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Święta 
z epidemią w tle

tel. 32 280 40 70

KORZYSTNE WARUNKI
OBSŁUGA W DOMU

POŻYCZKI Informujemy, że w związku z trwającą 
epidemią koronawirusa siedziba redakcji 

„Wiadomości Rudzkich” 

JEST NIECZYNNA DO ODWOŁANIA.
Kontakt z redakcją: tel. 512-295-228. 

Ogłoszenia, sekretariat: tel. 889-771-365

Z okazji Świąt Wielkanocnych
 wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej 

życzymy – nie tylko od święta, 
ale na każdy dzień – zdrowia, 

spokoju, wytrwałości siły i nadziei.

Redakcja ,,Wiadomości Rudzkich”
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SZPITAL MIEJSKI

Pracują na pierwszej linii frontu
Walka z koronawirusem trwa nie tylko na oddziałach zakaźnych. Choć w rudzkim 
Szpitalu Miejskim takiego oddziału nie ma, pojawiły się przypadki, że osoby z po-
dejrzeniem zakażenia trafi ły właśnie tutaj. To z kolei naraża na ryzyko zarażenia 
się lekarzy, pielęgniarki oraz pacjentów, którym aktualnie udzielana jest pomoc. 
Niestety, już pojawiły się dwa przypadki zakażenia pracowników Izby Przyjęć. 
Rozmawiamy o tym z jej kierownikiem, dr. Tomaszem Undermanem.

– Jak w tej chwili wygląda praca Izby 
Przyjęć?

– W piątek (3.04) podjęta została decy-
zja o jej zamknięciu, jeżeli chodzi o przyj-
mowanie karetek pogotowia ratunkowego. 
To dlatego, że wśród dwóch naszych pra-
cowników potwierdzone zostało zakażenie 
koronawirusem. Prawdopodobnie jednak 
do zarażenia nie doszło na terenie naszego 
szpitala. Na podstawie analizy sanepidu 
wyłączonych zostało 36 osób, pracowni-
ków Izby Przyjęć, które mogły mieć kon-
takt z zarażonym personelem i które cze-
kają obecnie na wyniki badania. To spra-
wiło, że dzisiaj (tj. w poniedziałek, 
6 kwietnia – przyp. red.) pracuję na zmia-
nie tylko z dwoma pracownikami. Nie je-
steśmy w stanie w tym składzie przyjmo-
wać pacjentów z karetek. Pracujemy także 
nad tym, by tak poprzesuwać zmiany per-
sonelu, aby mogło pracować nas więcej. 

– No właśnie. Wraz z pojawieniem się 
pierwszych przypadków zakażeń, pa-
cjenci zgłaszali się z objawami tam, 
gdzie powinni, czyli np. do sanepidu, czy 
błędnie trafi ali do Was?

– Na początku pacjenci nieco błądzili 
i nie wiedzieli, gdzie szukać pomocy lub 
porady. Teraz sytuacja jest dużo lepsza. 
Izba Przyjęć stała się wreszcie miejscem, 
jakim powinna być od samego początku. 
Miejscem, gdzie trafi ają osoby z ciężkimi 
przypadłościami. Pojawia się zdecydowa-
nie mniej osób, które przychodzą do nas 
z błahymi dolegliwościami lub próbują za-
łatwić coś na miejscu, by nie czekać w ko-
lejkach. Wirus, wirusem, ale przecież ma-
my również innych chorych wymagają-Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

składam serdeczne życzenia wszystkim pracownikom 
rudzkiego szpitala, przychodni i gabinetów.

Na co dzień ratujecie życie, pomagacie odzyskać zdrowie, 
a w czasach nierównej walki z koronawirusem

stoicie w pierwszym szeregu, by powstrzymać epidemię.

Dziś pragnę szczególnie podziękować 
za Waszą ofi arność i zaangażowanie.

Chylę czoła przed Waszą pracą, często ponad siły,
poczuciem społecznej odpowiedzialności

oraz ciągłą gotowością do służenia mieszkańcom.

Życzę Wam przede wszystkim zdrowia!
Niech dobrej kondycji towarzyszy 
poczucie zawodowego spełnienia, 

szczęście w życiu prywatnym, 
spokój i wszelka pomyślność.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

cych pilnej pomocy medycznej – po zawa-
łach, ciężkich wypadkach i z poważnymi 
urazami. Nie jest jednak idealnie, bo wciąż 
trafi ają się osoby, które nie wiedzą, gdzie 
mają się udać, czy zadzwonić. Być może 
jest to związane ze strachem wobec tego, 
co się dookoła dzieje. Dzisiaj należy na-
prawdę zastanowić się nad tym, z czym 
zwracamy się do szpitala. Przecież więk-
szość osób dawniej wiedziała, jak domo-
wymi sposobami poradzić sobie np. ze 
skręconą kostką. Teraz udajemy się na Izbę 
Przyjęć. Proszę się zastanowić, czy mój 
uraz jest na tyle poważny, żeby zgłosić się 
do szpitala i w ten sposób narażać na 
śmiertelną chorobę. Nadal przychodzą do 
nas także starsze osoby np. z nadciśnie-
niem. Większość z nich, niestety, przesia-
duje w kolejkach do lekarzy z samotności. 
Dopiero gdy uświadamiamy, na jakie ry-
zyko się narażają, pojawia się strach.

– A co z prawdomównością pacjen-
tów? Czy akcja pod hasłem ,,Nie kłam 
medyka” pomogła?

– Ludzie nadal gubią się w zeznaniach. 
Zatajają prawdę, a im dłużej to potrwa, 
tym efekty będą gorsze. Przy wejściu na 
punkcie kontrolnym pytamy pacjenta o sa-
mopoczucie. Ten zapewnia, że czuje się 
dobrze i nie ma gorączki. A nasze pomiary 
wskazują na coś zupełnie innego. Pacjenci 
tłumaczą się wówczas, że przyszli, aby nie 
czekać w kolejce w poradni albo że muszą 
pracować i nie mogą pozwolić sobie na 
chorowanie. Dzisiaj takie tłumaczenie nie 
jest niczym dobrym, bo wszyscy mamy 
ogromny problem. Każdy, kto do nas tra-
fi a, a tym bardziej z podwyższoną tempe-
raturą, stawia nas na równe nogi.

– Gdyby jednak pojawiła się osoba 
z podejrzeniem zakażenia koronawiru-
sem?

– Mieliśmy taki przypadek, ale na 
szczęście nie potwierdzono zakażenia. 
Wówczas praca Izby Przyjęć została za-

trzymana na ponad sześć godzin. Procedu-
ra jest taka – po pierwsze zamykamy izbę 
dla osób z zewnątrz oraz odcinamy od po-
zostałych części szpitala. Następnie prze-
prowadzana jest dezynfekcja. Pacjent zo-
staje wyizolowany. Odseparowujemy tak-
że inne osoby, które przebywały na Izbie 
Przyjęć. Wyłączona zostaje cała zmiana. 
Warto dodać, że dbamy o to, aby w naszej 
poczekalni nie przesiadywały całe rodziny, 
tylko osoby, które faktycznie potrzebują 
pomocy. Staramy się działać błyskawicz-
nie. W momencie powzięcia informacji 
o potencjalnym kontakcie naszych pra-
cowników z osobami z podejrzeniem za-
każenia koronawirusem uruchamiamy 
wszystkie niezbędne procedury celem za-
pewnienia bezpieczeństwa.

Proszę wszystkich, aby stosować się do 
zaleceń pracowników ochrony zdrowia. 
Nie wychodźmy z domów, jeżeli nie jest to 
niezbędne. Osoby starsze niech poproszą 
kogoś z rodziny o zrobienie zakupów. No-
śmy maski i rękawiczki. Pamiętajmy, że 
dopóki nie będzie leków i szczepionek, ta 
choroba potencjalnie jest śmiertelna. Czy 
naprawdę nie możemy zatrzymać się na 
chwilę i wsłuchać w to, co się dzieje? Ob-
chody świąt w Polsce to jest coś wspania-
łego. Coś, czym się wyróżniamy. Jednak 
niestety tym razem spędźmy ten czas w jak 
najwęższym gronie bliskich. Nie podró-
żujmy i nie wyjeżdżajmy. Do 20 kwietnia 
mamy kluczowy czas, który zadecyduje 
o tym, jaki będzie dalszy przebieg epide-
mii. Joanna Oreł

Zmiany na 
Izbie Przyjęć

Po tym, jak okazało się, że dwóch pra-
cowników Izby Przyjęć Szpitala Miejskie-
go w Rudzie Śląskiej choruje na koronawi-
rusa, od piątku (3.04) wstrzymane zostało 
przyjmowanie karetek. Nie wpływa to jed-
nak na dotychczasowe funkcjonowanie 
pozostałych części szpitala. – W momencie 
powzięcia informacji o potencjalnym kon-
takcie naszych pracowników z osobami 
zakażonymi, uruchomiliśmy wszystkie nie-
zbędne procedury celem zapewnienia bez-
pieczeństwa personelowi oraz pacjentom 
– informuje dr Katarzyna Adamek, prezes 
Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Pozostałym pacjentom w stanach na-
głych nadal jest udzielana pomoc. Pacjent-
ki do porodu, pacjenci DILO i pacjenci 
onkologiczni również będą przyjmowani. 
Wszystkie planowane przyjęcia szpitalne 
są nadal zawieszone do odwołania, zgod-
nie z wytycznymi Narodowego Funduszu 
Zdrowia. JO

OGŁOSZENIE

Namiot polowy dla ochrony 
personelu i pacjentów

Zgodnie z zaleceniami wojewody śląskiego w weekend przy Szpitalu Miejskim 
w Goduli został ustawiony namiot, który będzie mógł służyć jako przyszpitalna 
Izba Przyjęć.

Jest to kolejny etap zabez-
pieczania szpitali, które zosta-
ły postawione w stan podwyż-
szonej gotowości w związku 
z epidemią koronawirusa. 
W sumie wytypowano do tego 
typu działań 37 placówek 
w województwie śląskim.

Polowe namioty, oprócz 
Rudy Śląskiej, strażacy usta-
wili także m.in. w Siemiano-
wicach Śląskich, w Zabrzu, 
czy Zawierciu. Mają one 
służyć do „wyłapywania” spo-
śród zgłaszających się pacjentów oraz 
przywożonych przez pogotowie ratunko-
we, tych osób, które potencjalnie mogą 
być zakażone koronawirusem. – Namioty, 
w których odbywa się wstępna segregacja 
pacjentów, to jeden ze sposobów na ogra-

niczenie pojawiających się w różnych mia-
stach przypadków zakażeń personelu 
w szpitalach niezakaźnych – wyjaśnia Ali-
cja Kucharzewska, rzeczniczka wojewody 
śląskiego, na którego polecenie namioty 
zostały ustawione. JO
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OŚWIATA

Zdalne lekcje, czyli jak dom stał się szkołąOd 25 marca w całym 
kraju prowadzone są lekcje 
na odległość zamiast 
w klasowych ławkach. 
Zdalna edukacja to 
z jednej strony wyzwanie 
dla nauczycieli, którzy po 
raz pierwszy testują ten 
system. Z drugiej strony 
to nowość także dla 
uczniów oraz rodziców. 
Dom stał się przecież teraz 
drugą szkołą. O tym, czy 
edukacja na odległość 
na szansę się sprawdzić 
i stanowić podstawę do 
wystawienia rzetelnych 
ocen, rozmawiamy z Anną 
Krzysteczko, wiceprezydent 
Rudy Śląskiej ds. oświaty.

– Jesteśmy po prawie dwóch tygo-
dniach testowania systemu zdalnego 
nauczania. Jak sprawdza się ta me-
toda, jeżeli chodzi o szkoły w Rudzie 
Śląskiej?

– Edukacja zdalna to temat wywołu-
jący wiele dyskusji. Z dnia na dzień 
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
musieli odnaleźć się w nowej rzeczy-
wistości. W każdej szkole dyrektorzy 
w porozumieniu z nauczycielami opra-
cowali procedurę kształcenia na odle-
głość, która zakłada realizację podsta-
wy programowej. Trzeba było zadbać 
przy tym o to, by nie przeciążać 
uczniów zbędnym zakresem materiału 
i dodatkowymi obowiązkami. Pojawia-
ją się jednak trudności w pracy zdalnej. 
Są uczniowie, którzy nie mają dostępu 
do komputera z internetem albo dostęp 
jest ograniczony ze względu na korzy-
stanie ze sprzętu przez rodzeństwo, czy 
też rodziców pracujących zdalnie. Do-
cierają do nas również sygnały, że stro-
ny internetowe często ,,zawieszają 
się”, są przeciążone i dostęp do mate-
riałów jest utrudniony. Dlatego też na-

uczyciele podchodzą do tematu ze zro-
zumieniem, starając się dawać więcej  
czasu na wykonanie zadań, czy prze-
słanie prac domowych. Ważny jest 
kontakt z uczniem i sygnały z jego 
strony, że pracuje. Aby umożliwić na-
szym uczniom jak największy dostęp 
do zdalnej edukacji, chcemy skorzy-
stać z rządowego  wsparcia dla samo-
rządów i zakupić w ten sposób sprzęt 
komputerowy. Od 1 kwietnia można 
było starać się o sfinansowanie zakupu 
laptopów, tabletów oraz dostępu do in-
ternetu dla uczniów, którzy nie posia-
dają sprzętu umożliwiającego im reali-
zację zdalnych lekcji. Maksymalna 
kwota grantu dla Rudy Śląskiej wynosi 
100 tys. zł. Miasto oczywiście złożyło 
taki wniosek, który pozwoli na zakup 
40 laptopów. To niestety kropla w mo-
rzu potrzeb, gdyż z zebranych informa-
cji ze szkół wynika, że potrzeby są 
o wiele większe.

– Jakie metody prowadzenia  
lekcji wykorzystują rudzcy nauczy-
ciele? Korzystają z tych, rekomen-
dowanych przez Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, czyli platform  
gov.pl/zdalnelekcje oraz www.epo-
dreczniki.pl? Dozwolone są inicjaty-
wy nauczycieli takie jak lekcje na 
platformie YouTube?

– Na rynku jest dostępnych wiele 
materiałów do zdalnej nauki. Nauczy-
ciele wykorzystują różne formy i meto-
dy nauczania na odległość, dostosowa-
ne do specyfiki szkoły i uczniów. To 
m.in.  korespondencja i materiały prze-
syłane za pomocą dziennika elektro-
nicznego, materiały dostępne na stro-
nach internetowych szkół, Minister-
stwa Edukacji Narodowej, Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej czy Ośrodka 
Rozwoju Edukacji. W pracy z ucznia-
mi również wykorzystywany jest kanał 
YouTube, a także inne audiowizualne 
środki przekazu, programy telewizyj-
ne, audycje radiowe, prezentacje, czę-
sto autorstwa nauczycieli, platformy 
edukacyjne czy interaktywne materiały 

dydaktyczne. Coraz więcej wydaw-
nictw udostępnia podręczniki w wersji 
elektronicznej.

– W jaki sposób nauczyciele 
sprawdzają, czy uczniowie rzeczywi-
ście odrabiają zadania i jaki jest 
w tym samodzielny udział ucznia, 
a nie rodzica?

– Nauczyciele mają ograniczone 
możliwości sprawdzania, czy ucznio-
wie pracują samodzielnie. Ważna jest 
tutaj rola rodziców i opiekunów do bu-
dowania wewnętrznej motywacji. 
W opracowanej procedurze dyrektorzy 
ustalili sposób monitorowania postę-
pów uczniów oraz sposób weryfikacji 
ich wiedzy i umiejętności, w tym rów-
nież informowania o postępach w na-
uce, a także uzyskanych ocenach. Oce-
niane są przesyłane przez uczniów lub 
za pośrednictwem rodziców zadania 
domowe, ćwiczenia, projekty, prezen-
tacje, prace pisemne, aktywność oraz 
odpowiedzi ustne. Rodzice i uczniowie 
są informowani na bieżąco o postępach 
w nauce za pomocą wpisywanych do 
dziennika elektronicznego ocen oraz 
informacji zwrotnych przekazywanych 
w dzienniku elektronicznym.

– Z jednej strony mamy obowią-
zek zdalnego nauczania, a z drugiej 
– po pierwsze w głównej mierze cię-
żar tego rozwiązania spadł na rodzi-
ców, którzy muszą poświęcić czas, by 
wesprzeć dziecko w nauce, a przecież 
wielu z nich pracuje zdalnie z uwagi 
na epidemię. A po drugie – kształce-
nie na odległość wiąże się z tym, że 
uczniowie część zadań rozwiązywać 
powinni za pośrednictwem kompu-
tera. Już o tym mówiłyśmy, że nie 
w każdym domu jest tyle sprzętu, ilu 
uczniów. Pytanie więc, czy taki sys-
tem ma w ogóle sens, zwłaszcza że 
dziś kładzie się nacisk na to, aby 
dzieci i młodzież odciągać od ekra-
nów komputerów i telefonów?

– Dyrektorzy starali się zmodyfiko-
wać plan zajęć. Lekcje z użyciem mo-
nitora i z użyciem tradycyjnych metod 

– podręczników i zeszytów ćwiczeń są 
stosowane w miarę możliwości naprze-
miennie. Mam nadzieję, że ta sytuacja 
pozwoli uczniom w większym stopniu 
przekonać się, że komputer i internet 
nie służą tylko rozrywce, ale również 
pozyskiwaniu informacji i kształceniu. 
Zdaję sobie sprawę z trudności wyni-
kających z obecnej sytuacji. To ogrom-
ny stres i obciążenie dla uczniów, ro-
dziców, ale też nauczycieli. Na ile edu-
kacja zdalna przyniesie efekty? To 
zweryfikują kolejne miesiące, a nawet 
lata. W obecnej sytuacji niezmiernie 
ważna jest współpraca nauczycieli 
z rodzicami i uczniami. Dla wszystkich 
to wyzwanie i nowa rzeczywistość, 
w której musimy się odnaleźć. Dlatego 
bardzo dziękuję pedagogom i uczniom 
za dotychczasową pracę oraz  
aktywność. Rodzicom zaś za cierpli-
wość i wsparcie dzieci.

– Wróćmy jednak do spraw bieżą-
cych. Próbny egzamin ósmoklasisty, 
który także odbywał się przez inter-
net, zakończył się tym, że uczniowie 
nie mogli pobrać arkuszy i rozwią-
zać zadań. Między rodzicami i na-
uczycielami już pojawiają się głosy, 
że zamiast przeprowadzenia właści-
wego egzaminu, o przyjęciach do 
szkół średnich powinna decydować 
średnia ocen z półrocza oraz prób-
nych egzaminów wewnątrzszkol-
nych. Które rozwiązanie Państwa 
zdaniem powinno zostać wdrożone, 
by było sprawiedliwe dla uczniów 
oraz rzetelne?

– Trudno w tej chwili oceniać, które 
rozwiązanie będzie optymalne. Orga-
nizacja i przeprowadzenie egzaminu 
ósmoklasisty należy do kompetencji 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
we współpracy z Okręgowymi Komi-
sjami Egzaminacyjnymi. Będziemy 
musieli dostosować się do wytycznych 
i decyzji tych podmiotów. Choć wyda-
je mi się, że zasadnym byłoby przesu-
nięcie egzaminów na późniejszy czas. 
Mówię tu też o maturach, które w tej 

sytuacji będzie bardzo trudno przepro-
wadzić. Dla uczniów zazwyczaj to 
ogromny stres. Dlatego powinniśmy 
zrobić wszystko, by zaoszczędzić im 
dodatkowych zmartwień.

– Proszę jeszcze powiedzieć o tym, 
jak w Rudzie Śląskiej wygląda obec-
nie system opieki i nauczania 
uczniów szkół specjalnych oraz klas 
z oddziałami integracyjnymi?

– Nauczyciele pracują z uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych według tygodniowego planu na-
uczania, ograniczając treści do  
ich możliwości percepcyjnych. W pra-
cy z uczniami posiadającymi orzecze-
nie poradni psychologiczo-pedago-
gicznej o potrzebie kształcenia specjal-
nego nauczyciele uwzględnili potrzeby 
edukacyjne i psychofizyczne uczniów. 
Nauczyciel przedmiotu jest w stałym 
kontakcie z nauczycielem współorga-
nizującym kształcenie specjalne. Prze-
syła mu lekcje do wglądu, aby ten mógł 
pomagać uczniom w nauce. Z rodzica-
mi również  konsultowane są treści i za-
dania. Uczniowie ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi mają wsparcie 
terapeutów pedagogicznych. Pomocą 
objęci są również rodzice. Z nauczy-
cielami, uczniami i rodzicami współ-
pracują także psycholog i pedagog 
szkolny, logopeda i doradca zawodo-
wy. Joanna Oreł
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Sytuacja w Rudzie Śląskiej

Przypomnijmy, że pierwszy przypa-
dek zarażenia koronawirusem wśród 
mieszkańców Rudy Śląskiej został po-
twierdzony 18 marca. Od tego czasu 
liczba chorych stopniowo rośnie. We 
wtorek (7.04) rano władze miasta poin-
formowały o kolejnej zakażonej osobie. 
Jest to ok. 40-letnia pielęgniarka pracu-
jąca poza Rudą Śląską. – Kobieta czuje 
się na szczęście dobrze, przebywa w do-
mu. Z ustaleń służb sanitarnych wynika, 
że źródło zakażenia jest takie same, jak 
w przypadku trzech poprzednich osób  
– informuje wiceprezydent miasta, 
Krzysztof Mejer. Tym samym liczba 
chorych z naszego miasta wzrosła do 
ośmiu osób (stan na wtorek, 7.04,  
godz. 10).

Niestety 64-letnia emerytowana pie-
lęgniarka, która w stanie średnim pod 
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POTWIERDZONE PRZYPADKI KORONAWIRUSA 
W POLSCE (stan na 6.04, godz. 17.30)

ODDZIAŁY CHORÓb ZAKAźNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Nazwa świadczeniodawcy Miasto Adres Nazwa oddziału

Świadczeniodawca – telefon
całodobowy dla pacjentów

szpital specjalistyczny w Chorzowie Chorzów Zjednoczenia 10 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 797-189-603
szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu Bytom Stefana Żeromskiego 7 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 602-133-046

Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tychy edukacji 102 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 887-277-805
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Cieszyn Bielska 4 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 33 852-15-69

wojewódzki szpital specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie Częstochowa Bialska 104/118 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 34 367-38-73
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w raciborzu racibórz Gamowska 3 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 32 755-53-70

szpital powiatowy w Zawierciu Zawiercie miodowa 14 CHOROBY ZAKAŹNE – HOSPITALIZACJA 32 674-02-89

KURSOWANIE AUTObUSÓW I TRAMWAJÓW

Wprowadzone przez rząd ograniczenia dotyczą również funkcjonowania komunikacji 
publicznej. To znaczy, że w autobusach, tramwajach, czy pociągach jednocześnie 
może znajdować się tylu pasażerów, ile wynosi połowa dostępnych miejsc 
siedzących.

Obecnie sytuacja ta analizowana jest przez przewoźników, a rozkłady jazdy i liczba 
taboru dostosowywane są do nowych przepisów oraz liczby podróżujących 
osób. Aby się jednak upewnić, warto sprawdzać ewentualne zmiany przed każdą 
planowaną podróżą. To samo dotyczy również kursowania pociągów.

Dla zachowania bezpieczeństwa trzeba pamiętąć, że jeżeli jesteśmy zmuszeni 
podróżować komunikacją publiczną, należy zachować bezpieczną odległość od 
innych pasażerów.

KOLEjnE OgRAnICZEnIA
Rząd wprowadził od 1 kwietnia kolejne obostrzenia w związku • 
z koronawirusem. Obowiązują one na razie do 11 kwietnia.
Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej • 
odległości między pieszymi (dotyczy także rodzin i bliskich). Nakaz 
ten nie obowiązuje rodziców z dziećmi do 13. roku życia oraz osób 
niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać i ich 
opiekunów.
Osoby niepełnoletnie mogą wyjść na zewnątrz tylko  • 
z rodzicem/opiekunem (osobą dorosłą).
Zakaz korzystania z parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów • 
botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich oraz 
rowerów miejskich.
Obowiązuje limit osób przebywających w jednym czasie w sklepie do • 
trzech na jedną kasę. Jeżeli w sklepie znajduje się 5 kas, może w nim 
przebywać 15 osób.
W godzinach od 10 do 12 zakupy będą mogły robić tylko osoby starsze • 
powyżej 65. roku życia (poza tymi godzinami również).
W przypadku poczty mogą na jej terenie przebywać dwie osoby na • 
jedno okienko.
Wprowadzono limit na targowiskach i bazarach – 3 osoby do jednego • 
straganu.
Wprowadzony został obowiązek zakładania rękawiczek jednorazowych • 
przed wejściem do sklepu (powinien je zapewnić sklep, ale dla 
bezpieczeństwa warto też mieć swoje).
W weekendy zamknięte będą sklepy budowlane.• 
Sklepy spożywcze, apteki i drogerie nadal pozostaną otwarte.• 
W zakładach pracy obowiązkowo muszą znajdować się środki ochrony • 
osobistej oraz do dezynfekcji. Stanowiska pracy powinny być oddalone 
od siebie o co najmniej 1,5 metra.
Zamknięte zostały wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony • 
tatuażu i piercingu.
W pojazdach transportu zbiorowego przewoźników prywatnych • 
będą takie same limity osób jak w przypadku transportu publicznego 
(zasada – tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe). 
Obostrzenia nie dotyczą samochodów osobowych.
Odwołane zostały wszystkie medyczne zabiegi dodatkowe  • 
(np. rehabilitacje).
Hotele i inne miejsca noclegowe zostały zamknięte (mogą być • 
otwarte wyłącznie dla osób w kwarantannie lub izolacji, personelu 
medycznego oraz osób, które korzystają z usług noclegowych w ramach 
wykonywania obowiązków służbowych).
Zaostrzone zostały zasady kwarantanny. Osoby nią objęte muszą • 
przebywać w całkowitej izolacji. Jeżeli ktoś zostaje objęty kwarantanną, 
to jego bliscy także (dotyczy kontaktu z zarażonym lub powrotu 
z zagranicy).
Rząd rekomenduje tylko krótkie wyjścia na zewnątrz.• 
Nadal można m.in. zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać • 
się do lekarza, opiekować się bliskimi lub wyprowadzić psa, a także 
dotrzeć i wrócić z pracy.
Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.• 
Dodatkowo od 3 kwietnia do 11 kwietnia Lasy Państwowe wprowadziły • 
tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki 
narodowe. 

WAŻNE 
TELEFONY:

Całodobową infolinię • 
dotyczącą koronawirusa 
prowadzi Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Rudzie Śląskiej pod nr tel. 
668-164-330.

Stały 24-godzinny • 
dyżur pełni także 
punkt informacyjny 
Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Katowicach  
pod nr tel. 32 351-23-00.

Całodobową infolinię • 
dotyczącą koronawirusa 
prowadzi również NFZ  
pod nr tel. 800-190-590.

W Rudzie Śląskiej • 
całodobowy dyżur pełni 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego  
pod nr tel. 800-158-800.

Specjalna infolinia ZUS pod • 
nr tel. 22 560-16-00.

koniec marca trafiła na oddział zakaźny 
tyskiego szpitala, po kilku dniach zmar-
ła z powodu zakażenia (1.04). Służbom 
sanitarnym nie udało się ustalić, w jaki 
sposób rudzianka się zaraziła. Ogółem 
w domowej kwarantannie jest obecnie 
58 mieszkańców. Natomiast 178 osób 
zostało objętych nadzorem epidemiolo-
gicznym (stan na poniedziałek, 6.04, 
godz. 14). 

W związku z epidemią – oprócz ogra-
niczeń wprowadzonych przez rząd  
– w Rudzie Śląskiej odwołano wszyst-
kie imprezy i wydarzenia, zamknięto 
obiekty rekreacyjno-sportowe, place za-
baw, placówki kultury oraz placówki 
świadczące wsparcie z zakresu pomocy 
społecznej, czy świetlice prowadzące 
zajęcia profilaktyczno-wychowawcze 
dla dzieci i młodzieży. Miasto patrolo-

wane jest przez Straż Miejską i policję 
pod kątem przestrzegania zasad. Nato-
miast za pośrednictwem syren Centrum 
Zarządzania Kryzysowego na ulicach 
miasta mieszkańcy namawiani są do po-
zostania w domach. Władze Rudy Ślą-
skiej wprowadziły również pakiet osło-
nowy dla rudzkich przedsiębiorców.

Dodajmy, że od 16 marca nieczynny 
dla klientów jest Urząd Miasta, ale 
wszelkie sprawy można załatwić drogą 
telefoniczną oraz e-mailową. Ponadto 
zgodnie z zapisami tzw. rządowej tar-
czy antykryzysowej wydłużone zostały 
terminy zgłoszenia nabycia i zbycia po-
jazdu zarejestrowanego, a także reje-
stracji samochodu używanego sprowa-
dzonego z dowolnego kraju UE (z 30 do 
180 dni, ale nie dotyczy to umów sprzed 
1 marca br.).  Joanna Oreł

4413 osób w Polsce zakażonych jest koronawirusem, w tym 107 zmarło. Wśród chorych odnotowano 
562 mieszkańców Śląska (25 zgonów). Również w Rudzie Śląskiej rośnie liczba zakażeń, a jedna osoba 
zmarła. To stan epidemii koronawirusa na poniedziałek (6.04, godz. 17.30). Tymczasem przed nami 
dopiero szczyt zachorowań. Dlatego też w całym kraju, a także w Rudzie Śląskiej wprowadzono szereg 
obostrzeń, które mają pomóc w zatrzymaniu wirusa oraz choroby. Większość z nich obowiązuje do 
11 kwietnia, ale tak naprawdę wiele zależy od tego, ile osób zastosuje się do zaleceń, aby w miarę 
możliwości nie opuszczać swoich mieszkań. 
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Ważne zmiany W Kościele KatolicKim.
Dotyczy to m.in. śWiąt WielKanocnych

nadal obowiązuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych. W obrzędach może • 
uczestniczyć równocześnie pięć osób (nie dotyczy to osób pełniących posługę). Wiele mszy jest 
transmitowanych. można w nich uczestniczyć przez internet, oglądając telewizję lub słuchając stacji 
radiowej. Kościoły pozostają otwarte na indywidualną modlitwę. Kościół zachęca do korzystania 
z komunii duchowej po spełnieniu pewnych warunków.

W parafiach nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w tradycyjnej formie. tylko • 
w wyjątkowych sytuacjach i po indywidualnych ustaleniach może się to odbyć przy zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa i ostrożności. niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej.

W dniu pogrzebu można celebrować mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny). • 
obrzędy pogrzebu ograniczone są wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny (nie 
więcej niż pięć osób).

Do Wielkanocy odwołane zostały wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Jeżeli stan • 
epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, wszystkie i Komunie święte będą odwołane 
do czasu unormowania się sytuacji.

Uczestnictwo w triduum Paschalnym nie jest nakazane. W parafiach nie będzie urządzany Boży Grób ani • 
nie odbędzie się tradycyjne błogosławieństwo pokarmów. obowiązkowy jest udział w mszy św. niedzieli 
zmartwychwstania Pańskiego, ale i tutaj nadal aktualna jest dyspensa dla wiernych od uczestnictwa 
w mszy w kościele (zaleca się korzystać z transmisji mszy).

Rząd od 12 kwietnia, czyli Wielkiej niedzieli, zwiększy liczbę osób, które jednocześnie mogą uczestniczyć • 
we mszy świętej do 50 osób (wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby 
dokonujące pochowania, osoby zatrudnione przez zakład czy dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu).

z czym Wiąże się stan ePiDemii?

Rada ministrów w drodze rozporządzenia może tworzyć tzw. strefy zero (bezpośrednio wokół ogniska • 
wirusa), strefy buforowe – wokół stref zero oraz strefy zagrożenia. 
istnieje możliwość wprowadzenia czasowego ograniczenia określonego przemieszczania się.• 
Rząd może nakazać udostępnienie nieruchomości, lokali, czy terenów i dostarczenia pojazdów do • 
działań przeciwepidemicznych.
czasowo może zostać ograniczone funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy.• 
stan epidemii pozwala na wprowadzenie czasowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju • 
artykuły.
osoby chore i podejrzane o zachorowanie mogą zostać zobowiązane do poddania się badaniom • 
lekarskim oraz stosowania innych środków profilaktycznych (np. obowiązkowa kwarantanna i zakaz 
opuszczania jej obszaru).
Pracownicy podmiotów leczniczych i osoby wykonujące zawody medyczne mogą być skierowani do • 
pracy przy zwalczaniu epidemii.
Ponadto podwyższono kary za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł  do 30 tys. zł. Wprowadzono również • 
mechanizmy śledzenia tego, czy zasady kwarantanny są przestrzegane. chodzi o aplikację Kwarantanna 
domowa.

25
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OGŁOSZENIE

Do rudzkiego Szpitala Miejskiego dostarczone zostały pierwsze przyłbice.
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POMAGAMY

Śląsk szyje i drukuje dla medyków
Akcja� tworzenia�maseczek�oraz�przyłbic�m.in.�dla�pracowników�medycznych�zatacza�coraz�szersze�
kręgi.�Wszystko�po�to,�aby�wesprzeć�osoby,�które�są�na�pierwszej�linii�kontaktu�z�osobami�chorymi.�
Środki�ochrony�stały�się�bowiem�w�ostatnich�tygodniach�towarem�deficytowym,�a�przecież�to�w�rę-
kach�medyków�pozostaje�nasze�zdrowie,�gdy�dookoła�trwa�walka�z�epidemią�koronawirusa.�

W Rudzie Śląskiej od kilku tygodni 
za sprawą facebookowej grupy ,,Ra-
dzie Rudzie” powstała inicjatywa,  
w ramach której mieszkańcy szyją 
maseczki, poszukują materiałów lub 
mogą je dostarczyć, czy też pomagają 
w transporcie. Dzięki temu udało się 
wesprzeć m.in. medyków z rudzkiego 
Pogotowia Ratunkowego oraz Szpita-
la Miejskiego. W sumie uszyto już kil-
ka tysięcy maseczek. – Każdy ma inne 
zadanie. Są wśród nas osoby, które nie 
potrafią szyć, ale wówczas piorą tka-
niny, prasują je i pocięte zestawy tra-
fiają do krawcowej. Mamy też wspar-
cie ze strony mieszkańców i właścicie-
li firm. Ci przekazują nam potrzebne 
materiały krawieckie. To wszystko 
bardzo przyspiesza proces szycia ma-
seczek – podkreśla Elżbieta Żurek, ko-
ordynatorka akcji. 

Szyje jednak nie tylko Ruda Śląska, 
ale cały Śląsk m.in. w ramach grupy 
,,Maseczki – szyjemy dla śląskiej służ-
by zdrowia”, która powstała z inicjaty-
wy kilku osób związanych ze służbą 
zdrowia. – Działamy dla całego Ślą-
ska. Pomogliśmy już kilku placówkom 
– szpitalom i instytucjom. Zgłaszają 
się do nas kolejni medycy. Na tyle, na 
ile jesteśmy w stanie pomóc, dostar-
czamy maseczki wielokrotnego użytku 
– mówi Marta Płachecka, jedna z ko-
ordynatorek grupy, zrzeszającej ponad 
300 osób. 

By mogły powstać kolejne, grupa 
potrzebuje wsparcia. Brakuje bawełny, 
tasiemek bawełnianych i drucików ty-
pu clip band. – Szukamy także osób, 
które mogą podzielić się swoim czasem 
i podjąć się szycia maseczek. Trans-
portem materiałów i maseczek zajmują 
się nasi niezłomni kurierzy, którzy wo-
żą maseczki do szpitali. Już dziś dzię-
kujemy w imieniu całej śląskiej służby 
zdrowia. Niech dzieje się dobro w tym 
trudnym czasie – podsumowuje Marta 
Płachecka. Osoby, które chcą pomóc, 
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mogą kontaktować się pod nr tel. 504-
546-102 lub 509-737-765.

Zbiórkę pieniędzy na zakup artyku-
łów ochronnych prowadzi również 
rudzka „Fundacja Anioły w piżam-

kach”. Przelewów można dokonywać 
na nr konta 62 1140 2004 0000 3802 
7805 0034, w tytule wpisując: na cele 
statutowe – Orlik pomaga. Zakupiony 
za uzbierane pieniądze sprzęt ma trafić 
do rudzkiego szpitala oraz pogotowia 
ratunkowego.

Dobro płynie także ze strony wła-
ścicieli firm wykorzystujących dru-
karki 3D oraz osób, które posiadają 
taki sprzęt. Działają oni w ramach po-
nad 200-osobowej grupie ,,Śląsk dru-
kuje dla medyków w koronie”. – Od 
kilku tygodni rośnie zapotrzebowanie 
medyków na podstawowy sprzęt 
ochrony. Dlatego wspólnymi siłami 
zaczęliśmy drukować przyłbice i do-
starczamy je tam, gdzie są potrzebne  
– wyjaśnia Krzysztof Poppe, koordy-
nator akcji.

Dotychczas udało się wyproduko-
wać ok. kilkaset przyłbic (zapotrzebo-
wanie jest na ponad 3000 sztuk), które 

trafiły m.in. do Wojewódzkiego Pogo-
towia Ratunkowego w Katowicach, 
Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzo-
wie, zabrzańskiego Szpitala Miejskie-
go oraz Szpitala Miejskiego w Rudzie 
Śląskiej (20 sztuk). – Dla nas najwięk-

szą satysfakcją jest to, że dzięki naszej 
akcji, chociaż w małym stopniu może-
my ograniczyć rozprzestrzenianie się 
epidemii koronawirusa, a być może na-
wet uratować ludzkie życie – podkreśla 
Krzysztof Poppe.  Joanna Oreł

Z maseczek korzysta m.in. personel Oddziału Pediatrycznego w Bielszowicach.



Uwaga
przedsiębiorcy!

Firmy najbardziej dotknięte kryzysem spowodowanym  
przez pandemię koronawirusa sArs-coV-2  

mogą skorzystać z ulg i zwolnień.

podAtki
Przedsiębiorcy mogą zwrócić się z wnioskiem o odroczenie bądź rozłożenie podat-

ków na raty. Mogą starać się też o umorzenie zaległości podatkowych. Każdy wniosek 
będzie indywidualnie rozpatrywany. Formularz wniosku wraz z informacją o wymaga-
nej dokumentacji znajduje się na stronie internetowej: https://rudaslaska.bip.info.pl/
dokument.php?iddok=20348&idmp=475&r=r.

czynsz zA lokAle gminne
Przedsiębiorcy, którzy ze względu na sytuację spowodowaną pandemią koronawiru-

sa zostali zmuszeni zawiesić bądź ograniczyć działalność gospodarczą, mogą ubiegać się 
o obniżenie opłaty czynszowej za ten okres. Ulga nie dotyczy opłat za media.

Aby uzyskać obniżenie czynszu za lokal użytkowy wynajmowany od miasta należy:

1. Napisać pismo, podając w nim:
• datę zamknięcia lokalu,
• zakres prowadzonej działalności w lokalu (kod PKD), 
• jaką formę ma przybrać pomoc (umorzenia całości bądź części czynszu, rozłożenia 

na raty lub odroczenia terminu płatności),
• krótkie uzasadnienie, w szczególności szacowany spadek wpływów w związku 

z zamknięciem lokalu lub ograniczeniem działalności wyrażony w procentach lub 
w kwotach.

2. Dołączyć właściwy formularz dotyczący pomocy de minimis.

3. Przesłać dokumenty na jeden z adresów (um_lok@ruda-sl.pl; mpgm@mpgm.com.pl) 
lub złożyć w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu w budynku Urzędu 
Miasta, przy Placu Jana Pawła II.

Pomoc zostanie udzielona za okres od 14 marca 2020 roku, jeśli wniosek zostanie 
złożony do końca tego miesiąca lub od początku miesiąca, w którym zostanie złożony 
wniosek do dnia ustania przyczyny zamknięcia lokalu.

Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany.

Stawka czynszu może zostać maksymalnie obniżona do wysokości ponoszonych przez 
Miasto kosztów zarządzania nieruchomością (aktualnie to miesięcznie 2,35 zł/m2 netto 
dla budynków gminnych, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto 
posiada udziały dolicza się zaliczkę ustaloną przez właścicieli wspólnoty).

Za okres objęty wnioskiem nie będą naliczane odsetki od należności czynszowych, 
ani opłata 40 euro.

Bliższe informacje: tel. 32 244-90-00 wew. 2330, 2360, 2320.

zobowiązAniA
Do końca maja zostały wstrzymane upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja 

z tytułu niezapłacenia podatków i opłat za marzec i kwiecień, aby nie narazić przedsię-
biorców na dodatkowe koszty.

opłAtA zA odbiór odpAdów
Każda firma lub instytucja, która w obecnej sytuacji nie wytwarza odpadów, może 

złożyć tzw. deklarację „zerową” za ten czas. Deklarację wygaszającą należy złożyć naj-
później do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiej 
sytuacji. Oznacza to, że aby być zwolnionym z opłaty za marzec, nową deklarację należy 
złożyć do 10 kwietnia br. Będzie ona ważna do momentu złożenia kolejnej deklaracji już 
po wznowieniu działalności.

Jeżeli deklaracja była złożona łącznie za całą nieruchomość (np. w budynku oprócz 
prowadzonej działalności są inne firmy lub mieszkania), informację o zaprzestaniu dzia-
łalności należy zgłosić właścicielowi nieruchomości, na którym spoczywa obowiązek 
złożenia nowej deklaracji.

Deklarację można pobrać pod adresem http://www.rudaslaska.pl/nowe-zasady-od-
bierania-odpadow-komunalnych/deklaracja/.

Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP lub for-
mie tradycyjnej przesyłając ją drogą pocztową lub złożyć w skrzynce podawczej przy 
wejściu do budynku głównego Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II 6. Bliższych informa-
cji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej pod nr. tel. 32 244-90-62.

W przypadku wznowienia działalności powinna zostać złożona nowa deklaracja 
śmieciowa.
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numery teleFonów wybrAnych  
wydziAłów urzędu miAstA

Wydział Komunikacji  – tel. • 32 342-32-65
Wydział Spraw Obywatelskich  – tel. • 32 244-90-18
Urząd Stanu Cywilnego  – tel. • 32 244-90-15 - 16
Biuro Rzecznika Konsumentów  – tel. • 32 244-90-11
Kancelaria Urzędu Miasta  – tel. • 32 244-90-42
Kancelaria Rady Miasta  – tel. • 32 342-36-05
Wydział Gospodarki Komunalnej•  – tel. 32 244-90-60
Wydział Urbanistyki i Architektury•  – tel. 32 244-90-92
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  • 
 – tel. 32 244-90-55
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych  • 
 – tel. 32 244-90-80
więcej: • rudaslaska.bip.info.pl

Adresy poczty elektronicznej 
wydziAłów urzędu miAstA

Kancelaria Urzędu Miasta  – • um_ko@ruda-sl.pl
Kancelaria Rady Miasta  – • rada@ruda-sl.pl
Wydział Kadr  – • um_kadry@ruda-sl.pl
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta • 
 – media@ruda-sl.pl
Wydział Zamówień Publicznych  • 
 – zamowienia@ruda-sl.pl
Wydział Administracyjny  – • um_adm@ruda-sl.pl
Wydział Urbanistyki i Architektury  • 
 – architektura@ruda-sl.pl
Wydział Spraw Lokalowych  – • um_lok@ruda-sl.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  • 
 – nieruchomosci@ruda-sl.pl
Biuro Geodety Miasta  – • geodezja@ruda-sl.pl
Wydział Inwestycji  – • inwestycje@ruda-sl.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa • 
 – wosig@ruda-sl.pl
Wydział Dróg i Mostów  – • drogi@ruda-sl.pl
Wydział Komunikacji  –•  komunikacja@ruda-sl.pl
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej  • 
 – um_rk@ruda-sl.pl
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  • 
 – zdrowie@ruda-sl.pl
Wydział Budżetu Miasta  – • budzet@ruda-sl.pl
Wydział Spraw Obywatelskich  • 
 – sekretariatwso@ruda-sl.pl
Urząd Stanu Cywilnego  – • usc@ruda-sl.pl
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów  • 
 – mrk@ruda-sl.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego  • 
 – wzk@ruda-sl.pl
Straż Miejska  – •  straz@ruda-sl.pl
Miejski Konserwator Zabytków  • 
 – zabytki@ruda-sl.pl
Wydział Audytu i Kontroli – • um_waikw@ruda-sl.pl
Wydział Nadzoru Właścicielskiego  • 
 – um_nadzor@ruda-sl.pl
Wydział Oświaty  – • oswiata@ruda-sl.pl
Wydział Rozwoju Miasta  – • fundusze@ruda-sl.pl
Wydział Informatyki  – • informat@ruda-sl.pl
Wydział Gospodarki Komunalnej  • 
 – wgk@ruda-sl.pl

wykAz rAchunków bAnkowych 
urzędu miAstA

na rachunek w ing bsk s.A. o numerze:
21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od • 
środków transportu, od posiadania psa),
opłaty eksploatacyjnej,• 

opłaty skarbowej (opłaty za dokonanie czynno-• 
ści urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na 
wniosek, za wydanie zaświadczenia na wniosek, 
za wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji, za 
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, 
wypisu lub kopii).

na rachunek w ing bsk s.A. o numerze:
72 1050 1214 1000 0010 0119 7019

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
subwencji i dotacji,• 
dochodów jednostek budżetowych,• 
udziałów w podatku PIT i CIT.• 

na rachunek w ing bsk s.A. o numerze:
28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
wydawania prawa jazdy, legitymacji instruktora • 
i kart parkingowych,
opłat dotyczących rejestracji pojazdów,• 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu,• 
opłaty produktowej,• 
licencji na przewóz (osób, rzeczy, taksówkę oso-• 
bową) i egzamin TAXI, zaświadczeń na przewozy 
na potrzeby własne,
opłat geodezyjnych,• 
mandatów karnych kredytowych nałożonych • 
przez Straż Miejską,
zakupu materiałów przetargowych,• 
dziennika budowy,• 
wieczystego użytkowania gruntu, najmu, dzierża-• 
wy, trwałego zarządu, sprzedaży (dotyczy gruntu 
stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska).

na rachunek w ing bsk s.A. o numerze:
32 1050 1214 1000 0022 6874 3784

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
udostępnienia danych osobowych,• 
wieczystego użytkowania gruntu, najmu, dzierża-• 
wy, trwałego zarządu, sprzedaży (dotyczy gruntu 
stanowiącego własność Skarbu Państwa).

na rachunek w ing bsk s.A. o numerze:
54 1050 1214 1000 0022 2877 4150

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
zajęcia pasa drogowego,• 
reklamy umieszczonej w pasie drogowym.• 

na rachunek w ing bank Śląski s.A. o numerze:
90 1050 1214 1000 0023 6920 7580

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:
gospodarowania odpadami komunalnymi.• 

skrzynkA podAwczA

Dla osób chcących złożyć pismo bezpośrednio 
w siedzibie Urzędu, przewidziano taką możliwość po-
przez prowizoryczną „skrzynkę podawczą”, znajdują-
cą się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Ruda 
Śląska, przy placu Jana Pawła II.

Pisma wrzucane do „skrzynki podawczej” należy 
umieścić w zaklejonej, odpowiednio opisanej koper-
cie. Na kopercie należy umieścić:

imię i nazwisko wnioskodawcy/nadawcy,• 
numer telefonu kontaktowego,• 
określenie, jakiej sprawy dotyczy wniosek/pi-• 
smo.

W przypadku przesyłek wrzucanych do „skrzynki 
podawczej” nie ma możliwości uzyskania potwierdze-
nia nadania.

sprAwy w urzędzie miAstA  
tylko przez internet i teleFon

od poniedziałku 16 marca do odwołania urząd miasta ruda Śląska jest zamknięty dla klientów. 
urzędnicy nadal pracują, ale sprawy są załatwiane przede wszystkim drogą telefoniczną  

i elektroniczną. w sprawach pilnych, wymagających osobistego i niezwłocznego stawiennictwa, 
wizyty w urzędzie są możliwe po uprzednim, telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.
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W tym wyjątkowym, 
choć trudnym dla wszystkich czasie, 

życzymy z okazji Świąt Wielkanocnych
Błogosławieństwa Bożego, 
a nade wszystko zdrowia. 

Niech nadzieja nas nie opuszcza, 
a ufność i wytrwałość pozwala 

ze spokojem patrzeć w przyszłość. 

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska

wraz z Radnymi

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości, 
oraz wesołego Alleluja 

życzy
Zarząd i Pracownicy 
MPGM TBS Sp. z o.o.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzymy

zdrowia, spokoju i wytchnienia w rodzinnym gronie 
oraz wiosny nie tylko za oknem, ale również w sercach. 

Niech ten radosny czas, pełen otuchy i nadziei, 
stanie się źródłem siły i odwagi 

oraz pozytywnych zmian w nas samych 
i otaczającej nas rzeczywistości. 

Zarząd i Pracownicy 
Rudzkiej Agencji Rozwoju 
„INWESTOR” Sp. z o.o.  
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PSYCHOLOG RADZI

Wielkanoc inna niż wszystkieZa kilka dni Święta Wielkanocne. 
Inne od wszystkich. Często bez 
najbliższych, dzieci, rodziców, 
wnucząt, bez wyjścia do kościoła. 
Tylko wśród domowników. Wiele 
osób nawet nie czuje „sensu”, by 
przygotować świąteczne potrawy, 
czy uprzątnąć dom. Epidemia 
koronawirusa zaskoczyła nas 
wszystkich. Jak sobie poradzić z tą 
trudną sytuacją? Rozmawiamy o tym 
z Urszulą Koszutską, psychologiem, 
psychoterapeutom oraz dyrektorem 
zabrzańskiej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością.
Radosnego, 

wiosennego nastroju, 
oraz wesołego 

„Alleluja”.

Życzą właściciele 
Piekarni Poloczek 

wraz 
z pracownikami

FIRMA

życzy
pogody ducha, 

zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra

z okazji 
Świąt Wielkanocnych 

– Pojawiają się różne propozycje spę-
dzenia tegorocznej Wielkanocy. Rodzinne 
śniadanie na Skypie, przełożenie świąt al-
bo nieobchodzenie ich. Jak Pani, jako 
psycholog, spędzi ten czas i co Pani radzi 
innym?

– Jak spędzę ten czas? Dotychczas się nad 
tym nie zastanawiałam. Jednak ta rozmowa 
zmusza mnie do przemyślenia, jak to będzie, 
co mogę zrobić w tej wyjątkowej sytuacji, 
jak próbować odnaleźć się w tym, czego nikt 
z nas się nie spodziewał. Nikt nie przewi-
dział. Zatem nikt z nas nie ma idealnej re-
cepty na idealne rozwiązanie. Wielu z nas 
traci to, co najważniejsze. Tracimy poczucie 
bezpieczeństwa, wolność, pracę, stałe źró-
dło utrzymania, zdrowie, a nawet życie. 
Znajdujemy się w stałym poczuciu zagroże-
nia utraty tego, co ma dla nas sens. Jeśli 
uczestniczy się w tylu trudnych sprawach, 
jakie „zafundowała” nam pandemia, to war-
to szukać czegoś, co nas może ukoić 
i wzmocnić. Szukajmy dobrej cząstki dzia-
łania i przeżywania, która może dać nam si-

ły do radzenia sobie z tym, co wydaje nam 
się nie do opanowania. W takich sytuacjach 
pomocne są rytuały, które dają poczucie 
uporządkowania, przewidywalności i kon-
troli otaczającego nas chaosu. Takim rytu-
ałem towarzyszącym nam od stuleci, są wła-
śnie nadchodzące święta Wielkiej Nocy. 
Poddam się im z całą mocą. Będę przygoto-
wywała i obchodziła święta tak jak zwykle, 
zwracając uwagę na zwyczaje i konwenan-
se. Zasadzę rzeżuchę, wysprzątam mieszka-
nie. Zadbam o tradycyjne potrawy, odpo-
wiednie nakrycie stołu. Przygotuję prezenty 
dla domowników, będę starała się stworzyć 
taką atmosferę świąteczną, jak zwykle to by-
wało. Skupię się na relacjach rodzinnych, 
podobnych do tych, jakie tworzyliśmy 
w przeszłości. Mimo tego, że święta będę 
spędzać tylko z mężem. 

– Od kilku tygodni przebywamy ze so-
bą niemalże non stop. Pracujemy z do-
mów, nasze dzieci też ciągle w nim są, nie 
spotykamy się ze znajomymi, nie chodzi-
my na zajęcia dodatkowe. Święta też spę-
dzimy w tym samym „towarzystwie”. Co 
możemy zrobić, aby ten czas był mimo 
wszystko szczególny?

– Takie ciągłe, stałe i bez możliwości 
wyjścia na zewnątrz, przebywanie z tymi 
samymi osobami, jest źródłem wielu niepo-
kojów, konfl iktów i stresów. To zupełnie na-
turalne. To, że wykazujemy emocje, jeste-
śmy zdenerwowani, zmęczeni sobą, to też 
nic nadzwyczajnego. Sytuacja stałego za-
gęszczenia domowego jest czynnikiem ge-
nerującym wiele stresujących sytuacji. Tu 
nie ma prostych odpowiedzi. Mogę jednak 
spróbować zaproponować, abyśmy podjęli 
próbę organizacji świąt po wspólnym ich 
omówieniu. Taka narada rodzinna uświado-

mi domownikom, jakie mają potrzeby, co 
dla nich może być trudne i ograniczające 
podczas organizacji świąt, a co sprawi im 
radość i przyjemność. Tu trzeba zadbać 
o każdego. Dać możliwość wypowiedzi i de-
cydowania wszystkim członkom rodziny. 
Każda osoba winna być wysłuchana i posia-
dać poczucie wpływania na to, co będzie się 
podczas wspólnych świąt działo. Taka ro-
dzinna rozmowa będzie uczyła tolerancji, 
mediacji, a także da poczucie sprawczości 
tym, którzy w niej uczestniczą. Ważne dla 
odnalezienia atmosfery świąt jest nadanie 
im istotnej rangi. Warto się odświętnie 
ubrać, uczestniczyć w wybranych obrzędach 
religijnych, dostępnych w nowoczesnych 
środach przekazu, zrobić wzajemne prezen-
ty i przyjemności oraz poprzypominać, jak 
to kiedyś bywało. I odpuścić to wszystko, 
co może być zarzewiem konfl iktu, czy nie-
porozumienia. Przynajmniej na czas świąt. 

– To powinien być czas spokoju i pojed-
nania. Tymczasem ludzie omijają się sze-
rokim łukiem. Wręcz muszą! Boimy się 
zakażenia, nie wiemy, czy sami nie jeste-
śmy zarażeni, nie chcemy innych narażać. 
Obawiamy się osób, które nie stosują się 
do zasad bezpieczeństwa. Jak to prze-
trwać i nie nastawiać się wrogo do in-
nych?

– Niepewność jest stałą towarzyszką na-
szego życia. Każdy z nas różnie na nią re-
aguje. Teraz mamy czas większej ostrożno-
ści, rygorystycznego stosowania zasad i re-
guł zaproponowanych przez służby rządo-
we. Zachęcam do ich przestrzegania. Zasto-
sowanie zaleceń może uratować zdrowie 
i życie niejednego z nas. Po prostu przyjąć 
z pokorą to, czym dzielą się z nami specjali-
ści. Wiedza i normy pomagają przetrwać 

w tym trudnym okresie pandemii. Oczywi-
ste i zupełnie zrozumiale jest, że ludzie, któ-
rzy łamią zasady z narażeniem życia innych, 
mogą budzić naszą wrogość oraz złość. 
Przecież oni mogą być powodem naszego 
zachorowania i wszystkich skutków z tym 
związanych. Jednak musimy pamiętać, że 
wrogość, uczucie złości lub gniewu jest po-
przedzone lękiem. Przed tą wrogością naj-
pierw stoi lęk oraz niepewność, zupełnie te-
raz uzasadniona. Pamiętajmy, że te uczucia 
mają swój sens. Chronią nas przed nieracjo-
nalnymi zachowaniami. Pokazują także, że 
ktoś przekracza nasze granice, których war-
to bronić. To co ważne, to pytanie do nas 
samych – co z tymi uczuciami zrobimy? 
Proponuję, aby wyraźnie sformułować swo-
je obawy i niepokoje oraz stosować racjo-
nalne zachowania. 

– Są też inne reakcje. Obecnie mamy 
sporo społecznych akcji wsparcia m.in. 
personelu medycznego, czy osób star-
szych.

– Nastąpił wybuch fantastycznej solidar-
ności społecznej. Zauważamy potrzebę 
działania i dzielenia się wsparciem, pomocą, 
funduszami i pracą. Ludzie organizują się, 
szyją maski, zbierają pieniądze na środki po-
trzebne ochronie zdrowia, tak jak w naszej 
Rudzie Śląskiej. Sama miałam przyjemność 
w takiej zrzutce uczestniczyć. Pomagamy 
sobie wzajemnie. Takie działania dają po-
czucie zaangażowania się w sposób sensow-
ny we wspólną walkę z zagrożeniem. Two-
rzymy ważną sieć społecznej pomocy, która 
nam wszystkim jest bardzo potrzebna. Teraz 
jesteśmy w środku kryzysu i niepewności. 
Pychę, roszczeniowość, brak wrażliwości
i prosty egoizm warto przesunąć na inne 
czasy albo w ogóle z nich zrezygnować. 

– Na koniec – jak w domu, we własnym 
zakresie możemy zadbać o wewnętrzny 
spokój? Na przykład w czasie świąt.

– Wirus zaatakował wszystkie formy na-
szego życia. Wypala swoje piętno w moral-
ności, gospodarce, życiu społecznym, zawo-
dowym i rodzinnym. Musimy to przetrwać, 
co nie jest łatwe. Musimy się bronić i zna-
leźć swoją nową adaptację do aktualnej i dy-
namicznie zmieniającej się rzeczywistości. 
Każdy z nas posiada swoje strategie prze-
trwania i radzenia z trudnymi sytuacji, które 
trenowaliśmy od lat. Dowodem jest to, że 
przeżyliśmy i w miarę dobrze funkcjonuje-
my. Starajmy stosować się te metody, mody-
fi kując je do rzeczywistych warunków. Pa-
miętajmy także, że jesteśmy istotami spo-
łecznymi. Do poczucia szczęścia bardzo 
często potrzebujemy innego człowieka. Wy-
korzystajmy to w tym ważnym dla nas okre-
sie Świąt Wielkiej Nocy. Starajmy się posłu-
chać swojego wewnętrznego głosu i sumie-
nia. Poczujmy radość z małych, codziennych 
czynności. Cieszmy się zdrowiem, bliskimi, 
możliwością spędzania z nimi czasu w świą-
tecznym charakterze. Tego Państwu z całego 
serca życzę. I oczywiście nadziei, którą nio-
są Święta Wielkiej Nocy.  Joanna Oreł

OGŁOSZENIA
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UsłUgi

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych, remonty. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, 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, tapi-
cerki. Tel. 512-120-119.

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. So-
lidnie. Tel. 737-593-999.

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

 Remonty od A do Z. Szybko, solidnie. 
Tel. 601-292-699.

 C.o., wod.-kan. Tel. 797-599-031.

 Ekspert Finansowy pomoże w uzyskaniu 
najlepszego kredytu gwarancja skuteczności – 
zadzwoń, tel. 695-450-168.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrze-
walną, blachodachówka, ściąganie azbestu. 
Tel. 512-549-097.

 Pranie mebli tapicerowanych, dywanów.
Solidnie i skutecznie. Tel. 519-639-121.

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

NierUChomośCi

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej, 
gotówka, tel. 730-770-900.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 502-812-504.

 Profesjonalne zarzadzanie nieruchomo-
ściami. DOM, tel. 504-434-445.

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

 Do wynajęcia lub sprzedaży mieszkanie 38 
m2, Halemba 2, 2 pokoje z kuchnią. Tel. 608-
465-457.

 Sprzedam M-3, Godula, 48 m2, 150 tys. Tel. 
662-197-889.

 Wynajmę lokal użytkowy (stan idealny) 
w Kochłowicach. Poprzednio gabinet stomato-
logiczny – spełnia warunki NZOZ. Tel. 603-981-
005.

 Mieszkanie do wynajęcia Ruda Śląska 
(Orzegów) 72 metrowe, kontakt 516-069-440.

 PRYWATNIE KUPIĘ MIESZKANIE w stanie do 
remontu lub odświeżenia w bloku z centralnym 
ogrzewaniem miejskim w Rudzie Śląskiej lub 
miastach ościennych. Rozważę każdą ofertę. 
Kom: 501-608-239, Łukasz.

moToryzaCja

 skup samochodów. Płacimy najwięcej, do-
jazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich marek, ca-
łych, uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc 
drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena 
0,45 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATORÓW. TA-
NIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko 
Urzędu Skarbowego).

PraCa

 Zatrudnię mężczyznę z doświadczeniem 
w ogrodnictwie. Informacji udzielam pod nr tel. 
691-911-683.

 Valdi Plus Mikołów  doświadczoną pomoc 
kuchenną i kelnerów do pracy na weekendy. 
Kontakt, tel. 32 330-05-62, email: valdiplus@
valdiplus.pl.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niemczech.
Tel. 781-989-873.

różNe

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

 Antyki, starocie, szkło porcelana, zegarki, 
obrazy, odznaczenia, zabawki – kupię. Tel. 603-
280-675.

OGŁOSZENIA DROBNE

WYCIąG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach przy ulicy ks. Ludwika Tunkla,  
która w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana 

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

Przedmiotem sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudo-
wę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest niezabu-
dowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 641 m2, własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie 
Śląskiej-Kochłowicach przy ul. ks. Ludwika Tunkla, obejmująca stanowiące całość gospodarczą działki własności 
Gminy Miasta Ruda Śląska oznaczone numerami geodezyjnymi: 624/121 o powierzchni 229 m2 (użytek „Bp”) oraz 
120 o powierzchni 412 m2 (użytki „Bp”,„ RIVb”), zapisane na k.m.5, obręb Kochłowice, KW nr GL1S/00008228/8. 

W dziale III KW nr GL1S/00008228/8 figuruje wpis, dział IV tej księgi jest wolny od wpisów.
Przetargi przeprowadzone w dniach 15.01.2020 r. oraz 6.03.2020 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. 

W ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działki stanowią tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (symbol planu 15mNUi) oraz fragmentarycznie – działka  
nr 624/121 – teren drogi publicznej klasy lokalnej (symbol planu 22KDL). 

 
Zbywana nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nieczynnego na-

sypu kolejowego, posiada nieregularny kształt, jest gęsto porośnięta drzewami i krzewami, posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej ulicy ks. Ludwika Tunkla i z tej ulicy zapewniony dojazd. 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 70.000,00 zł. 
Do ceny sprzedaży ustalonej na przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowią-

zującej w dacie zbycia nieruchomości (aktualnie stawka podatku wynosi 23%). 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2020 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu miasta ruda śląska, plac jana 
Pawła ii 6. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia 
zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nie-
ruchomości) i w terminie do dnia 5.05.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 3.500,00 zł, przelewem na 
konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska,  
z dopiskiem „wadium – ul. ks. L. Tunkla” (za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pienięż-
nych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek 
– środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane 
dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić bę-
dzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Informacji na temat przetargu udziela Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLąSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, naprzeciw pokoju 215) wykazu 

nieruchomości gruntowych które zostaną oddane w dzierżawę, najem, znajdujących się w rejonie ulic: 
Miodowej i Akacjowej z przeznaczeniem pod istniejące placyki gospodarcze, M. Smoluchowskiego, 

Owocowej, Kuźników, 1 Maja, Łużyckiej, I. Kaczmarka z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne oraz ulicy Węglowej z przeznaczeniem pod istniejący wolnostojący garaż blaszany.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna 
Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), 
tel. 512-295-228, Agnieszka Lewko. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Nie-
durnego 36. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, tel. 503-024-305. Redaktor 
techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna w godz. 

pn. 9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, reklama@wiadomoscirudzkie.pl.  
Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 
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INFORMACJA 
W SPRAWIE SKŁADANIA OFERT NA BADANIE 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
RUDZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

ZA ROK OBROTOWY 2020 ORAZ 2021
W związku z pandemią koronawirusa w celu zastosowania się do wszystkich obostrzeń w tym zakresie 

Zarząd Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że dopuszcza,  
aby uprawnione firmy składały oferty na badanie i ocenę sprawozdania finansowego  

za rok obrotowy 2020 oraz 2021 drogą elektroniczną.

Podajemy adres: finansowy@rsm.com.pl.



20. Czereśniowa 9 Refundacja za wymianę stolarki okiennej 4 108,00
  Wymiana rozdzielnicy głównej 15 684,18
 Czereśniowa 9 Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni 14 140,74
21. Czereśniowa 7, A, B Wymiana stolarki okiennej 2 177,75
 Czereśniowa 16, A, B, C  7 428,55
  Wykonanie nawierzchni z kostki – ojazd do budynku 18 325,38
 Czereśniowa 16A, 16B Wymiana pionów wodnych, kanalizacyjn. w łazience 15 464,89
 Antoniego Tiałowskiego 9, A, B, C, D Wymiana stolarki okiennej -
 Antoniego Tiałowskiego 9D Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 101,86
 Antoniego Tiałowskiego 9C Przebudowa kanalizacji w piwnicy 2 370,29
 Antoniego Tiałowskiego 9, 9B, 9C, 9D Wymiana pionów wodnych, kanalizacyjnych w kuchni i łazience 57 230,88
 Antoniego Tiałowskiego 9D  7 538,23
 Antoniego Tiałowskiego 9C  6 754,06
 Antoniego Tiałowskiego 9  8 478, 83
 Antoniego Tiałowskiego 9 Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 10 509,72
 Antoniego Tiałowskiego 9B  8 434,75
 Antoniego Tiałowskiego 9B  9 174,56
 Antoniego Tiałowskiego 9, A, B, C, D Malowanie klatek schodowych 49 774,60
 Antoniego Tiałowskiego 9 Remont instalacji domofonowej 2 700,00
22. Podlas 18 Wymiana rozdzielnicy głównej 2 888,28
 Podlas 18 Wymiana pionów wodnych, kanalizacyjnych w kuchni i łazience 42 391,46
 Podlas 18 Montaż grzejnika na pionie świecowym c.o. w kuchni 1 722,61
23. Podlas 24 Wymiana rozdzielnicy głównej 3 443,17
 Podlas 24 Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 2 633,32
24. Podlas 22E Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 9 072,76
25. Podlas 20, A, B, C, D, E, F Wymiana stolarki okiennej 4 134,44
 Podlas 20E Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 9 970,70
26. Podlas 36, A, B, C, D, E Refundacja za wymianę stolarki okiennej 5 450,00
 Podlas 36E Wymiana pionu zimnej wody w łazience 4 636,41
 Podlas 36A Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 1 266,86
 Podlas 36 Wymiana grzejnika w pokoju 935,10
27. Bytomska 7, A Wymiana stolarki okiennej 1 408,70
  Remont chodnika 10 260,82
 Bytomska 7A Wymiana grzejnika w pokoju 1 078,74
28. Bytomska 5, A, B, C, D Wymiana stolarki okiennej 1 183,40
 Bytomska 5C, 5D Remont poziomej instalacji gazowej 14 387,00
 Bytomska 5D Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 1 177,60
 Bytomska 5 Naprawa parkingu 5 552,23
  Montaż monitoringu 8 568,69
29. Podlas 26 Wymiana pionu zimnej wody w łazience 16 715,69
 Podlas 26 Wymiana odcinka pionu c.o. w łazience 1 166,00
 Podlas 26 Remont posadzki wraz z ułożeniem płytek na parterze 13 339,40
  Malowanie klatki schodow. i korytarzy przy windach 30 450,83
30. Joanny 7 Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 1 707,13
 Joanny 7 Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 473,72
 Joanny 7 Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni 8 113,93
 Joanny 9 Wymiana stolarki okiennej 6 689,29
 Joanny 9 Wymiana grzejnika w pokoju 1 261,11
 Joanny 11 Remont chodnika 15 609,18
31. Joanny 3 Wymiana stolarki okiennej 2 557,17
32. Fabryczna 2 Wymiana stolarki okiennej 3 644,75
33. Przedszkolna 12 Wymiana stolarki okiennej 2 601,08
  Remont chodnika 18 439,29
34. Fabryczna 6 Wymiana stolarki okiennej 3 500,90
35. Przedszkolna 1A Wymiana pionów wodnych, kanalizacyjnych w łazience i kuchni 14 398,93
 Przedszkolna 1 Wymiana grzejnika w pokoju 1 076,96
 Przedszkolna 3A Wymiana grzejników w pokojach i kuchni 2 213,94
 Przedszkolna 3, A Remont instalacji domofonowej 5 400,00
 Przedszkolna 3, 3A Remont nawierzchni asfaltowych 11 211,19
36. Przedszkolna 3 Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 10 528,38
37. Przedszkolna 5  Remont nawierzchni asfaltowych 23 464,73
 Przedszkolna 5, A, B  Refundacja za wymianę stolarki okiennej 1 365,00
 Przedszkolna 5A Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 365,51
 Przedszkolna 9 Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 10 512,45
 Przedszkolna 9, 9A Malowanie klatek schodowych 30 216,56
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ADMINISTRACJA NR 1 – GODULA, ORZEGÓW

Lp. Adres, nazwa obiektu Zakres rzeczowy Wykonanie
LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

1. Stanisławy Wysockiej 29 Wymiana pionu zimnej wody w wc i łazience 10 802,83
 Wojciecha Bogusławskiego 14 Wymiana instalacji gazowej w mieszkaniu 2 395,16
 Wojciecha Bogusławskiego 14 Remont chodnika 34 012,05
2. Kardynała Augusta Hlonda 1 Wymiana pionu wodnego w łazience 6 796,26
 Wojciecha Bogusławskiego 5 Wymiana pionu zimnej wody w wc 4 685,87
 Wojciecha Bogusławskiego 5  Wymiana stolarki okiennej 686,42
3. Kardynała Augusta Hlonda 5 Wymiana pionów wodnych, kanalizacyjnych w kuchni i łazience 24 908,39
 Kardynała Augusta Hlonda 5 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika w pokoju 876,79
4. Królowej Jadwigi 6, 6A Refundacja za wymianę stolarki okiennej 2 287,00
  Malowanie klatek schodowych 21 182,96
 Królowej Jadwigi 6A Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 6 809,75 
  oraz odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej 
 Królowej Jadwigi 6A (pustostan) Naprawa tynków ścian i sufi tów z malowaniem 4 838,12
 Królowej Jadwigi 6 Uszczelnienie przewodu kominowego wentylacyjnego w kuchni 2 530,32
 Królowej Jadwigi 6 Refundacja za wymianę pieców węglowych 2 400,00
 Adama Huloka 5 Malowanie klatek schodowych 13 814,36
5. Heleny Modrzejewskiej 1, A, B, C, D Refundacja za wymianę stolarki okiennej 1 462,00
 Heleny Modrzejewskiej 1B Wymiana rury spustowej i wykonanie izolacji budynku 5 143,02
 Heleny Modrzejewskiej 1C Naprawa zapadniętego miejsca parkingowego
 Heleny Modrzejewskiej 1D Wymiana rozdzielnicy głównej 9 117,86
6. Joanny 28, A, B, C, D Wymiana zasilania do tablic administracyjnych oraz wymiana 5 210,55
  instalacji w pomieszczeniach ogólnego użytkowania (pralniach, 
  suszarniach, pomieszczeniach gospodarczych)
  Wymiana instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem w piwnicy 7 990,80
 Joanny 28D Usunięcie nieszczelności instalacji gazowej 1 186,60
 Joanny 28A Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 8 771,76
7. Heleny Modrzejewskiej 8B Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 9 860,31
 Heleny Modrzejewskiej 8A Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 2 389,31
 Heleny Modrzejewskiej 8 Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 343,96
8. Joanny 26B, 26C Wymiana poziomów kanalizacji w piwnicy 3 697,16
 Joanny 26C Wymiana odcinka pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 5 534,32
9. Heleny Modrzejewskiej 14B Wymiana pionu wod.-kan. kuchennno-łazienkowego 7 620,76
 Heleny Modrzejewskiej 14A, 14B Usunięcie nieszczelności na pionie instalacji gazowej 2 966,73
10. Heleny Modrzejewskiej 20, A, B Wymiana stolarki okiennej 4 006,67
 Heleny Modrzejewskiej 20A Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 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 nawodnionych pionów przeciwpoż. wraz z robotami dodatkowymi 96 007,52
12. Podlas 2 Malowanie klatki schodowej, korytarzy przy windach,  39 751,92
  pomieszczeń gospodarczych, drzwi wejściowych i wsypów 9 301,09
13. Podlas 2 Wymiana pionów wodnych, kanalizacyjnych w kuchni i łazience 38 187,27
 Podlas 2 Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 226,88
14. Podlas 12, A, B, C, D, E, F, G, H, I Wymiana stolarki okiennej 4 508,59
 Podlas 12B Wymiana blachy i uszczelnienie ogniomurów 2 175,94
 Podlas 12, 12D, 12F Wymiana pionów wod.-kan. w łazience i kuchni 25 340,95
 Podlas 12, 12H, 12F Remont instalacji gazowych w mieszkaniach 8 206,15
15. Podlas 8 Wymiana rozdzielnicy głównej 6 630,49
  Remont kominów 5 008,61
 Podlas 10D Montaż podjazdu na wózki dziecięce 1 516,96
 Podlas 10C Remont instalacji gazowych w mieszkaniach 3 068,74
 Podlas 10E Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni, pionu wodnego w łazience/wc 10 425,06
 Podlas 14 Wymiana rozdzielnicy głównej 6 630,49
16. Podlas 6 Projekt montażu nawodnionych pionów przeciwpożarowych  10 701,00
  + dokumentacja techniczna sieci wodociągowej zasilającej piony 
17. Podlas 4 Wymiana stolarki okiennej 5 608,45
  Projekt montażu nawodnionych pionów przeciwpożarowych  6 150,00
  + dokumentacja techniczna sieci wodociągowej zasilającej piony 
18. Czereśniowa 3, A, B Wymiana stolarki okiennej 2 180,31
19. Czereśniowa 5, A, B Wymiana poziomów zimnej wody 10 509,63
 Czereśniowa 5 Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 9 821,80

Realizacja rzeczowego planu funduszu remontowego w 2019 r.

MAKSYMA NA 
KWIECIEŃ 2020
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„Prawdziwa wielkość 

ubrana jest w prostotę”.
mądrość starożytnych Rzymian

„W życiu należy słabość oswoić a radość otworzyć na wszystko.”
Jan Paweł II 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, które przychodzi nam wszystkim spędzać 
w tak trudnych okolicznościach, wbrew wszystkiemu i pomimo wszystko,
życzymy spokoju, wytchnienia, stworzenia dobrej atmosfery świątecznej, 
zapomnienia o trudnościach, budowania pełnej bliskości z najbliższymi 

oraz wszystkiego, co sprawi, abyśmy mogli poczuć się szczęśliwi, 
ale nade wszystko zdrowia i siły przetrwania

Zarząd RSM  Rada Nadzorcza RSM 
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38.	 Przedszkolna	11B	 Położenie	papy	na	ogniomurach	 1	324,76
	 Przedszkolna	11B	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 7	535,41
	 Przedszkolna	11	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	818,75
	 Przedszkolna	11B	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 7	535,41
	 Przedszkolna	13A	 Remont	instalacji	domofonowej	 1	998,00
	 Przedszkolna	13C	 Wymiana	pionów	wodnych,	kanalizacyjnych	w	łazience	i	kuchni	 9	974,36
	 Przedszkolna	13B	 Wstawienie	regulatorów	PV	 3	924,49
39.	 Karola	Goduli	25,	A,	B,	C	 Wymiana	instalacji	oświetleniowej	wraz	z	osprzętem	 14	425,54
	 	 oraz	montaż	połączeń	wyrównawczych	wraz	z	uziomem	w	piwnicy
40.	 Zasoby	A-1	 Montaż	nawiewników	 1	598,40
	 	 Wymiana	szyb	w	drzwiach	wejściowych	 876,36
	 	 Usunięcie	i	wywóz	wiatrołomów	i	przycinka	drzew	 15	660,00
	 	 Naprawa	urządzenia	fitness	 1	393,93
TERMOMODERNIZACJA
41.	 Adama	Huloka	5	 Docieplenie	budynku	i	roboty	dodatkowe	 344	028,77
	 Królowej	Jadwigi	6	 	 510	789,40
42.	 Podlas	24	 	 772	167,56
43.	 Fabryczna	6	 Opinia	ornitologiczna	i	hiropterologiczna	przed	dociepleniem	budynku	 790	433,87
44.	 Podlas	12	 Audyt	energetyczny,	projekt	budowlany	 15	424,20
45.	 Podlas	20	 	 14	956,80
46.	 Podlas	36	 	 14	489,40
PAWILONY
47.	 Dyrekcja,	Administracja	nr	1,	Klub	„Jowisz”	 Roboty	remontowe	 34	499,49
48.	 Joanny	14	 Remont	schodów	zewnętrznych	 22	714,66
	 	 Wymiana	instalacji	elektrycznej	 19	328,50
	 	 Wymiana	płytek	posadzkowych	na	podeście		schodów	 1	033,04
	 	 Wykonanie	odpływu	liniowego	przy	pawilonie	 1	516,82
49.	 Podlas	32	 Malowanie	elewacji	zewnętrznej	 13	687,96
	 	 Wykonanie	drogi	dojazdowej	 32	895,40
	 Podlas	32	 Przebudowa	wpustu	ulicznego	 5	855,82
	 Podlas	32	 Wykonanie	przyłącza	wodociągowego	do	budynku	 7	665,33
50.	 Hlonda	3	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 7	955,23
51.	 Podlas	34	 Wykonanie	drogi	dojazdowej	 20	400,34
	 Podlas	34	 Wykonanie	chodnika	z	kostki	 23	184,81
	 Podlas	34	 Przebudowa	wpustu	ulicznego	 3	631,51
	 Podlas	34	 Wykonanie	przyłącza	wodociągowego	do	budynku	 4	753,72
52.	 Joanny	12	 Demontaż	okna	oraz	zamurowanie	otworu	cegłami	 3	417,27

ADMINIsTRACJA NR 2  
– Nowy Bytom, wirek – os. oBr. westerplatte

lp. adres, nazwa obiektu Zakres rzeczowy wykonanie
1.	 Zasoby	A-2	 refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 11	552,00
	 Pokoju	3/29	 wymiana	stolarki	okiennej	u	mieszkańca	 4	777,22
	 Pokoju	20/18	 jw.	 2	976,16
	 P.	Niedurnego	38c/12	 jw.	 4	367,55
	 ks.	J.	Szymały	10a/1	 jw.	 2	151,85
	 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	9	 remont	części	nawierzchni	asfaltowej	 618,57
	 Obr.	Westerplatte	6	 jw.	 36	745,93
	 J.	St.	Dworaka	9	 jw.	 1	426,26
	 Pokoju	3,	3a	 jw.	 522,62
	 Pokoju	3,	3a	 remont	nawierzchni	asfaltowej	parkingu	 36	832,68
	 Obr.	Westerplatte	11,	13	 wykonanie	dodatkowych	miejsc	parkingowych	 13	900,57
	 Obr.	Westerplatte	9	 naprawa	nawierzchni	drogi	 8	893,23
	 Obr.	Westerplatte	11	 jw.	 21	493,55
	 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
	 Pokoju	3a	 jw.	 12	691,66
	 J.	St.	Dworaka	9,	11	 budowa	miejsc	postojowych	 89	174,55
	 J.	St.	Dworaka	9	 wykonanie	dodatkowych	miejsc	postojowych	 15	803,29
	 Pokoju	3,	3a	 wykonanie	dodatkowych	miejsc	parkingowych	 18	383,74
	 Pokoju	3,	3a	 wykonanie	dojazdu	do	parkingu	 14	107,73
	 Ratowników	7	 remont	chodnika	przed	budynkiem	 22	202,67
	 Ratowników	9	 jw.	 24	053,72
	 Spółdzielcza	3	 remont	chodnika	z	kostki	brukowej	 17	821,67
	 Spółdzielcza	5	 jw.	 15	940,39
	 ks.	J.	Szymały	4-6-8	 utwardzenie	nawierzchni	parkingowej	 36	844,92
	 ks.	J.	Szymały	8	 wykonanie	przebudowy	parkingu	 15	959,53
	 ks.	J	Szymały	10	 wykonanie	przebudowy	parkingu	 16	141,57
3.	 Obr.Westerplatte	13,	13a,	13c	 malowanie	kl.	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,	15a	 jw.	 2	578,42
	 ks.	J	Szymały	4,	6,	8	 białkowanie	ścian	i	sufitów	ganków	piwnicznych	 10	188,03
	 P.	Niedurnego	38	 malowanie	klatki	schodowej	 27	865,45
4.	 zasoby	A-2	 wymiana	wodomierzy	indywidualnych	 121	726,14
	 Obr.	Westerplatte	6f	 wymiana	pionów	wod.-kan.	 8	154,50
	 J.	St.	Dworaka	9b	 jw.	 60	323,80
	 J.	St.	Dworaka	9-9a	 jw.	 37	711,60
	 J.	St.	Dworaka	9c	 jw.	 20	060,93
	 J.	St.	Dworaka	11a	 jw.	 20	106,53
	 J.	Smolenia	6a	 jw.	 17	965,32
	 J.	Smolenia	2a	 jw.	 17	815,53
	 Kolista	5a	 jw.	 7	540,31
	 Spółdzielcza	7a,	7b	 jw.	 36	703,47
	 Spółdzielcza	5,	5a	 jw.	 57	527,08
	 ks.	J.	Szymały	4b	 jw.	 25	677,73
	 ks.	J.	Szymały	8a,	8b,	8c	 jw.	 76	616,67
	 ks.	J	Szymały	10b	 jw.	 14	216,44
	 ks.	J	Szymały	12,	12b	 jw.	 62	358,20
	 Obr.	Westerplatte	8b	 jw.	 19	521,28
	 Obr.	Westerplatte	13	 jw.	 14	808,18
	 Obr.	Westerplatte	15b	 jw.	 5	989,62
	 Pokoju	3a	 jw.	 39	285,84
	 Pokoju	20	 jw.	 10	340,25
	 Objazdowa	7a	 jw.	 16	711,39
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	 Ratowników	7a	 jw.	 17	192,22
	 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	 wym.	poz.	kanalizacji	sanit.	w	piwnicy	oraz	pionów	wod.-kan.	 18	219,08
	 ks.	J.	Szymały	8a	 wymiana	przykanalika	i	udrożnienie	kanalizacji	deszczowej	 8	173,24
	 P.	Niedurnego	38b	 przebudowa	poziomu	kanaliz.	deszcz.w	piwnicy	i	przed	bud.	 17	154,00
	 ks.	J.	Szymały	12	 wymiana	odcinka	kanaliz.	deszczowej	wraz	z	przyłączem	 12	238,70
	 ks.	J	Szymały	6c,	8c	 usunięcie	nieszczelności	na	poziomie	instalacji	gazowej	 4	388,02
	 J.	Smolenia	2,	2a	 przebudowa	instalacji	gazowej	 39	938,90
	 Obr.	Westerplatte	13c,	d,	e,	f	 wym.	poziomów	kanaliz.	sanitarnej,	deszczowej	w	piwnicach	 32	253,31
	 P.	Niedurnego	38-38c	 wykonanie	instalacji	p.	poż	w	budynku	 118	662,96
	 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,	c,	d	 wymiana	R.P.,	WLZ	Adm	oraz	zasilania	do	mieszkań	 71	480,56
	 Obr.	Westerplatte	13e,	f	 wymiana	WLZ,	tablic	piętrowych,	TM	 46	812,13
	 Obr.	Westerplatte	13-13f	 wymiana	instalacji	i	osprzętu	oświetleniowego	w	piwnicach	 17	278,33
	 Obr.	Westerplatte	15-15d	 jw.	 17	196,60
	 Obr.	Westerplatte	15-15d	 montaż	uziomu	wyrównawczego	 6	476,60
	 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
	 Chorzowska	25a	 jw.	 4	703,40
	 J.	Markowej	15	 jw.	 12	636,00
	 J.	St.	Dworaka	9,	11	 budowa	oświetlenia	parkingu	 28	314,00
	 P.	Niedurnego	38a,	38b	 usunięcie	skutków	dewastacji	inst.	domofon.	w	pom.gosp.	 1	814,40
	 Spółdzielcza	7,	7a,	7b	 wym.	oświetlenia	na	kl.	schodowych	na	oświetlenie	LED	 10	979,55
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
	 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	schod.	teren.	 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
	 P.	Niedurnego	38,	38a	 naprawa	tynków,	konserwacja	oraz	malowanie	kominów	 15	159,13
	 Spółdzielcza	5a	 roboty	budowlane	po	wymianie	pionu	wod.-kan.	 4	198,29
	 Pokoju	20	 jw.	 4	124,44
	 J.	Smolenia	2,	2a	 wymiana	włazów	dachowych	 4	350,24
	 J.	Smolenia	4,	4a	 jw.	 4	342,94
	 J.	Smolenia	6,	6a	 jw.	 8	693,18
	 Obr.	Westerplatte	6	 wykonanie	i	montaż	barierki	na	schodach	 7	357,80
	 Pokoju	10	 remont	kominów	ponad	dachem	wraz	z	ich	dociepleniem	 21	564,40
	 Pokoju	12	 jw.	 21	564,40
	 Pokoju	10	 naprawa	instalacji	odgromowej	 3	091,00
	 Spółdzielcza	5,	5a,	5b	 jw.	 10	050,77
	 Spółdzielcza	5,	5a,	5b	 Wyk.	przebudowy	wejścia	do	kl.	schod.	oraz	montaż	podjazdu	 18	805,88
7.	 J.	St.	Dworaka	9	 Konserwacja	dźwigów	 2	346,06
	 P.	Niedurnego	38	 jw.	 2	069,28
	 P.	Niedurnego	38	 wymiana	falownika	w	tabl.	sterowej	dźwigu	osob.	nr	1120	 18	475,86
8.	 ks.	J	Szymały	4,	6,	8	 Opracowan	kosztorysu	inwestorskiego	na	remont	balkonów	 6	150,00
	 ks.	J	Szymały	10,	12	 Opracowan	kosztorysu	inwestorskiego	na	remont	balkonów	 2	460,00
	 Kolista	3,	3a	 Opracowan	kosztorysu	inwestorskiego	na	remont	balkonów	 3	382,50
	 P.	Niedurnego	38	 Opracowan	kosztorysu	inwestorskiego	na	remont	balkonów	 2	460,00
	 Chorzowska	23-23c	 Opracowan	kosztorysu	inwestorskiego	na	remont	balkonów	 1	845,00
	 Chorzowska	29-29c	 Opracowan	kosztorysu	inwestorskiego	na	remont	balkonów	 1	845,00
	 Chorzowska	25-25b	 Opracowan	kosztorysu	inwestorskiego	na	remont	balkonów	 2	460,00
	 J.	Markowej	15-15c	 Remont	balkonów	 368	673,05
	 J.	Markowej	17-17a	 Remont	balkonów	 171	781,26
	 Pokoju	8	 Remont	balkonów	 149	080,83
	 Pokoju	10	 Remont	balkonów	 151	376,23
	 Pokoju	20	 Remont	balkonów	 149	584,76
	 ks.	J.	Szymały	4a,	4b,	4c	 Remont	balkonów	 159	158,15
	 Kolista	3,	3a	 Remont	balkonów	 272	903,77
	 Ratowników	9b,	9a	 Docieplenie	i	izolacja	ścian	fundamentowych	 167	005,74
	 Ratowników	7b,	7a	 Docieplenie	i	izolacja	ścian	fundamentowych	 175	215,50
	 Objazdowa	5,	Markowej	17	 uzupełnienie	kratek	wentylacyjnych	do	międzystropia	 15	306,33
	 ks.	J.	Szymały	4a,	4b,	4c	 uzupełnienie	kratek	wentylacyjnych	do	międzystropia	 7	653,17
	 P.	Niedurnego	38a,	38b	 uszczelnienie	dylatacji	budynku	 8	138,57
9.	 Magazynowa	12	 prace	remont.w	Dyrekcji	RSM,	kontrola	przewodów	komin.	 3	448,44
	 Pokoju	18	 wym.	balustrad	i	wyk.	podjazdu	na	wózki	przy	schod.	teren.	 11	370,73
	 Pokoju	18	 remont	dachu	i	pomieszczeń	Adm-2	 42	974,89
	 J.	St.	Dworaka	9	 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.	 5	365,01

admiNistracja Nr 3 – ruda
lp. adres, nazwa obiektu Zakres rzeczowy wykonanie
1.	 Wolności	20	 montaż	instalacji	elektrycznej	 8	150,45
	 	 wymiana	okien		 7	877,32
	 	 montaż	nawiewników	 1	555,20
	 	 konserwacja	dźwigów	 377,13
	 	 modernizacja	kabin	dźwigowych	 17	820,00	
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 372	278,45
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 2	136,40	
	 	 spuszczenie	wody	z	instalacji	c.o.	 540,00
	 	 uszczelnienie	instalacji	gazowej	 2	073,44
2.	 Magazynowa	8	 remont	domofonu	 10	584,00
	 	 wymiana	okien	 5	004,99
	 	 wybudowanie	placyka	gospodarczego	 7	500,00
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	017,30
3.	 Mickiewicza	5,	7	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 9	438,69
	 	 przebudowa	przewodów	kominowych	 32	396,54
	 	 wymiana	okien	 18	496,73
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31.	 Fiołków	6	 wymiana	pionu	ciepłej	i	zimnej	wody	 15	429,72
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 1	263,12
32.	 Norwida	16	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 4	331,92
	 	 remont	domofonu	 12	420,00
33.	 Norwida	18	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 3	616,40
	 	 wymiana	okien	 3	602,60
	 	 wymiana	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 9	983,23
34.	 zasoby	ADM	3	 urządzenia	zabawowe	 49	898,00
35.	 Magazynowa	6	 montaż	kratek	na	kominach	 887,28
	 	 wymiana	okien	 5	184,91
	 	 projekt	na	miejsca	postojowe	 19	926,00
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 616,93
36.	 Mickiewicza	8	 mokre	piony	przeciwpożarowe	i	przyłącze	wodociągowe	 99	972,06
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 14	493,47
	 	 instalacja	do	pomp	przeciwpożarowych	 8	380,72
	 	 konserwacja	dźwigów	 1	384,81
	 	 modernizacja	dźwigów	 239	267,52
	 	 montaż	kamer	w	holach	 14	627,87
	 	 wymiana	wodomierzy	 17	300,52
37.	 Bzów	5	 projekt	na	wyprowadzenie	gazu	na	klatki	schodowe	 5	904,00
38.	 Fiołków	2	 wymiana	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 15	571,23
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	291,77
39.	 Magazynowa	10	 usuniecie	usterek	kominiarskich	 2	462,89
	 	 wybudowanie	placyka	gospodarczego	 7	500,00

AdministrAcjA nr 4 – HAlembA, KocHłowice

lp. Adres, nazwa obiektu Zakres rzeczowy wykonanie
1.	 Zasoby	ADM-4	 Wymiana	stolarki	okiennej	 60	494,90
2.	 Zasoby	ADM-4	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 4	200,92
3.	 Olszynowa	5,	5b,	5c	Energetyków	17,		 Uszczelnienie	przewodów	kominowych,	montaż	nasad	 225	028,13
	 17a,	17b,	17c,	8b,	13a,	13b,	11b,	7,	7a	
	 Międzyblokowa	14,	12,	12a,	7,	7a,	5a,	5d	
	 Solidarności	15b,	13a,	13b,	19,	11c,	11d,	6a,	4,	4a,	4c	
	 Racławicka	1,	1a,	1b,	1c	Miodowa	16,	18	
	 Oświęcimska	79,	85,	85a	85b,	Łukasiewicza	9b
4.	 Olszynowa	5,	Energetyków	1,	17,	8,	11	17		 Montaż	nawiewników	okiennych	 25	066,91
	 Międzyblokowa	14,	12,	7,	5,	Solidarności	15,	13,	11,	19,	10,	8,	4,	
	 Racławicka	1,	Miodowa	16,	18,	20,	Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85	
5.	 Olszynowa	5	 Usunięcie	graffiti	+	powłoka	antygraffiti	 4	252,61
6.	 Olszynowa	5,	Energetyków	7,	8,	11,	13	17,		 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 3	797,06
	 Międzyblokowa	12,	14,	Solidarności	6,	11,	13,	15,	26,	Miodowa	16,	18,	20	
7.	 Olszynowa	5	 Zamknięcie	placyku	gospodarczego	 597,50
8.	 Energetyków	13	 Zamknięcie	placyku	gospodarczego	 595,00
9.	 Energetyków	11	 Zamknięcie	placyku	gospodarczego	 595,00
10.	 Energetyków	1	 Zamknięcie	placyku	gospodarczego	 823,28
11.	 Solidarności	15	 Zamknięcie	placyku	gospodarczego	 336,00
12.	 Solidarności	4	 Zabudowa	drzwi	do	placyku	gospodarczego	 1	073,91
13.	 Energetyków	7b	 Naprawa	zdewastowanej	kasety	domofonowej	 1	296,00
14.	 Solidarności	11	 Naprawa	rur	spustowych	 1	394,75
15.	 Solidarności	11	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 22	140,00
16.	 Solidarności	4	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 24	732,00
17.	 Solidarności	13	 Remont	instalacji	gazow.,	plombowanie	gazomierzy	 54	023,20
18.	 Międzyblokowa	7	 Remont	instalacji	gazow.,	plombowanie	gazomierzy	 91	295,52
19.	 Energetyków	8	 Naprawa	instalacji	elektrycznej	 896,81
20.	 	Racławicka	1	 Remont	instalacji	elektrycznej	 162	920,86
21.	 Międzyblokowa	5a,	5c	 Wymiana	rozdzielnic	głównych	 13	628,40
22.	 Międzyblokowa	5c	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 1	294,11
23.	 Solidarności	26	 Montaż	lamp	zewnętrznych	 3	005,46
24.	 Solidarności	4	 Montaż	opraw	oświetleniowych	 10	848,71
25.	 Oświęcimska	85	 Wymiana	rozdzielnicy	z	zabezpieczeniem	przedlicznikowym	 1	946,00
26.	 Oświęcimska	85	 Wykonanie	instalacji	elektrycznej	do	pomp	zasilających	instalację	p.	poż.	 8	866,86
27.	 Energetyków	8a/16,	20	 Remont	loggii	 1	793,67
28.	 Solidarności	4	 Ocieplenie	budynku	wraz	z	robotami	towarzysząc.	 2	609	368,28
29.	 Międzyblokowa	12	 Wymiana	odcinka	kanalizacji	deszczowej	 2	421,37
30.	 Solidarności	6	 Wymiana	odcinka	kanalizacji	deszczowej	 2	467,48
31.	 Energetyków	17c/1-14	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 9	610,93
32.	 Solidarności	26a/1-14	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 10	100,96
33.	 Solidarności	6/3-15	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 10	493,84
34.	 Solidarności	4d/3-15	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 10	659,38
35.	 Solidarności	13/3-15	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 10	100,96
36.	 Łukasiewicza	9b/2-42	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	(łazienka)	 21	431,71
37.	 Łukasiewicza	9b/2-42	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	(kuchnia)	 20	675,20
38.	 Międzyblokowa	7b/3-15	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 19	139,01
39.	 Oświęcimska	85	 Montaż	nawodnionych	pionów	p.	poż.	 154	539,72
40.	 Oświęcimska	85	 Wykonanie	podłączenia	instalacji	p.	poż	do	istniejącego	przyłącza	 1	565,15
41.	 Energetyków	8	 Wymiana	odcinka	wew.	inst.	kanalizacyjnej	 310,16
42.	 Międzyblokowa	14	 Wymiana	przyłącza	instalacji	kanalizacyjnej	 9	255,74
43.	 Międzyblokowa	7c	 Wymiana	przyłącza	instalacji	kanalizacyjnej	 12	094,25
44.	 Energetyków	1,	17,	8,	7,	Międzyblokowa	5,	14,	12		 Roboty	odgromowe	 4	301,83
	 Solidarności	15,	11,	19,	Racławicka	1,	Miodowa	16,	18,	20	
45.	 Energetyków	13	 Montaż	monitoringu	 6	696,16
46.	 Racławicka	1	 Uzupełnienie	kratek	wentylacyjnych	w	przestrzeni	stropodachu	 226,55
47.	 Międzyblokowa	5	 Wykonanie	PT	remontu	instalacji	gazowej	 5	535,00
48.	 Oświęcimska	79	 Wykonanie	PT	remontu	instalacji	gazowej	 4	674,00
49.	 Łukasiewicza	9	 Przegląd	i	naprawa	systemu	oddymiania	 1	966,50
50.	 Łukasiewicza	9	 Przegląd	zestawu	hydroforowego	 3	023,71
51.	 Łukasiewicza	9	 Wymiana	wodomierza	na	cele	p.	poż.	 1	722,68
52.	 Łukasiewicza	9	 Roboty	towarzyszące	przy	rektyfikacji	–	wywóz	odpadów	 10	540,00
53.	 Oświęcimska	85	 Naprawa	elewacji	 3	857,35
54.	 Oświęcimska	85	 Montaż	barier	zabezpiecz.	przy	zejściach	do	piwnic	 1	047,22
55.	 Oświęcimska	85	 Montaż	drzwi	p.	poż	do	pomieszczeń	zsypowych	 23	930,87
56.	 Oświęcimska	85	 Wykonanie	dokumentacji	aplikacyjnej	 7	687,50
57.	 Energetyków	13	 Raport	z	wykonania	kompensacji	likwidacji	siedlisk	ptaków	i	nietoperzy	 400,00
58.	 Energetyków	11	 Raport	z	wykonania	kompensacji	likwidacji	siedlisk	ptaków	i	nietoperzy	 400,00
59.	 Energetyków	7b	 Raport	z	wykonania	kompensacji	likwidacji	siedlisk	ptaków	i	nietoperzy	 400,00
60.	 Oświęcimska	83-85	 Modernizacja	placu	zabaw	 14	042,43
61.	 Oświęcimska	79	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 6	480,00
62.	 Oświęcimska	79	 Remont	loggii	 3	123,30
63.	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85	 Naprawa	wind	 9	321,26
64.	 	 Mienie	gruntowe	 5	535,00
65.	 	 Remont	lokali	własnych	 16	122,55

	 	 roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 222	193,51	
	 	 wymiana	wodomierzy	 11	653,20	
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 945	099,49
	 	 montaż	poręczy	w	zejściu	do	piwnicy	 2	753,72
	 	 montaż	budek	lęgowych	 3	516,60
	 	 remont	domofonu	 10	206,00
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 1	861,55	
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 36	545,28
	 	 remont	chodnika	 26	142,85
4.	 Lokale	własne	 remont	lokali	własnych	 39	677,52
5.	 Słowiańska	3	 wymiana	okien	 14	691,30
	 	 projekt	na	placyk	gospodarczy	 3	751,50
6.	 Zasoby	ADM-3	 refundacje	za	okna	 29	213,00
7.	 Różana	2	i	4	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	655,03
	 	 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	instalacji	elektrycznej	 2	871,41
	 	 wykonanie	instalacji	gazowej	 24	528,17
9.	 Norwida	6	 konserwacja	dźwigów	 2	523,47	
	 	 remont	drogi	dojazdowej	 71	844,52
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich		 6	535,51
	 	 wymiana	okien	 5	304,69
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 10	093,55
10.	 Norwida	20	 wymiana	okien	 	12	681,84	
	 	 roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 839	300,12
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 1	383	722,87
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 3	656,13
	 	 remont	domofonu	 14	472,00
11.	 Norwida	22	 wymiana	okien	 8	619,37
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 2	050,61
12.	 Norwida	24	 wymiana	okien	 29	294,40
	 	 konserwacja	dźwigów	 649,73	
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 17	166,73	
	 	 wymiana	drzwi	do	rozdzielni	 20	398,42
	 	 projekt	na	mokre	piony	przeciwpożarowe	 12	054,00
	 	 mokre	piony	przeciwpożarowe	 8	453,70
13.	 Nałkowskiej	2	 wyprowadzenie	instalacji	gazowej	na	klatki	schodowe	 160	675,56
	 	 wymiana	pionów	wodno-kanalizacyjnych	 78	673,91
	 	 konserwacja	dźwigów	 70,80	
	 	 wymiana	drzwi	do	rozdzielni	 27	730,90
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 616,93
	 	 montaż	nawiewników	 378,00
	 	 wymiana	okien	 1	936,06
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 26	915,24
14.	 Nałkowskiej	4	 konserwacja	dźwigów		 678,20	
	 	 remont	domofonu	 18	013,57
	 	 wymiana	okien	 4	801,19
	 	 wymiana	drzwi	do	rozdzielni	 27	944,45
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 427,97
	 	 projekt	na	wyprowadzenie	gazu	na	klatki	schodowe	 6	027,00
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 4	491,75
15.	 Fiołków	8	 remont	instalacji	elektrycznej	 1	133,58
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	357,35
16.	 Fiołków	10	 montaż	nawiewników	 799,20
	 	 naprawa	zjazdu	na	wózki	 1	352,87
17.	 Wolności	90	 naprawa	daszku	nad	wejściem		 6	103,43	
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	689,43
18.	 Wolności	92	 remont	instalacji	elektrycznej		 2	124,07	
	 	 wymiana	okien	 14	035,05
	 	 wymiana	pionów	wodno-kanalizacyjnych	 129	036,42
	 	 remont	loggii	 882,39
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 973,23
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
	 	 wymiana	drzwi	do	budynku	i	korytarzy	 139	331,64
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 3	274,42
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 7	177,25
	 	 montaż	kamer	w	holach	 14	627,87
20.	 Mickiewicza	6	 montaż	kratek	na	kominach		 7	886,28
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 	7	050,44
	 	 konserwacja	dźwigów	 2	024,13
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich		 1	869,42
	 	 wymiana	okien	 1	690,31
21.	 Bzów	3		 projekt	na	wyprowadzenie	gazu	na	klatki	schodowe		 5	904,00	
	 	 wyprowadzenie	instalacji	gazowej	na	klatki	schodowe	 113	814,72
	 	 wymiana	pionu	ciepłej	i	zimnej	wody	 15	429,72
22.	 Norwida	19	 wymiana	okien	 2	907,10
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 3	420,81
23.	 Norwida	14	 remont	rozdzielni	elektrycznej	 38	851,88	
	 	 wymiana	okien	 5	280,71
24.	 Fiołków	4	 wymiana	okien	 1	655,17
25.	 Szyb	Powietrzny	7	 remont	domofonu	 5	400,00	
	 	 projekt	na	instalacje	gazową	 5	535,00
	 	 wyprowadzenie	instalacji	gazowej	na	klatki	schodowe	 118	652,38
	 	 wymiana	pionów	wodno-kanalizacyjnych	 122	189,56
26.	 Szyb	Powietrzny	5	 wyprowadzenie	instalacji	gazowej	na	klatki	schodowe	 91	023,43
27.	 Norwida	23	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 94,93
	 	 wymiana	okien	 2	096,92
	 	 wymiana	nawiewników	 167,40
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 8	724,01
28.	 Wolności	23	 wymiana	wodomierzy	 1	882,44
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 42	104,36
29.	 Fiołków	1	 ocieplenie	części	ściany	 12	325,63
	 	 wykonanie	wentylacji	 9	701,64
	 	 wymiana	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 7	699,03
30.	 Bzów	1	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 765,27
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16. P. Poloczka 6 Malowanie klatek schodowych i wykonanie 50 760,00
	 	 sufitów	podwieszanych	na	klatkach	P.	Poloczka	6-6b
17.	 Gwarecka	4	 Montaż	bramy	wjazdowej	Adm-6	 2	229,00
18.	 Gwarecka	15	 Wykonanie	dociepleń	wiatrołapów	wejść	do	klatek	 14	580,00
	 	 schodowych	Gwarecka	15-15b
19.	 Alf.	Zgrzebnioka	20	 Ułożenie	płytek	ceramicznych	oraz	malowanie	klatki	schodowej,		 59	697,25
	 	 docieplenie	wiatrołapów	wejść	do	klatek	Alf.	Zgrzebnioka	2-2a
20.	 P.	Poloczka	10	 Wykonanie	sufitów	podwieszanych	na	klatkach	oraz	uzupełnienie	 4	374,00
	 	 kratek	wentylacyjnych	na	elewacji	w	budynku	P.	Poloczka	10
21.	 Alf.	Zgrzebnioka	16	 Montaż	sufitów	podwieszanych	oraz	wymiana	drzwi	wejściowych	 13	750,00
	 	 Alf.	Zgrzebnioka	16-16a
22.	 Kopalniana	16	 Wymiana	drzwi	wejściowych	Kopalniana	16a	 5	000,00
23.	 Alf.	Zgrzebnioka	18	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	Alf.	Zgrzebnioka	18-18b	 16	500,00
24.	 Gwarecka	31	 Wykonanie	obudowy	dylatacji	klatki	schodowej	Gwarecka	31	 8	100,00
	 Fr.	Wilka	6	 Przebudowa	wejść	do	klatek	schodowych	Fr.	Wilka	6-6b	 10	800,	00
	 P.	Poloczka	6	 Montaż	kratek	went.	na	stropodachach	P.	Poloczka	6-6b	 13	216,26
	 Szpaków	35	 Docieplenie	ścian,	ścian	bocznych	stropodachu	–	pod	blachą,		 98	031,00
	 	 i	gzymsów,	remont	dachu	i	docieplenie	stropodachu	pawilonu	usługowego	Szpaków	35
	 Zasoby	A-6	 Wykonanie	tynków	na	sufitach	galerii	budynków	 10	800,00
	 	 Szpaków	29/15,	39/2,	3,	Kanarków	5
	 	 Montaż	metalowych	kratek	wentylacyjnych	Brygadzistów	1	 8	424,00
	 	 Uzupełnienie	kratek	went.	Gwarecka	27,	Kombajnistów	1,		 3	853,78
	 	 Kopalniana	8,	22,	Sztygarska	3,	5,	5a,	7,	Brygadzistów	4
	 	 Uzupełnienie	docieplenia,	montaż	okapnika	i	naprawa	tynku	na	balkonie	 3	348,00
	 	 Szpaków	9/16,	Szpaków	17/19,	Szpaków	29/13
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AdministrAcjA nr 6 – BykowinA

Lp. Adres – nazwa obiektu Zakres rzeczowy wykonanie
1.	 Zasoby	A-6	 Montaż	nawiewników	Gwarecka	31/20,	ks.	A.	Potyki	18a/7	 966,60
2.	 	 Wymiana	okienek	piwnicznych	J.	Grzegorzka	9,		 25	380,00
	 	 Gwarecka	21-21a,	Alf.	Zgrzebnioka	2-2a
3.	 	 Wymiana	okien	zasoby	A-6	 67	449,06
4.	 	 Refundacja	okien	i	drzwi	 24	561,15
5.	 Gwarecka	4	 Utwardzenie	nawierzchni	parkingu	i	wyznaczenie	 14	760,00
	 	 miejsc	parkingowych	Gwarecka	4
6.	 Gwarecka	23	 Remont	parkingu	i	poszerzenie	miejsc	parkingowych	Gwarecka	23	 47	724,00
7.	 Brygadzistów	3	 Poszerzenie	drogi	dojazdowej	na	miejsca	parkingowe	 52	890,00
	 	 oraz	remont	chodnika	Brygadzistów	3
8.	 Gwar/W.	Korf.	 Remont	chodnika	Gwarecka	–	W.	Korfantego	 30	101,11
9.	 Gwarecka	23	 Oznakowanie	miejsc	postojowych	dla	osób	niepełnosprawnych	 3	567,00
	 	 Gwarecka	23,	J.	Grzegorzka	10
10.	 W.	Pośpiecha	2	 Naprawa	nawierzchni	asfaltowej	W.	Pośpiecha	2	 5	258,99
11.	 Kanarków	5	 Naprawa	nawierzchni	Gwarecka	4	oraz	wpustu	ulicznego	Kanarków	5	 5	919,44
12.	 Alf.	Zgrzebnioka	20	 Wykonanie	miejsc	parkingowych	dla	osób	niepełnosprawnych		 1	716,90
	 	 Alf.	Zgrzebnioka	20
13.	 Brygadzistów	3	 Wykonanie	robót	posadzkowych	Brygadzistów	3-3a	 31	103,98
14.	 Skowronków	16	 Izolacja	przeciwwilgociowa	ścian	fundamentowych	budynku	 15	375,00
	 	 Skowronków	16
15.	 J.	Grzegorzka	1	 Wykonanie	zjazdu	na	wózki	J.	Grzegorzka	1	 1	188,00

Lp. Adres, nazwa obiektu Zakres rzeczowy wykonanie
1.	 Równoległa	5	 Wymiana	okien	 3	650,99
	 	 Modernizacja	domofonu	 3	348,00
2.	 Równoległa	1	 Remont	domofonu	 4	784,00
3.	 Chroboka	32-34	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00
	 	 Wykonanie	dokumentacji	wym.	pionów	wod.-kan.	 4	167,24
	 	 Wykonanie	dokumentacji	uciepłownienia	budynku	 8	095,86
	 	 Audyt	energetyczny	 14	378,70
	 	 Remont	domofonu	 6	566,40
	 	 Montaż	instalacji	c.o.	i	cwu	oraz	wymiana	 137	699,02
	 	 pionów	wod.-kan.
	 	 Wymiana	wodomierzy	 2	482,49
	 	 Wykonanie	kanałów	teletechnicznych	 2	592,00
	 	 Roboty	elektryczne	 1	115,70
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 1	849,60
4.	 Chroboka	28-30	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00
	 	 Audyt	energetyczny	 8	646,90
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 1	849,90
	 	 Wymiana	wodomierzy	 806,76
	 	 Koszty	konserwacji	 2	323,59
5.	 Chroboka	12-14	 Koszty	konserwacji	 7	060,94
	 	 Modernizacja	domofonu	 6	696,00
	 	 Wykonanie	dokumentacji	uciepłownienie	budynku	 8	095,86
	 	 Wykonanie	dokumentacji	wymiany	pionów	wod.-kan.	4	167,24
	 	 Montaż	instalacji	c.o.,	cwu	 162	996,43
	 	 Docieplenie	budynku	wraz	 678	451,73
	 	 z	robotami	towarzysząc.
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 1	849,60
	 	 Wykonanie	kanałów	teletechnicznych	 2	592,00
	 	 Audyt	energetyczny	 5	731,80
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	675,73
6.	 Chroboka	24-26	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00
	 	 Audyt	energetyczny	 8	646,90
	 	 Konserwacja	bieżąca	 1	685,62
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 1	849,60
7.	 Chroboka	16-18	 Wykonanie	dokumentacji	 8	095,86
	 	 uciepłownienia	budynku
	 	 Wykonanie	dokumentacji	wymiany	 4	167,24
	 	 pionów	wod.-kan.
	 	 Audyt	energetyczny	 5	731,80
	 	 Montaż	instalacji	c.o.	i	cwu	 152	047,95
	 	 oraz	wymiana	pionów	wod.-kan.
	 	 Docieplenie	budynku	wraz	 678	329,51
	 	 z	robotami	towarzysząc.
	 	 Wykonanie	kanałów	teletechnicznych	 2	592,00
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 1	849,60
	 	 Wykonanie	instalacji	domofonu	 6	696,00
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	675,73
8.	 Ks.	Niedzieli	31,	33,	35	 Konserwacja	bieżąca	 1	013,18
	 	 Wymiana	wodomierzy	 4	933,87
	 	 Montaż	nawiewników	okiennych	 966,60
	 	 Montaż	instalacji	c.o.	 5	159,98
	 	 Refundacja	za	wymianę	okien	 1	235,00
9.	 Ks.	Niedzieli	29	 Refundacja	za	wymianę	okien	 3	147,00
	 	 Montaż	nawiewników	okiennych	 545,40
	 	 Wymiana	wodomierzy	 8	233,12
	 	 Wymiana	okien	 3	488,51
10.	 Ks.	Niedzieli	49	 Wymiana	pionu	instalacji	wod.-kan.	 11	610,23
	 	 Wymiana	okien	 7	128,17
	 	 Umocowanie	blach	dylatacji	 773,53
11.	 Ks.	Niedzieli	41	 Zabezpieczenie	sieci	domofon.		 2	559,60
	 	 przed	malowaniem
	 	 Malowanie	klatek	schodowych	 48	173,32
	 	 Opłata	dotycząca	rozliczenia	 17,00
	 	 Wymiana	wodomierzy	 3	585,60
	 	 Montaż	nawiewników	okiennych	 334,80
12.	 Ks.	Niedzieli	43	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00
	 	 Konserwacja	bieżąca	 680,54
	 	 Wymiana	wodomierzy	 2	151,36
	 	 Montaż	nawiewników	okiennych	 588,60
13.	 Ks.	Niedzieli	45	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00

	 	 Koszty	konserwacji	 793,91
	 	 Wymiana	wodomierzy	 2	061,72
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 311,04
14.	 Ks.	Niedzieli	47	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	523,88
15.	 J.	Curie	4	 Konserwacja	bieżąca	 4	086,59
	 	 Wymiana	okien	 4	291,21
	 	 Naprawa	elewacji	 1	706,63
	 	 Usługi	kominiarskie	 619,92
	 	 Refundacja	za	wymianę	okien	 420,00
	 	 Remont	dachu	 32	377,71
	 	 Wymiana	wodomierzy	 4	482,00
	 	 Montaż	nawiewników	okiennych	 334,80
16.	 Główna	20	 Roboty	konserwacyjne	 1	481,84
	 	 Wymiana	wodomierzy	 4	930,20
17.	 Kempnego	2,	4	 Usługi	kominiarskie	 332,10
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6	527,94
	 	 Wymiana	wodomierzy	 13	087,44
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 77,76
	 	 Odnowienie	elewacji	szczytu	budynku	 8	880,96
	 	 Roboty	konserwacyjne	 1	461,28
18.	 Główna	28	 Usługi	kominiarskie	 642,06
	 	 Roboty	konserwacyjne	 949,32
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	523,88
19.	 Główna	26	 Roboty	konserwacyjne	 8	591,53
	 	 Usługi	kominiarskie	 1	753,49
	 	 Wymiana	wodomierzy	 2	868,48
20.	 Główna	24	 Roboty	konserwacyjne	 4	453,68
	 	 Usługi	kominiarskie	 619,92
	 	 Remont	chodnika	 11	123,47
	 	 Wymiana	wodomierzy	 2	420,28
	 	 Roboty	elektryczne		 37	817,58
	 	 –	wymiana	rozdzielnicy	głównej
21.	 Elsnera	1,	3,	4	 Wymiana	wodomierzy	 3	585,60
	 	 Montaż	nawiewników	 588,60
	 	 Wymiana	przyłącza	kanalizacji	deszczowej	 9	784,87
	 	 Udrożnienie	i	płukanie	kanalizacji	sanitarnej	 774,90
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6	629,36
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 349,92
	 	 Wymiana	pionu	instalacji	wod.-kan.	 19	327,06
	 	 Uszczelnienie	dylatacji	 632,85
	 	 Roboty	konserwacyjne	 4	853,45
22.	 Jankowskiego	18-18a	 Roboty	konserwacyjne	 3	572,80
	 	 Montaż	nawiewników	 1	344,60
	 	 Wymiana	wodomierzy	 3	047,76
	 	 Umocowanie	i	uszczelnienie	blach	dylatacji	 1	711,80
	 	 Wymiana	rygli	dźwigu	 3	874,94
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	504,49
23.	 Jankowskiego	18b-18c	 Wymiana	stolarki	okiennej	 961,90
	 	 Konserwacja	dźwigów	 284,47
	 	 Wykonanie	instalacji	domofonu	 6	366,60
	 	 Konserwacja	bieżąca	 1	266,24
	 	 Wymiana	wodomierzy	 2	241,00
	 	 Remont	schodów	zewnętrznych	 52	178,94
	 	 Umocowanie	i	uszczelnienie	dylatacji	 1	879,20
24.	 Fitelberga	12	 Roboty	konserwacyjne	 1	014,08
	 	 Przebudowa	przyłącza	wody	 2	918,00
	 	 Izolacja	ścian	podziemia	 13	500,26
	 	 Remont	schodów	zewnętrznych	 48	509,70
	 	 Udrożnienie	i	płukanie	kanalizacji	sanitarnej	 1	020,90
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 349,92
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	 10	734,76
	 	 Remont	instalacji	odgromowej	 6	332,39
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 10	957,70
	 	 Wykonanie	przyłącza	kanalizacji	 24	036,76
  sanitar. i deszczow
	 	 Wywóz	odpadów	związan.		 4	590,00
	 	 z	prostowaniem	budynku
25.	 Jankowskiego	16b-16c	 Wymiana	wodomierzy	 3	227,04
	 	 Montaż	nawiewników	 588,60
	 	 Wykonanie	domofonu	 8	235,00

26.	 Jankowskiego	16-16a	 Wymiana	wodomierzy	 2	689,20
	 	 Montaż	nawiewników	 1	344,60
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	 21	168,28
	 	 Konserwacja	dźwigów	 197,64
	 	 Umocowanie	i	uszczelnienie	dylatacji	 771,07
27.	 Paderewskiego	15	 Montaż	nawiewników	 3	277,80
	 	 Czyszczenie	dylatacji	 21	591,17
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	 29	077,88
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 2	924,50
	 	 Konserwacja	bieżąca	 3	296,08
	 	 Konserwacja	dźwigów	 78,41
28.	 Paderewskiego	13	 Czyszczenie	dylatacji	 14	886,10
	 	 Roboty	konserwacyjne	 6	221,19
	 	 Montaż	nawiewników	 1	344,60
	 	 Konserwacja	dźwigu	 207,19
	 	 Wymiana	napędu	drzwi	szybowych	 2	455,16
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 2	924,50
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	oraz	deszczowego	 30	999,79
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	817,00
29.	 Paderewskiego	7	 Czyszczenie	dylatacji	 24	219,	92
	 	 Wykonanie	dokumentacji	remontu	schodów	 1	168,50
	 	 Roboty	konserwacyjne	 9	391,53
	 	 Usunięcie	grafiti	 1	057,18
	 	 Montaż	nawiewników	 2	521,80
	 	 Montaż	domofonu	 18	360,00
	 	 Remont	schodów	zewnętrznych	 118	041,37
	 	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 32	398,40
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 8	655,34
	 	 Konserwacja	dźwigu	 193,96
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 2	924,50
	 	 Uzupełnienie	ubytków	w	asfalcie	 2	393,95
	 	 Remont	wejścia	do	budynku	 9	568,28
	 	 Ułożenie	kostki	brukowej	na	drodze	dojazdowej	 52	768,23
	 	 Malowanie	korytarzy	 37	354,70
	 	 Montaż	blach	na	dylatacji	 2	814,24
30.	 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	 1	512,00
	 	 Montaż	piaskownicy	 4	313,82
	 	 Refundacja	okien	 3	577,00
	 	 Naprawa	schodów	 2	644,00
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 2	924,50
	 	 Czyszczenie	i	udrożnienie	kanalizacji	sanitarnej	 387,45
	 	 Uzupełnienie	ubytków	w	asfalcie	 2	218,92
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 311,04
	 	 Konserwacja	dźwigów	 1	987,20
	 	 Roboty	konserwacyjne	 4	184,46
31.	 Paderewskiego	1	 Roboty	konserwacyjne	 12	207,33
	 	 Wymiana	wodomierzy	 10	039,68
	 	 Montaż	nawiewników	 2	478,60
	 	 Montaż	piaskownicy	 4	313,81
	 	 Malowanie	korytarzy	 96	104,92
	 	 Konserwacja	dźwigu	 99,14
	 	 Naprawa	schodów	 2	645,70
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 2	924,50
	 	 Uzupełnienie	ubytków	w	asfalcie	 253,01
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	i	deszcz.	 60	741,75
33.	 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
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 2	924,50
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	344,60
33.	 Elsnera	2	 Wymiana	wodomierzy	 2	420,28
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  Naprawa i uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej oraz elewacji zasobów A-6 5 832,00
  Uszczelnienie elewacji budynku oraz wykonanie tynku 2 592,00
	 	 na	suficie	balkonu	Gwarecka	23a/17
	 	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	i	nietoperzy	Fr.	Wilka	7	 2	160,00
25.	 Drozdów	2-4	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	wraz	z	montażem	led,	wymiana	rozdzielnic		 46	654,70
	 	 piętrowych,	montaż	instalacji	i	osprzętu	do	zasilania	wentylatorów,	wymiana	
	 	 instalacji	odgromowej,	montaż	oświetlenia	zewnętrznego	Drozdów	2-4	
26.	 Alf.	Zgrzebnioka	20-22	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	i	osprzętu	oraz	instalacji	 43	063,50
	 	 przeciwprzepięciowej	Alf.	Zgrzebnioka	20-20a,	22-22a
27.	 Zasoby	A-6	 Wymiana	wentylatorów	dachowych	Brygadzistów	5-5b,	Szybowa	4	 14	742,00
28.	 Szpaków	35	 Wykonanie	systemu	wentylacji,	przebudowa	instalacji	 23	304,26
	 	 i	montaż	wyłącznika	p.	poż	Szpaków	35
29.	 Szpaków	3-5	 Wymiana	rozdzielnicy,	montaż	instalacji	przeciwprzepięciowej,		 35	132,40
	 	 wymiana	rozdzielnic	piętrowych	i	osprzętu	budynku	Szpaków	3-5	
30.	 Zasoby	A-6	 Przegląd	instalacji	elektrycznych	 117	268,20
31.	 Fr.	Wilka	5,	7	 Wykonanie	11	szt.	wentylatorów	wdc	20	Fr.	Wilka	5-5a,	Fr.	Wilka	7-7a	 14	850,00
32.	 Sztolniowa	1	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej,	zabezpieczeń	przedlicznikowych,		 22	896,53
	 	 wlz,	wymiana	opraw	led	montaż	instalacji	przeciwprzepięciowej,	
	 	 przełożenie	tablicy	wentylatorów	Sztolniowa	1-1a
33.	 Szpaków	47-49	 Wymiana	rg	oraz	osprzętu	elektrycznego,	montaż	instalacji	 27	170,26
	 	 przeciwprzepięciowej	Szpaków	47,	49
34.	 P.	Poloczka	2-12	 Montaż	osprzętu	i	opraw	led	P.	Poloczka	2,	4,	6,	10,	12	 3	672,00
35.	 Gwarecka	23	 Przestawienie	słupa	oświetleniowego	Gwarecka	23	 4	551,00
36.	 Gwarecka	4	 Montaż	oświetlenia	zewnętrznego,	wykonanie	zasilania	 9	811,	00
	 	 oraz	montaż	osprzętu	do	zasilania	bramy	wjazdowej	Gwarecka	4
37.	 Ks.	A.	Potyki	16	 Wymiana	osprzętu	i	opraw	oświetleniowych	klatki	schodowej	 4	394,30
	 	 Ks.	A.	Potyki	16-16d
38.	 Kombajnistów	3	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	oświetleniowego		 4	657,71
	 	 na	klatkach	Kombajnistów	3-3c	
39.	 Gwarecka	15	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	oświetleniowego	na	oprawy	 3	773,	41
	 	 led	na	wejściach	do	klatek	Gwarecka	15-15b
40.	 Alf.	Zgrzebnioka	20	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	oświetleniowego	na	oprawy	 1	939,30
	 	 led	na	wejściach	do	klatek	Alf.	Zgrzebnioka	2-2a
41.	 Fr.	Wilka	7	 Montaż	osprzętu	i	opraw	oświetleniowych	 18	030,49
	 	 led	oraz	wymiana	szr	Fr.	Wilka	7-7a
42.	 Fr.	Wilka	6	 Wymiana	luzownika	i	prostownika	dźwigu	Fr.	Wilka	6b	 1	527,12
43.	 Fr.	Wilka	6	 Pion	zw,	cw,	ccw	Fr.	Wilka	6/3-30,	6a/9-30,	6a/1-28	 41	855,04
44.	 Fr.	Wilka	8	 Pion	zw,	cw,	ccw	Fr.	Wilka	8a/2-29,	wymiana	przyłącza	kanalizacji	 28	851,56
	 	 sanitar.	Fr.	Wilka	8a
45.	 Alf.	Zgrzebnioka	20	 Pion	zw,	cw	Alf.	Zgrzebnioka	20a/1-19	 14	578,90
46.	 Szybowa	6	 Wymiana	poziomów	cw	Szybowa	6	 7	916,83
47.	 Sztygarska	2	 Pion	zw,	cw,	ccw	Sztygarska	2/1-10,	2a/2-14	 32	220,64
48.	 Kombajnistów	1	 Pion	zw,	cw,	ccw	Kombajnistów	1a/2-10	 10	470,42
49.	 Brygadzistó	4	 Pion	zw,	cw	Brygadzistów	4/3,	6,	9,	12,	15	 10	241,20
50.	 Sztygarska	5	 Piony	zw,	cw,	ccw	Sztygarska	5/1-13,	5a/19	 21	372,92
51.	 Kombajnistów	3	 Piony	zw,	cw,	ccw	Kombajnistów	3/1-9,	3a/3-15,	3c/2-14,	3c/3-15	 42	738,46
52.	 Alf.	Zgrzebnioka	16	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	Alf.	Zgrzebnioka	16a/1-19	 11	285,77
53.	 Kombajnistów	2	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	Kombajnistów	2/3-15,	2b/3-15,	2a/2-14	 26	660,76
54.	 Zasoby	A-6	 Wykonanie	przeglądu	instalacji	gazowej	w	zasobach	Adm-6	 16	374,96
55.	 Sztygarska	7	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	oraz	kan.	Sztygarska	7/1-15	 21	160,66
56.	 Alf.	Zgrzebnioka	4	 Przyłączenie	kanalizacji	sanitarnej	do	przykanalika	Alf.	Zgrzebnioka	4	 7	350,34
57.	 Sztygarska	3	 Przyłączenie	kanalizacji	sanitarnej	do	przykanalika	Sztygarska	3	 7	736,65
58.	 Kombajnistów	3	 Przyłączenie	kanalizacji	sanitarnej	do	przykanalika	Kombajnistów	3a	 6	383,81
59.	 Sztygarska	3	 Wymiana	pionów	zw,	cw	i	ccw	Sztygarska	3a/3-15	 10	582,94
60.	 Alf.	Zgrzebnioka	18	 Wymiana	pionów	zw,	cw,	ccw	oraz	kanalizacji	Alf.	Zgrzebnioka	18b/1-19	 9	674,81
61.	 R.	Siekiela	22	 Wymiana	pionu	zw	i	kanalizacji	ks.	R.	Siekiela	22b/1-5	 5	938,70
62.	 Kopalniana	16	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	oraz	kanalizacji	Kopalniana	16a/1-13	 11	799,86
63.	 Fr.	Wilka	7	 Wymiana	pionów	zw,	cw	i	ccw	Fr.	Wilka	7a/1-28	 12	935,54
64.	 Alf.	Zgrzebnioka	18	 Wymiana	pionów	zw,	cw,	ccw	oraz	kanalizacji	Alf.	Zgrzebnioka	18b/2-20	 7	288,23
65.	 Zasoby	A-6	 Przeglądy	instalacji	gazowych	zasoby	A-6	 36	426,42
66.	 Szybowa	6	 Wymiana	poziomu	ciepłej	wody	Szybowa	6	 8	639,08
67.	 Brygadzistów	2	 Wymiana	pionów	zw,	cw,	ccw	oraz	kanalizacji	Brygadzistów	2a/2-14	 12	729,27
68.	 Kopalniana	22	 Wymiana	pionów	cw	ccw	oraz	kanalizacji	Kopalniana	22b/3-15	 11	807,38
69.	 Szybowa	4	 Wykonanie	przyłącza	kratki	ściekowej	Szybowa	4	węzeł	 2	732,62
70.	 Sztyg	2/Kanar.	3	 Wymiana	odcinka	inst.	c.o.	Sztygarska	2,	Kanarków	3/1	 1	292,61
71.	 Gwarecka	23	 Wykonanie	przyłączy	p.	poż	Gwarecka	23	 4	102,69
72.	 Kopalniana	20	 Przełączenie	kanalizacji	sanitarnej	w	budynku	Kopalniana	20	 2	872,01
73.	 Kombajnistów	1	 Wymiana	zaworów	kołnierzowych	w	węźle	c.o.		 2	911,16
	 	 i	wymiana	odcinka	poziomu	c.o.	Kombajnistów	1
74.	 Drozdów	2-4	 Domofon	Drozdów	2-4	 8	532,00
75.	 Brygadzistów	3	 Wykonanie	i	zabezpieczenie	sieci	domofonowej	Brygadzistów	3-3a	 18	144,00
76.	 Fr.	Wilka	7	 Przebudowa	kaset	przywoławczych	Fr.	Wilka	7-7a	 820,00
77.	 P.	Poloczka	6	 Remont	i	modernizacja	inst.	domofonowej,	zabezpieczenie	sieci	 1	560,00
	 	 domofonowej	w	korytkach	kablowych	P.	Poloczka	6-6b
78.	 Kopalniana	12,	14	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	Kopalniana	12,	14	 5	076,00
79.	 Kopalniana	16,	22	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	Kopalniana	16,	22	 5	076,00
80.	 Fr.	Wilka	6	 Ocieplenie	budynku	zakończone	 947	754,38
81.	 Drozdów	2-4	 Ocieplenie	budynku	zakończone	 742	985,65
82.	 Fr.	Wilka	7	 Ocieplenie	budynku	Fr.	Wilka	7-7a	zakończone	 2	196	280,63
83.	 Szpaków	3-5	 Ocieplenie	budynku	Szpaków	3-5	i	etap	 852	421,78
84.	 Skowronków	4	 Pt	+	audyt	Skowronków	4	 17	060,10
85.	 Skowronków	6	 Pt	+	audyt	Skowronków	6	 13	554,60

AdministrAcjA nr 7 – GodulA, orzeGów

lp. Adres, nazwa obiektu zakres rzeczowy wykonanie
1.	 A.	Zielińskiego	5	 AWARYJNA	wymiana	–	przebudowa	odcinka	poziomu	kanalizacyjnego	 1213,74
2.	 A.	Zielińskiego	7	 AWARYJNA	wymiana	–	przebudowa	odcinka	poziomu	kanalizacyjnego	 1732,45
3.	 Lipińska	12	 AWARYJNA	wymiana	–	przebudowa	odcinka	poziomu	kanalizacyjnego	 1117,94
4.	 W.	Fojkisa	3	 AWARYJNA	wymiana	RG	tablic	z	zabezpieczeniem	przedlicznikowym	WLZ,		 28961,17
	 	 montaż	ochronnika	przeciw	przepięciowego
5.	 Lipińska	8	 Legalizacja	wodomierzy	 1461,88
6.	 Lipińska	10	 Legalizacja	wodomierzy	 1631,09
7.	 Lipińska	8	 Legalizacja	wodomierzy	 2651,4
8.	 Lipińska	6	 Legalizacja	wodomierzy	 3720,73
9.	 W.	Lipa	7,	9	 Legalizacja	wodomierzy	 4548,22
10.	 L.	Piechy	6	 Legalizacja	wodomierzy	 86,2
11.	 A.	Zielińskiego	1	 Legalizacja	wodomierzy	 1654,99
12.	 A.	Zielińskiego	3	 Legalizacja	wodomierzy	 3930,85
13.	 A.	Zielińskiego	5	 Legalizacja	wodomierzy	 1196,43
14.	 A.	Zielińskiego	7	 Legalizacja	wodomierzy	 2020,46
15.	 A.	Zielińskiego	9	 Legalizacja	wodomierzy	 2020,46

16.	 A.	Zielińskiego	11	 Legalizacja	wodomierzy	 1472,25
17.	 A.	Zielińskiego	13	 Legalizacja	wodomierzy	 1192,97
18.	 K.	Latki	2,	4,	6,	8	 Legalizacja	wodomierzy	 10598,69
19.	 K.	Latki	2,	4,	6,	8	 Legalizacja	wodomierzy	 8654,86
20.	 L.	Piechy	12,	12a	 	Legalizacja	wodomierzy	 365,47
21.	 W.	Fojkisa	3	 Legalizacja	wodomierzy	 169,2
22.	 L.	Piechy	3	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 6264
23.	 W.	Lipa	9,	9a,	9b,	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 9104,4
24.	 W.	Fojkisa	10	 	Modernizacja	instalacji	domofonowej	 3823,2
25.	 W.	Fojkisa	4	 	Modernizacja	instalacji	domofonowej	 4860
26.	 A.	Zielińskiego	2b	 	Modernizacja	instalacji	domofonowej	/2018/	 2116,8
27.	 J.	Waniora	1-1b;	3	i	3a	 	Modernizacja	instalacji	domofonowej	(5	kl.)	 14580
28.	 W.	Lipa	7,	7a,	7b,	 Montaż	budek	lęgowych	 29820,16
29.	 W.	Lipa	9,	9a,	9b,	 Montaż	budek	lęgowych	 19513,82
30.	 L.	Piechy	1	 Montaż	budek	lęgowych	 10511,7
31.	 L.	Piechy	3	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	kotwienie	attyki	 13072,87
32.	 K.	Latki	4b/10;	4c/13	 Montaż	instalacji	wentylacyjnej	–	nasady	hybrydowe	 24149,88
33.	 L.	Piechy	6a/4	 	Montaż	instalacji	wentylacyjnej	–	nasady	hybrydowej	 9641,33
34.	 W.	Fojkisa	1b/15	 Montaż	nawiewników	 167,4
35.	 A.	Zielińskiego	9/13	 Montaż	nawiewników	 588,6
36.	 A.	Zielińskiego	11,	11a	 Naprawa	czap	kominowych	 5271,22
37.	 Lipińska	10b/12,	10a/2a,	12a/3	 Naprawa	stolarki	okiennej	 777,7
38.	 Lipińska	4/13,	4c/8	 Naprawa	stolarki	okiennej	 583,2
39.	 W.	Lipa	9a/6,	9a/11	 Naprawa	stolarki	okiennej	 699,84
40.	 L.	Piechy	2a/5	 Naprawa	stolarki	okiennej	 272,16
41.	 L.	Piechy	5a/7,	5b/2,	5a/3	 Naprawa	stolarki	okiennej	 816,48
42.	 L.	Piechy	10/10	 Naprawa	stolarki	okiennej	 272,16
43.	 W.	Fojkisa	7/9;	11b/4;	11b/10	 Naprawa	stolarki	okiennej	 660,96
44.	 W.	Fojkisa	11a/10	 Naprawa	stolarki	okiennej	 349,92
45.	 W.	Fojkisa	2/9,	2/8,	4/19,	6/25	 Naprawa	stolarki	okiennej	 1010,88
46.	 W.	Fojkisa	3b/6	 Naprawa	stolarki	okiennej	 349,92
47.	 W.	Fojkisa	1b/14	 Naprawa	stolarki	okiennej	 272,16
48.	 A.	Zielińskiego	1/8	 Naprawa	stolarki	okiennej	 466,56
49.	 A.	Zielińskiego	7/3	 Naprawa	stolarki	okiennej	 349,92
50.	 A.	Zielińskiego	11/6	 Naprawa	stolarki	okiennej	 272,16
51.	 A.	Zielińskiego	13/10	 Naprawa	stolarki	okiennej	 816,48
52.	 A.	Zielińskiego	6c/1	 Naprawa	stolarki	okiennej	 544,32
53.	 K	Latki	6/6,	4b/10	 Naprawa	stolarki	okiennej	 660,96
54.	 K	Latki	2/9,	4c/11,	4d/2,	6c/1	 Naprawa	stolarki	okiennej	 1166,4
55.	 J.	Waniora	3/3,	3a/4,	1a/15	 Naprawa	stolarki	okiennej	 894,24
56.	 W.	Fojkisa	12/20	oraz	suszarnia	 Naprawa	stolarki	okiennej	 349,82
57.	 A.	Zielińskiego	5	 Praca	zwyżką	dot.	remontu	czoła	balkonu	 344,4
58.	 W.	Fojkisa	1b/	4,	7,	10,	13	 Remont	balkonów	 32400
59.	 K.	Latki	2	 Wykonanie	i	montaż	kolcy	odstraszających	ptaki	 2754
60.	 W.	Lipa	9,	9a,	9b,	 Wymiana	osprzętu	oświetleniowego	na	oprawy	LED	z	czujnikami	ruchu	7189,91
61.	 L.	Piechy	7,	7a	 Wymiana	osprzętu	oświetleniowego	na	oprawy	LED	czujnikami	ruchu	 3904,73
62.	 W.	Fojkisa	1b/	3,6,9,12,15	 Wymiana	pionów	zw,	cw	i	cyrkulacji	 9566,6
63.	 J.	Waniora	1b/	2,	5,	8,	11,	14	 Wymiana	pionów	zw,	cw	i	cyrkulacji	 9607,36
64.	 L.	Piechy	6a/2,	5,	8,	11,	14	 Wymiana	pionów	zw,	cw	i	cyrkulacji	 9592,97
65.	 Lipińska	10b/1,4,7,10,13	 Wymiana	pionów	zw,	cw	i	cyrkulacji	 9511,46
66.	 W.	Fojkisa	12/	1,	6,	11,	16,	21	 Wymiana	pionów	zw,	cw	i	cyrkulacji	 9795,52
67.	 L.	Piechy	12b	 Wymiana	poziomów	zw,	cw	i	cyrkulacji	 19427,93
68.	 L.	Piechy	12,	12a	 Wymiana	poziomów	zw,	cwu	i	cyrkulacji	–	Awaryjnie	 32274,98
69.	 Lipińska	8/1	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6846,11
70.	 Lipińska	6c/15	 Wymiana	stolarki	okiennej	 7473,96
71.	 Lipińska	6a/1	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3328,73
72.	 W.	Lipa	7/7,	7a/7	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3446,83
73.	 W.	Lipa	9/10;	9a/2;	9a/2a	 Wymiana	stolarki	okiennej	 8243,47
74.	 W.	Lipa	9a/2a	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1414,58
75.	 L.	Piechy	2/1,	2c/2	 Wymiana	stolarki	okiennej	 7374,42
77.	 L.	Piechy	5b/4	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6450,96
77.	 A.	Zielińskiego	4/7	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5242,66
78.	 A.	Zielińskiego	5a/5	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1700,85
79.	 K.	Latki	4c/7,	4/10,	8a/1,	6c/15	 Wymiana	stolarki	okiennej	 14332,4
80.	 K.	Latki	6b/6;	6d/3	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5252,63
81.	 J.	Waniora	1b/2,	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1456,27
82.	 J.	Waniora	3/13,	1a/13	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6526,46
83.	 A.	Zielińskiego	3a	 Wymiana	stolarki	okiennej	–	suszarnia	 1756,24
84.	 A.	Zielińskiego	13/6	 Wymiana	stolarki	okiennnej	 1892,91
85.	 W.	Lipa	9/13	 Wymiana	stolarki	okiennej	–	Refundacja	 597
86.	 A.	Zielińskiego	9a/8	 Wymiana	stolarki	okiennej	–	Refundacja	 342
87.	 W.	Fojkisa	10/10	 Wymiana	stolarki	okiennej	–	Refundacja	 983
88.	 K.	Latki	8	 Wymiana	wkładu	szyby	w	drzwiach	wewnętrznych	do	kl.	schodowej	 486
89.	 W.	Lipa	9,	9a,	9b,	 Roboty	dodatkowe	związane	z	termomodernizacją	 517597,65
90.	 L.	Piechy	7	 Roboty	dodatkowe	związane	z	termomodernizacją	 100400

Fundusz termomodernizAcYjnY
1.	 L.	Piechy	7	 Termomodernizacja	budynku	 690588,2
2.	 W.	Lipa	9,	9a,	9b,	 Termomodernizacja	budynku	 1025100
3.	 K.	Latki	4,	 Audyt	energetyczny	i	PB	ocieplenia	K.	Latki	4	 11568,15
4.	 K.	Latki	6,	 Audyt	energetyczny	i	PB	ocieplenia	K.	Latki	6	 11568,15
5.	 K.	Latki	8,	 Audyt	energetyczny	i	PB	ocieplenia	K.	Latki	8	 10341,23
6.	 A.	Zielińskiego	2,	2a	 opinia	ornitologicza	i	chiropterologiczna	 1650
7.	 A.	Zielińskiego	4,	4a	 opinia	ornitologicza	i	chiropterologiczna	 1900
8.	 A.	Zielińskiego	6		 opinia	ornitologicza	i	chiropterologiczna	 1650
9.	 J.	Waniora	1-1b;	3	i	3a	 opinia	ornitologicza	i	chiropterologiczna	 2250
10.	 K.	Latki	4,	6,	8,	 opinia	ornitologicza	i	chiropterologiczna	 5050
11.	 A.	Zielińskiego	2,	2a	 opł.	skarbowa	za	zgodę	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 20,5
12.	 A.	Zielińskiego	4,	4a	 opł.	skarbowa	za	zgodę	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 20,5
13.	 A.	Zielińskiego	6		 opł.	skarbowa	za	zgodę	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 20,5
14.	 J.	Waniora	1-1b;	3	i	3a	 opł.	skarbowa	za	zgodę	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 54,66
15.	 K.	Latki	4,	6,	8,	 opł.	skarbowa	za	zgodę	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 47,84
16.	 K.	Latki	4,	 Opłata	dot.	docieplenia	i	kolorystyki	elewacji	budynku	 17

mienie Gruntowe
1.	 Zasoby	ADM-7	 Wykonanie	PBW	przebudowy	oświetlenia	ścieżek	osiedl.	 18000
2.	 wymiana	siedzisk	w	huśtawkach	 	 930

loKAle wŁAsne
1.	 ADM-7,	ODK	Neptun,	RSM	–	ul.	Magazynowa	12	 Kontrola	i	naprawa	klimatyzacji	 297,01
2.	 Kontrola	stanu	przewodów	kominowych	 	 39,85
3.	 Remonty	bieżące	 	 834,19
4.	 Remonty	bieżące	 	 1350,92
5.	 Roboty	elektryczne	 	 2120,93
6.	 Wykonanie	remontu	poszycia	dachowego	 	 4103,71
7.	 Wykonanie	remontu	poszycia	dachowego	 	 5210,49
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