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koksowni
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Przedsiębiorcy
czekają na pomoc

Epidemia koronawirusa niesie ze sobą nie
tylko zagrożenie zdrowia i życia, ale w perspektywie będzie ona także wpływała na ﬁnanse i gospodarkę. O tym, jakie będą kolejne
miesiące, rozmawiamy z wiceprezydentem
miasta, Krzysztofem Mejerem. Więcej str. 3

W Orzegowie trwa rewitalizacja budynku
po dawnej koksowni oraz terenu w jej
pobliżu. Prace idą zgodnie z harmonogramem, a efekty powinniśmy zobaczyć w przyszłym roku. Czego można się spodziewać?
Więcej str. 5

Od kilku tygodni rudzkie ﬁrmy mogą korzystać z pakietu osłon wprowadzonego przez władze miasta oraz starać się o doﬁnansowanie działalności w związku z gospodarczymi efektami
koronawirusa w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Ile złożono wniosków?
Więcej str. 5
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Informujemy, że w związku z trwającą
epidemią koronawirusa siedziba redakcji
„Wiadomości Rudzkich”
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KORONAWIRUS

RAPORT

Uda się powstrzymać wirusa?

Wszystko wskazuje na to, że zagrożenie koronawirusem potrwa dłużej niż dwa, czy trzy miesiące. Dlatego też rząd ogłosił
zasady tzw. nowej normalności, które mają doprowadzić do ustabilizowania liczby zakażeń. Zniesione zostały również
pierwsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Przy czym kolejne będą wycofywane etapami – wraz ze spadkiem zachorowań. Na razie zwiększona została liczba osób, które w jednym czasie będą mogły zrobić zakupy w sklepie. Od
poniedziałku ,,otwarte” zostały również lasy i parki. Zaplanowane są także kolejne etapy odmrażania gospodarki, ale bez
konkretnych dat.

39 mieszkańców Rudy Śląskiej jest zakażonych koronawirusem (stan na 20.04,
godz. 14). Niestety dwie z nich zmarły. Niedawno okazało się, że głównym źródłem zakażeń w naszym mieście jest stacja dializ w Goduli. Dlatego też placówka
została zdezynfekowana, podobnie jak teren dookoła oraz główne wejścia do pobliskiego Szpitala Miejskiego. Również w tym miejscu zostały wprowadzone dodatkowe rozwiązania. Od ubiegłego tygodnia trwają przesiewowe badania personelu. Kolejną cegiełkę do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dołożyła
Grupa Szpakmed, wprowadzając Mobilną Poradnię Medycyny Rodzinnej.

Zasady nowej normalności
To, co będzie działo się w kolejnych
miesiącach, premier Mateusz Morawiecki
podczas czwartkowej (16.04) konferencji
nazwał ,,nową normalnością”. Chodzi
o zbiór zasad, które będą obowiązywały
bez względu na znoszone obostrzenia.
Podstawą mają być ,,izolacja, identyfikacja i informatyzacja”, a mówiąc konkretniej:
• zachowanie 2-metrowego dystansu
w przestrzeni publicznej,
• obowiązkowe zasłanianie nosa i ust
w miejscach publicznych,
• utrzymanie pracy i edukacji zdalnej
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
• ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych
w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego
dystansu),
• kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie chorych na
koronawirusa.
Od 20 kwietnia pierwszy etap zmian
Od poniedziałku wprowadzony został
pierwszy etap znoszenia ograniczeń zwią-

zanych z epidemią koronawirusa. To oznacza, że w sklepach o powierzchni mniejszej niż 100 m kw. na jedną kasę przypada
czterech klientów. Dla przykładu – jeżeli
w sklepie są cztery kasy, może do niego
wejść 16 osób. W przypadku sklepów
o większej powierzchni na jedną osobę
musi przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni. Także dystans 15 m kw. na jedną osobę musi być utrzymany w przypadku mszy w kościele (liczba wiernych zależy więc od powierzchni świątyni).
Kolejne zmiany dotyczą wyjść na zewnątrz. Od 20 kwietnia można udać się
na spacer, czy pobiegać po lesie oraz parku. Ponadto młodzież, która ukończyła
13. rok życia, może przemieszczać się
w przestrzeni publicznej bez opieki osoby
dorosłej. Trzeba jednak pamiętać, że w powyższych przypadkach także obowiązuje
zasada utrzymania dystansu oraz zasłaniania twarzy i ust.
Kiedy będą kolejne etapy znoszenia
ograniczeń?
Jak zapowiedział minister zdrowia, Łukasz Szumowski – ,,będziemy musieli na-

uczyć się żyć z epidemią koronawirusa,
dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka, co może potrwać nawet ponad
rok”. W związku z tym to kiedy wejdą
w życie kolejne etapy zmian, zależeć będzie od przyrostu liczby zachorowań, wydajności służby zdrowia oraz realizacji
wytycznych sanitarnych.
I tak, w drugim etapie możliwe będzie
otwarcie sklepów budowlanych także
w weekendy oraz hoteli i innych miejsc
noclegowych. Jest także szansa na wznowienie działalności instytucji kultury.
Trzeci etap będzie wiązał się z otwarciem
zakładów fryzjerskich i kosmetycznych,
sklepów w galeriach handlowych oraz
punktów gastronomicznych. W grę wchodzić będzie również organizacja wydarzeń
sportowych od 50 osób, ale bez publiczności oraz powrót dzieci do żłobków, przedszkoli i szkół w klasach od 1 do 3 (po ustaleniu maksymalnej liczby osób w pomieszczeniu). Z kolei w czwartym etapie
otwarte zostaną salony masażu, solaria,
siłownie i kluby fitness, a także teatry i kina (w tzw. nowym reżimie sanitarnym).

Joanna Oreł

W rudzkim
szpitalu
prowadzone są
przesiewowe
badania
pracowników
medycznych.

Według poniedziałkowych danych
w Rudzie Śląskiej hospitalizowanych ze
względu na podejrzenie zachorowania było
20 osób. 16 mieszkańców zostało objętych
izolacją domową. Mamy także jedną osobę, która wyzdrowiała. Ponadto 276 rudzian przebywało wówczas w kwarantannie, a 334 mieszkańców znajdowało się
pod nadzorem epidemiologicznym.
Większość przypadków zakażeń wśród
rudzian miała swoje źródło w stacji dializ
w Goduli. Chodzi zarówno o pracowników,
jak i pacjentów. W niedzielę (19.04) placówka została dokładnie zdezynfekowana.
– Pacjenci zakażeni koronawirusem są dializowani w szpitalach w Raciborzu i w Gliwicach. Stąd tak duży wzrost osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem. W sumie w stacji dializ zostały zakażone 42 osoby (osiem z nich to personel).
Połowa to mieszkańcy Rudy Śląskiej. Za
kilka dni pacjenci i personel stacji, którzy
mieli ujemne wyniki badań na obecność koronawirusa, zostaną przebadani ponownie
– informuje Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.
Niestety także w niedzielę zmarła druga
zakażona osoba z Rudy Śląskiej. Chodzi
o 89-letniego rudzianina, który był leczony
w tyskim szpitalu. Z kolei w rudzkim Szpi-

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Rząd znosi pierwsze obostrzenia

talu Miejskim rozpoczęły się przesiewowe
badania pracowników. – Od kilku dni
w szpitalu wykonujemy na własną rękę badania na obecność koronawirusa wśród
personelu medycznego. Zamierzamy też badać pacjentów. Wszystko po to, by wirus nie
sparaliżował naszego szpitala – podkreśla
wiceprezydent Mejer.
Także pozostałe placówki medyczne starają się chronić pacjentów oraz pracowników. Poradnie Medycyny Rodzinnej
Szpakmed Bykowina oraz Godula rozpoczęły działalność w mobilnej poradni. Wizyty w niej są bezpłatne dla pacjentów
Szpakmedu, a co najważniejsze – bezpieczne, bo pacjent przebywa w oddzielnej,
szczelnej strefie z niezależnym systemem
wentylacji. – Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne mieliśmy bardzo ograniczone możliwości diagnostyczne, ale to nie
oznacza, że inne choroby nagle wygasły.
Niestety, one nadal trapią wielu naszych
pacjentów, tylko obecnie znalazły się w cieniu zagrożenia epidemiologicznego. Dlatego intensywnie szukaliśmy sposobu, w jaki
możemy zapewnić ciągłość opieki medycznej, bez narażania pacjenta oraz personelu
na ryzyko – mówi Michał Rozewicz, prezes
Grupy Szpakmed.

Joanna Oreł
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Jaka będzie Ruda Śląska po pandemii?
– W lutym odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta. Czy to oznacza, że
wszystkie planowane na marzec
i kwiecień projekty uchwał zostały
,,zamrożone”?
– Dziś nasze działania skoncentrowane są przede wszystkim na walce
z koronawirusem oraz na zapewnieniu
mieszkańcom maksymalnego w tej
trudnej sytuacji poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też część spraw została
zawieszona i nie było takiej potrzeby,
by zwoływać sesję. Dodatkowo zapisy
tzw. Tarczy Antykryzysowej dają nam
uprawnienia do przesuwania w pewnym zakresie środków budżetowych
bez konieczności formalnego zatwierdzenia tego przez radnych. I nie chodzi tutaj o samowolę, a naprawdę wyjątkowe sytuacje.
– To jaka będzie kondycja finansowa miasta po pandemii?
– Dziś szacowanie strat wynikających z pandemii to jak wróżenie z fusów, ponieważ nawet nie wiemy, jak
długo ona potrwa. Czy będzie to jeszcze miesiąc, czy może pół roku? Na
razie wiemy tyle, że za miesiąc marzec w porównaniu do ubiegłego roku
mamy niższe wpływy z podatku PIT
o 1,5 mln zł. To kolosalna różnica i nie
daje niestety dobrych widoków na
przyszłość. Priorytetem teraz jest dla
nas nie tylko walka z koronawirusem,
ale także walka o ciągłość funkcjonowania rudzkich firm, bo im dłużej potrwa pandemia, tym więcej przedsiębiorców będzie zmuszonych do zawieszenia lub zamknięcia swoich biznesów. Rozpatrzyliśmy już pierwszą
część wniosków w sprawie obniżenia
czynszu za najem lokali użytkowych
należących do miejskiego zasobu.
Wnioski zgłaszają także przedsiębior-

cy, którzy chcieliby odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę podatku od nieruchomości, czy umorzyć część zaległości. Ponadto otrzymujemy od firm pisma o odroczenie terminu płatności
lub umorzenie opłaty z tytułu dzierżawy gruntu oraz użytkowania wieczystego. Zwróciliśmy się także do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych
oraz prywatnych właścicieli lokali
użytkowych z Rudy Śląskiej o pomoc
naszym lokalnym przedsiębiorcom.
– A co będzie z inwestycjami, które miasto zaplanowało na ten rok
lub jest w trakcie ich realizacji?
– Na razie wszystko idzie zgodnie
z planem i pilnujemy tego, by nic się
nie zmieniło. Także dlatego, by nie
stracić dofinansowania unijnego.
Obecnie trwają prace projektowe związane z uaktualnieniem dokumentacji
na kontynuację budowy trasy N-S.
Rozpoczęła się również realizacja kolejnego odcinka Traktu Rudzkiego,
a rekultywacja terenu pod dawnej
koksowni Orzegów wkracza w kluczową fazę. Zabezpieczone są również
pieniądze na m.in. rewitalizację podwórek, przebudowę dróg gruntowych,
kontynuację modernizacji hali sportowej w Halembie oraz na zadania z zakresu termomodernizacji budynków.
Nie ma żadnych przestojów, czy opóźnień. Jesteśmy w zdalnym kontakcie
z wykonawcami realizowanych obecnie inwestycji. Warto podkreślić, że
poprzez realizację inwestycji, miasto
wspiera wiele firm. Podam jeden przykład. W tym roku wyjątkowo szybko
zleciliśmy jednej z firm pomalowanie
znaków poziomych na naszych drogach. Zrobiliśmy to szybciej na prośbę
tej firmy, która nie miała na początku
kwietnia żadnych zleceń.

Foto: arch.

Choć w całym kraju panuje epidemia koronawirusa, to równolegle trwa walka o przyszłość mieszkańców, pracowników i pracodawców z Rudy Śląskiej oraz o budżet miasta. Władze naszego miasta skupione są nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa rudzianom, ale również na myśleniu o przyszłości firm oraz inwestycji, które realizowane są w Rudzie Śląskiej. Rozmawiamy o tym z wiceprezydentem miasta Krzysztofem Mejerem.

– W trybie zdalnym pracuje od
ponad miesiąca także Urząd Miasta.
Czy to nie doprowadzi do opóźnień
w załatwianych przez mieszkańców
sprawach?
– Mogę śmiało powiedzieć, że
urzędnicy pracują równie wydajnie,
a sami mieszkańcy – za co bardzo
chcę podziękować – ze zrozumieniem
podeszli do nowej rzeczywistości
i nauczyli się korzystać z innych narzędzi do załatwiania urzędowych
spraw. Od czasu zmian, czyli od
16 marca mieszkańcy wykonali
o 30 proc. więcej telefonów do magistratu niż zazwyczaj. Wzrosła także
o 40 proc. liczba spraw nadsyłanych
drogę e-mailową i o 70 proc. poprzez
platformę ePUAP. Nadal na miejscu
można załatwić sprawy, które wymagają kontaktu osobistego, czyli rejestracje urodzeń oraz zgonów. Udzielano także 17 ślubów.

– Jak w tym czasie wygląda praca
służb mundurowych? Zarówno
strażnicy miejscy, jak i policjanci
mają z powodu pandemii więcej
obowiązków. Czy nie doprowadzi to
do paraliżu?
– Na początku pandemii sztab kryzysowy zbierał się często, by podzielić
zadania. Teraz ustalamy je na bieżąco.
Pracownicy Straży Miejskiej oraz Policji rotacyjnie wykonują zadania z zakresu kontrolowania zasad kwarantanny i zakazu gromadzenia się. Tak, by
w pozostałym czasie móc realizować
swoje dotychczasowe obowiązki. Mam
pełne zaufanie do naszych policjantów
oraz strażników, że sprostają tym wyzwaniom. Patrząc na sytuację, jaką
mamy obecnie w mieście i patrząc na
to, co dzieje się w wielu innych miastach, stwierdzam, że wszyscy dajemy
sobie radę z tą nową rzeczywistością.
Oby tak było dalej.
Joanna Oreł

PREZYDENT
MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje, że zgodnie z art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
odwołał ogłoszony na dzień
24.04.2020 r. drugi ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości
położonej w Rudzie Śląskiej
-Kochłowicach przy ulicy
Wyzwolenia własności Skarbu
Państwa o powierzchni 2256 m2,
w użytkowaniu wieczystym Miasta
Ruda Śląska ustanowionym
do dnia 5 grudnia 2089 r.,
obejmującej stanowiące całość
gospodarczą działki nr: 2504/2
o powierzchni 420 m², k.m. 3
użytek „PsIV” i nr 1811/32
o powierzchni 1836 m², k.m. 4
użytki „dr, RVI”, obręb Kochłowice,
KW nr GL1S/00008301/4
– z przeznaczeniem pod
zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska – z uwagi
na brak dwukrotnej publikacji
ogłoszenia o przetargu na łamach
„Wiadomości Rudzkich”.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych
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KINO DLA KOBIET

Jednym z najważniejszych
„darów” są przyłbice.

Dobre słowa dla pracowników służby
zdrowia płyną ponadto ze strony uczniów
rudzkich szkół. W ramach zdalnych zajęć
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24
im. Powstańców Śląskich oraz Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy przygotowali laurki dla medyków z podziękowaniem za ich pracę.
Także na serwisie zrzutka.pl trwa zbiórka pieniędzy zorganizowana przez grupę
rudzkich radnych. Docelowa kwota to
20 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na zakup najpotrzebniejszych rzeczy
dla rudzkich placówek medycznych oraz
rudzkiego szpitala. Fundusze zbierane są
ponadto za pośrednictwem aukcji prowadzonych w grupie na Facebooku (licytacja
dla rudzkich placówek zdrowotnych).
Joanna Oreł

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Właściciele
rudzkich
restauracji
wspierają
medyków,
przekazując
im posiłki.

Kino przenosi się
do sieci

Foto: Grupa Radzi Rudzie/Facebook

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Podarowana
kamera
termowizyjna
pozwala
na szybkie
i bezkontaktowe
wykonanie
pomiaru.

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

Dobro liczone... maseczkami

Trwająca od kilku tygodni
epidemia koronawirusa
pokazała, że w trudnej
sytuacji sporo osób potrafi
zmobilizować siły, by
pomagać innym. Dzięki
temu pracownicy medyczni,
którzy są na pierwszej linii
kontaktu z osobami chorymi,
a zarazem to w ich rękach
pozostaje nasze zdrowie,
mogą wykonywać swoje
zadania w bezpieczniejszych
warunkach.

Wolontariusze z Rudy Śląskiej uszyli już kilka tysięcy maseczek.

Najbliższe spotkanie ,,Kina dla Kobiet” odbędzie się
w przestrzeni wirtualnej, co jednak nie oznacza, że będzie
mniej motywujące. Szykuje się bowiem webinar ze znaną dla
pań Pauliną Szczepanek, trenerem talentów oraz coachem,
która spróbuje zmotywować słuchaczki do działania oraz
przywrócić im skrzydła w tym trudnym dla wszystkich czasie. Udział w sesji online będzie tym bardziej cenny, że dochód z uczestnictwa zostanie przekazany na środki ochrony
dla pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego rudzkiego szpitala.
,,Kino dla Kobiet” rozpocznie się w najbliższy piątek,
24 kwietnia o godz. 20.30. Aby w nim uczestniczyć, należy poprzez zrzutkę na stronie zrzutka.pl/dncxvu oddać cegiełkę w wysokości co najmniej 25 zł. – Cała kwota zostanie przeznaczona na
zakup maseczek ochronnych dla pań, które oczekują na poród
w rudzkim szpitalu. Chcemy w ten sposób je wesprzeć i dodać im
otuchy, aby poczuły się bardziej bezpieczne i zaopiekowane – podkreśla Patrycja Pelka, współorganizatorka ,,Kina dla Kobiet”.
Podczas spotkania online z Pauliną Szczepanek panie dowiedzą się m.in., jak próbować poradzić sobie w dobie pandemii, jak zadbać o najbliższych i nie zapomnieć o sobie – swoim rozwoju, samopoczuciu, czy kondycji. – Zachęcamy nasze
panie, aby tego dnia ubrały się inaczej niż przez ostatnie tygodnie. Porzućmy domowy strój na rzecz czegoś bardziej eleganckiego. Przyszykujmy się tak, jakbyśmy miały się spotkać
na żywo – zachęca Marta Glamb, współorganizatorka ,,Kina
dla Kobiet”.
JO

Foto: Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

Pracownicy służby zdrowia podkreślają,
że każde wsparcie jest potrzebne.

W ramach trwającej od ok. miesiąca akcji wolontariusze działający w grupie facebookowej „Radzi Rudzi” uszyli już kilka
tysięcy maseczek dla m.in. pracowników
śląskich szpitali, przychodni, a także dla
seniorów, czy obsługi sklepów. Również
na tym forum można znaleźć filmik instruktażowy, jak należy uszyć sobie maseczkę w domowych warunkach.
Pomagają zresztą nie tylko mieszkańcy
naszego miasta, ale również firmy. To one
przekazują maseczki, przyłbice, środki
ochrony i dezynfekcji dla pracowników
rudzkiego Szpitala Miejskiego oraz innych
placówek medycznych. Jednym z cenniejszych darów jest m.in. kamera termowizyjna przekazana przez przedsiębiorcę
górniczego, która służy do wykrywania
osób z podwyższoną temperaturą w Szpitalu Miejskim.
Rękawy zakasali też restauratorzy, którzy dowożą pracownikom medycznym posiłki. Trafiają one również do seniorów, by
ci nie musieli narażać swojego zdrowia
podczas zakupów.
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INWESTYCJE

– Zagrożenie spowodowane epidemią koronawirusa wymusiło na nas i na
zespole projektowo-wykonawczym nowe sposoby działania. Żeby nie zwalniać tempa prac, odbywamy zdalne
narady, a do oceny zaawansowania
robót wykorzystujemy drona. Pomimo
utrudnień proces inwestycyjny przebiega jednak bez większych zakłóceń,

Na koksowni praca wre
a jego zaawansowanie widać gołym
okiem – ustabilizowana konstrukcyjnie została już wieża węglowa, odtworzony jest dach obiektu, a także oczyszczono i pomalowano zbiornik smoły.
Remontowana jest również bateria
koksownicza, na której powstanie taras widokowy – tłumaczy prezydent
Dziedzic.
Badania gruntu wykazały obecność
na terenie dawnej koksowni metali
ciężkich, cyjanków oraz różnych
związków ropopochodnych, dlatego
też projekt remediacji przewiduje zastosowanie jednoczesne technologii
bioremediacji (usuwania zanieczyszczeń za pomocą żywych mikroorganizmów) i fitoremediacji (technologii
wykorzystującej rośliny w procesie
oczyszczania). Zastosowane będą
również bariery reaktywne, w których
dochodzi do procesu geochemicznego
między zanieczyszczoną substancją
a materiałem wypełniającym barierę.
– Najważniejszą częścią zadania jest
zneutralizowanie
niebezpiecznych
związków, które zalegają nie tylko
w gruncie, ale i w wodach podziemnych – mówi wiceprezydent Michał
Pierończyk. – Dopiero po oczyszczeniu gruntu możliwa będzie realizacja
zaplanowanej inwestycji, obejmującej
m.in. utworzenie nowego założenia
parkowego – dodaje.

– Teren całej inwestycji podzieliliśmy na dwa obszary – mówi dr inż.
arch. Łukasz Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. – Ten, który przylega do zabytkowych budynków byłej
koksowni, zostanie zagospodarowany
alejkami parkowymi oraz obiektami
małej architektury. Powstaną tam
chodniki, place zabaw, parking, a także ławki, stoliki, kosze, latarnie oraz
ogólnodostępna toaleta. Pozostałe ruiny po zakładzie będą odrestaurowane
i zabezpieczone, a pomiędzy nimi zostanie wytyczona ścieżka dydaktyczna.
Natomiast północna część parku stanowić będzie obszar zielony bez wytyczonych ścieżek, gdzie odwiedzający
to miejsce będą mogli chadzać własnymi dróżkami – dodaje.
– Chcemy te tereny otworzyć dla
mieszkańców, którzy zyskają kolejną
zieloną przestrzeń. Dzięki rekultywacji
będzie można z niej bezpiecznie korzystać. Dodatkowo poprzez zabezpieczenie zachowanych fragmentów budynków koksowni zadbamy o ocalenie historii tego miejsca – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
Rewitalizacja całego terenu ma się
zakończyć w 2021 roku, a roboty pochłoną 21 mln zł. 85 proc. tej kwoty
władze miasta pozyskały z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
KP

Foto: UM Ruda Śląska

Prace nad rewitalizacją
terenu po dawnej
koksowni Orzegów nie
zwalniają. – Właśnie
wchodzimy w kluczową
fazę usunięcia
zanieczyszczeń ziemi,
które spowodowała
działalność zakładu.
Dzięki temu gleba i wody
gruntowe nie będą już
zagrażały środowisku
oraz zdrowiu człowieka
– podkreśla prezydent
Rudy Śląskiej Grażyna
Dziedzic. Oprócz tego
prowadzone są prace
konserwatorskie, podczas
których zabezpieczane
są zachowane elementy
dawnej koksowni.

Obecnie trwa m.in. zabezpieczanie zachowanych elementów koksowni.

PAKIETY OSŁON

Aby wesprzeć
przedsiębiorców,
miasto wprowadziło
w marcu pakiet osłonowy,
w ramach którego
właściciele firm mogą
skorzystać z szeregu ulg.
Dotychczas rozpatrzono
ponad 50 pism.

W kolejce po wsparcie
Przypomnijmy, że przedsiębiorcy
mogą starać się o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków lokalnych, umorzenie zaległości podatkowych, zwolnienie z opłaty czynszowej w czasie
epidemii w przypadku gminnych lokali
(gdy zawieszona zostaje działalność,
nie dotyczy opłaty za media), a także
wstrzymanie upomnień i wezwań do za-

płaty oraz egzekucji z tytułu niezapłacenia podatków. – W okresie od 14.03. br.
do 31.03. br. wpłynęło 45 wniosków, do
połowy kwietnia br. wpłynęło kolejnych
13 wniosków. Wnioski są na bieżąco weryfikowane. Obecnie nie został żaden
wniosek odrzucony – informuje Adam
Nowak, rzecznik prasowy rudzkiego
magistratu.

Najczęściej wnioski dotyczyły umorzenia lub nienaliczania opłat czynszowych (42 wnioski) oraz o umorzenie opłat czynszowych w części
(16 wniosków). Na razie jednak nie
jest znana łączna kwota, z której zwolnieni zostaną przedsiębiorcy. – Z uwagi na toczące się postępowania (konieczność uzupełnienia wniosków),

fakt, że nie jest znany termin zakończenia okresu epidemii, jak również uzależnienie obniżki od spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, nie jest możliwe na
tym etapie określenie łącznej kwoty
wynikającej z obniżenia czynszu – wyjaśnia Adam Nowak.
JO

Tarcza Antykryzysowa

Rudzcy przedsiębiorcy złożyli
w Powiatowym Urzędzie Pracy
już ponad 200 wniosków
w ramach tzw. Tarczy
Antykryzysowej. Na razie
nie wiadomo wprawdzie, na
ile bezrobocie wzrośnie po
wprowadzeniu stanu epidemii,
ale zainteresowanie firm
różnymi formami pomocy
pokazuje, że sytuacja ta
coraz bardziej odbija się na
gospodarce.

Tarcza warta 20 mln zł
Do 15 kwietnia w rudzkim ,,pośredniaka” złożono 231 wniosków, co przekłada
się na łączną kwotę 1 mln 150 tys. zł.
– Sytuacja jest dynamiczna, liczba wniosków rośnie z każdą godziną. Wnioski realizowane są niezwłocznie, a środki finansowe – w przypadku mikropożyczek, wypłacane są przedsiębiorcy do dwóch dni
od daty podpisania umowy z urzędem
– informuje Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.
Wnioski te dotyczą wsparcia w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Po-

wiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej
pozyskał w ramach niej 20 mln zł na
wsparcie rudzkich przedsiębiorców.
Firmy mogą starać się m.in. o mikropożyczki (do 5 tys. zł) dla mikroprzedsiębiorstw (mniej niż 10 pracowników),
które zostaną przeznaczone na pokrycie
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku wnioski można składać cały czas.
Z kolei do 24 kwietnia mikro, mali
i średni przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie części kosztów

wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne w przypadku
spadku obrotów gospodarczych na skutek epidemii koronawirusa. Możliwe
jest również dofinansowanie części
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osoby, która nie zatrudnia pracowników (wnioski w terminie
do 28 kwietnia). O wsparcie do
30 kwietnia mogą z kolei starać się
m.in. organizacje pozarządowe. Dotyczy to dopłaty do wynagrodzeń pracow-

ników oraz składek na ubezpieczenia
społeczne.
W styczniu stopa bezrobocia dla naszego miasta wynosiła 2,9 proc., a w lutym 2,8 proc. Także szczegółowe dane
rudzkiego ,,pośredniak” z tego miesiąca
nie pokazują, aby sytuacja uległa dużej
zmianie w związku z epidemią koronawirusa. W lutym w Rudzie Śląskiej
zarejestrowało się 319 bezrobotnych
osób, w marcu – 242 osoby, a od 1 do
15 kwietnia – 88 osób.
Joanna Oreł
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OGŁOSZENIA DROBNE
„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.”
Emily Dickinson

Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach
po śmierci

śp. Janiny Heinz

Usługi

Nieruchomości

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

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

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

Kupię bezpośrednio kamienice całość
lub udziały. Tel. 502-812-504.

Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.

Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

pracownika MPGM TBS Sp. z o.o.
przekazuje
Zarząd i Pracownicy
MPGM TBS Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

śp. Jana Heinricha

wieloletniego członka Rady Nadzorczej
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
a także Rady Osiedla przy Administracji Nr 1 w Goduli
żonie oraz rodzinie zmarłego
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani Katarzynie Sycha
pracownicy Administracji Nr 5 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dziękujemy za okazanie serca i życzliwości,
ogromnego wsparcia i wszelkiej pomocy
Komendantowi, pracownikom PSP w Rudzie Śląskiej
i wszystkim strażakom
– przyjaciołom w pracy i życiu prywatnym,
którzy w tak bolesnej chwili byli przy nas,
dzielili z nami smutek i żal po stracie

śp. Jakuba Gorela
Rodzina

Strażacy i koledzy
z Rudy Śląskiej
z jednostek ratowniczo-gaśniczych
JRG 1 i JRG 2
dziękują wspaniałemu koledze,
strażakowi, starszemu aspirantowi

Jakubowi Gorel
za wspaniale 10 lat,
które Jakub przeżył
razem z nami i dał nam mnóstwo
okazji do uśmiechu.
Będziemy zawsze o Tobie pamiętać!

REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty
mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp.
Tel. 505-946-693.

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 m , 150 tys.
Tel. 662-197-889.
2

Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-273.
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. Tel. 512-120-119.
Remonty od A do Z. Szybko, solidnie.
Tel. 601-292-699.
Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewalną, blachodachówka, ściąganie
azbestu. Tel. 512-549-097.

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: 501-608-239, Łukasz.

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

AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel.
505-049-833.
Skup wszystkich samochodów! Recykling
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń.
Cena 0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

Praca
Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech.Tel. 781-989-873.
Firma budowlana Bedamex w Rudzie
Śląskiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 601-504-030 w godz. 8-15.30.

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

Prezydent Miasta Ruda Śląska
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215)
następujących wykazów nieruchomości:
• wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż murowany w kompleksie
w rej. ul. Wolności,
• wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż blaszany w kompleksie
w rej. ul. Piastowskiej,
• wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem i dzierżawę z przeznaczeniem pod drogę dojazdową,
działalność składowo-magazynową, teren zielony w rej. ul. Porębskiej,
• wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rej. ul. Kędzierzyńskiej – Przy Kolei.

FIRMA PARK PAMIĘCI
uprzejmie prosi

o dokonywanie opłat
zaległych grobów

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

sukcesywnie likwidować.

FIRMA POGRZEBOWA BOTOR
uprzejmie prosi

o dokonywanie opłat
zaległych grobów

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

sukcesywnie likwidować.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

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 pod istniejący garaż wolnostojący
wraz z terenem niezbędnym do korzystania
położonym w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy
Szyb Andrzeja.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta (II piętro naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowej znajdującej
się w rejonie ulic Szpaków, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek gastronomiczny.

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,
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• 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).
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.

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 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 kwiecień, nową deklarację należy
złożyć do 10 maja 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/nowe-zasady-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.

