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KORONAWIRUS

Ruszyły szczepienia drugą dawką przypominającą

Rozpoczęły się zapisy na szczepienia drugą dawką przypominającą przeciw COVID-19 u osób, które ukończyły 60. rok życia lub 12 lat i mają wskazania do
szczepienia w związku z zaburzeniami odporności.

W ostatnim czasie rośnie liczba
zakażeń koronawirusem (średnio
ok. 4 tys. potwierdzonych przypadków
dziennie). W związku z tym Zespół
Szczepień Ochronnych wydał dla Mi-

nisterstwa Zdrowia zalecenie o szczepieniu drugą dawką przypominającą.
Mogą ją przyjąć osoby, które otrzymały pierwszą dawkę przypominającą.
Przed jej podaniem należy zachować

odstęp co najmniej czterech miesięcy
od podania pierwszej. Najpierw szczepienia będą dotyczyć osób, u których
od podania pierwszej dawki przypominającej minęło więcej niż sześć

miesięcy. W drugim szczepieniu stosuje się wyłącznie szczepionki Pﬁzer
oraz Moderna.
Na szczepienie można zapisać się
między innnymi w rudzkim Szpitalu

KULTURA

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KARMIENIA PIERSIĄ

Po raz kolejny stowarzyszenie ,,Lepsze Kochłowice. Lepsza
Ruda Śląska” zorganizowało na kochłowickich plantach kino
plenerowe. W ramach tego w ubiegły weekend mogliśmy zobaczyć dwa ﬁlmy, a oprócz tego odbyły się warsztaty z jogi.

Foto: Studio Foto Venus Magdalena Ruda

W dniach od 1 do 7 sierpnia obchodzony był Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Z tej okazji
rudzka fotografka Magdalena Ruda zorganizowała sesję zdjęciową pań, które naturalnie karmią swoje pociechy.

Kinowy plener
w Kochłowicach

Foto: FB/Stowarzyszenie „Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska”

Wyjątkowa sesja w Rudzie Śląskiej
Światowy Tydzień Karmienia Piersią został zapoczątkowany we Włoszech w 1990 roku, a jego celem jest
ochrona, propagowanie i wspieranie
karmienia piersią. – Pomysł dotyczący
promowania karmienia piersią pojawił się już kilka lat temu. Jednak dotychczas nie widziałam tego typu sesji
na Górnym Śląsku. Dlatego też w tym
roku postanowiłam zamieścić ogłoszenie z zaproszeniem na sesję w plenerze, aby panie pokazały swoją relację
z dzieckiem – mówi Magdalena Ruda,
właścicielka studia Foto Venus w Rudzie Śląskiej.
Sesja odbyła się na terenie naszego
miasta o zachodzie słońca, a wzięło
w niej udział osiem mam – m.in. z Rudy Śląskiej, Zabrza i Świętochłowic.
Najmłodsze z dzieci miało trzy tygodnie, a najstarsze dwa latka. – Zależa-

Miejskim (punkt szczepień znajduje
się na drugim piętrze poradni specjalistycznych) pod numerem telefonu
32 779-59-97.
JO

ło mi na tym, aby pokazać więź
z dzieckiem, powstałą dzięki naturalnemu karmieniu, które ma także znaczenie dla dobrego funkcjonowania
organizmu kobiety. Celem sesji było

ponadto przełamanie tabu dotyczącego karmienia piersią (zwłaszcza
w miejscu publicznym – przyp. red.)
– wyjaśnia Magdalena Ruda.
JO

OGŁOSZENIE

Kolejny seans w ramach kina plenerowego odbędzie się 20 sierpnia.

Podczas ubiegłotygodniowego kina
odbyła się prezentacja polskiego ﬁlmu
„Sweat” oraz „Matki równoległe” Pedro Almodóvara, a także piątkowe zajęcia z jogi. W ramach wakacyjnych
inicjatyw stowarzyszenia „Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska” przeprowadzony został już także kurs samoobrony oraz wspólne oglądanie
ﬁlmu pt. „Czarna rzeka”. Ostatnie
kino letnie „#KochLove” w tym sezonie ma się odbyć 20 sierpnia

o godz. 20.45. Wówczas wyświetlony
zostanie ﬁlm „Moje wspaniałe życie”.
Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona do 100.
Film pojawi się w języku polskim
i dodatkowo z napisami w języku
ukraińskim. Ponadto 13 sierpnia oraz
27 sierpnia o godz. 17 na plantach odbędą się kolejne warsztaty jogi. Dodatkowo 27 sierpnia zaplanowano
warsztat z samoobrony (o godz. 16).
JO

Zapraszam
na sesje:
ciążowe,
noworodkowe
oraz
reportaże
z chrztów

Tel. 515-593-713 | www. magdalenaruda.pl

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Bruno
Bilot
syn
Celiny
i Adriana
ur. 31.07
2930 g
i 53 cm

Maja
Dojaś
córka
Iwony
i Łukasza
ur. 1.08
(2950 g
i 53 cm)

Agata
Lasończyk
córka
Joanny
i Jana
ur. 30.07
(2840 g
i 54 cm)

Zuzanna
Widera
córka
Agaty
i Bronisława
ur. 29.07
(3290 g
i 56 cm)

Diana
Papaj
córka
Darii
i Marcina
ur. 1.08
(3275 g
i 57 cm)
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STRAŻ POŻARNA

Strażacy przeniosą się do nowej siedziby

W lipcu ogłoszony został przetarg na budowę nowej komendy PSP.
W briefingu prasowym zorganizowanym w tej sprawie
uczestniczył m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
odbędzie się 22 sierpnia – mówi st. bryg.
Andrzej Małysiak, komendant miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie
Śląskiej.
W nowym budynku znajdować się będą
m.in. pomieszczenia administracyjno-biurowe, stanowisko kierowania, część garażowa wyposażona w 18 stanowisk dla samochodów pożarniczych, zaplecze maga-

Foto: AP

Nowy
budynek
strażnicy
powstaje
naprzeciwko
byłej
kopalni
Pokój.

Pod koniec lipca trzej rudzcy policjanci zostali docenieni za
swoją inicjatywę, bohaterską postawę oraz pomysły. Młodszy
aspirant Marek Buczyński oraz sierżant Daniel Skabek otrzymali medale im. podkomisarza Andrzeja Struja za ich interwencję związaną z pożarem jednego z mieszkań w Rudzie Śląskiej. Natomiast młodszy aspirant Sebastian Bieniasz został
laureatem tegorocznej edycji konkursu „Złota Idea”, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Foto: Ślaska Policja

Obecnie Komenda Miejska PSP w Rudzie Śląskiej posiada dwa budynki przeznaczone na swoją działalność – przy
ul. Strażackiej 10 w Wirku oraz przy
ul. Hlonda 39 w Orzegowie. Jednak obydwa te budynki nie są dostosowane do
wymagań stawianych dzisiejszym strażnicom Państwowej Straży Pożarnej. Do tego
dochodzi problem zbyt małej powierzchni,
co utrudnia m.in. organizowanie ćwiczeń
i szkoleń dla strażaków na terenie jednostki. Problemem jest także niewystarczająca
powierzchnia zaplecza magazynowego
i warsztatowego, która uniemożliwia właściwą obsługę jednostki. Dlatego też
w grudniu ubiegłego roku Komenda Miejska PSP w Rudzie Śląskiej pozyskała od
Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu działkę pod budowę strażnicy przy
ul. Niedurnego o powierzchni prawie
13 tys. m kw. Przewidywana powierzchnia
użytkowa nowego budynku to około
3400 m kw. – dla porównania – obecne
dwa budynki mają ok. 1700 m kw. Natomiast 15 lipca ogłoszony został przetarg na
wykonanie tej inwestycji. Inwestycja ma
być finansowana z budżetu państwa.
– Ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Otwarcie ofert

Odznaczenia dla rudzkich
policjantów

Foto: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach/K. Szczepanek-Fatyga

Ogłoszony został przetarg na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Nowa strażnica ma powstać w miejscu znajdującym się naprzeciwko kopalni Pokój przy ul. Niedurnego. Przeprowadzka z obecnych obiektów PSP konieczna jest z powodu m.in. braku powierzchni garażowej do przechowywania samochodów pożarniczych, spełnienia warunków BHP i socjalnych dla załogi oraz szkód górniczych w budynku przy ul. Strażackiej.

KMP RUDA ŚLĄSKA

zynowo-techniczne, a także pomieszczenia
socjalno-bytowe jednostki ratowniczo-gaśniczej, sala szkoleniowa oraz sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży „Ognik”. Ponadto zainstalowana zostanie instalacja
fotowoltaiczna. Jeżeli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, nowa siedziba KM PSP
powstanie do końca 2023 roku. Po przeprowadzce dotychczasowe Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 1 (w Wirku przy
ul. Strażackiej) oraz nr 2 (w Orzegowie
przy ul. Hlonda), które należą do miasta,
ale są w zarządzie trwałym komendy miejskiej, mogą być przeznaczone na siedzibę
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Obecnie w rudzkiej jednostce pracuje
97 funkcjonariuszy PSP oraz trzech pracowników korpusu służby cywilnej.
W 2021 roku rudzcy strażacy zrealizowali
1642 wyjazdów.
Joanna Oreł

Rudzki policjant mł. asp. Sebastian Bieniasz (po lewej)
został laureatem tegorocznej edycji konkursu „Złota Idea”.

Mł. asp. Marek Buczyński oraz sierż.
Daniel Skabek z komisariatu nr IV (obecnie sierżant Skabek pracuje na komisariacie II) jako pierwsi pojawili się przy pożarze, do którego doszło przy ul. Ściegiennego w Wirku. Mundurowi nie wahali się ani
chwili, aby ratować mieszkańców. Najpierw ugasili rozprzestrzeniające się płomienie, a później w zadymionym budynku
przeprowadzili ewakuację lokatorów. Na
skutek interwencji im samym potrzebna
była pomoc medyczna. Za swoją bohaterską postawę pod koniec lipca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji mundurowym został przekazany medal
im. podkomisarza Andrzeja Struja (policjant ten zginął podczas akcji przeprowadzonej w trakcie swojego wolnego czasu).

Taki medal mogą otrzymać policjanci, którzy w wyjątkowy bohaterski sposób narażali swoje życie i zdrowie w trakcie pełnionej służby.
Także pod koniec lipca nagrodzony został inny z rudzkich mundurowych
– mł. asp. Sebastian Bieniasz z komisariatu I. Wyłoniono go jako laureata tegorocznej edycji konkursu „Złota Idea”. Policjant
z Rudy Śląskiej zaproponował zmiany
w umundurowaniu dzielnicowych, które
mają zwiększyć ich rozpoznawalność
wśród społeczeństwa. Bieniasz odebrał
puchar oraz nagrodę podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji z rąk nadinsp. Romana Rabsztyna, komendanta
KWP w Katowicach.
JO

Z RUDZKICH DRÓG

Kolejne zmiany na ul. Janasa
Ulica Wincentego Janasa przebudowywana jest na całej długości, a zakres
prac obejmuje m.in. budowę nowej nawierzchni, chodników i zjazdów do posesji, a także utworzenie miejsc postojowych i parkingu przy ul. Emanuela
Smołki oraz nowego oświetlenia i kanalizacji. W pierwszym etapie przeprowadzone zostały prace na odcinku od
ul. Skłodowskiej do ul. Żeleńskiego.
Następnie rozpoczęła się właściwa przebudowa ulicy Janasa. – W chwili obecnej
prowadzone są roboty kanalizacyjne na
ul. Wincentego Janasa oraz budowa wo-

dociągu na ul. Karola Miarki. Równocześnie rozpoczęto roboty drogowe polegające na budowie krawężników i chodników oraz roboty elektryczne polegające na budowie nowego oświetlenia ulicy
– informuje Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta
Ruda Śląska.
Następnie, w związku z realizacją
ostatniego etapu budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej odcinek
od skrzyżowania z ul. Smołki do skrzyżowania z ul. Wolności zamknięty zostanie na czas prowadzenia robót. – Tym

samym dojazd od strony ul. Wolności będzie czasowo niedostępny. Wykonawca
robót planuje wprowadzenie tych zmian
po 15.08.2022 r. – zapowiada Mariusz
Pol. To kolejne zmiany w ruchu drogowym po tym, jak w kwietniu ulica Janasa
zamknięta została na odcinku od ul. Skłodowskiej do ul. Żeleńskiego.
Przebudowa ulicy Janasa ma kosztować ok. 7,2 mln zł, z czego część to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace mają
zakończyć się do końca kwietnia 2023 r.

Joanna Oreł

Foto: JO

Do końca kwietnia przyszłego roku ma potrwać przebudowa ulicy Janasa w Rudzie. W związku z postępującymi pracami w drugiej połowie sierpnia zamknięty zostanie ruch na odcinku
od ul. Smołki do ul. Wolności.

W drugiej połowie sierpnia w związku z przebudową zamknięty zostanie
ruch od skrzyżowania z ul. Smołki do skrzyżowania z ul. Wolności.
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ZUS

Wypłata ,,czternastek” od sierpnia
25 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Świadczenie otrzyma 9 mln osób, w tym 8,1 mln klientów ZUS. Czternasta
emerytura będzie wypłacana z urzędu, dlatego nie trzeba o nią wnioskować.
Wypłata czternastej emerytury została zagwarantowana ustawowo. Trafi ona do 9 mln emerytów, rencistów,
a także innych osób pobierających
świadczenia długoterminowe, w tym
8,1 mln z ZUS. – „Czternastka” przysługuje nie tylko emerytom i rencistom, ale także osobom pobierającym
renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
rodzicielskie świadczenia uzupełniające, a także renty inwalidzkie oraz

świadczenia uzupełniające dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie śląskim.
Prawo do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta, będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień
poprzedzający pierwsze wypłaty.
Czternasta emerytura w pełnej wysokości wyniesie 1338,44 zł brutto,
natomiast „na rękę” – 1217,98 zł.
,,Czternastka” zwolniona jest z podat-

ku dochodowego, a pobrana z niej zostanie jedynie składka zdrowotna.
W pełnej wysokości „czternastkę”
otrzyma ok. 7,7 mln osób, których
świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób
ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za
złotówkę”. Jednak minimalna wysokość „czternastki” uprawniająca do
otrzymania świadczenia wyniesie
50 zł. Zatem na „czternastkę” mogą

liczyć osoby, których emerytura czy
renta nie przekraczają 4188,44 zł.
W ZUS terminy wypłaty tego
świadczenia przypadną w dniu
25 sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15
i 20 września. Natomiast w systemie
mundurowym oraz w przypadku osób
pobierających zasiłki i świadczenia
przedemerytalne z ZUS wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej niż raz na miesiąc otrzymają
czternastkę w październiku.

Świadczenie będzie wolne od potrąceń np. zajęć komorniczych. Nie będzie też wliczać się do dochodu przy
ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające
dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji.
Zgodnie z szacunkami w tym roku
na czternastkę może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym
9,5 mld zł dla świadczeniobiorców
ZUS.
JO, Źródło: ZUS

POMOC DLA UKRAINY

Gościsz obywatela Ukrainy? Pamiętaj!

Blisko 3 mln zł wypłacono rudzianom, którzy w swoich domach goszczą uchodźców zza wschodniej granicy. Wniosek o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Oznacza to, że jeśli uchodźca przebywa
w naszym domu w lipcu, mamy czas do końca sierpnia, by złożyć odpowiedni dokument. W przypadku niedopilnowania tego terminu wniosek nie będzie
rozpatrzony.
Każdej osobie, która na własny
koszt zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, należy się świadczenie pieniężne. Wynosi
ono 40 zł za osobę na każdy dzień
i może obejmować w sumie maksymalnie 120 dni, choć w szczególnych
przypadkach okres ten jest wydłużany. Okres 120 dni jest liczony od dnia
przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski. Zwrot kosztów obejmuje okres faktycznego zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i wypłacane jest
z dołu, czyli po upływie danego miesiąca.
W sprawie przyznania świadczenia
nie wydaje się decyzji administracyjnej. – Po pozytywnej weryfikacji wniosku na konto podane przez osobę
goszczącą uchodźcę zostaje wykonany
przelew – mówi Anna Stemplewska,
naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych. – Procedura jest więc bardzo
uproszczona – dodaje. Trzeba podkreślić, że upoważnieni pracownicy urzędu mogą dokonywać weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia uchodźców. Jeśli zagrażają one
życiu czy zdrowiu lub nie są zgodne
z danymi podanymi we wniosku, miasto może odmówić wypłaty świadczenia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych – tel. 32 244-90-00,
wew. 2360 lub 2320.
Z informacji przekazanych przez
wojewodów wynika, że do połowy
maja br. złożonych zostało ponad
190 tys. wniosków na kwotę blisko
822 mln złotych. W Rudzie Śląskiej
do końca lipca br. złożono 952 wnio-

ski i wypłacono prawie 3 mln złotych.
Miasto może też przedłużyć okres
wypłaty świadczenia na okres dłuższy
niż 120 dni w przypadku zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który: posiada
orzeczenie o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności, posiada
dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany
w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (w tym
przypadku świadczenie przysługuje
za osobę niepełnosprawną, osobę
sprawującą nad nią opiekę i za każde
małoletnie dziecko tych osób), ukończył 60. rok życia (kobiety) albo
65. rok życia (mężczyźni), jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą
dziecko do 12. miesiąca życia (przysługuje za nią samą oraz jej każde małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12. miesiąca
życia i za wszystkie jego małoletnie
dzieci), samotnie sprawuje na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej
dzieci (przysługuje za opiekuna i za
każde małoletnie dziecko), jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa (przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego
ustanowionego dla małoletniego oraz
za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego).
Jeśli z kolei podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie
jest jednostka organizacyjna, osoba
prawna albo przedsiębiorca, wojewo-

da ma prawo zdecydować o podniesieniu kwoty świadczenia. Może nastąpić to również w przypadku, gdy
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było
przed dniem wejścia w życie ustawy.
By usprawnić procedurę przyznania świadczenia 40 zł, wnioskodawca
powinien dołączyć wszystkie niezbędne informacje, w szczególności
nr PESEL, jak również dokument potwierdzający termin przekroczenia
granicy przez osobę ujętą w karcie
osoby przyjętej do zakwaterowania,
czyli kserokopię strony paszportu
z imieniem i nazwiskiem oraz datą
przekroczenia granicy.
Przypomnijmy, że uchodźca może
ubiegać się numer PESEL, którego
proces nadawania został uruchomiony
już w marcu br. W Rudzie Śląskiej rejestracji można dokonać w budynku
„B” Urzędu Miasta przy ul. Niedurnego 46 (poniedziałek-środa: 8-00-16.00,
czwartek: 10.00-18.00, piątek: 8.0014.00). Od 14 marca do końca lipca br.
w naszym mieście nadano PESEL
1863 uchodźcom z Ukrainy. Informacja o zasadach jego nadawania znajduje się tutaj: https://bit.ly/3MTzrcs.

Jak wspomniano wyżej, do wniosku należy załączyć zaświadczenie
Straży Granicznej o terminie przekroczenia granicy wraz z odciskiem
stempla w paszporcie uchodźcy z datą
od 24 lutego 2022 roku. Jeśli formalności w tym zakresie nie zostały dopełnione, należy za pośrednictwem
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zwrócić się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
z wnioskiem o weryfikację uchodźcy.
Przypomnijmy, że obywatele Ukrainy mogą ubiegać się również o jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł. Wnioski należy składać
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 w Dziale Obsługi Klienta na parterze budynku od poniedziałku do piątku między
godz. 9.00 a 12.00. Do końca
lipca skorzystało z tej pomocy
1776 osób, którym wypłacono w sumie 532 800 złotych.
Uchodźcy z Ukrainy mogą znaleźć
schronienie w kwaterach prywatnych
oraz punktach przygotowanych przez
miasto. Od 24 lutego br. z tych pierwszych skorzystało lub nadal korzysta
479 osób. Z kolei z lokali przygoto-

wanych przez miasto – 506. Obecnie
w miejskich punktach przebywa w sumie 62 uchodźców. Udostępniane są
im miejsca w „Twoim Hostelu”, jednym z budynków Huty „Pokój” odpowiednio dostosowanym do potrzeb
mieszkańców oraz w ośrodku Najświętsze Serce Pana Jezusa. Sześciu
uchodźców korzysta z mieszkań chronionych, a 29 przebywa w pięciu lokalach użyczonych przez miasto.
Aktualne informacje dla obywateli
Ukrainy są dostępne na specjalnej
stronie rządowej, a także na ,,Ruda
dla Ukrainy”. Ponadto na Facebooku
powstała grupa Ruda Śląska dla Ukrainy. Działa też specjalna strona rządowa ,,Pomagam Ukrainie”, która przeznaczona jest zarówno dla uchodźców,
jak i osób, które chcą pomagać. Jeśli
ktoś z mieszkańców ma możliwość
udzielenia schronienia uchodźcom
z Ukrainy, może przesłać zgłoszenie
na adres pomoc.ukrainie@ruda-sl.pl.
W wiadomości należy podać swoje
dane kontaktowe, liczbę osób, które
mogą liczyć na schronienie oraz to,
w co ewentualnie można doposażyć
lokal, w którym zamieszkają uchodźcy.
UM
kondolencje

reklama

Jolancie Rusin
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składa
Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej
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KRZYŻÓWKĘ
SPONSORUJE
WRÓŻKA
JADZIA

Tel. 607-468-787
Baran – Twój kiepski nastrój jest skutkiem przemęczenia. Zwolnij tempo, zadbaj o siebie.
Byk – Wszelkie niepowodzenia tylko wzmocnią wolę
walki. Musisz się trochę pomęczyć.
Bliźnięta – Przypływ gotówki rozwiąże wszystkie
Twoje problemy ﬁnansowe.
Ciesz się życiem.
Rak – Poznasz kogoś, kto
zauroczy Cię tak, że będziesz
gotowy wszystko zmienić.
Lew – Zaczyna się świetny
czas. Planuj, działaj, bo
wszystko będzie Ci się udawało.
Panna – Często podejmujesz decyzje pod wpływem
chwili, a potem słono za to
płacisz.
Waga – Dotąd przynoszący
straty biznes zacznie dawać
całkiem przyjemne dochody.
Skorpion – Poryw namiętności popchnie Cię do czynów, których możesz pożałować.
Strzelec – Zamiast dokładać
sobie obowiązków, zajmij
się miłością. Zachwycisz
partnera.
Koziorożec – Uważaj na
swoje poglądy. Możesz powiedzieć o jedno słowo za
dużo.
Wodnik – Fantastyczny
czas na zawieranie nowych
znajomości, uwierz w swoje
zalety.
Ryby – Nie doszukuj się
drugiego dna tam, gdzie go
nie ma. Ciesz się każdą
chwilą.

WRÓŻKA
JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a,
tel. 607-468-787

POZIOMO: 1 – bibelot, 5 – córka
Heriodady, 8 – budka z gazetami,
9 – nie katoda, 11 – zasłona w oknie,
12 – działo, 15 – dowódca Kozaków,
17 – targowisko, 20 – gatunek sardyny,
21 – zapaść, 24 – zmniejszanie się tkanki narządu, 25 – popęd seksualny,
28 – trawa kanarkowa, trzcinowata,
29 – stolica Turcji, 32 – pora roku,
33 – jubilerska miara, 36 – w mitologii
mezopotamskiej bogini wojny i miłości, 39 – mitologia grecka: żona Odyseusza, 42 – instrument muzyczny,
43 – obraz w cerkwi, 45 – rybie gody,
4 – czechło, koszula nieboszczyka,
47 – nyża, wnęka w murze.
PIONOWO: 1 – łow. gniazdo bobra,
chałupa, 2 – dawne myto, 3 – dwukołowa taczka, 4 – wiszą przy ołtarzu,
5 – iskra, 6 – kwiat, agapant, 7 – nakrętka, 10 – rower damski, 13 – zakonnicy,
14 – nosze, 16 – apla, tinta, 17 – zwierzę podobne do żubra, 18 – zęza, miejsce najniższe na statku, 19 – córka Bolesława Krzywoustego, 21 – żywy, roślina ozdobna, 22 – błękit, 23 – przyle-
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piec, 26 – kotki, 27 – ryba akwariowa,
30 – taniec ukraiński, 31 – mitologia
grecka: córka Uranosa i Gai, 34 – dowód niewinności, 35 – Indianin,
37 – wyżeł długowłosy, 38 – okazała
galera, 40 – pakt militarny, 41 – łow.
ogon cietrzewia, 44 – staroitalska bogini, żona Saturna.
Kupon z tej krzyżówki o wartości
50 zł, który jest do realizacji w ﬁrmie
handlowej „Rumcajs” (Ruda ŚląskaOrzegów, ul. Hlonda 38-40), otrzyma
jedna osoba spośród tych, które nadeślą
na adres redakcji (Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) lub e-mailem (biuro@wiadomoscirudzkie.pl) hasło, które jest
rozwiązaniem krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór kuponu
z krzyżówki „WR 27” zapraszamy do
redakcji po wcześniejszym umówieniu
telefonicznym (pod nr 32 248-60-97)
– panią Beatę Wawoczną. Prawidłowe
hasło brzmi: Nigdy nie było
dobrej wojny.
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| POLECAMY
Olga Rudnicka

Nieszczęście w szczęściu

Nikt bardziej niż Tekla nie jest zaskoczony odmianą losu. Wygrana w Lotka,
zakochany mężczyzna, świetna praca.
Towarzyszący jej od lat pech przepadł,
a w jego miejsce pojawiło się wreszcie
szczęście. Zdaniem Dominiki, jej kuzynki i przyjaciółki, nikt bardziej od niej nie
zasłużył na tę zmianę. Niestety, tylko ona
wydaje się być tego zdania. Wokół – jak
grzyby po deszczu – zaczynają wyrastać
zazdrośnicy, uważający, że Tekla zabiera
szczęście innym ludziom. Zawistni sąsiedzi, zawistne koleżanki z pracy i szefowa,
która wierzy, że Tekla poluje na jej stołek,
próbując podstawić jej nogę, a to jeszcze
nie koniec. Tekla również zaczyna zauważać, że co jej los dopisze, to komu innemu
zabierze, ale próba morderstwa? Czy to
nie lekka przesada? Na szczęście, bo jakżeby inaczej, w jej życiu znów pojawia się
komisarz Gawron…

Grażyna Jeromin-Gałuszka

Jestem twoją córką

Wojciech Lada

Mali tułacze

Skradzione lato

Testament Sambora Jaremy wywołuje
rodzinne trzęsienie ziemi. Zmarły – oprócz
trojga dorosłych dzieci z legalną żoną
– miał córkę, którą postanowił uwzględnić
w ostatniej woli. Niełatwo ją odnaleźć,
a kiedy rodzeństwo traﬁa na jej trop, powiązania rodzinne okazują się bardziej
skomplikowane, niż mogło się wydawać.
Na jaw wychodzą skrywane tajemnice,
które mogą poróżnić bohaterów. Nic nie
jest oczywiste…
Czy Weronika, córka z prawego łoża,
i Dobrosława, ta druga, nieoczekiwanie
powołana do spadku, odnajdą się w tej
sytuacji? Czy zaakceptują przeszłość i odkryją drogę do porozumienia?
Anna Karpińska – jak zawsze w swoich
książkach – prowadzi obie bohaterki przez
gąszcz wątpliwości, emocji i zdarzeń, które
wpływają na ich życie. I trzyma czytelnika
w napięciu do ostatniego rozdziału.

Poruszająca opowieść o dzieciach wobec
piekła wojny.
Niektóre ledwo się urodziły, inne miały po
kilka lub kilkanaście lat. Były też takie, które
przychodziły na świat już w zaplombowanych wagonach wiozących je gdzieś w głąb
Azji. W 1940 roku dla kilkudziesięciu tysięcy
polskich dzieci rozpoczęła się podróż – która miała trwać osiem kolejnych lat – przez
niemal wszystkie strefy klimatyczne Ziemi
i wszystkie znane człowiekowi kultury. Przeszłam piekło, ale widziałam rzeczy piękne
– mówi jedna z bohaterek reportażu Lady.
Ze zmrożonej Syberii traﬁły na stepy Azji, gdzie
rodziła się ludzka cywilizacja. Stamtąd traﬁały
do Persji, gdzie znajdowały scenerię znaną z baśni tysiąca i jednej nocy. A potem była Afryka,
Indie, Nowa Zelandia, Meksyk… Czasem w końcu również Polska, ale ona akurat niechętnie.
Chorowały, umierały z głodu… a inne dorastały… Tysiące polskich dzieci uciekły z Rosji
z armią generała Władysława Andersa – dziś
opisują to jako najpiękniejsze lata życia.

Co musi się zdarzyć, by przeszłość spotkała
się z teraźniejszością i dalej poszły jedną drogą?
Gdy pewnej zimy we wsi Rogoże rodzice
Rajki i Weronki topią się pod lodem, opiekę nad sierotami przejmuje babka Klotylda.
Surowa, nieprzystępna, nieznosząca ludzi
(w tym również dzieci) kobieta zaczyna rządzić
twardą ręką, wywracając do góry nogami dotychczasowe beztroskie życie wnuczek. Zmuszone przez babkę do ciężkiej pracy, wiecznie
głodne, zahukane, próbują jakoś przetrwać
w nowej rzeczywistości. Siedmioletnia Rajka
ucieka w świat nieposkromionej wyobraźni,
trzynastoletnia Weronka natomiast rozgląda
się za kandydatem na męża, który wyrwie ją
i jej młodszą siostrę z tego koszmaru.
Pół wieku później młoda dziennikarka, szukając materiałów do nowego tekstu, znajduje
w starej gazecie notatkę o zaginionych przed
laty w Rogożach dwóch dziewczynkach, które
przepadły bez wieści tej samej nocy.

Anna Karpińska

www.wiadomoscirudzkie.pl

6

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIA | 10.08.2022
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ulicy Wincentego Pola
z przeznaczeniem zgodnym z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Dobrego,
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska będzie część
niezabudowanej nieruchomość gruntowej własności Skarbu Państwa położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy
ul. Wincentego Pola, działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3700/40 o powierzchni 385 m2 (użytek: Bz),
obręb Nowa Wieś zapisanej na k.m.1 oraz w Księdze Wieczystej nr GL1S/00043907/9.
W dziale III ww. księgi wieczystej ujawnione są wpisy o następującej treści:
„prawo drogi wpisane w księdze wieczystej kw. 4799 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 12 czerwca
2000 roku nr dz.kw.2277-8/00 – dnia 22 sierpnia 2000 roku”.
„ciężar wpisany w księdze wieczystej kw. 1569 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 lutego 2001
roku”.
„służebność drogi wpisana w księdze wieczystej kw 906 – tu przeniesiono przy wniosku z dnia 23 kwietnia 2001 roku”.
Dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Zarządzeniem nr 132/22 Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r. udzielono Prezydentowi Miasta
Ruda Śląska zgodę na zbycie opisanej powyżej części nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu. Warunkiem udzielenia zgody wojewody na zbycie tej nieruchomości jest ustalenie ceny sprzedaży
we wszystkich przeprowadzonych przetargach lub rokowaniach w wysokości nie niższej niż 68 000,00 zł.
netto.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
zatwierdzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 84 poz. 2383, ww. działka stanowi tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu: MN1).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 68.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2022 r. o godz. 10.00
w sali 112 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 oraz na portalu miejskim
www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 5.09.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości
3.400,00 zł przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska, z dopiskiem „wadium – ul. Wincentego Pola” (za datę wniesienia wadium 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 (dotyczy wyłącznie osób ﬁzycznych nie prowadzących działalności gospodarczej); jeżeli
jako jeden uczestnik przetargu wystąpi więcej niż jedna osoba ﬁzyczna lub prawna w tytule wpłaty należy
podać imiona, nazwiska lub nazwy wszystkich osób przystępujących do przetargu; zaleca się przedłożenie
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium. Zastrzega się prawo odwołania
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Osoby posiadające potwierdzone prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi
granicami kraju zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
2097) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo
w przetargu w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w terminie do dnia 5.09.2022 r. do godz. 16.00.
Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis następującej treści: „Zgłoszenie udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w Rudzie Śląskiej
-Wirku przy ul. Wincentego Pola”. Zgłoszenie złożone bez napisu jw. lub po upływie wskazanego terminu
nie zostanie przyjęte. O terminie złożenia zgłoszenia decyduje data wpływu do tut. Urzędu, a nie data
stempla pocztowego.
Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać:
• pisemne oświadczenie o uczestnictwie w przetargu,
• kserokopię zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości
pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego,
• pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 32 244-90-00, wew. 2230.

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 2430 m2, położona w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Dobrego, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki własności Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 1494/43 o powierzchni 2146 m2 (użytek „Bz”), KW nr GL1S/00005543/1
oraz 1498/107 o powierzchni 284 m2 (użytek „Bz”), KW nr GL1S/00005546/2, zapisane na
karcie mapy 11, obręb Ruda. Działy III i IV ww. ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.
Przetargi, które odbyły się w dniach 4.01.2022 r. oraz 9.05.2022 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 84
z 2006 r. poz. 2383 z późn. zm., ww. działki stanowią teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne takie jak: nauki, oświaty, kultury,
zdrowia, opieki społecznej, administracji publicznej, obiekty sakralne, bazy gospodarcze
zieleni miejskiej (symbol planu UP1) oraz częściowo teren ulic dojazdowych o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 10 m (symbol planu KD1/2).
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 300 000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od
towarów i usług i jest płatna w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2022 r.
o godz. 10.00 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
oraz na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 12.09.2022 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 15 000,00 zł z dopiskiem „wadium – ul. Jana Dobrego”
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 (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą) 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. 2230

ZGŁOŚ
I N T E R W E N C J Ę!

Masz problem, który warto poruszyć na łamach naszej gazety?
Chcesz zgłosić interwencję?
A może znasz osoby o ciekawych pasjach,
o których powinna usłyszeć cała Ruda Śląska?
Skontaktuj się z naszą redakcją pod nr tel. 32 248-60-97, 512-295-228
lub e-mailowo: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), tel. 512-295-228, Dawid Kosmalski (sport),
tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
w publikowanych tekstach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń
mogących godzić w dobre obyczaje
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OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza publiczny przetarg na wysokość czynszu najmu lokali mieszkalnych
Lp.

Adres lokalu

Pow.
użytkowa

Wyposażenie w instalacje

Stawka
wywoł.

Termin
Wadium oględzin
lokalu (*)

Lokale mieszkalne wchodzące w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta.
1.

Ruda Śląska-Wirek
ul. Kałusa 23/13

39,00 m2
(1 p + k)

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

5,27 zł/m2

700 zł

2.

Ruda Śląska-Wirek
ul. 1 Maja 247/10

37,50 m2
(1 p + k)

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

5,27 zł/m2

700 zł

3.

Ruda Śląska-Ruda
ul. Wesoła 5A/2

38,16 m2
(1 p + k + łaz. + wc)

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

6,55 zł/m2

700 zł

4.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Grunwaldzka 1/5

36,00 m2
(1 p + k)

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

5,27 zł/m2

700 zł

5.

Ruda Śląska-Orzegów
ul. Bytomska 33/11

23,04 m2
(1 izba)

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

4,55 zł/m2

700 zł

7,00 zł/m2

700 zł

43,25 m2
(1 p + k, łaz., wc)

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

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
Gładzie, malowanie, tapetowanie, kafelkowanie.
Tel. 507-055-024.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505946-693.
POŻYCZKI – SZYBKO Z KOMORNIKIEM, tel. 32 26000-33, 516-516-611. Pośrednik CDF S.C. ﬁrmy MATPOL
FINANSE Sp. z o.o.
Hydraulik, tel. 797-599-031.
Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116-672.
Dekarz tanio, tel. 880-201-358.

Lokale mieszkalne stanowiące własność osób ﬁzycznych
Ruda Śląska-Bielszowice
ul. Kokota 167/2 (*)

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

(*) – W przypadku wyłonienia w drodze przetargu najemcy tego lokalu mieszkalnego będzie zawarta umowa najmu okazjonalnego na okres 10 lat z możliwością jej przedłużenia.
Osoba zainteresowana ww. mieszkaniem oprócz niżej wymienionych dokumentów winna wskazać właściciela lub najemcę innego lokalu mieszkalnego,
w którym będzie mogła zamieszkać wraz ze wszystkimi osobami z nią zamieszkującymi i przedmiotami pochodzącymi z mieszkania przy ul. Kokota 167/2 na
wypadek ustania stosunku najmu, a przed podpisaniem umowy najmu właściciel lub najemca tego lokalu winien złożyć w obecności pracownika MPGM TBS
Sp. z o.o. stosowne pisemne oświadczenie.
Ponadto po podpisaniu umowy najmu lokalu przy ul. Kokota 167/2 jego Najemca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia (w formie aktu notarialnego) sporządzonego na swój koszt, w którym dobrowolnie poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokalu w terminie
wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które powinno być dostarczone Wynajmującemu w terminie wskazanym w umowie najmu.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali mieszkalnych umieszczone są na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce „Przetargi/Najem lokali/
Mieszkania”. W przypadku zainteresowania lokalem należy zapoznać się z zakresem remontu, który przyszły najemca winien wykonać. Istnieje możliwość
oględzin lokalu mieszkalnego wyłącznie w terminie od 17.08.2022 r. do 19.08.2022 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem
Eksploatacji Budynków, tj.: poz. 1, 2 oraz ul. Kokota 167/2 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48 lub 32 244-17-10, poz. 3 – ul. Janasa 13A, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 243-56-30 lub 32 248-13-52, poz. 4, 5 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88 lub 32 248-20-85.
Uczestnicy przetargu winni zapoznać się z regulaminem przetargowym umieszczonym na naszej stronie internetowej (Uwaga: w przypadku lokalu przy
ul. Kokota 167/2 nie ma zastosowania regulamin przetargowy obowiązujący dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta
– wymagane w szczególności wykazanie stałego źródła utrzymania i wysokość dochodów) i zobowiązani są do przesłania, nie później niż do dnia 26 sierpnia 2022 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 tytuł 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 29 sierpnia 2022 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opisie należy podać, że dotyczy przetargu lokali mieszkalnych w dniu 31.08.2022 r. oraz pozycję, pod którą znajduje się mieszkanie w ogłoszeniu lub jego adres.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 9.00 – ul. Kałusa 23/13, godz. 9.30 – ul. 1 Maja 247/10,
godz. 10.00 – ul. Wesoła 5A/2, godz. 10.30 – ul. Grunwaldzka 1/5, godz. 11. 00 – ul. Bytomska 33/11, godz. 12.00 – ul. Kokota 167/2.
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.
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.

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

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 690-455-538.
Chcesz sprzedać mieszkanie? Sprawdź jaka jest aktualna wartość. Działamy 22 lata na rynku, www.lokator.nieruchomosci.pl, tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505-049833.
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 wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,70-0,80/
kg. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Firma budowlana zatrudni pracowników o specjalizacji ogólnobudowlanej oraz stażystów i praktykantów. Teren Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię brygadę do pokrycia dachu dachówką ceramiczną. Tel.
601-504-030.
Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudowlanych. Tel. 603-975-040.

RÓŻNE
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy,
odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki
PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.

TURYSTYKA
Beskidy 6 dni w sierpniu od 600 zł dla emeryt/rencista, z 40% doﬁnansowaniem Unijnego Programu
Spowolnij Starzenie. Możliwość dowozu, tel. 501-642492.

www.wiadomoscirudzkie.pl

Prezydent
Miasta Ruda
Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro,
naprzeciw pokoju 215) wykazu
nieruchomości gruntowej która
zostanie oddane w najem, znajdująca
się w rejonie ulicy: Piotra Skargi
z przeznaczeniem pod działalność
usługową.

Prezydent
Miasta
Ruda Śląska
informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska
wykazu nieruchomości własności Gminy
Ruda Śląska, oznaczonej
jako działka numer 1514/92
o pow. 153 m2, zapisana na karcie
mapy 1, w obrębie Bykowina, położona
w Rudzie Śląskiej przy ulicy Wojciecha
Korfantego, która zostanie zbyta
w trybie bezprzetargowym na rzecz jej
użytkownika wieczystego.
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Koszykówka

OGŁOSZENIA

Zapisy do RALK rozpoczęte
MOSiR rozpoczął zapisy do Rudzkiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.
Podobnie jak w poprzednim sezonie,
tak i tym razem w rozgrywkach spotkają się 22 drużyny – 12 w pierwszej
i 10 w drugiej lidze.
Termin nadsyłania zgłoszeń
przez zespoły, które chcą uczestniczyć w rozgrywkach, mija 2 września. Przez zgłoszenie zespołu do
rozgrywek RALK 2022/2023 rozumie się przesłanie na adres e-mail

ralkbasketball@gmail.com pełnej
nazwy zgłaszanej drużyny oraz numerów telefonów i adresów e-mail
dwóch osób kontaktowych drużyny. Pierwszeństwo mają zespoły,
które uczestniczyły w rozgrywkach
w poprzednim sezonie. Jeśli do ligi
zgłosi się więcej chętnych drużyn,
przeprowadzony zostanie turniej
kwalifikacyjny.
Przypomnijmy – zwycięzcą
RALK w sezonie 2021/2022 zosta-

ła drużyna Rybnik Team, która w finale pokonała zespół Gwiezdno
Flota. Trzecie miejsce zajął zespół
Monsters Będzin, a czwarte Hica
Ruda Śląska.
W nadchodzącym sezonie amatorzy koszykówki w I lidze będą
najpierw rywalizować w rundzie
zasadniczej (każdy z każdym, bez
rewanżu), następnie liga zostanie
podzielona na dwie grupy. Drużyny
z miejsc 1-6 będą walczyć o usta-

wienie w fazie play-off, a z miejsc
7-12 o wejście do tej fazy oraz ustawienie do baraży z zespołami
z miejsc 2-4 z II ligi. Ostatnia drużyna z I ligi spadnie do ligi niżej,
w drugą stronę natomiast powędruje zespół, który w II lidze zajmie
pierwszą lokatę po sezonie zasadniczym (mecz i rewanż). Wpisowe do
I ligi w tym sezonie wynosi 2450 zł,
a do drugiej 2150 zł.

DK

Piłka nożna

Wawel odpada z Pucharu Polski
Wawel Wirek przegrał na własnym boisku z AKS-em Mikołów
1:4 i odpadł z Pucharu Polski podokręgu Katowice. Jedynego gola
dla zespołu z Wirku zdobył Rafał
Mosgalik.
Mimo znaczącej przewagi gości
pierwsza połowa zakończyła się
bez bramek. W drugich 45 minutach AKS nie zwalniał tempa i już
w 58. minucie wyszedł na prowadzenie. Mocny strzał Damiana Furczyka z rzutu wolnego odbił jeszcze
obrońca Wawelu, ale piłka i tak trafiła do siatki. W 63. minucie Wawel
po jednej z kontr doprowadził do

wyrównania. W polu karnym faulowany został Mosgalik, który zamienił ,,jedenastkę” na gola.
Później bramki strzelali już tylko
zawodnicy z Mikołowa. Najpierw
w 68. minucie po rzucie rożnym ponowne prowadzenie gościom dał
Nicolas Sprus. W 70. minucie Wawel stracił kolejnego gola. Najpierw
po niefrasobliwym wybiciu piłkę
przejął Sprus. Jego dośrodkowanie
chciał wybić obrońca Wawelu, ale
trafił we własnego bramkarza, co
skrzętnie wykorzystał Furczyk.
Wynik ustalił w ostatniej akcji meczu Michał Łoboda, który minął

bramkarza Wawelu i umieścił piłkę
w pustej bramce.
Wawel Wirek – AKS Mikołów
1:4 (0:0)
Mosgalik 63’ – Furczyk 58’, 70’,
Sprus 68’, Łoboda 90’.
Wawel: Merta – Seroka, Łągiewka (62’ Jastrzębski), Lenert,
Osuch (80’ Celadyn), Mosgalik,
Kokoszka, Krawczyk, Ganczarczyk, Grzesik (73’ Siemiński), Różycki.
AKS: Szczepek – Mrozik
(46’ Biernacki), Łoboda, Wujec,
Przybylski, Wasiak (60’ Sopniewski), Pawełczyk, Furczyk, Sprus

(85’ Szyguła), Miklosh (65’ Pleśniak), Machulec.
Żółte kartki: Osuch, Seroka
– Biernacki, Machulec.
Z rozgrywek ostatecznie wycofał
się Grunwald, który w sobotę miał
zagrać na własnym obiekcie z Pogonią Imielin. Mecz ten zweryfikowano jako zwycięstwo 3:0 dla gości. Slavia Ruda Śląska miała początkowo rozegrać swój mecz
z Górnikiem Mysłowice 6.08,
a później 9.08, ale ostatecznie spotkanie zostało odwołane z winy gości i najpewniej zostanie zweryfikowane jako walkower dla Slavii.DK

