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Finał�Cyklu�Szczepankowskiego.�Zojce�i�Krzysztofowi�
niebo�runęło�na�głowy.�Bo�można�pokonać�każdą�prze-
szkodę,�ale�jak�wygrać�z�pojawiającą�się�nagle�biologicz-
ną�matką�panny�młodej?�Która�na�dodatek�oświadcza,�
że�pan�młody�jest�jej�przyrodnim�bratankiem…

Zojka� robi� więc� to,� do� czego� przyzwyczaiła� się� od�
dzieciństwa.� Ucieka.� Choć� tym� razem� gdzieś� w� głę-
bi�serca�wie,�że�wróci.�Bo�tak�jak�nie�mogłaby�żyć�bez�
powietrza,� nie� mogłaby� żyć� bez� ukochanego� Krzysia.�
Krzysztof�wierzy,�że�jej�ucieczka�nie�jest�bezpowrotna,�
ale� postanawia,� że� znajdzie� ją,� zanim�dziewczyna� po-
stanowi�wrócić.� Bo� i� on� bez� powietrza� żyć� nie�może.�
A�w�tle�opowieść�o�tym,�czy�na�tym�świecie�-�bez�po-
wietrza�-�w�ogóle�żyć�będą�mogły�wnuki.�Nie�tylko�Zojki�
i� Krzysztofa,� ale� i� nasze.�Moje,� twoje,� naszych�przyja-
ciół.�Maria�Ulatowska,� Jacek� Skowroński� -� kobieta� po�
przejściach,� mężczyzna� z� przeszłością.� A� w� literacką�
teraźniejszość�weszli� razem�pięć� lat� temu.�Ona� -�pisy-
wała�utwory�obyczajowe,�on�-�sensacyjne.�Udało�im�się�
połączyć�siły�i�wypracować�jednolity�styl.�

Maria Ulatowska, Jacek Skowroński 
I tak nie przestanę Cię kochać

Czy�można�pokochać�cudze�dziecko?�
� Nadia� i� Anita� to� skłócone� siostry,� które� jeszcze�

w� dzieciństwie� rozdzielił� mur� wzajemnej� niechęci.� Są�
absolutnie�różne,�ale�łączy�je�pewne�wspólne�doświad-
czenie�życiowe:�ich�partnerzy�mają�dzieci�z�poprzednich�
związków.� Zbieg� okoliczności,� a� może� przeznaczenie,�
sprawia,� że� po� latach�milczenia� obie� spotykają� się� na�
zajęciach�grupy�wsparcia,� to� tu� kobiety,�będące�w�po-
dobnej�sytuacji,�mogą�porozmawiać�o�tym,�do�czego�nie�
wypada�głośno�się�przyznawać:�o�nienawiści�do�dziecka�
„tej�pierwszej”�i�nieradzeniu�sobie�z�rolą�macochy.�

�Nadia� i�Anita� stają�w�obliczu�dramatów� i� trudnych�
wyborów,� muszą� zdobyć� się� na� mnóstwo� cierpliwości�
i�dobrej�woli.�Czy�potrafią�dać�sobie�nawzajem�wspar-
cie,� czy� też� zadawnione�urazy�okażą� się�ważniejsze�od�
siostrzanej�więzi?�

Danuta�Awolusi,�rocznik�86`�–�Ślązaczka,�mieszkająca�
obecnie�w�Warszawie.�Pisarka,�autorka�tekstów,�od�kilku�
lat�prowadzi�blog�recenzencki�„Książki�Zbójeckie”.�

Danuta Awolusi 
Macochy

Nowa�książka�autora�bestselleru�„Jak�podrywają�szejko-
wie”.�Wstrząsająca�historia�Polki�pracującej�w�najsłynniej-
szych�arabskich�liniach�lotniczych.

O�podobnych�koszmarach�nikt�nie�mówi.�Ona�zdecydo-
wała�się�przerwać�milczenie.

Praca�stewardesy�w�luksusowych�arabskich�liniach�lotni-
czych�miała�być�spełnieniem�marzeń�-�okazała�się�najwięk-
szym�horrorem�w�jej�życiu.

Anna�podróżuje�po�świecie,�świetnie�zarabia,�a�do�tego�
na� pokładzie� samolotu� spotyka� mężczyznę� swych� snów.�
Przystojny,�szarmancki�i�niebywale�bogaty�Arab�wydaje�się�
księciem�z�bajki,�ale�z�czasem�ujawnia�prawdziwe�oblicze.�
Dziewczyna�wpada�w� pułapkę.� Seria� tajemniczych� samo-
bójstw,� sekrety� z� przeszłości� i� honorowe� zemsty� rządzą�
światem�mężczyzn,�dla�których�kobiety�są�tylko�narzędziem�
do�zaspokajania�wyuzdanych�żądz.�

Jak�wygląda�praca�w� jednych� z� najbogatszych� linii� lot-
niczych�na�świecie?�Do�czego�jest�zdolny�zakochany�Arab?�
I�czy�można�uciec�z�piekła?

Marcin Margielewski 
Była arabską stewardesą 

Trzeci� i� ostatni� tom� serii� o�Agacie� Stec,� kontrower-
syjnej� policjantce� z� gdańskiego� wydziału� śledczego.�
Po� zabójstwie� ważnego� świadka�w� śledztwie� po� serii�
makabrycznych�morderstw�w�Gdańsku,�gdyńskiego�biz-
nesmena�Jacka�Biernata,�mężczyzny�wyjątkowo�bliskie-
go�komisarz�Agacie�Stec,�niespodziewanie�to�ona�nagle�
znajduje� się�w�kręgu�podejrzeń� i�mimo�braku�przeko-
nujących�dowodów�trafia�do�aresztu.�Bez�środków�na�
zapłacenie� absurdalnie� wysokiej� kaucji� ustanowionej�
przez� prokuratora,� zmuszona� jest� przyjąć� pomoc� bra-
ta,�znanego�psychologa�Artura�Kamińskiego.�Rola,�jaką�
specjalizujący� się� w� pracy� z� psychopatami� Kamiński�
odgrywa�w�ostatnich�wydarzeniach,�jest�coraz�bardziej�
podejrzana.�Stec�postanawia�podjąć�jego�niebezpiecz-
ną�grę,�by�wymierzyć�mu�sprawiedliwość.�W�pewnym�
momencie�zdaje�sobie�jednak�sprawę,�że�nieświadomie�
z�łowcy�stała�się�zwierzyną.�Nie�wie,�o�jaką�stawkę�toczy�
się�gra,�nie�wie� też,�czyje� tajemnice�są�motorem�zda-
rzeń.

Piotr Borlik 
Białe kłamstwa

Z�okazji�trzeciej�rocznicy�Światowych�Dni�Młodzieży�w�sobotę�(14.09)�odbył�się�koncert�mu-
zyki�chrześcijańskiej.�Na�rynku�w�Nowym�Bytomiu�zaprezentowały�się�rudzkie�schole�para-
fialne�oraz�zespół�niemaGOtu.

Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z rudzkich scholii. 

– Dzięki temu wydarzeniu poczułam 
klimat sprzed trzech lat, kiedy w Krako-
wie odbywały się Światowe Dni Mło-
dzieży. Był to czas, który sprawił, że cała 
Polska się zjednoczyła i wszyscy razem 
świętowali. Udowodniliśmy wtedy, że 
jesteśmy gościnnym narodem, otwartym 
na drugiego człowieka. W organizację 
ŚDM byli także zaangażowani nasi ru-
dzianie, którzy gościli w swoich domach 
około pół tysiąca pielgrzymów z całego 

świata – Włoch, USA, Francji, Kolum-
bii, Brazylii oraz Burkina Faso. Ten 
piękny czas zostawił w naszej pamięci 
cudowne wspomnienia, do których war-
to wracać – powiedziała Grażyna Dzie-
dzic, prezydent Rudy Śląskiej. 

Wydarzenie rozpoczęło się wspólną 
modlitwą, po czym wystąpiły dzieci 
i młodzież z parafii dekanatów Ruda 
oraz Kochłowice. Na scenie zaprezento-
wały się m.in.: „Boże nutki” z parafii 

p.w. św. Barbary w Bykowinie, schola 
dziecięca „Familia” z parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Kochłowicach oraz 
schola „Duchu Ogniu” z parafii p.w. Du-
cha Świętego w Czarnym Lesie. Swój 
repertuar zaprezentował również zespół 
niemaGOtu.  Honorowy patronat nad 
koncertem objęli: Arcybiskup Metropo-
lita Katowicki Wiktor Skworc oraz pre-
zydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.
 Tekst i foto: AL

Na scenie zaśpiewały  
Katarzyna Sroka i Marta Mansfeld.Gwiazdą koncertu był zespół niemaGOtu. W koncercie na rynku uczestniczyło wielu mieszkańców
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REKLaMa

Wspólnymi siłami szukamy najlepszych rozwiązań
Z dr hab. n. med. Tomaszem Koszutskim,  kierownikiem oddziału Chirurgii i Urologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka a także konsultantem krajo-
wym w dziedzinie urologii dziecięcej rozmawiamy m.in. o współpracy ze Szpitalem Miejskim w Rudzie Śląskiej.

– Jest pan mieszkańcem Rudy 
Śląskiej i tutejszy szpital nie jest pa-
nu obcy...

– Rudzki Szpital Miejski jest mi bli-
ski, ponieważ to szpital w moim miej-
scu zamieszkania. Ruda Śląska to mia-
sto, w którym odbywałem staż więc 
miałem okazję już na początku mojej 
zawodowej drogi pracować w tym 
mieście. Moja ścisła współpraca 
z odziałem neonatologicznym rozpo-
częła się, gdy jego ordynatorem został 
prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliń-
ski, którego odbieram jako najlepsze-
go specjalistę w tym zakresie, w Pol-
sce. Cieszę się tym bardziej, że to tro-
chę moja zasługa, że tego specjalistę 
udało się ściągnąć do Rudy Śląskiej. 
Prof. Świetliński pracował wówczas 
w innej placówce, poza naszym woje-
wództwem, ale udało się go ściągnąć 
do miasta i dzięki temu zapoczątko-

wały się dobre zmiany w tej dziedzinie 
w rudzkim szpitalu. Moim zdaniem to 
obecnie najbardziej prężny oddział In-
tensywnej Terapii Noworodka w wo-
jewództwie. Przyjąłem wówczas pro-
pozycję konsultowania dzieci leczo-
nych w Rudzie i to trwa do dziś.

– Jak wyglądają te konsultacje?
– Na co dzień pracuję w Górnoślą-

skim Centrum Zdrowia Dziecka w Ka-
towicach, ale w każdym przypadku, 
kiedy potrzebna jest konsultacja malu-
cha dojeżdżam i wspólnymi siłami ze 
specjalistami z Rudy Śląskiej szuka-
my najlepszych rozwiązań.  W przy-
padkach pilnych zdarzało mi się już 
operować na bloku położniczo  – gine-
kologicznym, którym kieruje kolejny 
bardzo dobry specjalista dr hab.  
n. med. Wojciech Cnota. Oddziały, 
z którymi współpracuję to bardzo do-
brze wyposażone oddziały i bardzo 

dobrze się tutaj pracuje. Personel jest 
tutaj na bardzo wysokim poziomie. 
Chcę też podkreślić współpracę po-
między oddziałem ginekologiczno-
położniczym i neonatologią. Ta ścisła 
współpraca powoduje, że opieka nad 
matką i dzieckiem jest na bardzo wy-
sokim poziomie i nawet te bardzo 
trudne i skomplikowane przypadki 
mają ogromne szanse na szczęśliwe 
rozwiązanie. Ta droga wyznaczona 
wiele lat temu przez prof. Janusza 
Świetlińskiego jest obecnie kontynu-
owana i rozwijana. Dzięki temu Ruda 
Śląska to ważny punkt na medycznej 
mapie w dziedzinie ratowania życia 
najmłodszym pacjentom.

– Uczestniczy pan także w wyjąt-
kowych na skalę regionu skompli-
kowanych zabiegach wykonywa-
nych od ponad roku właśnie w Ru-
dzie Śląskiej… – Kilka razy miałem już okazję 

uczestniczyć w  zabiegach zwanych 
procedurą exit, czyli procedurą pole-
gającą na tym, że rodzące się dziecko 
z poważnymi problemami w czasie 
cięcia cesarskiego, nie jest odcinane 
od pępowiny. Podczas tych skompli-
kowanych zabiegów utrzymujemy 
krążenie pępowinowe i w tym czasie 
wykonuje się procedury, które ratują 
tym dzieciom życie. Tu zespół musi 
być bardzo precyzyjny, gdyż   taki 
zabieg nie powinien trwać dłużej niż 
20 minut. To wymaga od wszystkich 
uczestniczących w zabiegu specjali-
stów wysokiej precyzji, umiejętno-
ści, szybkich i trafnych decyzji  
oraz zaangażowania. To zabiegi ratu-
jące życie. Z rudzkimi położnikami 
współpracuję, także w zakresie dia-
gnostyki prenatalnej. Szukamy do-
brych rozwiązań, które w danym 
przypadku będą najlepsze dla matki 
i dziecka.  

– Wróćmy jeszcze do początków. 
Od wielu lat mieszka pan w Rudzie 
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Śląskiej, choć to niej jest pana mia-
sto rodzinne. Pracuje pan w Kato-
wicach, a jednak to właśnie Ruda 
Śląska jest panu tak bliska…

– Zacząłem pracę jako lekarz  
w 1984 roku w nieistniejącym już dziś 
szpitalu dziecięcym w Rudzie 1. To 
był czas poszukiwania mojej drogi  
zawodowej i los skierował mnie  do 
Bytomia, a później do Katowic gdzie 
jestem do dzisiaj.

Ruda Śląska to jednak teraz moje 
rodzinne miasto. Tutaj mieszkam 
z moją żoną Urszulą, która namówiła 
mnie do zamieszkania w Rudzie Ślą-
skiej na stałe, i to była bardzo dobra 
decyzja. Tutaj urodziły się nasze dzie-
ci i tutaj spędzamy czas z wnukami. 
Dlatego też  jak przyjeżdżam do rudz-
kiego szpitala, na konsultacje naj-
młodszych pacjentów czuję się jak  
w domu. To zasługa bardzo fachowe-
go personelu tej placówki, dzięki któ-
remu mały pacjent zaraz po urodzeniu 
jest w bardzo dobrych rękach.  

AW

OSTATNIE WOLNE

WRZEŚNIOWE TERMINY!
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Amelia Bubisz
córka Agnieszki i Daniela

ur. 21.08 (2450 g i 54 cm)

Amelka Skicka
córka Martyny i Jakuba 

ur. 22.08 (3300 g i 54 cm)

Liliana Łakomy 
córka Małgorzaty i Grzegorza

ur. 23.08. (2660 g)

Julia Godoj 
córka Elżbiety i Adriana

ur. 24.08 (3870 g i 56 cm)

Nathan Błach
syn Angeliki i Damiana 

ur. 22.08 (3250 g i 54 cm)

Oliwia Kobyłecka
córka Izabeli i Marcina

ur. 21.08 (3090 g i 56 cm)

Hanna Kunicka
córka Magdaleny i Tomasza
ur. 21.08. (3375 g i 55 cm)

Zuzanna Jarzynka
córka Sylwii i Michała

ur. 25.08 (3770 g i 57 cm)

Karolina Janik
córka Magdaleny i Mateusza
ur. 24.08 (3680 g i 54 cm) 

Zofia Rambau
córka Oli i Pawła 

ur. 24.08 (2450 g i 49 cm)

Brunon Mike 
syn Edyty i Kamila

ur. 24.08 (3660 g i 56 cm)

Szymon Sulej 
syn Dominiki i Adama 

ur. 24.08 (3140 g i 53 cm)

Julian Pasiek
syn Karoliny i Łukasza

ur. 27.08 (3300 g i 54 cm)

Julia Chobot
córka Marty i Piotra

ur. 30.08 (3450 g i 53 cm)

Julia Muszyńska
córka Kamili i Dawida

ur. 28.08 (2200 g)

Mikołaj Fałda
syn Aleksandry i Grzegorza
ur. 27.08 (3715 g i 59 cm)

Lena Lipka 
córka Darii i Dawida

ur. 28.08 (3450 g i 54 cm)

Adriana Pabich
córka Agnieszki i Łukasza
ur. 25.08 (3230g i 53 cm)

Wojciech Głowacki
syn Sandry i Dawida
ur. 31.08 (4000 g) 

Łucja Teresa Pfajfer
córka Kamili i Sebastiana
ur. 31.08 (3790 g i 57 cm)

Franciszek Borowiecki
syn Roksany i Michała

ur. 31.08 (3850 g i 56 cm)

Stanisław Piotrowicz
syn Moniki i Michała

ur. 30.08 (3470 g i 57 cm)

Emilia Mora 
córka Moniki i Tomasza

ur. 1.09 (2020 g i 48 cm)

Bartłomiej Chyrek
syn Dagmary i Kamila

ur. 28.08 (3480 g i 55 cm)

Seweryn Kaniuka 
syn Beaty i Michała

ur. 8.09  (3510 g i 55 cm)

Matylda Świder
córka Justyny i Tomasza
ur. 7.09 (2960 g i 51 cm)

Magdalena Dąbkowska 
córka Barbary i Mateusza
ur. 8.09 (3340 g i 57 cm)

Laura Haśnik 
córka Anny i Arkadiusza

ur. 26.08 (3040 kg, 53cm)

Patryk Faruga 
syn Katarzyny i Jana

ur. 5.09 (3000 g i 52 cm)

Stanisław Strzecha
syn Elżbiety i Tomasza

ur. 5.09 (3590 g i 56 cm)

Lilianna Kluska
córka Pauliny i Dawida 

ur. 6.09 (2960 g i 53 cm)

Krzysztof Jurzec 
syn Julity i Marka

ur. 5.09 (3450 g i 57 cm)

Kalina Majewska 
córka Justyny i Sebastiana
ur. 4.09 (2865 g i 51 cm)

Kacper Kowalski
syn Karoliny i Marcina

ur. 3.09 (2020 g i 53 cm)

Wojtek Wesoły
syn Magdaleny i Adama
ur. 6.09 (3360 g i 54 cm)

Wojtek Skrzyczek
syn Magdaleny i Łukasza
ur. 6.09 (3220 g i 56 cm)

Michał Gazdecki
syn Anny i Adama

ur. 5.09  (2850 g i 53 cm)

Julia Fiszer 
córka Justyny i Adama

ur. 5.09 (3495 g i 53 cm)

Nadia Gąsior 
córka Klaudii i Michała

ur. 6.09 (3215 g i 53 cm)

Zuzanna Rajda
córka Teresy

ur. 5.06 (3618 g )
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Ognisko i piraci
BYKOWINA

Po raz ósmy w Ośrodku Adaptacyj-
nym dla Dzieci Niepełnosprawnych  
w Bykowinie odbył się „Wieczór Har-
cerski”. Pirackie opowieści były moty-
wem przewodnim tegorocznego spotka-
nia. Dzieci, rodzice raz przyjaciele 
ośrodka brali udział w zabawach, grach 

Murał powstał przy ul. Nałkowskiej w Rudzie 1.

Wyjątkowy mural
RUDA
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OGŁOSZENIE

terenowych i wspólnie śpiewali przy 
ognisku. – Cudownie było z dzieciakami 
rozpalić ognisko oraz szukać pirackiego 
skarbu. Dziękuję za te wszystkie pozy-
tywne emocje i dobrą zabawę. Wspania-
le zobaczyć tyle uśmiechniętych buzi. 
Ten widok zachowam  w pamięci i sercu 

na długi czas – mówiła podczas spotka-
nia prezydent miasta Grażyna Dziedzic. 
Przypomnijmy, że ośrodek Adaptacyjny 
w Bykowinie działa od 1990 roku, a od 
2015 roku przy ośrodku powstało sto-
warzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepeł-
nosprawnych ,,Jaskółka”. Red

Ognisko pomogła rozpalić  
prezydent Grażyna Dziedzic.

Ośrodek Adaptacyjny w Bykowinie opanowali piraci.
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informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�Urzędu�Miasta 

wykazu�lokalu�mieszkalnego�usytuowanego�na�terenie�Miasta�Ruda�Śląska:
ul.�Zygmunta�Krasińskiego�nr�3A/1,

stanowiącego�własność�Miasta�Ruda�Śląska�a�przeznaczonego�do�sprzedaży� 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

OGŁOSZENIE

Wykład, spacer historyczny, 
a przede wszystkim możliwość współ-
tworzenia muralu powstańczego – to 
oryginalna propozycja, z której mogli 
skorzystać mieszkańcy Rudy Śląskiej.

– Powstania Śląskie stanowią jedno 
z najważniejszych wydarzeń wpływa-
jących na powojenną historię Niepod-
ległej – podkreśla Sławomir Nawrot. 
– W tym roku przypada setna rocznica 
wybuchu pierwszego z nich, którą 
chcieliśmy upamiętnić poprzez działa-
nia edukacyjne, spacer historyczny 
oraz stworzenie muralu powstańczego 
– informuje.

Mural powstał w centralnej części 
osiedla Mickiewicza w Rudzie Ślą-
skiej, przy ul. Nałkowskiej. Jego wi-
dok przypomina mieszkańcom o waż-
nych wydarzeniach historycznych.  
– Mam nadzieję, że będzie również za-

chętą do tego, by lepiej poznać histo-
rię Rudy Śląskiej, jak i całego regionu  
– dodaje. W malowaniu mógł wziąć 
udział każdy, a wszelkie niezbędne na-
rzędzia i materiały konieczne do jego 
powstawania zapewnił artysta.

W niedzielę, 15 września, odbył się 
spacer po miejscach związanych z Po-
wstaniami Śląskimi. Przewodnikiem 
grupy był Mateusz Kitel, historyk 
z Muzeum Miejskiego. 

Projekt jest wynikiem prac koalicji: 
Fundacji „Wspólnota Wielopokole-
niowa”, Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 im. A. Mickiewicza oraz 
Muzeum Miejskiego im. M. Chrobo-
ka. Projekt dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego „Niepodle-
gła” na lata 2017-2022 w ramach Pro-
gramu Dotacyjnego „Koalicje dla Nie-
podległej”. AW
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Podobnie jak w latach poprzednich, także w bieżącym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
pełni rolę realizatora, fi nansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażo-
wego programu „Aktywny Samorząd”.

Zmiany w pilotażowym 
programie „Aktywny Samorząd”
realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2019 roku preferowane są wnio-
ski osób niepełnosprawnych, które są 
zatrudnione oraz osób poszkodowa-
nych w wyniku działania żywiołu lub 
innych zdarzeń losowych w latach 
2018-2019. 

W bieżącym roku ponownie został 
uruchomiony nabór wniosków o dofi -
nansowanie zakupu wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym w ra-
mach Obszaru C Zadanie 1.

W przypadku realizacji Obszaru C 
zadania 1 maksymalna kwota dofi nan-
sowania wynosi 10 000 zł, a minimalny 

udział własny to 10%. Jeżeli wniosko-
dawca nie będzie zatrudniony, ani nie 
będzie się uczyć, to warunkiem przy-
znania pomocy (tylko w tym przypad-
ku) jest pozytywna opinia eksperta 
PFRON. 

W celu usprawnienia działania zle-
cenie na zaopatrzenie w wyroby me-
dyczne na wózek inwalidzki o napędzie 
elektrycznym (specjalny) posiadane 
przez Wnioskodawcę i potwierdzone 
przez NFZ, jest równoważne z pozy-
tywną opinią eksperta PFRON. Wnio-
ski osób posiadających zlecenie nie 
wymagają dodatkowej opinii eksperta 
PFRON. Osoby w wieku emerytalnym 
mogą uzyskać wsparcie w programie 
pod warunkiem, że są zatrudnione.

Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie www.pfron.org.pl (otwie-
ra się w nowym oknie) w zakładce Ak-
tywny Samorząd.

Z uwagi na duże zainteresowanie 
uzyskaniem dofi nansowania do zakupu 
wózka o napędzie elektrycznym oraz 

krótkim terminem na złożenie wniosku 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych podjął decy-
zję o przedłużeniu terminu przyjmowa-
nia wniosków na realizację  Moduł I 
Obszar C Zadanie 1 do 30.09.2019 r.

Uwaga Studenci
Kontynuowany będzie Moduł II 

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 
poziomie wyższym dla osób ze znacz-
nym i umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności pobierających naukę w:

a) w szkole policealnej,
b) w kolegium,
c) w szkole wyższej (studia pierw-

szego stopnia, studia drugiego stopnia, 
jednolite studia magisterskie, studia 
podyplomowe lub doktoranckie pro-
wadzone przez szkoły wyższe w syste-
mie stacjonarnym/dziennym lub nie-
stacjonarnym/wieczorowym/zaocz-
nym lub eksternistycznym, w tym za 
pośrednictwem Internetu), a także 
osób, które przewód doktorski otwo-
rzyły poza studiami doktoranckimi.

W ramach Programu Studenci mogą 
otrzymać dofi nansowanie do kosztów 
opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek 
na pokrycie kosztów kształcenia 
do wysokości 1 000 zł uzależniony 
m.in. od etapu kształcenia. 

W celu zachęcenia Studentów doda-
tek do kształcenia może być zwiększo-
ny nie więcej niż o 800 zł w przypadku, 
gdy wnioskodawca posiada podpis 
elektroniczny/Profi l zaufany na plat-
formie ePUAP i złoży wniosek o dofi -
nansowanie w formie elektronicznej 
w Systemie Obsługi Wsparcia.

System SOW umożliwia osobom 
niepełnosprawnym i podmiotom dzia-
łającym na ich rzecz aplikowanie 
o środki PFRON będące w gestii jed-
nostek samorządowych za pomocą In-
ternetu. Dzięki nowoczesnej platformie 
informatycznej można uzyskać infor-
mację na temat wsparcia dostępnego 
z PFRON, a następnie wypełnić, pod-
pisać i złożyć wniosek, dokonać ewen-
tualnych wyjaśnień i uzupełnień, pod-

pisać umowę oraz rozliczyć dofi nanso-
wanie. 

Aktualnie jedynie wnioski z Modułu II 
przyjmowane będą w formie elektro-
nicznej. Od 2020 roku wszystkie wnio-
ski w ramach Aktywnego Samorządu 
będą przyjmowane również w formie 
elektronicznej.

Wnioski na semestr zimowy 
2019/2020 w formie papierowej i elek-
tronicznej przyjmowane są w okresie 
od 23.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

Szczegółowych informacji na temat 
realizacji zadania udzielają pracownicy 
Działu Opieki nad Osobami Starszymi 
i Niepełnosprawnymi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Markowej 20, parter 
pokój nr 9.

Pracownicy Działu przyjmują w na-
stępujących godzinach: w poniedziałki 
14-16.30, we wtorki, środy i piątki 8-10 
oraz w czwartki 14-15. Informacje 
można również uzyskać pod numerem 
telefonu 32 344-03-10, wew. 304.
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RUDA ŚLĄSKA - RUDA
ul. Bujoczka 24

21 września 2019 r.
godz. 15.00-18.00

pyszny chleb „z tustym” 

• 
prosto z piekaroka

,,O czym marzą drzewa” 

• 
– spektakl ekologiczny dla dzieci

abfal-art czyli drugie życie odpadów

• 
– warszaty artystyczne z Muzeum Miejskim

kartofl ane harce 

• 
– opowieści i zabawy z kartofl em

śląskie śpiewanie 

• 
z Krzysztofem Prockiem 

– opowieści i zabawy z kartofl em

– opowieści i zabawy z kartofl em

– opowieści i zabawy z kartofl em

– opowieści i zabawy z kartofl em
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30 września rozpocznie się kolejna seria spotkań prezydent Rudy Śląskiej z mieszkańcami. – Podczas zebrań w dzielnicach 
chcemy między innymi porozmawiać o konsekwencjach finansowych, jakimi zostaną obarczone samorządy w związku ze 
zmianami w prawie i systemie wynagrodzeń. Ostatnie decyzje rządu odbiją się negatywnie na gminnych budżetach, a to 
może oznaczać konieczność znacznych cięć finansowych, również w zakresie inwestycji – tłumaczy prezydent Grażyna Dzie-
dzic. Podczas spotkań dzielnicowych rudzianie dowiedzą się także o planach rozwoju miasta, sami zaś będą mogli zgłosić 
swoje problemy oraz uwagi. Inicjatywa obywatelskich zebrań jest realizowana w mieście co pół roku już od 8 lat.

Jesień z prezydentem w dzielnicach
Podczas jesiennej serii prezydent 

Grażyna Dziedzic wraz ze swoimi za-
stępcami w pierwszej kolejności przed-
stawi stan realizacji tegorocznych in-
westycji oraz remontów infrastruktury. 
– Są to informacje, na które mieszkańcy 
najbardziej czekają, bo interesuje ich 
to, co konkretnie dzieje się w ich okoli-
cy. Czasami są to z pozoru niewielkie 
zadania, ale z perspektywy mieszkańca 
często są ważniejsze od niejednej wie-
lomilionowej inwestycji – zauważa wi-
ceprezydent Krzysztof Mejer.

Jak się okazuje, z tymi ostatnimi mo-
że być w kolejnych miesiącach różnie. 
Realnym zagrożeniem dla ich realiza-
cji są bowiem decyzje rządowe w spra-
wie wprowadzenia zerowej stawki PIT 
dla osób do 26. roku życia oraz zapo-
wiedź kolejnych zmian w podatkach 
dochodowych, które obejmą już więk-
szą liczbę podatników. – Pracujący 
mieszkańcy z jednej strony zyskają,  
z drugiej strony mogą stracić na jako-

ści życia w mieście. Do tego mogą nie-
stety prowadzić skutki rządowych de-
cyzji. W przypadku Rudy Śląskiej 
w ciągu roku wpływy z tego tytułu mogą 
być mniejsze nawet o 27 mln zł. Jeżeli 
rząd nie znajdzie pomysłu na zrekom-
pensowanie tych ubytków, najzwyczaj-
niej w świecie będziemy musieli ciąć 
wydatki – zastrzega Grażyna Dziedzic.

Jak podkreślają władze miasta, spo-
tkania oprócz celów informacyjnych 
pełnią także rolę edukacyjną. – Wspól-
ne rozmowy pozwalają wytłumaczyć 
rudzianom to, w jakich realiach muszą 
funkcjonować samorządy i na co po-
zwala nam prawo przy realizacji po-
szczególnych zadań. Można powie-
dzieć, że spotkania te są taką wzajemną 
lekcją samorządności – podkreśla 
Krzysztof Mejer.

Co warte podkreślenia, w spotka-
niach organizowanych w Rudzie Ślą-
skiej udział biorą również urzędnicy.  
– Wychodzimy z założenia, że to oni re-

alizując poszczególne zadania mają 
największą wiedzę na ich temat. Przy 
zgłoszeniu problemów przez mieszkań-
ców mogą zapoznać się na miejscu z ich 
szczegółami i w ten sposób są w stanie 
niemal od razu przystąpić do działa-
nia. Obecność fachowców z poszcze-
gólnych wydziałów magistratu pozwa-
la także na dokładne objaśnienie nie-
których zawiłych procedur, którymi 
obciążony jest samorząd – informuje 
Grażyna Dziedzic.

Pierwsze z jesiennych spotkań odbę-
dzie się w poniedziałek 30 września 
w R.O.D. Sielanka w Bykowinie. Po-
zostałe spotkania odbędą się w paź-
dzierniku. 

Spotkania dzielnicowe zostały zapo-
czątkowane przez prezydent Grażynę 
Dziedzic w 2011 roku i odbywają się 
zawsze wiosną i jesienią. Do tej pory 
odbyło się już 147 zebrań dzielnico-
wych. W sumie wzięło w nich udział 
już blisko 7 tys. osób. TK

HARMONOGRAM JESIENNYCH SPOTKAŃ 
Z MIESZKAŃCAMI

30 IX – poniedziałek – godz. 17.00 – Bykowina  
R.O.D. Sielanka – ul. Plebiscytowa – ogródki działkowe

3 X – czwartek – godz. 17.00 – Ruda  
MDK, ul. Janasa 28

7 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Godula i Orzegów 
SP nr 40, budynek A: ul. Joanny 13 

8 X – wtorek – godz. 17.00 – Nowy Bytom i Chebzie 
MCK, ul. Niedurnego 69 

14 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Kochłowice  
ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90

17 X – czwartek – godz. 17.00 – Wirek i Czarny Las 
SP 8 – ul. Główna 1 

21 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Halemba  
SP nr 24, budynek B (dawniej gimnazjum), ul. ks. Lexa 14

28 X – poniedziałek – godz. 17.00 – Bielszowice  
Dom Kultury, ul. Kokota 170

Między ścieżką rowerową a chodnikiem stanęły ławki i stojaki na rowery.

Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej i chodnika, które połączyły ulice Narcyzów i Chryzantem w Rudzie Śląskiej – Rudzie. – Powstało komfortowe doj-
ście i dojazd rowerowy do pobliskiej szkoły, dzięki budowie oświetlenia bardziej bezpieczne niż do tej pory – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Ulice połączone ścieżką

Łącznik powstał na ponad  
300-metrowym odcinku, który wcze-
śniej był terenem nieużytkowym. No-

wy chodnik i ścieżka rowerowa swój 
początek mają za skrzyżowaniem przy 
ul. Narcyzów w rejonie budynku  

nr 32. Łącznik kończy się natomiast 
w rejonie skrzyżowania ul. Chryzan-
tem, tuż przy szkole. – Chodnik z kost-

ki betonowej ma 2 metry szerokości, 
a ścieżka rowerowa z asfaltu w kolo-
rze czerwonym od 2 do 3 metrów sze-
rokości. Pomiędzy chodnikiem a ścież-
ką powstał zieleniec, na którym zloka-
lizowane zostały ławki, stojaki na ro-
wery czy kosze – informuje Bartosz 
Wójcik z Wydziału Dróg i Mostów 
UM. W trakcie prac wybudowane zo-
stało także nowe oświetlenie LED na 
15 słupach. Koszt realizacji całego za-
dania wyniósł ponad 660 tys. zł.

Budowa łącznika to tylko jedna 
z inwestycji drogowych realizowa-
nych w dzielnicy Ruda. Przypomnij-
my, że trwa tam też przebudowa  
ul. Piastowskiej. Inwestycja ma kosz-
tować ponad 27 mln zł, z czego  
18,3 mln zł zarezerwowano w tego-
rocznym budżecie. Zakres prac obej-
muje odcinek prawie 2 kilometrów, 
wymianę nawierzchni, budowę nowe-
go mostu nad rzeką Bytomką, chodni-
ków, ścieżek rowerowych, zatok auto-
busowych i postojowych, oświetlenia 
LED oraz zbiorników retencyjnych, 
wykonanie kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej, przebudowę sieci wodo-

ciągowej, gazowej i teletechnicznej 
oraz linii energetyczna, a także likwi-
dację torowiska po dawnej linii tram-
wajowej nr 18.

Ponadto w kwietniu br. w dzielnicy 
Ruda zakończyła się budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazy-
nowej i Brańskiego. Realizacja tego 
zadania objęła wykonanie nawierzch-
ni jezdni z betonu asfaltowego, chod-
nika i ścieżki rowerowej z kostki beto-
nowej, zatoki autobusowej z kostki 
granitowej i miejsc postojowych z płyt 
ażurowych. Dodatkowo wykonano 
kanalizację deszczową i oświetlenie 
uliczne, a także rozbiórkę nieużywa-
nego już torowiska tramwajowego. 
W ramach inwestycji znalazła się też 
budowa oświetlenia drogowego ulicy 
Brańskiego od ronda do skrzyżowania 
z ulicą Narcyzów oraz doświetlenie 
przejścia dla pieszych przy ul. Wolno-
ści. Budowa ronda kosztowała ponad 
9 mln zł.

W budżecie miasta w 2019 roku na 
inwestycje zarezerwowano prawie 
141 mln zł, w tym prawie 56,7 mln zł 
na zadania drogowe. WG
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Blisko 14 tysięcy interwencji przeprowadziła tylko w tym roku rudzka Straż Miejska. – Ta liczba najlepiej świadczy o tym, że formacja ta jest potrzebna w na-
szym mieście – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Poza zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku, strażnicy prowadzą wiele akcji edu-
kacyjnych i profilaktycznych – dodaje. Święto Straży Miejskiej było okazją, by podziękować za zaangażowanie i efektywne wykonywanie obowiązków wszyst-
kim rudzkim strażnikom.

Strażnicy świętowali
– Bardzo dziękujemy za to, co robi-

cie, bo nie wyobrażam sobie swojej 
pracy właśnie bez pomocy Straży 
Miejskiej. Dziękuję za Wasze zaanga-
żowanie oraz trud, jaki wkładacie  
w wykonywanie swoich obowiązków. 
Dziękuję również za to, że nie zapomi-
nacie o swojej pracy także w dniach 
wolnych od służby i nawet wtedy po-
dejmujecie interwencje, a swoją po-
stawą dajecie przykład innym – zazna-
czył Krzysztof Mejer, wiceprezydent 
Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. 

– Mieszkańcy często korzystają  
z naszej pomocy, a akcje, które prze-
prowadzamy, znacznie zwiększają 
bezpieczeństwo i komfort życia miesz-
kańców – podkreśla Marek Partuś, ko-
mendant Straży Miejskiej w Rudzie 
Śląskiej. Popularnością cieszy się np. 
znakowanie rowerów. W tym roku 
z akcji tej skorzystało 57 osób, 
a w ubiegłym oznakowano 210 rowe-
rów. Rudzcy strażnicy pomagają rów-
nież w razie kłopotów przy urucha-
mianiu pojazdów. W tym zakresie 
rudzcy strażnicy miejscy pomogli 
mieszkańcom aż 557 razy, przede 
wszystkim w okresie zimowym, ale 
tego typu interwencje zdarzają się 
przez cały rok.

Strażnicy z Rudy Śląskiej prowadzą 
również regularne kontrole akwenów 
wodnych, w których wbrew zakazom 

kąpią się mieszkańcy. – Pouczamy ich 
o niebezpieczeństwie oraz wydajemy 
„mandaty zaufania”, które uprawnia-
ją do bezpłatnego skorzystania z base-
nu miejskiego – mówi Marek Partuś. 
W tym roku było ich 58. Mandat moż-
na otrzymać tylko raz. Osoba przyła-
pana na nielegalnej kąpieli po raz ko-
lejny nie jest już traktowana ulgowo 
i za tego typu wykroczenie może 
otrzymać zgodnie z art. 55 kodeksu 
wykroczeń karę grzywny sięgającą 
nawet 250 zł lub karę nagany.

Straż Miejska nadzoruje również pra-
ce społecznie użyteczne. Dzięki współ-
pracy SM z Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej do końca sierpnia tego 
roku uprzątnięto już 124 działki, z któ-
rych zebrano blisko 144 tys.  
litrów odpadów. W ubiegłym roku 
sprzątnięto 82 działki, z których usunię-
to prawie 106 tys. litrów odpadów. Prze-
prowadzono również 477 kontroli pose-
sji pod kątem gospodarki odpadami.

Przypomnijmy, że Straż Miejska 
funkcjonuje w Rudzie Śląskiej już  
28 lat. W ubiegłym roku  interwenio-
wała prawie 31 tys. razy, ujęła blisko 
11 tys. sprawców wykroczeń oraz  
57 sprawców przestępstw. Skierowa-
ła blisko 400 wniosków o ukaranie, 
a także nałożyła prawie 5,2 tys. man-
datów karnych. Najwięcej interwen-
cji dotyczyło wykroczeń przeciwko 

Podczas uroczystości wręczono 8 awansów oraz 10 nagród.

bezpieczeństwu i porządkowi w ko-
munikacji – w minionym roku było 
ich dokładnie 3826. Strażnicy inter-
weniowali też przeciwko zakłócaniu 
porządku i spokoju publicznego 
(1198), przeciwko niszczeniu urzą-
dzeń użytku publicznego (1112) oraz 
działaniom łamiącym ustawę o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (3160).

Obecnie w formacji pracuje  
69 strażników oraz 10 osób cywil-
nych. Warto dodać, że jest wśród nich 
11 kobiet (7 funkcjonariuszek i 4 pra-
cownice cywilne). Podczas uroczyst-
ności wręczono 8 awansów oraz 10 
nagród za szczególne oddanie służbie 
i bardzo dobre wyniki pracy.

Straże Miejskie zaczęły powstawać 
w Polsce w 1991 roku, a ich działania 

zostały uregulowane przez ustawę 
o Strażach Miejskich, która została 
uchwalona 29 sierpnia 1997 roku. 
W Rudzie Śląskiej formacja została 
powołana 18 kwietnia 1991 r. Pierwot-
nie siedziba SM mieściła się w budyn-
ku urzędu miasta, a od 2007 roku jed-
nostka funkcjonuje w byłej strażnicy 
granicznej przy ul. Hallera 61 w No-
wym Bytomiu. AL

Zakończyły się prace budowlane związane z termomodernizacją budynków przy ul. Matejki 2-12, czyli tzw. harmonijki, a także przy ul. Matejki 7-9. Roboty 
były częścią projektu, w ramach którego unowocześniono też zabudowania przy numerach 2a-2b. Na całość zadania władze Rudy Śląskiej pozyskały środki 
unijne wysokości ponad 6,1 mln zł. 

Prace przy „harmonijce” zakończone
– Ta inwestycja łączy dwa z głów-

nych kierunków naszych działań, czyli 
termomodernizowanie budynków i po-
zyskiwanie środków zewnętrznych na 
inwestycje – podkreśla prezydent Gra-
żyna Dziedzic. – Kolejne budynki  
w mieście są teraz ładniejsze, bardziej 
ekologiczne i tańsze w utrzymaniu, 
a z własnych środków pokrywamy je-
dynie kilka procent wartości projektu 
– dodaje.

Zakres prac w budynkach przy  
ul. Matejki 2, 4, 6, 8, 10, 12 oraz 7, 9 
obejmował m.in. ocieplenie ścian 
i stropu poddasza, wymianę okien 
i drzwi wejściowych, wykonanie 
usprawnień pod kątem osób niepełno-
sprawnych, montaż kotłów gazowych 
z automatyką, wykonanie wewnętrz-

nej instalacji c.o. oraz w przypadku 
budynków przy ul. Matejki 2, 4, 6, 8, 
10 i 12 wykonanie instalacji gazowej 
z montażem kuchenek gazowych.

– Termomodernizacja zabudowań 
przy ul. Matejki to duży projekt. Wcze-
śniej zakończyły się prace przy nume-
rach 2a-2b. Wszystkie budynki zostały 
podłączone do nitki gazowej, która 
stanowić będzie nowe źródło ciepła  
– wylicza wiceprezydent Michał Pie-
rończyk. – Zgodnie ze złożonym przez 
nas wnioskiem cały projekt jest wart 
ponad 7,1 mln zł, a dofinansowanie ze 
środków unijnych to ponad 6,1 mln zł, 
czyli 95% kosztów kwalifikowanych  
– dodaje.

Rudzcy samorządowcy starają się 
o kolejne środki zewnętrzne na termo-

modernizację. – Czekamy na ocenę  
17 złożonych wniosków na łączną 
kwotę dofinansowania ponad  
10 mln zł. Dotyczą one budynków 
mieszkalnych przy ul. Cegielnianej 30, 
Kokota 127-129-131, Hallera 10, Si-
korek 49-51-53-55-57, Kokota 149, 
Bielszowickiej 112, Jankowskiego 6 
i 8, Różyckiego 21, Mickiewicza 1, 
Strażackiej 16a, Sobieskiego 58, Dam-
rota 5, Piastowskiej 52, Bytomskiej 
39-41, Chorzowskiej 9a, Gierałtow-
skiego 2 oraz dyrekcji MOSiR przy  
ul. Hallera – wylicza Aleksandra Kru-
szewska, naczelnik Wydziału Rozwo-
ju Miasta.

W 2019 roku miasto pozyskało już 
z Unii Europejskiej niemal 62 mln zł 
na realizację 9 projektów. Najwięk-
szym z nich jest zagospodarowanie 
wód opadowych wraz z monitorin-
giem środowiskowym – „Chronimy 

Po termomodernizacji budynki nie tylko mają nowe elewacje, 
ale przede wszystkim są bardziej ekologiczne i tańsze w utrzymaniu. 

Krople Deszczu”, dofinansowane 
kwotą ponad 43 mln zł. Na ocenę łącz-
nie z wspomnianymi wcześniej wnio-

skami termomodernizacyjnymi czeka  
29 projektów na łączną kwotę dofi-
nansowania ponad 20 mln zł. WG
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 Przedszkolna 5A Remont instalacji gazowej 2 365,51
35. Przedszkolna 9 Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 10 512,45
 Przedszkolna 9, 9A Malowanie klatek schodowych 30 216,56
36. Przedszkolna 11 Remont instalacji gazowej 2 818,75
37. Przedszkolna 13A Remont instalacji domofonowej 1 998,00
 Przedszkolna 13C Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych 9 974,36
38.	 Zasoby	ADM-1	 Montaż	nawiewników	 588,60
	 	 Wymiana	szyb	w	drzwiach	wejściowych	 649,58

TERMOMODERNIZACJA

1. Adama Huloka 5 Docieplenie budynku 344 028,77
2. Królowej Jadwigi 6  510 789,40
3. Podlas 24  772 167,56
4. Fabryczna 6  790 433,87
5. Podlas 12 Audyt energetyczny, projekt budowlany 15 424,20
6. Podlas 20  14 956,80

PAWILONY

1. Dyrekcja, Administracja nr 1, Klub „Jowisz” Roboty remontowe 2 701,78
2. Joanny 14 Remont schodów terenowych 22 714,66
3.	 Podlas	32	 Malowanie	elewacji	zewnętrznej	 13	687,96
4.	 Kardynała	Augusta	Hlonda	3	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 7	955,23
5.	 Joanny	12	 Demontaż	okna	oraz	zamurowanie	otworu	cegłami	 3	417,27

ADMINISTRACJA NR 2  
– NOWY BYTOM, Os. OBR. WESTERPLATTE

Lp.	 Adres,	nazwa	obiektu	 Planowany	zakres	rzeczowy	 Poniesione	nakłady

1.	 Zasoby	A	-	2	 refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 7	266,00
	 J.	Markowej15	 wym.	st.	okiennej	u	mieszkańca	 1	498,50
	 ks.	J.	Szymały	4a,	4b	 wym.	st.	okiennej	na	kl.	schodowych	 9	495,36
	 ks.	J.	Szymały	6a,	6b,	6c	 jw.	 14	243,04
	 ks.	J.	Szymały	8a	 jw.	 5	790,96
	 ks.	J.	Szymały	10,	12	 jw.	 28	486,08
2.	 Obr.	Westerplatte	13	 remont	części	nawierzchni	asfaltowej	 1	494,98
	 Obr.	Westerplatte	9	 jw.	 618,57
	 Obr.	Westerplatte	6	 jw.	 36	745,93
 J. St. Dworaka 9 jw. 1 426,26
 J. St. Dworaka 11 jw. 776,47
 Pokoju 3, 3a jw. 522,62
 Pokoju 3, 3a remont nawierzchni asfaltowej parkingu 36 832,68
	 Obr.	Westerplatte	11,	13	 wyk.	dodatkowych	miejsc	parkingowych	 13	900,57
 Pokoju 3, 3a jw. 18 383,74
	 ks.	J.	Szymały	10	 wykonanie	przebudowy	parkingu	 16	141,57
	 Obr.	Westerplatte	6	 wykonanie	schodów	terenowych	 13	628,29
	 Obr.	Westerplatte	6	 wykonanie	chodnika	do	schodów	terenowych	 14	586,37
	 Obr.	Westerplatte	8,	10	 wykonanie	chodnika	z	kostki	brukowej	 17	583,02
 J. St. Dworaka 9 wykonanie dodatkowych miejsc postojowych 15 803,29
 Pokoju 3, 3a wykonanie podjazdu do parkingu 14 107,73
 Ratowników 7 remont chodnika przed budynkiem 22 202,67
 Ratowników 9 jw. 24 053,72
3.	 Obr.	Westerplatte	13,	13a,	13c	 malowanie	klatek	schodowych	 36	549,79
	 Obr.	Westerplatte	8c,	8d	 jw.	 21	213,60
 Objazdowa 13, 13b jw. 31 950,74
 Objazdowa 15, 15a jw. 21 300,49
	 Obr.	Westerplatte	13a,	13b	 malowanie	ganków	piwnicznych,	suszarni	 13	162,19
 Objazdowa 15, 1a jw. 2 578,42
	 P.	Niedurnego	38	 napr.	tynków	oraz	białkowanie	ścian	i	sufitów	piwnic	 12	158,23
	 P.	Niedurnego	38	 malowanie	ganków	piwnicznych	po	pożarze	 4	860,00
	 ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	 białkowanie	ścian	i	sufitów	ganków	piwnicznych	 10	188,03
	 ks.	J.	Szymały	10,	12	 białkowanie	ścian	i	sufitów	ganków	piwnicznych	 15	240,80

12

ADMINISTRACJA NR 1 – GODULA, ORZEGÓW
Lp.	 Adres,	nazwa	obiektu	 Planowany	zakres	rzeczowy	 Poniesione	nakłady

LOKALE	MIESZKALNE	I	UŻYTKOWE	W	BUDYNKACH	MIESZKALNYCH

1.	 Wojciecha	Bogusławskiego	5		 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	wc	 4	685,87
  Wymiana stolarki okiennej 686,42
2.	 Kardynała	Augusta	Hlonda	5	 Wymiana	odcinka	pionu	wodnego	 778,79
3. Królowej Jadwigi 6, 6A Malowanie klatek schodowych 21 182,96
 Królowej Jadwigi 6A Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego oraz odcinka 6 809,75
  poziomu kanalizacji sanitarnej
 Królowej Jadwigi 6A (pustostan) Roboty remontowe 4 838,12
 Królowej Jadwigi 6 Uszczelnienie przewodu kominowego wentylacyjnego  2 530,32
	 Królowej	Jadwigi	6A	 Refundacja	za	wymianę	pieców	węglowych	 2	400,00
4. Adama Huloka 5 Malowanie klatek schodowych 13 814,36
5.	 Heleny	Modrzejewskiej	1D	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	 9	117,86
6. Joanny 28A Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 8 771,74
7.	 Heleny	Modrzejewskiej	8,	8A	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej,	 4	733,27
  remont instalacji gazowej 
 Heleny Modrzejewskiej 8A/3  1 167,71
8. Joanny 26C Wymiana odcinka pionu wodno-kanalizacyjnego 5 534,32
9.	 Heleny	Modrzejewskiej	14A,	14B	Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 2	966,73
 Heleny Modrzejewskiej 14B Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 7 620,76
10. Heleny Modrzejewskiej 20A Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 7 627,91
	 Heleny	Modrzejewskiej	20A	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 1	733,28
11. Podlas 2 Wymiana stolarki okiennej 7 150,85
	 	 Wymiana	układu	samoczynnego	zasilania	rezerwy	 5	951,03
	 	 Montaż	pionów	nawodnionych	p.	pożarowych	 101	958,55 
  wraz z robotami dodatkowymi 
 Podlas 2 Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych 24 104,60
12. Podlas 12 Wymiana stolarki okiennej 1 166,67
 Podlas 12, 12D, 12F Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych 25 340,95
 Podlas 12, 12H Remont instalacji gazowej 5 652,21
13.	 Podlas	8	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	 6	630,49
  Remont kominów 5 008,61
14. Podlas 10C Remont instalacji gazowej 3 068,74
15.	 Podlas	14	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	 6	630,49
16. Podlas 4 Wymiana stolarki okiennej 3 091,30
17.	 	Czereśniowa	5,	A,	B	 Wymiana	poziomów	zimnej	wody	 10	509,63
18.	 Czereśniowa	5	 Wymiana	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 9	821,80
18.	 Czereśniowa	9	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 4	108,00
19.	 Czereśniowa	7	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	177,75
20.	 Czereśniowa	16	 Wykonanie	nawierzchni	z	kostki	–	dojazd	do	budynku	 18	325,38
21.	 Antoniego	Tiałowskiego	9D	 Remont	instalacji	gazowej	 2	101,86
	 Antoniego	Tiałowskiego	9,	9C,	9D	 Wymiana	pionów	wodno-kanalizacyjnych	 24	388,68
22.	 Podlas	18	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	 2	888,28
 Podlas 18 Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych 42 391,46
	 Podlas	18	 Montaż	grzejnika	na	pionie	świecowym	c.o.	 1	722,61
23.	 Podlas	24	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	 3	443,17
24. Podlas 22E Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 9 072,76
25.	 Podlas	36	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 5	450,00
 Podlas 36E Wymiana pionu zimnej wody 4 636,41
	 Podlas	36A	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 1	266,86
26. Bytomska 5C, 5D Remont poziomej instalacji gazowej 14 387,00
27. Podlas 26 Wymiana pionu zimnej wody 16 715,69
  Remont posadzki w korytarzu na parterze 13 339,40
28.	 Joanny	7	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 1	707,13
29. Joanny 9 Wymiana stolarki okiennej 239,76
30. Joanny 11 Remont chodnika 15 609,18
31. Przedszkolna 12 Remont chodnika 18 439,29
32. Przedszkolna 1A Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 8 311,36
33.  Przedszkolna 3A Remont instalacji domofonowej 2 700,00
 Przedszkolna 3 Remont nawierzchni asfaltowych 11 211,19
 Przedszkolna 3 Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego 10 528,38
34. Przedszkolna 5  Remont nawierzchni asfaltowych 23 464,73

Sprawozdanie z realizacji rzeczowego planu 
funduszu remontowego za I półrocze 2019 r. 

MAKSYMA NA  
WRZESIEŃ 2019
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4. zasoby A – 2 wymiana wodomierzy indywidualnych 149 653,98
	 Obr.	Westerplatte	13a	 wymiana	pionów	wod.-kan.	 16	114,05
	 Obr.	Westerplatte	6f	 jw.	 8	154,50
	 J.	St.	Dworaka	9b	 jw.	 60	323,80
	 J.	Smolenia	2a	 jw.	 17	815,53
	 Kolista	3a	 jw.	 10	646,54
	 Spółdzielcza	7a	 jw.	 17	217,73
	 Spółdzielcza	5	 jw.	 29	526,18
	 ks.	J.	Szymały	4b	 jw.	 25	677,73
	 ks.	J.	Szymały	8c,	8a	 jw.	 45	396,32
	 ks.	J	Szymały	10b	 jw.	 14	216,44
	 Obr.	Westerplatte	15,	15a	 wymiana	poz.	kanalizacji	sanit.	i	deszczowej	w	piwnicy	 17	680,36
	 Obr.	Westerplatte	10-10c	 jw.	 19	525,25
	 Obr.	Westerplatte	13	 wymiana	poz.	kanalizacji	sanit.	w	piwnicy	oraz	pionów	wod.-kan.	 18	219,08
	 P.	Niedurnego	38	 wymiana	uszkodzonego	odcinka	rury	wodnej	 6	064,52
	 P.	Niedurnego	38	 usunięcie	awarii	wod.-kan.	po	pożarze	 5	293,28
	 P.	Niedurnego	38-38c	 wykonanie	instalacji	p.	poż	w	budynku	 118	662,96
	 P.	Niedurnego	38b	 wym.	rury	instalacji	gazowej	 5	197,92
	 P.	Niedurnego	38b	 awaria	inst.	gazowej	–	zalanie	wodą	 5	382,26
	 Spółdzielcza	5	 wymiana	poziomów	instalacji	gazowej	 22	509,65
5.	 Obr.	Westerplatte	15a	 wymiana	r.g.	wraz	z	osprzętem	 10	282,46
	 Obr.	Westerplatte	13b,	13c,	13d	 wymiana	r.p.,	wlz	adm	oraz	zasilania	do	mieszkań	 71	480,56
	 Obr.	Westerplatte	13-13f	 wym.	inst.	oświetleniowej	i	osprzętu	w	piwnicach	 17	278,33
	 Kolista	3,	3a	 wym.	inst.	oświetleniowej	i	osprzętu	na	kl.	schodowej	 6	549,93
	 Pokoju	16	 jw.	 3	310,35
	 P.	Niedurnego	38	 wykonanie	instalacji	elektr.	p.poż	 7	665,36
	 P.	Niedurnego	38	 usunięcie	awarii	elektrycznej	po	pożarze	 4	286,09
	 P.	Niedurnego	38	 wyk.	inst.	i	osprzętu	ster.	spryskiwaczy	p.	poż.	-	piwnice	 4	000,58
	 Pokoju	12	 modernizacja	inst.	domofonowej	 4	440,28
	 ks.	J.	Szymały	4c	 jw.	 4	440,28
	 ks.	J.	Szymały	6a,	6b,	6c	 jw.	 13	320,84
	 ks.	J.	Szymały	12,	12a,	12b	 jw.	 13	320,84
	 P.	Niedurnego	38	 usunięcie	dewastacji	inst.	domofonowej	 2	197,80
6.	 Obr.	Westerplatte	8d	 wymiana	okładzin	schodowych	na	kl.	schodowej	 3	734,66
	 J.	St.	Dworaka	9	 wymiana	regulatorów	ciśnienia	w	węźle	c.o.	 3	386,66
	 J.	St.	Dworaka	11	 wymiana	regulatorów	ciśnienia	w	węźle	c.o.	 3	460,15
	 ks.	J	Szymały	6b	 wymiana	regulatorów	ciśnienia	w	węźle	c.o.	 2	004,87
	 J.	Smolenia	2,	2a	 opracowanie	projektu	przebudowy	inst.	gazowej	 4	305,00
	 J.	Smolenia	4,	4a	 jw.	 4	305,00
	 J.	Smolenia	2,	2a	 opr.	inwentaryzacji	budynku	i	instalacji	 3	690,00
	 J.	Smolenia	4,	4a	 jw.	 3	690,00
	 P.	Niedurnego	38b	 wykonanie	dodatkowego	wejścia	do	kl.	schodowej	 35	517,35
	 P.	Niedurnego	38b	 wykonanie	podjazdu	dla	osób	niepełnosprawnych	 31	424,47
	 Spółdzielcza	5a,	5b,	5c	 remont	kominów	ponad	dachem	 28	019,03
	 Spółdzielcza	5a,	5b,	5c	 wykonanie	i	montaż	krzesełek	na	piętrach	kl.	schodowych	 13	108,68
	 Spółdzielcza	5a,	5b,	5c	 wym.	balustrad	i	wyk.	podjazdu	na	wózki	przy	schodach	terenowych	 13	857,30
	 Ratowników	7a,	7b	 wykonanie	izolacji	ścian	fundamentowych	 16	179,57
	 Ratowników	9a,	9b	 jw.	 15	581,73
	 ks.	J.	Szymały	12	 wykonanie	i	montaż	podjazdu	dla	wózków	 7	484,22
	 J.	Markowej	15c	 refundacja	za	wymianę	pieca	żar	 2	100,00
	 J.	St.	Dworaka	9	 Konserwacja	dźwigów	 2	346,06
7.	 J.	Markowej	15,	15a,	15b,	15c	 Remont	balkonów	 184	336,52
	 Pokoju	8	 jw.	 149	080,83
	 Pokoju	10	 jw.	 151	376,23
	 Pokoju	20	 jw.	 149	584,76
	 Ratowników	9b,	9a	 Docieplenie	i	izolacja	ścian	fundamentowych	 167	005,74
	 Ratowników	7b,	7a	 Docieplenie	i	izolacja	ścian	fundamentowych	 175	215,50
	 ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	 Opracowanie	kosztorysu	inwestorskiego	 6	150,00
	 ks.	J.	Szymały	10,	12	 Opracowanie	kosztorysu	inwestorskiego	 2	460,00
8.	 Magazynowa	12	 prace	remontowe	dyrekcji	RSM	 2	987,77
	 Pokoju	18	 wym.	balustrad	i	wyk.	podjazdu	na	wózki	przy	schodach	terenowych	 11	370,73
	 Pokoju	18	 remont	pomieszczeń	Adm-2	 15	136,22
	 Pokoju	18	 remont	dachu	Adm-2	 27	838,67
	 J.	St.	Dworaka	9-Klub	 remont	cząstkowy	nawierzchni	asfaltowej	 81,13
	 J.	St.	Dworaka	9	 wymiana	regulatorów	ciśnienia	w	węźle	c.o.	 218,15
	 J.	St.	Dworaka	9	 wykonanie	dodatkowych	miejsc	parkingowych	 898,89
	 J.	St.	Dworaka	9b	 wymiana	pionu	wod.-kan.	 4	072,76

ADMINISTRACJA NR 3 
– RUDA

Lp.	 Adres,	nazwa	obiektu	 Planowany	zakres	rzeczowy	 Poniesione	nakłady

1.	 Wolności	20	 remont	instalacji	elektrycznej	 8	150,45
	 	 wymiana	okien	 7	877,32
	 	 konserwacja	dzwigów	 250,77
	 	 montaż	nawiewników	 1	134,00

	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 372	278,45
2.	 Magazynowa	8	 remont	domofonu	 10	584,00
  wymiana okien 5 004,99
3.	 Mickiewicza	5,7	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 	4	982,78
	 	 przebudowa	przewodów	kominowych	 32	396,54
	 	 wymiana	okien	 18	496,73
	 	 roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 58	516,24
  wymiana wodomierzy 11 653,20
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 350	036,31
4.	 Lokale	własne	 remont	lokali	własnych	 23	269,67
5.	 Słowiańska	3	 wymiana	okien	 9	254,74
6.	 Zasoby	ADM-3	 refundacje	za	okna	 11	646,00
7.	 Różana	2	i	4	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 427,98
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 42	727,04
8.	 Wolności	7	 wymiana	okien	 8	299,74
	 	 przegląd	gwarancyjny	pieców	 922,50
  wymiana wodomierzy 1 344,60
	 	 remont	inst.	elektrycznej	 2	871,41
9.	 Norwida	6	 konserwacja	dźwigów	 70,79
	 	 remont	drogi	dojazdowej	 20	856,85
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich		 5	720,80
10. Norwida 20 wymiana okien  11 214,09
	 	 roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 259	442,44
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 667	983,68
11.	 Norwida	22	 wymiana	okien	 6	719,27
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 2	050,61
12. Norwida 24 wymiana okien 24 065,90
	 	 konserwacja	dzwigów	 649,73
	 	 remont	inst.	elektrycznej	 10	938,74
  wymiana drzwi do rozdzielni 20 398,42
	 	 projekt	na	mokre	piony	p-poż	 12	054,00
13.	 Nałkowskiej	2	 wyprowadzenie	inst.gazowej	na	klatki	schodowe	 128	809,78
	 	 wymiana	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 60	675,56
	 	 konserwacja	dźwigów	 70,80
	 	 wymiana	drzwi	do	rozdzielni	 27	730,90
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 616,93
	 	 montaż	nawiewników	 378,00
	 	 remont	inst.	elektrycznej	 5	130,27
14.	 Nałkowskiej	4	 konserwacja	dźwigów	 28,09
	 	 remont	domofonu	 13	608,00
  wymiana okien 4 801,19
	 	 wymiana	drzwi	do	rozdzielni	 27	944,45
15.	 Fiołków	8	 remont	inst.	elektrycznej	 1	133,58
16.	 Fiołków	10	 montaż	nawiewników	 799,20
	 	 naprawa	zjazdu	na	wózki	 1	352,87
17.	 Wolności	90	 naprawa	daszku	nad	wejściem	 6	103,43
18.	 Wolności	92	 remont	inst.	elektrycznej	 2	124,07
	 	 wymiana	okien	 6	845,75
	 	 wymiana	pionów	wodnych	i	kanalizacyjnych	 129	036,42
19.	 Wieniawskiego	14	 konserwacja	dźwigów	 237,60
	 	 montaż	nawiewnika	 588,60
	 	 montaż	kamery	w	windzie		 1	296,00
	 	 modernizacja	kabiny	windowej	 132	926,40
	 	 wymiana	okien		 4	297,70
20.	 Mickiewicza	6	 montaż	kratek	na	kominach	 7	886,28
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 7	050,43
21.	 Bzów	3		 	projekt	na	wyprowadzenie	gazu	na	klatki	 5	904,00
	 	 montaż	instalacji	gazowej		 37	670,43
22.	 Norwida	19	 wymiana	okien	 2	907,10
23.	 Norwida	14	 remont	rozdzielni	elektrycznej	 31	851,88
24.	 Fiołków	4	 wymiana	okien	 1	655,17
25.	 Szyb	Powietrzny	7	 remont	domofonu	 5	400,00
	 	 projekt	na	instalację	gazową	 5	535,00	
26.	 Szyb	Powietrzny	5	 wyprowadzenie	instalacji		 91	023,43
	 	 gazowej	na	klatki	schodowe
27.	 Norwida	23	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 94,93
  wymiana okien 2 096,92
28.	 Wolności	23	 wymiana	wodomierzy	 1	882,44
29.	 Fiołków	1	 ocieplenie	części	ściany	 12	325,63
30.	 Bzów	1	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 765,27
31.	 Fiołków	6	 wymiana	pionu	ciepłej	i	zimnej	wody	 15	429,72
32.	 Norwida	16	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 3	138,64
33.	 Norwida	18	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 2	216,40
	 	 wymiana	okien	 1	217,09
	 	 wymiana	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 9	983,23
34.	 zasoby	ADM	3	 remont	chodników	 35	987,67
	 	 urządzenia	zabawowe	 49	898,00
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 ADMINISTRACJA NR 4 
HALEMBA, KOCHŁOWICE

Lp. Adres, nazwa obiektu Planowany zakres rzeczowy Poniesione nakłady

1. Zasoby ADM-4 wymiana stolarki okiennej 51 073,04
2.	 Zasoby	ADM-4	 refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 4	200,92	
3.	 Olszynowa	5,	5b,	Energetyków		 uszczelnienie	przewodów	kominowych,	montaż	nasad	 138	663,71	
 17, 17a, 17b, 17c, 13a, 13b, 11b, 7, 7a, 
	 Międzyblokowa	14,	12a,	7,	7a,	
	 Solidarności	15b,	13b,	19,	11c,	6a,	
	 10,	4a,	4c,	Racławicka	1,	1a,	1b,	
	 Miodowa	16,	18,	20,	Oświęcimska	79,	85a
4.	 Olszynowa	5,	Energetyków	1,	17,	8,			 montaż	nawiewników	okiennych	 12	403,80	
	 11,	17,	Międzyblokowa	14,	12,	7,	5,	
	 Solidarności	15,	13,	11,	19,	10,	8,	4,	
	 Racławicka	1,	Miodowa	16,	18,	20,	
	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85	
5.	 Energetyków	7b	 naprawa	zdewastowanej	kasety	domofonowej	 1	296,00	
6.	 Solidarności	11	 naprawa	rur	spustowych	 1	394,75	
7.	 Solidarności	11	 modernizacja	instalacji	domofonowej	 22	140,00	
8.	 Solidarności	4	 modernizacja	instalacji	domofonowej	 24	732,00	
9.	 Solidarności	13	 remont	instalacji	gazowej,	plombowanie	gazomierzy	 54	023,20	
10.	 Energetyków	8,	Racławicka	1	 remont	instalacji	elektrycznej	 98	519,23	
11.	 Solidarności	4	 ocieplenie	budynku	wraz	z	robotami	towarzyszącymi	 1	826	557,80	
12.	 Międzyblokowa	12	 wymiana	odcinka	kanalizacji	deszczowej	 2	421,37	
13.	 Solidarności	6	 wymiana	odcinka	kanalizacji	deszczowej	 2	467,48	
14.	 Energetyków	17c/1	 wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 9	610,93	
15.	 Solidarności	26a/1	 wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 10	100,96	
16.	 Łukasiewicza	9b/2	 wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 21	431,71	
17. Energetyków 1, 17, 8, 7,  roboty odgromowe 4 301,83 
	 Międzyblokowa	5,	14,	12,	
	 Solidarności	15,	11,	19,	Racławicka	1,	
	 Miodowa	16,	18,	20	
18.	 Energetyków	13	 montaż	monitoringu	 6	696,16	
19.	 Łukasiewicza	9	 przegląd	i	naprawa	systemu	oddymiania	 1	966,50	
20.	 Łukasiewicza	9	 przegląd	zestawu	hydroforowego	 3	023,71	
21.	 Oświęcimska	85	 naprawa	elewacji	 1	746,11	
22.	 Oświęcimska	85	 montaż	barier	zabezpieczających	przy	zejściach	do	piwnic	 1	047,22	
23.	 Oświęcimska	85	 wykonanie	dokumentacji	aplikacyjnej	 7	687,50	
24.	 Oświęcimska	83-85	 modernizacja	placu	zabaw	 14	042,43	
25.	 Oświęcimska	79	 modernizacja	instalacji	domofonowej	 6	480,00	
26.	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85	 naprawa	wind	 8	883,75	
27.	 Magazynowa	12+ADM4	 remont	lokali	własnych	 2	215,38	

ADMINISTRACJA NR 5
 – WIREK, BIELSZOWICE

Lp. Adres, nazwa obiektu Planowany zakres rzeczowy Poniesione nakłady

1.	 Równoległa	5	 Wymiana	okien	 3	650,99
  Modernizacja domofonu 3 348,00
2.	 Chroboka	32-34	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00
	 	 Audyt	energetyczny	 8	646,90
	 	 Wykonanie	dokumentacji	uciepłownienia	budynku	 8	095,86
	 	 Wykonanie	dokumentacji	wymiany	pionów	wod.-kan.	 4	167,24	
3.	 Chroboka	28-30	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00
	 	 Audyt	energetyczny	 8	646,90
  Koszty konserwacji 1 221,83
4.	 Chroboka	12-14	 Koszty	konserwacji	 2	586,72
	 	 Modernizacja	domofonu	 6	696,00
	 	 Wykonanie	dokumentacji	uciepłownienie	budynku	 8	095,86
	 	 Wykonanie	dokumentacji	wymiany	pionów	wod.-kan.	 4	167,24
5.	 Chroboka	24-26	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00
	 	 Konserwacja	bieżąca	 1	685,62
	 	 Audyt	energetyczny	 8	646,90
6.	 Chroboka	16-18	 Wykonanie	dokumentacji	uciepłownienia	budynku	 8	095,86
	 	 Wykonanie	dokumentacji	wymiany	pionów	wod.-kan.	 4	167,24
7.	 Ks.	Niedzieli	31,	33,	35	 Konserwacja	bieżąca	 1	013,18
8.	 Ks.	Niedzieli	29	 Refundacja	za	wymianę	okien	 3	147,00
9.	 Ks.	Niedzieli	49	 Wymiana	pionu	instalacji	wod.-kan.	 11	610,23
  Umocowanie blach dylatacji 773,53
10.	 Ks.	Niedzieli	41	 Zabezpieczenie	sieci	domofonowej	przed	malowaniem	 2	559,60
  Malowanie klatek schodowych 48 173,32
11.	 Ks.	Niedzieli	43	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00
	 	 Konserwacja	bieżąca	 680,54

12.	 Ks.	Niedzieli	45	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00
13.	 Ks.	Niedzieli	47	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00	
14.	 J.	Curie	4	 Konserwacja	bieżąca	 3	309,59
	 	 Wymiana	okien	 3	344,65
	 	 Naprawa	elewacji	 1	706,63
	 	 Usługi	kominiarskie	 619,92
	 	 Refundacja	za	wymianę	okien	 420,00
  Remont dachu 32 377,71 
15.	 Główna	20	 Roboty	konserwacyjne	 1	481,84	
16.	 Kempnego	2,	4	 Usługi	kominiarskie	 332,10
	 	 Roboty	konserwacyjne	 868,70
17.	 Główna	28	 Usługi	kominiarskie	 642,06
  Roboty konserwacyjne 949,32 
18.	 Główna	26	 Roboty	konserwacyjne	 8	591,53	zł	
	 	 Usługi	kominiarskie	 1	753,49
19.	 Główna	24	 Roboty	konserwacyjne	 4	453,68
	 	 Usługi	kominiarskie	 619,92
	 	 Roboty	elektryczne	–	wymiana	rozdzielnicy	głównej	 20	315,08
20.	 Elsnera	1,	3,	4	 Wymiana	wodomierzy	 3	585,60
	 	 Montaż	nawiewników	 588,60
	 	 Wymiana	przyłącza	kanalizacji	deszczowej	 9	784,87
	 	 Roboty	konserwacyjne	 2	565,83	
21.	 Jankowskiego	18-18a	 Roboty	konserwacyjne	 2	960,24
	 	 Montaż	nawiewników	 1	177,20
	 	 Wymiana	rygli	dźwigu	 3	874,94
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	504,49
22. Fitelberga 12 Roboty konserwacyjne 1 014,08
	 	 Wywóz	odpadów	związanych	z	prostowaniem	budynku	 2	808,00
23.	 Jankowskiego	16b-16c	 Wymiana	wodomierzy	 3	227,04
	 	 Montaż	nawiewników	 588,60
24.	 Jankowskiego	16-16a	 Wymiana	wodomierzy	 2	689,20
	 	 Montaż	nawiewników	 1	344,60
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	 21	168,28
25.	 Paderewskiego	15	 Montaż	nawiewników	 2	521,80
  Czyszczenie dylatacji 21 591,17
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	 29	077,88
26.	 Paderewskiego	13	 Czyszczenie	dylatacji	 14	886,10
	 	 Roboty	konserwacyjne	 6	221,19
	 	 Montaż	nawiewników	 1	177,20
	 	 Konserwacja	dźwigu	 155,35
	 	 Wymiana	napędu	drzwi	szybowych	 2	455,16
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	817,00	
27.	 Paderewskiego	7	 Czyszczenie	dylatacji	 24	219,92	zł	
  Roboty konserwacyjne 3 529,32
	 	 Usunięcie	grafitti	 1	057,18
	 	 Montaż	nawiewników	 1	387,80
	 	 Montaż	domofonu	 18	360,00
	 	 Remont	schodów	zewnętrznych	 89	651,36
	 	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 24	298,80
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6	743,25
	 	 Konserwacja	dźwigu	 99,14
	 	 Montaż	blach	na	dylatacji	 2	814,24	
28.	 Paderewskiego	3	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	i	deszcz.	 60	348,61
	 	 Usunięcie	grafitti	 1	057,18
  Malowanie korytarzy 32 297,35
	 	 Wymiana	wodomierzy	 4	571,64
	 	 Montaż	nawiewników	 966,60
	 	 Montaż	piaskownicy	 4	313,82
  Refundacja okien 3 577,00
	 	 Naprawa	schodów	 2	644,00
  Roboty konserwacyjne 1 092,52 
29.	 Paderewskiego	13	 Roboty	konserwacyjne	 6	483,94
	 	 Wymiana	wodomierzy	 7	171,20
	 	 Montaż	nawiewników	 1	344,60
	 	 Montaż	piaskownicy	 4	313,81
	 	 Malowanie	korytarzy	 64	244,92
	 	 Konserwacja	dźwigu	 99,14
	 	 Naprawa	schodów	 2	645,70
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	i	deszcz.	 30	734,01
30.	 Paderewskiego	9,	11	 Usunięcie	grafitti	 1	057,19
	 	 Konserwacja	bieżąca	 1	780,46
	 	 Montaż	nawiewników	 588,60
  Remont parkingu 14 089,74
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	i	deszcz.	 19	373,43
31.	 Elsnera	2	 Wymiana	wodomierzy	 2	420,28
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ADMINISTRACJA NR 6 – BYKOWINA
Lp.	 Adres,	nazwa	obiektu	 Planowany	zakres	rzeczowy	 Poniesione	nakłady

1. Fr. Wilka 6 Wymiana pionów zw, cw Wilka 6/3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 19 316,75
2. Fr. Wilka 8 Wymiana pionów zw, cw Wilka 8a/2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 19 396,83
3.	 Drozdów	2-4	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	wraz	z	montażem	led	drozdów	2-4	 14	040,00
4. Drozdów 2-4 Modernizacja domofonów Drozdów 2-4 8 532,00
5. Alf. Zgrzebnioka 20 Wymiana pionów zw, cw Zgrzebnioka 20a/1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 14 578,90
6. Szybowa 6 Wymiana poziomów cw Szybowa 6 7 916,83
7.	 Fr.	Wilka	8	 Wymiana	przyłącza	kanalizacji	sanitarnej	Wilka	8a	 9	454,73
8. Sztygarska 2 Wymiana pionów zw, cw Sztygarska 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  32 220,64
  sztygarska 2a/2, 5, 8, 11, 14 
9. Brygadzistów 3 Wykonanie robót posadzkowych Brygadzistów 3,3a 31 103,98
10.	 Drozdów	2-4	 Wymiana	instalaci	i	osprzętu	el.	w	piwnicach	Drozdów	2-4	 13	527,63
11. Kombajnistów 1 Wymiana pionów zw, cw Kombajnistów 1a/2, 4, 6, 8, 10 10 470,42
12. Brygadzistów 4 Wymiana pionów zw, cw Brygadzistów 4/3, 6, 9, 12, 15 10 241,20
13.	 Zgrzebnioka	22	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	i	osprzętu		 20	399,59
	 	 oraz	instalacji	przeciwprzepięciowej	Zgrzebnioka	22,	22a	
14. Sztygarska 5 Wymiana pionów zw, cw Sztygarska 5/1, 4, 7, 10, 13 10 686,46
15. Sztygarska 5 Wymiana pionów zw, cw Sztygarska 5a/1, 3, 5, 7, 9 10 686,46
16. Kombajnistów 3 Wymiana pionów zw, cw Kombajnistów 3/1, 3, 5, 7, 9  21 374,63
  Kombajnistów 3a/3, 6, 9, 12, 15
17.	 Alf.	Zgrzebnioka	20	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	i	osprzętu		 22	663,91
	 	 oraz	instalacji	przeciwprzepięciowej	Zgrzebnioka	20,	20a	
18. Kombajnistów 3 Wymiana pionów zw, cw Kombajnistów 3c/2, 5, 8, 11, 14  21 363,83
  Kombajnistów 3c/3, 6, 9, 12, 15 
19.	 Poloczka	6	 Montaż	kratek	went.	na	stropodachach	Poloczka	6-6b	 13	216,26
20. Gwarecka 23 Remont parkingu Gwarecka 23 36 777,00
21. Brygadzistów 5, Szybowa 4 Wymiana wentylatorów dachowych 14 742,00
  Brygadzistów 5-5b, Szybowa 4
22. Szpaków 35 Wykonanie systemu wentylacji Szpaków 35 20 910,00
23. Alf. Zgrzebnioka 16 Wymiana pionu zw, cw, ccw 11 285,77
  Zgrzebnioka 16a/1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 
24. Kombajnistów 2 Wymiana pionu zw, cw, ccw  20 841,24
  Kombajnistów 2/3, 6, 9, 12, 15, Kombajnistów 2b/3, 6, 9, 12, 15 
25. Kombajnistów 2 Wymiana pionu zw, cw, ccw Kombajnistów 2a/2, 5, 8, 11, 14 5 819,52
26. Gwarecka 31 Wykonanie obudowy dylatacji klatki schodowej Gwarecka 31 8 100,00
27. Sztygarska 7 Wymiana pionu zw, cw, ccw  21 160,66
  oraz kan. Sztygarska 7/1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 
28. Szpaków 35 Remont dachu i docieplenie stropodachu Szpaków 35 36 654,00
29. Brygadzistów 3 Remont chodnika Brygadzistów 3-3a 36 285,00
30.	 Alf.	Zgrzebnioka	4	 Przyłączenie	kanalizacji	sanitarnej	do	przykanalika	Zgrzebnioka	4	 7	350,34
31.	 Drozdów	2-4	 Wymiana	rozdzielnic	piętrowych	i	osprzętu	Drozdów	2-4	 9	482,14
32. Gwarecka 23 Rozszerzenie miejsc parkingowych Gwarecka 23 10 947,00
33.	 Sztygarska	3	 Przyłączenie	kanalizacji	sanitarnej	do	przykanalika	Sztygarska	3	 7	736,65
34.	 Skowronków	16	 Izolacja	przeciwwilgociowa	ścian	 15	375,00
  fundamentowych budynku Skowronków 16
35.	 Kombajnistów	3	 Przyłączenie	kanalizacji	sanitarnej	 6	383,81
  do przykanalika Kombajnistów 3a
36.	 Szpaków	3-5	 Wymiana	rozdzielnicy,	montaż	instalacji	 25	628,40
	 	 przeciwprzepięciowej	budynku	Szpaków	3-5
37. Sztygarska 3 Wymiana pionów zw, cw Sztygarska 3a/3, 6, 9, 12, 15 10 582,94
38.	 Fr.	Wilka	6	 Przebudowa	wejść	do	klatek	schodowych	Wilka	6-6b	 10	800,00
39. Alf. Zgrzebnioka 18 Wymiana pionów zw,cw, Zgrzebnioka 18b/1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 9 674,81
40. Fr. Wilka 6 Wymiana pionów zw,cw, Wilka 6a/9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 11 338,78
41.	 Alf.	Zgrzebnioka	2	 Ułożenie	płytek	na	piętrach	klatek	schodowych	Zgrzebnioka	2-2a	 11	335,80
42. R. Siekiela 22 Wymiana pionu zw i kanalizacji Siekiela 22b/1,3,5 5 938,70
43.	 Szpaków	35	 Docieplenie	ścian,	ścian	bocznych	stropodachu		 61	377,00
	 	 –	pod	blachą,	i	gzymsów	pawilonu	usługowego	Szpaków	35
44. Brygadzistów 3 Poszerzenie drogi dojazdowej na miejsca 16 605,00
  parkingowe Brygadzistów 3
45. Brygadzistów 3 Wykonanie i zabezpieczenie sieci domofonowej Brygadzistów 3 10 044,00
46. Brygadzistów 3 Wykonanie i zabezpieczenie sieci domofonowej Brygadzistów 3a 8 100,00
47.	 Drozdów	2-4	 Montaż	instalacji	i	osprzętu	do	zasilania	wentylatorów	Drozdów	2-4	 2	165,24
48.	 Alf.	Zgrzebnioka	16	 Montaż	sufitów	podwieszanych	Zgrzebnioka	16-16a	 2	754,00
49.	 Kopalniana	16	 Wymiana	drzwi	wejściowych	Kopalniana	16a	 5	000,00
50.	 Szybowa	4	 Wykonanie	przyłącza	kratki	ściekowej	Szybowa	4	węzeł	 2	732,62
51. Drozdów 2-4 Wymiana inst. odgromowej Drozdów 2-4 5 279,70
52. Sztygarska 2, Kanarków 3/1 Wymiana odcinka inst. c.o. Sztygarska 2, Kanarków 3/1 1 292,61
53.	 Gwarecka	4	 Przestawienie	słupa	oświetleniowego	gwarecka	4	 2	800,00
54.	 Zasoby	Adm-6	 Uzupełnienie	kratek	went.	Gwarecka	27,		 3	853,78
  Kombajnistów 1, Kopalniana 8, 22, Sztygarska 3, 5, 5a, 7, Brygadzistów 4
55.	 Gwarecka	23	 Przestawienie	słupa	oświetleniowego	Gwarecka	23	 4	551,00
56.	 Gwarecka	23	 Wykonanie	przyłączy	p.	poż	Gwarecka	23	 4	102,69
57. Kopalniana 12, 14 Modernizacja instalacji domofonowej Kopalniana 12, 14 5 076,00
58. Kopalniana 16, 22 Modernizacja instalacji domofonowej Kopalniana 16, 22 5 076,00
59.	 Zasoby	Adm-6	 Uzupełnienie	docieplenia,	montaż	okapnika	i	naprawa		 3	348,00
  tynku na balkonie Szpaków 9/16, Szpaków 17/19, Szpaków 29/13 
60. Zasoby Adm-6 Oznakowanie miejsc postojowych dla osób 3 567,00
	 	 niepełnosprawnych	Gwarecka	23,	Grzegorzka	10
61.	 Gwarecka	4	 Montaż	oświetlenia	zewnętrznego	Gwarecka	4	 3	321,00
62. Szpaków 35 Przebudowa instalacji elektrycznej,  2 394,26
	 	 montaż	wyłącznika	p.poż	Szpaków	35

63.	 A.	Potyki	16	 Wymiana	osprzętu	i	opraw	oświetleniowych	 4	394,30
  klatki schodowej Potyki 16-16d
64.	 Kopalniana	20	 Przełączenie	kanalizacji	sanitarnej	w	budynku	Kopalniana	20	 2	872,01
65.	 Kombajnistów	3	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	oświetleniowego	 4	657,71
  na klatkach Kombajnistów 3-3c
66. Zasoby Adm-6 Wymiana okien 25 438,71
67. Zasoby Adm-6 Refundacje – okna 11 903,67
68.	 Fr.	Wilka	6	 Termomodernizacja	etap	końcowy	 947	754,22
69.	 Drozdów	2-4	 Termomodernizacja	etap	końcowy	 742	985,65

ADMINISTRACJA NR 7 – ORZEGÓW, GODULA
Lp.	 Adres,	nazwa	obiektu	 Planowany	zakres	rzeczowy	 Poniesione	nakłady

1. W. Lipa 9, 9a, 9b, Modernizacja instalacji domofonowej 9104,4
 L. Piechy 3, 3a, 3b Modernizacja – remont instalacji domofonowej 6264
	 A.	Zielińskiego	2b	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	–	/2018/	 2116,8
 J. Waniora 1-1b; 3 i 3a Modernizacja instalacji domofonowej (5 kl.) 14580
2.	 W.	Lipa	7-7b	 Montaż	budek	lęgowych	 29820,16
	 W.	Lipa	9-9b	 Montaż	budek	lęgowych	 19513,82
	 L.	Piechy	1	 Montaż	budek	lęgowych	 10511,7
	 L.	Piechy	3	 Montaż	budek	lęgowych	 13072,87
	 L.	Piechy	3	 Montaż	budek	lęgowych,	przerob.	sys.		 486
  Otwierania drzwi, przeniesienie domofonu
3.	 L.	Piechy	6a/4	 Montaż	nasady	hybrydowej	 9641,33
4.	 W.	Fojkisa	1b/15	 Montaż	nawiewników	 167,4
	 A.	Zielińskiego	9/13	 Montaż	nawiewników	 588,6
5. W. Fojkisa 1b/ 4, 7, 10, 13 Remont balkonów 32400
6. W. Fojkisa 3 AWARYJNA Wymiana instalacji elektrycznej + rozdzielnice 28961,17
	 A.	Zielińskiego	5	 Wymiana	–	przebudowa	odcinka	poziomu	kanalizacyjnego	 1213,74
7.	 W.	Lipa	9,	9a,	9b,	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	na	oprawy	LED	z	czu	 7189,91
8. L. Piechy 6a/ 2, 5, 8, 11, 14 Wymiana pionu zw, cwu i cyrkulacji 9592,97
	 Lipińska	10b/	1,	4,	7,	10,	13	 Wymiana	pionu	zw,	cwu	i	cyrkulacji	 9511,46
 W. Fojkisa 10/ 3, 8, 13, 18, 23 Wymiana pionu zw, cwu i cyrkulacji 9795,52
9. L. Piechy 12, 12a AWARYJNA Wymiana poziomów zw, cwu i cyrkulacji 32274,98
 L. Piechy 12b Wymiana poziomów zw, cwu i cyrkulacji 19427,93
10. K. Latki 2, 4, 6, 8 Legalizacja wodomierzy 10598,69
11.	 Lipińska	10b/12	 Naprawa	stolarki	okiennej	 233,28
 W. Lipa 9a/11 Naprawa stolarki okiennej 311,04
 L. Piechy 2a/5 Naprawa stolarki okiennej 272,16
 W. Fojkisa 7/9, 11b/10, 11b/4 Naprawa stolarki okiennej 660,96
	 A.	Zielińskiego	6c/1	 Naprawa	stolarki	okiennej	 272,16
 W. Fojkisa 3b/6 Naprawa stolarki okiennej 349,92
	 A.	Zielińskiego	13/10	 Naprawa	stolarki	okiennej	 427,68
 W. Fojkisa 2/9, 2/8, 4/19, 6/25 Naprawa stolarki okiennej 1010,88
 J. Waniora 3a/4 Naprawa stolarki okiennej 349,92
 K. Latki 4/6, 4b/10 Naprawa stolarki okiennej 660,96
12. W. Lipa 9b/10, 7a/7, 9a/2, 9a/2a, 7/7 Wymiana stolarki okiennej 8243,47
13. W. Lipa 9/13 Wymiana stolarki okiennej- Refundacja 597
	 A.	Zielińskiego	9a/8	 Wymiana	stolarki	okiennej-	Refundacja	 342
 W. Fojkisa 10/10 Wymiana stolarki okiennej- Refundacja 983
	 Lipińska	6c/15	 Wymiana	stolarki	okiennej	 7473,96
	 A.	Zielińskiego	5a/5	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1700,85
 K. Latki 4c/7, 4/10, 8a/1, 6c/15 Wymiana stolarki okiennej 14332,4
 J. Waniora 1b/2 Wymiana stolarki okiennej 1456,27
	 A.	Zielińskiego	13/6	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1892,91
	 A.	Zielińskiego	4a/7	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5242,66
14.	 K.	Latki	2	 Wykonanie	i	Montaż	kolcy	odstraszających	ptaki	 2754
15.	 W.	Lipa	9,	9a,	9b	 Roboty	dodatkowe	związane	z	termomodernizacją	budynku	 517597,65

FUNDUSZ TERMOMODERNIZACYJNY

1. W. Lipa 9, 9a, 9b Docieplenie budynku 1025100
2.	 A.	Zielińskiego	2-2a	 opł.	skarbowa	za	zgodę	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 20,5
  opinia ornitologiczna i chiropterologiczna 1650
3.	 A.	Zielińskiego	4-4a	 opł.	skarbowa	za	zgodę	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 20,5
  opinia ornitologiczna i chiropterologiczna 1900
4.	 A.	Zielińskiego	6-6a	 opł.	skarbowa	za	zgodę	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 20,5
  opinia ornitologiczna i chiropterologiczna 1650
5.	 J.	Waniora	1,	3	 opł.	skarbowa	za	zgodę	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 54,66
  opinia ornitologiczna i chiropterologiczna 2250
6.	 K.	Latki	4,	6,	8	 opł.	skarbowa	za	zgodę	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 47,84
  opinia ornitologiczna i chiropterologiczna 5050

MIENIE GRUNTOWE

1.	 ZASOBY	ADM-7	 Wyprowadzenie	oświetlenia	osiedlowego	(projekt)	 18000

LokALe	włAsne

1.	 ADM-7,	ODK	Neptun,		 Remonty	bieżące	 834,19
 RSM – ul. Magazynowa 12  1350,92
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Danuta Dusza z wnuczką Wiktorią. Halina i Gerard Kudełko. Halina i Paweł Dziewior. Jadwiga i Stanisław Pawlak.

Kazimiera i Jan Bartodziej. Krystyna i Ryszard Polit. Zbigniew i Lucyna Bomba. Maria i Mirosław Baranowicz.

Józef i Krystyna Szołtysik. Teresa i Albin Baron. Teresa i Edmund Rymarz. Jerzy i Teresa Berda.

Urszula i Ryszard Gołatka. Zofia i Jan Dera. Maria i Stanisław Szymik.

Małgorzacie 
i Stanisławowi 
Mazurom
najserdeczniejsze
życzenia z okazji 
Szafirowych 
Godów 

składają 
dzieci i wnuki

OGŁOSZENIA

Sesja Rady Seniorów odbyła się 16 września.

Seniorzy obradowali
NOWY BYTOM

Fo
to

: U
M

28 sesja Rady Seniorów odbyła 
się w poniedziałek (16.09) w Sali 
sesyjnej UM. Radni dyskutowali 
o aktualnym stanie Rudzkiej Karty 
Seniora. – Do tej pory wydano po-
nad 6640 kart. Seniorzy mogą ko-
rzystać ze zniżek u 120 partnerów, 
którzy wspierają akcję – poinfor-
mowała Naczelnik Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych Mirosła-
wa Gamba. Natomiast informacje 
na temat działalności Komisji ds. 
Polityki Senioralnej przedstawiała 
radnym posłanka Ewa Kołodziej.

Radni seniorzy dyskutowali tak-
że o zbliżających się obchodach 
Dnia Seniora i koncertach, które 
z tej okazji planuje zorganizować 
miasto.  Koncerty ze śląską muzy-
ka biesiadną odbędą się 19 paź-

dziernika w DK w Bielszowicach 
ze względu na trwający remont ha-

li widowiskowo-sportowej w Ha-
lembie. Red

PrEZYDENT 
MIASTA  

rUDA ŚląSKA
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta wykazu nieruchomości 

do oddania w dzierżawę na 
okres do 3 lat, znajdującej 

się w rudzie Śląskiej-Nowym 
Bytomiu przy ulicy Pokoju 
13 z przeznaczeniem pod 

istniejące korty tenisowe”. 
Wykaz nieruchomości znajduje 
się na tablicy ogłoszeń MOSir 
i Urzędu Miasta ruda Śląska. 

Dodatkowych informacji 
udziela Miejski Ośrodek Sportu 

i rekreacji – Dział Techniczny  
tel. 32 248-75-21,  

ul. gen. Hallera 14a,  
41-709 ruda Śląska.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Artura Grott gera z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 22.08.2019 r. zakończył się wynikiem ne-
gatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest 
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Biel-
szowicach przy ul. Artura Grott gera, stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1295/1193 o po-
wierzchni 736 m2, obręb Bielszowice, zapisana 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.

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej ww. nieruchomość inwestycyjna zostanie sprzedana łącznie 
z udziałem wynoszącym 1/10 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, obręb Bielszowice, k.m. 7, nr KW GL1S/00047771/4. Dział III ww. księgi 
wolny jest od wpisów; w dziale IV hipoteka – nie dotyczy udziału Gminy. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwier-
dzonego Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 1295/1193 stanowi teren za-
budowy 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.

Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane zapoznać się z pełną treścią ustaleń miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dotyczącą terenów oznaczonych symbolami MN2 i KDW.

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, w bliskiej odległości od nasypu kolejo-
wego, porośnięte drzewami i krzewami.

Nieruchomość o regularnym kształcie prostokąta posiada dojazd z drogi publicznej ul. Artura Grott gera przez 
działkę nr 1304/1193. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na przedmiotowy grunt należy wystąpić odręb-
nym tokiem postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy 
zjazdu. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi:
– działki nr 1295/1193 wraz z udziałem wynoszącym 1/10 część działki nr 1304/1193 – 94.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana 
Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia ( za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 16.10.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 4.700,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. Grott gera” 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: po-
niedziałek – środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przed-
łożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 223), tel. 032/ 244-90-00 wew. 2231.
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy nie-

potrzebnych, remonty. Tel. 607-219-
491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

 REM-MAX – kompleksowe remonty 
łazienek, mieszkań, domów. Tel. 507-
055-024.

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-
605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. 
Tel. 601-292-699.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki. Tel. 512-120-119.

 Przeprowadzki tanio, dojazd gra-
ti s. Tel. 605-109-517.

 Pranie tapicerki meblowej i dywa-
nów. Solidnie. Tel. 737-593-999.

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

 Szybka pożyczka, dojazd, tel. 780-
116-672.

 Pożyczka gotówkowa, kredyt samo-
chodowy i mieszkaniowy, konsolidacja 
– sprawdź SKOK „Śląsk” – tel. 32 240-
00-49, www.skok.slask.pl.

 Czyszczenie, udrażnianie kanaliza-
cji. Tel. 503-574-985.

 Biuro Podróży Speed TRAVEL z ul 1 
go Maja 35 – Halemba zaprasza po 
oferty 2020. Do każdej rezerwacji 
transport na lotnisko GRATIS i z lotni-
ska do domu GRATIS (Pyrzowice), tel. 
32 273-65-92, www.speedtravel.pl.

USŁUGI 
POGRZEBOWE

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. 
Usługi pogrzebowe i kremacyjne. Ruda 
Śląska-Wirek, ul. Nowary 27, tel. 32 
240-03-88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 

 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE 
ŚLĄSKIEJ. TEL. 501-239-405, ANEL.

 Działki Ruda Śląska, Mikołów sprze-
dam www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Godula, dwupokojowe, 38 m2, 113 
tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Bykowina, szeregowiec, 127 m2, 
490 tys., www.ANEL.pl, tel. 502-052-
885.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej 
pilne, gotówka. Tel. 730-770-900.

 Sprzedam M-4 Kanarków 64 m2, 
M-2 Bykowina 38 m2. Tel. 793-017-323, 
www.lokator.nieruchomosci.pl.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży 

atrakcyjnych domów jednorodzinnych. 
Obecna oferta: HALEMBA 

ul. Solidarności 89 m2 i 101 m2. 
Pomagamy uzyskać kredyt. 

Tel. 691-523-055.

 Mieszkanie do wynajęcia, 
Bielszowice. Tel. 733-332-531.

 Sprzedam M-3, Wirek, wysoki 
parter, 45,70 m2. Tel. 698-726-874.

MOTORYZACJA
 Skup samochodów. Płacimy naj-

więcej, dojazd do klienta. Tel. 792-
155-155.

 Skup samochodów wszystkich ma-
rek, całych, uszkodzonych, skorodowa-
nych. Pomoc drogowa, złomowanie 
pojazdów. Tel. 502-752-634, 502-865-
808.

 Kupię skorodowane auta, powy-
padkowe, do wyrejestrowania. Tel. 
507-572-625.

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

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obo-
jętny. Tel. 507-572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! Re-
cykling samochodowy. Wydawanie za-
świadczeń. Cena 0,45 gr/kg. DOBRA 
CENA AKUMULATORÓW. TANIE OPONY. 
Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. Ruda 
Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedale-
ko Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Opiekun/ka seniorów w Niem-
czech – pomocy w domowych 
czynnościach potrzebuje 80-letnia, 
samodzielna Pani Mariels. Za-
mieszkanie w domu podopiecznej, 
dla opiekunki pokój i własna ła-
zienka. Zadzwoń: 506-288-940.

 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego. Tel. 693-338-276.

 Firma Bedamex zatrudni pracowni-
ków budowlanych na umowę o pracę. 
Doświadczenie min. 2 lata. Tel. 601-
504-030.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel 
785-081-977.

 Zatrudnię emerytkę lub rencistkę 
w charakterze prasowaczki w pralni 
w Rudzie Śląskiej Goduli. Tel 32 608-85-
33 w godzinach 9.00-17.00.

 PROMUS NIERUCHOMOŚCI S.K. za-
trudni na stanowisku recepcjonistka; 
wymagana znajomość pakietu MS Offi  -
ce, obsługa urządzeń biurowych, ko-
munikatywność, umiejętność pracy w ze-
spole. Warunki zatrudnienia: umowa 
o pracę, 12-godzinny system czasu pra-
cy, 3/4 etatu. Kontakt: 32 342-06-14, 
32 342-06-40.

 Zatrudnię fryzjerkę w Kochłowicach. 
Tel. 518-488-596.

 Zatrudnię fryzjera (Halemba). Tel. 
692-364-225.

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.

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta wykazu lokalu mieszkalnego 

usytuowanego na terenie Miasta Ruda Śląska:
ul. 1 Maja nr 320/34,

stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska, 
a przeznaczonego do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz najemcy.
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W biegu 
w Rudzie 
Śląskiej 
wystartowało 
ponad 
100 
sztafet
i 515 
zawodników. 

Bieg w szczytnym celu

5. PKO Bieg Charytatywny odbył się w sobotę 
(14.09) na stadionie lekkoatletycznym w Nowym 
Bytomiu. Sztafety, które wystartowały w rudz-
kiej odsłonie biegu, zajęły drugie miejsce wśród 
wszystkich miast, w których odbywał się bieg. 
Drużyny przebiegły aż 3871 okrążeń. W tym ro-
ku zaangażowanie biegaczy zostało przeliczone 
na cel charytatywny, jakim jest wsparcie eduka-
cji pozaszkolnej dzieci z placówek opiekuńczo-
wychowawczych w 12 województwach, w któ-
rych odbywała się impreza.

– Do tej pory w Biegu Charytatywnym przeka-
zywaliśmy środki na dożywianie dzieci. Uznali-
śmy, że nasze siły i środki warto przekierować na 
coś, co jest równie ważne, czyli edukację dzieci 

z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych – mówi 
Małgorzata Głębicka, prezes Fundacji PKO Ban-
ku Polskiego. – Chodzi o alternatywne formy 
edukacji i o zajęcia pozalekcyjne. O to, żeby dzie-
ci mogły pójść na przykład na zajęcia baletu, czy 
na robotykę. Chodzi też o grę na instrumentach 
muzycznych i wszystko, co może pomóc im w roz-
woju. Zależy nam również na tym, żeby mogły iść 
na dodatkowe zajęcia, które przygotują pod-
opiecznych do egzaminów – wyjaśnia.

W tym roku zawodnicy rywalizowali w dwu-
nastu miastach: Rudzie Śląskiej, Białymstoku, 
Bydgoszczy, Koszalinie, Krakowie, Lidzbarku 
Warmińskim, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Słup-
sku, Warszawie i Wrocławiu. 

Biegi

Łucznicy dobrze spisali się na 
zawodach w Stolarzowicach. 

Dobry start 
łuczników

Aż dwanaście medali przyniosła rudzkim łucz-
nikom ósma edycja Turnieju Klubowego LKS 
Tempo Stolarzowice. To kolejny sukces rudzkiej 
drużyny w tym sezonie. A już 21 września po-
walczą oni o kolejne medale w Pucharze Lajko-
nika, który odbędzie się w Krakowie. 

Wyniki: kategoria pierwszy krok: 1.miejsce 
–Aleksandra Gil, 1. miejsce – Stanisław Sypion. 
Kategoria dzieci młodsze: 1. miejsce – Agniesz-
ka Ficek, 2. miejsce – Sebastian Olearczyk. Ka-
tegoria dzieci starsze: 1. miejsce – Karolina Gru-
dzień, 3. miejsce – Emilia Balint, 2. mijesce  
– Daniel Kamiński. Kategoria młodzik: 1. miej-
sce – Dominika Brzezina, 1. miejsce – Jakub 
Sroka, 2. miejsce – Paweł Korzonek, 3. miejsce 
– Mateusz Synowiec. Kategoria młodzik starszy: 
1. miejsce – Adrian Szłapak. 

Łucznictwo

Z Sieradza zapaśnicy przyjechali ze srebrnymi i brązowymi medalami.

Młodzi zapaśnicy z medalami
zapasy 

Najmłodsi zawodnicy ZKS Slavia wywal-
czyli pięć medali podczas Memoriału im. Ka-
zimierza Zielińskiego i Jana Szymańskiego 
w zapasach w stylu wolnym, który odbył się 
w miniony weekend w Sieradzu. Wyniki rudz-
kich zawodników: Filip Materny – srebrny 

Po wakacyjnej przerwie rudzcy akrobaci wystartowali w zawodach. 

Pierwszy start po przerwie

Rudzcy akrobaci wzięli udział w czternastej 
edycji Międzynarodowego Turnieju w Akroba-
tyce Sportowej „Winobranie 2019”, w którym 
rywalizowali wśród 230 zawodników z 28 klu-
bów reprezentujących cztery państwa: Estonię, 
Niemcy, Węgry i Polskę. 

Pierwszy dzień eliminacji zakończył się wy-
konaniem planu prawie w stu procentach. Tylko 
jeden zespół nie zakwalifikował się do niedziel-
nych finałów. W drugim dniu na dobrym pozio-
mie swoje układy zatańczyły dwójki: Zosia-
Wiktoria, Szymon-Julka i Lilka-Dagmara. Me-
dal wywalczyła również trójka Laura-Dorota-
Maja, zajmując trzecie miejsce. Dobrze swoje 
układy wykonały również Amelka-Natalka-
Martyna oraz Zuzia-Julia-Maja, które zajęły 
odpowiednio 5 i 7 miejsce. Trochę gorzej po-

szło pozostałym trójkom, gdzie indywidualne 
błędy nie pozwoliły utrzymać miejsc z elimina-
cji, a trójce z kadr nie udało się zakwalifikować 
na Mistrzostwa Europy. Wyniki: dwójki kobiet 
– klasa 11-18 lat: 3. miejsce – Zofia Przechrzta 
i Wiktoria Matysiak. Klasa Youth: 3. miejsce: 
Lilianna Szudy i Dagmara Piktas. trójki kobiet 
– klasa 11-18 lat: 11. miejsce – Nikola Janik, 
Julia Olchawa, Julia Wilk, klasa 10-16 lat:  
7. miejsce – Zuzanna Szołtysek, Julia Wiśniow-
ska, Maja Posmyk, 8. miejsce – Emilia Urbań-
ska, Emilia Wodyk, Emilia Biernat, 3. miejsce  
– Laura Gaim, Dorota Prokopowicz, Maja Mro-
zek, 5. miejsce – Amelia Ksiniewicz, Natalia 
Rudzka, Martyna Kahl, dwójki mieszkane, kla-
sa youth: 2. miejsce – Julia Jessel i Szymon Ja-
worek. 

akrobatyka

medal kat. 32 kg. Jakub Halama brązowy me-
dal kat. 32 kg, Aleks Węglewski brązowy me-
dal kat. 35 kg, Jakub Bińkowski srebrny me-
dal kat. 38 kg, Filip Skalec brązowy medal 
kat. 38 kg i 5. Miejsce - Mateusz Fiuk (kat. 29 
kg). 

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Na stadionie lekkoatletycznym nie zabrakło także najmłodszych. 
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Piłka nożna 

Prezydent Miasta
ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
wykazu lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach 

mieszkalnych na terenie Miasta ruda Śląska:

ul. stefana żeromskiego 18a/2,
ul. ignacego nowaka 5/12,

ul. ludwika solskiego 17/28,
ul. Heleny Modrzejewskiej 11/39,

ul. Grodzka 2C/44

stanowiących własność Gminy Miasta ruda Śląska 
a przeznaczonych do sprzedaży  

w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Prezydent Miasta 
ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta wykazu 
garażu usytuowanego na terenie Miasta ruda Śląska:

ul. katowickiej-otylii – garaż nr 16,

stanowiącego własność Miasta ruda Śląska a przeznaczonego do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Pani Sylwii Wodarskiej
wyrazy szczerego współczucia 

i pokrzepienia w trudnych chwilach 
po śmierci 

OJCA 
przekazują 

Dyrekcja i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej

Wygrana Uranii

19

urania - orzeł Mokre Mikołów 6:1

Kochłowicka Urania może cieszyć 
się ze zwycięstwa i kolejnych trzech 
punktów. W sobotę (14.09) pokonała 
ona drużynę Orzeł Mokre 6:1. Spo-
tkanie ułożyło się dobrze od samego 
początku, bo już w czwartej minucie 
gry Urania wyszła na prowadzenie  
– dośrodkowanie w pole karne i piłkę 
do siatki wycelował Bujny. Mimo 
szybko strzelonej bramki Urania nie 
przystąpiła od razu do ataków, kolejna 
wykorzystana szansa na drugą bram-
kę pojawiła się w 32 minucie, kiedy to 
po dobrze rozegranym rzucie wolnym 
piłka powędrowała do Cieślika, który 
puścił wysoką piłkę na przeciwległy 
słupek, gdzie Bujny skierował ją do 
siatki głową. Pięć minut później swo-
ją szansę miał Zalewski, ale jego 
strzał zdołał wysoko odbić bramkarz 
gości. Pierwsza część gry zakończyła 
się prowadzeniem 2:0. W drugiej po-
łowie meczu, w 47 minucie gry, błąd 
popełnił Grzesik, który wykorzystali 
przeciwnicy idąc z kontrą. Wszystko 
zakończył strzał Michalskiego, który 

jeszcze odbił się od nóg obrońcy i lob-
bował Pardelę, a ledwie dwie minuty 
później było już 3:1 – tym razem No-
wak uderzył po krótkim i piłka po rę-
kach bramkarza wylądowała przy 
słupku w siatce. W 52 minucie kolej-
ną bramkę asystował Nowak przerzu-
cając piłkę nad polem karnym na 
przeciwległy słupek i tak jak wcze-
śniej główką przy słupku piłkę do 
siatki wstrzelił Bujny. Piąta bramka 
padła w 64 minucie gry – po mocnym 
strzale Bednarczyka do piłki dosko-
czył Bujny i zdobył gola. Strzelanie 
Uranii zakończyło się w 83 minucie 
gry, kiedy znów w odpowiednim 
miejscu pojawił się Bujny i po akcji 
do pustej bramki niemal na piechotę 
wbił piłkę do bramki, ustalając wynik 
spotkania na 6:1, tym samym zalicza-
jąc swoje piąte trafienie w tym spotka-
niu.

Orzeł: Bednarczyk, Kucharczyk, 
Szary (’32 Nimyjski), Grogor, Fran-
kowski , Nogal, Kulisa, Widera , Mi-
chalski , Woźniak, Banaś

Urania: Pardela, R. Grzesik, Go-
mola, Cieślik, Kokoszka, Nowak, 
Krawczyk (’83 Bywalec) (’89 Gon-
dek), Zalewski (’78 Piecha), Seroka, 

Foto: U
rania Ruda Śląska

Bujny, D. Ogiński (’75 Barciaga). 
Sędzia główny: Jakub Majcherczyk. 
Asystenci: Angelika Gębka, Tomasz 
Faracik.

Piłkarze Uranii nie dali szans przeciwnikom. 

Prezydent 
Miasta 

ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
(ii piętro, przy pokoju 215) 

wykazu nieruchomości gruntowej 
znajdującej się w rudzie Śląskiej 

przy ulicy szyb Mikołaj, która 
zostanie oddana w najem 

z przeznaczeniem pod lokalizację 
nośnika reklamowego.

Prezydent 
Miasta 

ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń urzędu Miasta 
(ii piętro, naprzeciw pokoju 215) 

wykazu nieruchomości, która 
zostanie oddana w dzierżawę 

z przeznaczeniem pod istniejący 
ogródek przydomowy w rej. ul. 

Cypriana norwida.
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