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Jak głosowali
rudzianie?

POŻYCZKI
KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

tel. 32 280 40 70
FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi

O DOKONYWANIE OPŁAT
ZALEGŁYCH GROBÓW

na cmentarzach komunalnych przy ulicy Chorzowskiej
w Nowym Bytomiu oraz przy ulicy Hlonda w Orzegowie.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty przez wiele lat,
będziemy groby

SUKCESYWNIE LIKWIDOWAĆ.

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR
uprzejmie prosi

O DOKONYWANIE OPŁAT
ZALEGŁYCH GROBÓW

Więcej str. 2

na cmentarzach komunalnych przy ulicy 1 Maja
w Halembie oraz przy ulicy Porębskiej w Rudzie 1.
W przypadkach stwierdzenia braku opłaty przez wiele lat,
będziemy groby
Foto: AP
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Duda kontra Trzaskowski

W niedzielę
rudzianie
głosowali
w 79
obwodach.
Jeżeli chodzi o województwo śląskie,
to do urn wyborczych w niedzielę poszło 64,32 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku
Rudy Śląskiej zagłosowało 61,06 proc.
wyborców. To oznacza, że oddano
ok. 63 tys. ważnych głosów, czyli o ponad 6 tys. głosów więcej niż podczas
poprzednich wyborów prezydenckich.
Według wstępnych wyników ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej
Duda uzyskał 43,50 proc. ważnych głosów w skali całego kraju. Na drugim
miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 30,46 proc., a na trzecim Szymon
Hołownia, na którego zagłosowało
13,87 proc. uprawnionych wyborców.
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Znane są już wyniki niedzielnych wyborów na prezydenta RP. Za dwa tygodnie (niedziela, 12.07) w drugiej turze zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Jeżeli chodzi o Rudę Śląską to wyborcy najwięcej głosów oddali na
tego pierwszego kandydata. W tegorocznych wyborach wyjątkowo duża była
frekwencja. Wyniosła ona 64,51 proc. w skali całego kraju. Pięć lat temu było
to 48,96 proc. (w pierwszej turze).

Jeżeli chodzi o głosujących mieszkańców Rudy Śląskiej, to najwięcej
głosów oddali oni na Andrzeja Dudę
(42,27 proc.). 28,34 proc. wyborców
z naszego miasta zagłosowało z kolei na
Rafała Trzaskowskiego. Na trzecim
miejscu uplasował się Szymon Hołownia (17,10 proc.). 7,45 proc. uprawnionych mieszkańców oddało głos na
Krzysztofa Bosaka, a 2,32 proc. na Roberta Biedronia. Następny na liście jest
Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 1,68 proc. Poniżej 1 proc. głosów
uzyskali kolejno: Stanisław Żółtek,
Waldemar Witkowski, Marek Jakubiak,
Paweł Tanajno i Mirosław Piotrowski.

Joanna Oreł
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EDUKACJA

Nietypowe zakończenie roku szkolnego

Około 19 tysięcy rudzkich uczniów i przedszkolaków oraz przeszło 2600 nauczycieli i 1400 pracowników niepedagogicznych zakończyło w piątek (26.06)
trudny i jedyny w swoim rodzaju rok szkolny. Teraz czas na wakacje, które pozwolą zregenerować siły i doładować akumulatory przed nowym rokiem.
– Miniony rok szkolny był bardzo ciężkim
czasem dla nauczycieli, pracowników oświaty, uczniów oraz rodziców. Przed osobami
związanymi zawodowo z kształceniem dzieci
i młodzieży zostały postawione nowe zadania.
Mimo tego nie zabrakło zapału do pracy, zaangażowania, pasji i wiary w misję, którą one
wypełniają. Dlatego dziękuję dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty za to, że
w wypełnianie swoich obowiązków wkładają
całe serce i są oparciem dla uczniów – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy
Śląskiej. – Z kolei uczniom dziękuję za rok
ciężkiej pracy i nauki. Życzę zasłużonego odpoczynku oraz regeneracji sił. Mam nadzieję,
że we wrześniu uczniowie będą mogli wrócić
z nową energią do swych szkół oraz nauczania w tradycyjnej formie – dodaje.
W roku szkolnym 2019/2020 w Rudzie
Śląskiej funkcjonowało 76 publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, do których uczęszczało 18 648 uczniów. Do
29 rudzkich przedszkoli publicznych uczęszczało z kolei 4396 dzieci, a do sześciu przedszkoli niepublicznych 391 dzieci. Natomiast
w 30 szkołach podstawowych (w tym jednej
dla dorosłych) uczyło się w sumie 10 454
uczniów, a kolei do jednej niepublicznej szkoły podstawowej – szkoły mistrzostwa sportowego – uczęszczało w sumie 130 uczniów.
Poza podstawówkami w mieście funkcjonowały cztery licea ogólnokształcące oraz

W piątek
w SP nr 36
ósmoklasiści
odebrali
świadectwa
z zachowaniem
zasad reżimu
sanitarnego.
jedno dla dorosłych, w których łącznie uczyło
się 1581 osób, zaś w siedmiu szkołach branżowych – 656 uczniów, w sześciu technikach
1840 osób, natomiast w szkole policealnej
– 15. W rudzkich szkołach funkcjonowały
także oddziały specjalne (391 uczniów) oraz
oddziały integracyjne (638 uczniów). W mieście prowadzone było również kształcenie
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia, gdzie łącznie uczyło się 359 uczniów.
– Dziękuję wszystkim za ten rok. Za to, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie podeszli
do swoich obowiązków sumiennie i z pasją.
Nauczanie na odległość było ważnym testem,
który wszyscy zdali wzorowo. Życzę, by nadchodzące wakacje były wypełnione promieniami słońca i pomogły zebrać siły na kolejny
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rok szkolny – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, odpowiedzialna za
resort oświaty.
W związku z tym, że epidemia wciąż jeszcze trwa, w tym roku nie odbywały się uroczyste akademie związane z zakończeniem roku
szkolnego. – Każdy z dyrektorów placówek
oświatowych, mając na względzie przede
wszystkim bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, podejmuje decyzję co do formy odbierania świadectw – poinformowała Aleksandra
Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. – Może
wskazać odbiór w trybie indywidualnym lub
wyznaczyć konkretną godzinę dla danej klasy
czy grupy uczniów. Świadectwa będzie można
również odebrać w innym terminie w sekretariacie szkoły – dodaje.
BP
reklama
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WYWIAD

Rok szkolny inny niż wszystkie

– W tym roku z uwagi na epidemię nie
odbyło się tradycyjne zakończenie roku.
W jaki sposób zorganizowano odbiór
świadectw w przypadku uczniów szkół
podstawowych i średnich?
– Placówki oświatowe musiały niestety
zrezygnować z tradycyjnych, uroczystych
akademii, które zazwyczaj kończyły rok
szkolny. Jeżeli już któraś placówka zdecydowała się na organizację jakiegoś ceremoniału, to odbywał się on w dużo skromniejszej formie. Nie mieliśmy w Rudzie Śląskiej ustalonej jednej formuły odbierania
świadectw, bo przepisy tego nie regulują.
Każdy z dyrektorów musiał sam zdecydować, w jaki sposób to zorganizować, by
odbyło się to z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. W niektórych szkołach to rodzice odbierali za uczniów świadectwa. W innych to uczniowie byli umawiani na konkretne godziny.
– Jak Pani podsumuje ostatnie trzy
miesiące zdalnej edukacji realizowanej
przez placówki oświatowe w naszym
mieście? Czy udało się wypracować
wspólne rozwiązania, czy ze względu na
konieczność wprowadzenia z dnia na
dzień nauczania na odległość, można powiedzieć, że był to jeden wielki eksperyment?
– Nauczyciele musieli przejść przyspieszony kurs nauczania na odległość. Aby
nabyć odpowiednie umiejętności, korzystali ze szkoleń online, samokształcenia,
a także wymieniali się doświadczeniami
i pomysłami z innymi nauczycielami. Każ-

da szkoła opracowała własne sposoby i tryb
realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych. Nie było to wcale proste, bo
bardzo łatwo można było przeciążyć
uczniów nauką i zadaniami do odrobienia.
Potrzeba było trochę czasu, zanim udało
się to zbilansować. Uważam jednak, że nauczyciele, uczniowie i rodzice „dotarli się”
i dobrze sobie poradzili z nową sytuacją.
Muszę też wspomnieć o kolejnych kwestiach, bo dobór odpowiednich metod nauczania i programu to jedna sprawa, a kwestie techniczne to druga, równie ważna.
Nauczania zdalnego nie da się przeprowadzić bez odpowiedniego sprzętu i dostępu
do Internetu. Potrzebne są do tego również
odpowiednie umiejętności informatyczne,
które nie każdy posiada. Żeby wszystko
odbywało się w miarę sprawnie, szkoły
użyczały laptopy uczniom i nauczycielom.
Ponadto na potrzeby zdalnego nauczania
pozyskaliśmy pieniądze na zakup sprzętu
komputerowego dla uczniów szkół podstawowych. Dzięki pozyskanym środkom
w maju zakupiliśmy 40 laptopów. Z kolei
w czerwcu zgłosiliśmy się do drugiej edycji konkursu grantowego. Udało nam się
pozyskać dotację na zakup kolejnych
66 komputerów. Trafią one do uczniów
z rodzin wielodzietnych.
– Czy szykujecie się Państwo – a co za
tym idzie także dyrektorzy szkół – do
kontynuacji zdalnego nauczania od
września? W związku ze spodziewaną
drugą falą epidemii coraz częściej pojawiają się takie sugestie, a resort edukacji

wprost mówi o tym, że scenariusz ten się
sprawdzi. Czy wakacje zostaną zatem
poświęcone na dopracowanie systemu
zdalnego nauczania w rudzkich szkołach?
– W miniony czwartek w jednym z wywiadów pan premier zapowiedział, że od
początku września dzieci i młodzież wracają do szkoły. Z kolei studenci mają wrócić od października na uczelnie. Dodał, że
to jest pewna decyzja. Zobaczymy… Ja byłabym bardziej ostrożna w składaniu takich
deklaracji. Obecnie szkoły podsumowują
działania podjęte w roku szkolnym
2019/2020 i z całą pewnością wyciągnięte
zostaną wnioski do dalszej pracy. Mimo
wszystko chcemy być przygotowani na
możliwość kontynuowania zdalnego nauczania od 1 września. Mamy na to dwa
miesiące – jak to się mówi „aż i tylko”.
Musimy dobrze wykorzystać ten czas, dlatego to będą pracowite wakacje.
– Skoro mowa o wakacjach... co roku
był to czas, kiedy przeprowadzano remonty w placówkach oświatowych. Które szkoły i przedszkola będą remontowane w tym roku?
– Nie chcę zanudzać Pani Redaktor
i Czytelników datami i szczegółami technicznymi, dlatego odpowiem na to pytanie
ogólnie. W ośmiu placówkach oświatowych zaplanowaliśmy prace, które pozwolą dostosować budynki do obowiązujących
przepisów przeciwpożarowych, gwarantujących bezpieczeństwo. W kilku placówkach prace już trwają, niebawem rozpocz-

ną się w kolejnych. Dodatkowo w Zespole
Szkół nr 2 planowany jest remont instalacji
kanalizacyjnej. Z kolei dzięki dotacji z programu rządowego „Posiłek w szkole
i w domu” wyremontowane zostaną pomieszczenia kuchenne w Szkole Podstawowej nr 27 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Planujemy, by wszystkie prace zostały zakończone przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego.
– Czy w tym roku w szkołach realizowane były programy oraz projekty, na które
udało się uzyskać środki zewnętrzne?
– W mijającym roku szkolnym placówki
rozpoczęły realizację programów finansowanych ze środków zewnętrznych. Szkoła
Podstawowa nr 17 oraz Szkoła Podstawowa nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 otrzymają dofinansowanie z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, które zostanie wykorzystane na zakup książek, w tym nowości wydawniczych
i lektur do bibliotek szkolnych. Natomiast
Szkoła Podstawowa nr 27 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 objęte zostaną wsparciem w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego organizacji stołówek
i miejsc spożywania posiłków. Warto też
wspomnieć, że Szkoła Podstawowa nr 16
otrzymała nagrodę za projekt utworzenia
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych
w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szkoła przystąpiła też do kolejnego konkursu ogłoszo-

Foto: arch.

To miał być czas świętowania szkolnych sukcesów, pożegnania z koleżankami i kolegami oraz radosnego powitania wakacji. Tymczasem w maseczkach, z zachowaniem dystansu i innych zasad reżimu sanitarnego uczniowie rudzkich szkół w piątek (26.06) odbierali świadectwa ukończenia kolejnego roku szkolnego. Rozmawiamy z odpowiedzialną m.in. za oświatę wiceprezydent Anną Krzysteczko o tym, jak wyglądały ostatnie miesiące zdalnej nauki oraz co czeka nas w trakcie wakacji i po ich zakończeniu.

nego przez WFOŚiGW – „Zielona pracownia 2020”.
Ponadto Zespół Szkół nr 6 jest w trakcie
realizacji czterech projektów: pierwszy to
Erasmus+, który dotyczy zdobywania
praktycznych doświadczeń za granicą, drugi to modernizacja pracowni kształcenia
zawodowego, trzeci dotyczy poprawy
efektywności kształcenia zawodowego,
a czwarty podnoszenia poziomu kształcenia ogólnego. Z kolei Zespół Szkół nr 1
realizuje projekt pod nazwą „Nowoczesne
szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie
Śląskiej” – biorą w nim udział ZS nr 1,
ZS nr 2, ZS nr 5 i ZS nr 7.
– Ze strony mieszkańców padają pytania o utworzenie klas sportowych w naszym mieście. Czy prawdą jest, że żadna
z nich nie powstanie od nowego roku
szkolnego?
– Rzeczywiście jest z tym problem, ale
jest to niezależne od nas. Utworzenie klas
sportowych wiąże się z przeprowadzeniem
prób sprawności fizycznej dla kandydatów
do oddziałów sportowych, a w związku z zagrożeniem epidemicznym nie było takiej
możliwości. Musimy mieć na względzie
przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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Pobiegną przez 12 godzin!

Najlepsi ultramaratończycy z Polski i zagranicy wezmą udział w XXII Międzynarodowym Rudzkim Biegu Dwunastogodzinnym. Biegowa rywalizacja, która odbędzie się
w sobotę (4 lipca) o godz. 20 na ulicach Nowego Bytomia, tradycyjnie już połączona
zostanie z XI Mistrzostwami Śląska w biegu na dwanaście godzin. Wśród zawodników oprócz ubiegłorocznego rekordzisty Polski w biegu 12-godzinnym Przemysława
Basy, będzie można spotkać rekordzistę w biegu 24-godzinnym Andrzeja Piotrowskiego oraz Andrzeja Wereszczaka, który pobił rekord w biegu 48-godzinnym.
– Rudzki bieg dwunastogodzinny zawsze
cieszy się zainteresowaniem biegaczy. Co
roku organizujemy go w kwietniu, jednak
przez pandemię musieliśmy go przełożyć na
lipiec – mówi organizator biegu oraz rudzki
ultramaratończyk August Jakubik. – Sobotni bieg będzie też inny niż wszystkie do tej
pory, bo odbędzie się bez udziału kibiców,
którzy zawsze tłumnie nas dopingowali.
Mimo to serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji z biegu w mediach. Oprócz rekordzistów takich jak Przemysław Basa,
Andrzej Piotrowski czy Andrzej Wereszczak, zobaczymy także reprezentantki Polski, czyli Małgorzatę Pozorską-Pazdę, Milenę Grzegorczyk-Grabską oraz Agatę Matejczuk – dodaje.
Uczestnicy biegu będą poruszać się po
ulicach Nowego Bytomia, a start zawodów
odbędzie się na placu Jana Pawła II. Następnie sportowcy pobiegną ulicami: Smolenia, Objazdową, Markowej i Damrota.
Długość jednego okrążenia wynosi 1305 m
i 19 cm. Trasa posiada aktualny atest PZLA.
Regulamin tegorocznej edycji biegu znajduje się na stronie: http://augustjakubik.pl/
bieg-12h.
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W czasie biegu trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu, ponieważ niektóre ulice
zostaną zamknięte. Ich zamknięcie nastąpi
w godzinach od 19 (4 lipca) do godziny 9
(5 lipca). Utrudnienia obejmą plac Jan Pawła II, ul. Smolenia, ul. Objazdową, ul. Markowej oraz ul. Damrota. Wyjazd pojazdów
z osiedla: kwadrat ulic Damrota, Smolenia,
Objazdowa i Markowej prowadzony będzie
wyjazdem przy budynku Damrota 7. Ruchem pieszych i pojazdów będą kierować
służby miejskie. – Bardzo prosimy o wyrozumiałość związaną z utrudnieniami oraz
zastosowanie się do zaleceń osób kierujących ruchem, zarówno kierowców, jak i pieszych – zaznacza August Jakubik.
Przypomnijmy, że podczas zeszłorocznej
edycji biegu 12-godzinnego padł nowy rekord Polski wśród mężczyzn, który należał
do Przemysława Basy. Zawodnik TL Pogoni
Ruda Śląska pokonał dystans 148,435 km.
Na drugim miejscu znalazł się Jakub Śleziak, a na trzecim Jarosław Mejer. Z kolei
wśród kobiet najlepsza okazała się Aneta
Rajda, która przebiegła 126,416 km. Drugie
miejsce przypadło Urszuli Szewczyk a trzecie Joannie Reglińskiej.
AL

NAZWY ULIC

Ernest Pohl patronem ulicy

Ernest Pohl, pochodzący z Rudy Śląskiej trzykrotny król strzelców, a także zdobywca największej liczby bramek w najwyższej
klasie rozgrywek piłkarskich w Polsce, będzie patronem ulicy w Rudzie Śląskiej. Jego imieniem nazwana zostanie dotychczasowa ul. Sosinki, przy której znajduje się stadion Slavii Ruda Śląska. To właśnie wychowankiem tego klubu był 46-krotny
reprezentant Polski. Uchwałę nadającą nową nazwę ulicy podjęli na ostatniej (zdalnej) sesji rudzcy radni.
Z inicjatywą uhonorowania najlepszego
ligowego strzelca w historii polskiej piłki wyszli przedstawiciele jego macierzystego klubu – Slavii Ruda Śląska, którzy w ten sposób
chcieli uczcić przypadającą w ubiegłym roku
100. rocznicę jego powstania. Natomiast
z wnioskiem o przyjęcie uchwały w tej sprawie wystąpiła Komisja Infrastruktury i Rozwoju Miasta Rady Miasta.
Ernest Pohl był wychowankiem Slavii Ruda Śląska. W latach 1953-1956 grał dla Legii

Warszawa, natomiast od 1957 roku przez
11 sezonów do 1967 r. występował w Górniku
Zabrze. To właśnie w tym drugim klubie odniósł największe sukcesy. W barwach Górnika
zdobył m.in. osiem tytułów Mistrza Polski.
Podczas 13 sezonów gry w najwyższej piłkarskiej klasie rozgrywkowej w Polsce zdobył
łącznie 186 bramek. Do tej pory jest to najlepszy wynik w historii. Ernest Pohl 46 razy wystąpił także w reprezentacji Polski i zdobył dla
niej 39 bramek. Podczas czwartkowej sesji

radni podjęli także uchwały nadające nowe
nazwy drogom wewnętrznym, przy których
znajdują się działki pod zabudowę jednorodzinną. Część z nich jest już zabudowywana.
W ten sposób w Rudzie Śląskiej przybędą następujące nowe ulice: ul. Spacerowa w rejonie
ul. Szczęść Boże w dzielnicy Ruda, ul. Prostopadła w rejonie ul. Piernikarczyka w Bielszowicach oraz ul. Zygmunta Starego i ul. Władysława Warneńczyka w rejonie ul. Władysława Jagiełły w Kochłowicach.
TK

KORONAWIRUS

Wyrównana walka

Od soboty do poniedziałku liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w naszym mieście wzrosła o 19 osób, ale przybyło też 20 ozdrowieńców. Trwa więc wyrównana walka z epidemią. Wśród kolejnych chorujących mieszkańców Rudy Śląskiej jest m.in. małżeństwo, które o tym, że ma koronawirusa, dowiedziało się w trakcie wakacji w Rewalu.
W sobotę (27.06) liczba chorych (w porównaniu do piątku) wzrosła o cztery osoby.
– Dwie osoby przebywały na kwarantannie,
a do zakażenia doszło w kontakcie rodzinnym. Natomiast dwie następne indywidualnie zgłosiły się na wymaz, ponieważ źle się
poczuły – przekazał wiceprezydent Rudy
Śląskiej, Krzysztof Mejer.
Z kolei w niedzielę (28.06) poinformowano o dziesięciu zakażonych mieszkańcach. – Jeden to górnik z kopalni Budryk,

cztery kolejne to osoby z kwarantanny oraz
trzy osoby, które same zgłosiły się do wymazu. W przypadku tych osób każda z nich jako
powód wykonania badań podawała utratę
węchu i smaku. Dwie ostatnie osoby zakażone to małżeństwo wypoczywające w słynnym
już Rewalu. Oboje są hospitalizowani
w Szczecinie – poinformował Mejer.
Chodzi o sprawę sprzed kilku dni, kiedy
to podczas pobytu w ośrodku wczasowym
w Rewalu kobieta źle się poczuła. Początko-

wo podejrzewano u niej kłopoty kardiologiczne, natomiast po zrobieniu badań okazało się, że są to objawy koronawirusa. Zakażenie potwierdzono także u męża kobiety.
W poniedziałek przybyło dziewięć nowych zakażeń, ale także odnotowano
19 ozdrowieńców. To oznacza, że od początku epidemii ogółem u 393 rudzian wykryto
koronawirusa, z tym że już 290 osób pokonało chorobę (stan na 29.06, godz. 14).
Joanna Oreł
OGŁOSZENIE
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SZPITAL MIEJSKI

SZPITAL MIEJSKI

W ubiegłym tygodniu Szpital Miejski wrócił do wykonywania planowych operacji w zakresie laryngologii i ortopediii, a także zabiegów ginekologicznych i chirurgicznych oraz okulistycznych. Zanim jednak pacjent trafi na
operacyjny stół, musi przejść szereg badań pod kątem koronawirusa. I tak pozostanie jeszcze przez jakiś czas,
bo wszystko wskazuje na to, że na jesień czeka nas druga fala epidemii. O tym, czy przygotowany jest na nią
rudzki Szpital Miejski oraz jak w tej chwili wygląda jego funkcjonowanie, rozmawiamy z dr. n. med. Jerzym
Zdrzałkiem, dyrektorem ds. medycznych.

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej otrzymał 638 tysięcy złotych z funduszu
solidarnościowego województwa śląskiego. Z pieniędzy tych zakupiony
zostanie nowy sprzęt.

– Szpital Miejski wrócił do funkcjonowania na pełnych obrotach?
– W szczytowej fazie epidemii zabiegi w naszym szpitalu były ograniczone
do tzw. pilnych, czyli ratujących życie
oraz onkologicznych. Natomiast od
ubiegłego tygodnia wznowiliśmy wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych na Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Ginekologiczno-Położniczym, Otolaryngologicznym, Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej oraz
Okulistycznym. Podkreślić należy, że
do osiągnięcia poziomu liczby wykonywanych przez szpital zabiegów planowych sprzed czasów epidemii czeka nas
jednak długa droga. To dlatego, że po
pierwsze musimy przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa, co wydłuża
procedurę przyjęcia pacjentów, a po
drugie na każdym oddziale mamy wyznaczone sale do izolowania osób, które
mają niepokojące objawy chorobowe,
mogące wskazywać na COVID-19. Dodatkowo w tej chwili dosyć dużo osób
rezygnuje z planowanych zabiegów, bo
mimo tego, że zarówno pacjenci, jak
i personel są przebadani pod kątem koronawirusa, ludzie obawiają się jeszcze
kontaktu ze służbą zdrowia. Liczba pacjentów jest więc mniejsza.
– Czego więc może spodziewać się
osoba, która czeka na operację
w rudzkim szpitalu?
– Przyjęcia planowe odbywają się
z maksymalnym zachowaniem zasad
bezpieczeństwa. Z każdym pacjentem
przeprowadzamy najpierw telefonicznie
dzień przed planowanym przyjęciem

wywiad epidemiologiczny. Jeżeli wywiad jest ujemny i pacjent wyraża chęć
poddania się zabiegowi, wykonujemy
panel badań potwierdzających brak zakażenia koronawirusem. Na podstawie
wyników i dodatkowych badań laboratoryjnych, które mogłyby wskazywać
na ryzyko wystąpienia COVID-19, pacjent jest przyjmowany na oddział lub
przyjęcie zostaje odroczone na 14 dni
do czasu powtórnych badań. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zarówno naszym chorym, jak i personelowi szpitala bezpieczeństwo epidemiologiczne. Wiemy przecież, że bardzo
dużo osób miało dodatni wynik badań,
a przeszło chorobę bez jakichkolwiek
objawów. Dlatego przestrzegamy zasad
bezpieczeństwa podczas kontaktu z pacjentem. Stosujemy środki ochrony
osobistej i dezynfekcję oraz edukujemy
pacjentów, co do obowiązujących zasad.
– No właśnie. Czy udaje się zdyscyplinować pacjentów podczas wizyty
w szpitalu oraz poradniach przyszpitalnych? Poluzowanie obostrzeń
sprawiło, że część osób np. ,,zapomniała” o obowiązku noszenia maseczek…
– W okresie nasilonej epidemii pojawiało się u nas znacznie mniej pacjentów, więc nie było problemu np. z zachowaniem dystansu. Jednak w tej
chwili przyjmujemy coraz więcej osób.
Oczywiście każda z nich ma mierzoną
temperaturę oraz zbieramy wywiad epidemiologiczny przed wejściem do szpitala. Staramy się też tłumaczyć i apelować, by pacjenci przychodzili na wyznaczoną godzinę. Niestety część osób
nie stosuje się do ustalonych zasad bezpieczeństwa, co naraża nie tylko ich samych, ale także innych pacjentów i pracowników szpitala. Korzystając z okazji
ponownie apeluję do naszych mieszkańców o wykazanie się cierpliwością
i zrozumieniem dla przyjętych przez
szpital obostrzeń, które przede wszystkim mają nas chronić przed zakażeniem
koronawirusem i umożliwić bezpieczne
leczenie innych schorzeń w dobie pandemii. Jednocześnie przypominam tak-

że, że nadal obowiązuje nakaz noszenia
maseczek, dezynfekowania rąk oraz zachowania dystansu społecznego szczególnie w szpitalu i w poradniach.
– Wspomniał Pan o strachu przed
przyjściem do szpitala. Czy w związku z tym zgłaszają się pacjenci z powikłaniami?
– Rzeczywiście widzimy, że liczba
osób ze schorzeniami niezwiązanymi
z koronawirusem jest coraz większa.
Wynika to z kilku kwestii. Społeczna
izolacja – po części przymusowa, a po
części wynikająca ze strachu przed zakażeniem, sprawiła, że ludzie po prostu
unikali kontaktu z innymi. Poza tym pacjenci wręcz bali się pójść do lekarza,
a przez usługę telemedycyny nie wszystkie sprawy da się załatwić. Do tego
ograniczony był kontakt z niektórymi
poradniami. Teraz powoli życie wraca
do normy. Niestety ze względu na czas
izolacji społecznej, jaki miał miejsce
w ostatnich miesiącach, obecnie obserwujemy wzrost liczby osób ze schorzeniami w znacznym stopniu zaawansowania, jak również z powikłaniami. Co
gorsza, coraz więcej pacjentów zgłasza
się do nas z zaawansowanymi procesami nowotworowymi.
– Dziś jesteśmy na etapie „wyciszania się” epidemii. Jednak coraz częściej mówi się o tym, że czeka nas
druga fala. Jak się do niej przygotować?
– Jesteśmy obecnie w stanie stabilizacji dziennej liczby zakażeń. Wcale
liczba zakażeń nie jest niska. Trwają
dyskusje, co do drugiej fali zachorowań.
Jak podkreślają epidemiolodzy, nadal
wiele zależy od nas samych. Dystans
społeczny, dezynfekcja rąk i ostrożność
w niezbędnych kontaktach międzyludzkich może uchronić nas od zakażenia.
Można przypuszczać, że w okresie jesiennym wzrostowi infekcji górnych
dróg oddechowych będzie towarzyszył
wzrost zakażeń koronawirusem. Czas
nauczyć się żyć w nowej rzeczywistości, wykorzystać zdobyte doświadczenia ostatnich miesięcy.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

Dofinansowanie z solidarnościowego
programu w zakresie ochrony zdrowia
dotyczy powiatów i miast na prawach
powiatu województwa śląskiego.
– Środki zostaną przeznaczone na zakup wielofunkcyjnego aparatu USG
z głowicą umożliwiającą diagnostykę

KORONAWIRUS

Maseczki chronią, czy denerwują?

Choć zniesiona została większość obostrzeń, nadal obowiązuje m.in. nakaz noszenia maseczek w m.in. sklepach, kościołach, teatrach i kinach,
galeriach handlowych, restauracjach (do momentu zajęcia miejsc), czy
w urzędach oraz w przestrzeni otwartej, jeżeli nie można zachować dystansu ok. 2 metrów. Wiele osób jednak lekceważy ten obowiązek lub
maseczkę ma zaciągniętą tylko na usta.

Noszenie maseczek nadal jest obowiązkowe
w zamkniętych przestrzeniach (np. w sklepach).

Niedawno rzecznik Ministerstwa
Zdrowia zaapelował m.in. do właścicieli sklepów, aby nie wpuszczali
klientów, którzy nie mają zasłoniętej
twarzy. Natomiast we Wrocławiu
i Krakowie policja kontroluje pasażerów komunikacji publicznej oraz kara
ich za brak maseczek. Jak sytuacja ta
ma się w naszym mieście? Teresa Golda, dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie
Śląskiej podkreśla, że nie jest to takie
oczywiste, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji. – Obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk jest trudny do wyegzekwowania. Z jednej strony pracownicy
sklepów powinni zwracać uwagę
klientom na konieczność stosowania
OGŁOSZENIE

Państwu Zofii i Franciszkowi Mańka
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ i MATKI

składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ruda Śląska

klatki piersiowej i płuc, poza tym kupione będą kardiomonitory, sterylizatory,
skaner RTG oraz agregat prądotwórczy
– wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.
Wniosek w imieniu szpitala składało
miasto. Wartość całego projektu to
798 744 zł.
JO

Foto: Pixabay

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Każdy pacjent badany jest na COVID-19 Dofinansowanie na kolejny sprzęt

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, przy pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowej
znajdującej się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Narcyzów,
która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod miejsce
postojowe dla osoby niepełnosprawnej.

się do przepisów, jednak z uwagi na
fakt, iż część osób z powodów medycznych zwolniona jest z tego obowiązku,
organy władzy mają utrudnione zadanie – podkreśla Teresa Golda.
Dodatkowo samo posiadanie maseczki nie daje stuprocentowej pewności, że uda się uniknąć zakażenia
w kontakcie z osobą chorą. Większość
osób używa przecież maseczek bez
specjalistycznych filtrów. – Maseczka
ochronna może pomagać w ograniczaniu rozprzestrzeniania się niektórych
chorób zakaźnych układu oddechowego. Jednak samo noszenie maski nie
gwarantuje ochrony przed zakażeniem.
Korzystanie z maski powinno być połączone z innymi metodami zapobiegania
zakażeniu, czyli z przestrzeganiem higieny rąk i układu oddechowego oraz
unikaniem bliskiego kontaktu – utrzymywaniem odległości 2 metrów od innych – wylicza Teresa Golda.
Jednak jako że jest to obowiązek
wynikający z rozporządzenia Rady
Ministrów, w przypadku kontroli trzeba liczyć się z karami. Policja może
wypisać mandat w wysokości 500 zł
za niestosowanie się do nakazu zasłaniania nosa i ust.
Joanna Oreł
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OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

Przeprowadzki tanio, dojazd gratis.
Tel. 605-109-517.

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

Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.

Meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby. Tel. 512-121-532.

Sprzedam: M-3 – Osiedlowa, 37 m2,
II p., M-3 – Hlonda, 47 m2, 79 tys., M-4
– Słowiańska, 57 m2, inne atrkcyjne oferty
na www.lokator.nieruchomosci.pl. Tel. 793017-323.

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

Dekarz, tanio. Tel. 880-201-358.

273.

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-

Praca
Firma budowlana Bedamex w Rudzie
Śląskiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 601-504-030 w godz. 8-15.30.

Pranie tapicerki meblowej i dywanów.
Solidnie. Tel. 737-593-999.

Profesjonalne zarzadzanie nieruchomościami. DOM, tel. 504-434-445.

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

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

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

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

Valdi Plus Mikołów doświadczoną pomoc kuchenną do pracy stałej i weekendowej. Kontakt 32 330-05-62, email: valdiplus@valdiplus.pl.

BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.

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

Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń.
Cena 0,40 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

Motoryzacja

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

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

Nieruchomości

Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów.
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

Kupię kamienice całość lub udziały. Tel.
797-299-422.

Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.

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

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

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

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

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

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup samochodów na części. Tel. 32
275-05-47, 603-534-003.

pracy

Zatrudnię emerytkę – rencistę miłą komunikatywną do spokojnej sprzedaży. Halemba. Tel. 501-303-628.

Różne
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp.
Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel.
603-280-675.
BESKIDY – 8 dni od 650 zł z 40% dofinnsowaniem Unijny Program – Spowolnij Starzenie, możliwość dowozu, tel. 501-642-492.

Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od
dnia 19.06.2020 r. do dnia 9.07.2020 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-Kochłowicach pomiędzy ulicami
Wyzwolenia – Wirecką, oznaczonej numerem
geodezyjnym 2152/13 o powierzchni 1072 m2,
użytek „Lz-IV”, obręb Kochłowice, zapisanej
na karcie mapy 4 oraz w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie
Śląskiej pod nr KW GL1S/00011361/6, która
w drodze przetargu nieograniczonego zostanie
sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska (symbol planu 39MNII). Przedmiotowa
działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem
wynoszącym 1/7 część działki
nr 2155/13 o powierzchni 1007 m2, użytki: „Lz-IV,
R-V, N, R-VI”, obręb Kochłowice, k.m. 4,
nr KW GL1S/00011361/6 – z przeznaczeniem
pod drogę dojazdową (symbol planu 39MNII).
Cena wywoławcza (netto)
do przetargu wynosi 198.000,00 zł.
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Państwu
Barbarze i Grzegorzowi
Soluchom
pracownikom Urzędu Miasta
Ruda Śląska
wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych
chwilach po śmierci

OJCA i TEŚCIA
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami
Urzędu Miasta

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

OJCA I TEŚCIA
składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Dróg i Mostów
Urzędu Miasta Ruda Śląska

„Umiera się nie po to, by przestać żyć,
lecz po to, by żyć inaczej.”
Paulo Coelho

Pani
Grażynie Dudzińskiej
dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 20
w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta
Ruda Śląska

Stawka
Wadium
wywoławcza
(zł)
2
(netto/zł/m )

Lp.

Adres lokalu

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

1

Ruda Śląska-Ruda, ul. Sobieskiego 11 lokal na parterze w budynku mieszkalnym

95,49

elektryczna, wod.-kan.

3,00

500,00

2

Ruda Śląska-Ruda, ul. Norwida 2/02
lokal w budynku mieszkalnym

32,96
+ piwnica 16,20

elektryczna, wod.-kan.

6,00

500,00

3

Ruda Śląska-Orzegów, ul. K.A.Hlonda 47/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

134,60
+ teren 418,00

elektryczna, wod.-kan.

5,00

1.000,00

4

Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności 5/9
lokal na parterze w budynku usługowym

223,31

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

17,00

2.000,00

5

Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Kamienna 31/01
lokal na parterze w budynku WMN

48,60

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

9,00

1.000,00

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Niedurnego 26/3
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

28,95

elektryczna, wod.-kan.

9,00

500,00

7

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Niedurnego 22/1
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

121,22

elektryczna, wod.-kan.

9,00

1.000,00

8

Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Czarnoleśna 6A/02
lokal na parterze w budynku WMN

22,20

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

15,00

1.000,00

9

Ruda Śląska-Wirek, ul. Tuwima 8/04
lokal na parterze w budynku mieszkalnym

23,27 + pow.
wspólna 8,24

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

8,00

1.000,00

10

Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 230/01 lokal na parterze w budynku mieszkalnym

21,96

elektryczna, wod.-kan.

5,00

500,00

11

Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 255/02 lokal na parterze w budynku mieszkalnym

22,50

elektryczna, wod.-kan.

5,00

500,00

12

Ruda Śląska-Wirek, ul. Krasińskiego 14A/1 lokal na parterze
w budynku mieszkalnym, wejście przez klatkę schodową

35,70

elektryczna, wod.-kan.

5,00

500,00

13

Ruda Śląska-Bielszowice, ul. ks. J. Niedzieli 51B/8
lokal na piętrze w budynku usługowym

14,00 + pow.
wspólna 3,69

elektryczna,
wod.-kan., c.o.

6,00

500,00

6

Barbarze i Grzegorzowi Soluch
wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach
po śmierci

Lipiec/2020 r.
Termin
oględzin
lokalu (*)

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 9.07.2020 r. do dnia 14.07.2020 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: poz. 1 do 2 – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30, poz. 3 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula,
nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85, poz. 4 – ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-63-13 lub 32 242-64-72, poz. 5 – ul. Radoszowska 108/01, Ruda
Śląska-Kochłowice, nr tel. 32 242-89-15, poz. 6 do 8 – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom, nr tel. 32 244-26-50, 32 244-26-60 , poz. 9 do 13 – ul. Osiedlowa 6, Ruda
Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10.
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 20 lipca 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 20 lipca 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 22 lipca 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 2, godz. 9.30 – poz. 3, godz. 10.30 – poz. 4, godz. 11.30 – poz. 5,
godz. 12.30 – poz. 6 do 8, godz. 13.30 – poz. 9 do 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.
Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. – Anna Starostka – tel. 32 242-01-33, 32 242-06-88 w. 745.
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www.wiadomoscirudzkie.pl

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

Lp.

Adres lokalu

Pow.
Wyposażenie w instalacje
użytkowa

Stawka
wywoł.

inst. elektr., inst. wod.Ruda Śląska-Orzegów 37,00 m2
1.
kan., ogrzewanie piecowe, 4,87 zł/m2
ul. Grunwaldzka 1/4 (1 p + k)
wc na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.2
Ruda Śląska-Orzegów 37,08 m
2.
kan., ogrzewanie piecowe, 4,87 zł/m2
ul. Orzegowska 60/2 (1 p + k)
wc na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.Ruda Śląska-Ruda
36,96 m2
3.
kan., ogrzewanie piecowe, 4,58 zł/m2
ul. Piastowska 11/4 (1 p + k)
wc na klatce schodowej

Termin oglęWadium dzin lokalu
(*)
700 zł

700 zł

700 zł

(*) – 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 15.07.2020 r. do 17.07.2020 r., po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1 i 2
– ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85,
poz. 3
– 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 24 lipca 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 27 lipca 2020 r. (data wpływu
wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokali mieszkalnych w dniu 29.07.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 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. Grunwaldzka 1/4, godz. 10.00 – ul. Orzegowska
60/2, godz. 11.30 – 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

OGŁOSZENIA | 1.07.2020

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 – UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
G.S.M. „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej, ul. Kłodnicka 97 informuje, że unieważnia przetarg nieograniczony z dnia 10.06.2020 r. na 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 GSM „Nasz Dom”,
zgodnie z § 23, Regulaminu przetargowego.

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 22.07.2020 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). Rachunek: 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
„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”.
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.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie w okresie od 1.09.2020 r.
do 31.08.2025 r. z przeznaczeniem na lokalizację ogrodzenia w rej. ul. Glinianej.

