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Do 24 maja 
nie będzie 
lekcji!

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI Informujemy, że w związku z trwającą 
epidemią koronawirusa siedziba redakcji 

„Wiadomości Rudzkich” 

JEST NIECZYNNA DO ODWOŁANIA.
Kontakt z redakcją: tel. 512-295-228 

Ogłoszenia, sekretariat: tel. 889-771-365

Dla dzieci i młodzieży stan epidemii to 
sytuacja nowa i niezrozumiała. Nasze 
dzieci nie muszą chodzić do szkoły, ale nie 
dlatego, że są wakacje. Jak im to wytłuma-
czyć? Jak na nowo zorganizować codzien-
ne życie? Więcej str. 5

WSPARCIE

Psycholog 
radzi

Nadal pod znakiem zapytania jest sposób oraz 
termin przeprowadzenia wyborów prezydenckich. 
Kontrowersji nie brakuje, tym bardziej że niedaw-
no Poczta Polska rozesłała do gmin e-maile 
z prośbą o udostępnienie spisu wyborców w celu 
obsługi głosowania listownego. Więcej str. 6

WYBORY 2020
Jak będziemy

głosować?
,,Zakupy dla seniora” to akcja, która od kil-

ku tygodni prowadzona jest w naszym mieście 
przez harcerzy. Często okazuje się jednak, że 
prócz codziennych sprawunków, starsze osoby 
po prostu potrzebują rozmowy.

Więcej str. 4

ZHP RUDA ŚLĄSKA

Harcerze na 
posterunku



Działają także przedstawiciele rudz-
kich organizacji pozarządowych, 
a konkretnie Fundacji Aktywni My, 
Stowarzyszenia Lepsze Kochłowice. 
Lepsza Ruda Śląska, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz Grupy Serca Razem, 
którzy załatwili trzeciego wymazobusa 
przy wsparciu jednego z rudzkich de-
alerów samochodów. – Mieszkańcom, 
u których podejrzewa się zakażenie, 
pozostaje czekanie na wymaz i wynik. 
Często nie wystarcza na to 14 dni kwa-
rantanny. Nie ma się co dziwić – liczba 

osób oczekują-
cych na testy 
wzrasta. Dlate-
go zdecydowa-
liśmy się jako 
pierwsi zorga-
nizować dodat-
kowy wymazo-
bus. Ten jeden, 
który kursuje 
nie tylko po na-
szym mieście, 
to za mało. Ro-
bimy to w tro-
sce o mieszkań-
ców, oni są dla 
nas najważniej-
si – komentuje 
Rafał Wypior, 
rudzki radny 
oraz prezes 
Stowarzyszenia 
Lepsze Kochło-
wice. Lepsza 
Ruda Śląska.

 Joanna Oreł
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Trzy wymazobusy 
na ulicach miasta

Już dwa wymazobusy zorganizowane przez miasto i sanepid oraz jeden 
załatwiony dzięki staraniom wolontariuszy rudzkich organizacji pozarzą-
dowych będą pobierały próbki od rudzian z podejrzeniem zakażenia koro-
nawirusem. Dzięki temu cała procedura zostanie przyspieszona i uda się 
zmniejszyć ryzyko kolejnych zachorowań.

Początkowo w mie-
ście działała mobilna 
grupa wymazowa 
rudzkiego sanepidu, 
która obsługiwała 
mieszkańców Rudy 
Śląskiej, Chorzowa 
i Bytomia. Teraz funk-
cjonuje ona tylko  
w naszym mieście. 
Jednak przyszedł czas 
na kolejne kroki. 
– W wyniku współpra-
cy z sanepidem podjęli-
śmy decyzję o urucho-
mieniu drugiego wy-
mazobusa, który w wa-
runkach domowych 
będzie pobierał próbki 
od rudzian z podejrze-
niem zakażenia koro-
nawirusem – zapowia-
da prezydent miasta 
Grażyna Dziedzic. 

Być może jeszcze 
w tym tygodniu wyjedzie on na ulicę 
miasta i jest to kolejny przykład, który 
pokazuje, że stan epidemii mobilizuje 
wszystkie środowiska. – Karetka zosta-
nie udostępniona przez prywatnego 
przedsiębiorcę  za „symboliczną zło-
tówkę”, natomiast miasto będzie pono-
sić koszty paliwa, serwisu, dezynfekcji 
i wynagrodzenia obsługi. Z kolei od wo-
jewody otrzymamy sprzęt ochrony oso-
bistej. Z tego miejsca dziękuję wszyst-
kim za nieocenioną pomoc i wsparcie – 
podkreśla Grażyna Dziedzic.
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Organizacje pozarządowe oraz jedna 
z firm także postanowiły dołożyć swoją cegiełkę.
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Drugi wymazobus jest już prawie gotowy.

koronawirus

Mieszkańcy walczą z koronawirusem
Ponad 50 mieszkańców Rudy Śląskiej jest zakażonych koronawirusem, a kolejne przypadki dotyczą przede 
wszystkim rodzin osób, które miały związek ze stacją dializ w Goduli (główne źródło zakażeń). Nie brakuje jednak 
dobrych informacji. Już siedem osób z naszego miasta pokonało chorobę!

W miniony weekend potwierdzone zo-
stały cztery kolejne przypadki zakażenia 
koronawirusem wśród mieszkańców Ru-
dy Śląskiej, a na początku tygodnia na-
stępne trzy. – Są to krewni pacjentów  
zakażonych w stacji dializ w Goduli 
(oprócz jednej osoby – przyp. red.). Stan 
chorych jest dobry, przebywają w do-
mach – poinformował wiceprezydent 
Krzysztof Mejer.

To oznacza, że według stanu na ponie-
działek (27.04, godz. 14) w Rudzie Ślą-
skiej odnotowano 51 przypadków zaka-
żeń, z czego 23 osoby były hospitalizowa-
ne. Z kolei 182 mieszkańców poddanych 
zostało kwarantannie, a 241 osób było ob-
jętych nadzorem epidemiologicznym. Co 
ważne – kolejni rudzianie zdrowieją.  
– Cztery kolejne osoby w Rudzie Śląskiej 
pokonały koronawirusa. Wśród nich jest 

pacjent nr 1 – wyjaśnia Krzysztof Mejer. 
W sumie mamy więc siedmiu ozdrowień-
ców, ale też dwa przypadki zgonu.

Jeżeli chodzi o kraj to według danych  
z poniedziałku (27.04, godz. 17.30)  
11 902 osoby zachorowały na koronawi-
rusa w całej Polsce (potwierdzone przy-
padki), w tym 562 osoby zmarły. Nato-
miast w regionie mieliśmy 1929 przypad-
ków zakażenia (99 zgonów). JO
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REKLAMA

Egzaminy 2020 r. 

16-18 czerwca Egzamin ósmoklasisty

8-29 czerwca Egzamin maturalny

22 czerwca – 9 lipca Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 i formuła 2017)

17-18 sierpnia Egzamin zawodowy (formuła 2019)

EduKAcjA | SpORT 

Czas na odmrażanie edukacji i sportu
Minister edukacji poinformował, że do 24 maja przedłużone zostanie ograniczenie działalności żłobków, przed-
szkoli oraz szkół i uczelni, a więc dzieci i młodzież nie wrócą do nich, by kontynuować stacjonarnie naukę. 
Równocześnie zostały podane terminy zbliżających się egzaminów, a następnie rząd zapowiedział wprowadze-
nie drugiego etapu odmrażania sportu.

Egzaminy odbędą się, 
ale uczniowie nie wrócą do szkół
Na początek przeprowadzony zostanie 

egzamin ósmoklasisty, który zaplanowa-
ny jest w terminie 16-18 czerwca. Jego 
wyniki mają być znane do końca lipca. 
Wówczas uczniowie będą mogli przeka-
zywać świadectwa i wyniki egzaminów 
do wybranych szkół średnich. Na drugi 
rzut pójdą matury. Zaplanowano je  
w dniach 8-29 czerwca. Przy czym egza-
miny odbędą się tylko w formie pisemnej 
(nie będzie części ustnej). Wyniki ucznio-
wie poznają do ok. 11 sierpnia, a na po-
czątku września będą mieli możliwość 
poprawienia egzaminu maturalnego. 

Podany został również termin prze-
prowadzenia egzaminu zawodowego  
– formuła 2019 (17-28 sierpnia) oraz po-
twierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
– formuła 2012 i 2017 (22 czerwca  
– 9 lipca). 

W poniedziałek (4.05) m.in. otwarta zostanie Burloch Arena.
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Dodajmy, że wszystkie egzaminy mają 
odbyć się z zachowaniem odpowiedniego 
dystansu między zdającymi. – Każdy uczeń 
będzie siedział w oddzielnej ławce, aby 
przeprowadzenie egzaminów było bezpiecz-
ne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin  
– zapowiedział podczas czwartkowej 
(23.04) konferencji minister edukacji naro-
dowej Dariusz Piontkowski. Równocześnie 
minister nauki i szkolnictwa wyższego Woj-
ciech Murdzek zapewnił, że może zmienić 
się proces rekrutacji do szkół wyższych, ale 
z zachowaniem dotychczasowego terminu 
rozpoczęcia roku akademickiego. 

Uczelnie, podobnie jak i żłobki, przed-
szkola i szkoły nadal nie prowadzą zajęć 
edukacyjnych. Rząd wstrzymał je do  
24 maja. Do tego czasu uczniowie szkół ma-
ją kontynuować naukę zdalną. Nie wiadomo 
jednak, co z młodszymi dziećmi, bo podczas 
konferencji zapowiedziano, że wkrótce zo-
staną przekazane ,,informacje dotyczące 

ewentualnej możliwości prowadzenia pew-
nych form działalności opiekuńczej w części 
placówek”.
Trening na boisku tylko w sześć osób

Na tym jednak nie koniec zmian.  
25 kwietnia rząd ogłosił, że wprowadza 
drugi etap ,,odmrażania” sportu (pierw-
szym była możliwość indywidualnego 
trenowania np. w lasach lub parkach). 
Od 4 maja otwarte zostaną m.in. boiska 
oraz inne miejsca sportowo-rekreacyjne 
na wolnym powietrzu. Początkowo z tych 
obiektów równocześnie będzie mogło 
korzystać tylko sześć osób. W Rudzie 
Śląskiej oznacza to otwarcie m.in. Bur-
loch Areny,  stadionu lekkoatletycznego 
w Nowym Bytomiu oraz boisk typu  
Orlik. Kolejne etapy znoszenia obostrzeń 
w sporcie, gospodarce i życiu społecz-
nym mają być wprowadzane w zależno-
ści od liczby zachorowań na koronawiru-
sa. Joanna Oreł

ZAsAdy korZystAniA Z oBiEktóW 
sportoWych MiEjskiEgo ośrodkA sportu 

i rEkrEAcji W rudZiE śląskiEj (od 4.05): 
tor do jazdy na rolkach w orzegowie przy ul. Bytomskiej – limit na 1 godzinę  • 
to 6 osób,
korty tenisowe w orzegowie – limit na 1 godzinę na jednym korcie to 4 osoby,• 
stadion lekkoatletyczny w nowym Bytomiu przy ul. czarnoleśnej  • 
– limit na 1 godzinę to 6 osób,
Boisko do piłki nożnej w nowym Bytomiu przy ul. czarnoleśnej  • 
– limit na 1 godzinę to 6 osób,
Boisko orlik w nowym Bytomiu przy ul. hallera – limit na 1 godzinę to 6 osób.• 

rezerwacje będą prowadzone telefonicznie przez pracowników Mosir-u. 
użytkownicy będą mogli zgłaszać swoją obecność na jedną godzinę. rezerwacje 
będą przyjmowane na każdy dzień od godziny 6 (pierwsze wejście) do 20 (ostatnie 
wejście). podczas przebywania na obiekcie trzeba będzie zachować odpowiedni 
dystans od innych osób oraz obowiązkowo dezynfekować ręce. szatnie będą 
zamknięte.
KOntaKt dO rEzErwacJi:

tor rolkarski, Burloch Arena – 32 248-08-53• 
korty tenisowe, orzegów - 32 248-08-53• 
stadion, ul. czarnoleśna – 510-211-466• 
Boisko, ul. czarnoleśna – 510-211-470• 
orlik nowy Bytom – 510-211-467• 
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ZHP RUDa ŚLĄska

Cisi bohaterowie wspierają seniorówJuż od pojawienia 
się pierwszych 
obostrzeń związanych 
z koronawirusem 
zadeklarowali, że będą 
pomagać. Zakasali rękawy 
i postanowili wesprzeć 
starszych mieszkańców 
naszego miasta. są cichymi 
bohaterami ostatnich 
tygodni. Mowa o harcerzach 
rudzkiego hufca ZHP. 
każdego dnia kilkanaście 
osób wyrusza w miasto, by 
zrobić zakupy, zrealizować 
recepty, czy odebrać 
pocztę w imieniu seniorów 
z Rudy Śląskiej. w sumie 
w akcji uczestniczy ok. 50 
społeczników.
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Harcerze z Rudy Śląskiej od kilku  
tygodni robią m.in. zakupy spożywcze 

dla potrzebujących seniorów.

Starsze osoby mogą poprosić harcerzy także o zrealizowanie zakupów w aptece.

– Z racji tego, że z dnia na dzień 
musieliśmy zawiesić naszą tradycyjną 
działalność i nie możemy się spotykać, 
zastanawialiśmy się, w jaki sposób  
w dobie epidemii możemy pomagać 
innymi i utrzymywać kontakt z naszy-
mi harcerzami – mówi Anna Kmita, 
zastępca komendanta Hufca ZHP Ru-
da Śląska. – Nasze spotkania z dzieć-
mi przenieśliśmy do strefy wirtualnej, 
by w ten sposób wspierać ich, aktywi-
zować oraz zadawać różne zadania. 
Tyle możemy zrobić dla naszej spo-
łeczności. Jednak chcemy działać tak-
że dla innych. Dlatego, kiedy tylko 
dotarły do nas informacje, że starsze 
osoby potrzebują wsparcia, postano-
wiliśmy pomóc im w realizacji co-
dziennych sprawunków – dodaje.

W tej właśnie sposób ruszyła akcja 
,,Zakupy dla seniora”, w ramach któ-
rej można zgłosić się do Centrum Za-
rządzania Kryzysowego, a pełnoletni 
harcerze z danego rejonu odbiorą listę 
zakupów oraz pieniądze, zakupią po-
trzebne produkty oraz dostarczą je do 
potrzebującej osoby wraz z parago-
nem i resztą. – Nie zawsze seniorzy 

Informacje o akcji można znaleźć 
m.in. na tablicach ogłoszeń 

w budynkach wielorodzinnych.
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Zakupione produkty dostarczane są bezpośrednio do seniorów.

mają rodzinę, czy sąsiadów, którzy 
mogliby to zrobić. W szczególności 
w przypadku domków jednorodzin-
nych. Oczywiście przy każdym kon-
takcie zachowujemy wszelkie środki 
ostrożności – zaznacza Anna Kmita.

Oprócz tego, że seniorzy proszą 
o zrobienie zakupów, to także o wizy-
tę w aptece, czy na poczcie. Dla wielu 
z nich to nie tylko praktyczna pomoc, 
ale możliwość kontaktu z drugim 
człowiekiem. – Bardzo często osoby 
starsze osoby chcą się nam jakoś od-
wdzięczyć i zapraszają do siebie, na 
co z wiadomych względów nie może-
my odpowiedzieć. Widzimy, że ten 
kontakt dodaje im otuchy. Seniorzy 
potrzebują porozmawiać o czymś wię-
cej niż tylko koronawirus. To daje im 
radość i widać, że czekają na nasze 
wizyty, a także telefony, gdy konsultu-
jemy podczas zakupów, jaki rodzaj 
produktów i w jakiej cenie im odpo-
wiada – mówi Anna Kmita. – Myślę, 
że taka akcja daje nam wszystkim po-
czucie sensu każdego kolejnego dnia 
– podsumowuje.

 Joanna Oreł
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PSYCHOLOG�RADZI

Przede wszystkim rozmawiajmy  
z naszymi dziećmi

Na�razie�nie�wiadomo,� 
jak�długo�potrwa�jeszcze�
tzw.�edukacja�na�odległość,�
czy�powrót�pracowników�
do�swoich�firm�oraz�kiedy�
będziemy�mogli�mówić�
o�życiu�bez�koronawirusa.�
Staramy�się�chronić�siebie,�
najbliższych,�czy�przypadkowo�
napotkane�osoby.�O�ile�dla�
osób�dorosłych�ten�„stan�
zawieszenia”�może�być�
zrozumiały,�o�tyle�dzieciom�
i�młodzieży�trudno�jest�
się�odnaleźć�w�nowej�
rzeczywistości.�I�właśnie�o�tym�
rozmawiamy�dzisiaj�z�Urszulą�
Koszutską,�psychologiem,�
psychoterapeutom�oraz�
dyrektorem�zabrzańskiej�
Poradni�Psychologiczno-
Pedagogicznej.

– Dla młodego pokolenia to zupełnie 
nowa sytuacja. Jak wytłumaczyć dzie-
ciom i młodzieży, czym jest pandemia?

– Spokojnie, rzetelnie i zgodnie z praw-
dą, jak w każdych, wymagających tłuma-
czenia sytuacjach. Dzieci zasługują na 
prawdę, opowiedzianą w taki sposób, aby 
mogły ją zrozumieć i przyjąć. Powinna to 
być spokojna i rzeczowa rozmowa. Prze-
prowadzona życzliwym, prostym i zrozu-
miałym dla dziecka językiem. Dzieci mo-
gą różnie reagować na sytuacje stresowe. 
Mogą być rozdrażnione, wycofujące się, 
płaczliwe bądź agresywne. To, jakie za-
chowanie się pojawi, będzie zależało od 
cech charakteru i temperamentu, ale także 
od umiejętności rozpoznawania własnych 
stanów emocjonalnych oraz umiejętności 
radzenia sobie z nimi. Ważne jednak jest 
to, jak my, rodzice, potrafimy odczytywać 
sygnały płynące ze strony naszych po-
ciech, a jeszcze większe znaczenie ma 
odpowiednie reagowanie. Rozmowa i tłu-
maczenie zawsze są pomocne w zrozu-
mieniu sytuacji niejasnych oraz nowych. 
Używajmy wtedy słów adekwatnych do 
wieku dziecka, żeby miało szansę zrozu-
mieć to, co do niego mówimy, a także to, 
co dzieje się wokół niego. Pamiętajmy 
także, że każda konwersacja powinna być 
uzupełniona wysłuchaniem pytań oraz 
może lęków i niepokojów. Pomocne 
w tłumaczeniu mogą być bajki dotyczące 
koronawirusa, które znajdziemy w inter-

necie. Nierozmawianie z dzieckiem, nie-
odpowiadanie lub lekceważenie jego py-
tań jest poważnym błędem. Jest to niezro-
zumiałe dla dziecka, gdyż widzi co inne-
go, doświadcza zmian zaistniałych 
w związku z pandemią, a brakuje mu rze-
telnego i zgodnego z prawdą wyjaśnienia 
sytuacji, a co najważniejsze zdecydowa-
nego komunikatu, że my rodzice panuje-
my nad sytuacją. To najlepszy sposób na 
poprawę nastroju dziecka. Pamiętajmy, że 
dzieci zarażają się emocjami, które obser-
wują u dorosłych, uważajmy zatem, jaki 
dajemy przykład.

– Co poradziłaby Pani rodzicom na-
stolatków? Mimo obostrzeń nadal na 
ulicach miasta widać grupy młodzieży. 
Co może przekonać nastolatków do po-
zostania w domach?

– Nastolatek w okresie dorastania jest 
osobą wypełnioną różnymi, niezrozumia-
łymi, również dla niego samego, emocja-
mi. Sytuacja, w której wszyscy się znaleź-
liśmy, to dla młodego człowieka potężne 
wyzwanie. Do prawidłowo przebiegające-
go rozwoju potrzebuje kontaktu z rówie-
śnikami, również w realu, czasem samot-
ności, a przedłużająca się kwarantanna ta-
kich potrzeb nie zaspokaja. Oczywiście 
może spotykać się z przyjaciółmi w me-
diach społecznościowych. Jednak one nie 
zastąpią ważnych dla rozwoju relacji spo-
łecznych. Nastolatka można przekonać do 
pozostania w domu, odwołując się do jego 
odpowiedzialności społecznej. Na pewno 
efektu nie odniesie straszenie chorobą czy 
nawet śmiercią. Każdy nastolatek, my 
również, będąc w jego wieku, myśleliśmy, 
że jesteśmy nieśmiertelni. Argumenty mó-
wiące o tym, że mogą zachorować bądź 
umrzeć, zupełnie do młodych ludzi nie tra-
fiają. Warto natomiast odwołać się do wy-
jątkowej roli, jaką mogą teraz spełnić, 
przestrzegając zaleceń służb sanitarnych. 
Warto także nastolatkowi uświadomić, że 
podejmując decyzję o pozostaniu w domu, 
może uchronić wiele osób – w tym swoich 
dziadków czy rodziców – przed utratą 
zdrowia, a nawet życia.

– Wyzwaniem jest nie tylko sama 
pandemia, ale również zorganizowanie 
warunków do zdalnych lekcji. Jak mo-
żemy zmobilizować swoje dzieci do na-
uki i wytłumaczyć im, że epidemia koro-
nawirusa to nie czas wakacji, nie czas 
grania na komputerze, a czas „normal-
nego” funkcjonowania, tyle że w domu?

– To, że zostaliśmy zamknięci w do-
mach, nie oznacza, że mamy „koronafe-

rie”. Wręcz odwrotnie, odnoszę wrażenie, 
że u wielu z nas obowiązki się nasiliły, 
szczególnie te, które są związane z nauką 
szkolną. Aby dziecko zrozumiało, że to 
czas nauki, warto zadbać o stworzenie mu 
dobrego planu wykonywania edukacyj-
nych powinności. Zadbajmy o odpowied-
nie miejsce nauki, takie, w którym nasz 
uczeń będzie miał spokój i możliwość 
skoncentrowania się na lekcjach. Przygo-
tujmy biurko, plan pracy, stwórzmy stały 
rytm dnia, przewidując krótkie przerwy 
podczas lekcji. Dozujmy trudności. Naj-
lepiej rozpocząć naukę od zadań trudniej-
szych, co pozwoli na lepszą koncentrację 
i zaangażowanie naszego domowego 
ucznia. Oczywiście nie oszczędzajmy się 
w chwaleniu jego dokonań, szczególnie 
wtedy, kiedy obserwujemy zachowania 
pożądane, czyli te, które chcemy, aby się 
utrwaliły oraz powtarzały. Konsekwent-
nie przestrzegajmy czasu przeznaczonego 
na naukę, co pozwoli dziecku na oddzie-
lenie nauki od zabawy, a także nauczy 
planowania i racjonalnego wykorzysty-
wania czasu. W efektywniejszej nauce na 
pewno pomoże przeplatanie czasu różny-
mi aktywnościami oraz porządek w miej-
scu przeznaczonym na edukację. I co naj-
ważniejsze – pamiętajmy o ustaleniu 
wspólnie z dziećmi planu dnia z wyod-
rębnieniem czasu na naukę, zabawę i wy-
poczynek. Dbajmy o różnorodną aktyw-
ność naszych dzieci.

– Część osób ma możliwość,  
żeby w „komfortowych” warunkach 
przebywać w dobrowolnej kwarantan-
nie. Ale załóżmy, że mamy sytuację, 
kiedy w niewielkim mieszkaniu jest 
dwójka dzieci w wieku szkolnym, które 
dzieli spora różnica wiekowa, a do tego 
jeden rodzic pracuje, a drugi stracił 
właśnie pracę z powodu koronawirusa, 
bądź nie ma możliwości pracy zdalnej, 
czy skorzystania z prawa do opieki, 
a więc jest bardziej narażony na ryzy-
ko zakażenia. W jaki sposób rodzinnie 
możemy poradzić sobie z takimi sytu-
acjami?

– Przede wszystkim pomoże opraco-
wanie wspólnego porozumienia na zgod-
ne funkcjonowanie w domu. Planu, czy 
kontraktu, który powstanie w oparciu 
o mediacje rodzinne, który może być bie-
żąco modyfikowany, oczywiście w poro-
zumieniu z członkami rodziny. Z powodu 
nauki i pracy zdalnej często wielu do-
mowników potrzebuje korzystać z urzą-
dzeń ekranowych i internetu. Aby zmniej-

szyć możliwość pojawiania się konflik-
tów, warto opracować harmonogram 
używania poszczególnych przedmiotów. 
Tak, aby każdy miał szansę na zrealizo-
wanie swoich oczekiwań w możliwie do-
godnym dla siebie czasie.

Proponuję elastyczne podejście do re-
alizowania domowych obowiązków. Jeśli 
jeden z rodziców jest zaangażowany w wy-
konywanie pracy zdalnej, to drugi może 
pełnić rolę osoby monitorującej naukę 
dzieci oraz organizację domowych po-
winności. Wszystko ustalenia muszą 
oczywiście być poprzedzone rozmowami, 
mediacjami i wspólnymi uzgodnieniami. 
Teraz w naszych domach powinny stale 
toczyć się rozmowy, mające na celu usta-
lenie najlepszego sposobu funkcjonowa-
nia każdego z nas. Myślę, że to dość wy-
magające zadanie, jednak dające szansę 
na harmonijne życia rodzinne nie tylko 
w czasach pandemii. Ponadto każda ro-
dzina posiada własne sposoby pozwalają-
ce na przetrwanie w przeróżnych sytu-
acjach. Stosuje własne sposoby komuni-
kowania się. Ustala swoje zasady działa-
nia oraz tworzy matrycę odnoszenia się 
do innych ludzi, które nazywamy relacja-
mi społecznymi. Bez względu na to, co 
dzieje się na święcie, w rodzinie powinni-
śmy zadbać o to, aby każdy jej członek 
czuł, że relacje są otwarte, pełne ufności 
i szczerości. Zasady elastyczne, życzliwe, 
podlegające negocjacjom, a komunikacja 
jasna, szczera, precyzyjna i zrozumiała 
dla każdego domownika. Proponuję ko-
rzystanie z tego, co już udało się wypra-
cować, a zdecydowane zmiany i próby 
natychmiastowego poprawienia czy prze-
organizowania systemu rodzinnego odło-
żyć na później. I pamiętajmy, że ludzie 
zawsze starają się postępować najlepiej, 
jak w danej chwili potrafią.

– Niedawno w Rudzie Śląskiej poja-
wiły się pierwsze przypadki zakażenia 
wśród dzieci. W takich sytuacjach mo-
że zdarzyć się, że dziecko przebywa na 
dziecięcym oddziale zakaźnym, które-
go niestety nie ma w naszym wojewódz-
twie, a rodzic w domowej kwarantan-
nie. Mamy więc dzieci i rodziców odda-
lonych od siebie o kilkaset kilometrów. 
I nawet nie ma czasu, żeby przygoto-
wać siebie i dziecko do tej trudnej roz-
łąki! Przez to też lęk narasta wśród 
wielu rodziców, nawet jeżeli chronią 
oni siebie i swoje dzieci, jak tylko się 
da... Co możemy zrobić, aby ten strach 
nie paraliżował nas na co dzień i jak za-

chować się w sytuacji, jeżeli taka rozłą-
ka może być konieczna?

– Przede wszystkim nie opierać się 
emocjom, które na pewno się pojawiają. 
Lęk i niepokój o dziecko przebywające na 
kwarantannie lub oddziale zakaźnym, 
a także obawy o własne zdrowie są całko-
wicie uzasadnione i budzą frustrację. Nie-
możność towarzyszenia dziecku w trud-
nej sytuacji jest dodatkowym źródłem 
stresu i bolesnych emocji. To, jak będzie-
my te uczucia znosić, zależy od wielu 
czynników. Przede wszystkim od tego, 
jaki nadamy sens temu, w czym się zna-
leźliśmy i w jaki sposób sami potrafimy 
pokierować naszymi emocjami. Oczywi-
ście nie namawiam do ich blokowania, 
tylko poczucia, nazwania i uporządkowa-
nia. Warto „obgadać” swoje lęki z osobą 
dorosłą. Wspólne przeżywanie niepokoju 
ma pozytywne działanie, ale tylko wtedy, 
gdy ma wymiar wspierający, a nie wzmac-
niający poczucie niepokoju. Warto także 
zwrócić uwagę na to, że takie doświad-
czenie jest udziałem także innych ludzi. 
Może rozmowa z nimi pozwoli na znale-
zienie metod radzenia sobie z tym proble-
mem. Ważne jest także, aby nie nakręcać 
spirali strachu i lęku. A już na pewno nie 
przerzucać swoich emocji na potomstwo. 
Ono potrzebuje rodzica, który zachowa 
spokój, a tym samym wzmocni jego po-
czucie bezpieczeństwa. Potrzebuje także 
prawdy, adekwatnej do jego wieku. Warto 
zachęcać dziecko do wyrażania emocji 
oraz identyfikowana uczuć. Rozmawiaj-
my i słuchajmy uważnie, wymyślajmy 
wspólne pomysły na radzenie sobie z by-
ciem w szpitalu, które są możliwe do za-
stosowania, również ze względu na stan 
zdrowia dziecka. Pamiętajmy, dzieci czu-
ją się bezpieczniej w rutynie. Być może 
będzie możliwe ustalenie stałych, przewi-
dywalnych godzin wspólnych e-spotkań. 
Czuję głębokie współczucie wobec tych 
osób, które teraz doświadczają bólu. Bó-
lu, którego czasem nie da się uniknąć ani 
nawet zmniejszyć. Nasze wysiłki warto 
wtedy ukierunkować na to, co jesteśmy 
w stanie zmienić i nauczyć się żyć z tym, 
czego zmienić nie można.

Rozmawiała Joanna Oreł
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Poczta Polska prosi o spis wyborców. 
A co z danymi osobowymi?
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USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych, 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.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

 Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. 
Tel. 505-946-693.

 Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501-398-
273.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, ta-
picerki. Tel. 512-120-119.

 Remonty od A do Z. Szybko, solid-
nie. Tel. 601-292-699.

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną, blachodachówka, ściąganie 
azbestu. Tel. 512-549-097.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

 Profesjonalne zarzadzanie nierucho-
mościami. DOM, tel. 504-434-445.

 Wisła sprzedam dom 240 m2, dz. 1000 
m2, DOM, tel. 504-434-445.

 Sprzedam M-3, Godula, 48 m2, 150 
tys. Tel. 662-197-889.

 PRYWATNIE KUPIĘ MIESZKANIE w sta-
nie do remontu lub odświeżenia w bloku 
z centralnym ogrzewaniem miejskim w Ru-
dzie Śląskiej lub miastach ościennych. Roz-
ważę każdą ofertę. Kom: 501-608-239, Łu-
kasz.

MOTORYZACJA

 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

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

OGŁOSZENIA DROBNE

 Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ 
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031-261.

 AUTO-SKUP – wszystkie marki. Tel. 
505-049-833.

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKU-
MULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

PRACA

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech.Tel. 781-989-873.

 Firma budowlana Bedamex w Rudzie 
Śląskiej zatrudni pracowników budowla-
nych, 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, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

 Zdecydowanie kupię ogródek działko-
wy przy ul. Parkowej lub Objazdowej w No-
wym Bytomiu. Tel. 517 965 140.

 Sprzedam 2 połączone ogródki dział-
kowe w Kochłowicach, tel. 602-889-718.

Z okazji rubinowej rocznicy ślubu 
życzymy Wam Kochani Rodzice:
RADOŚCI, która dostrzega piękno małych rzeczy.
NADZIEI, która nie gaśnie, 
kiedy marzenia wydają się zbyt dalekie.
POKOJU, który koi, kiedy wszystko 
wyprowadza z równowagi.
WIARY, która daje oparcie, kiedy bezradność przerasta.

Niech Bóg błogosławi Wam na dalsze lata małżeństwa! 
Z całego serca życzy wam córka Monika z rodziną.

CONSENSIO, Plac Krakowski 3/2 Zabrze
tel. 601-934-091, 667-588-400 

e-mail: biuro@consensio.com.pl

wycena szkód• 
składanie wniosków• 
prowadzenie spraw spornych przed sądem• 
organizacja robót budowlanych• 
porządkowanie spraw majątkowych • 
związanych z nieruchomościami

wycena szkód• 

PROWADZENIE 
SPRAW ZWIĄZANYCH 

ZE SZKODAMI GÓRNICZYMI

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 z przeznaczeniem 
pod istniejący garaż wolnostojący nr 2 wraz z terenem niezbędnym do korzystania oraz drogą 

w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi.

INWESTYCJE

Obywatelska inwestycja 
przy SP nr 23

Rozstrzygnięty został przetarg na 
remont infrastruktury sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 23 w Bykowi-
nie. Inwestycja będzie realizowana 
w ramach tegorocznego budżetu oby-
watelskiego, a pierwsze prace mają 
ruszyć lada dzień. Planowana jest wy-
miana ogrodzenia i piłkochwytów i te 
prace rozpoczną się prawdopodobnie 
w maju oraz kontynuowane będą przez 
wakacje. W tym czasie na boisku wie-
lofunkcyjnym wykonana zostanie na-
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Urządzenia sportowe na placu przy SP nr 23 w końcu doczekają się remontu.

wierzchnia poliuretanowa, wymienio-
na będzie nawierzchnia bieżni do 
sprintu oraz sprzęt sportowy. – Z kolei 
na placu apelowym powstanie kre-
atywna strefa gier. Wymienimy rów-
nież ławki i kosze na śmieci, a także 
rozbudujemy monitoring – poinformo-
wała prezydent miasta, Grażyna Dzie-
dzic. W sumie cała inwestycja przy 
Szkole Podstawowej nr 23 ma koszto-
wać ok. 260 tys. zł. 

 JO

WYBORY PREZYDENCKIE

Prezydent Rudy Śląskiej po raz pierw-
szy wiadomość od Poczty Polskiej otrzy-
mała w czwartek (23.04) w środku nocy 
(po godz. 2), która jednak wyglądała jak 
anonim, bo nikt nie podpisał się pod 
e-mailem. Kolejna wiadomość z Poczty 
Polskiej nadeszła w piątek (24.04) – tym 
razem w ofi cjalnej formie. W treści oby-
dwu e-maili było wezwanie do przesła-
nia danych osobowych mieszkańców 
miasta w celu obsługi głosowania kore-
spondencyjnego w wyborach prezydenc-
kich. Problem jednak polega na tym, że 
obecnie nie wiadomo ostatecznie, kiedy 
i w jakiej formie wybory zostaną prze-
prowadzone. Dlatego stanowisko władz 
Rudy Śląskiej, podobnie jak i wielu sa-
morządowców, jest jasne. – Nie przeka-
żemy Poczcie Polskiej spisu wyborców. 
Nie zrobimy tego z dwóch powodów. Po 
pierwsze dlatego, że w świetle obowiązu-
jącego prawa to my jesteśmy odpowie-
dzialni za organizację i prawidłowy 

przebieg wyborów, a po drugie to my po-
nosimy odpowiedzialność za bezpieczeń-
stwo danych osobowych mieszkańców 
– podkreśla Krzysztof Mejer, wiceprezy-
dent Rudy Śląskiej. – Mamy wątpliwości 
co do tego, co się stanie z tymi danymi, 
więc za ich udostępnienie groziłaby od-
powiedzialność karna. Niemniej jednak 
jeżeli parlament przegłosuje wybory ko-
respondencyjne, wtedy będziemy musieli 
ponownie przeanalizować wniosek Pocz-
ty Polskiej i zastanowić się, co dalej 
– dodaje.

Władze Rudy Śląskiej przygotowały 
również apel do władz kraju w sprawie 
rozwiązania sporu dotyczącego wybo-
rów prezydenckich. – Na mocy prawa to 
na samorządzie ciążą zadania związane 
z organizacją głosowania. Tymczasem 
w ostatnich dniach i godzinach wydawa-
ne są nam polecenia, które nie znajdują 
oparcia w przepisach. Jako samorzą-
dowcy jesteśmy stawiani w sytuacji, 

w której musimy wybierać pomiędzy wy-
konaniem odgórnych dyspozycji a pra-
worządnością. To działanie, które uderza 
w podstawy demokracji, a także rujnuje 
zaufanie obywateli do własnego państwa 
i jego władz – apeluje prezydent Grażyna 
Dziedzic. – Apeluję o rozwagę i działa-
nie w poczuciu odpowiedzialności za ca-
łe państwo i wszystkich obywateli. Pro-
szę o to wszystkich uczestników tego 
sporu. Rozwiążmy ten problem, abyśmy 
mogli skupić się w tej chwili na tym, co 
najważniejsze – opanowaniu epidemii 
koronawirusa i przeciwdziałaniu kryzy-
sowi gospodarczemu, którego coraz bar-
dziej wszyscy doświadczamy – dodaje. 
Podobne apele ze wspólnej inicjatywy 
korporacji samorządowych – Związku 
Miast Polskich oraz Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów – mają zostać wysto-
sowane przez prezydentów miast, wój-
tów i burmistrzów w całym kraju.

 JO

Od kilku tygodni toczy się debata na temat tego, kiedy i w jakiej formie odbędą się wybory prezydenta RP, 
które pierwotnie planowane są na maj. Rozważany wariant to głosowanie korespondencyjne za pośrednic-
twem Poczty Polskiej. Ta w ostatnich dniach wysłała e-maile do samorządów z żądaniem wydania spisów wy-
borców. Taka wiadomość dotarła również do władz Rudy Śląskiej. Samorządowcy biją jednak na alarm i nie 
chcą udostępniać takich informacji, bo według nich wiązałoby się to ze złamaniem przepisów o ochronie da-
nych osobowych. W związku z tym prezydent Grażyna Dziedzic zaapelowała do rządu, parlamentu oraz prezy-
denta.
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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 podat-

ków na raty. Mogą starać się też o umorzenie zaległości podatkowych. Każdy wniosek 
będzie indywidualnie rozpatrywany. Formularz wniosku wraz z informacją o wymaga-
nej 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 koronawiru-

sa 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 przedsię-
biorców 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 naj-
później do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej sy-
tuacji. 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 dzia-
łalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek 
złożenia nowej deklaracji.

Deklarację można pobrać pod adresem http://www.rudaslaska.pl/nowe-zasady-od-
bierania-odpadow-komunalnych/deklaracja/.

Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub for-
mie tradycyjnej przesyłając ją drogą pocztową lub złożyć w skrzynce podawczej przy 
wejściu do budynku głównego Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II 6. Bliższych informa-
cji 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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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,• 

opłaty skarbowej (opłaty za dokonanie czynno-• 
ści 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 oso-• 
bową) 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, dzierża-• 
wy, 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, dzierża-• 
wy, 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 po-
przez prowizoryczną „skrzynkę podawczą”, znajdują-
cą 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 koper-
cie. Na kopercie należy umieścić:

imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,• 
numer telefonu kontaktowego,• 
określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pi-• 
smo.

W przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki 
podawczej” nie ma możliwości uzyskania potwierdze-
nia nadania.

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.
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