Kolejne przedszkola otwarte
od 1 czerwca
Informujemy, że od 1 czerwca br. zostaną uruchomione kolejne
trzy przedszkola w Świętochłowicach. Swoją działalność
wznawiają PM nr 7, PM nr 9 i PM nr 11.

Mając na uwadze oczekiwania rodziców, sugestie oraz potrzebę
zapewnienia opieki nad dzieckiem ze względu na obowiązki
zawodowe, zdecydowano o uruchomieniu
kolejnych przedszkoli
miejskich od dnia 1 czerwca br., tj.:

Przedszkole Miejskie nr 7 przy ul. B. Chrobrego 6,
Przedszkole Miejskie nr 9 przy ul. Sportowej 6,
Przedszkole Miejskie nr 11 przy ul. Hajduki 14.

Przypominamy, że już funkcjonują
następujące przedszkola:
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W dalszym ciągu obowiązują procedury bezpieczeństwa w
warunkach pandemii COVID 19, opracowane zgodnie z wytycznymi

Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami
Ministerstwa Zdrowia, które Państwu są już znane z poprzednich
komunikatów.

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy Państwa na bieżąco
informować.

Źródło: UM Świętochłowice

Koronawirus a imprezy Gminne
Biorąc pod uwagę wprowadzony stan epidemii w Polsce, oraz
nadal duże zagrożenie na Śląsku, podjąłem decyzję o rezygnacji
z imprez gminnych.

W 2020 roku nie będzie :

Gminnego Rodzinnego Dnia Dziecka – organizowanego co
roku przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej,
Święta Ognia i Wody „Noc Świętojańska” organizowanego
od 13lat przez Gminny Dom Kultury nad Zbiornikiem
Pławniowice,
Gminnych Dożynek organizowanych w ostatnia niedzielę
sierpnia,
Gminnego Turnieju Sołectw- w tym roku Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Sołectwa Rudno planowało taka gminną
imprezę,

Szkoda, ale zdrowie jest najważniejsze.

Obecnie nie rezygnujemy z organizacji zajęć wakacyjnych
(półkolonii) dla naszych dzieci- jednak o sposobie ich
organizacji zadecydują wytyczne stacji sanitarnej.

Jednocześnie apeluję do wszystkich działaczy, sołtysów, klubów
sportowych itp. aby śledzić na bieżąco luzowanie obostrzeń
związanych z koronawirusem i planowanie małych lokalnych
imprez z zastosowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. Proszę
działaczy klubów sportowych i ochotniczej straży pożarnej o
planowanie, zgodnie w wymogami sanitarnymi, zajęć dla naszych
dzieci.

Przy planowaniu imprez proszę pamiętać o lokalnych artystach
, handlowcach itp. – oni tez muszą z czegoś żyć.

z poważaniem

Krzysztof Obrzut

Wójt Gminy Rudziniec

Ustal termin przed wizytą w
urzędzie
Rudzki magistrat zwiększa zakres bezpośredniej obsługi
mieszkańców. Od najbliższego poniedziałku do pracy
stacjonarnej wraca cała załoga urzędników. Dzięki temu większa
liczba klientów będzie mogła załatwić swoje sprawy osobiście.
Tak, jak do tej pory, termin wizyty w urzędzie trzeba będzie
uzgodnić telefonicznie.

– To jedyna możliwość, żeby zachować reżim sanitarny przy
bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Nie mamy odpowiednich
warunków lokalowych, by w aktualnej sytuacji epidemicznej znów
otworzyć na oścież drzwi magistratu. Musielibyśmy przebudować
urząd, a takich możliwości niestety nie mamy – komentuje
prezydent Grażyna Dziedzic.

Od 25 maja urzędy administracji publicznej są zobowiązane do
przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem
odpowiednich rygorów sanitarnych. Rudzki Urząd Miasta
zapewniał ją już wcześniej, nie oznacza to jednak, że praca
magistratu wygląda tak, jak przed epidemią koronawirusa.
Mieszkańcy są obsługiwani po wcześniejszym umówieniu wizyty.

– W ten sposób unikamy kolejek i tłoku na korytarzach, a także
skracamy czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Przede
wszystkim jednak nie narażamy mieszkańców na zakażenie
koronawirusem – podkreśla prezydent Dziedzic. Ograniczenia
dotyczą również ślubów udzielanych w Urzędzie Stanu Cywilnego,
w których aż do odwołania uczestniczyć będzie maksymalnie 15
osób.

Podczas wizyty w urzędzie wymagane jest zasłonięcie nosa
i ust. Przy wejściu znajduje się dozownik z płynem do
dezynfekcji rąk. Oczekujący na swoją kolej przebywają przed
budynkiem i powinni zachować wymagany przepisami dystans od
siebie.

Warto pamiętać, że wiele spraw można załatwić bez wychodzenia
z domu za pośrednictwem platformy ePUAP. Nadal funkcjonuje
również skrzynka podawcza przy wejściu do budynku Urzędu
Miasta od placu Jana Pawła II. Wrzucane do niej pisma należy
umieścić w zaklejonej, odpowiednio opisanej kopercie, na
której należy umieścić: imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,
numer telefonu kontaktowego oraz określenie, jakiej sprawy
dotyczy pismo. Niestety, w przypadku przesyłek wrzucanych do
skrzynki podawczej, nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia
nadania.

Dane kontaktowe wydziałów Urzędu Miasta, procedury załatwiania
poszczególnych spraw, druki do pobrania oraz bieżące
komunikaty
można
znaleźć
https://rudaslaska.bip.info.pl/.

na

stronie

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, Urząd
Miasta w Rudzie Śląskiej cały czas pracuje na rzecz
mieszkańców. – Z powodów bezpieczeństwa przez dwa miesiące
część urzędników pracowała zdalnie. Dzięki temu nie
narażaliśmy pracowników, a sprawy urzędowe były załatwiane na
bieżąco – tłumaczy Grażyna Dziedzic.

W drugim miesiącu epidemii /okres od połowy kwietnia do połowy
maja/ urzędnicy odebrali ponad 36 tys. połączeń
telefonicznych, a do magistratu przesłano prawie 12 tys.
spraw, w tym 2,3 tys. przesłano za pomocą maila, a prawie 2,2

tys. za pomocą platformy ePUAP. Poza tym zarejestrowano 322
pojazdy, wydano 107 praw jazdy, 335 dowodów osobistych
i udzielono 14 ślubów. W tym czasie zarejestrowano też 232
urodzenia dzieci i 142 zgony. Do centrum zarządzania
kryzysowego zgłoszono 298 interwencji, z czego 138 dotyczyło
koronawirusa. Natomiast Straż Miejska interweniowała ponad 1,1
tys. razy.

Źródło: UM Ruda Śląska

Transmisja
z
Pielgrzymki
mężczyzn i młodzieńców
31 maja br. odbędzie się Pielgrzymka stanowa mężczyzn i
młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej w Piekarach Śląskich. Nie będzie ona miała
tradycyjnej, masowej formy. Jak można w niej uczestniczyć?

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w wydanym przez siebie
zarządzeniu poinformował o tym, że piekarska pielgrzymka nie
odbędzie się w tym roku w tradycyjnej formie. W tym samym
piśmie informował równocześnie, że w ostatnią niedzielę maja
odprawi Mszę świętą w bazylice piekarskiej, a homilię wygłosi
metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Przypominamy, że
uroczystości transmitowane będą w mediach oraz za
pośrednictwem internetu.

Transmisja będzie dostępna na stronie bazylikapiekary.pl

Uroczystość będą także transmitowały w godzinach od 13. do 15.
TVP 3, TVP Polonia, Radio Katowice, Radio Piekary i Radio eM.

Źródło: UM Piekary Śląskie

Od
1
czerwca
wznawiamy
zorganizowane zajęcia dla
dzieci i młodzieży
W związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń w naszym kraju,
zdecydowaliśmy się wznowić w Bytomiu organizację zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży na obiektach należących do
OSiR-u i Bytomskiego Sportu Sp. z o.o. – mówi Adam Fras,
zastępca prezydenta Bytomia.

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu oraz Bytomski Sport
Polonia Bytom Sp. z o.o. zostaną wznowione od poniedziałku, 1
czerwca. Tym samym będą się one mogły odbywać na obiektach
takich jak: Torkacik przy ul. Tarnogórskiej 1, kompleks
sportowy Orlik przy ul. Chorzowskiej 28H, stadion miejski przy
ul. Frycza-Modrzewskiego oraz boisko piłkarskie przy ul.
Piłkarskiej. Zajęcia zorganizowane będą mogły się również
odbywać w trzech halach sportowych zarządzanych przez OSiR:
Hala na Skarpie przy ul. Frycza-Modrzewskiego, hala przy ul.

Strzelców Bytomskich oraz Kosynierów.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest dla nas najważniejsze.
Apelujemy do wszystkich przedstawicieli klubów i stowarzyszeń
działających w Bytomiu, aby zachować wszystkie względy
bezpieczeństwa, jak również stosować się do aktualnych
wytycznych sanitarnych wydanych przez GIS podczas organizacji
zajęć – mówi zastępca prezydenta Adam Fras.

Przypominamy, że w halach – w zależności od powierzchni –
będzie mogło przebywać:

Hala Sportowa
Hala Sportowa na Skarpie /ul.
Frycza-Modrzewskiego 5a/
Hala Sportowa przy ul. Kosynierów
17
Hala Sportowa przy ul. Strzelców
Bytomskich 131

Liczba osób i trenerów
Na obiekcie mogą
przebywać 32 osoby + 3
trenerów
Na obiekcie mogą
przebywać 16 osób + 2
trenerów
Na obiekcie mogą
przebywać 16 osób + 2
trenerów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach
sportowych będą obowiązywać zasady takie jak:
• weryfikacja
uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt (zarządca),
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego
(poza WC),
• dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub
dezynfekcja po użyciu,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i

opuszczających obiekt.

Z kolei jeśli chodzi o boiska sportowe od 18 maja zostały
zwiększone limity osób korzystających z infrastruktury o
charakterze otwartym.

Na obiektach takich jak: stadiony sportowe oraz boiska otwarte
i półotwarte (szkolne, wielofunkcyjne, typu Orlik), może
jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów. W
przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22
osoby oraz 4 trenerów. Jednocześnie będzie możliwość
podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na
każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16
osób + 3 trenerów. Przy podziale pełnowymiarowego boiska
należy zachować 5-metrową strefę buforową.

Szczegółowe informacje dotyczące wznawianych zajęć przekażą
rodzicom przedstawiciele klubów i stowarzyszeń sportowych,
które podejmą decyzję o rozpoczęciu zajęć sportowych od
poniedziałku, 1 czerwca

Źródło: UM Bytom / Tomasz Sanecki

Miasto

i

Metropolia

szpitalowi
282 tys. zł przekazała Szpitalowi Specjalistycznemu nr 1 w
Bytomiu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Pieniądze te
przekazano po tym, jak między innymi gmina Tarnowskie Góry
zrezygnowała z ich wykorzystania przekazując je pilniejszy w
tym momencie cel.

–

Oddział

Zakaźny

Szpitala

Specjalistycznego

w

Bytomiu

obsługuje mieszkańców Metropolii, w tym mieszkańców naszego
miasta, którzy kierowani są do tej placówki z podejrzeniem
zakażenia koronawirusem. Metropolia pomogła nam przekazując
pieniądze na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego, a my zdecydowaliśmy o przekazaniu przysługujących
naszej gminie środków Oddziałowi Zakaźnemu w Bytomiu. To nasz
gest solidarności i ukłon w kierunku placówki, która troszczy
się o też o tarnogórzan – mówił kwietniu Piotr Skrabaczewski,
zastępca burmistrza miasta ds. gospodarczych. Dzisiejsza
decyzja zgromadzenia członków Metropolii to efekt propozycji
władz Tarnowskich Gór sprzed miesiąca.

Przypomnijmy, że wcześniej, dzięki inicjatywie burmistrza
Tarnowskich Gór, na liście placówek wytypowanych do
dofinansowania przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię
znalazł się także Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w
Tarnowskich Górach, który otrzymał 365 tys. zł na walkę z
koronawirusem.

Do przodu posuwa się także kwestia zakupu przez miasto, powiat
i pozostałe gminy powiatu karetki dla szpitala. Miasto
Tarnowskie Góry zadeklarowało na ten cel blisko 60 tys. zł,
powiat – 100 tys. zł, pozostałe gminy wsparły zakup kwotami

uzależnionymi od ilości
szpitala już w czerwcu.

mieszkańców.

Samochód

trafi

do

Źródło: UM Tarnowskie Góry

Gdzie
wyrzucać
zużyte
maseczki i rękawiczki?
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i zapytaniami ze
strony mieszkańców Biuro Ekologii wraz z Wydziałem
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w
Świętochłowicach informuje, że zużyte środki ochrony osobistej
w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane przez obywateli w
czasie pandemii koronawirusa wyrzucamy do pojemników/worków w
kolorze czarnym na odpady zmieszane.

Jednocześnie w trosce o zdrowie nas wszystkich, apelujemy o
zachowanie porządku i bezwzględne wyrzucanie takich odpadów do
koszy, a nie na ulicę, chodniki czy tereny zielone. Apelujemy
do Państwa o odpowiedzialne zachowania w obszarach higieny
osobistej w ogólnodostępnych przestrzeniach miejskich, gdyż
porozrzucane po mieście maseczki i rękawiczki stanowią
zagrożenie dla nas samych, zwłaszcza naszych najmłodszych
mieszkańców.

Źródło: UM Świętochłowice

Zajęcia
opiekuńczowychowawcze w szkołach od 27
maja
W ubiegły piątek zapowiedziałem, że otwarcie szkół uzależniamy
między innymi od wyników badań pracowników placówek
oświatowych, którzy będą się opiekować dziećmi z klas I-III.
Wyniki badań, jakie otrzymaliśmy prawie w 100% dały wynik
negatywny, dlatego podjąłem decyzję o otwarciu od 27 maja
szkół dla najmłodszych uczniów – mówi prezydent Bytomia
Mariusz Wołosz.

W sumie przebadaliśmy 97 pracowników z 20 bytomskich szkół. 93
wyniki były negatywne, zaś w czterech przypadkach wynik był
niejednoznaczny, dlatego konieczne jest ich powtórzenie –
dodaje prezydent Mariusz Wołosz.

Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją rządu od 25 maja możliwe są
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III. Jak
czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej „forma
zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych
panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz
od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej”.

Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, dlatego decyzję o
otwarciu szkół odłożyliśmy o kilka dni i zdecydowaliśmy się
przekazać 100 tys. zł na badania pracowników szkół, którzy w

związku z ich otwarciem sprawowaliby opiekę nad dziećmi – mówi
Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia. Kolejną grupą, której
zleciliśmy badania są pracownicy miejskich przedszkoli i
żłobka. W sumie jest to około 260 osób. Od tych wyników
również uzależniamy otwarcie tych placówek, co najwcześniej
mogłoby nastąpić od 1 czerwca – dodaje Adam Fras.

We wtorek, 26 maja odbędzie się spotkanie władz miasta z
dyrektorami miejskich przedszkoli i żłobka w sprawie
organizacji pracy, w związku z planowanym otwarciem tych
placówek od 1 czerwca.

Przypomnijmy, że Wydział Edukacji w ubiegłym tygodniu za
pośrednictwem dyrektorów szkół podstawowych zebrał informację
od rodziców uczniów z klas I-III, którzy zadeklarowali chęć
powrotu swojego dziecka do szkoły. Po przeprowadzonym
rozeznaniu okazało się, że na 28 szkół podstawowych, w 20 z
nich dyrektorzy potwierdzili, że część rodziców zadeklarowała
powrót dziecka do placówki. Na 3911 dzieci z klas I-III
uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w Bytomiu, do
placówek oświatowych powróci 164 uczniów, co stanowi 4,19%
ogólnej liczby wszystkich uczniów klas I-III.
Pierwsze zebrane informacje od dyrektorów wskazywały, że
zgłoszonych zostało ponad 200 uczniów. 25 maja liczba ta
spadła do 164 – mówi Adam Fras, zastępca prezydenta
Bytomia. Zgodnie z naszymi danymi 27 maja otwartych zostanie
20 szkół, w których będą prowadzone zajęcia opiekuńczodydaktyczne – dodaje Adam Fras.

W związku z podjęciem decyzji o otwarciu szkół podstawowych
dla uczniów z klas I-III, od 27 maja zostaną otwarte
następujące szkoły:
1. Szkoła Podstawowa nr 4;

2. Szkoła Podstawowa nr 5;
3. Szkoła Podstawowa nr 21;
4. Szkoła Podstawowa nr 23;
5. Szkoła Podstawowa nr 26;
6. Szkoła Podstawowa nr 27;
7. Szkoła Podstawowa nr 28;
8. Szkoła Podstawowa nr 32;
9. Szkoła Podstawowa nr 33;
10. Szkoła Podstawowa nr 36;
11. Szkoła Podstawowa nr 37;
12. Szkoła Podstawowa nr 38;
13. Szkoła Podstawowa nr 44;
14. Szkoła Podstawowa nr 45;
15. Szkoła Podstawowa nr 46;
16. Szkoła Podstawowa nr 51;
17. Szkoła Podstawowa nr 54;
18. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego;
19. Zespół Szkół Specjalnych nr 3;
20. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2.

Zobacz wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące
organizacji zajęć w szkołach podstawowych

Źródło: UM Bytom / Tomasz Sanecki

Jak

europejskie

metropolie

będą
funkcjonować
COVID-19?
Zapraszamy
debaty online

po
do

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest inicjatorem I
Europejskiego Webinarium Metropolitalnego
„Rozmowy metropolitalne: Jak odrodzić

się

po

COVID-19.

Definiowanie
wspólnych problemów, uniwersalizacja różnic”. Spotkanie w
sieci odbędzie się 2
czerwca.

Głównym tematem debaty jest ocena wpływu pandemii
koronawirusa na obszary metropolitalne oraz analiza podjętych
środków
zaradczych. Uczestnicy dyskusji podejmą próbę zdefiniowania
wspólnych problemów
metropolii europejskich oraz przedyskutują najważniejsze
wyzwania stojące
obecnie przed nimi.

W dyskusji wezmą udział:

Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
Ernest Maragall – Wiceprzewodniczący do spraw
Stosunków Międzynarodowych, Obszar Metropolitalny
Barcelony
Patrik Linde – Wiceprzewodniczący Politycznego
Komitetu Sterującego ds. Pomocy Społecznej w Regionie

Göteborga

Webinarium rozpocznie się 2 czerwca 2020 o godzinie 15.00 i
będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Rejestracja
odbywa
się
poprzez
stronę
https://app.evenea.pl/event/europeanmetropolitanwebinar/

Współorganizatorem wydarzenia jest sieć European Metropolitan
Authorities.

Mat: GZM
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Gliwice finansują badania przesiewowe w kierunku koronawirusa
u pracowników publicznych żłobków, przedszkoli i szkół
podstawowych. Miasto chce jak najlepiej zabezpieczyć
zdrowotnie placówki przed ich otwarciem.

Badania prowadzone są w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach z
wykorzystaniem
nowego
analizatora
immunochemicznego,
przekazanego przez miasto w ramach dużych interwencyjnych
zakupów związanych z przystosowaniem lecznicy do walki z
COVID-19. Urządzenie bardzo się przydaje. Służy do badań
przeciwciał u osób mogących mieć styczność z koronawirusem,

często pozornie zdrowych, które chorobę mogą przechodzić
bezobjawowo. Materiałem badanym jest pobrana krew.

Szybkie badania przesiewowe obejmą w Gliwicach ponad 1300
pracowników, którzy będą kontaktować się z dziećmi w
publicznych żłobkach i przedszkolach oraz klasach I – III
szkół podstawowych. Potrwają jeszcze kilka dni. Miasto chce w
ten sposób zwiększyć kontrolę nad zabezpieczeniem zdrowotnym
dzieci i personelu placówek.

Osoby z wynikiem dodatnim kierowane będą do dalszego
diagnozowania i dokładniejszych badań genetycznych na
COVID-19.

Źródło: UM Gliwice, fot. Szpital Miejski nr 4

