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KORONAWIRUS

OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Przedmiotem sprzedaży w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie
niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: „Bz”, „Lz-IV”,
– 1295/1193 o powierzchni 736 m2, użytek „Bz”,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1.
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.
W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10
część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice,
k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi wolny jest od wpisów;
w dziale IV księgi ﬁguruje wpis, który nie dotyczy udziału Gminy.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1294/1193 i 1295/1193 stanowią teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się
w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną
treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.
Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej,
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami.

Zasady w ,,czerwonej streﬁe”

Powiaty ostrzeszowski, nowosądecki, wieluński, pszczyński, rybnicki i wodzisławski oraz Rybnik, Nowy Sącz i Ruda Śląska
znalazły się na liście miejscowości, w których od soboty (8.08) obowiązuje tzw. czerwona strefa. W związku z największym
wzrostem zakażeń koronawirusem rząd postanowił przywrócić niektóre obostrzenia m.in. w naszym mieście. Dodatkowo
w dziesięciu powiatach w Polsce obowiązuje tzw. żółta strefa.
Rząd wziął pod uwagę dane z ostatnich
tygodni. Na podstawie tego, że nowych
zachorowań było powyżej 12 na 10 tys.
mieszkańców, wytypowano powiaty do
,,czerwonej strefy”. W żółtej natomiast znalazły się te, w których było pomiędzy
6 a 12 zachorowaniami na 10 tys. mieszkańców. W pozostałych miejscowościach, które
zostały oznaczone na zielone, obowiązują
dotychczasowe obostrzenia. W związku
z tym, że w Rudzie Śląskiej przeprowadzane były przesiewowe badania w bielszowickiej kopalni, dane w naszym mieście były
jednymi z najwyższych. O wprowadzeniu
stref Ministerstwo Zdrowia poinformowało
w czwartek rano podczas konferencji prasowej. Nie podano jednak, jakie dodatkowe
obostrzenia mają zostać wprowadzone
w strefach żółtej i czerwonej. Rozporządzenie dotyczące m.in. Rudy Śląskiej zostało
opublikowane dopiero w piątek wieczorem.
– Jako władze samorządowe jesteśmy zaskoczeni samą formą przekazu tej decyzji.

Po raz kolejny usłyszeliśmy od rządu o zapowiedziach niepopartych konkretnymi aktami
prawnymi, a do tego 48 godzin przed wprowadzeniem obostrzeń. Niestety, także rozporządzenie, które ukazało się dopiero w piątek wieczorem, nie rozwiało wszystkich naszych wątpliwości. Nasuwa się pytanie, co
z przedszkolami, które normalnie teraz funkcjonują i pełnią dyżur letni? – komentuje
prezydent miasta, Grażyna Dziedzic. – Obawiam się także o to, czy podział na miasta
zielone i czerwone, nie spowoduje stygmatyzacji naszych mieszkańców. Już w czerwcu
to „przerabialiśmy”, kiedy z kraju dobiegały sygnały o gorszym traktowaniu mieszkańców województwa śląskiego tylko z tego
powodu, że to właśnie tutaj odnotowywano
najwięcej przypadków zakażeń. Obym w tym
przypadku się myliła… – dodaje.
Od soboty (8.08) m.in. w naszym mieście
wrócił obowiązek zakrywania ust i nosa także na zewnątrz. Wprowadzono również limity osób w restauracjach oraz siłowniach.

W lokalach gastronomicznych na jedną osobę muszą przypadać 4 m kw. Natomiast
w siłowniach i klubach ﬁtness powinno to
być 10 m kw. Obostrzenia wróciły też do
kin. Od soboty w kinach tzw. powiatów
czerwonych ma być dostępne co czwarte
miejsce. Ponadto wydarzenia sportowe nadal mogą być organizowane, ale bez udziału
publiczności. Na uroczystościach rodzinnych (m.in. weselach) może się spotykać nie
więcej niż 50 osób. Z kolei w kościołach
może przebywać nie więcej niż 50 proc. obłożenia, a na zewnątrz – do 150 osób. Najwięcej kontrowersji wzbudził pomysł wprowadzenia limitu pasażerów w środkach komunikacji publicznej. To dlatego, że przez
Rudę Śląską przejeżdżają m.in. autobusy,
które kursują także po innych miastach,
znajdujących się w tzw. zielonej streﬁe.
Ostatecznie jednak wprowadzony limit
(30% wszystkich miejsc) dotyczy tylko autobusów lokalnych – linii nr 147, 155, 230
i 255.
Joanna Oreł

Statystyki w Rudzie Śląskiej

W poniedziałek (10.08) po raz pierwszy od kilku tygodni w Rudzie Śląskiej nie odnotowano nowych przypadków zakażeń
koronawirusem. Niestety w weekend przekazano informację o dwóch osobach, które zmarły z powodu COVID-19.
Chodzi o 64-letnią kobietę i 64-letniego
mężczyznę. Tym samym liczba oﬁar śmiertelnych pandemii w naszym mieście wzrosła
do 17. Także w sobotę odnotowano 18 przypadków nowych zakażeń (w tym wśród
12 pracowników bielszowickiej kopalni,
którzy są rudzianami). W niedzielę liczba

zachorowań wzrosła o 9 osób, a więc ogółem
od początku epidemii w Rudzie Śląskiej zaraziły się 892 osoby. Natomiast w poniedziałek nie odnotowano nowych przypadków.
– Wynika to z tego, że pobrane w weekend
wymazy cały czas są analizowane, a ich wyniki będą w kolejnym raporcie. Zwracam, też

uwagę na ciągle dużą – ponad 1200 – liczbę
osób przebywających na kwarantannie.
Oznacza to, że ciągle możemy się spodziewać odnotowywania kolejnych zakażeń
w następnych dniach – wyjaśnił w poniedziałkowym komunikacie wiceprezydent
Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer.
JO

Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi
publicznej ul. Artura Grottgera przez działkę nr 1304/1193. W celu budowy
zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym
tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem
o wydanie warunków budowy zjazdu.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem
wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1294/1193 – 175.000,00 zł,
– dla działki 1295/1193 – 117.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny
podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
i w terminie do dnia 9.09.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:
– dla działki 1294/1193 – 8.800,00 zł,
– dla działki 1295/1193 – 5.900,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Grottgera, działka nr …” „przelewem na rachunek
bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda
Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej
przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

OGŁOSZENIE
O WOLNYM STANOWISKU
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej poszukuje pracownika
posiadającego stopień niepełnosprawności do pracy na stanowisku:
Archiwista zakładowy – Zakres obowiązków:
• Prowadzenie archiwum Spółki w pełnym zakresie.
• Oczekujemy: Osoby z min. średnim wykształceniem, znajomością pakietu Ms Oﬃce
(Word i Excel), ukończonym kursem dot. archiwizacji i brakowania dokumentów.
Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały lub pół etatu, pełny pakiet socjalny,
szkolenia.
Aplikacje prosimy składać w siedzibie MPGM TBS Sp. z.o.o. w Rudzie Śląskiej lub drogą
e-mailową na adres mpgm@mpgm.com.pl
Dokumenty aplikacyjne muszę zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający
znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
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EDUKACJA

Trzy warianty nauki

Tradycyjne nauczanie, zdalne lub mieszane. Ministerstwo Edukacji Narodowej
przedstawiło, jak będzie wyglądał kolejny rok szkolny. Wszystko zależy od liczby
zakażeń w danym mieście lub w samej szkole. O tym, w jaki sposób będzie prowadzona nauka od września, ma decydować dyrekcja placówki wraz z sanepidem oraz władzami miasta. GIS i MEN pracują nad szczegółowymi wytycznymi.
Wstępnie uczniowie mają rozpocząć
naukę w murach szkoły. Oni oraz nauczyciele powinni m.in. dbać o częste mycie
rąk i dezynfekcję, zasłaniać się podczas
kichania i kaszlu oraz unikać dotykania
oczu, nosa i ust. Jednak obowiązek noszenia maseczek będą miały tylko osoby trzecie, które przyjdą do placówki. Zajęcia
mają być tak zorganizowane, aby zachować dystans społeczny. Ponadto sale powinny być regularnie wietrzone. Jeżeli
chodzi o zajęcia gimnastyczne, to sprzęt
sportowy ma być dezynfekowany minimum po każdym dniu zajęć. Podobnie
zresztą jak materiały wykorzystywane
podczas innych zajęć lekcyjnych. Należy
także ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Uczniowie mają mieć tylko swoje niezbędne przybory i książki oraz nie wymieniać się nimi.
Co ważne – do szkoły powinny przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych oraz jeżeli ich rodziny nie są
objęte kwarantanną lub izolacją. Na razie
to ogólne wytyczne, bo wkrótce (do poło-
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wy sierpnia) Główny Inspektorat Sanitarny wraz z MEN mają opracować szczegółowe zasady na wypadek, gdyby w którejś
ze szkół pojawiły się zakażenia lub na danym terenie będzie dużo przypadków zachorowań na koronawirusa.
Chodzi o to, aby była możliwość wprowadzenia elastycznego modelu kształcenia. W wariancie A zajęcia będą prowadzone tradycyjnie w szkole, przy czym
obowiązywać będą powyższe zasady. Natomiast w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły
oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i władze miasta wspólnie zadecydują o tym, czy częściowo lub w ogóle zawiesić stacjonarną pracę szkół. Wtedy
wprowadzony zostanie wariant B lub C.
Ten pierwszy to nauka mieszana. Dyrektor
będzie mógł zawiesić zajęcia w zakresie
wszystkich lub poszczególnych zajęć
i prowadzić kształcenie zdalne. Wariant C
zakłada wprowadzenie w całej szkole
na określony czas nauki na odległość.

Joanna Oreł

Dyrektor szkoły będzie mógł wprowadzić elastyczne
rozwiązania w zależności od skali zagrożenia
epidemiologicznego. W grę wchodzi zawieszenie zajęć grupy,
grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub
całej szkoły w zakresie wszystkich albo poszczególnych zajęć.

KORONAWIRUS

Kolejny wymazobus na ulicach miasta

W związku ze wzrostem liczby zakażeń na koronawirusa w Rudzie Śląskiej władze miasta postanowiły uruchomić trzeci
miejski wymazobus, którego ekipa pobiera próbki od rudzian w celu usprawnienia wykonywania testów.
– Tak złego wyniku nie mieliśmy od
początku pandemii. Sytuacja ta spowodowana jest przede wszystkim zakażeniami wśród górników z ruchu
Bielszowice KWK Ruda – podkreśliła
prezydent miasta Grażyna Dziedzic.
Wymazobus to samochód, który
bezpłatnie został użyczony przez Salony Kanclerz. Z kolei miasto zorgani-

zowało kierowcę, pielęgniarkę, paliwo
i środki dezynfekcyjne. Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej przekazała
środki ochrony osobistej.
Wymazobus, którego obsługa od
ubiegłego tygodnia pobiera w warunkach domowych próbki od rudzian
z podejrzeniem zakażenia koronawi-

rusem, jest trzecim w naszym mieście.
Dotychczas w Rudzie Śląskiej działały dwa wymazobusy. Zostały one uruchomione we współpracy z firmą Fraikin oraz Poradnią Medycyny Rodzinnej Szpakmed – Godula. Ponadto
działa mobilna ekipa wymazowa, zapewniona przez Śląski Urząd Wojewódzki.
JO
OGŁOSZENIA

Komunikat w sprawie
funkcjonowania
Urzędu Miasta
W uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje o konieczności
wprowadzenia w Rudzie Śląskiej obostrzeń:
Od 10 sierpnia do odwołania wprowadzone zostają
ograniczenia liczby klientów przebywających na terenie
Urzędu Miasta Ruda Śląska.
1.

Każdą sprawę realizowaną przez Urząd będzie można
załatwić osobiście, jednak dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie w jednym
pomieszczeniu nie będzie mogła być większa, niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

2.

Prosimy o korzystanie przez klientów wyłącznie
z głównych wejść do budynków Urzędu.

3.

Przypominamy o bezwzględnej konieczności przestrzegania wymogów sanitarnych obowiązujących
w budynkach użyteczności publicznej, polegających
na:
•		zakrywaniu ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej
części, maseczki, przyłbicy, kasku ochronnego,
•		dezynfekcji rąk,
•		zachowaniu dystansu społecznego – zarówno w biurach, jak i na korytarzach Urzędu.
Zachęcamy Państwa do korzystania z alternatywnych form
kontaktów z Urzędem (drogą korespondencji tradycyjnej lub
elektronicznej – poprzez e-mail lub ePUAP).

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości, które zostaną
oddane w najem z przeznaczeniem
pod działalność usługową grunt
pod obiektami, teren przyległy do
działalności oraz drogę dojazdową
w Rudzie Śląskiej w rej. ul. Targowej.
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Krwiodawstwo

– Krew jest lekiem, którego niczym nie
można zastąpić. Podawana jest w stanach
zagrożenia życia. Najnowocześniejsze
i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania,
gdyby nie było krwi. Jedynym jej źródłem
są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa – podkreśla Aleksandra Dyląg, kierownik Działu Organizacji i Marketingu Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. – Krwiodawcy to bezimienni sponsorzy życia. Dzięki nim czyjeś
życie może zostać uratowane. Ktoś ponownie będzie się mógł uśmiechać, a przede
wszystkim żyć. Krwiodawcy są przykła-

Dar ratujący życie
dem, że działanie na rzecz drugiego człowieka jest misją i wartością nadrzędną
– dodaje.
Zapotrzebowanie na krew jest ogromne.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach zaopatruje w krew i jej składniki około 120 szpitali i klinik województwa śląskiego. Każdego dnia do szpitalnych banków krwi
RCKiK przekazuje ok. 200-250 litrów tego cennego leku. – Odpowiednia, stała
rezerwa krwi to bezpieczeństwo nas
wszystkich, gdyż nigdy nie wiadomo, w którym momencie będziemy zmuszeni sami
lub nasi bliscy z niej skorzystać. Najrzadziej występującą grupą krwi jest grupa
AB Rh – (ujemna) – tylko jedna osoba na
100 ma taką grupę, natomiast najczęściej
występującą grupą krwi jest grupa A Rh +
(dodatnia), którą mają 32 osoby na 100
– zaznacza Aleksandra Dyląg.
Niestety, w ostatnich miesiącach
w związku z epidemią koronawirusa wiele
osób, które systematycznie oddawały
krew, zastanawia się, czy czasowo z tego

Krew można oddać w siedzibie głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach, jego terenowych oddziałach i ambulansach
do pobierania krwi. W Rudzie Śląskiej kolejne akcje odbędą się 12 sierpnia
w godzinach 8-14.30 na Placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu oraz 16 sierpnia
w godzinach 8-11 przy Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.

nie zrezygnować. – To, że oddawanie krwi
jest bezpieczne, nie podlega żadnym wątpliwościom. Jednak pierwszy okres epidemii mocno ograniczył liczbę dawców, co
było spowodowane obawą przed zakażeniem się koronawirusem od przypadkowo
napotkanych osób. Dzięki wprowadzeniu
środków ostrożności i oczywiście przestrzeganiu przez dawców rygorów sanitarnych, chętniej pojawiają się oni na akcjach
krwiodawstwa – mówi Dariusz Kaźmierczak, prezes Stowarzyszenia Honorowych
Dawców Krwi przy KWK „Halemba”.
– Mimo tego cały czas apelujemy do mieszkańców Rudy Śląskiej o oddawanie krwi.
Rudzianie odpowiadający na te apele, dają wyraz bezinteresowności i solidarności,
za co serdecznie im dziękujemy – dodaje.
Każdy, kto chce oddać krew, powinien
przed wyjściem z domu zmierzyć temperaturę. Osoby z temperaturą powyżej 37,3°C
nie będą mogły uczestniczyć w akcji
krwiodawstwa i jednocześnie powinny
skonsultować się z lekarzem rodzinnym.
We wszystkich miejscach poboru krwi
znajduje się stanowisko do wstępnej kwalifikacji, gdzie krwiodawca wypełnia ankietę, dezynfekuje ręce i ma mierzoną temperaturę (bezdotykowym termometrem).
Krew może oddać osoba, która m.in.

Foto: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Trwają wakacje. Dla wielu z nas
jest to czas wyczekiwany, pełen
radości, odpoczynku i ładowania
baterii. Jednak krwiodawcy
apelują i zachęcają, żeby nie
zapominać o drugim człowieku
i oddawaniu krwi, która jest
bezcennym darem i może
uratować komuś życie.

OGŁOSZENIA

Wakacje to dobry czas, aby
zrobić coś dobrego dla innych.
w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała
poza granicami RP, nie ma objawów infekcji, nie jest objęta kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym i w ciągu ostatnich
14 dni nie miała kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2.
Po wstępnych ustaleniach dawca zostaje
zarejestrowany i podlega „właściwej”
kwalifikacji do oddania krwi (na dotychczasowych zasadach).
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną RCKiK w Katowicach prosi
o zgłaszanie się do oddawania krwi bez
osób towarzyszących.
Agnieszka Lewko

SZPITAL MIEJSKI

Zakupione ssaki wspomagają pracę lekarzy Oddziału Chorób Wewnętrznych,
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Chorób Płuc, a także Zakładu OpiekuńczoLeczniczego. Nowy sprzęt służy do odsysania m.in. płynów i gazów. Urządzenia
udało się zakupić za sprawą dofinansowa-

Kolejny sprzęt dla pacjentów
nia z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz w ramach projektu „Śląskie pomaga” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Doposażony został także Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala
Miejskiego o urządzenie do nowoczesnej,
elektrycznej tomografii impedancyjnej
(EIT). Pomaga ona w wentylacji płuc, co
pozwala lekarzowi oceniać reakcję płuc
pacjenta przed, w trakcie oraz po interwencjach powiązanych z terapią oddechową. Nowy sprzęt zakupiono za sprawą
dofinansowania z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za kwotę 208 440 zł
brutto.

W ostatnim czasie udało się także zakupić pięć kardiomonitorów, które trafiły na
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
Chorób Płuc, Neurologiczny oraz Ginekologiczno-Położniczy. Urządzenia te służą
do monitorowania parametrów życiowych
pacjentów. Chodzi o badanie EKG serca
oraz pomiary RR (ciśnienia tętniczego),
SpO2 (nasycenia), TEMP (temperatury)
oraz PR (pulsu), a także NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia). Większa liczba
kardiomonitorów umożliwi wydzielenie
izolowanych stanowisk dla pacjentów,
którzy przyjmowani są do szpitala, a u których po badaniu będzie podejrzenie zakażenia wirusem SARS-Cov2 lub zostanie

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Nowe ssaki elektryczne, kolejne
kardiomonitory oraz urządzenie
do nowoczesnej, elektrycznej
tomografii impedancyjnej to
kolejne sprzęty, które udało się
zakupić do Szpitala Miejskiego
w Rudzie Śląskiej m.in. dzięki
dofinansowaniu z GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii.

Elektryczna tomografia impedancyjna
pomaga w monitorowaniu stanu pacjenta.

ono potwierdzone. Kardiomonitory zostały zakupione za sprawą dofinansowania
z GZM-u (ogólny koszt 29 683,80 zł brutto).
Joanna Oreł

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu lokali
mieszkalnych usytuowanych
w budynkach mieszkalnych na
terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Łukowa 15/2,
ul. Łukowa 15/7,
stanowiących własność Miasta
Ruda Śląska a przeznaczonych
do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na
rzecz ich najemców.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości,
która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem
pod urządzenie reklamowe
w rej. ul. 1 Maja.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju
215) wykazu nieruchomości,
która zostanie oddana
w najem z przeznaczeniem
pod placyki gospodarcze w rej.
ul. Stefana Żeromskiego.
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BUDŻET OBYWATELSKI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych oraz garażu na terenie Miasta Ruda Śląska

Sierpień-Wrzesień/2020 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adres lokalu
Ruda Śląska-Ruda, ul. Norwida 2/02
lokal w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Orzegów, ul. K.A.Hlonda 47/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Godula, ul. Joanny 20/04
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN
Ruda Śląska-Godula, ul. K.Goduli 28/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Halemba, ul. Solidarności 5/9
lokal na parterze w budynku usługowym
Ruda Śląska-Kochłowice, ul. Kamienna 31/01
lokal na parterze w budynku WMN
Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Niedurnego 26/3
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Niedurnego 22/1
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 230/01
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Wirek, ul. 1 Maja 255/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym
Ruda Śląska-Bielszowice, ul. ks. J. Niedzieli 51B/2
lokal na piętrze w budynku usługowym
Ruda Śląska-Bielszowice, ul. ks. J. Niedzieli 51B/8
lokal na piętrze w budynku usługowym
Ruda Śląska-Ruda, ul. Szczęść Boże 62A/I/3
garaż w budynku mieszkalnym

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

32,96
+ piwnica 16,20
134,60
+ teren 418,00
91,00
+ piwnica 56,10

elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan., c.o.
elektryczna,
wod.-kan., c.o.
elektryczna,
wod.-kan., c.o.
elektryczna,
wod.-kan., c.o.
elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan.
elektryczna,
wod.-kan., c.o.
elektryczna, wod.
kan., c.o.
elektryczna, ryczałt
10 zł netto + zużycie

109,92
223,31
48,60
28,95
121,22
21,96
22,50
24,16 + pow.
wspólna 6,38
14,00 + pow.
wspólna 3,69
17,52

Stawka
Wadium
wywoławcza
(zł)
2
(netto/zł/m )
5,00

500,00

4,00

1.000,00

10,00

1.500,00

10,00

1.000,00

12,00

2.000,00

8,00

1.000,00

8,00

500,00

8,00

1.000,00

5,00

500,00

5,00

500,00

7,00

500,00

6,00

500,00

8,00

500,00

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 i garażu umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg
lokali użytkowych/garaże
W przypadku zainteresowania lokalem/garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu.
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od dnia 24.08.2020 r. do dnia 28.08.2020 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: poz. 1 oraz 13 – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30; poz. 2 do 4 – ul. Joanny 18
Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85; poz. 5 – ul. Solidarności 22, Ruda Śląska-Halemba, nr tel. 32 242-63-13 lub 32 242-64-72; poz. 6 – ul. Radoszowska 108/01, Ruda Śląska-Kochłowice, nr tel. 32 242-89-15; poz. 7 do 8 – ul. Markowej 22, Ruda Śląska-Nowy Bytom, nr tel. 32 244-26-50, 32 244-26-60; poz. 9 do 12
– 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/garażu 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 31 sierpnia 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/garaż 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.
• oświadczenia o posiadaniu samochodu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu. (EE-17)
• oświadczenia do współwłaściciela pojazdu z informacją jw.
druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże.
oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/garaż przelewem na konto: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010
0109 0321 do dnia 31 sierpnia 2020 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokali użytkowych/garażu
w dniu 03.09.2020 r. oraz pozycję, pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 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 oraz 13, godz. 9.00 – poz. 2 do 4, godz. 9.30 – poz. 5, godz. 10.00 – poz.
6, godz. 10.30 – poz. 7 do 8, godz. 11.00 – poz. 9 do 12
Uwaga: W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu użytkowego/
garażu i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawiczkami.
Informacje o lokalach/garażu 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. 745 lub 744).
Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż 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 (wew. 745).

Wnioski do budżetu
obywatelskiego
po weryﬁkacji
28 zadań spośród 39 zgłoszonych do rudzkiego
budżetu obywatelskiego na 2021 rok zostało zakwaliﬁkowanych do etapu głosowania, w którym
mieszkańcy wybiorą projekty do realizacji. Głosowanie odbędzie się w dniach 7-13 września br.
– Znamy już wyniki pracy zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2021 r. Gratuluję wszystkim wnioskodawcom, których projekty przeszły pomyślnie weryﬁkację
merytoryczną i zostały zakwaliﬁkowane do głosowania.
Jednocześnie zachęcam do promowania swoich pomysłów, aby uzyskały one liczbę głosów, która zapewni ich
realizację w przyszłym roku – mówi prezydent miasta
Grażyna Dziedzic.
Do budżetu obywatelskiego na 2021 rok zgłoszono
39 zadań. Najwięcej projektów – 8 – dotyczy dzielnicy
Wirek. Pozostałe wnioski to Bykowina (7), Halemba
(5), Bielszowice (3), Ruda (3), Orzegów (3), Nowy Bytom (2), Kochłowice (2) i Godula (1). Trzy projekty
dotyczą całego miasta. Jeden projekt ma być realizowany w dzielnicach: Ruda, Nowy Bytom, Chebzie. Jeden
projekt miał dotyczyć dzielnic: Bielszowice, Halemba,
Kochłowice, Orzegów, Ruda, Wirek. Przeważają zadania inwestycyjne, których jest aż 36, przy trzech projektach „miękkich”. Dziewięć propozycji mieszkańcy
określili jako projekty duże (koszt realizacji zadania
wynosi więcej niż 280 tys. zł), a 30 jako małe (z kosztem realizacji do 280 tys. zł), jednak w wyniku weryﬁkacji szacunkowych kosztów realizacji, trzy z nich
przekwaliﬁkowano jako projekty duże.
Wykazy zadań dopuszczonych i niedopuszczonych
do głosowania wraz z opisami zamieszczone są
na stronach 6-7. Można je też znaleźć na stronach
internetowych www.rudaslaska.budzet-obywatelski.org,
www.rudaslaska.pl oraz rudaslaska.bip.info.pl. W przypadku projektów niedopuszczonych do głosowania,
wszyscy projektodawcy otrzymali pisemne uzasadnienia negatywnej weryﬁkacji swoich wniosków.
– Wnioskodawcy mają teraz czas do 14 sierpnia na
ewentualne odwołanie się od decyzji komisji weryﬁkacyjnej. Ostateczną decyzję podejmie wówczas prezydent
miasta, po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią
zespołu ds. budżetu obywatelskiego – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca
zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2021 rok.
Zakwaliﬁkowane projekty zostaną poddane pod
głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie
od 7 do 13 września, za pośrednictwem wspomnianej
platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej
– w wyznaczonych punktach. – Do realizacji wybrane
zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – mówi Grażyna Janduła-Jonda. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 21 września.
Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2021 r.
wyniesie 4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł na projekty
duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż
280 tys. zł), a 3 080 000 zł na projekty małe (z kosztem
realizacji do 280 tys. zł).
Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to ósma tego
typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej.
W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku – 2,375 mln zł,
w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku
– 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, a w 2020
roku – 3 994 000 zł. W pierwszym głosowaniu wzięło
udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 5,2 tys. WG
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Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska na 2021 r.
zadania duże
projekT NR 6
Więcej „kocich oczek” w mieście
– bezpieczniejsi piesi w Rudzie Śląskiej
lokalizacja: Przejścia dla pieszych – ulice:
1. Halembska – Alberta Pakuły
2. Kłodnicka, hala MOSiR – Biedronka
3. 1 Maja – Olszynowa
4. Oświęcimska przy SP nr 18
5. Ks. Ludwika Tunkla przy SP nr 21
6. Radoszowska – Ignacego Łukasiewicza
7. Joanny przy SP nr 40, bliżej ul. Podlas
8. Karola Goduli – Bytomska przy Starej Drukarni
9. Katowicka – Ryszarda Siekiela obok przejścia
wyposażonego już w „kocie oczka”
10. Górnośląska – Skowronków przy „Żabce”
11. Piotra Niedurnego przy Santander Bank
12. Chorzowska – Ratowników
13. Zabrzańska – Węglowa przed zjazdem w ulicę
14. Pawła – Stara
15. Karola Goduli – Kopalnia Karol przy Tesco
16. Główna przy SP nr 8
17.  Edmunda Kokota – Jedności
opis: Wyposażenie kolejnych przejść dla pieszych
w mieście w „kocie oczka” ostrzegające o wejściu
pieszego na przejście. Pulsacyjne diody LED „kocie
oczka” będą migały, gdy pieszy wejdzie na przejście
i ostrzegały kierowców o jego obecności na przejściu.
projekT NR 12
Budowa boisk do piłki nożnej i koszykówki
– Halembska Strefa Aktywności Fizycznej
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Ks.
Pawła Lexa 14.

opis: Budowa infrastruktury sportowej: boisko do
piłki nożnej – wymiary pola gry 40x20 m, nawierzchnia z trawy syntetycznej, piłkochwyty siatkowe,
bramki juniorskie 5x2 m wraz z siatkami, kabiny
dla zawodników, oświetlenie LED, kosze na śmieci
stalowe, boisko do koszykówki – wymiary pola gry
28x15 m, nawierzchnia z poliuretanu, kosze do koszykówki, oświetlenie LED montowane na elewacji
budynku szkoły, ławki bez oparć, kosze na śmieci.
Montaż kamery obrotowej wraz z systemem monitoringu, tablice regulaminowe metalowe.
projekT NR 13
Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13
oraz miejsce do gry w tenisa stołowego
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 13,
ul. Ks. Józefa Niedzieli 61
opis: Wykonanie nowego placu zabaw, uwzględniającego urządzenia dla najmłodszych dzieci,
nastolatków oraz dzieci na wózkach inwalidzkich,
ogrodzonego płotem. Wykonanie strefy ze stołami
do tenisa stołowego oraz strefy relaksu z zadaszonymi stolikami i ławkami. Całość będzie monitorowana przez system kamer.
projekT NR 16
Budowa bieżni lekkoatletycznej
wraz z ogrodzeniem
lokalizacja: IV Liceum Ogólnokształcące,
ul. Orzegowska 25
opis: Wykonanie 100-metrowej, 4-torowej, tartanowej bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do
skoku w dal w ciągu bieżni. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych, w ciągu od linii działki

z DPS Senior wzdłuż tyłu obiektu szkoły. Wykonanie
i zamontowanie kamiennych stolików do gry w szachy, warcaby oraz stołów do ping-ponga.
projekT NR 17
Boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej nr 8
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1
opis: Modernizacja istniejącego ogólnodostępnego boiska żużlowego i stworzenie na jego
miejscu nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej). Montaż bramek, ławek i koszy na śmieci.
projekT NR 20
Skatepark przy Miasteczku Ruchu Drogowego
lokalizacja: Teren przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego w okolicach ul. Kolberga
opis: Budowa dużego betonowego skateparku
o powierzchni 800-900 m2 z ok. 10 przeszkodami, w tym co najmniej: funboxy, jumpboxy i spine – przeszkody do skakania oraz banki, quatery
i minirampa – do rozpędzania się i sztuczek, bowl
– fragment zagłębienia do wykonywania sztuczek.
projekT NR 25
Rewitalizacja obiektu sportowego
„Tartan Niebieskie Dachy – Bykowina”
lokalizacja: Boisko rekreacyjne przy ul. Górnośląskiej
opis: Rewitalizacja obiektu sportowego poprzez
wyłożenie podłoża tartanowego, wykonanie nowego ogrodzenia, postawienie nowych koszy do ko-

szykówki, bramek do piłki nożnej. Na 1 części podłoża wykonanie gier: grzyb, mini droga do jazdy na
rowerach itp., montaż stołów do tenisa stołowego,
stołów do gry w chińczyka/szachy, ławek, koszy na
śmieci, tablic kredowych, tablic kredowych z liczydłem, stojaków rowerowych.
projekT NR 34
Rewitalizacja Skweru Żwirki i Wigury
lokalizacja: Skwer Żwirki i Wigury w Rudzie
opis: Rewitalizacja skweru poprzez: zasypanie
niecki basenowej oraz urządzenie zieleni (bylinami, krzewami, krzewinkami wieloletnimi), montaż
4-5 tablic informacyjnych, prezentujących historię dzielnicy (górnictwo, hutnictwo), renowację
pomnika wraz z punktowym podświetleniem,
uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego,
wymianę istniejącej nawierzchni na nową, przepuszczalną, dolomitową o drobnej frakcji, zakup
i montaż dwóch ławek (uzupełnienie) oraz koszy
na śmieci, zakup i montaż mebli miejskich (ławek
– huśtawek).
projekT NR 38
Rowerowy Pumptrack na godulskim „Paryżu”,
czyli rowerowy plac zabaw dla małego
i dużego, dla profesjonalisty i początkującego,
przy osiedlowej ścieżce rekreacyjnej
lokalizacja: Osiedle „Paryż”, ul. Jesionowa – obręb placu zabaw
opis: Budowa rowerowego pumptracka wraz z ławką dla widzów, specjalnym stojakiem na rowery, tablicą informacyjną – regulaminem użytkowania.

zadania małe
projekT NR 1
Piramida linowa i inne nowe atrakcje na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego
lokalizacja: Plac zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego w rejonie ul. Kolberga
opis: Uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw poprzez dodanie nowych urządzeń zabawowych: piramidy
linowej, zestawu zabawowego integracyjnego, huśtawki podwójnej z siedziskiem kubełkowym dla młodszych
dzieci oraz siedziskiem płaskim dla starszych dzieci,
2 altanek z ławostołem i koszami na śmieci, wykonanie
chodnika łączącego parking z placem zabaw, ustawienie znaku wskazującego drogę do placu zabaw.
projekT NR 2
Miasteczko u Pszczółek – nauka i zabawa
przygotowaniem do pełnienia ról społecznych
oraz postawy przyjaciela przyrody
lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 37,
ul. Obrońców Westerplatte 7A
opis: Wzbogacenie placu zabaw o elementy symbolizujące życie w mieście – elementy zabawowe: domek,
domek ze zjeżdżalnią, ciężarówka, koparka, statek,
warsztat mechaniczny, huśtawka pająk. Zbudowanie
scenerii „pasieki” oraz wymiana ogrodzenia.
projekT NR 3
„Gdy na niebie słonko świeci, na plac zabaw
biegną dzieci”
lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 21, ul. Licealna 7
opis: Budowa funkcjonalnego, atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw – elementy zabawowe: zestaw wielofunkcyjny do zabawy, zestaw huśtawek,
huśtawka wagowa podwójna, huśtawka dwuosobo-

wa na sprężynie, karuzela tarczowa. Montaż osłony
zaciemniającej piaskownicę, ławek, kosza na śmieci.

projekT NR 4
Wymiana ogrodzenia na terenie cmentarza
komunalnego przy ul. 1 Maja
lokalizacja: Cmentarz komunalny, ul. 1 Maja
opis: Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego, wykonanie napisu „CMENTARZ KOMUNALNY”
na murze przy bramie wjazdowej.
projekT NR 5
Uczmy się i bawmy czyli naukowo-sensoryczny
plac zabaw dla wszystkich na terenie
Miejskiego Przedszkola nr 47
lokalizacja: Miejskie Przedszkole nr 47,
ul. Szramka 7
opis: Stworzenie naukowo-sensorycznego placu
zabaw: montaż urządzeń nawiązujących do świata fizyki. Doposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy wóz strażacki, karuzela typu trzmiel, bujaki
sprężynowe, piaskownice. Wykonanie dojścia
do placu zabaw oraz montaż płotka i furtki przed
wejściem na plac zabaw.
projekT NR 7
Street Workout Park Bielszowice
lokalizacja: Teren przy Orliku, ul. Jasna
opis: Wykonanie niewielkiego obiektu sportowego do wykonywania ćwiczeń, głównie z masą własnego ciała (gimnastyka, kalistenika) pozwalającego rozwijać siłę, dynamikę, koordynację ruchową
i ogólnie pojętą sprawność fizyczną.
projekT NR 10
Festiwal PolskaÉire w Rudzie Śląskiej w roku 2021

lokalizacja: Muzeum Miejskie, pomieszczenia
i ogrody Miejskiego Centrum Kultury, Stacja Biblioteka
opis: Zorganizowanie Festiwalu PolskaÉire w Rudzie Śląskiej, który ma na celu świętowanie przyjaźni polsko-irlandzkiej. Całość programu będzie urozmaicona motywami związanymi ze śląską kulturą
regionalną. Proponowany termin festiwalu – 2-4
lipca 2021 r. Uwaga: Realizacja zadania uwarunkowana dokonaniem cesji (na rzecz miasta Ruda Śląska) praw do organizacji festiwalu.
projekT NR 14
Zagospodarowanie terenu zewnętrznego
przy budynku mieszkalno-usługowym
przy ul. Jankowskiego 6
lokalizacja: ul. Jankowskiego 6
opis: Wykonanie 15 miejsc parkingowych + 1 miejsca dla osoby niepełnosprawnej z nawierzchni
z płyt ażurowych oraz drogi dojazdowej z kostki
brukowej. Nasadzenie niskich krzewów oraz wysiane trawy.
projekT NR 18
Bielszowice Trails – etap 2: rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica
lokalizacja: Park Strzelnica
opis: Rozbudowa zrównoważonych rowerowych
tras terenowych Bielszowice Trails o dwie kolejne
linie: łatwą superflow i trudną natural z elementami drewnianymi.
projekT NR 19
Modernizacja boiska do koszykówki/wymiana
nawierzchni boiska wraz z montażem
piłkochwytów. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 6

lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Bytomska 8
opis: Przebudowa istniejącego boiska do koszykówki poprzez: wymianę istniejącej nawierzchni
twardej (stary asfalt) na nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 14x23 m, montaż koszy (siatki),
umieszczenie ławeczek, koszy na śmieci, stojaka na
rowery.

projekT NR 21
Kolorowy i bezpieczny plac zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 27
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Zamenhofa 12
opis: Wykonanie bezpiecznego i kolorowego placu
zabaw – elementy zabawowe: zestaw zabawowy,
busik, straż pożarna, huśtawka potrójna z bocianim
gniazdem, huśtawka ważka na sprężynach, karuzela tarczowa, bujaki pieski i koniki, walec wspinaczkowy. Montaż ławek i koszy na śmieci.
projekT NR 23
Ficinus – strefa relaksu
lokalizacja: Teren przy Bibliotece Ficinus
opis: Ekspozycja górniczych wagoników jako
symbol historii – transport dwóch wagoników
górniczych z terenu kopalni Wujek, odnowienie
(pomalowanie) i ustawienie wagoników, zagospodarowanie skarpy poprzez nasadzenie zieleni,
montaż schodów i ławek. Urządzenie łąki kwietnej,
utwardzenie terenu pod funkcję sceny artystycznej,
montaż urządzeń zabawowych.

www.wiadomoscirudzkie.pl
projekT NR 26
DOBRE, BO NASZE… Najlepsze Polskie
Filmy na dużym ekranie
lokalizacja: Kino Patria, ul. Chorzowska 3, ogród
Miejskiego Centrum Kultury
opis: Spotkanie z ciekawymi gośćmi i projekcje
kultowych polskich filmów.
projekT NR 27
Budowa wiaty na przystanku Bykowina
Górnośląska Stanowisko 2
(kierunek Wirek)
lokalizacja: Przystanek Bykowina Górnośląska
w rejonie skrzyżowania ulic Górnośląskiej i Gwareckiej
opis: Montaż wiaty przystankowej
projekT NR 28
Zielona przestrzeń dla mieszkańców
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lokalizacja: Skwer przy ul. Furgoła
opis: Rewitalizacja zielonego skweru poprzez remont nawierzchni alejek, montaż ławek parkowych,
koszy na śmieci i koszy na psie odchody, karmników
oraz urządzenie terenu zielonego – ozdobne nasadzenia, pergole.
projekT NR 30
Czas relaksu w Dolinie Kochłówki
lokalizacja: Teren wzdłuż istniejącej drogi rowerowej na odcinku od gródka średniowiecznego
do granicy z Wirkiem
opis: Wykonanie ścieżki edukacyjnej wzdłuż istniejącej drogi rowerowej – montaż ławek wraz ze stojakami rowerowymi, postawienie tablic informacyjnych (o gródku średniowiecznym, o faunie i florze
wokół, o trasach rowerowych w Rudzie Śląskiej),
karmników, koszy na śmieci i na psie odchody.

projekT NR 33
MINI TOKYO
lokalizacja: Obiekty MOSiR Ruda Śląska, Plac
Jana Pawła II 6, Przedszkola Miejskie
opis: Projekt zakłada zorganizowanie zawodów
sportowych w 14 konkurencjach sportowych: piłka
ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, zapasy w stylu klasycznym, tenis stołowy, akrobatyka
sportowa, wędkarstwo, zawody przedszkolaków,
rugby, szachy, pływanie, karate, ju jitsu. Impreza
rozpocznie się uroczystym otwarciem, a zakończy
ceremonią zamknięcia. Każdy uczestnik otrzyma
pamiątkową koszulkę oraz poczęstunek, zwycięzcy zawodów otrzymają nagrody. Uwaga: Zgodnie
z informacją wnioskodawcy „nie istnieje żaden
klucz doboru dyscyplin w projekcie, gdyż mógłby
on spowodować wykluczenie kogoś w jego uczestnictwie.”

projekT NR 35
Zagrajmy razem! – budowa multifunkcyjnego
boiska przy SP 21
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 21, ul. ks Ludwika Tunkla 125
opis: Budowa obiektu sportowego przeznaczonego do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – boisko do siatkówki, badmintona i gier zespołowych
z powierzchnią polipropylenową.
projekT NR 37
Rudzkie serca – umiejscowienie w każdej
dzielnicy miasta koszy w kształcie serca w celu
zbierania plastikowych nakrętek po butelkach
z przeznaczeniem na cele charytatywne
lokalizacja: Punkty w 11 dzielnicach miasta
opis: Zainstalowanie pojemników w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek na cele charytatywne.

WYKAZ PROJEKTÓW NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA 2021 r.
zadania duże
projekT NR 8
Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od
skrzyżowania ul. Jaronia do końca
ul. Podlaskiej
lokalizacja: ul. Podlaska na odcinku
od skrzyżowania z ul. Jaronia do końca
opis: Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicy
Podlaskiej
uzasadnienie: Koszt realizacji projektu przekracza limit środków określony dla zadania dużego,
realizacja nie jest możliwa w ciągu roku, wymaga
dokonania podziału posiadanej dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Podlaskiej.

projekT NR 9
Modernizacja amfiteatru i boisk do piłki ręcznej
oraz do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 2
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gwarecka
opis: Renowacja boiska do piłki ręcznej 40x20 m
oraz koszykówki: wymiana nawierzchni z asfaltowej
na poliuretanową, wymiana koszy do koszykówki,
bramek do piłki ręcznej, ławek w amfiteatrze, postawienie nowych koszy na śmieci, budowa ogrodzenia zabezpieczającego – piłkochwytów, zakup
i montaż monitoringu wizyjnego, budowa bieżni

lekkoatletycznej 2-torowej do biegu na 60 metrów,
wykonanie chodnika.
uzasadnienie: Koszt realizacji projektu przekracza limit środków określony dla zadania dużego.
projekT NR 36
Mały Park Rowerowy
lokalizacja: Obszar pomiędzy ul. Zgrzebnioka
a ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 2
opis: Zagospodarowanie terenu poprzez montaż
ławek (na obrzeżu parku) i stojaków rowerowych,
wykonanie tras do jazdy wraz z oznakowaniem

poziomym i pionowym, postawienie koszy na
śmieci, urządzenie zieleni (z pozostawieniem istniejącego zadrzewienia), wykonanie mosteczków,
(opcjonalnie), oświetlenie terenu oraz ogrodzenie
od ulicy
uzasadnienie: Realizacja projektu na wskazanych działkach nie jest możliwa – nieruchomości
gruntowe zaliczane są do terenów podatnych na
zalewania i podtopienia, a każda nowa inwestycja
likwidująca powierzchnie przepuszczalne może
przyczynić się do podtapiania pobliskich terenów
zurbanizowanych.

zadania małe
projekT NR 11
Boisko do siatkówki i skocznia w dal
– modernizacja infrastruktury sportowej przy
Szkole Podstawowej Sportowej nr 15
lokalizacja: Szkoła Podstawowa Sportowa
nr 15, ul. Energetyków 15
opis: Modernizacja infrastruktury sportowej: boiska do siatkówki – wymiary pola gry
18x9 m, nawierzchnia poliuretanowa, kompletny zestaw do siatkówki, ławki dł. 2 m bez oparć,
kosz na śmieci oraz skoczni w dal wraz z rozbiegiem: skocznia w dal wypełniona piaskiem,
rozbieg o nawierzchni poliuretanowej ok. 40 m,
kompletne wyposażenie, ławki dł. 2 m bez oparć,
kosz na śmieci, tablica regulaminowa metalowa.
uzasadnienie: Realizacja projektu nie spełnia
wymogu celowości i gospodarności.
projekT NR 15
„Wesołe podwóreczko” – modernizacja
placu zabaw dla dzieci oraz budowa miejsc
parkingowych przy ul. Maya
lokalizacja: ul. Antoniego Maya 7, 12, 14, 16, 18
opis: Demontaż istniejącej infrastruktury wraz
z przeniesieniem placyku gospodarczego w inne
miejsce, instalacja zestawu zabawowego utrzymanego w żywych kolorach oraz spełniającego
elementy edukacyjne. Montaż infrastruktury:
ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej
/regulamin korzystania. Ogrodzenie placu zabaw. Budowę miejsc postojowych (w tym dla
osób niepełnosprawnych) wzdłuż ulicy oraz wokół placu zabaw.
uzasadnienie: Realizacja projektu na wskazanym terenie nie jest możliwa ze względu na zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie dotyczące wymaganych odległości miejsc postojowych oraz placu zabaw.
projekT NR 22
Wypożyczalnia gier planszowych
lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej – Filia nr 21, ul. Grzegorzka 8
opis: Zakup egzemplarzy gier planszowych,
karcianych. Stworzenie bazy internetowej dostępnych gier, w której będzie można zamawiać
online dostępne pozycje. Zaadaptowanie pomieszczenia w bibliotece na rzecz wypożyczalni – zakup wyposażenia. Utworzenie stanowisk
w bibliotece, przy których można będzie zagrać
w gry stacjonarnie lub zorganizować turnieje gier
planszowych. Zakup akcesoriów, które dodatkowo zabezpieczą komponenty gier.
uzasadnienie: Projekt zakłada realizację zakresu rzeczowego zaliczanego do wydatków bieżących na wyposażenie.
projekT NR 24
Wykonanie miejsc postojowych
„Kiss and ride” wraz z parkingiem dla autokaru
wycieczkowego, samochodów osobowych oraz
rowerów przy Szkole Podstawowej nr 3.
Wykonanie dojścia – chodnika do wejścia
głównego budynku oraz zagospodarowanie
terenów zielonych wraz z małą architekturą
na terenie szkoły. Wykonanie utwardzonego
miejsca na odpady segregowane
i niesegregowane.
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Norwida 10

opis: Wykonanie miejsc postojowych „Kiss and
ride” wraz z parkingiem dla autokaru wycieczkowego, samochodów osobowych oraz rowerów.
Wykonanie dojścia – chodnika do wejścia głównego budynku oraz zagospodarowanie terenów
zielonych wraz z małą architekturą na terenie
szkoły. Wykonanie utwardzonego miejsca na odpady segregowane i niesegregowane.
uzasadnienie: Lokalizacja parkingu na terenie
szkoły koliduje z istniejącą stacją transformatorową i silnym uzbrojeniem podziemnym. Realizacja projektu może nie być możliwa w ciągu roku
z uwagi na konieczność wycinki ok. 15 drzew.
projekT NR 29
Przyjazna okolica w centrum miasta. Wirek
lokalizacja: Teren przy ul. 1 Maja 311-313
opis: Wykonanie parkingu, remont chodnika,
urządzenie terenu zielonego w pobliżu parkingu
oraz na chodniku, postawienie koszy na śmieci
i na psie odchody
uzasadnienie: Nieruchomości gruntowe, na
których zaplanowano realizację projektu, należy
w pierwszej kolejności zagospodarować zgodnie
z podstawowym przeznaczeniem wynikającym
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wniosek dotyczy terenu z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję
usługową. Na tym terenie parkingi oraz zieleń
urządzona to jedynie funkcja uzupełniająca, która winna być realizowana po zrealizowaniu funkcji podstawowej.
projekT NR 31
Nowa nawierzchnia na ul. Łowieckiej

lokalizacja: ul. Łowiecka
opis: Wykonanie drogi – długość ok. 120 m z asfaltu lub kostki
uzasadnienie: Realizacja projektu nie jest
możliwa w ciągu roku – z uwagi na rozległą sieć
uzbrojenia podziemnego (teletechnika, energetyka, kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza)
budowa drogi wymaga wykonania pełnej dokumentacji projektowej, niezbędne jest również
uzgodnienie inwestycji z gestorami sieci.
projekT NR 32
The walls of art freedom
– Ściany wolności artystycznej
lokalizacja: Bielszowice, Halemba, Kochłowice, Orzegów, Ruda, Wirek
opis: Projekt budowy 6 ścian wolności artystycznej umożliwiający mieszkańcom miasta
legalne rozwijanie umiejętności artystycznych
i wyrażanie poglądów.
uzasadnienie: Dwie spośród działek wskazanych jako miejsca realizacji zadania nie należą do
gminnego zasobu nieruchomości.
projekT NR 39
Utworzenie nawierzchni do jazdy na rolkach
na terenie lodowiska przy Burloch Arenie
lokalizacja: Lodowisko na terenie Burloch
Areny, ul. Bytomska 15
opis: Doposażenie sztucznego lodowiska o sztuczną nawierzchnię, w postaci plastikowych paneli
do jazdy na rolkach i wrotkach z możliwością składania i demontażu paneli według potrzeb
uzasadnienie: Projekt zakłada realizację zakresu rzeczowego zaliczanego do wydatków na
zakupy inwestycyjne.
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

OFERUJE DO NAJMU W DRODZE ROKOWAŃ

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

RUDA
UL. PIASTOWSKA 35A/02

ul. Piastowska 35A/02

WIREK
UL. TUWIMA 8/04

ul. Tuwima 8/04

Rokowania odbędą się po złożeniu wniosku przez osoby zainteresowane w siedzibie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka
z o.o., ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska.
Uczestnicy rokowań zobowiązani są do:
1. wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególny lokal użytkowy przelewem na konto:
ING Bank Śląski o/Ruda Śląska, numer rachunku bankowego: 03 1050 1331 1000 0010 0109
0321, do dnia rokowań (data wpływu wadium na konto Organizatora rokowań) w opisie podając: wpłata wadium na rokowania poz. (lp. lokalu z ogłoszenia),
2. Zapoznania się z Regulaminem rokowań (Zarządzenie nr SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018 r.),

•

lokal o powierzchni 17,15 m2,

•

lokal położony na parterze budynku
mieszkalnego, będącego własnością Gminy,

•

w pobliżu ogólnodostępne miejsca postojowe,

•

wejście do lokalu oraz witryna od ulicy
Piastowskiej,

•

ulica Piastowska po remoncie,

•

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

•

kwota wpłaty wadium wynosi 500,00 zł,

•

stawka czynszu najmu wyjściowa do rokowań
netto: 8,00 zł nie mniej niż 5,00 zł,

•

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%),

•

lokal przeznaczony na działalność handlowousługową.

•

lokal – pokoje o powierzchni 23,27 m2 + pow. do
wspólnego użytku 8,24 m2 (korytarz, wc)

•

lokal położony na parterze budynku mieszkalnego,
będącego własnością Gminy,

•

lokal usytuowany w pobliżu miejskiego targowiska,

•

w pobliżu ogólnodostępne miejsca postojowe,

•

wejście do budynku od ulicy Tuwima,

•

okna lokalu z widokiem na zagospodarowane
podwórko,

•

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

•

kwota wpłaty wadium wynosi 1.000,00 zł,

•

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

•

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

•

do stawki należy doliczyć podatek VAT (23%),

•

lokal przeznaczony na działalność usługowo-biurową.

3.

Zapoznania się ze stanem technicznym oferowanych lokali po uprzednim telefonicznym kontakcie z danym Rejonem Eksploatacji Budynków tj.:
dla poz. 1 – ul. Janasa 13 Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30,
dla poz. 2 – ul. Osiedlowa 6 Ruda Śląska-Wirek nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10,
4. przesłania drogą e-mailową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów niżej wymaganych
dokumentów i druków, które można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl
w zakładce: przetargi/najem lokali/rokowania lokali użytkowych.
Zważywszy na zawieszenie bezpośredniej obsługi w Spółce, spowodowanej zwalczaniem zagrożenia COVID-19, wszelkie informacje nt. oferowanych lokali użytkowych znajdują się na stronie
www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem lokali/rokowania lokali użytkowych.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560605.
Tapety, malowanie, gładź, panele,
itp. Tel. 505-946-693.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398273.
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.
Przeprowadzki tanio, dojazd gratis.
Tel. 605-109-517.
Meble na wymiar: kuchnie, szafy,
garderoby. Tel. 512-121-532.
Dekarz, tanio. Tel. 880-201-358.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek,
wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606274-056.
Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu najlepszego kredytu gwarancja
skuteczności – zadzwoń, tel. 695-450168.

Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
Hydraulik, tel. 797-599-031.

NIERUCHOMOŚCI
Kupię kamienice całość lub udziały.
Tel. 797-299-422.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 730-770-900.
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. 793-017323.

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

OGŁOSZENIA | 12.08.2020
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

AUTO-SKUP – wszystkie marki.
Tel. 505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,40 gr/kg. DOBRA CENA
AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32
771-61-31, 502-097-300. Ruda ŚląskaChebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu
Skarbowego).

PRACA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

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

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

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone
w dniach 3.12.2019 r., 10.03.2020 r. i 7.07.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Pomoc kuchenną przyjmiemy do restauracji. Tel. 600-410-944.

Przedmiotem sprzedaży w drodze rokowań z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląską są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności
Gminy Miasta Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul.
Ludwika Mierosławskiego, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek „Bz”,
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytek „Bz”, „R-IVb”,
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: „Bz”, „R-IVb”,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1.
Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

Zatrudnię mężczyznę na pełny etat w
ogrodnictwie i budownictwie do pracy ﬁzycznej. Informacji udzielam pod nr tel.
691-911-683.

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

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

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733031-261.

BESKIDY – 8 dni od 650 zł z 40% doﬁnnsowaniem Unijny Program – Spowolnij Starzenie, możliwość dowozu, tel.
501-642-492.

JEŚLI TY LUB KTOŚ Z TWOJEJ RODZINY
CHORUJE NA SERCE – OD DZISIAJ MOŻESZ
LECZYĆ SIĘ W GABINECIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
PRZY ULICY WAWELSKIEJ 7.
Oferujemy pełne spektrum nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej świadczone
przez ekspertów. ECHO serca, EKG, Holter, badanie snu, kontrole rozruszników!
Nie czekaj na zawał serca! Kwaliﬁkacja kardiologiczna do szczepień na grypę
oraz NOWOŚĆ – panel badań Covid-19. Recepta na leki refundowane w tym dla
seniorów w cenie! Nie czekaj i zadbaj o siebie już teraz!
Więcej szczegółów na www.twojeserce-naszatroska.pl

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu garażu na terenie
nieruchomości przy ul. E. Kokota 167 w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
1. Garaż murowany o powierzchni 17,20 m2
•
stawka wywoławcza
– 9,00 zł/m2
•
stawka wadium
– 500,00 zł – zaliczona na poczet przyszłych wpłat
Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki.
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto: ING BŚ O/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010
0109 0321 w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) i przesłać jego
skan drogą e-mailową na adres monikas@mpgm.com.pl.
Bliższych informacji udziela Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej pod numerem telefonu nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 (wew. 744
lub 747).
Organizator przetargu zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości
inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część
działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym
1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW
GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi wolny jest od wpisów; w dziale IV księgi
ﬁguruje wpis, który nie dotyczy udziału Gminy.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska działki nr 1297/1193, 1302/1193 i 1303/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczających
w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się w granicy
strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową o regularnym kształcie posiadają dojazd
z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez działkę nr 1304/1193.
Ceny wywoławcze (netto) do rokowań dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1297/1193 – 93.000,00 zł,
– dla działki 1302/1193 – 94.000,00 zł,
– dla działki 1303/1193 – 91.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone w rokowaniach zostaną powiększone o należny
podatek od towarów i usług.
Rokowania odbędą się w dniu 8.09.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213
Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl)
i w terminie do dnia 1.09.2020 r. dokonają wpłaty zaliczki w wysokości :
– dla działki 1297/1193 - 4.700,00 zł,
– dla działki 1302/1193 - 4.700,00 zł,
– dla działki 1303/1193 - 4.600,00 zł,
z dopiskiem „zaliczka – ul. Mierosławskiego, działka nr ….” przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się
dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00,
czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
pok. 217 w godzinach pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska, w zamkniętej kopercie
z napisem „oferta – ul. Mierosławskiego, działka nr …”. Zastrzega się prawo do
odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

www.wiadomoscirudzkie.pl

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

RUDZKA
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12
tel. 32 248-24-11 /-15/,
fax 32 248-43-22

ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta Ruda Śląska

ogłasza, że posiada do wynajęcia lub nabycia
od zaraz zawarte w wykazie lokale użytkowe
+ boksy handlowe.

Lp.

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

2.

Ww. wykaz oraz szczegółowe informacje
dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz
pod nr tel. 32 248-24-11 (wew. 311, 267) lub
w Dziale Członkowsko-Lokalowym (pokój 118)
w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

1.

3.
4.
5.
6.

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu
lokali mieszkalnych usytuowanych
w budynkach mieszkalnych na terenie
Miasta Ruda Śląska:
– ul. Międzyblokowa 18/44,
– ul. Międzyblokowa 2/44,
– ul. Jana Gierałtowskiego 16A/4,
– ul. Ludwika Zamenhofa 1A/18,
– ul. Zwycięstwa 6/3,
– ul. Orzegowska 8D/4,
– ul. Ks. Józefa Czempiela 7/8
stanowiących własność Gminy Miasta
Ruda Śląska a przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na
rzecz ich najemców.

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. Aedakcja: 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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7.
8.

Adres lokalu
Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 149/2
Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 11/7
Ruda Śląska-Ruda
ul. Piastowska 31/7
Ruda Śląska-Ruda
ul. Górnicza 1/1
Ruda Śląska-Ruda
ul. Potokowa 5/4
Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 33/7
Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/13
Ruda Śląska-Orzegów
ul. Orzegowska 60/2

Pow.
użytkowa
106,00 m2
(3 p + k + łaz. + wc)
38,46 m2
(1 p + k)
51,00 m2
(2 p + k)
36,09 m2
(1 p + k)
37,00 m2
(1 p + k)
39,19 m2
(1 p + k)
35,44 m2
(1 p + k)
37,08 m2
(1 p + k)

Wyposażenie w instalacje
inst. elektr., inst. wod.-kan.,
c.o. etażowe węglowe
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc suche
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc suche
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej
inst. elektr., inst. wod.-kan., ogrzewanie
piecowe, wc na klatce schodowej

Stawka
Termin oględzin
Wadium
wywoławcza
lokalu (*)
6,86 zł/m2

1.200 zł

4,58 zł/m2

700 zł

4,87 zł/m2

700 zł

4,87 zł/m2

700 zł

4,35 zł/m2

700 zł

4,65 zł/m2

700 zł

4,58 zł/m2

700 zł

4,87 zł/m2

700 zł

(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stornie 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 19.08.2020 r. do 21.08.2020 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
terminu z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.:
poz. 1
– ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 244-17-10 lub 32 242-06-48
poz. 2, 3, 4, 5 – ul. Janasa 13A Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52,
poz. 6, 7, 8
– ul. Joanny 18 Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32/24-81-788 lub 248-20-85.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej i zobowiązani są do przesłania,
nie później niż do dnia 28 sierpnia 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 31 sierpnia 2020 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu
lokali mieszkalnych w dniu 02.09.2020 r. oraz pozycję pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 września 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. Kokota 149/2, godz. 10.00
– ul. Piastowska 11/7, godz. 10.45 – ul. Piastowska 31/7, godz. 11.30 – ul. Górnicza 1/1, godz. 12.15 – ul. Potokowa 5/4, godz. 13.00 – ul. Bytomska
33/7, godz. 13.45 – ul. Grunwaldzka 1/13, godz. 14.30 – ul. Orzegowska 60/2.
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.
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Wywiad

– W lutym tego roku został Pan mistrzem Europy w swojej dyscyplinie. Co
znaczy dla Pana ten sukces?
– Grappling to nie jest dyscyplina olimpijska. Nie da się jej porównać do zapasów
i innych sportów olimpijskich, gdzie konkurencja i poziom są „kosmiczne”. Niemniej ciężko pracowałem na to, aby dostać
się do kadry i wystartować w tych mistrzostwach. Kiedy dostałem się do finału, pomyślałem o przebytej drodze, trudzie
i o tym, że się udało. To był moment wzruszenia. Nawet mi się nie śniło, żeby wysłuchać „Mazurka Dąbrowskiego” na podium. Reprezentowanie naszego kraju
traktuję bardzo poważnie.
– Proszę powiedzieć troszkę więcej
o dyscyplinie, jaką jest grappling i jak
zaczęła się Pana przygoda z tym sportem.

Ucząc innych, uczymy siebie
– Grappling to tak naprawdę formuła
pomiędzy zapasami a brazylijskim jiu-jitsu, której przepisy faworyzują walkę
w „stójce”. Starty w grapplingu rozpocząłem dopiero w 2019 roku bez żadnych planów czy oczekiwań. To przede wszystkim
przygotowanie taktyczne pod przepisy.
Sam zasób technik zawiera techniki z zapasów i brazylijskiego jiu-jitsu, a ja jestem
weteranem zapasów w stylu wolnym
oraz mam za sobą liczne starty w brazylijskim jiu-jitsu czy MMA.
– Dlaczego akurat takie dyscypliny jak
zapasy, grappling i również jiu-jitsu?
– Wszystko zaczęło się w SP nr 6
w Orzegowie w 2000 roku. Wtedy właśnie
mój późniejszy trener, Tomasz Garczyński, rozpoczął pracę w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego. Zorganizowano wtedy pokaz zapaśniczy, który ściągnął do klubu mnóstwo dzieciaków. Utworzyła się świetna grupa kolegów. Do tego
doszły autorytet trenera, niecały kilometr
na halę i wsparcie miasta. To wszystko pomogło mi wytrwać tak długo w sporcie. Na
początku nie ma się pojęcia, jaką drogą się
podąża. Dopiero w trakcie podróży pojawiają się znaki i dokonujemy wyboru,
w jakim kierunku będziemy szli. ZKS Slavia to miejsce, któremu zawdzięczam bardzo dużo. Nie byłoby medalu na mistrzostwach Europy w Rzymie, gdyby nie solidne zapasy, które zawdzięczam trenerom
Tomaszowi Garczyńskiemu, Władysławo-

wi Dziurze i Marku Garmulewiczowi. Jestem ośmiokrotnym medalistą mistrzostw
Polski seniorów. Brałem udział i zdobywałem medale podczas wielu imprez w Polsce. Byłem również wieloletnim członkiem kadry narodowej w zapasach, gdzie
reprezentowałem nasz kraj na arenie międzynarodowej. Z kolei regularne treningi
brazylijskiego jiu-jitsu rozpocząłem w Bastionie Ruda Śląska – teraz Academii Gorila u Tomka Paszka i Jarka Rataja. Tutaj
także atmosfera i ludzie odegrali kluczową
rolę w trenowaniu. Uważam, że mało co
tak łączy i uczy szacunku, jak właśnie
sporty walki.
– Dalej trenuje Pan zapasy?
– Tak, jeżeli czas mi na to pozwala. Skupiam się na nich zwłaszcza w okresie
przygotowawczym do mistrzostw Polski
oraz w ramach niemieckiej ligi zapaśniczej,
w której walczę już ośmiu lat. Od pięciu lat
reprezentuję klub RSK Gelenau, dla którego stoczyłem w ubiegłym roku 18 walk
przez cztery miesiące. Mało gdzie dostaję
taki wycisk jak w Slavii. Przekłada się to
na moje ogólne przygotowanie. Na tym
etapie nie ma już dla mnie czegoś takiego
jak odcięcie się od zapasów. Zapasy mam
we krwi. Gdyby pasja do zapasów miała
się skończyć, stałoby się to dawno temu.
Kluczem do każdego mojego sukcesu jest
wytrwałość. Nauczyły mnie tego zapasy
i jest to dla mnie najcenniejsza życiowa
lekcja.

– Pana praca zawodowa również wiąże się ze sportem?
– Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w SP nr 41, gdzie mamy pięć
oddziałów klas sportowych o profilu zapaśniczym. Pracuję głównie z nimi. Mój
dzień wygląda tak, że po pracy w szkole
prowadzę zajęcia i trenuję w Slavii lub
w Nelson Club. Jest to klub, który założyłem w 2016 roku i staram się go rozwijać
w każdej wolnej chwili. Wszystkie rzeczy,
które robię, łączą się ze sobą i przenikają
nawzajem. Moim celem jest żyć sportem
i dla sportu oraz dzielić się tym darem ze
wszystkimi, którzy chcą z niego korzystać.
Uważam, że praca szkoleniowca pomogła
mi podwyższyć poziom sportowy, bo
umiejętność objaśniania techniki, polega
na jej rozumieniu, dlaczego robimy tak,
a nie inaczej. Pomogło mi to dostrzec wiele detali i błędów, które sam popełniałem.
Nauczyłem się także dużo od trenerów,

Foto: arch.

Kamil Wojciechowski to
rudzianin, który m.in. stanął
na najwyższym stopniu
mistrzostw Europy
w grapplingu. Sportowiec
trenuje także zapasy
oraz brazylijskie jiu-jitsu.
W rozmowie z nami opowiada
o sportowej pasji i karierze
oraz o przekazywaniu
miłości do sportu
swoim podopiecznym.

z którymi prowadzę zajęcia, czyli od Tomasza Rogali i Eli Garmulewicz. Jest taki
cytat „ucząc innych, uczymy siebie” i to
sprawdziło się w moim przypadku. AL
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