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POMAGAMY

Wielu mieszkańców, jeden cel

Maseczki oraz i inne niezbędne
rzeczy przekazano m.in.
do rudzkiego Szpitala Miejskiego.
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mówkę. Dwie panie zakasały rękawy
i rozwożą maseczki. Dziś grupa liczy
kilkadziesiąt osób. Co ważne, równocześnie pojawili się darczyńcy, którzy
przekazali rzeczy potrzebne do uszycia maseczek, czy usprawnili ich przewóz. – Naprawdę jestem pod wrażeniem ludzkiej dobroci i bezinteresownego zaangażowania. Jest z nami na
przykład pani, która ma czwórkę dzieci i między codziennymi obowiązkami
udaje jej się jeszcze znaleźć czas, by
pomagać. To cieszy w tym trudnym
czasie, kiedy zatrzymaliśmy się w pogoni za życiem i przyszedł czas na jego
przewartościowanie – podkreśla Elżbieta Żurek, inicjatorka akcji.
Jak dodaje pani Elżbieta, maseczki
spełniają wszystkie standardy ochronne. Po przekazaniu są one czyszczone
w specjalnych środkach, można ich
używać przez kilka godzin, po czym
należy je znów przeprać. Maseczki
posiadają specjalną wkładkę, którą
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Akcję zainicjowała Elżbieta Żurek
na facebookowej grupie ,,Radzi Rudzie” po tym, jak coraz częściej pojawiały się informacje od pracowników
służby zdrowia, że w związku z epidemią koronawirusa, brakuje im maseczek ochronnych. Na apel szybko odpowiedziały kolejne osoby. Już po
kilku dniach gotowa była pierwsza
,,partia” maseczek, czyli 160 sztuk.
Trafiły one w ręce pielęgniarek
z ośrodka opieki w Kochłowicach oraz
do rudzkiego Pogotowia Ratunkowego. Jednak okazało się, że potrzebujących jest dużo więcej. Dlatego też kolejnych 400 sztuk uszyto dla pracowników Szpitala Miejskiego. Maseczki
przekazano także do przychodni przy
ul. Niedurnego oraz ul. Gierałtowskiego.
Rąk chętnych do pracy nie brakowało i nie brakuje nadal. Kto nie potrafi szyć, przycina materiał. Inni starają się zdobyć nici, bawełnę, czy la-
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Tu każdy ma swoje zadanie. Niektórzy przycinają materiał, inni podarują lub zdobędą lamówkę, ktoś zaoferuje
pomoc jako kierowca, pozostali wypiorą potrzebną tkaninę, a jeszcze inni podzielą się swoimi umiejętnościami
krawieckimi. Tak właśnie w Rudzie Śląskiej powstała nieformalna grupa wolontariuszy, którzy szyją maseczki
potrzebne m.in. personelowi medycznemu. Dobre anioły stworzyły już ponad 2000 sztuk, a machina pomagania z każdym dniem rozkręca się coraz bardziej.  

W szycie maseczek zaangażowane są całe rodziny.
można wyłożyć flizeliną. Dzięki temu
używają ich także pracownicy medyczni, mający bezpośredni kontakt
z osobami chorymi.
Dodajmy, że dobro płynie również
z innych stron. Firmy, restauracje, stowarzyszenia, grupy kibiców oraz zna-

jomych, czy całe rodziny cały czas
wspierają personel rudzkiego Szpitala
Miejskiego oraz Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej, przywożąc
m.in. środki higieniczne oraz czystości, a także ciepłe posiłki i napoje.
Joanna Oreł
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OGŁOSZENIE

Ponad 2000 maseczek trafiło już
do m.in. pracowników służby
zdrowia w naszym mieście.
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– Pani prezydent, od prawie miesiąca
Polacy żyją tematem pandemii koronawirusa, a od kilku dni ulice naszego miasta świecą pustkami. Jak sytuacja ta
wpływa na zarządzanie miastem?
– Nigdy nie myślałam, że widok pustych
ulic i chodników będzie dla mnie powodem
do zadowolenia… To zaprzeczenie wszystkiego, co do tej pory robiłam w swojej pracy samorządowej, dążenia do tego, żeby
Ruda Śląska była tętniącym życiem organizmem miejskim. No ale cóż… Tak teraz
trzeba. Właśnie tak powinno funkcjonować
miasto w tym trudnym dla nas wszystkich
czasie. Mam nadzieję, że mieszkańcy nadal
będą stosowali się do zaleceń służb sanitarnych oraz wprowadzonych przez rząd restrykcji.
– Pani także zarządziła wprowadzenie
pewnych ograniczeń dla mieszkańców.
Jakich?
– Gdy już było wiadomo, że mamy
pierwsze potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce, to od razu
zaczęliśmy wdrażać szereg rozwiązań, aby
chronić naszych mieszkańców. Odwołaliśmy imprezy, wydarzenia i spotkania
z mieszkańcami, zamknęliśmy instytucje
kultury, baseny miejskie, hale sportowe,
a następnie stadion lekkoatletyczny i Burloch Arenę. Zamknęliśmy też miejskie place zabaw, czy świetlice prowadzące zajęcia

Ruda Śląska w obliczu koronawirusa
profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci
i młodzieży. Ponadto w trosce o naszych
mieszkańców ograniczyliśmy do minimum
możliwość wejścia do Urzędu Miasta,
a części pracowników zleciliśmy pracę
zdalną. Nie oznacza to jednak, że urzędnicy
nie pracują. Pilne i niezbędne sprawy można cały czas załatwić drogą elektroniczną
lub telefoniczną. To działa. Z naszych statystyk wynika, że mamy o 30% więcej połączeń telefonicznych, o 40% więcej spraw
nadesłanych drogą e-mailową i 70% więcej
spraw kierowanych przez elektroniczną
platformę ePUAP. Podobnie wygląda to
w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Chcę jednak uspokoić mieszkańców, że wszystkie należne im świadczenia zostaną wypłacone. Teraz najważniejsze jest, aby pozostać w domach, gdy tylko
jest to możliwe. Dlatego też od kilku dni
apelujemy o to na ulicach miasta za pośrednictwem syren Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ostatni czwartek podjęłam
kolejne kroki. Zwróciłam się z apelem do
Elżbiety Witek, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do zmiany terminu wyborów
prezydenckich, które mają się odbyć
10 maja. W naszym mieście do głosowania
uprawnionych jest 106 tysięcy wyborców.
Dodatkowo w pracę podczas wyborów zaangażowanych będzie ok. 1300 osób. To
m.in. członkowie komisji wyborczych,
operatorzy informatyczni, pracownicy
urzędu miasta, straż miejska, czy policja.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i zapewnienie bezpieczeństwa
tym wszystkim ludziom, nie widzę innej
możliwości niż przesunięcie wyborów na
inny termin. Nie wszystkim może się to podoba, ale pamiętajmy, że jest to czas społecznej mobilizacji i trzeba zrobić wszystko, by zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii.
– To decyzje na już. A co będzie później?
– Sytuacja jest dynamiczna, więc działamy na bieżąco, ale nie bez obaw patrzymy
także w przyszłość. Pamiętajmy, że wielu
przedsiębiorców zmuszonych było zawie-

sić działalność, czy to ze względów ekonomicznych, czy bezpieczeństwa. Część
z nich może nie przetrwać na rynku, bo nie
osiąga dochodów, a musi ponosić koszty.
Dlatego też przygotowaliśmy pakiet ulg
i zwolnień dla firm, które najbardziej odczują ekonomiczne skutki epidemii koronawirusa. Ich właściciele mogą ubiegać się
o możliwość odroczenia lub rozłożenia na
raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także obniżenie opłaty czynszowej za wynajem lokali gminnych.
Wstrzymujemy ponadto upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucję zaległości za marzec i kwiecień. Kolejny instrument wsparcia to zwolnienie z opłaty za
odbiór odpadów na czas zawieszenia działalności, żeby z tego jednak skorzystać,
trzeba złożyć tzw. deklarację „zerową”.
– Pomoc przedsiębiorcom jest niewątpliwie bardzo ważna, ale czy nie zachwieje ona finansów miasta? Tracicie przecież
w ten sposób dochody do budżetu miasta. Jaka to może być kwota?
– Na tym etapie jeszcze tego nie wiemy.
Wszystko zależy od tego, ilu przedsiębiorców zgłosi się do nas z wnioskiem o pomoc. Nie będę jednak ukrywać, że cios, jaki otrzymamy, będzie podwójny. W ubiegłym roku rząd wprowadził obniżenie podatku PIT z 18 do 17 procent oraz zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia. W ten
sposób już utraciliśmy część kluczowych
dochodów budżetowych, przez co mamy
ogromne problemy. Dziś chcemy wspierać
przedsiębiorców, ale to również odbije się
na finansach miasta. Jednak czas na dokładne wyliczenia przyjdzie później, bo dzisiaj
to „wróżenie z fusów”. Ani na to czas, ani
miejsce. Teraz musimy skupić się na zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa.
– Porozmawiajmy jeszcze o szkołach.
Nieubłaganie zbliżają się terminy egzaminów ósmoklasisty oraz matur. Minister edukacji narodowej zarządził, że od
25 marca nauka ma odbywać się na odległość. Tymczasem pierwszego dnia dwa
systemy, z których korzystają uczniowie
i nauczyciele, mówiąc kolokwialnie „padły”, bo nie wytrzymały obciążenia.

– Gdyby to ode mnie zależało, to przełożyłabym egzaminy na później, bo ich przeprowadzenie w tej sytuacji będzie bardzo
trudne. To pierwsza sprawa. Poza tym jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi placówkami oświatowymi i staramy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy.
Dyrektorzy i nauczyciele skontaktowali się
już z rodzicami uczniów, by przekazać im
wstępne informacje odnośnie tego, jak do
10 kwietnia będzie wyglądało nauczanie
w nowej formule. Uczniowie uzyskają dostęp do materiałów dydaktycznych oraz
zadań, na podstawie których nauczyciele
wystawią oceny. W tym miejscu mam prośbę również do rodziców, aby w miarę możliwości wspierali swoje dzieci w nauce i dbali, aby pozostały one w domach. Pamiętajmy, to nie są dodatkowe wakacje, ferie,
urlop, czy czas na spotkania ze znajomymi
lub wyjazdy! To czas, by zadbać o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje oraz swoich najbliższych.
– Ale chyba nie jest jeszcze źle, bo
w statystykach dla Rudy Śląskiej wykazano tylko trzy przypadki zakażenia koronawirusem (stan na 30 marca, godz. 20).
– Proszę pamiętać, że to są przypadki
potwierdzone. Nie wiemy, ile tak naprawdę
osób może być zakażonych, bo chorobę
mogą przechodzić bezobjawowo, albo dopiero objawy się u nich pojawią. Nie ma co
się przywiązywać do tych statystyk, bo na
pewno ulegną one zwiększeniu. Co do tego
nie ma wątpliwości. Ale to od nas w dużej
mierze zależy, jak będzie rosła krzywa zachorowań. Obecnie oprócz ostrożności czy
higieny ważna jest również dyscyplina,
a przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Dlatego niezwykle ważna jest szczerość i prawdomówność w kontaktach ze służbami medycznymi. Nie możemy zatajać żadnych faktów
dotyczących naszego stanu zdrowia, a także informacji o kontaktach z osobami zakażonymi, bo może to się skończyć tragicznie! Trzeba pamiętać, że personel medyczny, który miał kontakt z chorą osobą, musi
przejść obowiązkową kwarantannę i tym
samym nie może on leczyć pacjentów! Sam
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Zamknięte place zabaw,
obiekty sportowe, instytucje
kultury, pakiet wsparcia dla
przedsiębiorców, czy apel
o przesunięcie terminu
wyborów prezydenckich.
Między innymi w ten sposób
Ruda Śląska próbuje zapobiec
rozprzestrzenianiu się
koronawirusa.
O funkcjonowaniu miasta
w tym trudnym okresie
rozmawiamy z prezydent
Grażyną Dziedzic.

również może zachorować. Dlatego z tego
miejsca proszę wszystkich mieszkańców
– nie obawiajcie się mówić prawdy. Nikt
nie ma prawa nas winić czy oceniać z powodu choroby. Wiem, że zdarza się, że ze
strony innych – zamiast wsparcia – na chorych wylewa się fala kpin czy hejtu. A przecież zakazić może się każdy. Nikt z nas nie
wie, czy nie „złapał” wirusa np. w sklepie.
Dlatego zamiast oceniać i krytykować
– wspierajmy się i okazujmy zrozumienie.
– Jest jednak też wiele pozytywnych
zachowań, jak chociażby oferty zrobienia zakupów osobom starszym, czy też
akcja szycia maseczek dla personelu medycznego.
– Oczywiście, że tak! Jest wiele osób,
które chcą nieść pomoc. Jestem im za to
bardzo wdzięczna, zwłaszcza że często są
to oddolne inicjatywy. My jako Urząd Miasta zaangażowaliśmy się w akcję naszego
hufca „Zakupy dla seniora”. Każda osoba
potrzebująca może zgłosić się do Centrum
Zarządzania Kryzysowego, które przekaże
rudzkim harcerzom listę produktów, ci natomiast zrobią zakupy i przyniosą je do domu. Seniorzy chętnie korzystają z tej opcji,
dzięki czemu nie narażają się na możliwość
zakażenia. Takich akcji jest więcej i zachęcam, by z nich korzystać. A swoją drogą
– to niesamowite, jaką ludzie mają w sobie
potrzebę pomagania, jak potrafimy się mobilizować i jednoczyć w trudnych sytuacjach. To piękne i niezwykłe, a przede
wszystkim dobrze o nas świadczy jako o ludziach i społeczeństwie.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Potwierdzone przypadki
koronawirusa w Polsce
POMORSKIE

WARMIŃSKOMAZURSKIE
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Kolejni chorzy mieszkańcy
Od prawie dwóch tygodni w Polsce trwa stan epidemii, co związane jest z ciągle rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa. W całym kraju
wprowadzono szereg ograniczeń, a najbliższe tygodnie pokażą, czy uda się dzięki temu zahamować rozwój epidemii. W Polsce zarażonych koronawirusem jest 2055 osób (stan na poniedziałek, 30 marca, godz. 20). Odnotowano również 31 zgonów. Jeżeli chodzi o województwo śląskie,
zakażonych jest 209 mieszkańców, w tym 7 osób zmarło. W Rudzie Śląskiej także pojawiły się pierwsze przypadki chorych.
W poniedziałek (30.03) poinformowano o trzeciej zakażonej
osobie z naszego miasta.
– Ze względu na choroby współistniejące pacjentka przebywa
na oddziale zakaźnym szpitala
w Tychach. Jej stan służby sanitarne określają jako średni. Zakażona kobieta jest emerytką.
Służby pracują obecnie nad
ustaleniem źródła zakażenia
– poinformował wiceprezydent
Krzysztof Mejer.
To właśnie starsze osoby oraz
cierpiące na inne choroby, a także o obniżonej odporności narażone są na zarażenie oraz cięższy przebieg koronawirusa. Jednak uważać musi każdy, bo
wśród zakażonych osób z Rudy
Śląskiej jest także młody mężczyzna, któremu zalecono domową kwarantannę ze względu

na stabilny stan zdrowia. Także
pielęgniarka, mieszkanka Rudy
Śląskiej, która zaraziła się
w pracy poza miastem, a o której
przypadku
poinformowano
w sobotę (28.03), przebywa
w domowej kwarantannie.
W całym kraju wprowadzone
zostały obostrzenia, mające na
celu zahamowanie rozwoju epidemii. 25 marca rząd wprowadził ograniczenia, jeżeli chodzi
o wychodzenie z domu. Nie dotyczy to m.in. niezbędnej drogi
do i z pracy, zrobienia zakupów,
wizyt u lekarza, czy pomocy
najbliższym lub wolontariatu
w ramach działań na rzecz walki
z koronawirusem, a także realizacji innych spraw życia codziennego. Ponadto należy spotykać się maksymalnie w grupie
dwóch osób (nie dotyczy to ro-

dziny). Jeżeli jednak nie możemy uniknąć kontaktu z innymi
osobami, należy utrzymać dystans ok. 1,5 metra.
Na czas epidemii w Rudzie
Śląskiej odwołano wszystkie
wydarzenia oraz zamknięte zostały placówki kultury, obiekty
sportowo-rekreacyjne, a także
miejskie place zabaw. Szereg
firm oraz instytucji pracuje
w ograniczonym zakresie, w systemie zdalnym lub telefonicznym i e-mailowym. Zamknięte
są galerie handlowe i restauracje. Nadal jednak otwarte są
m.in. sklepy spożywcze i apteki,
ale one także wprowadziły ograniczenia np. w liczbie klientów.
Restauracje działają tylko w zakresie jedzenia na wynos.
Ponadto do 10 kwietnia przedłużony został termin zamknię-

Kursowanie autobusów i tramwajów
Wprowadzone przez rząd ograniczenia dotyczą również
funkcjonowania komunikacji publicznej. To znaczy, że w autobusach,
tramwajach, czy pociągach jednocześnie może znajdować się tylu
pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc siedzących.
Obecnie sytuacja ta analizowana jest przez przewoźników, a rozkłady
jazdy i liczba taboru dostosowywane są do nowych przepisów oraz
liczby podróżujących osób. Nadal jednak w przypadku tramwajów
w dni robocze obowiązują rozkłady jazdy ważne jak w soboty, a przez
weekend ważne jak w niedzielę. W przypadku autobusów w dni powszednie obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni
robocze nieszkolne. Aby się jednak upewnić, warto sprawdzać ewentualne zmiany przed każdą planowaną podróżą. To
samo dotyczy również kursowania pociągów.
Dla zachowania bezpieczeństwa trzeba pamiętąć, że jeżeli jesteśmy zmuszeni podróżować komunikacją publiczną,
należy zachować 1,5 m odległości od innych pasażerów.

Oddziały chorób zakaźnych w województwie śląskim
Nazwa świadczeniodawcy

Miasto

Adres

Nazwa oddziału

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu
Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu
Szpital Powiatowy w Zawierciu

Chorzów
Bytom
Tychy
Cieszyn
Częstochowa
Racibórz
Zawiercie

Zjednoczenia 10
Stefana Żeromskiego 7
Edukacji 102
Bielska 4
Bialska 104/118
Gamowska 3
Miodowa 14

CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA
CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA
CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA
CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA
CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA
CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA
CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA

Świadczeniodawca – telefon
całodobowy dla pacjentów
797-189-603
602-133-046
887-277-805
33 852-15-69
34 367-38-73
32 755-53-70
32 674-02-89

Z czym wiąże się stan epidemii?

• Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może tworzyć tzw. strefy zero
(bezpośrednio wokół ogniska wirusa), strefy buforowe – wokół stref zero oraz strefy
zagrożenia.
• Istnieje możliwość wprowadzenia czasowego ograniczenia określonego
przemieszczania się.
• Rząd może nakazać udostępnienie nieruchomości, lokali, czy terenów i dostarczenia
pojazdów do działań przeciwepidemicznych.
• Czasowo może zostać ograniczone funkcjonowanie określonych instytucji lub
zakładów pracy.
• Stan epidemii pozwala na wprowadzenie czasowej reglamentacji zaopatrzenia
w określonego rodzaju artykuły.
• Osoby chore i podejrzane o zachorowanie mogą zostać zobowiązane do poddania
się badaniom lekarskim oraz stosowania innych środków profilaktycznych (np.
obowiązkowa kwarantanna i zakaz opuszczania jej obszaru).
• Pracownicy podmiotów leczniczych i osoby wykonujące zawody medyczne mogą być
skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii.
• Ponadto podwyższono kary za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł.
Wprowadzono również mechanizmy śledzenia tego,
czy zasady kwarantanny są przestrzegane. Chodzi o aplikację Kwarantanna domowa.

cia placówek oświatowych.
Kształcenie realizowane jest
przez nauczycieli na odległość.
Nauczyciele przekazują uczniom
zadania i materiał do zrealizowania. Na tej podstawie będą
sprawdzane postępy w nauce
oraz wystawione zostaną oceny.
Z kolei w rudzkim Szpitalu
Miejskim nadal obowiązuje zakaz odwiedzin. Wstrzymane zostały przyjęcia na oddziałach
Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej i Ginekologicznym. Nie dotyczy to
jednak pacjentów onkologicznych DILO oraz pacjentek do
porodu. Przypominamy także,
że rudzki Szpital Miejski nie hospitalizuje pacjentów z podejrzeniem koronawirusa z uwagi
na brak oddziału zakaźnego.
Joanna Oreł

Zbiór
najważniejszych
pytań
i odpowiedzi
Co oznacza, że do 11 kwietnia
obowiązuje zakaz
przemieszczania się?
• Nie dotyczy to drogi do
i z pracy. Zarówno pracownicy
zatrudnieni na umowę
o pracę, jak i na umowy
cywilnoprawne mogą bez
przeszkód przemieszczać się do
miejsca pracy. Nie potrzebują
mieć przy sobie pozwolenia, czy
zaświadczenia, a w przypadku
ewentualnej kontroli należy
poinformować funkcjonariuszy
o celu podróży.
• Zakaz nie dotyczy wolontariatu
w walce z koronawirusem.
• Można także przemieszczać się
w celu załatwienia niezbędnych
spraw życia codziennego.
Co to znaczy „niezbędne sprawy
życia codziennego”?
Chodzi m.in. o konieczność wizyty
u lekarza, zrobienia zakupów, czy
wykupienia leków.
Czy można w tym czasie wyjść
na spacer lub uprawiać sport na
zewnątrz?
Do kategorii niezbędnych spraw
codziennych można zaliczyć spacer
czy wyjście do lasu. Dotyczy to
także wyjść w celach sportowych.
Trzeba jednak pamiętać, aby
zachować odpowiednią odległość
od innych napotkanych osób
(1,5 m) oraz zachować limit do
dwóch przemieszczających się
osób (nie dotyczy to jednak
rodzin). Wyjścia nie powinny być
nagminne, lecz jednorazowe.
Ograniczenia dotyczą natomiast
placów zabaw. Są to bowiem
miejsca, gdzie gromadzą się różne
nieznajome osoby.
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APEL PREZYDENT RUDY ŚLĄSKIEJ
GRAŻYNY DZIEDZIC DO MARSZAŁEK
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ ELŻBIETY WITEK
Jako Prezydent Miasta Ruda Śląska – miasta na prawach powiatu, liczącego niemal 140 tysięcy mieszkańców, położonego w sercu
Aglomeracji Górnośląskiej, skupiającej niemal 2,5 miliona mieszkańców, apeluję do Pani Marszałek o podjęcie działań zmierzających
do zmiany terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2020 r. na odpowiednio późniejszy, który pozwoli
na zapewnienie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia wyborców oraz osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie głosowania.
W Rudzie Śląskiej jest 106 tysięcy osób uprawnionych do głosowania. Miasto jest podzielone na 74 stałe obwody głosowania oraz
4 obwody odrębne umiejscowione w Szpitalu Miejskim oraz Domach Opieki dla Seniorów.
Przeprowadzenie wyborów jest poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym, które wymaga nie tylko woli politycznej, ale przede
wszystkim wytężonej pracy wieloosobowych zespołów ludzi, którzy nie mogą wykonać swoich obowiązków bez bliskiej osobistej
współpracy. W naszym mieście podczas wyborów powszechnych jest zaangażowanych ok. 1300 osób, w tym m.in. członkowie obwodowych komisji wyborczych, operatorzy informatyczni, opiekunowie z ramienia jednostki, w której są zlokalizowane siedziby komisji,
pracownicy Urzędu Miasta, strażnicy miejscy, Policja i inni.
W sytuacji, gdy niedopuszczenie do rozlania się epidemii koronawirusa w naszym Kraju jest zadaniem absolutnie priorytetowym dla
wszystkich obywateli, a przede wszystkim dla nas jako przedstawicieli władz, zarówno państwowych jak i samorządowych, uważam,
że nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów w zarządzonym terminie w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu naszych obywateli.
Proszę wziąć pod uwagę, że na wójtach, burmistrzach i prezydentach miast spoczywa obowiązek zorganizowania wyborów. To oni
jednak ponoszą osobistą odpowiedzialność za zdrowie i życie mieszkańców.
Jako przedstawiciel ustawodawcy zapewne doskonale zdaje sobie Pani Marszałek sprawę z obowiązującego w tej materii prawa,
w tym Kodeksu Karnego w szczególności. Najważniejszą dziś racją stanu jest zdrowie i życie naszych polskich rodzin, dlatego proszę
o uwzględnienie niniejszego Apelu.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta

BEZCENNY DAR ŻYCIA
Epidemia koronawirusa sprawiła, że sporo osób
zrezygnowało z udziału w akcjach krwiodawstwa. Tymczasem
krew nadal jest potrzebna, by ratować ludzkie życie. Dlatego
w Rudzie Śląskiej organizowane są kolejne zbiórki krwi
– oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Kwietniowe akcje krwiodawstwa odbyć się mają we
wszystkie środy na placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu.
Krew będzie można oddać tam w godzinach od 8 do 14.30.
Okazja do tego będzie także w najbliższą niedzielę (5.04) przy
kościele św. Barbary w Bykowinie, a także w sobotę (18.04)
w godzinach od 8 do 11 w „Violinowej Gospodzie” w Wirku
oraz w niedzielę (19.04) w ambulansie przed Domem
Kultury w Bielszowicach (od godz. 8 do 11). – Z całego
kraju docierają głosy o zapotrzebowaniu na krew. Aktualna
sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że w niektórych
centrach krwiodawczych liczba dawców krwi zmniejszyła
się nawet czterokrotnie, przez co w niektórych szpitalach
odwołano zaplanowane operacje. Dlatego chciałabym
zaapelować i zachęcić do oddawania krwi, tym bardziej
że w najbliższych dniach będziemy mieli do tego okazję
w naszym mieście – zachęca prezydent miasta Grażyna
Dziedzic.

WAŻNE ZMIANY W KOŚCIELE KATOLICKIM.
DOTYCZY TO M.IN. ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
• Nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych.
W obrzędach może uczestniczyć równocześnie pięć osób (nie dotyczy to osób
pełniących posługę). Wiele mszy jest transmitowanych. Można w nich uczestniczyć
przez Internet, oglądając telewizję lub słuchając stacji radiowej. Kościoły pozostają
otwarte na indywidualną modlitwę. Kościół zachęca do korzystania z komunii
duchowej po spełnieniu pewnych warunków.
• W paraﬁach nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w tradycyjnej
formie. Tylko w wyjątkowych sytuacjach i po indywidualnych ustaleniach może
się to odbyć przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Niemożliwa jest
spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej.
• W dniu pogrzebu można celebrować mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała
zmarłego (ew. urny). Obrzędy pogrzebu ograniczone są wyłącznie do stacji przy
grobie z udziałem najbliższej rodziny (nie więcej niż pięć osób).
• Do Wielkanocy odwołane zostały wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich
rodzicami. Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół,
wszystkie I Komunie Święte będą odwołane do czasu unormowania się sytuacji.
• Uczestnictwo w Triduum Paschalnym nie jest nakazane. W paraﬁach nie
będzie urządzany Boży Grób ani nie odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo
pokarmów. Obowiązkowy jest udział w mszy św. Niedzieli Zmartwychwstania
Pańskiego, ale i tutaj nadal aktualna jest dyspensa dla wiernych od uczestnictwa
w mszy w kościele.
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Uwaga przedsiębiorcy!
Firmy najbardziej dotknięte kryzysem spowodowanym
przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2
mogą skorzystać z ulg i zwolnień.
Podatki
Przedsiębiorcy mogą zwrócić się z wnioskiem o odroczenie bądź rozłożenie
podatków na raty. Mogą starać się też o umorzenie zaległości podatkowych.
Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany. Formularz wniosku wraz
z informacją o wymaganej dokumentacji znajduje się na stronie internetowej:
https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=20348&idmp=475&r=r.

Czynsz za lokale gminne
Przedsiębiorcy, którzy ze względu na sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa zostali zmuszeni zawiesić bądź ograniczyć działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o obniżenie opłaty czynszowej za ten okres. Ulga nie
dotyczy opłat za media.
Aby uzyskać obniżenie czynszu za lokal użytkowy wynajmowany od miasta
należy:
1. Napisać pismo, podając w nim:
• datę zamknięcia lokalu,
• zakres prowadzonej działalności w lokalu (kod PKD),
• jaką formę ma przybrać pomoc (umorzenia całości bądź części czynszu,
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności),
• krótkie uzasadnienie, w szczególności szacowany spadek wpływów
w związku z zamknięciem lokalu lub ograniczeniem działalności wyrażony
w procentach lub w kwotach.
2. Dołączyć właściwy formularz dotyczący pomocy de minimis.
3. Przesłać dokumenty na jeden z adresów (um_lok@ruda-sl.pl; mpgm@
mpgm.com.pl) lub złożyć w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu w budynku Urzędu Miasta, przy Placu Jana Pawła II.
Pomoc zostanie udzielona za okres od 14 marca 2020 roku, jeśli wniosek
zostanie złożony do końca tego miesiąca lub od początku miesiąca, w którym
zostanie złożony wniosek do dnia ustania przyczyny zamknięcia lokalu.
Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany.
Stawka czynszu może zostać maksymalnie obniżona do wysokości ponoszonych przez Miasto kosztów zarządzania nieruchomością (aktualnie to miesięcznie 2,35 zł/m2 netto dla budynków gminnych, a w przypadku wspólnot
mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały dolicza się zaliczkę ustaloną przez właścicieli wspólnoty).
Za okres objęty wnioskiem nie będą naliczane odsetki od należności czynszowych, ani opłata 40 euro.
Bliższe informacje: tel. 32 244-90-00 wew. 2330, 2360, 2320.
Zobowiązania
Do końca maja zostały wstrzymane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz
egzekucja z tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby
nie narazić przedsiębiorców na dodatkowe koszty.
Opłata za odbiór odpadów
Każda firma lub instytucja, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów,
może złożyć tzw. deklarację „zerową” za ten czas. Deklarację wygaszającą należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sytuacji. Oznacza to, że aby być zwolnionym z opłaty za
marzec, nową deklarację należy złożyć do 10 kwietnia br. Będzie ona ważna
do momentu złożenia kolejnej deklaracji już po wznowieniu działalności.
Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz prowadzonej działalności są inne firmy lub mieszkania), informację
o zaprzestaniu działalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na
którym spoczywa obowiązek złożenia nowej deklaracji.
Deklarację można pobrać pod adresem http://www.rudaslaska.pl/nowezasady-odbierania-odpadow-komunalnych/deklaracja/.
Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy
ePUAP lub formie tradycyjnej przesyłając ją drogą pocztową lub złożyć
w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku głównego Urzędu Miasta przy
pl. Jana Pawła II 6. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej pod nr. tel. 32 244-90-62.
W przypadku wznowienia działalności powinna zostać złożona nowa deklaracja śmieciowa.
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Nabór do przedszkoli
Nabór na platformie www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl trwa od 23 marca do 6 kwietnia br.
Dotychczasowa procedura przewidywała konieczność złożenia w przedszkolu pierwszego wyboru oryginałów wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. W obecnej sytuacji rodzice mogą przesłać te dokumenty
w formie skanu lub fotografii na skrzynkę mailową przedszkola. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie
dokumentacji w formie papierowej.
Rodzice, którzy nie mają możliwości skorzystania z internetu, będą mogli dostarczyć dokumenty do przedszkola
w wersji papierowej. Przed wejściami do budynków zostaną ustawione skrzynki, do których będzie można wrzucić,
w zamkniętych kopertach, wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentacją. Obok skrzynek będą też dostępne
druki do wypełnienia.
Pomoc przy wypełnianiu wniosków będzie można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z przedszkolem
pierwszego wyboru.
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.
vnabor.pl. Mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. We wniosku wymieniają odpowiednio
1, 2 lub 3 przedszkola, według preferencji. Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów wskazanych we wniosku należy przekazać do przedszkola pierwszego wyboru. Nieprzekazanie w terminie od 23 marca
do 6 kwietnia wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.
O wynikach rekrutacji nie decyduje kolejność zgłoszeń, tylko ustalone kryteria. W pierwszej kolejności jest to liczba
punktów według kryteriów ustawowych. W przypadku równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na II etapie brane będą pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta.
22 kwietnia, po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna
opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki. Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane do wybranego przedszkola, rodzic będzie musiał potwierdzić telefonicznie wolę uczęszczania dziecka do przedszkola. Wolę uczęszczania dziecka do przedszkola rodzic powinien potwierdzić do 27 kwietnia 2020 r. 30 kwietnia zostanie podana do publicznej wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola.
Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego z wybranych przez rodziców
przedszkoli, Prezydent Miasta Ruda Śląska pisemnie wskaże rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny
w publicznej szkole podstawowej, które będą posiadały wolne miejsca i przyjmą dziecko.
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„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

Państwu Bogusławie i Klaudiuszowi Woźnica
wyrazy współczucia i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

MAMY i TEŚCIOWEJ
składają
koleżanki i koledzy z Biura Geodety Miasta
Urzędu Miasta Ruda Śląska

OGŁOSZENIA DROBNE
USŁUGI
Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzebnych, remonty. Tel. 607-219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek,
mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla,
która w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 641 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie
Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki własności
Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 624/121 o powierzchni 229 m2 (użytek „Bp”) oraz
120 o powierzchni 412 m2 (użytki „Bp”,„ RIVb”), zapisane na k.m.5, obręb Kochłowice, KW nr GL1S/00008228/8.
W dziale III KW nr GL1S/00008228/8 ﬁguruje wpis, dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Przetargi przeprowadzone w dniach 15.01.2020 r. oraz 6.03.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (symbol planu 15MNUI) oraz fragmentarycznie – działka
nr 624/121 – teren drogi publicznej klasy lokalnej (symbol planu 22KDL).
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nieczynnego nasypu kolejowego, posiada nieregularny kształt, jest gęsto porośnięta drzewami i krzewami, posiada bezpośredni
dostęp do drogi publicznej ulicy ks. Ludwika Tunkla i z tej ulicy zapewniony dojazd.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 70.000,00 zł.
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2020 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 oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie do dnia 5.05.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.500,00 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. ks. L. Tunkla” (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 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane
dokumenty i oświadczenia.
Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań,
domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel.
505-946-693.
Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601292-699.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki.
Tel. 512-120-119.
Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solidnie. Tel. 737-593-999.
Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-116-672.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. Tel.
601-292-699.
C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.
Kredyt samochodowy i mieszkaniowy w SKOK
„Śląsk” – sprawdż koniecznie – tel. 32 240-00-49,
32 240-20-98, www.skok.slask.pl.
Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu najlepszego kredytu gwarancja skuteczności – zadzwoń, tel. 695-450-168.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie azbestu. Tel. 512549-097.
Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.Solidnie i skutecznie. Tel. 519-639-121.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo. Tel. 606-274-056.
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wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości do
oddania w najem na okres do
3 lat z przeznaczeniem na cele
budowlane w związku z budową
3 hal magazynowo-produkcyjnych wraz
z zapleczem socjalno-biurowym oraz
infrastrukturą techniczną w Rudzie
Śląskiej w rejonie ulicy Kalinowej.

informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro) oraz
o zamieszczeniu na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Ruda Śląska, wykazu
nieruchomości, położonych w Rudzie
Śląskiej przy ul. Gwareckiej 2, stanowiących
własność Gminy Ruda Śląska, które zostaną
użyczone, w drodze bezprzetargowej,
na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2
i Stowarzyszenia Szkółka RekreacyjnoSportowa „ORLIK” Ruda Śląska.

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta wykazu nieruchomości
(pomieszczenia) do oddania w dzierżawę
na okres do 3 lat, o powierzchni 11,2 m2,
znajdującej się w budynku hali widowiskowosportowej w Rudzie Śląskiej 41-706 przy
ulicy Kłodnickiej 95, przeznaczonej na cele
związane z prowadzeniem działalności
biurowo-usługowej. Dodatkowych informacji
udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
– Dział Techniczny tel. 32 248-75-21,
ul. gen. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska.

NIERUCHOMOŚCI
Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, gotówka, tel. 730-770-900.
Kupię bezpośrednio kamienice całość lub
udziały. Tel. 502-812-504.
Profesjonalne zarzadzanie nieruchomościami.
DOM, tel. 504-434-445.
Wisła sprzedam dom 240 m2, dz. 1000 m2,
DOM, tel. 504-434-445.
Do wynajęcia lub sprzedaży mieszkanie 38 m2,
Halemba 2, 2 pokoje z kuchnią. Tel. 608-465-457.
Sprzedam M-3, Godula, 48 m2, 150 tys. Tel.
662-197-889.
Wynajmę lokal użytkowy (stan idealny) w Kochłowicach. Poprzednio gabinet stomatologiczny –
spełnia warunki NZOZ. Tel. 603-981-005.
Mieszkanie do wynajęcia Ruda Śląska (Orzegów) 72 metrowe, kontakt 516-069-440.
PRYWATNIE KUPIĘ MIESZKANIE w stanie do
remontu lub odświeżenia w bloku z centralnym
ogrzewaniem miejskim w Rudzie Śląskiej lub miastach ościennych. Rozważę każdą ofertę. Kom: 501608-239, Łukasz.

MOTORYZACJA
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, 502-865808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ WIĘCEJ
NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.
AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 505049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 0,45
gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE
OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
Zatrudnię mężczyznę z doświadczeniem
w ogrodnictwie. Informacji udzielam pod nr tel.
691-911-683.
Fryzjerkę zatrudnię. Tel. 513-510-669.
Valdi Plus Mikołów doświadczoną pomoc kuchenną i kelnerów do pracy na weekendy. Kontakt,
tel. 32 330-05-62, email: valdiplus@valdiplus.pl.
Obiekt wielkopowierzchniowy zatrudni pracowników sprzątających. Mile widziane osoby z orzeczeniem. Więcej informacji pod numerem 661991-554.
REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o. o zatrudni kierowców kat. C. Wymagania: kurs na przewóz rzeczy, karta kierowcy. Praca w dwuzmianowa. CV
przesłać na maila adrian.widera@remondis.pl, lub
w sekretariacie ﬁrmy.

RÓŻNE
Kupię radia, wzmacniacze, kolumny itp. Kolejki PIKO, HO, TT. Tel. 607-912-559.
Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280675.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Sprawy w Urzędzie Miasta
tylko przez internet i telefon
Od poniedziałku 16 marca do odwołania Urząd Miasta Ruda Śląska jest zamknięty dla klientów.
Urzędnicy nadal pracują, ale sprawy są załatwiane przede wszystkim drogą telefoniczną
i elektroniczną. W sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa,
wizyty w urzędzie są możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numery telefonów wybranych
wydziałów Urzędu Miasta
Wydział Komunikacji 
– tel. 32 342-32-65
Wydział Spraw Obywatelskich  – tel. 32 244-90-18
Urząd Stanu Cywilnego  – tel. 32 244-90-15 - 16
Biuro Rzecznika Konsumentów – tel. 32 244-90-11
Kancelaria Urzędu Miasta 
– tel. 32 244-90-42
Kancelaria Rady Miasta 
– tel. 32 342-36-05
Wydział Gospodarki Komunalnej– tel. 32 244-90-60
Wydział Urbanistyki i Architektury– tel. 32 244-90-92
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

– tel. 32 244-90-55
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

– tel. 32 244-90-80
więcej: rudaslaska.bip.info.pl

Adresy poczty elektronicznej
wydziałów Urzędu Miasta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kancelaria Urzędu Miasta 
– um_ko@ruda-sl.pl
Kancelaria Rady Miasta 
– rada@ruda-sl.pl
Wydział Kadr 
– um_kadry@ruda-sl.pl
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

– media@ruda-sl.pl
Wydział Zamówień Publicznych

– zamowienia@ruda-sl.pl
Wydział Administracyjny  – um_adm@ruda-sl.pl
Wydział Urbanistyki i Architektury

– architektura@ruda-sl.pl
Wydział Spraw Lokalowych  – um_lok@ruda-sl.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

– nieruchomosci@ruda-sl.pl
Biuro Geodety Miasta 
– geodezja@ruda-sl.pl
Wydział Inwestycji 
– inwestycje@ruda-sl.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa

– wosig@ruda-sl.pl
Wydział Dróg i Mostów 
– drogi@ruda-sl.pl
Wydział Komunikacji  – komunikacja@ruda-sl.pl
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej

– um_rk@ruda-sl.pl
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

– zdrowie@ruda-sl.pl
Wydział Budżetu Miasta 
– budzet@ruda-sl.pl
Wydział Spraw Obywatelskich

– sekretariatwso@ruda-sl.pl
Urząd Stanu Cywilnego 
– usc@ruda-sl.pl
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

– mrk@ruda-sl.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego

– wzk@ruda-sl.pl
Straż Miejska 
– straz@ruda-sl.pl
Miejski Konserwator Zabytków

– zabytki@ruda-sl.pl
Wydział Audytu i Kontroli– um_waikw@ruda-sl.pl
Wydział Nadzoru Właścicielskiego

– um_nadzor@ruda-sl.pl
Wydział Oświaty 
– oswiata@ruda-sl.pl
Wydział Rozwoju Miasta  – fundusze@ruda-sl.pl
Wydział Informatyki 
– informat@ruda-sl.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej

– wgk@ruda-sl.pl

Wykaz rachunków bankowych
Urzędu Miasta
na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:
21 1050 1214 1000 0023 5886 9689
winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
• podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od
środków transportu, od posiadania psa),
• opłaty eksploatacyjnej,

668-164-330

• opłaty skarbowej (opłaty za dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na
wniosek, za wydanie zaświadczenia na wniosek,
za wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji, za
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
wypisu lub kopii).

797-189-603

na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:
72 1050 1214 1000 0010 0119 7019
winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
• subwencji i dotacji,
• dochodów jednostek budżetowych,
• udziałów w podatku PIT i CIT.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:
28 1050 1214 1000 0010 0119 7035
winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
wydawania prawa jazdy, legitymacji instruktora
i kart parkingowych,
opłat dotyczących rejestracji pojazdów,
zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
opłaty produktowej,
licencji na przewóz (osób, rzeczy, taksówkę osobową) i egzamin TAXI, zaświadczeń na przewozy
na potrzeby własne,
opłat geodezyjnych,
mandatów karnych kredytowych nałożonych
przez Straż Miejską,
zakupu materiałów przetargowych,
dziennika budowy,
wieczystego użytkowania gruntu, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu, sprzedaży (dotyczy gruntu
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska).

na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:
32 1050 1214 1000 0022 6874 3784
winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
• udostępnienia danych osobowych,
• wieczystego użytkowania gruntu, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu, sprzedaży (dotyczy gruntu
stanowiącego własność Skarbu Państwa).
na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:
54 1050 1214 1000 0022 2877 4150
winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
• zajęcia pasa drogowego,
• reklamy umieszczonej w pasie drogowym.
na rachunek w ING Bank Śląski S.A. o numerze:
90 1050 1214 1000 0023 6920 7580
winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
• gospodarowania odpadami komunalnymi.
Skrzynka podawcza
Dla osób chcących złożyć pismo bezpośrednio
w siedzibie Urzędu, przewidziano taką możliwość poprzez prowizoryczną „skrzynkę podawczą”, znajdującą się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Ruda
Śląska, przy placu Jana Pawła II.
Pisma wrzucane do „skrzynki podawczej” należy
umieścić w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie. Na kopercie należy umieścić:
• imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,
• numer telefonu kontaktowego,
• określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pismo.
W przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki
podawczej” nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia nadania.

WAŻNE TELEFONY:
•

Całodobową infolinię dotyczącą koronawirusa prowadzi Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej pod nr tel. 668-164-330.

•

Stały 24-godzinny dyżur pełni także punkt informacyjny Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod nr tel. 32 351-23-00.

•

Całodobową infolinię dotyczącą koronawirusa prowadzi również NFZ pod
nr tel. 800-190-590.

•

W Rudzie Śląskiej całodobowy dyżur pełni Centrum Zarządzania Kryzysowego
pod nr tel. 800-158-800.

•

Specjalna infolinia ZUS pod nr tel. 22 560-16-00.

