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Kopalnie stały
się źródłem zakażenia

Dostaną
sprzęt
do zdalnego
nauczania

Do Rudy Śląskiej dostarczonych
zostało 40 laptopów, które następnie trafią do 25 szkół podstawowych. Docelowo zostaną przekazane uczniom, by ułatwić im zdalną
naukę.

Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

Foto: PGG S.A./Agnieszka Ambroż

Już u ponad stu osób w Rudzie Śląskiej potwierdzono zakażenie koronawirusem, a w całym regionie jest to prawie 4 tys. (dane na poniedziałek) mieszkańców. To najwięcej spośród wszystkich województw. Prawdopodobnie liczby te
będą rosły w kolejnych dniach, ponieważ rozpoczęły się przesiewowe badania
górników. Kopalnie stały się jednym z głównych żródeł zakażeń na Śląsku.

W Rudzie Śląskiej stopniowo otwierane są kolejne filie Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Działa już Stacja Biblioteka MBP w Chebziu, Filia nr 18 MBP
w Halembie oraz biblioteka na Ficinusie w Wirku.

Kiedy zostaną uruchomione kolejne filie MBP?

Dotyczy to m.in. pracowników kopalni
Jankowice w Rybniku, Murcki-Staszic
w Katowicach, Sośnice w Gliwicach oraz
Bobrek w Bytomiu. W tych miejscach pracują także rudzianie, u których stwierdzono
kilka przypadków zakażenia. Ponadto
w środę (6.05) potwierdzono pierwszy
przypadek koronawirusa na bielszowickiej
kopalni KWK Ruda. Trwają analizy kolejnych próbek osób, które miały kontakt z zakażonymi górnikami. Badania prowadzone
są także u pracowników, którzy nie mają
żadnych objawów i którzy nie przebywają
na kwarantannie.
Ogółem w Rudzie Śląskiej potwierdzono 122 przypadki koronawirusa (dane na
poniedziałek, 11.05, godz. 14). – Tydzień
rozpoczynamy sześcioma nowymi potwierdzonymi przypadkami zakażenia koronawirusem. Cztery dotyczą górników pracujących w kopalni Staszic-Murcki i KWK Bo-

brek. Piąta osoba to kobieta, która została
zakażona przez krewnego, który z kolei jest
górnikiem. Szósta osoba jest zatrudniona
w służbie zdrowia – poinformował wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Przybyło również osób, które miały kontakt z zakażonymi mieszkańcami. 285 rudzian zostało poddanych kwarantannie,
a 371 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Spośród wszystkich zakażonych
mieszkańców (przypadki potwierdzone badaniami) od początku trwania epidemii wyzdrowiały 24 osoby.
W związku z tym, że przez ostatnie dni
w województwie śląskim było najwięcej
zachorowań w kraju i krzywa zachorowań
rosła, pojawiły się pogłoski o tym, że zostaną zamknięte granice Śląska. Oficjalnie
jednak nikt nie potwierdził tych informacji
(stan na 11.05, godz. 14).
Joanna Oreł

Foto: UM Ruda Śląska

Próbki pobierane są m.in. w Katowicach od pracowników kopalni Murcki-Staszic.

Nowe laptopy dla uczniów
trafiły już do Rudy Śląskiej.

Pieniądze na zakup laptopów miasto pozyskało w ramach projektu „Zdalna szkoła”
realizowanego przez Centrum Projektów
Polska Cyfrowa. – Poza tym złożyliśmy
wniosek do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, skąd chcemy pozyskać środki na zakup ponad 60 komputerów. Łatwo nie będzie, bo o dotację mogą starać się praktycznie wszystkie kraje Europy Środkowej i Europy Południowo-Wschodniej dotknięte
epidemią koronawirusa – przekazała prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Już
wiemy, że w naborze złożono około 7 tysięcy wniosków, dlatego proszę mocno trzymać kciuki, żeby się udało – dodała.

JO

• 15.05.2020 r. – piątek – Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów
MBP, ul. Kard. A. Hlonda 29 (Orzegów),
• 19.05.2020 r. – wtorek - Filia nr 21 MBP, ul. Grzegorzka 8 (Bykowina),
• 22.05.2020 r. – piątek – Filia nr 4 MBP, ul. Niedurnego 69 (Nowy Bytom),
• 26.05.2020 r. – wtorek – Filia nr 16 MBP, ul. Wolności 20 (Ruda),
• 29.05.2020 r. – piątek – Filia nr 15 MBP, ul. Brzozowa 4 (Kochłowice).
Wszystkie wymienione placówki czynne są lub będą od poniedziałku do
piątku w godzinach od 11 do 13 (godzinna przerwa) oraz od godz. 14 do 17.
W soboty Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej jest nieczynna.
OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

działając jako organ wykonawczy Gminy Miasta Ruda Śląska oraz
jako wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje
o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze
zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska,
użyczonych Miejskiej Komendzie Policji w Rudzie Śląskiej
na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa użyczoną
Żłobkowi Miejskiemu „MISIAKOWO” – bez obowiązku dokonania dopłaty
przez Gminę – Miasto Ruda Śląska.

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, użyczenie znajdujących się w rejonie ulic:
Katowickiej – z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, Radoszowskiej
– z przeznaczeniem pod działalność składowo-magazynową,
Szymanowskiego – z przeznaczeniem pod parking, Kokota
– z przeznaczeniem pod teren zielony, Oświęcimskiej – z przeznaczeniem
pod kiosk, Karskiego – przeznaczeniem pod drogę oraz przepompownię,
Zajęczej – z przeznaczeniem pod staw, Piłsudskiego oraz Niedurnego
– z przeznaczeniem pod szafy ONU, Bałtyckiej
– z przeznaczeniem pod drogę technologiczną.

Prezydent Miasta
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości
gruntowych położonych w rejonie:
– ul. Antoniego Nowary, który zostanie oddany w użyczenie
z przeznaczeniem pod eksploatację materiału zdeponowanego na
zwałowisku pocynkowym.
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Przedszkola i żłobki w nowej rzeczywistości
– Rząd dał możliwość uruchomienia żłobków i przedszkoli już od
6 maja. Odrzuciliście jednak taką
opcję. Dlaczego?
– Przede wszystkim wnioskowali
o to sami dyrektorzy tych placówek.
Nie ma co się dziwić, bo dano nam
wszystkim zbyt mało czasu na przeorganizowanie pracy oraz dostosowanie
żłobków i przedszkoli do reżimu sanitarnego. Szczegółowe wytyczne dotarły do samorządu dopiero w trakcie
długiego weekendu, a 4 maja dokonano jeszcze ich aktualizacji. Co za tym
idzie, w tym terminie nie można było
zapewnić dzieciom opieki w taki sposób, by była ona w pełni bezpieczna.
Jak mieliśmy przygotować placówki
wcześniej, skoro nie wiedzieliśmy, jakie będą zalecenia? Konieczne też było skontaktowanie się z wszystkimi
pracującymi rodzicami i zebranie informacji, ilu z nich będzie chciało posłać swoje pociechy do przedszkola
lub żłobka.
– Wspomniana lista zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest
długa. W jaki sposób w przedszkolach i żłobkach ma zostać rozwiązana np. kwestia zachowania odpowiedniego dystansu? Przecież mówimy o małych dzieciach...
– Dobre pytanie. Trudności z odpowiedzią na nie miał nawet minister
zdrowia. Pokazuje to jednak, jak trudną mieliśmy decyzję do podjęcia i jaką
odpowiedzialnością nas obarczono.
W przypadku małych dzieci przestrzeganie zasady dystansu społecznego
będzie niezwykle trudne do wyegzekwowania, szczególnie jeżeli chodzi
o żłobki, gdzie przebywają bardzo małe dzieci. Moim zdaniem nie da się
w stu procentach wyeliminować za-

grożenia dla najmłodszych. Będziemy
jednak robić wszystko, by je zminimalizować. Przede wszystkim poprzez
restrykcyjne stosowanie wytycznych
sanitarnych.
– W jaki sposób zamierzacie Państwo zapewnić środki ochrony osobistej? Rząd zadeklarował, że pomoże. Co to konkretnie oznacza?
– Dyrektorzy nadesłali nam już zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej, które będą potrzebne do tego,
by spełnić wytyczne sanitarne w przedszkolach. Na liście jest ponad 1000 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni oraz płynu do dezynfekcji rąk,
70 dozowników do dezynfekcji, prawie 900 przyłbic, ponad 32 tysiące rękawiczek jednorazowych, 7600 rękawiczek foliowych, ponad 1800 fartuchów ochronnych, prawie 40 spryskiwaczy ciśnieniowych, 39 termometrów bezdotykowych, prawie 9 tysięcy
maseczek ochronnych, 220 ochraniaczy na obuwie oraz ok. 400 opakowań
chusteczek dezynfekujących. Do tego
dochodzą kombinezony ochronne, dozowniki łokciowe, mydła antybakteryjne, preparaty do odkażania zabawek, taśmy zabezpieczające i inne
środki. Jak wiadomo, część z tych produktów nie jest teraz dostępna „od ręki”, więc na realizację zamówienia
trzeba będzie trochę poczekać. Jak
można łatwo się domyślić, zakup wyżej wymienionych materiałów ochronnych to spory wydatek. Według naszych szacunków to kwota rzędu
220 tys. zł. Stąd też dziękuję służbom
kryzysowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego za przekazane płyny do
dezynfekcji dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w Rudzie Ślą-

skiej oraz żłobków. Choć to kropla
w morzu potrzeb, to dla nas każda pomoc w ochronie zdrowia dzieci i pracowników jest na wagę złota. Trudno
w tej chwili stwierdzić, na jak długo
wystarczy naszym placówkom wyliczone zapotrzebowanie. Takich niewiadomych jest dużo więcej, dlatego
też działamy ostrożnie, bo bezpieczeństwo najmłodszych jest dla nas najważniejsze. Zgodnie z wygłoszonymi
publicznie deklaracjami, liczymy także na wsparcie rządu.
– Czy wszystkie dzieci w tym samym czasie będą mogły wrócić do
żłobków i przedszkoli?
– Do miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej zapisanych jest prawie
4,5 tys. dzieci. Z zebranych przez nas
danych wynika, że opieka musiałaby
zostać zapewniona ponad 1,1 tys.
z nich. Tyle zgłoszeń dyrektorzy placówek otrzymali od rodziców. Natomiast po uwzględnieniu wszystkich
wytycznych sanitarnych liczba miejsc
dostępnych w rudzkich przedszkolach
wynosi 1790. Sytuację mamy więc
pod kontrolą. Cały czas analizujemy
również dane dotyczące opieki w żłobkach. Tam jednak, ze względu na wytyczne GIS-u, nie jesteśmy w stanie
zapewnić opieki wszystkim dzieciom
rodziców, którzy zadeklarowali konieczność przyprowadzania maluchów
od razu po otwarciu tych placówek.
Przynajmniej w tej chwili.
– Co z dziećmi, które nie wrócą do
przedszkola? Nauczyciele będą
w stanie równocześnie prowadzić
zajęcia na miejscu i na odległość?
– Dotychczas współpraca nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
przebiegała bardzo sprawnie. Myślę,

że tak będzie nadal i poradzimy sobie
również i w tej sytuacji. Chciałabym,
żeby podjęte działania były kontynuowane, a nauczyciele, w miarę możliwości, dalej wspierali dzieci, które
zostaną w domu oraz ich rodziców.
Z zapewnień Ministerstwa Edukacji
Narodowej wynika, że nadal pozostanie aktualna oferta programów telewizyjnych i radiowych dla najmłodszych, więc nauczanie przedszkolne
w warunkach domowych będzie ułatwione. Poza tym dostępne są też
wskazówki do prowadzenia ciekawych gier i zabaw edukacyjnych,
dzięki którym dzieci rozwijają swoją
wiedzę i umiejętności. Warto, żeby rodzice korzystali z tych wszystkich
możliwości.
– Jesteście po konsultacjach z dyrektorami przedszkoli oraz żłobków. Jakie są ich wątpliwości co do
uruchomienia po 22 maja zajęć
w żłobkach i przedszkolach?
– Jest ich bardzo dużo, bo zagrożeniem dla dzieci i personelu jest przede
wszystkim brak możliwości weryfikacji oświadczeń rodziców o stanie zdrowia ich i domowników. Nie mamy tego jak sprawdzić. Musielibyśmy
wszystkim wykonać testy. Placówki te
powinny sukcesywnie powracać do
funkcjonowania, chociażby z uwagi
na to, że rodzicom zasiłek opiekuńczy
przysługuje tylko do 24 maja. Może to
się oczywiście w każdej chwili zmienić, ale teraz tego nie wiemy. Dlatego
też robimy swoje i w porozumieniu
z dyrektorami pracujemy nad tym, by
w placówkach zostały spełnione
wszystkie wymogi sanitarne. Opracowywane są także wewnętrzne procedury bezpieczeństwa. Najwięcej problemów mamy z ponownym urucho-

Foto: arch.

Ponowne otwarcie przedszkoli i żłobków po dwumiesięcznej przerwie to nie lada wyzwanie logistyczne i finansowe. Tym bardziej, że
nie wracamy do pełnej normalności. Placówki muszą spełnić zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wciąż jest jednak bardzo
dużo pytań i wątpliwości. Rozmawiamy o nich z wiceprezydent Anną Krzysteczko, która zajmuje się m.in. sprawami oświaty.

mieniem żłobków, przede wszystkim
z uwagi na konieczność stałego przydzielenia opiekunów do poszczególnych grup i wymóg, by te grupy się nie
łączyły. Żeby to zapewnić, żłobki musiałyby być czynne tylko przez 8 godzin, a rodzice sygnalizują potrzebę
opieki co najmniej przez 10 godzin.
Przed ogłoszeniem epidemii personel
pracował w systemie zmianowym po
8 godzin, a wewnętrzna organizacja
pracy pozwalała na przemieszczanie
się opiekunów między grupami i ich
łączenie w godzinach mniejszego obłożenia. Wtedy mniejszą liczbą dzieci
opiekowała się mniejsza liczba opiekunów, co jest zgodne z przepisami.
– O czym powinni pamiętać rodzice przed posłaniem dziecka do
placówki?
– Najważniejsza zasada to ta, by
dziecko było zdrowe i nie wykazywało objawów chorobowych. Rodzice
powinni przypomnieć też swojemu
dziecku podstawowe zasady higieny
– zwrócić uwagę na np. unikanie dotykania oczu, nosa, ust, czy niepodawanie ręki na powitanie. Dziecko uczy
się przez obserwację, dlatego proszę
rodziców o dobry przykład w tym
trudnym dla nas wszystkich czasie.
Joanna Oreł
REKLAMA
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Wracają porody rodzinne

Przypomnijmy, że porody rodzinne
zostały zawieszone wraz z rozwojem epidemii koronawirusa, a co za tym idzie
– wprowadzeniem zakazu odwiedzin
w rudzkim szpitalu. – Pacjentki przygotowujące się do porodu bardzo często potrzebują mieć przy sobie kogoś bliskiego
i zawsze miały u nas do tego prawo. Niestety sytuacja pandemii sprawiła, że musieliśmy ograniczyć taką możliwość
– podkreśla Katarzyna Żak, która jest położną bloku porodowego w rudzkim Szpitalu Miejskim oraz koordynuje zajęcia
w szkole rodzenia. – Po otrzymaniu zezwolenia postanowiliśmy otworzyć porodówkę
dla osób towarzyszących. Takie były sugestie i oczekiwania, którym chcieliśmy wyjść
naprzeciw – dodaje.
Osoba towarzysząca może uczestniczyć
przy porodzie od 1 maja. Jest jednak kilka
warunków. Przede wszystkim dotyczy to
wyłącznie porodów naturalnych, a nie cięć
cesarskich. Chodzi o to, aby ograniczyć
przemieszczanie się dodatkowych osób po
różnych pomieszczeniach. Ponadto to zespół sali porodowej decyduje o tym, kiedy
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RUDA ŚLĄSKA
informuje
o wywieszeniu na tablicy
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(II piętro, naprzeciw
pokoju 215) wykazu
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zaczyna się akcja, a co za tym idzie – do
pacjentki może dołączyć osoba towarzysząca. Do tego momentu musi ona czekać
na zewnątrz szpitala. – Jeśli mamy pewność, że rozpoczęła się akcja porodowa,
osoba towarzysząca zapraszana jest na
oddział. Przedtem jednak przechodzi procedurę weryﬁkacji epidemiologicznej. Dołącza do nas ubrana w maseczkę (może
mieć własną), a przed wejściem na oddział
otrzymuje fartuch ochronny – wylicza Katarzyna Żak.
Na tym nie koniec obostrzeń. Osoba towarzysząca może przebywać przy świeżo

Foto: arch.

Rodzice, którzy przygotowują się do przyjścia na świat swojej pociechy, znów mają możliwość, by być w tej szczególnej chwili razem! Na porodówce Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej wznowiono porody rodzinne. Choć z pewnymi ograniczeniami i zachowaniem zasad bezpieczeństwa, to rodzącym paniom może towarzyszyć ktoś bliski.

upieczonej mamie podczas akcji porodowej i dwie godziny po jej zakończeniu. Nie
może jednak opuszczać sali, czy też zmieniać się z innymi osobami. Później pacjentka traﬁa na Oddział Położniczy,
dziecko na Oddział Neonatologiczny,
a osoba towarzysząca musi opuścić szpital. Póki co nie ma możliwości ponownych
odwiedzin. – Prosimy o wyrozumiałość,
uczciwość i poszanowanie zasad obowiązujących w szpitalu. Wszystkie stosowane
są w trosce o bezpieczeństwo – apeluje Katarzyna Żak.
Joanna Oreł

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych
przesyłam z serca płynące życzenia
dla wszystkich osób wykonujących te szlachetne i trudne zawody:
zdrowia, szczęścia w życiu prywatnym oraz spełnienia zawodowego.
W tym roku Państwa święto przypadło w wyjątkowo ciężkim
czasie epidemii, kiedy stajecie na pierwszej
linii frontu w batalii z koronawirusem.
Dziś wszyscy dobitnie doświadczamy tego,
jakiej odwagi i poświęcenia wymaga Wasza praca.
Dla naszego zdrowia ryzykujecie własnym bezpieczeństwem,
a niejednokrotnie poświęcacie się wykonywanym
obowiązkom kosztem życia rodzinnego.
Bardzo Państwu za to dziękuję
w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej!
Wyrażam głębokie uznanie za to, że trwacie przy swoich pacjentach
pomimo wszystkich zagrożeń, które przynosi szerząca się epidemia.
Jesteście prawdziwymi bohaterami,
którym należy się wdzięczność i szacunek!
Niech dobro, którym obdarzacie swoich pacjentów,
wraca do Was wraz ze społecznym szacunkiem i wdzięcznością.
Wszystkiego dobrego!
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
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DOFINANSOWANIE UNIJNE

W drodze po kolejne dotacje

Z uwagi na oszczędności oraz fakt, że w czasie epidemii koronawirusa ruch jest mniejszy,
władze miasta zdecydowały niedawno o wyłączeniu części oświetlenia ulicznego oraz zrezygnowały z podświetlenia kościołów po godz. 23. I tutaj pojawia się problem. Z każdym
dniem mieszkańcy zaczęli zgłaszać, że na niektórych ulicach latarnie działają wybiórczo
lub w ogóle są wyłączone. Jest to problem dla osób, które późno wracają z pracy do domu
lub muszą z niego wychodzić jeszcze przed wschodem słońca.

Ponad 5,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej może otrzymać Ruda Śląska na inwestycje
związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Wnioski o dofinansowanie zostały już
złożone w Urzędzie Marszałkowskim. Dotyczą one wykonania instalacji OZE w placówkach oświatowych, budynku przychodni specjalistycznych oraz budownictwie jednorodzinnym. W ostatnich miesiącach miastu na ekologiczne inwestycje przyznano łącznie
blisko 10 mln zł z funduszy unijnych i 3 mln zł z budżetu GZM.

Przypomnijmy, że wyłączony miał być
co trzeci punkt świetlny na ulicach. I tego
głównie dotyczą sygnały ze strony mieszkańców. – Na moim osiedlu zostały wyłączone prawie wszystkie latarnie. Myślałem, że dotyczyć to będzie godzin nocnych,
a tu już o godzinie 22 było ciemno. Zaskoczony byłem, gdy wracałem ze spaceru
z psem. Wszędzie ciemno – poinformował
nas jeden z mieszkańców ulicy Chłopskiej
w Halembie.
Podobne zgłoszenia dotyczą wielu ulic
miasta. Między innymi ul. Potokowej, Halembskiej, Wireckiej, Szyb Andrzeja, Modrzewiowej, Radoszowskiej, Szczęść Boże, Powstańców, Plebiscytowej oraz Kingi.
Albo kilka latarni nie świeci (więcej niż
założono), albo panują egipskie ciemności.
Mieszkańcy zgłaszają również, że na nie-

których przystankach komunikacji autobusowej jest ciemno. Władze miasta podkreślają, że wynika to z konieczności przestawienia całego systemu oświetlenia, co nie
jest takie proste. – Wyłączane oświetlenie
jest na bieżąco korygowane tak, aby nie
zdarzały się sytuacje, gdzie nie świeci cała
ulica lub nie działa kilka opraw z rzędu
– podkreśla Katarzyna Kuberek, naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Ruda Śląska.
Sytuacja ma się ustabilizować na dniach.
– Prace związane z wyłączeniami potrwają
do 15.05.2020 r. – zapowiada Katarzyna Kuberek. – Wybrane przez nas rozwiązanie jest
kompromisem między dbałością o bezpieczeństwo mieszkańców a koniecznością
ograniczania wydatków miasta w związku
z gospodarczymi skutkami pandemii – dodaje.

Foto: JO

Najciemniej pod latarnią?

Założenie jest takie, aby na ulicach nie
świeciła co trzecia latarnia.

Przypomnijmy bowiem, że ograniczenia w oświetleniu ulic miasta mają potrwać
do końca tego roku. Miasto chce w ten
sposób zaoszczędzić ok. 750 tys. zł.
Joanna Oreł

GOSPODARKA ODPADAMI

Tereny niezamieszkałe poza systemem
Od 1 stycznia 2021 roku większość nieruchomości niezamieszkałych w Rudzie Śląskiej wyłączonych zostanie z miejskiego systemu gospodarki odpadami. Oznacza to, że poza pewnymi wyjątkami, firmy oraz m.in. Rodzinne Ogrody Działkowe będą musiały na własną rękę
podpisać umowę z firmą, która odbierze od nich odpady komunalne. – Rozwiązanie takie ma zabezpieczyć przed rezygnacją w dowolnym momencie właścicieli takich nieruchomości z odbioru odpadów przez miasto. Niestety, taką możliwość daje znowelizowana ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. Uchwałę w tej sprawie na ostatniej sesji Rady
Miasta podjęli rudzcy radni.
Przyjęta uchwała określa dokładnie,
które nieruchomości niezamieszkałe zostają w systemie, a które nie. Te, z których
po 1 stycznia 2021 r. nadal będą odbierane
odpady komunalne przez firmę wyłonioną
w przetargu przez miasto, obejmują tereny
miejskie, cmentarze oraz te nieruchomości, na których znajdują się obiekty należące do Powiatowego Urzędu Pracy, Straży
Pożarnej, Straży Granicznej oraz Policji.
Na dotychczasowych zasadach odpady komunalne odbierane będą również z lokali
użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych (tzw. nieruchomości
mieszane). Nic się nie zmieni również w sytuacji właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W tym
przypadku odstępstwem będą Rodzinne
Ogrody Działkowe.
Jako powód wprowadzenia takiego rozwiązania władze Rudy Śląskiej wskazują
niekorzystne dla samorządu zapisy ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, umożliwiające właścicielowi nieruchomości niezamieszkałej wyjście z systemu gospodarki odpadami w dowolnym
momencie.
– Pozostawienie wyboru właścicielom
nieruchomości niezamieszkałych może
kompletnie zdezorganizować system odbioru odpadów. Gdyby po kolei zaczęły
z niego wychodzić firmy, stwierdzając, że
warunki im nie odpowiadają, to przez cały

pozostały czas trwania umowy z wykonawcą to miasto ponosiłoby koszty związane
z „wyrwą” spowodowaną opuszczeniem
przez nie systemu. Dlatego wyłączając już
na tym etapie właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych z całego gminnego systemu, będziemy mogli bezpiecznie i rzetelnie oszacować wysokość opłaty śmieciowej
– podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Okazuje się, że na takim rozwiązaniu
mogą skorzystać także właściciele nieruchomości, którzy znajdą się poza systemem, bowiem będą mogli samodzielnie
wybrać firmę, która odbierze od nich śmieci, proponując przy tym własne stawki.
– Do tej grupy zaliczyć możemy działkowców zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych. Od nowego roku prezesi tych
ogrodów będą mogli przy zawieraniu
umów na odbiór odpadów komunalnych
także decydować o częstotliwości wywozu
odpadów i w ten sposób wybrać dla siebie
najbardziej optymalne i elastyczne rozwiązanie – wskazuje Krzysztof Mejer.
Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w Rudzie Śląskiej wejdą w życie od
1 stycznia 2021 r. – Oczywiście istnieje niebezpieczeństwo, że w pierwszym okresie
właściciele nieruchomości niezamieszkałych, które znajdą się poza systemem, mogą
podrzucać swoje śmieci innym. Dlatego te
miejsca, które nie zostaną objęte odbiorem
odpadów komunalnych przez miasto, będą

kontrolowane przez straż miejską. Jeżeli
właściciel takiej nieruchomości nie będzie
miał ważnej umowy na odbiór odpadów
komunalnych, będzie karany mandatem
– zapowiada wiceprezydent.
Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem to gmina decyduje, czy objąć nieruchomości niezamieszkałe swoim
systemem odbioru odpadów. Musi w tym
celu wydać stosowną uchwałę, a następnie
wybrać w drodze przetargu przedsiębiorcę, który się tym zajmuje. Co istotne, objęcie takich nieruchomości systemem gminnym do tej pory zamykało ich właścicielom możliwość innego zorganizowania
odbioru odpadów komunalnych.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie weszła
w życie we wrześniu ubiegłego roku, a samorządy dostały rok na dostosowanie się
do jej zapisów. Przyjęta na ostatniej sesji
Rady Miasta uchwała jest pierwszą z pakietu dotyczących systemu gospodarki
śmieciowej, które władze miasta chcą
przygotować w związku z nowelizacją
prawa krajowego. M.in. planowana jest
aktualizacja Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
W Rudzie Śląskiej gminnym systemem
gospodarki odpadami objętych jest
ok. 4000 nieruchomości niezamieszkałych. Aktualna umowa z firmą, która zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych w mieście, obowiązuje do końca 2020 r.
TK

– Pozyskiwanie środków zewnętrznych
na inwestycje to nasz priorytet. Teraz, gdy
na finansach jednostek samorządowych
ciążą nie tylko niedawne zmiany w podatkach, ale też skutki epidemii, ten kierunek
ma jeszcze większe znaczenie – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Robimy
wszystko, żeby miejski budżet był zrównoważony, dlatego też tak ważne jest pozyskiwanie dotacji oraz realizowanie przedsięwzięć, które docelowo generują oszczędności. Takimi są właśnie zadania dotyczące
efektywności energetycznej. Mają one
również fundamentalne znaczenie dla naszego środowiska i zdrowia – dodaje.
Jeżeli miasto otrzyma dotację, to największa część wnioskowanej kwoty – ponad 3,9 mln zł – przeznaczona zostanie na
trzeci etap dofinansowywania instalacji
OZE w budownictwie jednorodzinnym.
Do tego przedsięwzięcia zakwalifikowano
171 budynków, a jego wartość ma wynieść
prawie 5 mln zł. Warto zaznaczyć, że koszty dla uczestników projektu to jedynie
15 proc. wartości netto całej instalacji oraz
wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT
za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23 proc. w przypadku instalacji na budynku gospodarczym
lub na gruncie. Dodatkowo mieszkańcy
odciążeni zostają od załatwiania spraw
związanych z procedurami przygotowania
projektu inwestycji, bo te bierze na siebie
miasto, a prace realizuje firma wyłoniona
w drodze przetargu przez magistrat.
Przypomnijmy, że w pierwszym etapie
projektu w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach, a w trakcie realizacji jest drugi etap, obejmujący 172 budynki. – Na oba te etapy pozyskaliśmy
z funduszy unijnych w sumie ponad
4,3 mln zł – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.
Drugi pod względem wysokości wnioskowanej kwoty wniosek dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznych na dachach
Szkół Podstawowych nr 2, 3, 6, 16, i 40
oraz Miejskiego Przedszkola nr 42. W sumie będzie to 766 modułów. Koszt projektu to ponad 1,4 mln zł, a dofinansowanie
może wynieść ponad 1,2 mln zł. Odrębny
wniosek poświęcony jest montażowi instalacji fotowoltaicznej, składającej się
z 72 modułów, na dachu Zespołu Szkół
Muzycznych. W tym przypadku koszt inwestycji wynosi ponad 156 tys. zł, a wnioskowane dofinansowanie – prawie 144 tys. zł.
Przedmiotem ostatniego wniosku jest
budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Niedurnego 50D. Jest to
siedziba Przychodni Specjalistycznej,
w skład której wchodzi ponad 30 poradni
i pracowni. Zadanie ma kosztować ponad
373 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść ponad 264 tys. zł.

Wnioski zostały złożone w naborze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego). – Nabór w prowadzonym
przez Urząd Marszałkowski konkursie zakończył się 5 maja. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowania w tym konkursie to ponad 14,2 mln zł, a listę wybranych projektów mamy poznać w grudniu
tego roku – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju
Miasta w rudzkim magistracie.
W ostatnich miesiącach Rudzie Śląskiej dwukrotnie przyznano już unijne
dofinansowanie na ekologiczne inwestycje. Najpierw pod koniec grudnia było to
blisko 6 mln zł na termomodernizacje. Inwestycje obejmą 11 budynków wielorodzinnych znajdujących się w miejskim
zasobie – przy ulicach: Różyckiego 21,
Cegielnianej 30, Jankowskiego 6 i 8, Sobieskiego 58, Strażackiej 16A, Kokota
127-129-131, Hallera 10, Sikorek 49,
Mickiewicza 1, Bielszowickiej 112, Kokota 149. Część z nich podłączona zostanie także do nowego źródła ciepła. Dodatkowo termomodernizacji poddany zostanie budynek dyrekcji Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego.
W marcu miastu przyznano kolejne
środki, tym razem prawie 3,9 mln zł na
5 projektów dotyczących termomodernizacji budynków wielorodzinnych – przy
ul. Damrota 5, Piastowskiej 52, Bytomskiej 39-41, Chorzowskiej 9A oraz Gierałtowskiego 2. W tym przypadku był to wynik konkursu przeprowadzonego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Fundusz Spójności).
Warto dodać, że na część wspomnianych inwestycji władze Rudy Śląskiej pozyskały również wsparcie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. Mowa
tu o termomodernizacji budynku dyrekcji
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(233 tys. zł), budynków przy ul. Hallera
10, Jankowskiego 6 i Różyckiego 21
(750 tys. zł) oraz budowie instalacji OZE
w budynku przy ul. Kaczmarka 38 i Raciborskiej 10 (61 tys. zł). W sumie Rudzie
Śląskiej przyznano 3 mln zł. Z tych pieniędzy oprócz wymienionych zadań dofinansowano też czwarty etap modernizacji
oświetlenia ulicznego (1,6 mln zł) oraz
przebudowę ciągu komunikacyjnego
wzdłuż ul. Niedurnego (300 tys. zł).
WG
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ZAWIADOMIENIE CZŁONKÓW
RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ

O DECYZJACH W SPRAWIE ORGANIZACJI
WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW RSM W 2020 r.
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej uprzejmie
informuje, że w związku z epidemią w Polsce:
1. odstępuje od zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czasie obowiązywania stanu epidemii koronawirusa w Polsce.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołane zostanie po odwołaniu stanu epidemii w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni.
Powyższa decyzja została podjęta na podstawie art. 90 Ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych ustaw (Dz. U.
2020. 568 z dnia 31.03.2020) i w oparciu o § 16 ust. 6 Statutu Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jednocześnie informujemy, że porządek obrad oraz materiały na WZCz
zostaną Państwu udostępnione zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych w terminie 14 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia Członków RSM.
O kolejnych decyzjach niezwłocznie poinformujemy Członków RSM.
Z poważaniem
Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

MAKSYMA NA
MAJ 2020
„Masz jedno życie
– uczyń je wspaniałym.”
Jerzy Gąsiorek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, NIP: 641 001 03 37, REGON: 000484713
tel. 32 248-24-11/-15/, fax 32 248-43-22, e-mail: techniczny@rsm.com.pl
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na: wykonanie termomodernizacji budynków
przy ul. Jana Waniora 1 i 3 oraz wykonanie remontu balkonów wraz z uzupełnieniem ocieplenia budynku
przy ul. Piotra Niedurnego 38 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 13.05.2020 r. do dnia
20.05.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
• dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037000000053600 5415, przesłać faks na
nr telefonu 32 248-43-22 lub e-mail na adres ksiegowosc@rsm.com.pl potwierdzenie dokonania przelewu w celu
odebrania Faktury VAT,
• odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00 zgłaszając wolę w RSM.
Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym należy przesłać faks na nr telefonu 32 248-43-22 lub e-mail na adres techniczny@rsm.com.pl zamówienie z podaniem danych potrzebnych do wystawienia Faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 184,50 PLN /z VAT/.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy dostarczyć do Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Magazynowa 12
do dnia: 28.05.2020 r. do godziny 8.30 tylko i wyłącznie pocztą lub kurierem.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu 28.05.2020 r. o godzinie 9.00.
Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 70.000,- PLN/budynek.
Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 10902037 000000053600 5415 do dnia 28.05.2020 r.
do godz. 8.30.
Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie, uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego.
W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez
podania przyczyny.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pracownik Działu Technicznego tel. 32 248-24-11 /15/
wewn. 306 w godzinach od 10.00 do 12.00.

W Y C I Ą G   Z   O G Ł O S Z E N I A   O   P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych położonych
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzone w dniach 3.12.2019 r.
i 10.03.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są trzy niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta
Ruda Śląska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Ludwika Mierosławskiego, stanowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi :
– 1297/1193 o powierzchni 1009 m2, użytek „Bz”,
– 1302/1193 o powierzchni 980 m2, użytek „Bz”, „R-IVb”,
– 1303/1193 o powierzchni 951 m2, użytki: „Bz”, „R-IVb”,
obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00039359/1. Działy III i IV ww. księgi wolne są od
wpisów.

wą o regularnym kształcie posiadają dojazd z drogi publicznej ul. Ludwika Mierosławskiego przez
działkę nr 1304/1193.
Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem wynoszącym 1/10
działki nr 1304/1193 wynoszą:
– dla działki 1297/1193 – 109.000,00 zł,
– dla działki 1302/1193 – 110.000,00 zł,
– dla działki 1303/1193 – 106.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny podatek od towarów
i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 7.07.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska,
plac Jana Pawła II 6.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki nr 1297/1193, 1302/1193 i 1303/1193 stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych
o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). Działki znajdują się
w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu
miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) i w terminie do dnia 30.06.2020 r. dokonają wpłaty wadium
w wysokości:
– dla działki 1297/1193 – 5.500,00 zł,
– dla działki 1302/1193 – 5.500,00 zł,
– dla działki 1303/1193 – 5.300,00 zł,
z dopiskiem „wadium – ul. Mierosławskiego, działka nr …” przelewem na rachunek bankowy: Nr
71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska , Urząd Miasta Ruda
Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.0016.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą Komisji
Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od
nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewami. Nieruchomości pod zabudowę mieszkanio-

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),
tel. 32 248 -75-63.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nieruchomości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/10 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb
Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi wolny jest od wpisów; w dziale IV
księgi figuruje wpis, który nie dotyczy udziału Gminy.
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Ludzie z pasją

Rudzianka w finale międzynarodowego konkursu
Fundację im. Stefana Kuryłowicza, nie
miałyśmy wątpliwości, którym miastem
chcemy się zająć.
– Jaka jest idea Waszej koncepcji?
Magdalena: – Problem, który zdefiniowałyśmy, łączy dwa czynniki – poruszanie
się w mieście różnymi środkami transportu
oraz zjawisko – które jest coraz bardziej
powszechne w naszej rzeczywistości – korzystanie ze smartfonów czy innych zdobyczy elektroniki ostatnich lat. To bardzo
nas rozprasza. Połączenie tych dwóch
czynników niestety w wielu przypadkach
może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, które w ciągu ostatniego roku miały
miejsce na katowickich drogach. Znaczna
część naszego życia przeniosła się do strefy wirtualnej. Coraz częściej pracujemy
i ,,spotykamy się” online. Tego zjawiska
nie da się zatrzymać. Hasło „odłóż telefon
i żyj” niestety czasem może nie wystarczyć.
Kinga: – Jednocześnie dostrzegłyśmy
pewien dysonans. W przeciwieństwie do
wielu stref naszej rzeczywistości, które zostały mocno zdigitalizowane, przestrzeń
miejska jest nadal mocno analogowa. Problem, który przeanalizowałyśmy, pojawia
się w wielu polskich miastach, niezależnie
od natężenia ruchu miejskiego. Wystarczy
smartfon w ręce i nieco mniej koncentracji
– czy to ze strony kierowcy samochodu,

pieszego czy rowerzysty. Jednakże każde
miasto – w tym na przykład Ruda Śląska
– jest inne. Poruszanie się po nim ma swój
indywidualny charakter. Zanim wdroży się
konkretne rozwiązanie, należy dobrze
przeanalizować dany problem.
Magdalena: – Bazowałyśmy na trzech
lokalizacjach oraz na trzech różnych zmysłach człowieka. Zadałyśmy sobie pytanie,
jak dotrzeć do osoby, której uwaga jest całkowicie skupiona na np. smartfonie. Zdecydowałyśmy się zaufać zmysłom, które
powodują odruchy bezwarunkowe i są naszymi naturalnymi obrońcami przed niebezpieczeństwem. Dlatego też np. na
ul. Sokolskiej w Katowicach wykorzystałyśmy hologramy, multiplikujące (pomnażające – przyp. red.) obraz pieszego. Większa grupa ludzi ma znacznie mocniejszą
siłę przebicia niż pojedynczy pieszy. Jest
dużo większa szansa, że zostanie on zauważony przez kierowcę. Z kolei na przystanku Katowice-Graniczna zaproponowałyśmy wykorzystanie aplikacji i „przeniesienie” przystanku tramwajowego do przestrzeni wirtualnej. Dzięki mapowaniu lokalizacji (oznaczeniu – przyp. red.) użytkowników danego przystanku w czasie
rzeczywistym za pomocą WiFi, aplikacja
wysyła automatycznie powiadomienia
o zbliżającym się tramwaju i w tym celu
nawet wycisza muzykę w telefonie.

Kinga: – Postawiłyśmy na wykorzystanie bardziej zaawansowanych technologii,
bo widzimy, że Katowice, jak i inne śląskie
miasta, w tym także Ruda Śląska, również
przekształcają się z przemysłowych ośrodków na rozwojowe. Widzimy w tym potencjał na rozwój naszych pomysłów. Dotarłyśmy do finału konkursu. Być może
uda się zaprezentować nasz projekt na lokalnym forum i w ten sposób kogoś zainteresować?
– Wspomniałyście już wcześniej o Rudzie Śląskiej. Co tutaj należałoby zmienić w przestrzeni publicznej?
Kinga:– Moim zdaniem kwestia centrum, czyli Nowego Bytomia została już
wielokrotnie poruszana i jest to temat
„oklepany”, a rynek niestety kojarzy się
niektórym mieszkańcom z pustym placem.
Niemniej jednak to może się wkrótce
zmienić. Świetnym pomysłem dla promocji miasta był niedawno rozpisany i rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji na cele turystyczno-kulturalne Wielkiego Pieca w Nowym Bytomiu. Moim zdaniem byłby to
wielki krok w rozwoju Rudy Śląskiej pod
względem architektonicznym. W Polsce
jest wiele obiektów industrialnych, które
w przyszłości będą rewitalizowane. Realizacja Wielkiego Pieca będzie dobry wzorem. Możliwość utworzenia miejsca z hi-

Kinga Kwaśny

Foto: arch. prywatne

– Na początku porozmawiajmy o konkursie. Dlaczego zdecydowałyście się
w nim wystartować?
Kinga Kwaśny: – Obie mieszkamy
i pracujemy w Katowicach. Mamy więc na
co dzień doskonałą możliwość obserwacji
tego, jak żyje się w tym mieście i z jakimi
problemami borykają się jego mieszkańcy.
Zdarzało się nam często podczas spotkań
ze znajomymi dyskutować o tematach
związanych z Katowicami. Nierzadko
mieliśmy takie same wnioski: Katowice to
mocno rozwijające się miasto. Taki wielki
„plac budowy”, na którym dzieją się rzeczy pozytywne w skutkach, ale też niestety
negatywne.
Magdalena Orzeł-Rurańska: – Każda
z nas ma bardzo silne więzi z miejscem,
w którym się urodziła, czy w którym
mieszka i od początku wiedziałyśmy, że
chcemy spróbować zadziałać na lokalnym
podwórku. Celem konkursu było zdefiniowanie problemu w przestrzeni dowolnego
polskiego miasta i próba rozwiązania go
poprzez zaproponowaną koncepcję. Jako
że problem bezpieczeństwa podczas poruszania się do pracy, czy to pieszo, czy samochodem, czy komunikacją miejską jest
nam bliski, stwierdziłyśmy, że konkurs ten
to idealna okazja, aby poruszyć temat na
ogólnopolskim forum. Kiedy więc został
ogłoszony konkurs organizowany przez

Foto: arch. prywatne

Kinga Kwaśny z Rudy Śląskiej oraz pochodząca z Raciborza Magdalena Orzeł-Rurańska zostały finalistkami międzynarodowego konkursu architektonicznego Fundacji im. Stefana Kuryłowicza! Młode architektki, które na co dzień mieszkają w Katowicach, przygotowały nowatorski projekt „Uważaj(my)!”. Proponują w nim rozwiązania, które mogą
uchronić pieszych przed poważnymi wypadkami. Z Kingą i Magdaleną rozmawiamy nie tylko o samym projekcie, ale również o przestrzeni publicznej w Rudzie Śląskiej.

Magdalena Orzeł-Rurańska
storią, nadając mu nowe znaczenie, to jednak trudne zadanie. Ruda Śląska zresztą
jako miasto ma bardzo dobry potencjał.
Jest świetnie skomunikowana. Ma dużo
zieleni. Powstaje coraz więcej godnej uwagi architektury. Moim zdaniem problemem
każdego miasta jest określenie własnego
„ja”. Myślę, że Wielki Piec byłby właśnie
początkiem tego procesu. Należy pamiętać
o historii danego miejsca i nie budować
wszystkiego od początku. Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

  WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁOSZENIA DROBNE
Usługi
Przeprowadzki, wywóz rzeczy
niepotrzebnych, remonty. Tel. 607219-491.
Remonty. Tel. 607-219-491.
Dachy solidnie. Tel. 606-433031.
REM-MAX – kompleksowe remonty łazienek, mieszkań, domów.
Tel. 507-055-024.
Malowanie, tapetowanie, remonty mieszkań, domów. Tel. 501668-930.
Serwis telewizorów. Tel. 605560-605.
Tapety, malowanie, gładź, panele, itp. Tel. 505-946-693.
Naprawa sprzętu AGD. Tel. 501398-273.
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.

Meble na wymiar, kuchnie, szafy, zabudowy, Tel. 536-409-136.
Dekarz, tanio. Tel. 880-201-358.

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. 504-434445.

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. 733-031-261.
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, 502-097300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek
52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

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

Praca

Bykowina, komfort, dwupokojowe, 48,7 m2, balkon, WC, łazienka,
bez pośredników, 150 tys., tel. 693546-512.

Firma budowlana Bedamex
w Rudzie Śląskiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 601-504030 w godz. 8-15.30.

Sprzedaż lub wynajem Ruda Śl.Halemba, 37 m2, 2 pokoje. Tel. 503153-911, „YODA”.
Najem okazjonalny 38 m2, 1 piętro, Nowy Bytom. Tel. 660-999-455
po 15.00.

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

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.
Zdecydowanie kupię ogródek
działkowy przy ul. Parkowej lub Objazdowej w Nowym Bytomiu. Tel. 517
965 140.

Prezydent Miasta Ruda Śląska 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ruda Śląska
położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska jest prawo użytkowania wieczystego ustanowione do
dnia 5 grudnia 2089 r. na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska na niezabudowanej nieruchomości
własności Skarbu Państwa o powierzchni 2256 m2 , położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia, 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 – dział III i IV ww. księgi są wolne od
wpisów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zbywana nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol
planu 39MNII).
 Zbywana nieruchomość jest położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, posiada nieregularny kształt, występują
na niej nierówności terenu
Ww. działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Wyzwolenia.
Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 179.000,00 zł
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o podatek od towarów
i usług wg stawki obowiązującej w dacie zbycia.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2020 r. o godz. 11.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda
Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią
ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 17.06.2020 r. dokonają
wpłaty wadium w wysokości 9.000,00 zł, przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą
Komisji Przetargowej przed przetargiem wymagane dokumenty i oświadczenia.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój
223), tel. 32 248-75-63.
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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,

• 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.
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Uwaga
przedsiębiorcy!
Firmy najbardziej dotknięte kryzysem spowodowanym
przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2
mogą skorzystać z ulg i zwolnień.
Podatki

Przedsiębiorcy mogą zwrócić się z wnioskiem o odroczenie bądź rozłożenie podatków na raty. Mogą starać się też o umorzenie zaległości podatkowych. Każdy wniosek
będzie indywidualnie rozpatrywany. Formularz wniosku wraz z informacją o wymaganej dokumentacji znajduje się na stronie internetowej: https://rudaslaska.bip.info.pl/
dokument.php?iddok=20348&idmp=475&r=r.

Czynsz za lokale gminne

Przedsiębiorcy, którzy ze względu na sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa zostali zmuszeni zawiesić bądź ograniczyć działalność gospodarczą, mogą ubiegać się
o obniżenie opłaty czynszowej za ten okres. Ulga nie dotyczy opłat za media.
Aby uzyskać obniżenie czynszu za lokal użytkowy wynajmowany od miasta należy:
1. Napisać pismo, podając w nim:
• datę zamknięcia lokalu,
• zakres prowadzonej działalności w lokalu (kod PKD),
• jaką formę ma przybrać pomoc (umorzenia całości bądź części czynszu, rozłożenia
na raty lub odroczenia terminu płatności),
• krótkie uzasadnienie, w szczególności szacowany spadek wpływów w związku
z zamknięciem lokalu lub ograniczeniem działalności wyrażony w procentach lub
w kwotach.
2. Dołączyć właściwy formularz dotyczący pomocy de minimis.
3. Przesłać dokumenty na jeden z adresów (um_lok@ruda-sl.pl; mpgm@mpgm.com.pl)
lub złożyć w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu w budynku Urzędu
Miasta, przy Placu Jana Pawła II.
Pomoc zostanie udzielona 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 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.

