraz zmuszał go do klękania na chodniku. Koledzy oprawcy
nagrali wszystko telefonem komórkowym. Niestety w trakcie tych wydarzeń nikt ze świadków nie powiadomił policji, choć doszło do nich
w jednym centralnych punktów dzielnicy.
Do przestępstwa doszło na początku maja. Jednak dopiero teraz policja
ujawniła szczegóły sprawy. Kryminalnym z rudzkiej komendy udało się
namierzyć sprawcę, który powiązany
jest ze środowiskiem pseudokibiców.
Ku zdziwieniu 28-latka, policjanci na
jego telefonie znaleźli dwa filmy, na
których widać, jak znęcał się nad
bezdomnym 56-latkiem.
Zatrzymany przyznał się od popełnionych przestępstw. Śledczy przedstawili mu dwa zarzuty, a prokurator
objął policyjnym dozorem. Za uszkodzenie ciała i zmuszanie do określonego zachowania 28-latkowi grozi do
pięciu lat pozbawienia wolności.
Ukradł auta za
milion złotych
Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali 32-latka, który „specjalizował
się” w kradzieży luksusowych samochodów. Decyzją sądu mężczyzna
został tymczasowo aresztowany.
To efekt zawiadomienia policji
o tym, że w jednej z dzielnic ukradziono samochód marki Mercedes
GLS o wartości prawie pół miliona
złotych. Policjanci, którzy ruszyli do
akcji, szybko namierzyli pojazd na
jednej z głównych ulic i próbowali
zatrzymać kierowcę. Ten jednak zaczął uciekać w kierunku autostrady
A4. Mundurowi rozpoczęli pościg za
złodziejem. Do akcji wkroczyli policjanci z komisariatu III, którzy byli
na jednym z rudzkich MOP-ów oraz
patrol z autostradówki. Kierowca
mercedesa zjechał w pewnej chwili
na autostradę A1. Rudzkim policjantom udało się go zatrzymać na wysokości Rybnika.
Okazało się, że 32-letni złodziej
z Jastrzębia-Zdroju ma na swoim
koncie nie tylko kradzież mercedesa,
ale również innych pojazdów. Detektywi dotarli do dziupli, gdzie trafiały
kolejne samochody. Teraz policjanci
będą ustalać właścicieli pozostałych
skradzionych pojazdów. Łączna wartość aut to ok. milion złotych.
Na wniosek policjantów i prokuratora rudzki sąd tymczasowo aresztował złodzieja. Policjanci zapowiadają, że sprawa jest rozwojowa. Mężczyzna może usłyszeć kolejne zarzuty.
JO
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LUDZIE Z PASJĄ

Śląskie show na światowym poziomie
Marcin Roszak to nie tylko nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół nr 6 na Wirku, ale również utalentowany muzyk pasjonat oraz twórca projektu Roszak Show.
Łączy w nim dwa światy – ten muzyczny oraz śląski, bo tutaj właśnie się urodził i mieszka. Debiutancki utwór muzyków tworzących Roszak Show to piosenka „Jo by Cie
broł”, która z każdym tygodniem ma coraz więcej odtworzeń na YouTubie. Kolejny utwór pt. „Na mie jest kolej” swoją premierę miał w połowie maja i z każdym dniem
zyskuje na popularności. Niestety, trwająca epidemia koronawirusa sprawiła, że na razie Roszak Show nie koncertuje, ale muzycznych planów nie brakuje.

Zespół tworzą muzycy pochodzący ze Śląska.

Foto: mat. pras.

łem do szkoły muzycznej, grałem
i śpiewałem zawsze oraz wszędzie.
Ukształtowała mnie muzyka Bon Jovi,
Elvisa Presleya, zespołu Queen i im
podobnych oraz m.in. Seweryna Krajewskiego czy zespołu IRA z naszego
podwórka. Gdzieś podskórnie pragnąłem stanąć na scenie, podobnie jak
oni, co robię od lat. Tym razem chciałem to zrobić pod własnym szyldem.
– No właśnie. Czym jest Roszak
Show? Mamy śląską godkę, rozrywkowe klimaty, a do tego profesjonalną oprawę muzyczną oraz artystyczną.
– Roszak Show to autorski projekt
muzyczny na żywo. Połączenie koncertu pełnego ciekawych utworów w doskonałych aranżacjach i ze śląskimi tek-

Foto: mat. pras.

– Skąd pomysł na taki projekt
muzyczny i połączenie popowo-rockowych klimatów z tymi śląskimi?
– Muzykę i teksty piszę od lat, a pomysł na ten show powstał podczas
urlopu, kiedy umysł miał wolne od
pracy. Pojawiła się idea stworzenia
projektu muzyczno-rewiowego, opartego na muzyce, na której się wychowałem, czyli rocka i popu lat 80. i 90.,
ale z tekstami śląskimi. Śląską godką
posługuję się na co dzień. Tutaj się
urodziłem, mieszkam i pracuję.
– Od jak dawna związany jesteś
z muzyką i jak zaczęła się ta przygoda?
– Nie wyobrażam sobie życia bez
muzyki. Od czasów liceum grałem
w przeróżnych zespołach. Uczęszcza-

Zespół tworzą utalentowani muzycy, w tym m.in. Marcin Roszak.
tuar Roszak Show to moje utwory
w klimacie pop-rocka, funka, folku
oraz romantyczne ballady. Pierwszy
singiel „Jo by Cie broł”, zwiastujący
koncerty i płytę, którą planujemy wydać w 2021 roku, jest od trzech miesięcy dostępny w sieci i zdobywa popularność (ok. 50 tys. wyświetleń).
Znaleźliśmy się także na szczycie muzycznych list Radia Piekary oraz Telewizji Regionalnej TVT. Kolejny utwór
„Na mie jest kolej” ujrzał już światło
dzienne. Szczegóły na naszej stronie
internetowej i social mediach. Zapraszamy: www.roszakshow.pl.

stami, a także solowych popisów profesjonalnych muzyków oraz choreograﬁi
połączonej z grą świateł i dźwięku. To
rollercoaster emocji, sprawiający, że
każdy koncert to niezapomniane przeżycie. Wszyscy muzycy to absolwenci
Akademii Muzycznej w Katowicach
i ludzie związani z estradą od wielu lat.
– Jak długo tworzycie oraz co
znajduje się w repertuarze Roszak
Show?
– Każdy z nas tworzy od zawsze
i gra z tuzami polskiej sceny muzycznej, m.in. Kayah, Marcinem Wyrostkiem czy Stanisławem Soyką. Reper-

KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE

1

Poziomo: 1 – animozja, niechęć,
5 – omasta, 8 – część trzonu kielicha
mszalnego, 9 – dawniej: dozorca koni
w kopalni soli, 11 – chrząszcz z rodz.
ryjkowców, szkodnik, 12 – rzeczy wywołujące wstręt, 15 – wulkan na Wyżynie Armeńskiej, 17 – parobek folwarczny, 20 – papier wartościowy,
21 – ujma, szkoda, 24 – szlam naniesiony przez wody rzeki, 25 – dzielnica
Londynu, 28 – podniosły ton mowy,
29 – afrykańska małpiatka, 32 – włókno poliestrowe, 33 – deseczki na planie
ﬁlmowym, 36 – koczownik, 39 – pieśń
trubadurów, 42 – uniesienie, 43 – łącznik gwintowy, 45 – klasztor derwiszów, 46 – kabała, 47 – zając morski.
Pionowo: 1 – ostrzeżenie, 2 – kururu, 3 – elektroda dodatnia, 4 – rzeka
w Hiszpanii, 5 – wirusowa choroba zakaźna, 6 – prawnik w ﬁrmie, 7 – część
stroju liturgicznego, 10 – zmiany barw
nieba, 13 – ojczyzna Odyseusza,
17 – ros. port nad Morzem Czarnym,
16 – cios, 17 – stopień służbowy
w wojsku, 18 – pchła piaskowa z tropi-
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2

3

4

5

6

7

8
1

ku, 19 – drobina 19 – drabina dwustronna na siano, 21 – ptak parkowoleśny, 22 – wierzba wiciowa, 23 – walizeczka, 26 – jezioro w pd. Irlandii,
27 – choroba przenoszona przez muchy tse-tse, 37 – wiąz szypułkowy,
31 – kręgowiec o zmiennej ciepłocie
ciała, 34 – imię żeńskie, 35 – ﬁgiel,
37 – zemsta, 38 – dychawica, 40 – męczy dłużnika, 41 – mit. gr. bogini zwycięstwa, 44 – szkic.
Kupon o wartości 50 złotych który
jest do realizacji w ﬁrmie handlowej
„Rumcajs” (Ruda Śląska, ul. Hlonda
38-40) z tej krzyżówki, otrzyma jedna
osoba spośród tych, które nadeślą na
adres redakcji (Ruda Śl., ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy
do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu.
Po odbiór kuponu z krzyżówki
WR 10 zapraszamy do redakcji (pon.wt. w godz. 8-14, lub pt. w godz. 8-14)
p. Ewelinę Kupczak. Prawidłowe hasło: Nos nie zna smaku soli.
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– Teledysk do tego utworu kręciliście w czasie „kwarantanny”, ale
udało się. Jak przymusowe zejście
ze sceny w dobie koronawirusa
wpłynęło na Wasz zapał do muzyki
i projekt Roszak Show, który dopiero wystartował?
– Są rzeczy, na które mamy wpływ
i takie, na które wpływu nie mamy.
Pandemia zalicza się do tych drugich,
więc „bierymy życie, jakie jest” – jak
w tekście naszej kolejnej piosenki. Zapał nie ostygł, wiara też nie. Wręcz
przeciwnie, cały czas przygotowujemy nasz show. Bo będzie to show, jakiego jeszcze nie było.
– Co dziś dzieje się w branży muzycznej? Macie jakiekolwiek plany
występów na ten rok?
– Większość artystów aktywnie
działa w sieci, niektórzy odpoczywają.
Rozmowy są prowadzone, ale póki co,
wiemy, że niewiele wiemy. My, z naszej strony, przygotowujemy się do
startu. Tak aby, kiedy będzie można
już grać dla publiczności, zrobić to od
razu – jak w utworze „Na mie jest kolej” – „Czekom, czekom, czekom, noga już mom we drzwiach”.
– Z zawodu jesteś nauczycielem,
z urodzenia Ślązakiem, a z racji
miejsca zamieszkania rudzianinem.
Jak to wszystko wpływa na muzykę
oraz projekt, który tworzycie?
– Każdy z tych elementów ma
wpływ na moją twórczość. Ruda Śląska to moje miasto. Śląsko godka to
moja godka, a wszyscy muzycy pochodzą ze Śląska. Dlatego zależało
nam, aby pierwszy projekt został napisany po śląsku. Poprzez profesjonalne
muzyczne podejście chcemy promować śląską godkę nie tylko w naszym
regionie, ale także w Polsce i na świecie.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska
Czerwiec/2020 r.

Lp.

Adres lokalu

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoławcza
(netto/zł/m2)

Wadium
(zł)

Termin
oględzin
lokalu (*)

Ruda Śląska-Ruda, ul. Sobieskiego 11
95,49
elektryczna, wod.-kan.
3,50
500,00
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Ruda, ul. Janasa 13/01
2.
21,76
elektryczna, wod.-kan.
5,00
500,00
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Ruda, ul. Magazynowa 14/3
3.
41,67
elektryczna, wod.-kan.
6,00
500,00
lokal w budynku użytkowym
Ruda Śląska-Ruda, ul. Norwida 2/02
32,96
7,00
4.
elektryczna, wod.-kan.
500,00
lokal w budynku mieszkalnym
+ piwnica 16,20
Ruda Śląska-Godula, ul. Joanny 20/04
91,00
elektryczna, wod.-kan.,
5.
10,00
1.500,00
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN
+ piwnica 56,10
c.o.
Ruda Śląska-Orzegów, ul. K. A. Hlonda 47/01
134,60
6.
elektryczna, wod.-kan.,
6,00
1.000,00
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
+ teren 418,00
Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności 5/9
elektryczna, wod.-kan.,
18,00
7.
227,01
2.000,00
lokal na parterze w budynku usługowym
c.o.
Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/04
23,27
elektryczna, wod.-kan.,
8.
10,00
1.000,00
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
+ pow. wspólna 8,24
c.o.
Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 230/01
9.
21,96
elektryczna, wod.-kan.
6,00
500,00
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
6,00
Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 255/02
22,50
elektryczna, wod.-kan.
500,00
10.
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Bielszowice, ul. ks. J. Niedzieli 51B/8
14,00
elektryczna, wod.-kan.,
7,00
11.
500,00
lokal na piętrze w budynku usługowym
+ pow. wspólna 3,69
c.o.
Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Markowej 22/26
9,55
elektryczna, wod.-kan.,
12.
7,00
500,00
lokal pokój na piętrze w budynku usługowym
+ pow. wspólna 2,77
c.o.
Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Niedurnego 26/3
13.
28,95
elektryczna, wod.-kan.
10,00
500,00
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali użytkowych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych.
W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego wyłącznie w terminie od dnia 8.06.2020 r. do dnia 12.06.2020 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: poz. 1 do 4 – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30, poz.
5 do 6 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85, poz. 7 – ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba nr tel. 32 242-6313 lub 32 242-64-72, poz. 8 do 11 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10, poz. 12 do 13 – ul. Markowej 22, Ruda
Śląska-Nowy Bytom nr tel. 32 244-26-50, 32 244-26-60.
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w drodze
przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018
Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.), umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są do: przesłania, nie
później niż do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych
dokumentów i druków:
– dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe w wysokości podanej w ogłoszeniu
– DANE UCZESTNIKA, a w nim nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer
telefonu kontaktowego na druku: GLU/P-1b.
– o przetwarzaniu danych osobowych druk: ABI – 1.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych.
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 do dnia 15 czerwca 2020 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu
lokali użytkowych w dniu 18.06.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się lokal w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1 do 4, godz. 10.00 – poz. 5 do 6, godz.
11.30 – poz. 7, godz. 13.00 – poz. 8 do 11, godz. 14.30 – poz. 12, godz. 15.00 – poz. 13
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego
lokalu użytkowego i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 746 lub 745.
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy
uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego.
Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze rokowań
stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.
1.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. Anna Starostka – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 w. 745.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni,
tj. od dnia 20.05.2020 r.
do dnia 10.06.2020 r., na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6
(II piętro, obok pok. 217)
wykazu nieruchomości własności
Gminy Miasta Ruda Śląska położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ul. Jana Kasprowicza, stanowiącej
działkę nr 1688/304
o powierzchni 402 m2, obręb
Bielszowice, k.m.4, zapisaną
w księdze wieczystej
KW nr GL1S/00051153/7,
zabudowaną budynkiem
mieszkalnym nr 36 o powierzchni
użytkowej 80,84 m2, która zostanie
sprzedana w drodze przetargu.
Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 220.000,00 zł.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od
dnia 27.05.2020 r. do dnia 17.06.2020 r.,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok
pokoju 221) wykazu niezabudowanej
nieruchomości gruntowej własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy
ulicy Artura Grottgera, oznaczonej
numerem geodezyjnym 1294/1193
o powierzchni 942 m2, obręb Bielszowice,
zapisanej na karcie mapy 7 oraz
w księdze wieczystej prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
pod nr KW GL1S/00039359/1, która
w drodze przetargu nieograniczonego
zostanie sprzedana z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska
(symbol planu MN2). Przedmiotowa
działka zostanie sprzedana łącznie
z udziałem wynoszącym 1/10 część działki
nr 1304/1193 o powierzchni
1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7,
nr KW GL1S/00047771/4
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
(symbol planu KDW).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu
wynosi 175.00,00 zł.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219491.
Remonty. Tel. 607-219-491.

Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
garderoby. Tel. 512-121-532.
Dekarz, tanio. Tel. 880-201-358.

Nieruchomości
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie
Śląskiej, gotówka, tel. 730-770-900.

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

Kupię bezpośrednio kamienice całość lub udziały. Tel. 502-812-504.
Sprzedaż lub wynajem Ruda Śl.Halemba, 37 m2, 2 pokoje. Tel. 503-153911, „YODA”.
Do wynajęcia mieszkanie 38m , Halemba 2, 2 pokoje z kuchnią. Tel. 608465-457.
2

Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerki. Tel. 512-120-119.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel. 601-292-699.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie azbestu. Tel. 512-549-097.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel.
606-274-056.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis. Tel. 605-109-517.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733031-261.
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, 502-097-300. Ruda
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach 

Praca

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

Firma budowlana Bedamex w Rudzie Śląskiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 601-504-030 w godz.
8-15.30.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni pracowników budowlanych, elektryków.
Prawo jazdy mile widziane. Praca na delegacjach. Kontakt, tel. 604-908-300.

Różne
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny
itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
Zdecydowanie kupię ogródek działkowy przy ul. Parkowej lub Objazdowej
w Nowym Bytomiu. Tel. 517-965-140.

Prezydent 
Miasta 
Ruda 
Śląska 
informuje
o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu
nieruchomości,
które zostaną
oddane w dzierżawę
z przeznaczeniem pod
istniejący kompleks
ogródków rekreacyjnych
w rej. ul. Zabrzańskiej.

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie
przy ul. Jana Dobrego, z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej-Rudzie przy ul. Jana Dobrego, obejmująca stanowiące całość
gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2, KW nr GL1S/00005543/1 oraz 1498/107
o powierzchni 284 m2, KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na k.m.11, obręb Ruda.
Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki figurują jako – teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod
usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze zieleni miejskiej (symbol planu
UP1) oraz częściowo teren ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).
Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie, porośnięta drzewami i krzewami, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przychodni i zabudowy garażowej, a także zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Dojazd do
działek może odbywać się z drogi publicznej ulicy Jana Dobrego.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 255.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie
stawka podatku wynosi 23%).
Rokowania odbędą się w dniu 7.07.2020 r. o godz. 10.00 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 oraz na stronie internetowej www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 30.06.2020 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości
12.800,00 zł, przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank
Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę wniesienia zaliczki
przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.0016.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą) oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach,
a ponadto przedłożą w trakcie rokowań wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat rokowań udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. nr 32 248-75-63.

| Polecamy
Ursula K. Le Guin Kotolotki

Robyn Harding Umowa

Arcydzieło literatury dziecięcej.
Pewnego razu mieszkająca
w mieście kotka urodziła czworo
kociąt. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kociaki
miały... skrzydła.
Korzystając z rzadkiej u kotów
umiejętności latania, Thelma, Harriet, James i Roger postanawiają
udać się w świat, aby go lepiej poznać. Nie wiedzą jednak, że z dala
od domu będą czyhać na nie różne
niebezpieczeństwa.
Czy znajdą bezpieczne schronienie? Czy spotkają po drodze przyjaciół? A co jeśli trafią w złe ręce?
Przepełnione urzekającym ciepłem historie autorstwa jednej
z największych legend literatury fantastycznej to niezapomniana lektura
dla całej rodziny.
W niniejszym zbiorze znajdują się wszystkie części cyklu: „Kotolotki”,
„Powrót kotolotków”, „Wspaniały Aleksander i kotolotki”, „Jane rozkłada
skrzydła”.

Mroczna wersja „Pretty Woman”.
Przerażający thriller o miłosnej obsesji.
Nat, studentka nowojorskiej akademii sztuk pięknych, nie radzi sobie
finansowo, a współlokatorki grożą jej
eksmisją. Koleżanka ze studiów, która
opływa w luksusy, podsuwa Nat pewien pomysł: znaleźć w internecie bogatego mężczyznę, który będzie płacił
za jej towarzystwo, a nawet może
zgodzi się na stałą, miesięczną pensję.
Podobno wiele dziewczyn tak robi...
Gabe, przystojny adwokat, jest
znacznie starszy od Nat. Wydaje się
idealnym kandydatem. Mija miesiąc,
romans kwitnie, świata poza sobą nie
widzą. Nat jednak nie wie, że Gabe
ma rodzinę i wcale nie zamierza rozwieść się z żoną.
Gdy mężczyzna w końcu zrywa z dziewczyną, ta wpada w obsesję: śledzi
Gabe’a, nęka go SMS-ami, szantażuje zawiadomieniem żony, nawet zaprzyjaźnia się z jego córką. Gabe jest gotów na wszystko, by bronić swojego wygodnego, poukładanego życia. A czy Nat gotowa jest zabić?

Stephen King Jest krew...
Czytelnicy kochają powieści
Stephena Kinga, ale i jego opowiadania – zawsze mocne i zapadające w pamięć – są prawdziwą
mroczną ucztą dla zmysłów. „Jest
krew…” to cztery nowe, znakomite opowieści, które z pewnością staną się równie sławne jak
„Skazani na Shawshank”.
King po raz kolejny pokazuje
pełnię swojego kunsztu. W tytułowej noweli Holly Gibney, ulubiona bohaterka czytelników
(znana z trylogii o Billu Hodgesie i z „Outsidera”), musi stawić
czoło swoim lękom i być może
kolejnemu outsiderowi – tym razem w pojedynkę. „Telefon pana
Harrigana” opisuje międzypokoleniową przyjaźń, która trwa po
grób… a nawet dłużej. „Życie Chucka” ilustruje ideę, że każdy z nas posiada
wiele osobowości. A w „Szczurze” niespełniony pisarz boryka się z ciemną
stroną swojej ambicji.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

ogłasza:
przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego niżej wymienionymi garażami blaszanymi o pow. 18 m2 (*) każdy:
1. położonymi na działce stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska o numerze geodezyjnym
3.1-2523/44, w rejonie ulicy Lwa Tołstoja, w dzielnicy Nowy Bytom,
2. położonymi na działce stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska o numerze geodezyjnym
6.1-1689/31, w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego-Adolfa Kempnego, w dzielnicy Wirek
organizowany w dniu 24.06.2020 r.
I.

Lp.

Garaże

Stawka
Termin
wywoł. Wadium
oględzin
(netto/
(zł)
garażu (*)
zł/m2)

1. Wirek – ulica Słowackiego-Kempnego, garaż blaszany nr I/33

5,00

500,00

2. Wirek – ulica Słowackiego-Kempnego, garaż blaszany nr I/61

5,00

500,00

3.

Nowy Bytom – ulica L. Tołstoja, garaż blaszany nr I/11

5,00

500,00

4.

Nowy Bytom – ulica L. Tołstoja, garaż blaszany nr I/30

5,00

500,00

5.

Nowy Bytom – ul. L. Tołstoja, garaż blaszany nr I / 39

5,00

500,00

(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudowy garażu
dolicza się powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz szerokości garażu wyrażonej w metrach, wg stawki
jak za grunt pod garażem co w tym przypadku wynosi 3 m2.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21 m2
UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do
organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych garaży umieszczone są na stronie internetowej www.mpgm.com.pl
w zakładce: przetargi/najem lokali/garaże
W przypadku zainteresowania garażem należy zapoznać się z jego stanem technicznym.
Możliwość oględzin garażu wyłącznie w terminie od 15.06.2020 r. do 17.06.2020 r., w godz. od
10.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
• poz. 1 do 2 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10
• poz. 3 do 5 – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom, nr tel. 32 244-26-50 lub 32 244-26-60
Osoby zainteresowane najmem garażu w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu powinny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie
nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.), umieszczonym na
stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są do: przesłania, nie później niż do dnia
18 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą e-mailową na adres m.mierzwa@mpgm.com.
pl skanów niżej wymienionych dokumentów i druków:
• druk DANE UCZESTNIKA, a w nim imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, datę wpłaty
wadium, oraz numer konta bankowego do zwrotu wadium w przypadku niewylicytowania garażu, (GLU/P-1b)
• oświadczenia o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda
Śląska, (GLU/P-1b)
• dowód wpłaty wadium na wskazany garaż w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto: ING
Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321, w opisie należy podać,
że dotyczy przetargu garaży w dniu 24.06.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się garaż
w ogłoszeniu lub jego adres,
• oświadczenia o posiadaniu samochodu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu. (EE-17)
• oświadczenia do współwłaściciela pojazdu z informacją jw.
Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej w zakładce: przetargi/najem lokali/
garaże.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1, godz. 9.15 – poz. 2, godz.
10.00 – poz. 3, godz. 10.45 – poz. 4, godz. 11.30 – poz. 5.
Z osobami wygrywającymi przetarg ograniczony na zasadach jw. umowy najmu zostaną zawarte
na czas oznaczony do 9 lat.
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego garażu i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS
Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 744
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.: tel. 32 242-01-33
wew. 744.

OGŁOSZENIA | 27.05.2020

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza:
I przetarg na wysokość stawki czynszu najmu garaży na terenie Miasta Ruda Śląska,
organizowany w dniu 23.06.2020 r.

Lp.

Adres lokalu

Pow.
garażu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

Stawka
wywoławcza
(netto/zł/m2)

Wadium
(zł)

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Szyb Andrzeja IV/80
garaż murowany, kanał

20,00

elektryczna

5,00

500,00

2.

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 255/I/1
garaż murowany

16,00

elektryczna

4,00

500,00

3.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Bankowa 36 I/2
garaż murowany

17,50

elektryczna

4,00

500,00

Termin
oględzin
garażu (*)

UWAGA! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio
do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych garaży umieszczone są na stronie internetowej www.mpgm.com.pl
w zakładce: przetargi/najem lokali/garaże.
W przypadku zainteresowania garażem należy zapoznać się z jego stanem technicznym.
Możliwość oględzin garażu wyłącznie w terminie od 15.06.2020 r. do 17.06.2020 r., w godz. od
10.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
• poz. 1 do 2 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10
• poz. 3 – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30,
Osoby zainteresowane najmem garażu w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu powinny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie
nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.), umieszczonym na
stronie internetowej www.mpgm.com.pli zobowiązane są do: przesłania, nie później niż do dnia
18 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą mejlową na adres m.mierzwa@mpgm.com.pl
skanów niżej wymienionych dokumentów i druków:
• druk DANE UCZESTNIKA, a w nim imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, datę wpłaty
wadium, oraz numer konta bankowego do zwrotu wadium w przypadku niewylicytowania garażu, (GLU/P-1b)
• oświadczenia o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda
Śląska, (GLU/P-1b)
• dowód wpłaty wadium na wskazany garaż w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto: ING
Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321, w opisie należy podać,
że dotyczy przetargu garaży w dniu 23.06.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się garaż
w ogłoszeniu lub jego adres,
• oświadczenia o posiadaniu samochodu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu. (EE-17)
• oświadczenia do współwłaściciela pojazdu z informacją jw.
Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej w zakładce: przetargi/najem lokali/
garaże.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:
godz. 8.30 – poz. 1
godz. 9.15 – poz. 2
godz. 10.00 – poz. 3
Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego garażu i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM
TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 744 lub drogą e-mailową m.mierzwa
@mpgm.com.pl.
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.: tel. 32 242-01-33
wew. 744.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących
w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska
Pow.
użytkowa

Lp.

Adres lokalu

1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Główna 38/3

2.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Kokota 3/18

44,00 m2
(1 p + k)

3.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Janty 15/5

4.
5.

Wyposażenie w instalacje

Stawka wywoł.

Wadium

6,05 zł/m2

1.200 zł

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

4,87 zł/m2

700 zł

37,17 m2
(1 p + k + wc)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe

5,02 zł/m2

700 zł

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/4

37,00 m2
(1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

4,87 zł/m2

700 zł

Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 11/4

36,96 m2
(1 p + k)

inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

4,58 zł/m2

700 zł

96,70 m2
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
(3 p + k + łaz. + wc)
piecowe

Termin
oględzin
lokalu (*)

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem lokali/Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać.
Istnieje możliwość oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 03.06.2020 r. do 05.06.2020 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1 i 2 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,
poz. 3 i 4 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85,
poz. 5 – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej i zobowiązani są do przesłania,
nie później niż do dnia 12 czerwca 2020 r., do godz. 13.00, wyłącznie drogą e-mailową b.staisz@mpgm.com.pl skanów niżej wymienionych dokumentów, warunkujących przystąpienie do przetargu oraz oświadczeń uczestnika przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych EE – 3
i EE – 4 i informacji o przetwarzaniu danych osobowych ABI – 1, których druki można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce „Przetargi/Najem
lokali/Mieszkania”.
Weryﬁkacja dokumentów oferentów:
a) Dowód osobisty (pełnoletniość i zameldowanie na pobyt stały na terenie Rudy Śląskiej), w przypadku braku w dowodzie osobistym adresu zameldowania wskazane jest przedłożenie stosownego zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta,
b) Umowa najmu wraz z aktualnymi dowodami opłat lub akt własności i dowód opłaty podatku od nieruchomości do wglądu, celem sprawdzenia
zamieszkiwania,
c) Zaświadczenie z zakładu pracy:
•
o okresie zatrudnienia (minimum roczna umowa o pracę, umowa zlecenie),
•
czy umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia,
•
zarobki z ostatnich 3 miesięcy,
lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej:
•
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (KRS-Krajowy Rejestr Sądowy),
•
PIT – dochody za ubiegły rok.
d) Jeżeli oferent posiada tytułu prawny do samodzielnego lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Miasta (dotyczy to również współmałżonka oraz innych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania) lub posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nienależącego do mieszkaniowego zasobu Miasta w postaci umowy najmu zawartej na czas oznaczony, usytuowanego na terenie Rudy Śląskiej, winien zobowiązać się
w formie pisemnej do zrzeczenia tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz złożyć kopię aktualnej umowy najmu
zajmowanego mieszkania,
e) W przypadku osoby rozwiedzionej wyrok orzekający rozwód,
f) Numer konta na które zostanie zwrócone wadium w przypadku niewylicytowania lokalu mieszkalnego.
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale mieszkalne przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331
1000 0010 0109 0321 do dnia 15 czerwca 2020 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu
lokali mieszkalnych w dniu 17.06.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwiec 2020 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio:
godz. 8.30
– ul. Główna 38/3
godz. 10.00 – ul. Kokota 3/18
godz. 11.30 – ul. Janty 15/5
godz. 13.00 – ul. Grunwaldzka 1/4
godz. 14.30 – ul. Piastowska 11/4
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego
mieszkania i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75
wew. 746 lub 745 lub e-mailowo b.staisz@mpgm.com.pl .
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela może wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Wyrazy szczerego i głębokiego
współczucia z powodu śmierci

Bronisławy
MICHALSKIEJ
emerytowanej wieloletniej pracownicy
– Zastępcy Głównego Księgowego
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rodzinie oraz bliskim
składają
Zarząd i pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani Joannie Michalskiej-Mol
Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego
współczucia z powodu śmierci

MATKI

składają
Rada Nadzorcza i Zarząd
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA
Wszystkim, którzy okazali pomoc
w ciężkich chwilach,
złożyli wyrazy współczucia,
kwiaty, wieńce,
uczestniczyli w obrzędach
pogrzebowych
NASZEJ MAMY ŚP.

Bronisławy
MICHALSKIEJ
składają
córki z rodzinami

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta, wykazów części
nieruchomości, które zostaną
oddane w trybie bezprzetargowym
na podstawie: umowy najmu lokalu
zawartej na czas oznaczony do
1 roku, położonego przy ul. K. Jadwigi
2/01, umów najmu lokali i gruntu
zawartych na czas oznaczony
do 3 lat, położonych przy
ul. Solidarności 9, Niedurnego 13,
Kopalnianej, Kędzierzyńskiej,
Gierałtowskiego/Zwycięstwa, PCK,
umów użyczenia zawartych na czas
nieoznaczony, położonych przy
ul. Niedurnego 13.
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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. JANA
GIERAŁTOWSKIEGO 16 A/02

ul. Jana
Gierałtowskiego
16 A/02

GODULA,
UL. KAROLA GODULI 28/01

ul. Karola
Goduli 28/01

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.
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) w opisie podając: wpłata wadium na rokowania poz.
(lp. lokalu z ogłoszenia),
2. zapoznania się z Regulaminem rokowań (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 13.04.2018 r.),
3. zapoznania się ze stanem technicznym oferowanego lokalu po uprzednim telefonicznym kontakcie z:

•

lokal o powierzchni 69,15 m2
+ piwnica o pow. 5,35 m2,

•

lokal położony na parterze budynku mieszkalnego
stanowiącego Wspólnotę Mieszkaniową
Nieruchomości,

•

wejście do lokalu oraz witryny okienne od ulicy Jana
Gierałtowskiego,

•

lokal usytuowany w obrębie osiedla, w pobliżu
przystanków komunikacji miejskiej,

•

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

•

kwota wpłaty wadium wynosi 1.000,00 zł,

•

stawka czynszu najmu wyjściowa do rokowań netto:
10,00 zł, nie mniej niż 7,00 zł,

•

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%),

•

lokal przeznaczony na działalność
handlowo-usługową

•

lokal o powierzchni 50,90 m2

•

lokal położony na parterze budynku mieszkalnego,
będącego własnością Gminy,

•

lokal usytuowany w pobliżu przystanków
komunikacji miejskiej,

•

wejście do budynku od ulicy
– róg ul. K. Goduli/E. Imieli,

•

okna znajdują się od ulicy Karola Goduli,

•

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

•

kwota wpłaty wadium wynosi 1.000,00 zł,

•

stawka czynszu najmu wyjściowa do rokowań netto:
10,00 zł, nie mniej niż 8,00 zł

•

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%),

•

lokal przeznaczony na działalność
handlowo-usługową

– REB nr 1 – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30, (dot. lokalu przy
ul. Gierałtowskiego 16a/02);
– REB nr 4 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85, (dot. lokalu przy
ul. K. Goduli 28/01);
4. przesłania drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów wymaganych dokumentów i druków,
które można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/rokowania lokali użytkowych.
Zważywszy na zawieszenie bezpośredniej obsługi w Spółce, spowodowanej zwalczaniem zagrożenia COVID-19,
wszelkie informacje na temat oferowanych lokali użytkowych znajdują się na stronie www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/rokowania lokali użytkowych.
Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 w. 745, Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o.

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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