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WYBORY PREZYDENCKIE

Wybory 2020 – ważne terminy!
28 czerwca odbędą się wybory prezydenta RP. Wraz z ogłoszeniem ich terminu ruszył także kalendarz wyborczy. Dla wyborców
ważnych jest kilka terminów. Do 16 czerwca można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, 19 czerwca upływa termin składania wniosków w sprawie głosowania przez pełnomocnika, natomiast do 23 czerwca można się dopisać do spisu
wyborców. Dodatkowo osoby chcące głosować w innym miejscu niż Ruda Śląska mogą do czasu wyborów pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Zgłoszenie chęci głosowania
korespondencyjnego
W wyborach prezydenta zarządzonych
na 28 czerwca 2020 r. każdy z wyborców
może zagłosować korespondencyjnie. Aby
to zrobić, należy do 16 czerwca zamiar taki zgłosić do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.
Zgłoszenie chęci udziału w wyborach
w formie korespondencyjnej może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem usługi na
platformie e-PUAP. Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć jako
osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona),
imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub
adres poczty elektronicznej, wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odebrania pakietu wyborczego.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych może
zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych po
23 czerwca, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca. W tym dniu przyjmuje się zgłoszenia do godz. 14.

Co ważne, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy
również ewentualnej II tury wyborów.
Oznacza to, że w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania pakiet
wyborczy zostanie wysłany na adres
wskazany w zgłoszeniu dokonanym
przed pierwszym głosowaniem. Wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania
korespondencyjnego przed I turą, chęć
zagłosowania w II turze wyborów metodą korespondencyjną może zgłosić najpóźniej do 29 czerwca.
Głosowanie przez pełnomocnika
Dotyczy to wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończą 75 lat
lub wyborców niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa można składać do 19 czerwca. W tym celu należy skontaktować się
z Wydziałem Spraw Obywatelskich.
Dopisanie do spisu wyborców
Do spisu wyborców mogą dopisać się
wyborcy niezameldowani na pobyt stały
w Rudzie Śląskiej, ale aktualnie tu przebywający i którzy wiedzą, że w dniu wyborów również będą tu przebywać. Termin na składanie wniosków upływa
23 czerwca. Wnioski takie można składać w wersji tradycyjnej do Wydziału
Spraw Obywatelskich oraz elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
W przypadku II tury wyborów do spisu
wyborców będzie można dopisać się od

29 czerwca do 7 lipca. Jednakże osoby,
które dopisały się przed I turą, nie muszą
robić tego ponownie – dopisanie do spisu
skutkuje na obie tury. Uwaga! Osoby,
które dopisały się do spisu przed majowymi wyborami, a chcą głosować 28 czerwca, muszą złożyć wniosek ponownie.
Zaświadczenie o prawie do głosowania
Osoby zameldowane na pobyt stały
w Rudzie Śląskiej, które w dniu wyborów będą przebywać poza miastem, mogą pobrać zaświadczenie o prawie do
głosowania. Z zaświadczeniem takim
będą mogły zagłosować w dowolnym
obwodzie głosowania na terenie kraju.
Aby otrzymać takie zaświadczenie, należy zgłosić się w Wydziale Spraw Obywatelskich. Zaświadczenie odbiera się
osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Zaświadczenia będą wydawane do 26 czerwca do godz. 14.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące wyborów prezydenckich w Rudzie Śląskiej można znaleźć
w Biuletynie Informacji Publicznej
(https://rudaslaska.bip.info.pl/) w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r.”.
Informacje na temat składania wniosków
on-line przez ePUAP znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej. Kontakt telefoniczny z Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta: tel. 32 244-90-18,
32 244-90-19, 32 244-90-20.
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PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

Ruda Śląska otwiera przedszkola
W poniedziałek ponownie uruchomione zostały miejskie przedszkola w Rudzie Śląskiej. Znane są wyniki badań, które wykonano
wśród personelu tych placówek pod kątem koronawirusa. Pobrano ponad 900 próbek. Wszyscy pracownicy są zdrowi. Zajęcia
odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego, stąd też liczebność grup została ograniczona.
Ogółem do miejskich przedszkoli
w Rudzie Śląskiej zapisanych jest prawie
4,5 tys. dzieci. – Zgodnie z najnowszymi
wytycznymi sanitarnymi możemy do nich
przyjąć 2100 dzieci. Według rozeznania,
które robiliśmy wśród rodziców, zajętych
miało być około 1100 miejsc. Natomiast
w poniedziałek do przedszkoli przyprowadzonych zostało 360 dzieci. Zobaczymy,
jakie zainteresowanie będzie w kolejnych
dniach – przekazała prezydent Grażyna
Dziedzic.
Opieka nad dziećmi zorganizowana jest
zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, które
stanowią, że: w grupie może przebywać
12 dzieci (w uzasadnionych przypadkach
można zwiększyć o dwie osoby); minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza
niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna; z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie da się zdezynfekować; po-
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szczególne grupy dzieci nie mogą się ze
sobą stykać; jedna grupa dzieci powinna
przebywać w wyznaczonej i stałej sali;
opiekunowie powinni zachować między sobą dystans min. 1,5 m; do grupy podporządkowani mają być ci sami opiekunowie.
Po publikacji wytycznych sanitarnych
dla przedszkoli dyrektorzy placówek nadesłali do samorządu zapotrzebowanie na
środki ochrony osobistej niezbędne do tego, by spełnić wytyczne sanitarne w miejskich przedszkolach. – Zakup materiałów
ochronnych to spory wydatek. Według naszych szacunków to kwota rzędu 220 tys. zł.
Stąd też dziękuję za każdą okazaną nam
pomoc w tym zakresie – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko. Natomiast wykonanie testów wśród pracowników przedszkoli to koszt około 150 tys. zł. Badania
sfinansowane zostały ze środków miasta.
Warto pamiętać, że rodzice mają wybór, czy posłać dziecko do przedszkola,

czy nie. Według ustawy z 4 czerwca
ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia
o niepełnosprawności lub o potrzebie
kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy: w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo
braku możliwości sprawowania opieki
przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, a także w przypadku otwarcia tych
placówek w czasie trwania COVID-19,
jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę
nad dzieckiem. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w tej chwili przysługuje do
28 czerwca.
Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej
działają już wszystkie miejskie żłobki.
Na razie jednak nie ma zajęć w szkołach.
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GÓRNICTWO

12 kopalń wstrzymuje
wydobycie!
Kopalnie Pokój i Halemba od 9 czerwca wstrzymały wydobycie! Górnicy nie będą pracowali
przez najbliższe trzy tygodnie. Taka jest decyzja Ministerstwa Aktywów Państwowych. W ten
sposób rząd chce „zdusić” epidemię koronawirusa. Łącznie czasowo zostało zamkniętych
12 kopalń na Śląsku.
– Wydobycie węgla zostanie wstrzymane
w dziesięciu kopalniach PGG oraz dwóch Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To przejście do
kolejnego etapu walki z koronawirusem, by
chronić górników – taką decyzję przekazał Jacek Sasin, minister aktywów państwowych.
Praca wstrzymana została w zakładach,
w których były przypadki zachorowań, ale
nie wszyscy pracownicy zostali przebadani.
Jeżeli chodzi o Rudę Śląską, dotyczy to oddziałów Pokój i Halemba kopalni Ruda.
Podczas przestoju górnicy mają otrzymywać 100 proc. wynagrodzenia. – 3-tygodniowe postojowe pozwoli przeciąć transmisję.
Jednocześnie cały czas będziemy badać pracowników kopalń, w których ryzyko wystąpienia koronawirusa jest największe – przekazał minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Dotychczas wśród górników przeprowadzono ok. 50 tys. badań na obecność koronawirusa. To największa przebadana grupa
zawodowa. – Stąd duża liczba pozytywnych

przypadków. Nikt na taką skalę badań nie
prowadził – podkreślił podczas konferencji
prasowej Łukasz Szumowski.
Koronawirusa potwierdzono u ok. 5 tys.
górników. Jeżeli chodzi o Polską Grupę
Górniczą, to zakażenie wykryto u ponad
1600 osób. Z kolei w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej odnotowano ok. 2700
przypadków zachorowań. To przekłada się
z kolei na największą liczbę wykrytych zakażeń na Śląsku w porównaniu do reszty kraju. Oprócz Halemby i Pokoju na trzy tygodnie wstrzymane zostało wydobycie także
w kopalniach: KWK Knurów-Szczygłowice
w Knurowie, Budryk w Ornontowicach,
KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Ruch Piast w Bieruniu, Ruch Ziemowit w Lędzinach, Ruch Chwałowice w Rybniku, Ruch Marcel w Radlinie, Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, KWK MysłowiceWesoła w Mysłowicach oraz KWK Wujek
w Katowicach.
JO

MATURY 2020

Egzaminy dojrzałości
w „nowej rzeczywistości”
283 tegorocznych absolwentów rudzkich liceów i 281 techników rozpoczęło w poniedziałek egzamin dojrzałości. Z powodu epidemii matury odbywają się na innych zasadach niż dotychczas. Ze względów bezpieczeństwa egzaminy przesunięto z maja na czerwiec, a także zrezygnowano z części ustnej. Matury przeprowadzane są w ścisłym reżimie
sanitarnym. Wydzielone zostały odrębne wejścia i wyjścia dla uczniów. Wyznaczono więcej klas, w których pisane są egzaminy, a także więcej zespołów nadzorujących.
Przygotowanie do matur to dla dyrektorów
szkół logistyczne wyzwanie. – Zdający będą
przychodzić do szkoły w ustalonej przez dyrektora kolejności. Przed wejściem, po zdezynfekowaniu rąk, każdy będzie miał mierzoną temperaturę – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu
Miasta. – Między kolejnymi ławkami zostanie
zachowany przynajmniej 1,5-metrowy odstęp,
ale na sali egzaminacyjnej nie będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek – dodaje.
Po każdym egzaminie krzesła i ławki są
dezynfekowane. Na terenie każdej szkoły
musi być wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący),
w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Maturalny maraton rozpoczął się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego, a zakończy się dopiero 29 czerwca. Warto dodać, że
w sumie w tym roku klasy maturalne w Rudzie Śląskiej ukończyło 687 uczniów, z których 311 to absolwenci liceów, a 321 techników (nie wszyscy podchodzą do matury).
Rok szkolny podsumowało również 55 absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego, z których 21 przystąpi do matury.
– Drodzy maturzyści, życzę Wam powodzenia

oraz wiary we własne siły i możliwości. Niech
stres związany z sytuacją epidemiczną nie
wpłynie na Wasze samopoczucie i wyniki egzaminów. Praca, którą włożyliście w przygotowanie do matury, na pewno zaprocentuje
i pomimo tej trudnej sytuacji osiągniecie dobre wyniki i dostaniecie się na wymarzone
kierunki studiów. Połamania piór! – życzy
Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
Uczniowie muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym. Przedmiotami tymi są: język polski, matematyka
i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). Uczniowie muszą też
zmierzyć się z co najmniej jednym egzaminem pisemnym z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
W tym roku, ze względu na zagrożenie epidemiczne, nie będzie egzaminów ustnych, które
obejmowały język polski i język obcy bez
określania poziomu. – Szkoły średnie w naszym mieście kształcą młodzież na dobrym
poziomie. Wśród uczniów mamy wielu laureatów i uczestników olimpiad przedmiotowych. Wierzę, że maturzyści świetnie zdadzą
egzamin, a następnie dostaną się na wymarzony kierunek studiów. Powodzenia! – życzy
maturzystom odpowiedzialna za oświatę wiceprezydent miasta Anna Krzysteczko. IM
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Prawdziwy egzamin z samorządności

– W tym roku obchodzimy
30-lecie samorządności, a w minioną sobotę odbyły się skromne obchody Święta Herbu. Nie będzie także hucznych Dni Rudy Śląskiej,
a reszta imprez i koncertów stoi pod
znakiem zapytania. Dzisiaj oczywiście epidemia jest tematem „numer
jeden”, ale czy nie powinniśmy już
myśleć o tym, co będzie dalej?
– Żeby dobrze zarządzać miastem,
trzeba myśleć perspektywicznie. Gospodarcze i społeczne skutki epidemii
będą dopiero w pełni odczuwalne za jakiś czas, stąd też musimy przygotować
się na różne scenariusze, nawet te najczarniejsze, a przede wszystkim już teraz im przeciwdziałać. Próbujemy szacować, jakie straty może ponieść miasto
z powodu pandemii i zeszłorocznych
zmian w prawie, podatkach i wynagrodzeniach, choć jest to dość trudne. Na
tę chwilę zakładamy, że dochody do
miejskiego budżetu w 2020 roku mogą
być przez to od 46 do 69 mln zł mniejsze niż planowane. Potwierdzeniem
tych prognoz są wpływy z udziału
w podatku PIT, które za kwiecień były
mniejsze o 8 mln zł w porównaniu do
analogicznego okresu w 2019 r. Podobną tendencję spadkową odnotowują samorządy w całym kraju. W tej sytuacji
musieliśmy przeanalizować plan wydatków i z części z nich zrezygnować.
Mam nadzieję, że tylko tymczasowo.
– Czy to oznacza, że Rudę Śląską
czekają „chude lata”?
– Zrobimy wszystko, by tak nie było. Zobaczymy, jak poukłada się sytuacja na rynku budowlanym. W ostatnich paru latach oferty w przetargach
były dużo wyższe od cen kosztorysowych. Było to spowodowane między
innymi tak zwanym rynkiem pracownika, na co wpływ miało rekordowo
niskie bezrobocie. Jednak teraz może
się to zmienić. W tej chwili nie wiemy

dokładnie, ile osób straciło pracę z powodu pandemii, bo część z nich jest
jeszcze w okresie wypowiedzenia.
Może być zatem tak, że teraz to znów
pracodawcy będą dyktować warunki,
przez co wynagrodzenia będą niższe,
a to będzie miało wpływ na oferty. Jest
jeszcze jedna sprawa – w ostatnich latach samorządy przeżywały prawdziwy boom inwestycyjny, przez co firmy
mogły wybierać w zleceniach i zawyżać ceny. Teraz to na pewno się zmieni, bo gminne budżety będą nadwyrężone z jednej strony przez skutki epidemii, a z drugiej przez niekorzystne
dla nas zmiany w prawie, wynagrodzeniach i podatkach. Dodatkowo
kończy się aktualna perspektywa unijna. Tym samym samorządom do czasu
podziału nowych środków unijnych
przykręcony zostanie kurek z pieniędzmi.
– Z jakimi wyzwaniami zmierzy
się więc rudzki samorząd?
– Powrót do „normalności” będzie
wymagał zaangażowania olbrzymich
środków. Budżet musi być gotowy na
wzrost wydatków, zarówno tych dotyczących bieżącego funkcjonowania,
jak i wydatków inwestycyjnych, które
pobudzą sektor lokalny. Staramy się
wygospodarować pieniądze przede
wszystkim na tzw. wkład własny do
projektów unijnych, bo bez tego możemy stracić dotacje. Jeżeli te środki
nam przepadną, to niektóre inwestycje
prawdopodobnie nigdy nie powstaną,
bo nie będzie nas na nie stać. Niestety,
rozwiązania przewidziane kolejnych
„tarczach antykryzysowych” nie przewidują wystarczającego zrekompensowania samorządom utraconych dochodów i zwiększonych wydatków, co
umożliwiłoby nam sprostanie nadchodzącym wyzwaniom. Nowe przepisy
wprawdzie dają nam większą swobodę w gospodarowaniu budżetem oraz

w zadłużaniu się, ale kolejne kredyty
nie rozwiążą wszystkich naszych problemów.
– W ostatnich miesiącach dosyć
często z ust samorządowców padają
zarzuty w kierunku rządu, że na samorządy nakładanych jest zbyt dużo obowiązków, a miasta coraz bardziej muszą zaciskać pasa. W drugą
stronę kierowane są z kolei słowa
o „nieudolności samorządów”. Naprawdę tak trudno o współpracę?
– Żeby współpracować, trzeba woli
dwóch stron. Bardzo często nas się
nikt o nic nie pyta – nas się informuje
poprzez konferencje prasowe i wyświetlane podczas nich prezentacje.
Dopiero potem publikowane są akty
prawne, które musimy wykonywać.
Niejednokrotnie konstruowane są one
bez żadnej konsultacji ze środowiskiem samorządowym. Mam wrażenie, że głos samorządowców jest kompletnie ignorowany. Możemy sobie
pisać pisma, apelować, prosić… I nic
z tego nie ma. To głos wołającego na
puszczy…
– Nie do końca… Podczas niedawnej konferencji prasowej marszałek Sejmu odniosła się przecież
do Pani stanowiska w sprawie wyborów prezydenta RP, które miały
odbyć się 10 maja. Zatem ktoś chyba przeczytał Pani pismo?
– Tak, zostaliśmy wymienieni wśród
takich znakomitych miast, jak Sopot,
Gdańsk, Poznań, Wrocław… Tyle tylko, że w kontekście negatywnym, bo
zdaniem pani marszałek, apelując
o zmianę terminu wyborów, nie kierowaliśmy się przesłankami merytorycznymi, tylko stosowaliśmy obstrukcję
i z góry zakładaliśmy, że się nie da ich
przeprowadzić. Nic to, że w tamtym
czasie obowiązywały surowe restrykcje, a mieszkańcy bali się o zdrowie
swoje i swoich rodzin. Co gorsza, te

obawy były w pełni uzasadnione. Nadal są, bo epidemia jeszcze się nie
skończyła, pomimo „poluzowania”
obostrzeń i częściowego „odmrożenia” gospodarki. Tyle tylko, że już teraz trochę nauczyliśmy się żyć z koronawirusem. Naszym zadaniem jako
samorządowców jest chronić ludzi, bo
jesteśmy ich reprezentantami i na poziomie lokalnym jesteśmy najbliżej
ich problemów. Niestety, zamiast nam
podziękować, oskarża się nas o nieudolność i złą wolę. Dla ratowania
własnego wizerunku z samorządów
zrobiono „chłopca do bicia”. Te działania wywołały stanowczy protest naszego środowiska, które w tej sprawie
wydało specjalne oświadczenie. Podpisali się pod nim przewodniczący
pięciu największych korporacji samorządowych. Ja również ze swojej strony poparłam to stanowisko, bo sugerowanie w przestrzeni medialnej, że samorządowcy są wykonawcami poleceń partyjnych, jest niedopuszczalne!
Zarówno ja, jak i znaczna większość
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, jesteśmy osobami bezpartyjnymi, wybranymi z lokalnych komitetów
wyborczych. Karygodne jest stawianie nam zarzutów „sabotażu” i „działań antypaństwowych”. Wykonujemy
swoje obowiązki na podstawie i w granicach prawa, respektując Konstytucję.
– Cały czas się zastanawiam, czy
naprawdę nie można było się w tej
sprawie bezkonfliktowo porozumieć? Przez te wszystkie „przepychanki” powstał zamęt prawny.
– Za chaos wyborczy nie są odpowiedzialne samorządy, tylko politycy,
którzy „na kolanie” tworzyli nowe
prawo i przegłosowywali je w Sejmie.
Teraz „zwalają” na nas winy za swoje
niepowodzenia. Aż się boję, co by było, gdyby samorządy bezrefleksyjnie

Foto: mat. pras.

Tegoroczne obchody Święta Herbu i 30-lecia samorządności odbyły się po cichu i bez fajerwerków. Bo też i trudno o to, gdy nadal głównym problemem dla samorządów i rządu jest walka z koronawirusem, zastój gospodarczy oraz kolejne konsekwencje trwającej epidemii. Między innymi o tym
rozmawiamy z prezydent miasta Grażyną Dziedzic.

wykonywały wydawane im polecenia
i bez podstawy prawnej przekazały
Poczcie Polskiej spisy wyborców. Na
szczęście jesteśmy niezależni i tej niezależności będziemy bronić jak niepodległości. Najbardziej boli mnie to,
że te wszystkie ciosy są nam wymierzane w czasie jubileuszu 30-lecia samorządności.
– Jakie wyzwanie dla Pani
– z punktu widzenia samorządowca
– było najtrudniejsze, odkąd jest
Pani prezydentem miasta? Co uważa Pani za sukces, a co można było
zrobić lepiej?
– Najtrudniejsze było wyciągnięcie
miasta z zapaści finansowej, którą zostawił mi „w spadku” mój poprzednik,
ale jednocześnie to był nasz największy sukces. Wymagało to podjęcia
wielu niepopularnych decyzji, jak na
przykład „cięcia” wydatków, rezygnacji z inwestycji czy też ograniczenia
zatrudnienia w urzędzie i miejskich
instytucjach. Nie ukrywam, że wiele
mnie to kosztowało, bo z jednej strony na szali była przyszłość całego
miasta, a z drugiej za tym wszystkim
często stały ludzkie historie. Z perspektywy czasu wiem jednak, że to
był prawidłowy kierunek, bo miasto
stało na skraju bankructwa. Pewnie
można było ten proces przeprowadzić
sprawniej, bo nigdy nie jest tak, że nie
można czegoś zrobić lepiej. Wtedy
jednak nie miałam jeszcze tego całego
bagażu doświadczeń, który zdobyłam
przez prawie dziesięć lat prezydentury.
JO
REKLAMA
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Baseny czynne będą od 15 czerwca
Znane są zasady funkcjonowania krytych basenów miejskich w Rudzie Śląskiej w tzw. nowym reżimie sanitarnym. Ośrodki czynne będą od 15 czerwca, ale dotyczy to tylko basenów
w Rudzie i Kochłowicach. Na razie niedostępny pozostanie basen w Nowym Bytomiu.
Oto zasady, jakie Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji wprowadził na basenach w związku z rozporządzeniem premiera:
• Z basenów będzie można korzystać od
godz. 7 do 21, ale tylko od pełnych godzin zegarowych. Aby skorzystać z wybranej godziny, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 32 24388-87 (basen w Kochłowicach) lub 32
243-05-30 (basen w Rudzie).
• Przed wejściem na obiekt konieczna będzie dezynfekcja rąk.
• Na jednym torze mogą pływać jednocześnie maksymalnie cztery osoby z zachowaniem 2-metrowego odstępu.
• Szatnie będą koedukacyjne, by możliwa
była dezynfekcja pomieszczeń przez obsługę obiektu bez zaburzenia czasu korzystania z basenu.
• Po sygnale ratownika, który oznaczać
będzie upływ wyznaczonego czasu na
basenie, grupa pływających musi udać
się do swojej szatni. Następnie grupa zostanie wpuszczona do hali basenowej z drugiej szatni. Chodzi o to, by osoby z różnych grup nie miały ze sobą
kontaktu.
• Na obiekcie będzie obowiązek zakrywania ust i nosa z wyjątkiem przebywania
w basenie lub pod prysznicem.
• Przed kasą może przebywać tylko jedna
osoba.

• Konieczne będzie zachowywanie dystansu społecznego.
• Przebywanie w holu ma być ograniczone
do minimum.
• Osoby z objawami infekcji dróg oddechowych lub z podwyższoną temperaturą proszone są o niekorzystanie z obiektów.
• Udostępnione zostanie zaplecze sanitarne (szatnie i natryski) z zastrzeżeniem
konieczności przestrzegania reguł sanitarnych wyznaczonych przez administratora obiektu.
• Ponadto ważność karnetów open zostanie wydłużona o czas, kiedy baseny były
zamknięte. Zaś karnety na obiekt w Nowym Bytomiu będą honorowane również
na basenie w Rudzie.
Tymczasem w rudzkim Aquadromie
trwają ostatnie przygotowania przed ponownym otwarciem obiektu, które zaplanowano na 11 czerwca. We wszystkich
nieckach została już przebadana woda.
Zakończyły się także prace remontowe
i dezynfekcyjne. Aktualnie wprowadzane są oznaczenia informujące o zasadach
korzystania z obiektu, które zgodne są
z nowymi wytycznymi i reżimem sanitarnym dla basenów i saun w czasie epidemii. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo na terenie rudzkiego aquaparku
w jednym czasie będzie mogło przebywać 500 osób. 
JO
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Koronawirus w Rudzie Śląskiej
Liczba wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców Rudy Śląskiej przekroczyła 300, przy czym równocześnie ponad 100 osób pokonało chorobę. Najwięcej zakażeń w ostatnich dniach pojawiło się u rudzian, którzy zarazili się od rodziny.
Do tej pory odnotowano zakażenie
u 319 rudzian (stan na poniedziałek, 8.06,
godz. 14). – Siedem nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem pochodzi z tzw. ognisk domowych.
Osoby te wcześniej objęte były kwarantanną. Jednocześnie przybyło nam dziewięciu

ozdrowieńców – poinformował wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Tzw. aktywnych zakażeń jest jednak dużo mniej, bo dotychczas ozdrowiały
123 osoby. 317 rudzian poddanych zostało
kwarantannie, a 14 jest hospitalizowanych.

JO

z dróg

Przyciski na przejściach znów działają
Po prawie trzech miesięcach przerwy na przejściach dla pieszych ponownie zostały uruchomione przyciski wykrywania ruchu.

41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12
http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl

Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
Informację redaguje Gabriela LUTOMSKA


MAKSYMA NA CZERWIEC 2020
„Nie musimy dokonywać rzeczy wielkich – wystarczą rzeczy spełniane z pasją i miłością.”
Matka Teresa z Kalkuty

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl., ul. Magazynowa 12, tel. 32 248-24-11, fax 32 248-43-22
ogłasza I przetarg nieograniczony ofertowy na ustanowienie
i zbycie odrębnej własności lokalu użytkowego

Adres

Ruda Śl. 9
ul. Pokoju
14*

Pow.
m2

Działka

KW nr

358,00 1838/218 GL1S/00006493/2

Wysokość
Kwota
wadium zł
Ułamkowy udział
wywoławcza
+
w nieruchomości
zł
koszty
przetargu
0,30217

34.801,00
+ 123,00

348.010,00

Uwagi

poniżej parteru
w pawilonie
2-kondygnacyjnym
wolnostojącym

* istnieje także możliwość wynajmu lokalu. Zawarcie umowy najmu lokalu może nastąpić po zakończeniu procedury
przetargowej dot. zbycia ww. lokali.
I. Warunki uczestniczenia w przetargu:
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu, które wyznacza się na  dzień 25.06.2020 r.
po ustaleniu godziny oględzin w administracji: Ruda Śl. 9, ADM-2, ul. Pokoju 18 (tel. 32 248-61-94)
2. Złożenie w Sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu użytkowego przy: ul. Pokoju 14 w terminie do dnia 30.06.2020 r.
do godz. 10.00.
3. Dokonanie wpłaty wadium na konto PKO BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751 i dołączenie
kserokopii wpłaty do oferty.
4. Dokonanie wpłaty na poczet kosztów przetargu w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT /nie podlega zwrotowi/ i dołączenie kserokopii wpłaty do oferty oraz zgłoszenie się z dowodem wpłaty do Działu Księgowości
(pok. 318) w celu odbioru faktury VAT.
II. Oferta winna zawierać:
1. Szczegółowe określenie oferenta – wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej lub wypis KRS, NIP,
REGON (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
2. Dane osobowe wg załącznika.
3. Kwota minimalna za ww. lokal nie może być równa i niższa od kwoty wywoławczej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.06.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie RSM, ul. Magazynowa 12, Ruda Śl. 1, pok. 317.
Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie jego kosztów podlega zwrotowi, tylko w przypadku unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez winy oferenta.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone do 7 dni po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przetargu przez Zarząd.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.
Wadium przepada na rzecz RSM, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie dokona wpłaty całości zaoferowanej w ofercie kwoty w terminie 30 dni od zatwierdzenia wyników przetargu.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez RSM nastąpi w terminie do
1 miesiąca od dnia wpłaty należnej kwoty i podjęcia Uchwały przez Zarząd Spółdzielni o zbyciu lokalu na rzecz wygrywającego przetarg.

Foto: JO

Sygnalizacja dotykowa na skrzyżowaniach
została przełączona w drugiej połowie marca na
tryb pracy stało-czasowej, a przyciski detekcji
pieszych wyłączono. Miało to związek z panującym zagrożeniem epidemicznym, które obecnie
powoli maleje i znoszone są kolejne restrykcje.
Ponadto w ostatnich tygodniach zwiększył się
ruch samochodów, bo część pracowników wróciła do pracy w trybie stacjonarnym. – Proszę
jednak pamiętać o środkach bezpieczeństwa. Zasada mycia rąk po powrocie do domu wciąż najbardziej może nas chronić przed koronawirusem
– apeluje wiceprezydent Krzysztof Mejer. JO

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Przyciski, którymi piesi sygnalizują, że chcą
przejść przez pasy, uruchomione zostały
ponownie na początku czerwca.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy (pokój 118 i 100), telefon 32-248-24-11, wew. 311 lub
267.
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Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejRudzie 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 8.00-16.00, 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.

Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

Prezydent Miasta Ruda Śląska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie ŚląskiejKochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

MIASTO | 10.06.2020

HUTA POKÓJ

Hutnicy walczą o swoje
Związkowcy z Huty Pokój rozpoczęli kolejną akcję protestacyjną. Jak tłumaczą
– ma to związek z brakiem realizacji zawartego w 2019 roku porozumienia. Te
miałoby uchronić rudzką Hutę Pokój przed upadłością. Związkowcy zarzucają
opieszałość Węglokoksowi, który sprawuje kontrolę nad zakładem. Tymczasem
władze tej spółki twierdzą, że nie tylko uratowały hutę, ale teraz mają także
w pełni przygotowany plan naprawczy i inwestycyjny. Ponadto udało się wynegocjonować umowę z bankiem, która ma pozwolić na oddłużenie zakładu.

Od czasu wrześniowych rozmów z Węglokoksem związkowcy już kilka razy sygnalizowali, że oczekiwane przez nich
działania są odwlekane. Zakończyło się to
m.in. grudniowym strajkiem głodowym
w siedzibie Węglokoksu w Katowicach.
Przypomnijmy, że sprawa dotyczy gwarancji utrzymania dotychczasowych
miejsc pracy oraz przeprowadzenia restrukturyzacji zakładu. Po kilku miesiącach hutnicy ponownie postanowili o sobie przypomnieć. Na razie oflagowali zakład i budynek dyrekcji oraz przygotowali
dwa oświadczenia. – ,,Mimo prób dialogu
i informowania organów państwowych
o problemach związanych z realizacją porozumienia oraz pogarszającej się kondycji Huty Pokój SA i całej branży hutniczej,
nie widzimy żadnych działań mających
zmienić zaistniałą sytuację. Wyżej wymienione czynniki i fatalne nastroje społeczne
zmuszają organizacje związkowe do zdecydowanych działań” – możemy przeczytać w piśmie związkowców.
Z kolei premierowi hutnicy zarzucają,
że złożył on deklaracje bez pokrycia.
4 czerwca przygotowali oficjalne pismo
do Mateusza Morawieckiego, w którym
zapraszają premiera na Śląsk. – „Obiecał
Pan uratować ten zakład. Czas spełnić
obietnice. Czas na jasny przekaz dla
mieszkańców Śląska, że pomoc pańskiego
rządu dotyczy również Śląska i jego cięż-

kiego przemysłu, który daje setki tysięcy
miejsc pracy” – zaapelowali hutnicy w liście.
Władze Węglokoksu odniosły się do
stanowiska związkowców, tłumacząc, że
gdyby nie zaangażowanie spółki, praca
Huty Pokój w ogóle nie byłaby możliwa. – Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało
się utrzymać produkcję, a teraz również
stworzyć warunki, by miejsca pracy w dalszym ciągu zostały zachowane. To Węglokoks SA był przez ostatnie lata gwarantem
ciągłości produkcji, finansując wiele potrzebnych przedsięwzięć i to Węglokoks
jest teraz jedynym wiarygodnym gwarantem pracy w przyszłości. To my mamy plan
i narzędzia, by sfinansować program inwestycyjny dla HPP i odnowić linie produkcyjne, z których najmłodsze mają ponad 20 lat – ocenia zarząd Węglokoksu.
Władze spółki wyliczają także, że od
2013 roku Huta Pokój generuje straty, a zadłużenie wynosi w tej chwili ok. 230 mln zł.
– Właśnie teraz, po trzech miesiącach,
długich i ciężkich negocjacji, ustalono
warunki porozumienia pomiędzy bankiem
PKO BP a Węglokoksem w sprawie niespłaconego przez hutę kredytu w wysokości 52 milionów złotych. To porozumienie
pozwala na oddłużenie spółki oraz rozpoczęcie nowego etapu działalności produkcyjnej – zapewnia zarząd Węglokoksu.
Joanna Oreł
reklama

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni
641 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla,
obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 624/121 o powierzchni 229 m2 (użytek „Bp”) oraz 120 o powierzchni 412 m2 (użytki „Bp”,„ RIVb”), zapisane na
k.m.5, obręb Kochłowice, KW nr GL1S/00008228/8.
W dziale III KW nr GL1S/00008228/8 figuruje wpis, dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Przetargi przeprowadzone w dniach 15.01.2020 r., 6.03.2020 r. oraz 12.05.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (symbol planu 15MNUI) oraz fragmentarycznie – działka nr 624/121
– teren drogi publicznej klasy lokalnej (symbol planu 22KDL).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nieczynnego nasypu
kolejowego, posiada nieregularny kształt, jest gęsto porośnięta drzewami i krzewami, posiada bezpośredni dostęp do
drogi publicznej ulicy ks. Ludwika Tunkla i z tej ulicy zapewniony dojazd.
Cena wywoławcza (netto) do rokowań wynosi 60.000,00 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 6.07.2020 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 29.06.2020 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości 3.000,00 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 8.00-16.00, 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.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
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.

Informujemy, że redakcja „Wiadomości Rudzkich” czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. 8-14. W pozostałe dni można
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Redakcja „Wiadomości Rudzkich”
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Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł
(sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: Izabela
Nowrotek (reklama@wiadomoscirudzkie.pl), tel. 503-024-305. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”
Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47/fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl

OGŁOSZENIE
G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:
Przetargu Nieograniczonego:
• dostawę, montaż wodomierzy do wody zimnej i wody ciepłej
• dostawę, montaż oraz serwis rozliczeniowy elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z możliwością odczytu
radiowego i udostępnieniem systemu monitoringu w zasobach G.S.M .„Nasz Dom”.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż wodomierzy do wody zimnej i wody ciepłej” lub „Przetarg nieograniczony
na dostawę, montaż oraz serwis rozliczeniowy elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania” – nie otwierać” w terminie do 29.07.2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1 do specyﬁkacji przetargowej).
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa”, w której należy umieścić ofertę cenową.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania na stronie internetowej G.S.M „Nasz Dom” w cenie 100,00 zł netto (123,00 zł brutto), nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł (na każdy rodzaj robót). Wadium należy wpłacić na rachunek:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Dostawa, montaż oraz serwis rozliczeniowy wodomierzy mieszkaniowych i elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania”.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 119) lub pod numerem telefonu
32 243-25-65 wew. 46, 26 lub 31.

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.

Kupię mieszkanie, płatność gotówką,
tel. 511-040-431.

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

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

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

273.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-

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. 606-274056.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis.
Tel. 605-109-517.
Meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby. Tel. 512-121-532.
Dekarz, tanio. Tel. 880-201-358.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów.
Solidnie. Tel. 737-593-999.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”

Sprzedaż lub wynajem Ruda Śl.Halemba, 37 m2, 2 pokoje. Tel. 503-153-911,
„YODA”.

MOTORYZACJA

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. 733-031261.
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).
Skup samochodów na części. Tel. 32
275-05-47, 603-534-003.

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

Skuteczne pranie tapicerki meblowej,
samochodowej, dywanów. Tel. 519-639121.

Zatrudnie emeryta lub rencistę do pilnowania parkingu. Wirek i ościenne dzielnice. Tel. 513-129-354.

Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97, tel. 32 243-27-47/fax 32 243-30-78
www.naszdom.info.pl

NIERUCHOMOŚCI

RÓŻNE

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

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

OGŁOSZENIE

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

G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie:

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

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię.
Tel. 603-280-675.

Przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigu osobowego (windy) w budynku wielorodzinnym
przy ul. Gwarecka 3a w Rudzie Ślaskiej – 2020 r.
Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach na poszczególne rodzaje robót z dopiskiem:
Przetarg nieograniczony „na wymianę dźwigu osobowego (windy) w budynku wielorodzinnym przy ul. Gwarecka 3a
w Rudzie Śląskiej – 2020 r. – nie otwierać” w terminie do 1.07.2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pokoju
nr 113.
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, akceptacje wymogów należytego zabezpieczenia umowy oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1 do specyﬁkacji przetargowej)
B. Koperta (nr 2) z opisem „część ﬁnansowa”, w której należy umieścić ofertę cenową.
Specyﬁkacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym G.S.M „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 100,00 zł netto
(123,00 zł brutto), nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327.
Udział w postępowaniu przetargowym na roboty w trybie przetargu nieograniczonego wymaga wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750
0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem – Przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego (windy) w budynku wielorodzinnym przy ul. Gwarecka 3a w Rudzie Śląskiej – 2020 r.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (pok. nr 119) lub pod numerem telefonu
32 243-25-65 wew. 46, 31 lub 26.

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

BESKIDY – 8 dni od 650 zł z 40% doﬁnnsowaniem Unijny Program – Spowolnij Starzenie, możliwość dowozu, tel. 501-642492.

Kochłowice, 1-pok, 37 m2, 129 tys.,
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

DIETETYKA SKUTECZNIE, TANIO. TEL.
793-396-040.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych które
zostaną oddane w dzierżawę, najem, znajdujących się w rejonie ulic:
Wrzosowej, Nowobytomskiej, Szyb Zoﬁi, Ignacego Kaczmarka, Gajowej-Młodzieżowej, Wysokiej-Glinianej, Tunkla, Grobla Kolejowa,
Długiej z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, Antoniego Tiałowskiego – z przeznaczeniem pod komorę ciepłowniczą, Kokota-Kingi
z przeznaczeniem pod łąki, pastwiska, Kokota-Kingi z przeznaczeniem
pod zabudowania, urządzenia infrastruktury towarzyszącej oraz zaplecze techniczne, Kalinowej z przeznaczeniem pod działalność składowomagazynową oraz budynek łaźni, Wireckiej, Mikołowskiej i Szczudlaka
z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne, Nowy Świat – z przeznaczeniem pod działalność składowo-magazynową oraz urządzenia
infrastruktury technicznej.
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