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III etap znoszenia ograniczeń

Rząd ,,luzuje” kolejne obostrzenia

Od poniedziałku po kilkutygodniowej przerwie znów czynne mogą być restauracje, salony kosmetyczne oraz fryzjerskie. Konieczne jest jednak zachowanie zasad bezpieczeństwa, które w czwartek (13.05) przedstawił rząd. Ponadto więcej
osób może w jednym czasie podróżować środkami transportu publicznego. Zostały również uruchomione kolejne obiekty sportowe. Natomiast od przyszłego
poniedziałku dzieci z najmłodszych klas będą mogły wrócić do szkół na zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.
W przypadku salonów kosmetycznych i fryzjerów zarówno klienci, jak i obsługa muszą nosić
maseczki, gogle lub przyłbice (jeżeli jest to możliwe w trakcie zabiegu). Podczas wizyty mają być
używane głównie ręczniki jednorazowe, a w salonie mogą przebywać wyłącznie osoby aktualnie
obsługiwane (unikanie kolejek, zapisy na konkretną godzinę).
18 maja po przerwie zostały również otwarte
wszystkie lokale gastronomiczne (o ile ich właściciele zdecydowali się na to). Nie tylko w formie ogródka, jak wcześniej podawano, ale również na sali. Z tym że na jednego klienta muszą
przypadać 4 m kw., po każdej wizycie stoliki mają być dezynfekowane, a odległość między nimi
powinna wynosić 2 m, zaś pomiędzy gośćmi
1,5 m. Obsługa lokalu musi nosić maseczki oraz
rękawiczki ochronne, a klienci mogą zdjąć maseczki w momencie, gdy już usiądą przy stoliku.
Również uczniowie powoli wracają do szkół.
Od poniedziałku mogą być organizowane praktyczne zajęcia w szkołach policealnych oraz rewalidacyjno-wychowawcze, wczesnego wspomagania rozwoju i specjalistyczna rewalidacja.
Z kolei od 25 maja do szkół wrócić będą mogli
uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, ale z możliwością
prowadzenia zajęć dydaktycznych. W tym przypadku odpowiedzialność za przystosowanie szkół
do rygorów sanitarnych znów została przerzucona na samorządy, a dyrektorzy mają po konsultacji z rodzicami ustalić, ile dzieci wróci do szkół.
– Obecnie kontaktujemy się z rodzicami i opiekunami, by zebrać informacje, ilu z nich chce
posłać swoje pociechy do placówek. Mamy co
robić, bo wychowaniem wczesnoszkolnym
w Rudzie Śląskiej objętych jest ponad
3,8 tys. uczniów – komentuje prezydent Rudy
Śląskiej Grażyna Dziedzic. – Takie rozeznanie
jest nam potrzebne do tego, by przeorganizować

pracę szkoły pod kątem wytycznych sanitarnych.
Mamy „twardy orzech do zgryzienia” – nie tylko ze
względu na restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa,
ale również z uwagi na to, że zajęcia będą musiały
być prowadzone zarówno dla uczniów, którzy
przyjdą do placówki, jak i dla tych, którzy pozostaną w domach i będą uczyć się zdalnie – dodaje.
– To rodzice, w przypadku dzieci i młodszej
młodzieży decydują o tym, czy dziecko będzie posłane do szkoły. Podtrzymujemy dalej zasiłek
opiekuńczy (do 14 czerwca – przyp. red.), żeby
była możliwość wyboru – podkreślił z kolei podczas środowej (13.05) konferencji premier Mateusz Morawiecki.
W przyszły poniedziałek (25.05) zostaną również wprowadzone konsultacje dla maturzystów
i uczniów 8 klas, co związane jest ze zbliżającymi się egzaminami. Natomiast od 1 czerwca z takiej możliwości będą mogli skorzystać wszyscy
uczniowie. Z kolei już teraz uruchamiane mogą
być m.in. schroniska młodzieżowe, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej
oraz inne tego typu placówki.
Zwiększony został ponadto limit osób, które
równocześnie mogą jeździć środkami transportu publicznego. W przypadku m.in. autobusów
i tramwajów Zarządu Transportu Metropolitalnego jest to 30 proc. wszystkich miejsc, przy
czym połowa miejsc siedzących nadal musi być
wolna. Dokładna liczba pasażerów ma być podana na drzwiach pojazdu. Także w mszach i innych obrzędach może uczestniczyć więcej osób
– na jednego uczestnika ma przypadać 10 m kw.
(obowiązuje od 17 maja).
Od poniedziałku więcej osób niż dotychczas
korzysta z obiektów sportowych w Rudzie Śląskiej. Działać mogą m.in. kina plenerowe, jest
możliwość organizacji indywidualnych zajęć
na uczelniach artystycznych oraz prób i ćwiczeń.
Joanna Oreł

SZPITAL MIEJSKI

Brama bezpieczeństwa

Limity osób jednocześnie korzystających z obiektów sportowych:
1. Stadion lekkoatletyczny przy ul. Czarnoleśnej – 14 osób plus dwóch trenerów.
2.	Tory rolkarskie przy ulicy Bytomskiej, w Parku Strzelnica, pumptrucki oraz boiska typu Orlik, tor modelarski – 14 osób plus dwóch trenerów.
3.	Na jednym korcie tenisowym jednocześnie mogą przebywać maksymalnie cztery osoby.
4.	Hala sportowa w Halembie – jednocześnie 32 osoby plus dwóch trenerów.
5.	Hala sportowa w Nowym Bytomiu – jednocześnie 12 osób plus jeden trener.
6.	Hala sportowa w Orzegowie – jednocześnie 12 osób plus jeden trener.
7.	Pełnowymiarowe boiska sportowe:
–		 piłka nożna przy ul. Czarnoleśnej – jednocześnie 22 osoby plus czterech trenerów,
–		 rugby przy ul. Bytomskiej – jednocześnie 22 osoby plus czterech trenerów.
Istnieje możliwość podziału boiska na dwie części. Na każdej z części może trenować jednocześnie 16 osób
plus trzech trenerów.

Numery telefonów do rezerwacji:
•
•
•
•
•

tor rolkarski przy Burloch Arenie, boisko rugby
korty tenisowe w Orzegowie 			
stadion przy ul. Czarnoleśnej 			
boisko przy ul. Czarnoleśnej 			
boisko Orlik w Nowym Bytomiu 		

– tel. 32 248-22-58,
– tel. 32 248-22-58,
– tel. 510-211-466,
– tel. 510-211-466,
– tel. 510-211-467.

Zasady korzystania:
• zachowanie dystansu społecznego,
• brak możliwości korzystania z szatni,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk wchodzących i opuszczających obiekt,
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.
Niedostępne jest zaplecze sanitarne (oprócz WC). Każdy przynosi swój sprzęt sportowy. Podczas korzystania z obiektów nie ma obowiązku noszenia maseczek.

Najważniejsze zalecenia Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
Narodowej odnośnie powrotu do szkoły uczniów klas 1-3:
• W grupie nie może przebywać więcej niż 12 uczniów (w szczególnych przypadków można powiększyć ją
o dwie osoby).
• Do jednej grupy mają być przypisani ci sami nauczyciele.
• Jedna grupa uczniów powinna przebywać w stałej sali.
• Na jednego ucznia w sali musi przypadać powierzchnia min. 4 m kw.
• Pomiędzy stolikami ma być 1,5 m przerwy (jeden uczeń przypada na jedną ławkę szkolną).
• Poszczególne grupy uczniów nie powinny się ze sobą spotykać (różne godziny rozpoczęcia zajęć, organizacji
przerw oraz zajęć na boisku).
• Nauczyciele i inni pracownicy powinni zachować pomiędzy sobą min. 1,5 m odległości.
• Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz zajmujący się utrzymaniem czystości nie powinni kontaktować się z uczniami i nauczycielami.
• Rodzice mogą odprowadzać dziecko tylko do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego miejsca. Muszą utrzymać między sobą dystans 2 m oraz zakrywać usta i nos, nosić rękawiczki lub dezynfekować ręce.
• Podczas wejścia do szkoły obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk oraz noszenie środków ochrony osobistej.
• Pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej.
• Nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z problemami zdrowotnymi.
• Należy uzyskać od rodziców dziecka zgodę na mierzenie u niego temperatury.
REKLAMA

Foto: UM Ruda Śląska

Przed wejściem do Szpitala Miejskiego w Goduli oraz
w Bielszowicach ustawione zostały kurtyny dezynfekujące, które jeszcze bardziej mają przyczynić się do poprawy
bezpieczeństwa pacjentów i pracowników obydwu placówek. W planach jest również ustawienie trzeciej kurtyny.
W Goduli kurtyna znajduje się przy wejściu głównym,
natomiast w Bielszowicach przy podjeździe dla karetek.
Urządzenie uruchamia się automatycznie w momencie,
gdy ktoś przekroczy próg bramy. Specjalny czynnik pomaga w likwidowaniu wirusów nie tylko na skórze, ale
również na ubraniu, a do tego jest bezpieczny i nie moczy przechodzącej osoby. Urządzenie zostały zakupione
przez miasto. Trzecia brama ma zostać zamontowana
przy DPS Senior w Orzegowie. Koszt jednej kurtyny to
ok. 23 tys. zł. – O takie urządzenia jest teraz bardzo ciężko. Zamówienie składaliśmy już kilka tygodni temu, ale
nastąpiły problemy ze zdobyciem na rynku potrzebnych
podzespołów. Choć nie było łatwo, to wreszcie sprzęt jest
– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. 
JO Brama działa m.in. przy szpitalu w Goduli.

Nowe zasady korzystania z obiektów sportowych

Od 18 maja wprowadzone zostały zmiany w korzystaniu z infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. Obiekty czynne są od godz. 6 do 21. Obowiązują zapisy telefoniczne na
konkretne godziny.
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Niższe wpływy z podatku uderzają w miasta

Mniejsze wpływy z podatku PIT oraz ﬁnansowe skutki epidemii koronawirusa coraz częściej spędzają sen z powiek samorządowcom.
W przypadku Rudy Śląskiej już teraz są one mniejsze o niemal 10 mln zł w porównaniu do ubiegłego roku.
Największy spadek wpływów z podatku
dochodowego miasta odczuły za miesiąc
kwiecień. W porównaniu do ubiegłego roku w Sosnowcu jest to mniej o 14 mln zł,
w Katowicach – 26 mln zł, a w Chorzowie
o ok. 6 mln zł. Kwietniowe wpływy
z PIT-ów do miejskich kas spadły ogółem
o ok. 40 procent. Dotyczy to także Rudy
Śląskiej. W pierwszych miesiącach tego
roku dochody z udziałów w podatku PIT
były mniejsze o ok. 0,7 mln zł. Tymczasem
w kwietniu odnotowano spadek już
o ok. 8,5 mln zł. – To, co już się dzieje, nie
napawa optymizmem. Bo problemem są
nie tylko mniejsze wpływy z PIT, ale również pomniejszona o kilkaset tysięcy złotych od pierwotnego planu subwencja
oświatowa. Nie wiemy też, jaka będzie
ostateczna skala kryzysu spowodowanego
pandemią – podkreśla prezydent Rudy
Śląskiej Grażyna Dziedzic. – Już teraz sza-

cujemy, że dochody miasta mogą być z tego powodu od 46 do 69 mln zł mniejsze niż
planowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu.
Jakie ostatecznie będą skutki kryzysu w ﬁnansach miasta i poziomie życia mieszkańców, uzależnione będzie od tego, ile jeszcze
potrwa epidemia, a tego chyba nikt na
świecie nie wie. Nie wiemy też, czym jeszcze zaskoczy nas rząd, a my, jak i pozostałe
samorządy, możemy tylko co najwyżej pisać, wołać i apelować – dodaje.
Robią to zresztą włodarze kolejnych
miast. – Już wiadomo, że udziały samorządów lokalnych w podatku PIT za marzec
2020 r. są zdecydowanie mniejsze od tych
w roku ubiegłym w analogicznym okresie.
Spadek ten ze wstępnych danych pozyskanych od kilkunastu różnej wielkości jednostek samorządu terytorialnego z terenu
województwa śląskiego kształtuje się
w granicach między 9% a 17%. Wskazuje

to jednoznacznie na fakt, że kryzys wywołany pandemią koronawirusa dotyka nie
tylko ﬁrmy, przedsiębiorców i mieszkańców, ale również jednostki samorządu terytorialnego – to stanowisko wydane pod
koniec kwietnia przez Śląski Związek
Gmin i Powiatów, który jest największą
regionalną organizacją samorządową
w Polsce, zrzeszającą obecnie 140 jednostek samorządu z woj. śląskiego.
Ponadto senator Zygmunt Frankiewicz,
prezes Związku Miast Polskich (należy do
niego ponad 300 miast) złożył w tej sprawie projekt ustawy. Zakłada ona m.in.
wprowadzenie subwencji rekompensującej koszty jakie samorządy poniosły
w związku z restrykcjami w czasie epidemii, a także możliwość zastosowania korekty przepisów dot. sposobu wyliczania
subwencji oraz zawieszenia w całości lub
częściowo realizacji zadań z budżetu oby-
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Górnicy zostaną przebadani

Do 169 wzrosła w poniedziałek (18.05) liczba mieszkańców Rudy Śląskiej, u których wykryto zakażenie koronawirusem. Niestety w ostatnich dniach dwie osoby zmarły, ale powoli rośnie liczba ozdrowieńców (34 osoby).
Nadal największym źródłem zakażeń na Śląsku są kopalnie. Dlatego też w ostatnich dniach zapadła decyzja
o przebadaniu pracowników Ruchu Bielszowice KWK Ruda, gdzie odnotowano pierwsze przypadki choroby.
W niedzielę w końcu poznaliśmy wyniki badania górników z KWK Ruda Oddział
Bielszowice. Na 100 zbadanych osób zakażone zostały trzy (jeden wynik jest niepewny). O dwóch kolejnych przypadkach
wśród górników władze miasta poinformowały w poniedziałek. – Została podjęta
decyzja o wykonaniu badań wśród wszystkich pracowników Ruchu Bielszowice
KWK Ruda. Pierwsza grupa górników wymazy ma pobierane już dziś (tzn. w poniedziałek – przyp. red.). Następni będą badani przez kolejne trzy dni – przekazał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
Przybywa także chorych mieszkańców innych kopalń na Śląsku, którzy

mieszkają w Rudzie Śląskiej. Chodzi
o pracowników katowickiej kopalni Staszic oraz Bobrka. Nowe zakażenia dotyczą poza tym osób, które zaraziły się od
swoich bliskich.
Przypomnijmy, że z powodu utrzymującej się najwyższej liczby zakażeń w województwie śląskim w ostatnich tygodniach (5544 przypadki – stan na poniedziałek, 18.05, godz. 17.30) pojawiły się
pogłoski o tym, że nasz region zostanie
zamknięty. Zdementował je jednak premier podczas konferencji prasowej oraz
w trakcie późniejszej wizyty na Śląsku.
Niestety, koronawirus doprowadził
do śmierci dwóch kolejnych rudzian.

W niedzielę w raciborskim szpitalu
zmarł ósmy mieszkaniec Rudy Śląskiej.
Mężczyzna miał 69 lat. – Wirus przyczynił się także do śmierci 63-letniej rudzianki, która miała choroby współistniejące. Zmarła nie była wśród osób
objętych kwarantanną, czy też izolacją.
Obecność koronawirusa w jej organizmie wykazały badania przeprowadzone
w rudzkim szpitalu – przekazał Krzysztof Mejer.
Według poniedziałkowych danych
w naszym mieście ok. 400 osób objętych
jest kwarantanną, a ok. 500 przebywa
pod nadzorem epidemiologicznym.
Joanna Oreł

watelskiego. – Budżet obywatelski to nasze
oczko w głowie. Jedna z najważniejszych
inicjatyw, która sprawiła, że zwiększył się
udział mieszkańców we współrządzeniu
miastem. Jednak w obecnej sytuacji musimy przeanalizować tegoroczny plan przetargów. Możliwość zawieszenia realizacji
zadań w ramach budżetu obywatelskiego
ułatwiłaby dostosowanie go do nowej rzeczywistości ﬁnansowej, w jakiej się znaleźliśmy. Oczywiście traktujemy to jako ostateczność – zaznacza prezydent Dziedzic.
Niestety jednak mniejsze wpływy z podatku PIT i walka z epidemią koronawirusa to nie koniec wyzwań. W tej chwili
w rudzkim budżecie brakuje ok. 8 mln zł
na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
– Tyle musimy do niego dopłacać, ponieważ przypomnę, że radni nie zgodzili się
na urealnienie wysokości stawki śmieciowej. Nie pomogło nam też ustalenie przez
Radę Miasta na poziomie 90% boniﬁkaty
przy przekształceniu prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności – mówi
Grażyna Dziedzic. – Będziemy robić
wszystko, żeby miasto i mieszkańcy jak
najmniej odczuli skutki nadciągającego
kryzysu. Jednak sami będziemy też potrzebować wsparcia. Mam nadzieję, że rząd
nie zostawi nas samym sobie i przyzna
samorządom realną pomoc w ramach kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej
– dodaje.
Na razie władze Rudy Śląskiej złożyły
wniosek o odroczenie terminu płatności
składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto sytuację mogą poprawić
wpływy z PIT-ów za maj. – Co roku mieszkańcy rozliczali się z zaległego podatku do
końca kwietnia. W tym roku z powodu
trwającej pandemii dano możliwość złożenia deklaracji PIT po terminie. Może być
więc tak, że w czerwcu udziały będą wyższe, ale mówiąc szczerze, na razie na to nie
liczymy – komentuje wiceprezydent Rudy
Śląskiej Krzysztof Mejer.
Joanna Oreł
REKLAMA

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

www.wiadomoscirudzkie.pl

Ruszyła
nowa
poradnia
Przy bielszowickim Szpitalu Miejskim
uruchomiona została Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży. Jej psychologowie, psychoterapeuci oraz terapeuta
środowiskowy udzielają bezpłatnej pomocy dzieciom (od wieku przedszkolnego)
i młodzieży do 21. roku życia (pod warunkiem kontynuacji nauki).
W ramach kontraktu z NFZ poradnia
m.in. udziela porad psychologicznych
i diagnostycznych oraz wsparcia psychospołecznego. Oferuje także psychoterapię
indywidualną, rodzinną oraz grupową. Realizuje ponadto program oddziaływań terapeutycznych w środowisku domowym
pacjenta.
Z poradnią można kontaktować się w:
poniedziałki od godz. 8 do 14 (nr tel.
518-756-741, 513-163-868); wtorki od
godz. 8 do 16 (nr tel. 518-756-213,
513-163-868); środy od godz. 11 do 16
(nr tel. 518-756-213, 513-163-868);
czwartki od godz. 11 do 19 (nr tel. 518756-381, 518-755-947) i od godz. 16 do 20
(nr tel. 518-756-213) oraz piątki od godz. 8
do 14 (nr tel. 518-756-741, 513-163-868).
Ze względu na sytuację epidemiologiczną obecnie wizyty mogą odbywać się jedynie w formie zdalnej. Aby zarejestrować
się telefonicznie, należy przygotować dane: imię i nazwisko dziecka, nr PESEL,
a także nr PESEL opiekuna jeżeli dziecko
nie ukończyło 16 lat, adres zameldowania,
zamieszkania dziecka oraz nr telefonu do
dalszego kontaktu.
JO

Informujemy,
że redakcja
„Wiadomości Rudzkich”
czynna jest
w poniedziałki, wtorki
i piątki w godzinach
od 8 do 14.
W pozostałe dni można
kontaktować się
pod nr tel. 512-295-228
(redakcja)
oraz 889-771-365
(sekretariat, ogłoszenia).
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BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Pierwsze inwestycje do realizacji
Modernizacja infrastruktury sportowej przy IV Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 23 w Rudzie Śląskiej to
dwa zadania w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego, które mają już swoich wykonawców.
Przy IV Liceum Ogólnokształcącym
w dzielnicy Orzegów powstanie boisko do
siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej. Zlokalizowane będzie w rejonie byłych boisk asfaltowych, których
problemem, oprócz niespełniającej standardów nawierzchni, jest brak wyposażenia. Inwestycja obejmie też infrastrukturę
wokół boiska: piłkochwyty, oświetlenie
LED, chodnik, ławki, kosze na śmieci oraz
schody terenowe. Kosztować będzie ponad 258 tys. zł, a wykonawca na jej realizację będzie miał trzy miesiące od przekazania terenu budowy.
Z kolei przy Szkole Podstawowej nr 23
w dzielnicy Bykowina główna część prac
zaplanowana jest na wakacje. – Wtedy na
boisku wielofunkcyjnym wykonana zostanie nawierzchnia poliuretanowa, wymieniona będzie nawierzchnia bieżni do sprintu oraz sprzęt sportowy. Na placu apelowym powstanie kreatywna strefa gier – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.
Wymienione zostaną również ławki
i kosze na śmieci, a monitoring wizyjny

będzie rozbudowany. Wcześniej nastąpi
wymiana ogrodzenia i piłkochwytów – dla
tego etapu przekazano już teren budowy.
Łączny koszt obu etapów zadania to prawie 260 tys. zł.
Projekty mają szansę na dofinansowanie
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej Sportowa Polska
2020. Łączne dofinansowanie tych inwestycji może wynieść prawie 200 tys. zł.
Nabór wniosków w konkursie zakończył
się 30 kwietnia br. Ich ocena potrwa kilka
miesięcy.
To siódma edycja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej. Łącznie mieszkańcy zgłosili dotychczas 421 projektów,
do realizacji wybrano 88, a w głosowaniach wzięły udział ponad 34 tys. osób.
– Realizacja budżetu obywatelskiego, który na mocy ustawy z 2018 r. w miastach
na prawach powiatu jest obowiązkowy, to
duże wyzwanie dla samorządów, gdyż
obecnie dotkliwie odczuwamy ubytki
w dochodach budżetowych, spowodowa-

Foto: UM Ruda Śląska
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Przy SP nr 23 w Bykowie m.in. wymieniona zostanie nawierzchnia bieżni do sprintu.

ne zmianami w prawie i podatkach, a także skutki epidemii koronawirusa. Również
przeprowadzenie procedury zgłaszania
i wyboru projektów na 2021 rok jest aktu-

alnie bardzo utrudnione – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Więcej na ten
temat na str. 3.

WG, JO
OGŁOSZENIE
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OCHRONA ŚRODOWISKA

OGŁOSZENIA

Sposobem w suszę
Ograniczenie koszenia, zakładanie łąk kwietnych, gromadzenie deszczówki. To najnowsze działania miasta związane z utrzymaniem zieleni, mające na celu lepszą ochronę zasobów wodnych oraz minimalizowanie skutków
długotrwałych okresów bez deszczu. – Musimy przystosowywać się do zmian, jakie zachodzą w naszym środowisku. Problemy z naturalnymi zasobami wodnymi są jednym z największych wyzwań w zakresie ochrony
klimatu, także i w Rudzie Śląskiej – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Pani Annie Sekcie
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia
w trudnych chwilach po śmierci

Matki
przekazuje
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Foto: UM Ruda Śląska

Pierwszą z decyzji władz miasta jest
ograniczenie koszenia miejskich terenów
zielonych. – Wzorem innych miast ograniczamy koszenie. Skupiać się teraz będziemy
głównie na pasach drogowych, po to aby
w rejonach skrzyżowań zachowana była
dobra widoczność, co jest niezmiernie ważne w kontekście bezpieczeństwa. Koszenie
w parkach, na skwerach obejmować będzie
jedynie najbliższe otoczenie alejek i ścieżek. Kosić będziemy teraz ich bezpośrednie
sąsiedztwo, czyli pas o szerokości 1,5-2 m,
a także otoczenie małej architektury. Pozostałe koszenia terenów zielonych realizowane będą interwencyjnie w razie potrzeby
– zapowiada wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Szacujemy, że tereny gdzie ograniczymy koszenie, albo przeniesiemy je na późniejszy czas obejmą ok. 44 ha – dodaje.
Kolejne działanie rudzkich samorządowców mające na celu przeciwdziałanie
skutkom suszy to zakładanie łąk kwietnych. Takie pilotażowe przestrzenie utworzone zostaną w trzech lokalizacjach: na
terenach zielonych przy ul. 1 Maja w Rudzie na wysokości zjazdu z trasy N-S, na

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność.”
Emily Dickinson

W celu utrzymania wilgoci na wybranych terenach zielonych została ułożona kora.

hałdzie przy ul. Niedurnego w Nowym Bytomiu oraz na terenach zielonych w Chebziu w rejonie stacji paliw.
Pozostałe wdrażane działania w zakresie
utrzymania i pielęgnacji miejskiej zieleni
sprowadzają się do zmniejszania parowania wilgoci z gleby. Realizowane są one już
od jesieni 2019 r. i polegają głównie na
ograniczaniu wygrabiania zieleńców
i skwerów. Dodatkowo częściej wykorzy-

stywana jest kora, jako naturalny regulator
wilgoci. – Zastosowaliśmy ją niedawno na
rondzie turbinowym przy ul. 1 Maja w Rudzie, gdzie także nasadzone zostały kolejne
rośliny wieloletnie – wskazuje wiceprezydent Mejer. – Dodatkowo w kilku miejscach
w specjalnych zbiornikach rozpoczęliśmy
gromadzenie deszczówki, która wykorzystywana jest do podlewania kwiatów – dodaje.
TK

„Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć wiecznie.”
Michael Buchberger

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Barbary Kopały

pracownicy Kancelarii Rady Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jej śmierci.
Basia pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

RADA SIENIORÓW

Pierwsza kadencja dobiegła końca
Pierwsza w historii Rudy Śląskiej kadencja Rady Seniorów dobiegła końca. Dzieląc się swoim doświadczeniem
życiowym i zawodowym przez 5 lat 20 radnych-seniorów wspomagało pracę Rady Miasta i prezydent miasta, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na potrzebach osób starszych. – Seniorzy to osoby obdarzone
doświadczeniem, życiową mądrością, a często także niespożytą energią. Warto pamiętać o tym, że jak nikt
inny znają nasze miasto, jego historię i mieszkańców. Dziękuję radnym-seniorom za wsparcie i zaangażowanie
– mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.
Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. – W naszej
działalności staraliśmy się podnieść rangę
i podkreślać obecność osób starszych w życiu miasta, przy właściwym i rozsądnym
wykorzystaniu ich bogatego doświadczenia życiowego, zawodowego i społecznego. Jesteśmy ludźmi aktywnymi, nasza wiedza powinna być dobrze spożytkowana
– podkreśla Józef Osmenda, przewodniczący Rady Seniorów I kadencji. – Dzięki
naszej współpracy z panią prezydent możliwe stało się zrealizowanie przedsięwzięć
wychodzących naprzeciw oczekiwaniom
społeczności osób starszych – dodaje.
Za sprawą Rady Seniorów w mieście
została wprowadzona Rudzka Karta Seniora 60+. Dzięki niej osoby starsze objęte
są systemem zniżek na produkty i usługi
zaproponowane przez partnerów programu. Do programu wspierającego seniorów
przystąpiło 120 firm, a Urząd Miasta wydał już 7301 takich kart. Szereg działań
Rady Seniorów dotyczyło kulturalno-sportowej strony życia społecznego. Między
innymi zainicjowano cykliczny Turniej
Skata Rudzki Senior 60+ pod patronatem

prezydent miasta. Rozgrywki te cieszą się
dużym zainteresowaniem wśród starszych
„szkaciorzy”.
„Rekreacyjne poniedziałki dla seniora”
to kolejna inicjatywa Rady Seniorów, prowadzona we współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Dzięki niej
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 18-19 seniorzy mogą korzystać ze
stadionu lekkoatletycznego przy ul. Czarnoleśnej w Nowym Bytomiu w obecności
instruktorów. Również na wniosek radnych teren pomiędzy ulicami: Odrodzenia,
Katowicką i Tuwima otrzymał imię Skwer
Rudzkich Seniorów.
W Rudzie Śląskiej co roku organizowane są obchody Dnia Seniora, które przypadają na 20 października. W ubiegłym roku
najstarsi mieszkańcy Rudy Śląskiej wzięli
udział w czwartej już imprezie z tej okazji.
Jest to dzień pełen muzyki, śpiewu i przede
wszystkim dobrej zabawy w rytmie przebojów śląskiej sceny muzycznej.
Ważnym aspektem pracy Rady Seniorów było też dbanie o bezpieczeństwo
i edukację starszych osób. Organizowane
były m.in. spotkania z przedstawicielami

Komendy Miejskiej Policji i lekarzami
specjalistami. Odbywały się także szkolenia na temat współpracy i kontaktów
z ZUS, prowadzone przez przedstawicieli
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Ostatnie posiedzenie radnych pierwszej
kadencji odbyło się 10 kwietnia br. Ze
względu na zagrożenie epidemiczne
XX sesja Rady Seniorów miała charakter
korespondencyjny. Warto dodać, że w czasie pięciu lat działalności Rady Seniorów
zostało zwołanych 21 sesji, na których
podjęto 25 uchwał związanych z organizacją pracy rady oraz istotnych dla społeczności rudzkich seniorów.
W związku z zakończeniem pierwszej
kadencji Rady Seniorów na członków Rady Seniorów II kadencji zostali wybrani:
Weronika Chruszczyk, Stefan Czerny,
Władysław Dryja, Jerzy Grzesica, Jerzy
Kalus, Jan Krawczyk, Czesława Kwaśniok, Gizela Musioł, Krystyna Niestrój,
Stanisław Osmala, Józef Osmenda, Henryka Skowrońska-Wawok, Jan Szczyrba, Bazyli Tyszkiewicz, Stanisław Witała, Maria
Witek, Jerzy Woźniak oraz Mirosława
Żmij.
IM

Z głębokim smutkiem i poczuciem
wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Barbary Kopały
Głównej Specjalistki w Kancelarii Rady Miasta.
Odszedł od nas Człowiek skromny, życzliwy ludziom, pełen pomysłów
i energii, zaangażowany w swoją pracę.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!
Mamie oraz Siostrze z Rodziną
składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska
wraz z Radnymi

„Rozłąka jest naszym losem. Spotkanie naszą nadzieją.”

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
nieodżałowanej pamięci

Barbary Kopały.

Mamę i Siostrę z Rodziną
prosimy o przyjęcie kondolencji i wyrazów głębokiego żalu.
Niech trudnym chwilom towarzyszy wiara i nadzieja,
że to bolesne rozstanie nie jest końcem, ale początkiem…
Przyjaciele – współpracownicy z Kancelarii Rady Miasta Ruda Śląska

Pani Joannie Kiałka
pracownicy Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

składają
Zarząd i Pracownicy
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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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.

www.wiadomoscirudzkie.pl
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Usługi

Meble na wymiar: kuchnie,
szafy, garderoby. Tel. 512-121-532.

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.
BJ – czyszczenie dywanów, tapicerek, wykładzin. Solidnie, niedrogo.
Tel. 606-274-056.

Dekarz, tanio. Tel. 880-201-358.

Nieruchomości
Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, gotówka, tel. 730-770900.
Kupię bezpośrednio kamienice
całość lub udziały. Tel. 502-812-504.
Profesjonalne zarzadzanie nieruchomościami. DOM, tel. 504-434445.
Wisła sprzedam dom 240 m2,
dz. 1000 m2, DOM, tel. 504-434445.
Bykowina, komfort, dwupokojowe, 48,7 m2, balkon, WC, łazienka,
bez pośredników, 150 tys., tel. 693546-512.
Sprzedaż lub wynajem Ruda Śl.Halemba, 37 m2, 2 pokoje. Tel. 503153-911, „YODA”.

Motoryzacja
Skup samochodów. Płacimy
najwięcej, dojazd do klienta. Tel.
792-155-155.
Skup samochodów wszystkich
marek, całych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634,
502-865-808.

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, 502097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul.
Kokotek 52 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

Praca
Firma budowlana Bedamex
w Rudzie Śląskiej zatrudni pracowników budowlanych, tel. 601-504030 w godz. 8-15.30.
Firma BAREX z Zabrza zatrudni
pracowników budowlanych, elektryków. Prawo jazdy mile widziane.
Praca na delegacjach. Kontakt, tel.
604-908-300.

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.

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną
na terenie województwa śląskiego, celem ograniczenia zagrożenia,
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od dnia 20 maja zawiesza przyjmowanie
wpłat gotówkowych w kasie przedsiębiorstwa.
Decyzja podjęta została ze względu na charakter i specyfikę naszego
przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w trosce
o Państwa bezpieczeństwo oraz naszych pracowników gwarantujące
zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.
Uprzejmie prosimy, aby wszelkie sprawy nadal załatwianie były w następujący sposób:
• drogą pocztową na adres:
PWIK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska
• drogą elektroniczną: bok@pwik.com.pl, awarie@pwik.com.pl
• pod numerami telefonów:
Biuro Obsługi Klienta 32 342-43-00, bezpłatny numer awaryjny 994.
Dotyczy to także płatności, które mogą Państwo dokonać przelewem internetowym,
ewentualnie w bankach lub na poczcie.
Ponadto ponownie informujemy, iż nadal wstrzymujemy się z działaniami w terenie
mającymi na celu m.in.: wymianę wodomierzy, odczytów wodomierzy lub innymi pracami eksploatacyjnymi, które nie są niezbędne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Powyższe działania nie wpłyną negatywnie na zapewnienie ciągłości
dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość
oraz zgłaszanie wyłącznie pilnych spraw.

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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