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Informujemy, że z powodu aktualnej sytuacji epidemicznej
do 14 lutego redakcja ,,Wiadomości Rudzkich”
czynna jest w poniedziałki, środy i piątki od godz. 8 do godz. 12.
W pozostałe dni i godziny redakcja pracuje zdalnie.
W sprawie interwencji, spraw redakcji można kontaktować się
pod nr tel. 512-295-228. W sprawie ogłoszeń oraz osobistego
umówienia się proszę dzwonić pod nr tel. 889-771-365.
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Co dalej
z basenem
w Nowym
Bytomiu?
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Dach targu
do wymiany
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INWESTYCJE

– Przy realizacji tego typu inwestycji bazujemy głównie na środkach unijnych. Dodatkowo szukamy też innych źródeł finansowania, dzięki którym możemy pokryć w części także i sam wkład własny. W ubiegłym
roku udało nam się w ten sposób zrealizować już trzy zadania z zakresu termomodernizacji. Również i w tym przypadku, dzięki
środkom z Metropolii, ponownie uda nam

MOSiR z dociepleniem
się zastosować taki montaż finansowy
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Sama
termomodernizacja
siedziby
MOSiR-u obejmować będzie ocieplenie
ścian oraz dachu wraz z wymianą jego pokrycia. Dodatkowo wymieniona zostanie
stolarka drzwiowa i część stolarki okiennej,
a także wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa. – Poprawi się także sama estetyka budynku. Oprócz nowej elewacji zmodernizowane zostaną wejścia do budynku
wraz ze schodami i zadaszeniami. Ponadto
wymienione zostanie oświetlenie fasady – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
Prace przy termomodernizacji budynku potrwają pięć miesięcy od momentu
przekazania terenu budowy wyłonionemu w przetargu wykonawcy. Koszt inwestycji wyniesie ponad 560 tys. zł. Zdecydowana większość z tej kwoty pochodzić
będzie z pozyskanego pod koniec 2019 r.
dofinansowania unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dodatkowo inwestycja objęta będzie wsparciem finansowym
przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu działań na rzecz
ograniczania niskiej emisji. Ponad
200 tys. zł na ten cel przyznano miastu
jeszcze w ubiegłym roku. W związku z rozstrzygniętym przetargiem kwota ta ostatecznie będzie jeszcze zaktualizowana.

Przypomnijmy, że w tym roku na inwestycje z zakresu termomodernizacji, władze
miasta w budżecie zaplanowały ponad
8 mln zł. Z tych środków ocieplonych ma
zostać dziewięć budynków wielorodzinnych. Chodzi tu o budynki przy ul. Damrota 5, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A,
Gierałtowskiego 2, Kokota 127-129-131,
Mickiewicza 1, Bielszowickiej 112, Kokota 149 oraz Sikorek 49-51-53-55-57. Ostatnie cztery dodatkowo podłączone zostaną
do nowego źródła ciepła.
Od początku aktualnej perspektywy unijnej na działania związane z termomodernizacją Ruda Śląska pozyskała łącznie ponad
34,2 mln zł. Ostatnie dofinansowanie z Unii
Europejskiej udało się pozyskać w styczniu,
kiedy to przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach rozstrzygnięty został konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.7.1 „Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim”. Pozyskane ponad 2 mln zł pozwoli na termomodernizację
budynków wielorodzinnych przy: ul. Tuwima 8 i Sienkiewicza 3 w Wirku, ul. Janasa 15, Janasa 21, ul. Zabrzańskiej 23 w Rudzie, ul. Jagiellońskiej 3 w Bykowinie
i ul. Niedurnego 24-26 w Nowym Bytomiu.
Ten ostatni budynek podłączony zostanie
także do sieci ciepłowniczej. Ponadto przy-

Foto: mat. pras. UM Ruda Śląska

Kolejna inwestycja z zakresu
termomodernizacji
realizowana będzie w Rudzie
Śląskiej. Tym razem
modernizacji energetycznej
poddany zostanie
budynek administracji
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji znajdujący
się przy ul. Hallera
w Nowym Bytomiu.
Koszt przedsięwzięcia
wyniesie ponad 560 tys. zł.
W większości sfinansowane
zostanie ono ze środków
unijnych oraz dotacji
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.

Wizualizacja budynku MOSiR-u po remoncie.

znane dofinansowanie pozwoli na przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków wielorodzinnych przy ul. Kokota
121-123-125 i ul. Kokota 133-135-137
w Bielszowicach. Realizacja wszystkich
inwestycji objętych dofinansowaniem
planowana jest na 2022 r.
Jak zapewniają władze miasta, to nie
jest koniec starań o środki zewnętrzne na
działania z zakresu termomodernizacji.

– Czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze
jednego konkursu. Tu możemy pozyskać
łącznie 2,7 mln zł. Złożone wnioski dotyczą termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ul. Bielszowickiej 114,
1 Maja 99, Gliwickiej 10, Janasa 13 i 17
oraz ul. Kingi 68 – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. Rozstrzygnięcie tego konkursu zaplanowano na
luty br.
TK
OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazu lokalu mieszkalnego usytuowanego na terenie Miasta
Ruda Śląska: pl. Jana Pawła II 3/8,
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonego do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

3

www.wiadomoscirudzkie.pl

miasto |10.02.2021

WYWIAD

– Ostatnie miesiące ze względu na
COVID-19 nie były łatwe, zarówno dla
przedsiębiorców, jak i pracowników. Jak
przełożyło się to na rynek pracy w Rudzie
Śląskiej?
– W grudniu 2020 roku – bo to najbardziej
aktualne dane dot. stopy bezrobocia, które upublicznił GUS, stopa bezrobocia wynosiła kolejno: 3,4 proc. w Rudzie Śląskiej, 4,9 proc.
w województwie śląskim, a średnia krajowa
wynosiła 6,2 proc. Stopa bezrobocia w miastach ościennych w grudniu 2020 roku wynosiła: 7,3 proc. w Świętochłowicach, 10 proc.
w Bytomiu, 7 proc. w Zabrzu, 4,3 proc. w Chorzowie, 1,7 proc. w Katowicach oraz 4,3 proc.
w Mikołowie. W 2020 roku w Rudzie Śląskiej
nie obserwowaliśmy znacznych wahań w obszarze bezrobocia, które wyróżniałyby ten rok
na tle lat ubiegłych. Porównując analogiczne
dane z tożsamego okresu 2019 roku – w mieście odnotowano wzrost stopy bezrobocia
o 0,7 proc., w województwie – o 1,3 proc.,
a w Polsce – o 1 proc. W styczniu obserwujemy
zwykle wzrost osób rejestrujących się (w styczniu 2021 r. stopa bezrobocia była o 0,3 proc.
wyższa niż w grudniu 2020 r.). Analizując dane
statystyczne, należy uwzględnić zjawisko sezonowości. W ubiegłym roku na bieżąco prowadziliśmy nabory osób, chcących otrzymać
dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach tych środków
można ubiegać się nie tylko o bezzwrotne dotacje na utworzenie firmy, ale także o doradztwo
i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy

Rok w Urzędzie Pracy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia biznesu. W 2020 roku powstały
64 nowe firmy, wszystkie są aktywne. Jeden
z wniosków został złożony przez osobę niepełnosprawną, która w ramach środków PFRON
otrzymała dotację i obecnie prowadzi swoją
firmę. Urząd Pracy działa również w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umożliwiając pracodawcy i pracownikom bezpłatne
lub dofinansowane w 80 proc. szkolenia. Udało
się nam pozyskać na rok 2020 celową kwotę
ok. 780 tys. zł, co przełożyło się na podpisanie
42 umów. Jako jeden z pierwszych urzędów
pracy już 20 stycznia 2020 roku ogłosiliśmy
nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń dla
pracodawców i pracowników rudzkich firm.
Zapraszamy także w tym roku. W drugiej połowie lutego ogłosimy kolejny nabór wniosków.
– Jakie są dane co do stopy bezrobocia za
styczeń tego roku oraz jak wygląda to w porównaniu do roku ubiegłego? Czy ewentualne różnice wynikają z epidemii koronawirusa?
– W styczniu tego roku w Urzędzie Pracy
zarejestrowanych było ogółem 1585 osób.
W analogicznym miesiącu ubiegłego roku było
to 1298 osób. Liczba osób zarejestrowanych
wzrosła więc o 287 osób. Na razie trudno
stwierdzić, czy wzrost ten wynika z sytuacji
wywołanej COVID-19. Taką tezę będziemy
mogli postawić dopiero w ujęciu długoterminowym. W styczniu bieżącego roku do Urzędu
Pracy zgłoszono 508 ofert pracy. W tożsamym
okresie w 2020 roku pracodawcy przedłożyli
621 ofert. Jeżeli chodzi o formy wsparcia oferowane pracodawcom, znacznie zwiększyło się
zainteresowanie możliwością refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla
osoby niepełnosprawnej z PFRON. W samym
styczniu 2021 r. do Urzędu Pracy zgłoszono
chęć utworzenia 11 takich stanowisk.
– Z jakich form wsparcia pracodawcy
mogli korzystać za pośrednictwem PUP
w ostatnich miesiącach, a wynikających
z pandemii COVID-19?
– W roku ubiegłym udało nam się pozyskać
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 40 mln zł i efektywnie wydatkować ją prawie w całości. Była ona przeznaczona na realizację zadań wskazanych w Ustawie

o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pomoc była realizowana
w obszarze różnych form wsparcia – np. jednorazowej bezzwrotnej pożyczki do 5 tys. zł, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
w przypadku spadku obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19, czy dofinansowania części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy
niezatrudniającego pracowników. W ramach
tych działań podpisaliśmy z rudzkimi pracodawcami i przedsiębiorcami oraz stowarzyszeniami i kościelnymi osobami prawnymi, ponad
5500 umów, co obrazuje ogromną skalę korzystania z tego wsparcia. Jednak koniec roku
2020 nie był jednoczesnym końcem udzielania
wsparcia. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej w obecnej formie udzielane będzie do 30 czerwca 2021 r. dla
przedsiębiorców, którzy nie otrzymali jej do tej
pory lub nie wykorzystali pełnego okresu podlegającego finansowaniu. Obecnie skupiamy
się zarówno na rozliczaniu transz dofinansowań z roku ubiegłego, jak i realizujemy nową
tarczę 6.0, tzw. branżową. Pozwala ona na
udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikro i małego przedsiębiorcy w określonych
branżach. Dotację dla mikroprzedsiębiorców
i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych.
– Niedługo minie rok, odkąd została Pani
dyrektorem rudzkiego Urzędu Pracy. Jak
Pani podsumuje minione miesiące?
– Trudna sytuacja gospodarcza, będąca skutkiem pandemii COVID-19, postawiła w bieżącym roku przed publicznymi służbami zatrudnienia szereg dodatkowych, lecz priorytetowych zadań. Realizacja wsparcia w ramach
Tarczy Antykryzysowej wymagała od nas wypracowania szeregu procedur, dzięki którym
środki finansowe mogły być w sposób ciągły
skierowane do rudzkich przedsiębiorców. Celem, który obrałam za priorytetowy, była wielotorowość – jednoczesne, efektywne wdrażanie założeń Tarczy Antykryzysowej oraz dynamiczne działania Urzędu Pracy w ramach in-

strumentów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Przez cały czas
umożliwiona była rejestracja elektroniczna,
w trybie ciągłym wypłacane były świadczenia
(np. zasiłki oraz stypendia). W ramach Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego realizowaliśmy formy wspierające
przedsiębiorców i pracodawców – m.in.: staże,
prace interwencyjne, refundacje doposażenia
lub wyposażenia stanowiska pracy. Ostatnia
z form była również realizowana w ramach
środków PFRON, dzięki którym trzy osoby
niepełnosprawne rozpoczęły swoją pracę
z gwarancją minimum dwuletniego okresu zatrudnienia. Realizowano również aktywizację
zawodową repatriantów. Forma ta umożliwiła
pracodawcy odzyskanie kosztów ponoszonych
przez niego z tytułu zatrudnienia repatrianta
w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres
do 12 miesięcy. Aby lepiej poznać potrzeby
rynku pracy, diagnozujemy go poprzez nasze
badania. Doskonałym przykładem były przeprowadzone przez Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej badania „Pokolenia na rynku pracy. Badania Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej”. Dzięki temu pokazaliśmy procesy zachodzące na rynku pracy, które w coraz
w większym stopniu wynikają między innymi
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Jak epidemia koronawirusa
wpłynęła na działalność rudzkich
przedsiębiorców oraz zatrudnienie
w Rudzie Śląskiej? Stopa bezrobocia
w naszym mieście przez cały 2020 rok
wzrosła o ok. 0,7 proc., a w grudniu
wyniosła 3,4 proc., co jest dobrym
wynikiem w porównaniu do miast
ościennych. Natomiast przedsiębiorcy
korzystali z różnych form wsparcia
m.in. w ramach tarcz antykryzysowych.
O tym, jakie były ostatnie miesiące,
jeżeli chodzi o funkcjonowanie
Powiatowego Urządu Pracy
w Rudzie Śląskiej, rozmawiamy
z dyrektor Beatą Płaczek.

ze zmian demograficznych, związanych
w głównej mierze ze starzeniem się społeczeństwa. W 2020 roku informacje dotyczące pokoleniowych badań własnych rynku pracy ukazały się na łamach prestiżowego periodyku pt.
„Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”. Tekst w języku angielskim autorstwa
prof. Rafała Mustera dotyczy problematyki
kompetencji cywilizacyjnych. Czasopismo
znajduje się na prestiżowej liście Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ostatni rok to
rok ciągłych zmian, definiujących zasady funkcjonowania aktualnego rynku pracy. Istotny
jest fakt, iż jest to prawdopodobnie tendencja
długofalowa. Tendencja, która wpływa i będzie
wpływać na otoczenie biznesowe przez najbliższe lata, co oznacza, że zarówno przedsiębiorcy, jak i urzędy pracy mają przed sobą szereg wyzwań, które umożliwią przystosowanie
się i efektywne funkcjonowanie w nowych warunkach.
Joanna Oreł

KORONAWIRUS

Kolejne zmiany w obostrzeniach
Otwarte hotele, stoki, kina, teatry oraz baseny to kolejne decyzje rządu w sprawie obostrzeń
wprowadzonych na czas epidemii koronawirusa. Branże te będą mogły wznowić działalność
na dwa tygodnie w reżimie sanitarnym i z ograniczeniami, jeżeli chodzi o liczbę osób.
Od 12 lutego otwarte zostaną hotele, ale
do 50 proc. dostępnych pokoi (restauracje
hotelowe pozostaną zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi). Ponadto
swoją działalność wznowią m.in. kina, teatry, opery i filharmonie (zajętych może być
maksymalnie 50 proc. miejsc, obowiązują
maseczki i zakaz jedzenia). Poza tym otwarte zostaną baseny. Nie dotyczy to jednak
aquaparków. Działalność rozpoczną też stoki narciarskie. Ponadto wznowiony zostanie
amatorski sport na świeżym powietrzu. To
oznacza otwarcie boisk zewnętrznych
oraz kortów. – Uruchamiamy ten zestaw lu-

zujący, ale w sposób warunkowy – ryzyko
transmisji jest duże, więc w kolejnych tygodniach od nas będzie zależało to, co będzie
dalej się działo – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia
Adam Niedzielski. – Jeśli sytuacja będzie
rozwijała się lepiej, to możliwe, że będą kolejne luzowania. Zależy od tego, czy będziemy przestrzegać reżimu sanitarnego
– tj. dystans, dezynfekcja, maseczka – dodał.
Nadal zamknięte będą siłownie i kluby
fitness. To samo dotyczy restauracji (posiłki
tylko na wynos lub na dowóz).

JO
REKLAMA
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LUDZIE Z PASJĄ

Rudzki nauczyciel zna aż 14 języków obcych!

– Kiedy po raz pierwszy zetknął się
Pan z językiem obcym?
– Z językami obcymi zetknąłem się po
raz pierwszy w domu. Konkretnie z dwoma – czeskim i niemieckim. Czeskim, ponieważ dochodził do nas sygnał telewizji
czeskiej, którą namiętnie oglądałem (wtedy nie było jeszcze telewizji kablowej, czy
internetu) i niemieckim, ponieważ moi rodzice, którzy należą do pokolenia dorastającego w czasie wojny, mówili w domu po
niemiecku w sytuacjach, w których nie
chcieli przy mnie czegoś powiedzieć. Poza
tym warto wspomnieć, że w moim domu
mówiło się po śląsku.
– Który język obcy jest Panu najbliższy i z jakich względów?
– Najbliższe są trzy – czeski, niemiecki
i włoski. To były moje trzy pierwsze języki, z czego czeski i niemiecki były opanowane najwcześniej. Włoski podobał mi się
od zawsze i jako dziecko szukałem każdej
okazji, żeby go usłyszeć.
– Co decyduje o tym, że ma Pan chęć
uczenia się kolejnych języków?
– Są to podróże i brzmienie, ale chyba
też ciekawość czegoś nowego. Generalnie
języki są moją pasją i poświęcam im bardzo dużo czasu. Zawsze mam ochotę
sprawdzić się w czymś, czego jeszcze nie
potrafię.
– Z jakich metod korzysta Pan podczas nauki? Wiele osób ma problem
z tym, by biegle władać jednym lub
dwoma językami, a Pan zna ich aż 14.
Proszę podzielić się tym, jaki jest Pana
sekret.
– Ludzie często zniechęcają się nawet
przy drobnych porażkach. Często później
mówią, że im nic z nauki języka nie wyszło, bo robili błędy. Błędami na początku
się nie przejmujmy. Każdy je robi. Należy
po prostu wytrwale i systematycznie się
uczyć. Nawet 15 minut dziennie jest lepsze

niż godzina raz na miesiąc. Jeśli
chodzi o metody, jest ich wiele
i każdy – widzę to także u uczących się – musi odkryć swoją. Ja
jestem wzrokowcem, po części
słuchowcem, więc większość rzeczy muszę sobie po prostu zapisać. Staram się też mówić, czasem
sam do siebie, ale daje to efekty
choćby w postaci tego, że sam
siebie słyszę. Warto też jest zastanowić się przed nauką języka, jakiego słownictwa najczęściej używamy i w jakich kręgach tematycznych się poruszamy. I od tego
właśnie zacząć. To przyśpiesza
proces mówienia i łatwiej zapamiętujemy rzeczy, które są nam
potrzebne.
– Czy to znajomość języków
obcych sprawiła, że wybrał Pan
zawód nauczyciela?
– Zawsze chciałem uczyć. Nie
pamiętam, żebym chciał robić coś innego.
Zastanawiałem się kiedyś czego, ale języki
przeważyły nad wszystko inne. Zacząłem
już na pierwszych studiach w szkole językowej i potem tak się to dalej rozwijało.
_ W jaki sposób zachęca Pan swoich
uczniów do nauki języka? Co na nich
najbardziej działa?
– Powiedziałbym, że groźba złej oceny,
ale to tylko żart. Na poważnie – staram się
w nich wywołać motywację – powód, dla
którego będą chcieli się uczyć języka.
Może to być wyjazd, a w przypadku dorosłych szansa na pracę za granicą albo zrozumienie, o czym się mówi w ulubionym
serialu.
– Czy zamierza Pan kontynuować naukę kolejnych języków obcych?
– Oczywiście. Obecnie uczę się chińskiego, japońskiego i wietnamskiego.
W przypadku chińskiego i japońskiego du-

Foto: arch. prywatne

Nauczyciel z Rudy Śląskiej, Szymon Kasperek potrafi mówić biegle w 14 językach obcych – m.in. po niemiecku,
francusku, włosku, portugalsku, rosyjsku, czesku, bułgarsku, norwesku i szwedzku. Ten niezwykły człowiek został
niedawno członkiem HYPIA, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Hiperpoliglotów (osób mówiących więcej
niż ośmioma językami obcymi). Na co dzień Szymon Kasperek jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 13.
Rozmawiamy z nim m.in. o fascynacji obcą mową, metodami nauki oraz pracy z uczniami.

Na co dzień Szymon Kasperek jest
nauczycielem języka obcego w SP nr 13.

żym utrudnieniem jest pismo, ale staram
się nie zniechęcać, choć spowalnia to naukę. Polubiłem języki azjatyckie, ponieważ interesuje mnie kultura tamtych krajów. Szlifuję też ciągle węgierski, chorwacki i serbski.
– Z czym wiąże się dla Pana członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Hiperpoliglotów?
– To dla mnie niewątpliwie prestiż. Jest
to stowarzyszenie, które skupia ludzi mówiących różnymi językami. Komunikujemy się, przeskakując z języka na język.
Daje to szansę na komunikację oraz poznanie bardzo ciekawych ludzi. Ludzie
tam skupieni propagują różnorodność językową, zachęcają innych do nauki języków, także tych rzadkich. I to również chcę
robić.
– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł

MODERNIZACJA

Targ pod nowym dachem

Zadaszenie terenów targowych przy ul. Kupieckiej w Rudzie Śląskiej
zostanie wyremontowane. Osłonięta nim część targowiska to nie tylko
miejsce działalności handlowej, ale również koncertów i wydarzeń kulturalnych. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym, jego modernizacja będzie kosztować prawie 1,3 mln zł i zostanie sfinansowana ze
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
– Zadaszenie na co dzień służyło sprzedającym i kupującym, wielokrotnie chroniło też przed złą pogodą uczestników miejskich imprez, na przykład Dni Rudy Śląskiej. Niestety, lata oddziaływania warunków atmosferycznych spowodowały m.in.
uszkodzenia pokrycia dachowego czy korozję rynien – mówi prezydent Grażyna
Dziedzic.
Cała powierzchnia dachu zostanie pokryta blachą. Zlikwidowane zostaną wykonane z poliwęglanu świetliki na pochyłych powierzchniach dachu, które są nieszczelne i podatne na wypychanie przez
wiatr. Wymiany wymagają też belka okapowa i żaluzje osłaniające boczne powierzchnie górnego świetlika kalenicowego, służące do celów wentylacji. Wykonany zostanie nowy system odwodnienia
oraz zabezpieczenia przed zsuwaniem się
śniegu.
Zadanie obejmie również wymianę
oświetlenia na LED-owe, montaż nowej
instalacji odgromowej oraz renowację powierzchni podpór zadaszenia. Przetarg na
wykonanie inwestycji został już rozstrzygnięty, a jej koszt wyniesie prawie

1,3 mln zł. Wykonawca zadania będzie
mieć sześć miesięcy na jego realizację.
Koszty modernizacji zadaszenia zostaną pokryte ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Na to zadanie
przeznaczymy
pieniądze
pozyskane
w pierwszej edycji RFIL, w ramach której
łącznie przyznano nam prawie 7,4 mln zł.
Uzyskana w przetargu cena mieści się
w przewidywanym koszcie inwestycji, pozwala więc na sfinansowanie jej w całości
z tej dotacji – informuje wiceprezydent
Michał Pierończyk.
Zadaszenie rudzkich terenów targowych
powstało w 2004 roku. Osadzone jest na
ośmiu żelbetowych podporach o wysokości ponad 8 m. Dach ma 86 m długości,
41 m szerokości i prawie 18 m wysokości
w najwyższym punkcie. Kolebkowa konstrukcja została wykonana z klejonego
drewna świerkowego. Górny świetlik kalenicowy jest podwyższony o ok. 2,25 m
i ma prawie 54,6 m długości oraz 9,6 m
szerokości. Na każdej z obu pochyłych powierzchni dachu zlokalizowane są pasma
doświetlające z płyt poliwęglanowych, po
siedem z każdej strony.
WG
OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
wykazów garaży usytuowanych na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 321,
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 144,
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 176,
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 173,
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 84,
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 69,
ul. Katowickiej-Otylii – garaż nr 250,
stanowiących własność Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

1 marca w Rudzie
Śląskiej ruszy rekrutacja
do przedszkoli.
Na złożenie wniosku
o przyjęcie dziecka
do placówki rodzice
mają czas do 15 marca.
Jeżeli dziecko jest już
wychowankiem
przedszkola i będzie
kontynuowało
wychowanie
przedszkolne w danym
przedszkolu,
to opiekunowie muszą
złożyć odpowiednią
deklarację. Powinni to
zrobić w terminie
od 15 do 19 lutego.
– Wszystkie zapisane dzieci znajdą
miejsce w przedszkolu. Może jednak nie
być to placówka położona najbliżej adresu zamieszkania, bowiem w przypadku
przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja
– mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych.
Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 1 do 15 marca br. Podobnie

Zapisz dziecko do przedszkola
jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu
elektronicznego. – W naborze elektronicznym będą brały udział tylko dzieci
zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, muszą jedynie złożyć odpowiednią deklarację. Mają
na to czas do 19 lutego – wyjaśnia Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału
Oświaty Urzędu Miasta. Jeśli natomiast
rodzice zamierzają zapisać dziecko do
innego przedszkola miejskiego, muszą
wypełnić deklarację o rezygnacji, a ich
dziecko będzie uczestniczyło w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz
pierwszy. Co ważne, w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki,
miejsce w dotychczasowej nie jest dla
niego zarezerwowane.
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy muszą wypełnić
w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod
adresem www.rudaslaska.przedszkola.
vnabor.pl. Rodzice mogą ubiegać się
o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. – We wniosku trzeba wypełnić
odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, we-

dług preferencji – tłumaczy Aleksandra
Piecko. Należy pamiętać, aby wydruk
wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów złożyć w przedszkolu pierwszego
wyboru. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji oraz wzory wniosków są dostępne w każdym przedszkolu. – O przyjęciu dziecka do placówki
nie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Jednak niezłożenie w terminie od
1 do 15 marca wniosku do przedszkola
pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie
dziecka w procesie rekrutacji – dodaje.
Tak jak w latach poprzednich, przy
naborze dzieci do rudzkich przedszkoli
publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria. – Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryteriów ustawowych. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to czy
rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz
czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą
– wylicza naczelnik Wydziału Oświaty.
– W przypadku równorzędnych wyników
na I etapie postępowania rekrutacyjnego, brane będą pod uwagę dodatkowe
kryteria – dodaje Aleksandra Piecko.
Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należy praca obojga

rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt), uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się
kandydat lub do szkoły podstawowej
znajdującej się w tym samym obiekcie
lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).
31 marca, po weryfikacji wniosków
i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna
opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej
placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, rodzic będzie musiał
złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało przyporządkowane, potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Ma na to czas do 9 kwietnia. W tym
celu rodzic powinien udać się do dyrektora przedszkola i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Niedopełnienie tego obowiązku przez
rodziców w wyznaczonym terminie jest
równoznaczne z rezygnacją.
15 kwietnia zostanie podana do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego
przedszkola. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji w przedszkolach będą jeszcze
wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa. Ewentu-

alna rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 czerwca.
W przypadku wolnych miejsc, wychowaniem przedszkolnym mogą być
objęte, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, dzieci które ukończyły
2,5 roku. Będzie je mógł przyjąć dyrektor
na wolne miejsca od września 2021 r.
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 3 lata, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat. W roku
szkolnym 2021/2022 dzieci w wieku
3-5 lat (urodzone w latach 2016-2019)
mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Natomiast dzieci
w wieku 6 lat (urodzone w 2015 r.) są
obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Co za tym idzie, rekrutacją objęte są dzieci w wieku
od 3 do 6 lat, zamieszkałe w naszym
mieście.
W Rudzie Śląskiej w roku szkolnym
2020/2021 opieką przedszkolną objętych jest 4094 dzieci w przedszkolach
publicznych oraz 242 dzieci w oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, co daje łącznie
liczbę 4336 rudzkich przedszkolaków.

BP
REKLAMA

6

www.wiadomoscirudzkie.pl

MIASTO | 10.02.2021

BASEN W NOWYM BYTOMIU

W ostatnich tygodniach głośno
zrobiło się na temat przyszłości
basenu krytego w Nowym
Bytomiu. Stało się tak po tym,
jak miasto wyjawiło pomysł
przekształcenia budynku
pływalni w halę sportową dla
akrobatów. Wynika to m.in.
z niskiej frekwencji na basenie
w centrum miasta. Idea ta
wywołała sporo kontrowersji
oraz burzliwych dyskusji.
Ostatecznie władze miasta
wycofały się z tej inwestycji,
a gimnastycy będą musieli
poczekać na nową halę.

Basen jednak zostaje?
Jeżeli chodzi o koszty utrzymania obiektu, to w 2019 roku (przed epidemią, kiedy
basen mógł funkcjonować w pełnym wymiarze) wydatki wynosiły 116 04,55 zł netto. Natomiast dochody z dzierżawy (np.
siłowni) osiągnęły ok. 18 tys. zł netto,
z usług (sprzedaż biletów) ok. 172 tys. zł
netto, a z pozostałych (różnych) usług
ok. 28,5 tys. zł netto.
W 2019 roku z nowobytomskiego basenu w ciągu godziny korzystało ok. 7 osób
(w tym ratownicy wodni oraz pływacy
podczas treningów). Łącznie oznaczało to
rocznie 36 546 wejść. Tymczasem frekwencja na pozostałych basenach krytych
była dwukrotnie wyższa (ok. 20 osób
w ciągu jednej godziny). W 2019 roku kochłowicką pływalnię odwiedzono 78 950
razy, a tę w Rudzie – 83 068. – Zaczęliśmy
szukać możliwości lepszego wykorzystania

potencjału tego obiektu i miejsca. W wyniku wielu dyskusji i rozmów, pojawił się pomysł przekształcenia basenu w Nowym Bytomiu w halę sportową, dedykowaną akrobatyce sportowej. Pomysł ten wydawał się
śmiały, a co najważniejsze możliwy do realizacji – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Planowane przekształcenie basenowego budynku kosztowałoby niespełna 700
tysięcy złotych. Takie były wstępne wyliczenia. Natomiast wybudowanie nowej
hali dla gimnastyków to koszt kilkunastu
milionów złotych. Pomysł przebudowy
nie spotkał się jednak z aprobatą wielu
mieszkańców, w tym kilku radnych. Powstała także petycja w tej sprawie. Głosy
sprzeciwu pojawiły się tym bardziej, że
w ubiegłych latach na basenie w Nowym
Bytomiu przeprowadzono kilka dużych

remontów, w tym wykonano instalację
źródeł odnawialnych z energii słonecznej
oraz wymieniono elewację (usunięcie
azbestu). Przebudowano również wejście
do obiektu. Po kilkudniowej wrzawie wiceprezydent Krzysztof Mejer wydał
oświadczenie, z którego wynika, że idea
przekształcenia obiektu nie będzie realizowana. – Gdyby pozwolono nam do końca pracować nad tym pomysłem, to całego tego zamieszania i awantury, by nie
było. Otóż oświadczam, że nie będziemy
proponować Radzie Miasta zadania inwestycyjnego polegającego na przekształceniu basenu w Nowym Bytomiu w halę
sportową. Nie będziemy tego robić dlatego, ponieważ jego koszty byłyby wyższe
od wspomnianych wcześniej. Okazuje się,
że zamiana basenu na halę sportową wymagałaby również wybudowania drogi

Stosunek procentowy dochodów
do wydatków w ostatnich latach,
jeżeli chodzi o basen kryty
w Nowym Bytomiu:
2016 r.
– 16,89 proc.
2017 r. (remont) – 14,96 proc.
2018 r.
– 16,77 proc.
2019 r.
– 19,6 proc.
pożarowej, co znacznie podnosi cenę całej inwestycji. Oczywiście sprzeciw wobec
naszych planów również ma wpływ na
podjętą decyzję. Nie chcemy niczego realizować wbrew woli mieszkańców. Czas
na pewno pokaże, czy ten pomysł miał
sens, czy też nie – przekazał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Dodał także, że w tej chwili miasto nie
ma funduszy na wybudowanie hali dla
gimnastyków. Akrobaci będą musieli poczekać na swoje miejsce. Joanna Oreł

PROGRAM ,,Rodzina 500+”

Przypominamy, że 1 lutego
rozpoczął się elektroniczny
nabór wniosków w ramach
programu „Rodzina 500+”,
z kolei od 1 kwietnia
formularze będzie można
składać drogą tradycyjną.

Trwa nabór wniosków w ramach programu „500+”
Od 1 lutego wnioski można przesyłać
drogą elektroniczną: za pośrednictwem
portalu Ministerstwa Rodziny empatia.
mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS. Natomiast od 1 kwietnia dokumenty będzie
można składać drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej lub
za pośrednictwem poczty.
Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie do 30 kwietnia, to ustalenie prawa do
świadczenia oraz jego wypłata za czerwiec
nastąpi najpóźniej do 30 czerwca. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych
miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata

środków nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Aby zachować ciągłość wypłaty zasiłku,
wniosek należy złożyć w terminie do
30 kwietnia. Złożenie dokumentów do końca
czerwca będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. Natomiast, jeśli

osoba uprawniona złoży wniosek na nowy
okres po 30 czerwca, wsparcie finansowe będzie przysługiwało od miesiąca złożenia
wniosku.
Prawo do świadczenia wychowawczego
ustalane będzie na okres od 1 czerwca 2021
roku do 31 maja 2022 roku. Warunkiem jego
uzyskania będzie złożenie wniosku.
JO
REKLAMA

Senior Garden: najbardziej luksusowy dom seniora na Śląsku

Komfortowe warunki, profesjonalna i miła obsługa oraz mnóstwo atrakcji czekają na osoby, które zamieszkają w bytomskim
Senior Garden przy ulicy Musialika 7. Bez wątpienia to najbardziej luksusowy dom seniora w naszym regionie.
Wspaniale się prezentujący Senior Garden stanowi wydzieloną
część działającego od niedawna i przyciągającego doskonałymi
warunkami Hotelu Seven. Położona w spokojnej i systematycznie
odzyskującej dawny blask okolicy placówka została stworzona
z myślą o osobach starszych. Takich, które szukają komfortu,
a przy tym cenią sobie codzienną swobodę. Przygotowano dla nich
dwa przestrzenne piętra posiadające praktyczne aneksy kuchenne
oraz kilkanaście wygodnych mieszkań usytuowanych w sąsiedniej,
specjalnie gruntownie zmodernizowanej kamienicy. W ramach remontu między innymi zainstalowano w niej nowoczesne systemy
ogrzewania i klimatyzacji. Jest też winda.

Wszystkie pomieszczenia urządzono w taki sposób, by żyło się
w nich przyjemnie. Projektanci mieszkań zadbali o to, by swym
wystrojem nawiązywały one do klimatu Bytomia. To ukłon
w stronę tych mieszkańców Senior Garden, którzy są z tym
miastem związani i będą się mogli poczuć swojsko. Jedno
z mieszkań ma dostęp do oddzielnego ogrodu. To idealne miejsce dla tych, którzy zawsze posiadali ogródek działkowy i nie
chcą rezygnować z takiej atrakcji. Pozostali podopieczni mają
do dyspozycji pięknie urządzony ogród znajdujący się na tyłach hotelu. Znajdą w nim spokój i nacieszą się oglądaniem
nietypowej roślinności. Komu ogród nie wystarcza, ten wypocznie na ulokowanym na dachu budynku tarasie. Można tam
też podziwiać piękne widoki, opalać się i spożywać posiłki. Te
ostatnie w Senior Garden są odpowiednio zbilansowane i serwowane pięć razy dziennie.

Mieszkańcy rozbarskiego domu seniora mogą cieszyć się życiem, bo zapewniono im komfort pobytu na lata jesieni. Personel
swobodnie posługuje się językami angielskim i niemieckim.
W każdej chwili można też skorzystać ze wsparcia medycznego,
bo w bezpośrednim sąsiedztwie działa kilka placówek służby
zdrowia. Na miejscu zaś działa fryzjer.
Mieszkańcy Senior Garden mają możliwość swobodnego
przyjmowania odwiedzających ich gości. Na te okazje zapewniono specjalne sale. Z kolei dla owych gości przygotowano
miejsca noclegowe.
Co warte podkreślenia, wszystkie te atrakcje dostępne są już
od 3800 złotych miesięcznie. W cenie jest czynsz, media i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Można domówić w opcji pięć
posiłków. Takiej ceny w połączeniu z komfortem nikt inny nie
oferuje.

Senior Garden, Bytom ulica Musialika 7, tel. +48 601-475-526, email: recepcja@seniorgarden.pl
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PROGRAM OSŁONowY

Masz niski dochód?
Obniż „opłatę śmieciową”

Można już składać wnioski w ramach programu osłonowego, wprowadzonego w Rudzie Śląskiej wraz z nową stawką „opłaty śmieciowej”. Dzięki niemu osoby z niskimi dochodami mogą uzyskać jej obniżkę o 30 proc. – Nowa wysokość opłaty
wynika z sytuacji na rynku odpadów. Podjęliśmy jednak działania, by złagodzić skutki tej zmiany dla osób, które tego najbardziej potrzebują – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
ski w Miejskim Ośrodku Pomocy SpołeczProgram osłonowy polega na udzieleniu
wtorki, środy i piątki w godz. od 8.00
nej przy ul. Markowej 20 (pokój nr 6 na
w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 r.
do 10.00. Składając wniosek, należy paparterze budynku) od poniedziałku do
miętać o zachowaniu zasad bezpieczeńpomocy finansowej w wysokości 30 proc.
piątku w godzinach od 8.30 do 15.00.
stwa i reżimu sanitarnego w związku
opłaty za gospodarowanie odpadami koFunkcjonuje tam elektroniczny system koz trwającą epidemią.
munalnymi (9 zł przy stawce 30 zł). Z prolejkowy – aby złożyć wniosek, należy poOd 1 lutego 2021 roku w Rudzie Ślągramu mogą skorzystać osoby samotnie
brać bilet z biletomatu wybierając przycisk
skiej miesięczna stawka za gospodarowagospodarujące z dochodem nieprzekracza„Dopłaty – odpady”, a następnie poczekać,
nie odpadami komunalnymi wynosi 30 zł
jącym 200 proc. kryterium określonego
aż otrzymany numer pojawi się na wydla segregujących śmieci. Stawka dla niew ustawie o pomocy społecznej (obecnie
świetlaczu, który wskaże stanowisko do
spełniających tego obowiązku jest dwa radaje to kwotę 1402 zł) oraz rodziny z dozłożenia wniosku.
zy wyższa. Opłatę uiszcza się do 15. dnia
chodem nieprzekraczającym 150 proc. teNatomiast osoby, które korzystają już ze
miesiąca następującego po miesiącu kago kryterium (obecnie daje to kwotę 792 zł
świadczeń z pomocy społecznej, proszone
lendarzowym, którego dotyczy obowiązek
na osobę w rodzinie). Oprócz spełnienia
są o składanie wniosków w Sekcjach Praponoszenia opłaty. Oznacza to, że opłatę
warunku dochodowego wymagane jest też
cowników Socjalnych zgodnie z miejscem
za luty, według nowej stawki, należy ureposiadanie tytułu prawnego do zamieszkizamieszkania – czynne poniedziałki
gulować do 15 marca 2021 r.
wanego lokalu oraz brak zaległości z tytui czwartki w godz. od 14.00 do 15.30, a we

WG
łu „opłaty śmieciowej”.
Pomoc przyznawana jest na wniosek
osoby uprawnionej. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
dochodu i tytuł prawny do lokalu mieszwykazów dotyczących oddania w:
kalnego, a także oświadczenie o liczbie
• najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Niedurnego 50D/27,
osób w gospodarstwie domowym. Pomoc
Magazynowa 14 (2x), Krasińskiego 14a, Katowicka 18,
przyznawana będzie od miesiąca, w któ• najem gruntu pod istniejącymi garażami położonymi
rym złożono wniosek, na okres 6 miesięcy,
przy ul. Katowickiej 18, Skalnej, Furgoła-Szarotek,
• dzierżawę gruntu pod istniejące ogródki rekreacyjne położone
jednak nie dłużej niż na okres obowiązyprzy ul. Wita Stwosza 3, Solnej 5,
wania programu.
które przydzielone zostaną w trybie bezprzetargowym na podstawie umów
Osoby niekorzystające ze świadczeń
najmu, dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
z pomocy społecznej mogą składać wnio-

Prezydent Miasta Ruda Śląska

miasto | 10.02.2021

PRZEDSZKOLA

Oczyszczacze powietrza
dla rudzkich przedszkoli
Do ośmiu rudzkich przedszkoli trafiło 16 oczyszczaczy powietrza. Urządzenia zostały zakupione i przekazane w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej finansowanej ze środków Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Celem akcji społecznej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” jest podniesienie świadomości ekologicznej dzieci poprzez prowadzenie zajęć dotyczących wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Dodatkowo
w ramach tej akcji nauczyciele uświadamiają dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza, a także sposoby
zapobiegania niskiej emisji.
Urządzenia otrzymało 8 rudzkich
placówek: Miejskie Przedszkole nr 21,
Miejskie Przedszkole nr 24, Miejskie
Przedszkole nr 30 im. Bajkowej Krainy,
Miejskie Przedszkole nr 32, Miejskie

Foto: UM Ruda Śląska

www.wiadomoscirudzkie.pl

Oczyszczacze powietrza trafiły
do ośmiu rudzkich placówek.

Przedszkole nr 37 im. Pracowitych Pszczółek, Miejskie Przedszkolne nr 39 im. Bajkolandii, Miejskie Przedszkole nr 43 oraz
Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami
Integracyjnymi.
BP
OGŁOSZENIA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej
informuje, że został ogłoszony przetarg ograniczony na najem miejsc
postojowych dla najemców lokali mieszkalnych w budynku przy
ul. Bytomskiej 22 w Rudzie Śląskiej-Orzegowie.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu ograniczonym znajduje się na:
• stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/najem
lokali/przetarg/garaże,
• BIP Urzędu Miasta Ruda Śląska
• na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Bytomskiej 22.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ

WYNAJĘCIA POMIESZCZEŃ POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
w modernizowanym budynku przy ul. Piotra Niedurnego 75 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.
Przewidywany termin zakończenia remontu – I kwartał 2021 r.

NOWY BYTOM, UL. PIOTRA NIEDURNEGO 75
Pomieszczenia oferowane do najmu zlokalizowane są na:
•

I piętrze – 4 lokale użytkowe z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni
260,00 m2,

•

poddaszu – 4 lokale z węzłem sanitarnym o łącznej powierzchni 218,00 m2,

•

do każdego lokalu użytkowego przyporządkowane jest jedno miejsce
postojowe w obrębie ogrodzonej nieruchomości,

•

budynek wyposażony jest w windę oraz instalacje wod.-kan., c.o.,
elektryczną, domofonową i klimatyzację pomieszczeń.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 242 01 33 w. 741, 745 oraz na www.mpgm.com.pl

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

ROKOWANIA WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU NAJMU
budynku użytkowego położnego przy ul. Piotra Niedurnego 73 w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu.

NOWY BYTOM, UL. PIOTRA NIEDURNEGO 73 – „WILLA FLORIANKA”
•

budynek zabytkowy, po remoncie zakończonym
w 2019 r., usytuowany w centrum dzielnicy
w pobliżu placówek użyteczności publicznej oraz
przystanków komunikacji miejskiej,

•

ograniczenie rokowań do działalności
gospodarczej gastronomiczno-hotelarskiej,

•

w budynku wydzielono pomieszczenia pod
działalność gastronomiczną: kawiarnię, restaurację
oraz salę konferencyjno-szkoleniową i przygotowano
na I piętrze pokoje gościnne z łazienkami
wyposażonymi w urządzenia sanitarne.

•

ogólna powierzchnia budynku wynosi 1.041 m2,
w tym powierzchnia wskazana do najmu 988 m2,
a do oczynszowania 777 m2,

•

do dyspozycji Najemcy – teren w obrębie ogrodzonej
nieruchomości za opłatą z tytułu najmu gruntu,

•

budynek wyposażony w instalacje wod.-kan., c.o.,
elektryczną, monitoring, windę.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

w w w. m p g m . c o m . p l
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Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

41-700 Ruda Śl., ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala 32 248-24-11, tel./fax 32 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751
Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA


Rozstrzygnięcie
świąteczno-noworocznej
Krzyżówki Spółdzielcy

W dniu 26 stycznia br. zebrała się komisja w celu rozlosowania nagrody
głównej oraz dwóch nagród pocieszenia za prawidłowe rozwiązane świąteczno-noworocznej Krzyżówki Spółdzielcy.
Podajemy rozwiązanie: myśl ks. Wiesława Niewęgłowskiego: „Pokój przychodzi na świat z ludzkich serc”.
Wylosowano trzech zwycięzców:
nagroda główna – Pani Barbara W.
z Goduli, nagrody pocieszenia: Pani
Aniela B. z Wirku i Pani Maria K.
z Bykowiny.

Nagrodą jest sprzęt AGD. Nagrody dla
zwycięzców są do odbioru w Dziale Organizacji i Samorządu w Dyrekcji Rudzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Ruda Śląska 1, ul. Magazynowa 12, pokój nr 214,
codziennie od godziny 9.00 do 12.00.
Do zwycięzców zostaną przesłane
osobne pisma. Jeśli nie będą mogli przybyć do Spółdzielni, prosimy o zawiadomienie telefoniczne, wtedy nagrody
prześlemy pocztą.
Gratulujemy wygranej. Zapraszamy
do stałego rozwiązywania naszych konkursów i krzyżówek.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości gruntowych które
zostaną oddane w dzierżawę, najem, znajdujących się w rejonie ulic:
Owocowej – z przeznaczeniem pod garaż murowany, Owocowej/Akacjowej/
Jesionowej, Orzegowskiej/Jaracza, Szyb Zofii – z przeznaczeniem pod
istniejące ogródki rekreacyjne, Oświęcimskiej, Katowickiej i Solidarności
– z przeznaczeniem pod kioski handlowe, Hlonda – z przeznaczeniem pod
działalność produkcyjno-składowo-magazynową.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215):
• wykazu nieruchomości, które zostaną oddane w najem na czas
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące,
w rejonie ulic Sikorek, Katowicka,
• wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na czas
oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod wycinkę drzew, w rejonie
ulicy ks. Potyki.

Serdeczne podziękowania za złożone kondolencje,
udział w uroczystościach pogrzebowych
oraz za okazane wsparcie i słowa otuchy
w trudnych chwilach po śmierci

śp. Henryka Knapik
składa
żona, syn i córka z rodzinami

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Henryka Knapika

Tym samym składamy wyrazy współczucia i żalu
całej Rodzinie oraz Bliskim.
Zarząd, Rada Nadzorcza
i pracownicy MGSM „Perspektywa” w Rudzie Śląskiej

MAKSYMA NA
LUTY 2020
„Dobrze jest inspirować się światem
i ludźmi, ale trzeba znaleźć czas na to, by
ostatecznie formułować swoje opinie.”
Agata Passent

Rozstrzygnięcie
świąteczno-noworocznego
Konkursu Bałwanka Eresemka

Od lat nasza Spółdzielnia organizuje świąteczno-noworoczny konkurs Bałwanka Eresemka. Cieszy się on
powodzeniem i zawsze zgłasza się wielu uczestników.
Tym razem także wiele osób wzięło udział w zabawie.
Motywuje nas to do kontynuowania tej tradycji. Mamy
nadzieję, że w kolejnych latach równie tyle osób będzie
nim zainteresowanych. W dniu 26 stycznia br. zebrała
się komisja i przystąpiła do wyłonienia zwycięzców.
Przewidziane zostały trzy nagrody, jedna główna i dwie
następne.
Szczęśliwą zwyciężczynią została wylosowana Pani
Bożena P. z Halemby. Dwie drugie nagrody wygrały:
Pani Bronisława Z. z Orzegowa i Pani Jolanta K.
z Bykowiny.

Hasło konkursowe brzmiało: „Tysiąc choinek w lesie,
prezentów, ile Mikołaj uniesie, bałwana ze śniegu,
mniej życia w biegu oraz tyle radości, ile karp ma
ości.”
Nagrodą jest sprzęt AGD. Nagrody dla zwycięzców są
do odbioru w Dziale Organizacji i Samorządu w Dyrekcji
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Ruda Śląska 1,
ul. Magazynowa 12, pokój nr 214, codziennie od godziny
9.00 do 12.00.
Do zwycięzców zostaną przesłane osobne pisma. Jeśli
nie będą mogli przybyć do Spółdzielni, prosimy o zawiadomienie telefoniczne, wtedy nagrody prześlemy pocztą.
Gratulujemy wygranej. Zapraszamy do stałego rozwiązywania naszych konkursów i krzyżówek.

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi

Kupię kamienice całość lub udziały. Tel. 797299-422.

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

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

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

Remonty. Tel. 607-219-491.

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

Prywatnie kupię mieszkanie do remontu lub
odświeżenia, szybka decyzja, płatność gotówką.
Tel. 501-608-239.

Wolne terminy
na protezy
zębowe na NFZ
2021 rok!!!

Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

Motoryzacja

Zapraszamy do zapisów

Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel.
601-292-699.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
PRANIE TAPICERKI, DYWANÓW. SOLIDNIE
I SKUTECZNIE. Tel. 519-639-121.
Antyalergiczne czyszczenie materacy gorącą
parą plus bezpyłowe trzepanie GRATIS. Tel. 519639-121.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516-611.
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINANSE
Sp. z o.o.

Sprzedam M-3 Kochłowice, 1 piętro,
M-3 Bykowina 2 piętro, M-4 Słowiańska 57 m2,
M-4 Czereśniowa M-4 47 m2 inne atrakcyjne
oferty na www.lokator.nieruchomosci.pl, tel.
793-017-323.

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634,
502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

Ilość miejsc
ograniczona

Jolwit-Macura-spółka jawna, ul. Żymły 36

zapisy tel. 32 340-46-76

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena
0,50-0,55 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW.
TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300.
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko
Urzędu Skarbowego).

Praca

Wolne terminy
na protezy
zębowe na NFZ
2021 rok!!!

Nieruchomości

Pracownicy utrzymania czystości poszukiwani do pracy na obiekcie wielkopowierzchniowym w Rudzie Śląskiej od zaraz. Więcej informacji pod numerem telefonu 661-991-554.

KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.
GOTÓWKA. TEL. 501-239-405.

Różne

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

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki,
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603280-675.

Ilość miejsc
ograniczona

Ruda, 2-pok, 42 m2, 169 tys., www.ANEL.pl,
tel. 502-052-885.

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

Zapisy tel. 32 244-20-43

Zapraszamy do zapisów

Jawi-Med-Macura sp.j, ul. Pokoju 8a
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PIŁKA NOŻNA

Gwiazda i SMS
z brązowymi
certyﬁkatami
SRS Gwiazda Ruda Śląska i Szkoła Mistrzostwa
Sportowego otrzymały brązowy certyﬁkat Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Rudzkie drużyny dołączyły do
grona 300 akademii piłkarskich objętych programem
szkoleniowym w Polsce. Zespoły otrzymały certyﬁkat
w Śląskim Związku Piłki Nożnej.
Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula przywitał szkółki śląskich klubów, które dołączyły
do programu Certyﬁkacji Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Kryteria wymagane do przyznania srebrnej
gwiazdki w II cyklu naborowym spełniły szkółki:
UKS Ruch Radzionków i KS Stadion Śląski Chorzów,
a do grona szkółek z brązową gwiazdką dołączyły:
Młodzieżowy Klub Sportowy Gmina Lubomia,
SRS Gwiazda Ruda Śląska, SMS Ruda Śląska, Klub
Sportowy Górnik Boguszowice Rybnik i LKS Orzeł
Mokre Mikołów.
AL

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
Uwaga: dla pozycji „9” – przetarg ograniczony dla Mieszkańców (Najemców i Właścicieli)
w budynku przy ul. Magazynowej 31 w Rudzie Śląskiej
Luty-marzec/2021 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

TENIS

6.

Sukces młodej
tenisistki

7.

Drugie miejsce wywalczyła rudzianka Anna Kruża
w turnieju „Tenis 10 Babolat Cup o puchar burmistrza
Pszczyny”. Młoda zawodniczka reprezentująca Klub
Tenisowy Zabrze popisała się dobrą formą i umiejętnościami.
Rudzianka rywalizowała w kategorii pomarańczowej, w której wystartowało dziewięć zawodniczek.
W drodze do ﬁnału Ania wygrała trzy pojedynki wynikami: 4:0, 4:1, 4:0 i spotkała się w ﬁnale z faworytką
turnieju i liderką całej edycji „Babolat Cup”. Uległa po
wyrównanym pojedynku każdego gema po „złotej piłce”. Zawody odbyły się w Śląskim Centrum Tenisa
w Pszczynie.
AL

ZAPASY

Zapaśniczki
z medalami
I Puchar Polski kadetek w zapasach za nami. Zawody, które odbyły się w miniony weekend (5-6.02)
w Karlinie, były pierwszą kwaliﬁkacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W zapaśniczej rywalizacji wzięło udział 136 zawodniczek z 57 klubów
i 15 województw. ZKS Slavia na macie reprezentowało pięć zawodniczek – Julia Danisz, Julia Niemczyk, Martyna Skalec, Magdalena Smołka i Patrycja
Cuber.
Po zaciętych walkach rudzianki wróciły do Rudy
Śląskiej z trzema medalami. W kategorii do 53 kg Julia
Danisz po czterech wygranych walkach przegrała walkę ﬁnałową i zdobyła srebrny medal. Martyna Skalec
z takim samym bilansem walk (cztery wygrane, jedna
przegrana) skończyła zawody na trzecim miejscu.
Trzeci medal, również brązowy, wywalczyła Patrycja
Cuber, wygrywając trzy z czterech pojedynków.
Warto dodać, że w klasyﬁkacji drużynowej województwo śląskie wywalczyło wysokie 2. miejsce, a cała kadra wróciła z nowym doświadczeniem i kolejnymi celami do zrealizowania.
AL

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adres lokalu
Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/1 (parter)
lokal w budynku usługowym
Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/3 (piętro)
lokal w budynku usługowym
Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/4 (parter)
lokal w budynku usługowym
Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/6 (piętro)
lokal w budynku usługowym
Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/7 (parter)
lokal w budynku usługowym
Ruda Śląska-Ruda, ul. Bujoczka 12/8 (piętro)
lokal w budynku usługowym
Ruda Śląska-Nowy Bytom, ul. Niedurnego 53B/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym WMN
Ruda Śląska-Bielszowice, ul. Kokota 210/02
lokal na parterze w budynku mieszkalnym NSP
Ruda Śląska-Ruda, ul. Magazynowa 31/G.1 garaż murowany
Uwaga nr 1: dot. poz. 9 przetarg ograniczony
Ruda Śląska-Wirek, J. Słowackiego – A. Kempnego
garaż blaszany nr 137/zespół I
Ruda Śląska-Wirek, J. Słowackiego – A. Kempnego
garaż blaszany nr 146/zespół I
Ruda Śląska-Wirek, J. Słowackiego – A. Kempnego
garaż blaszany nr 198/zespół I
Ruda Śląska-Wirek, J. Słowackiego – A.Kempnego
garaż blaszany nr 213/zespół I

Pow. lokalu
(m2)

Wyposażenie
w instalację

33,70
elektryczna,
13,63 wod.-kan., c.o.
161,12
elektryczna,
+ piwnica 12,28
wod.-kan., c.o.
119,07
elektryczna,
+ piwnica 24,24
wod.-kan., c.o.
elektryczna,
87,98
wod.-kan., c.o.
28,32
elektryczna,
+ pow. wsp. użytku 8,16
wod.-kan., c.o.
122,94
elektryczna,
+ piwnica 12,28
wod.-kan., c.o.
24,50
elektryczna,
+ piwnica 4,87
wod.-kan.
elektryczna,
71,77
wod.-kan.
+ piwnica 16,92

+ pow. wsp. użytku

Stawka
Termin
Wadium
wywoł.
oględzin
(zł)
(netto/zł/m2)
lokalu (*)
9,00

1.000,00

6,00

1.500,00

6,00

1.500,00

6,00

1.000,00

6,00

500,00

6,00

1.500,00

6,00

500,00

8,00

500,00

23,21

elektryczna

6,76

500,00

18,00

brak

5,00

500,00

18,00

brak

5,00

500,00

18,00

brak

5,00

500,00

18,00

brak

5,00

500,00

UWAGA nr 1:
Do przetargu ograniczonego dla poz. 9 wykazu: garaż murowany przy ul. Magazynowej 31/G.1 mogą przystąpić tylko Mieszkańcy (Najemcy i Właściciele) budynku przy
ul. Magazynowej 31 w Rudzie Śląskiej, którzy złożą oświadczenie, że nie zawarli innej umowy najmu na garaż, grunt pod garaż, nie korzystają bezumownie z garażu lub gruntu
pod garażem dla pojazdu, którego dowód rejestracyjny przedłożyli. W przypadku współwłaścicieli pojazdu, każdy z nich winien złożyć ww. oświadczenie (wg zasady jeden
pojazd – jeden garaż).
UWAGA nr 2 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 garaży 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 15.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu
z danym Rejonem Eksploatacji Budynków, tj.: poz. 1 do 6 i 9 – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 lub 32 243-56-30; poz. 7 – ul. Markowej 22, Ruda ŚląskaNowy Bytom nr tel. 32 244-26-50, 32 244-26-60; poz. 8, 10 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 lub garaży 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 26 lutego 2021 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 m.in. nazwa ﬁrmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz numer telefonu kontaktowego
oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań ﬁnansowych względem Miasta Ruda Śląska na druku: GLU/P-1b.
• druk o przetwarzaniu danych osobowych: ABI – 1.
• oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu. (EE-17)
• oświadczenia od 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 26 lutego 2021
r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie wpłaty wadium należy podać, że wplata dotyczy przetargu lokali użytkowych/garażu w dniu 03.03.2021 r.
oraz pozycję pod którą znajduje się lokal użytkowy/garaż w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2021 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. 8.45 – poz. 3 do 4, godz. 9.00 – poz. 5 do 6, godz. 9.15 – poz. 7, godz. 9.30
– poz. 8, godz. 10.00 – poz. 9, godz. 10.30 – poz. 10, godz. 10.45 – poz. 11, godz. 11.00 – poz. 12, godz. 11.15 – poz. 13.
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/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75 wew. 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.
Informacje 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. 744, 745.
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