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Etap drugi
odmrażania
gospodarki
i spor tu

Od początku maja ,,luzowane” będą kolejne obostrzenia związane z koronawirusem. Oprócz otwarcia części obiektów sportowo-rekreacyjnych, rząd wprowadza m.in. możliwość przywrócenia działalności żłobków i przedszkoli, miejsc noclegowych, galerii handlowych oraz instytucji kultury.
Jak tłumaczył podczas środowej
(29.04) konferencji prasowej premier
Mateusz Morawiecki, realizacja drugiego
etapu zmian wynika z faktu, że liczba
ozdrowień każdego dnia powoli zrównu-

je się z liczbą kolejnych zakażonych
osób. Dlatego też rząd zdecydował, aby
od 6 maja wprowadzić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli (w przypadku
dzieci osób pracujących). – Decyzję o tym

otwarciu podejmą organy założycielskie,
a otwarcie będzie obowiązywało zgodnie
z wymaganiami sanitarnymi. Zapewnimy
środki dezynfekcyjne w dodatkowych ilościach – zapewnił Morawiecki.

Ostateczne działania zostały więc przerzucone na samorząd, który może ograniczyć liczbę dzieci w grupie przedszkolnej
oraz będących pod opieką żłobka. Ponadto
może na podstawie dotychczasowych
przepisów zamknąć wszystkie żłobki
i przedszkola. Prezydent Rudy Śląskiej
Grażyna Dziedzic podjęła właśnie taką
decyzję (więcej na str. 2). W tym momencie rodzicom nadal będzie wypłacany zasiłek opiekuńczy, jak również wtedy, gdy
żłobek lub przedszkole nie może zapewnić
opieki ze względu na ograniczenia z powodu koronawirusa. Termin wypłaty świadczenia został przedłużony do 24 maja.
Ponadto od 4 maja otworzone zostały
hotele i miejsca noclegowe. Nie mogą jednak funkcjonować restauracje hotelowe
oraz miejsca sportowo-rekreacyjne na ich
terenie (m.in. siłownie i baseny). Tego samego dnia uruchomione zostały również
centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe, ale z ograniczeniami. Nie
działają jednak punkty gastronomiczne,
a na każdego klienta musi przypadać
15 m kw. powierzchni sprzedażowej. Ponadto w weekendy zostaną otwarte sklepy
budowlane wielkopowierzchniowe. Zniesiono też tzw. godziny dla seniorów. 4 maja uruchomione częściowo zostały też instytucje kultury (muzea, biblioteki, galerie
sztuki). Ma się to odbywać stopniowo i nie

wszędzie równocześnie. O tych szczegółach także mają decydować samorządy
wraz z sanepidem. W tym etapie znoszenia
obostrzeń dopuszczona będzie ponadto rehabilitacja dla osób chorych i cierpiących
na dolegliwości bólowe. Jednak salony
masażu nadal pozostaną zamknięte.
Przypomnijmy, że rząd zapowiedział
niedawno, że znoszone będą również restrykcje w sporcie. W związku z tym od
4 maja w naszym mieście otwarte zostały
m.in. boiska oraz inne miejsca sportoworekreacyjne na wolnym powietrzu (tylko
dla sześciu osób równocześnie). W Rudzie
Śląskiej oznacza to uruchomienie m.in.
Burloch Areny, stadionu lekkoatletycznego
w Nowym Bytomiu oraz boisk typu Orlik.
Choć wprowadzane są kolejne zmiany, to
wciąż będą obowiązywały dotychczasowe
zasady bezpieczeństwa (tj. osłanianie twarzy i ust oraz zachowanie dystansu). Natomiast cofanie obostrzeń lub ich utrzymywanie będzie zależało od liczby zachorowań
w najbliższych tygodniach. – Kolejne etapy
łagodzenia restrykcji chcielibyśmy jak najszybciej wdrożyć i wszyscy na to czekamy.
Zależą one od wskaźników bezpieczeństwa
oraz od dystansowania się, minimalizowania poziomej transmisji, która bardzo szybko może skoczyć w górę – mówił w środę
podczas konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Joanna Oreł
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Mniej za miejskie żłobki

Prezydent
Grażyna Dziedzic:

Nie trzeba będzie opłacać miejskich żłobków w czasie, kiedy nie prowadzą one działalności.
Na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic podczas czwartkowej sesji Rady Miasta została podjęta uchwała w tej sprawie.

żłobki
i przedszkola
pozostaną
zamknięte

Zgodnie z jej zapisami rodzice będą
mogli proporcjonalnie rozliczyć miesięczne opłaty stałe za dni, w których placówki
nie świadczą usług. Natomiast nadpłata,
powstała za okres zamknięcia żłobków
z powodu epidemii koronawirusa, zostanie zaliczona na poczet opłaty za miesiące, gdy żłobki wznowią działalność.

– W ten sposób w tym trudnym czasie
chcemy choć trochę ulżyć finansowo
rudzkim rodzinom – podkreśla prezydent
Dziedzic. Przypomijmy, że miasto współfinansuje pobyt dzieci w żłobkach miejskich. Miesięczny koszt, który dotychczas ponoszono z tego tytułu, to około
1650 zł za jednego podopiecznego. Opła-

ty te miasto musi wnosić do budżetów
poszczególnych placówek również
w czasie, gdy z niezależnych od nich
względów nie prowadzą działalności.
W tegorocznym budżecie miasta na
funkcjonowanie miejskich żłobków łącznie zabezpieczono prawie 3,2 mln zł.

KP

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego
w przypadku opieki w żłobkach i przedszkolach

• Maksymalnie w grupie może być do 12 dzieci (w wyjątkowych sytuacjach o 2 więcej). Mają one przebywać
w przypisanej im sali, która powinna być wietrzona raz na godzinę.
• Do każdej grupy powinni być przypisani ci sami opiekunowie.
• Grupy dzieci nie powinny mieć ze sobą kontaktu (np. na placu zabaw).
• Na każde dziecko i każdego opiekuna powinno przypadać min. 4 m kw. powierzchni.
• W sali nie mogą znajdować się sprzęty i zabawki, których nie można zdezynfekować lub wyprać w stu procentach.
Pozostałe przedmioty mają być dezynfekowane po każdym użyciu.
• Pomiędzy opiekunami placówki powinien być zachowany dystans 1,5 m.
• Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają dzieci, powinni zachować dystans 2 m w stosunku do osób, które
przebywają w placówce.
• Osoby powyżej 60. roku życia oraz z problemami zdrowotnymi nie powinny być angażowane w zajęcia
opiekuńcze.
• Personel pomocniczy i kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem, który sprawuje nad nimi
opiekę.
• Personel opiekuńczy powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki,
czy fartuchy z długim rękawem).

STATYSTYKI

Rośnie liczba przypadków, ale i ozdrowień

Niepokojące są dane z ostatnich dni, jeżeli chodzi o liczbę potwierdzonych przypadków
koronawirusa wśród mieszkańców Śląska. W całym województwie odnotowano 2656 zachorowań (stan na poniedziałek, godz. 17), czyli najwięcej w całym kraju. Także w Rudzie
Śląskiej zanotowano wzrost. Według poniedziałkowych danych (stan na godz. 14) zakażenie potwierdzono u 78 mieszkańców naszego miasta. Dobra informacja jest jednak taka, że
w sumie wyzdrowiało 16 osób, w tym także dzieci.
Podczas majowego weekendu potwierdzono 20 nowych przypadków
zakażeń wśród rudzian. Informację
o kolejnych sześciu podano w poniedziałek rano. – Dwie osoby to pacjenci
stacji dializ w Goduli. Pierwsze wyniki
mieli ujemne, niestety drugie badanie
było już dodatnie. Kolejne dwie osoby
zostały zakażone przez najbliższych
podczas kwarantanny. Rudzki sanepid

ustala jeszcze źródło zakażenia dwóch
ostatnich osób – poinformował wiceprezydent Rudy Śląskiej, Krzysztof
Mejer.
W trakcie dnia potwierdzone zostało
zakażenie u następnych dwóch osób.
W sumie więc w Rudzie Śląskiej odnotowano 78 przypadków koronawirusa.
Równocześnie kwarantanną objętych
zostało 201 osób, a 27 jest hospitalizo-

wanych z powodu zakażenia koronawirusem. Niestety zmarło pięć osób,
ale powoli zwiększa się liczba tych,
które pokonały chorobę. Łącznie jest
16 ozdrowieńców, przy czym pięć
przypadków odnotowano w ostatnich
dniach. – W tej piątce jest dwoje dzieci,
rodzeństwo, które zachorowało kilka
tygodni temu – przekazał Krzysztof
Mejer.
JO

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 są prowadzone telefonicznie przez pracowników MOSiR-u. Użytkownicy mogą zgłaszać swoją obecność
na jedną godzinę. Rezerwacje są przyjmowane na każdy dzień od godziny 6 (pierwsze wejście) do 20 (ostatnie
wejście). Podczas przebywania na obiekcie należy zachować odpowiedni dystans od innych osób oraz obowiązkowo
dezynfekować ręce. Szatnie są zamknięte.
Kontakt do rezerwacji:
•	Tor rolkarski, Burloch Arena
– 32 248-08-53
• Boisko, ul. Czarnoleśna – 510-211-470
•	Korty tenisowe, Orzegów
– 32 248-08-53
• Orlik Nowy Bytom
– 510-211-467
•	Stadion, ul. Czarnoleśna 		
– 510-211-466

,,Miejskie żłobki i przedszkola w Rudzie Śląskiej nie wznowią
funkcjonowania od 6 maja. W tym terminie nie da się zorganizować
dzieciom opieki w taki sposób, by była ona w pełni bezpieczna. Jest to także
niemożliwe ze względów organizacyjnych, bo musimy skontaktować się
z wszystkimi rodzicami i zebrać informacje, ilu z nich będzie chciało posłać
swoje pociechy do tych placówek. Dopiero wtedy będziemy mogli zacząć
tworzyć mniejsze grupy.
Pewne jest to, że w pierwszej kolejności ze żłobka i przedszkola będą
mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia
pracy z opieką w domu. Będziemy musieli wziąć też pod uwagę rządowe
wytyczne, by pierwszeństwo miały dzieci pracowników systemu ochrony
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
O szczegółowej dacie wznowienia działalności miejskich żłobków
i przedszkoli poinformuję Państwa wkrótce. Dziś, ze względów
organizacyjnych jest to niemożliwe.
Jednocześnie przypominam, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest
wypłacany rodzicom, gdy przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji
jednostki samorządu terytorialnego, a także placówki nie są w stanie
zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.”
Prezydent Rudy Śląskiej,
Grażyna Dziedzic

Biblioteka otwiera się
W związku ze złagodzeniem obostrzeń m.in. w kulturze, miasto wznawia
działalność poszczególnych instytucji. Oto aktualny harmonogram otwarcia
filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej (od 4.05).
• 6.05.2020 r. – środa – Stacja Biblioteka MBP, ul. Dworcowa 33 (Chebzie),
• 8.05.2020 r. – piątek – Filia nr 18 MBP, ul. 1 Maja 32 (Halemba),
• 12.05.2020 r. – wtorek – Biblioteka Ficinus MBP, ul. Kubiny 24 (Wirek),
• 15.05.2020 r. – piątek – Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów
MBP, ul. Kard. A. Hlonda 29 (Orzegów),
• 19.05.2020 r. – wtorek – Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina
MBP, ul. 11 Listopada 15A (Bykowina),
• 22.05.2020 r. – piątek – Filia nr 4 MBP, ul. Niedurnego 69 (Nowy Bytom)
oraz Filia nr 1, ul. Fiołków 10b (Ruda),
• 26.05.2020 r. – wtorek – Filia nr 21 MBP, ul. Grzegorzka 8 (Bykowina),
• 29.05.2020 r. – piątek – Filia nr 16 MBP, ul. Wolności 20 (Ruda) oraz Filia
nr 15 MBP, ul. Brzozowa 4 (Kochłowice).

OSZCZĘDNOŚCI

Ciemniej po zmroku

Od kilku dni w Rudzie Śląskiej po godzinie 23 wyłączane jest
oświetlenie kościołów oraz nie działa co trzecia latarnia na ulicach miasta. W ten sposób władze miasta chcą załatać dziurę
w budżecie spowodowaną epidemią koronawirusa i zaoszczędzić do końca roku ok. 750 tys. zł.
– Epidemia koronawirusa to nie tylko
problemy medyczne, ale również poważny kryzys gospodarczy. Również w budżecie miasta musimy szukać możliwości
ograniczenia wydatków – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. – Podobne decyzje podejmowane są obecnie przez władze wielu miejscowości, które decydują

się na różny zakres wyłączeń oświetlenia.
Myślę, że nasze rozwiązanie jest dobrym
kompromisem między dbałością o bezpieczeństwo a koniecznością oszczędzania.
Tym bardziej, że wobec stanu epidemii
mieszkańcy nie przemieszczają się tak
często jak zazwyczaj – dodaje.

JO
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WYMAZOBUSY

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Dwa wymazobusy ruszyły w trasę!

– Pierwszy wymazobus jeździ po Rudzie Śląskiej i nie tylko od trzech tygodni. Do tej pory
było tak, że o kolejności wykonywania wymazów
decydowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Teraz ustala to nasza Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Taka
zmiana powinna usprawnić proces badania
mieszkańców Rudy Śląskiej, którzy objęci są
kwarantanną – mówi wiceprezydent miasta,
Krzysztof Mejer.
Karetka do utworzenia drugiego wymazobusa została udostępniona przez prywatnego
przedsiębiorcę. Z kolei miasto ponosi koszty paliwa, serwisu, dezynfekcji i wynagrodzenia ob-

sługi. – Z tego miejsca dziękuję wszystkim za
nieocenioną pomoc i wsparcie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
W trasę ruszył także trzeci wymazobus, o który wspólnie walczyły organizacje pozarządowe
(Fundacja Aktywni My, Stowarzyszenie Lepsze
Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska, Grupa Serca
Razem oraz OSP Ruda Śląska). – Jak się okazuje, taki pojazd był odpowiedzią na potrzebę.
Plan jest ambitny – wymazy będą wykonywane
przez cały dzień. Od rana do wieczora. Kiedy
będzie trzeba – zapowiada Rafał Wypior, rudzki
radny i prezes Stowarzyszenia Lepsze Kochłowice. Lepsza Ruda Śląska.
Joanna Oreł

Choć przy niewielu obecnych w kościele osób, bez orkiestry
dętej, lecz z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności
w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej odbyła się uroczysta msza
święta w intencji Ojczyzny oraz Rudy Śląskiej, a także jej mieszańców. W ten sposób w niedzielę samorządowcy oraz mieszkańcy świętowali uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Foto: UM Ruda Śląska

W ubiegłym tygodniu ekipy dwóch wymazobususów rozpoczęły pobieranie próbek od rudzian z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Pierwszy wóz to inicjatywa miasta, a drugi organizacji pozarządowych, ale cel jest wspólny – przyspieszenie badań wykonywanych w domowych warunkach, a co za tym idzie – ich wyników.

W intencji Ojczyzny

W sumie w mieście działają
teraz trzy wymazobusy.

Foto: UM Ruda Śląska

AKCJA CHARYTATYWNA

Bezpieczna przystań

Łańcuch dobrych serc z tygodnia na tydzień jest coraz dłuższy! W czasie epidemii
wsparcia potrzebują nie tylko osoby będące w grupie ryzyka, pracownicy medyczni, czy służby bezpieczeństwa. Z dnia na dzień najuboższe osoby zostały bez
wsparcia. I tutaj rudzianie kolejny raz ruszyli z pomocą!

Grupa dziewczyn zaangażowała się
w zbiórkę żywności.

spektywie tego, że epidemia nie wygaśnie z dnia
na dzień – to profesjonalne kombinezony
ochronne oraz maski z filtrem HEPA – podsumowuje Damian Stefański, wicedyrektor
ośrodka.
Joanna Oreł

Z okazji majowych świąt kwiaty
składano m.in. przed pomnikiem
Powstańców Śląskich w Wirku.

Foto: UM Ruda Śląska

wolontariuszki. – W ostatnim tygodniu dostarczyłyśmy na parafię już kilka koszy pieczywa
i kilkadziesiąt różnych rzeczy na chleb, takich
jak szynki, konserwy oraz sery. Ponadto owoce,
ogórki i wszystko to, co udało nam się zorganizować dzięki innymi darczyńcom – dodają.
Swoją pomoc zaoferowała również grupa
mieszkańców z ulicy Piastowskiej, właściciel
jednego ze sklepów oraz wielu innych rudzian.
– Mieszkańcy Rudy Śląskiej mogą codziennie
przywozić potrzebne rzeczy na parafię, bądź
skontaktować się z nami, a wtedy my te rzeczy
dostarczymy – zachęcają dziewczyny z Torcida
Girls.
Zbiórka na rzecz potrzebujących rudzian to
nie jedyna tego typu akcja w ostatnich tygodniach. W związku z kwarantanną w Ośrodku
dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Borowej Wsi mieszkańcy pobliskiej Rudy
Śląskiej ruszyli ze zbiórką żywności oraz środków ochronnych. – Jesteśmy mile zaskoczeni
całą tą społeczną akcją, która się wydarzyła.
Dzięki temu mamy już wszystkie potrzebne rzeczy. Jedynego czego będzie brakować – w per-

Foto: Torcida Girls

Gdzie mają się schronić, skoro często nie
mają stałego dachu nad głową? Taką bezpieczną przystanią dla wszystkich potrzebujących
jest parafia pw. św. Pawła Apostoła w Nowym
Bytomiu, która rozdaje codziennie rano kanapki oraz herbatę dla grupy ok. 60 osób.
Raz w tygodniu zdarza się również coś słodkiego. Niestety, z powodu epidemii koronawirusa,
w ostatnich tygodniach zapasy produktów zaczęły się kończyć. Poza tym bezdomnym potrzebne są maseczki. – Ta sytuacja uświadamia
nam wszystkim, że nie chodzi o to, abyśmy
w życiu mieli jak najwięcej, lecz starali się robić coś dla innych – podkreśla Aleksandra Poloczek, która jako jedna z pierwszych osób zaangażowała się w zbiórkę produktów.
Do akcji przyłączyły się również dziewczyny, które są fankami jednego z klubów piłkarskich. – Obok takiego apelu nie mogłyśmy
przejść obojętnie. Jako Torcida Girls staramy
się pomóc każdemu. Wiemy, że obecna sytuacja
jest trudna i wiele osób utraciło pracę, dlatego
postanowiłyśmy pomóc. Mieć co jeść, to jedna
z najważniejszych kwestii w życiu – podkreślają

Uroczysta msza święta odbyła się
w kochłowickim kościele.

Foto: SLD Ruda Śląska
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Tradycyjnie 3 maja uczczono pamięć powstańców.

– W tym trudnym czasie bądźcie
dobrymi pasterzami – apelował do
przedstawicieli władz państwowych
i samorządowych podczas mszy
ksiądz proboszcz Jacek Błaszczok.
Oprócz obchodów rocznicy uchwa-

lenia Konstytucji 3 maja, w niedzielę oddano także hołd uczestnikom
III Powstania Śląskiego podczas
złożenia kwiatów przed pomnikiem
na kochłowickich plantach.
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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. 507-055024.
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. 501-398273.
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.

Informujemy, że
w związku
z trwającą
epidemią
koronawirusa
siedziba redakcji
„Wiadomości
Rudzkich”

JEST NIECZYNNA
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tel. 512-295-228
Ogłoszenia,
sekretariat:
tel. 889-771-365

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek
(prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz
redakcji), tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko.
Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego
36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 503024-305. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna w godz.
pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt.
9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl.
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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NIERUCHOMOŚCI
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, 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.
KUPIĘ MIESZKANIE DLA SIEBIE W BLOKU. Może być do remontu. Tel. 572-731722.

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, 502-097-300. Ruda ŚląskaChebzie 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.

Bykowina, komfort, dwupokojowe,
48,7 m2, balkon, WC, łazienka, bez pośredników, 150 tys., tel. 693-546-512.

RÓŻNE

MOTORYZACJA

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

Skup samochodów. Płacimy najwięcej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.
Skup samochodów wszystkich marek,
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel.
502-752-634, 502-865-808.
Skup samochodów za gotówkę PŁACĘ
WIĘCEJ NIŻ KONKURENCJA. Tel. 733-031261.

Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-280-675.
Zdecydowanie kupię ogródek działkowy przy ul. Parkowej lub Objazdowej w Nowym Bytomiu. Tel. 517 965 140.
Sprzedam 2 połączone ogródki działkowe w Kochłowicach, tel. 602-889-718.

OGŁOSZENIA | 6.05.2020

PROWADZENIE
SPRAW ZWIĄZANYCH
ZE SZKODAMI GÓRNICZYMI
•
•
•
•
•

wycena szkód
składanie wniosków
prowadzenie spraw spornych przed sądem
organizacja robót budowlanych
porządkowanie spraw majątkowych
związanych z nieruchomościami
CONSENSIO, Plac Krakowski 3/2 Zabrze
tel. 601-934-091, 667-588-400
e-mail: biuro@consensio.com.pl

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
(II piętro, naprzeciw pokoju 215)
wykazu nieruchomości gruntowych, które zostaną oddane
w dzierżawę, najem, znajdujących się w rejonie ulic: Owocowej
z przeznaczeniem pod istniejący budynek mieszkalny, Solidarności
z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Sprawy w Urzędzie Miasta
tylko przez internet i telefon

Uwaga
przedsiębiorcy!

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.

Firmy najbardziej dotknięte kryzysem spowodowanym
przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2
mogą skorzystać z ulg i zwolnień.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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.

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. Natomiast aby być zwolnionym z opłaty za maj, nową deklarację
należy złożyć do 10 czerwca 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.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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MPGM TBS SP. Z O.O.

Ruda Śląska nabiera kolorów
Choć świat zatrzymał się w miejscu z powodu epidemii koronawirusa to przyroda żyje własnym rytmem i z każdym tygodniem coraz bardziej budzi się do życia. Dlatego też, jak co roku od pięciu lat, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej realizuje
zadania z zakresu ukwiecania miasta. Od początku wiosny są nasadzane bratki, które można podziwiać we
wszystkich dzielnicach Rudy Śląskiej. Do tego oko cieszą kwiaty posadzone w ubiegłych latach, czyli m.in. krokusy, narcyzy i tulipany.

Nasadzenia prowadzone są również w parkach. W tym roku na wiosnę kwiaty
pojawiły się w donicach w Parku Kozioła.

– Rozpoczęte w 2015 roku przez MPGM TBS
Sp. z o. o. i Miasto Ruda Śląska ukwiecanie i zwiększenie bioróżnorodności miasta nabiera z każdym rokiem
coraz większego tempa. Staramy się sukcesywnie z jednej strony nasadzać nowe kwiaty sezonowe na skwerach, zieleńcach oraz w parkach, a zarazem dbać o rośliny wieloletnie, w tym krzewy, które zdobią m.in. ronda
w naszym mieście – mówi Jerzy Krótki, prezes
MPGM TBS Sp. z o.o.
W tym sezonie bratki pojawiły się m.in. na skwerze
przy Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach, w parku przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu, na
Plantach Niepodległości przy ul. Karola Goduli oraz
w Parku Strzelnica w Bielszowicach. Sporo kwiatów
cieszy oko również w Rudzie. Posadzono je na zieleńcu

Pracownicy MPGM TBS posadzili w tym roku bratki m.in. przy piekaroku w Rudzie.

przy ul. Wolności (wózek węglowy) oraz przy ul. Szyb
Powietrzny-Raciborska, a także na Plantach Żwirki
i Wigury. Równocześnie coraz więcej barw nabierają
rośliny, których cebulki zostały posadzone w ubiegłych
latach (137 tys. sztuk). Głównie są to krokusy, narcyzy,
tulipany, szafirki, kamasje i czosnek.
Obecnie trwają także prace na rondzie turbinowym
przy ul. 1 Maja, gdzie wymieniona została kora oraz nasadzono kolejne rośliny wieloletnie. Ponadto pojawią
się one na rondzie przy ul. Zabrzańskiej. Pracownicy
MPGM TBS mają posadzić je w tym roku. – Staramy
się, aby każda dzielnica miasta miała swój ukwiecony
kawałek zieleni. Nasadzone na wiosnę bratki wymagają
stałej opieki i fachowej pielęgnacji. Wynika to przede
wszystkim ze specyfiki terenów miejskich. Podlewanie,

Jak co roku bratki pojawiły się na skwerze przy kochłowickim sanktuarium.

odchwaszczanie, uzupełnianie skradzionego kwiatostanu to niemalże codzienność dla pracowników spółki
– podkreśla Wioletta Szmatłoch, kierownik Biura Utrzymania Zieleni MPGM TBS Sp. z o.o.
W maju i czerwcu pojawią się kolejne kwiaty. – Będą
to głównie begonie stale kwitnące, begonie dragon, starzec srebrzysty i kanny. Nasadzimy również hortensje
bukietowe, pokrzywki brazylijskie, trawy miskant i jałowce – wylicza Wioletta Szmatłoch.
Przypomnijmy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. od 2015 roku zajmuje się utrzymaniem zieleni w Rudzie Śląskiej, w ramach czego zarządza około 207 hektarami parków, zieleńców, miejskich
terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych.

Na skwerze przy szkole na Czarnym Lesie można podziwiać kwitnące żonkile.

Kwiaty sadzone są również w pasach drogowych. Tutaj
wzdłuż ulicy 1 Maja oraz Katowickiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218, tel. 32 242-01-33, 32 242-01-75, 32 242-06-88, 32 242-00-82

w w w. m p g m . c o m . p l

www.wiadomoscirudzkie.pl
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