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PIECYKI GAZOWE
MONTAŻ I DOSTAWA 

GRATIS!

zamontujpiecyk.pl

798-728-500
517-289-170

ZADZWOŃ
OFERUJEMY 
SPRZEDAŻ I MONTAŻ  
PIECYKÓW ŁAZIENKOWYCH 
W DUŻYM ASORTYMENCIE  
I KONKURENCYJNYCH CENACH

Koniec protestu. 
Jest porozumienie. 
Co z KWK Ruda?
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GÓRNICTWO

Perspektywy dla KWK Ruda
W piątek po kilku dniach wielogodzinnych rozmów związkowcy podpisali porozumienie z delegacją rządową w sprawie przy-
szłości polskiego górnictwa. Podpisana umowa społeczna daje górnikom gwarancję zatrudnienia, choć równocześnie przygo-
towano harmonogram likwidacji kopalń. Jednak na razie są to ustalenia wyłącznie na papierze. Musi zaakceptować je jeszcze 
Komisja Europejska. 

Podpisanie porozumienia zakończy-
ło podziemny strajk górników, który 
trwał od poniedziałku do piątku, 
a w szczytowym momencie protesto-
wało ok. 400 osób. Umowa, którą uda-
ło się wynegocjować, zakłada powolne 
wygaszanie górnictwa i zamykanie ko-
palń. Ostatni zakład ma zostać za-
mknięty w 2049 roku i będzie to ryb-
nicka kopalnia Jankowice. Natomiast 
na pierwszy ogień pójdzie Ruch Pokój 
w Rudzie Śląskiej. Kopalnia zostanie 
ostatecznie zamknięta w 2021 roku. 
– Dużo wcześniej rozmawialiśmy z kie-
rownictwem  kopalni,  że  wszyscy  pra-
cownicy, którzy będą chcieli, a jest dla 
nich  miejsce,  znajdą  zatrudnienie  
w Bielszowicach i na Halembie. W tej 
chwili  trwa  stopniowe  przenoszenie 
górników. Proces alokacji będzie trwał 
ok. roku. Wszyscy pracownicy kopalni 
Pokój mają gwarancję pracy – podkre-
śla Artur Braszkiewicz, przewodniczą-
cy Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” KWK Ruda Ruch Halemba.

W kolejnych latach, a dokładnie do 
2023 roku ma fedrować Ruch Bielszo-
wice. Natomiast oddział KWK Ruda 
w Halembie będzie pracować do 2034 r. 
W podpisanym w piątek (25.09) poro-
zumieniu zagwarantowano górnikom 
pracę w sektorze węgla kamiennego 
do czasu uzyskania praw do emerytu-
ry górniczej. Jeżeli alokacja do innych 
kopalń nie będzie możliwa, pracowni-
cy zostaną objęci pakietem osłon so-
cjalnych. – Nie jesteśmy w pełni zado-
woleni  z  tych  ustaleń,  bo  oczywiście 
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chcielibyśmy,  żeby  górnictwo w Pol-
sce funkcjonowało jeszcze przez dzie-
siątki lat. To jest największy przemysł 
w  kraju  i  największy  zakład  pracy. 
Jednak  podpisaliśmy  porozumienie, 
aby  górnikom,  którzy  aktualnie  pra-
cują  w  kopalniach,  dać  gwarancję 
pracy  – mówi Przemysław Skupin 
z Sierpnia 80. 

Tym samym nie odbył się zaplano-
wany na piątek wielki protest w Ru-
dzie Śląskiej. –  Bardzo  się  cieszę 
z podpisanego porozumienia rządu ze 
związkami  zawodowymi  w  sprawie 
przyszłości polskiego górnictwa. Cie-
szę  się,  ponieważ  kończy ono prowa-
dzony od kilku dni protest pod ziemią. 
Cieszy  mnie  również  to,  że  kopalnia 
Ruda nie będzie w  tym  roku  likwido-
wana. Z moich  informacji wynika,  że 
Ruch  Pokój  przestanie  fedrować 
w 2021 r. (to było już wcześniej prze-
sądzone), Ruch Bielszowice w 2024 r., 
a Ruch Halemba w 2034 r. Ta decyzja 
oznacza,  że  mamy  kilkanaście  lat  na 
przygotowanie się do całkowitego za-
mknięcia  kopalni  w  naszym  mieście 
– mówi Grażyna Dziedzic, prezydent 
Rudy Śląskiej. – Z  pewnym niepoko-
jem czekam na  szczegółowe  informa-
cje  dotyczące  podpisanego  porozu-
mienia. Interesuje mnie, czy uwzględ-
niono w nim wsparcie rządu dla gmin 
górniczych.  Bez  tego  wsparcia,  bez 
programów  osłonowych,  bez  dużych 
inwestycji  i  bez  zmiany  niektórych 
ustaw takie gminy jak Ruda Śląska nie 
poradzą  sobie  same  z  czekającymi  je 

wyzwaniami. Pozostanie kopalni w Ru-
dzie Śląskiej daje  to,  że zakład pracy 
będzie istniał, pracownicy nadal będą 
mieli pracę i do miasta będą odprowa-
dzane podatki – dodaje. 

W porozumieniu nie ma jednak mo-
wy o przyszłości górniczych miast. 
Wiadomo jedynie, że rząd ma wystą-
pić do Komisji Europejskiej o pomoc 
publiczną na finansowanie funkcjono-

wania spółek górniczych. I tu pojawia 
się kolejny problem, bo to czy UE fak-
tycznie notyfikuje porozumienie, wca-
le nie jest przesądzone. – Mamy  na-
dzieję, że rząd podpisując porozumie-
nie,  które  jest  umową  społeczną, wy-
wiąże się z niej, a Unia Europejska to 
zaakceptuje  – ocenia Przemysław 
Skupin. – Natomiast ja na dzisiaj nie 
mam takiej pewności – dodaje. 

Porozumienie jest więc dopiero 
pierwszym krokiem do dalszych roz-
mów. Do 15 grudnia ma zostać przy-
gotowany całościowy program dla 
sektora górniczego. Następnie zapo-
znają się z nim członkowie Komisji 
Europejskiej, którzy zdecydują, czy 
pomoc publiczna kopalniom zostanie 
udzielona, czy też nie.

 Joanna Oreł
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Tegoroczną Industriadę na Ficinusie 
zainaugurowała Orkiestra Dęta KWK Pokój.

REKLama

iNDUstRiaDa

Ficinus świętował
Występ Orkiestry Dętej KWK Pokój, zespołu Fifidroki, cocotier, marka makarona motyki, Patryka Filipo-
wicza oraz Grzegorza Płonki – tak wyglądała tegoroczna industriada przy ul. Kubiny w Wirku. impreza 
odbyła się pod hasłem „Na placu wszysko gro”.

Oprócz koncertów zorganizowano spacer z przewodnikiem pt. „Śla-
dami mieszkańców Ficinusa”, podczas którego mieszkańcy mogli po-
znać historię kolonii robotniczej w Wirku. Organizatorem tej atrakcji 
było Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej. Z kolei śląski artysta Jaro-
sław Kassner poprowadził otwarty plener malarski dla dzieci. Dla naj-
młodszych zorganizowano też gry i zabawy w śląskim klimacie. Ze 
względu na sytuację epidemiologiczną nie odbyła się część warsztatowa 
Industriady.

W obchody święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskie-
go włączyła się także Stacja Biblioteka, która ponownie została obiek-
tem zaprzyjaźnionym imprezy. Wydarzenia organizowane przez jej pra-
cowników odbyły się w formie wirtualnej. W ramach tego można było 
zobaczyć „Komisorza Hanusika na Chebziu” w interpretacji biblioteka-
rzy ze Stacji Biblioteka oraz posłuchać koncertu Tomasza Garbasa. Do 
tego odbyły się: pokaz tworzenia aranżacji miniaturowych ogrodów 
w szkle, prezentacja wystaw oraz warsztaty kreatywne. JO
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Dla dzieci zorganizowano m.in. zajęcia artystyczne.
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Marek Makaron Motyka wraz z zespołem zabrali nas w muzyczną podróż po Śląsku.
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W śląskiej grze uczestniczyły całe rodziny.
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Podczas koncertu „Na placu wszysko gro” 
wystąpił zespół Fifidroki.
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Artysta Jarosław Kassner wraz z żoną prowadzili 
plener malarski dla uczestników Industriady.
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SZPITAL MIEJSKI

Czas na przeprowadzkę oddziału
Oddział Opieki Paliatywnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej istnieje już prawie rok. Wkrótce zostanie powiększony oraz 
przeniesiony. Dzięki temu prawdopodobnie uda się zwiększyć kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. O funkcjonowa-
niu oddziału, jego roli i zmianach rozmawiamy z ordynator, dr Izabelą Iwanek, specjalistą medycyny paliatywnej.

– Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, 
że w naszym mieście funkcjonuje 
Oddział Opieki Paliatywnej. Kim je-
steście i jak wygląda Wasza praca?

– Nasz oddział został utworzony 
w 2019 roku jako część Szpitala Miej-
skiego w Bielszowicach. W pierw-
szym roku funkcjonowania otrzymali-
śmy kontrakt z Narodowego Funduszu 
Zdrowia na pięć łóżek. Faktycznie, ta-
kie jest obłożenie. Z reguły przebywa 
u nas 5-7 osób. Dlatego też mamy de-
likatne nadwykonanie kontraktu, ale 
najwidoczniej nasz oddział jest po 
prostu potrzebny mieszkańcom Rudy 
Śląskiej. Głównie zajmujemy się pa-
cjentami leczonymi z powodu choro-
by nowotworowej, u których leczenie 
onkologiczne zostało zakończone 
i którzy to wymagają wsparcia i lecze-
nia objawowego (przeciwbólowego, 
przeciwwymiotnego, przeciwświądo-
wego itp.). Na oddziale mogą być 
również pacjenci hospitalizowani z in-
nymi rozpoznaniami dopuszczonymi 
przez NFZ w kategorii ICD-10 (kod 
kwalifi kacji chorób). Pacjent na na-
szym oddziale oprócz całodobowej 

USŁUGI DENTYSTYCZNE

USŁUGI WYKONYWANE 
SĄ W RAMACH NFZ!!!
USŁUGI WYKONYWANE 

Przychodnia Rejonowa SPZOZ 
ul. Pokoju 4, Ruda Śląska 41-709, tel. 32 248-74-59

GABINET STOMATOLOGICZNY:
GODZINY OTWARCIA:

wtorek: 12.00-17.00, środa: 12.00-17.00, czwartek: 12.00-17.00
piątek: 8.00-13.00, sobota: 8.00-12.00

ZAKRES USŁUG:
PROTEZY: CAŁKOWITE I CZĘŚCIOWE,• 
LECZENIE PRÓCHNICY,• 
USUWANIE ZĘBÓW + ZNIECZULENIE,• 
USUWANIE KAMIENIA NAZĘBNEGO,• 
LECZENIE KANAŁOWE• 

Dzieci od lat 10 

oraz dorośli

Z okazji Światowego Dnia Serca 
podświetlono budynek rudzkiego 
szpitala, by w ten sposób przypomnieć 
mieszkańcom, aby dbali o swoje zdro-
wie. – Profi laktyka pierwotna polega 
na podjęciu działań prozdrowotnych 
minimalizujących ryzyko wystąpienia 

ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA

Z sercem walcz o… serce
Od 18 lat w Polsce i od 20 lat na całym świecie w ostatnią niedzielę września obchodzimy Światowy Dzień Serca. Święto to 
ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocję zdrowego stylu życia. W tym roku 
w obchody włączył się m.in. Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej.

opieki pielęgniarskiej i lekarskiej ma 
zapewnioną również opiekę rehabili-
tacyjną, dietetyczną oraz pełne wspar-
cie psychologiczne i duchowe. Chory 
przebywa w naszym oddziale w zależ-
ności od potrzeby kontynuacji terapii 
farmakologicznej oraz tak długo, jak 
wymaga tego jego stan. Każdy przy-
padek pacjenta traktowany jest indy-
widualnie.

– Jaka jest Wasza rola i kiedy pa-
cjent trafi a właśnie do Was?

– Taki oddział jest dla szpitala du-
żym wsparciem w zakresie opieki nad 
pacjentem onkologicznym. Przy po-
gorszeniu stanu wynikającego z cho-
roby nowotworowej pacjent może być 
hospitalizowany na naszym oddziale. 
Oczywiście mamy na myśli chorych, 
u których choroba onkologiczna jest 
w stanie progresji. Dzięki temu, że 
działamy w strukturach szpitalach, 
mamy możliwość w razie potrzeby 
wykonania niezbędnych badań labo-
ratoryjnych i diagnostycznych oraz 
przeprowadzenia  konsultacji specja-
listycznych. W ramach naszego od-
działu przebywają również pacjenci, 

którzy są poddani uzupełniającej ra-
dioterapii paliatywnej. Współpracuje-
my w tym zakresie z Instytutem On-
kologii w Gliwicach i innymi placów-
kami onkologicznymi. Pacjenci 
w trakcie terapii przebywają w na-
szym oddziale i są objęci pełnym nad-
zorem medycznym i pielęgniarskim. 
Oddział Opieki Paliatywnej powstał 
jednak głównie po to, aby wesprzeć 
pacjenta i jego rodzinę w momencie, 
kiedy nie jest możliwa domowa opie-
ka hospicyjna/paliatywna. Może to 
wynikać m.in. ze stanu chorego, który 
wymaga intensywnego leczenia i mia-
reczkowania bólu (opanowywania go 
nowoczesnym leczeniem przeciwbó-
lowym, tj. opiodowym – przyp. red.) 
oraz innych zaburzeń, wynikających 
z umiejscowienia guza nowotworo-
wego. Bardzo trudna sytuacja jest 
wtedy, gdy chory nie ma nikogo bli-
skiego, rodzina mieszka daleko, 
a małżonek czy dzieci są w podeszłym 
wieku. Choroby nowotworowe trwają 
miesiącami i latami, więc czasem jest 
też potrzeba, aby i rodzina, i chory po 
prostu odetchnęli. Wtedy jesteśmy 

my. Chciałabym w tym miejscu po-
prosić moje koleżanki i kolegów leka-
rzy rodzinnych POZ, aby wiedzieli, 
że możemy wspólnie uczestniczyć 
w leczeniu i nadzorze medycznym 
nad chorym leczonym onkologicznie, 
odpowiednio dobrać terapię i zapew-
nić mu komfort opiekuńczy w tym 
trudnym dla chorego czasie. Pacjent, 
którego stan się ustabilizuje i zgłosi 
taką chęć, może wrócić po dalszą spe-
cjalistyczną opiekę hospicjum domo-
wego lub lekarza rodzinnego w po-
radni POZ.

– Wkrótce czekają Was przenosi-
ny oraz powiększenie oddziału. Co 
się zmieni?

– Zamierzamy starać się o zwięk-
szenie kontraktu, byśmy mogli przyj-
mować równocześnie dziesięciu pa-
cjentów. Będzie to oddział z 15 łóżka-
mi, ale pozostajemy w bielszowickiej 
części szpitala. W nowym lokum znaj-
dzie się pięć sal jednoosobowych, co 
jest bardzo ważne dla komfortu na-
szych pacjentów. Powiększy się także 
skład personelu. W tej chwili mamy 
11 pielęgniarek, trzy opiekunki me-

dyczne, pielęgniarkę oddziałową oraz 
dwóch lekarzy. Przygotowujemy się 
do tego, żeby zwiększyć wymiar go-
dzinowy jednego z lekarzy, który z na-
mi współpracuje. Będzie też kolejny 
lekarz w ramach częściowego etatu. 
Takie są wymogi NFZ-u. Dodatkowo 
powiększy się zespół pielęgniarek 
oraz opiekunek. Czekamy na przepro-
wadzkę i jesteśmy do niej przygoto-
wani. W tej chwili w budynku trwają 
prace wykończeniowe i adaptacyjne. 
Prawdopodobnie oddział w nowym 
miejscu zostanie uruchomiony do 
końca tego roku.

 Joanna Oreł

chorób układu krążenia w kolejnych 
latach bądź opóźniających ich wystą-
pienie. Działania te są ukierunkowane 
na czynniki ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych zależne od każdego 
z nas tj. palenie tytoniu, otyłość, spo-
życie alkoholu, czy dieta – wylicza lek. 

med. Elżbieta Wądek, ordynator Od-
działu Kardiologicznego z Pododdzia-
łem Intensywnego Nadzoru Kardiolo-
gicznego Szpitala Miejskiego w Ru-
dzie Śląskiej. – Te, na których wystą-
pienie mamy ograniczony wpływ, ale 
których przebieg możemy zmieniać, 

przestrzegając zaleceń lekarskich to 
cukrzyca, nadciśnienie oraz zaburze-
nia lipidowe – dodaje.

Tegoroczny Światowy Dzień Serca 
odbył się pod hasłem „Włóż serce 
w walkę z chorobami sercowo-naczy-
niowymi”.  JO Fo
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OGŁOSZENIA



www.wiadomoscirudzkie.pl WOKÓŁ NAS | 30.09.20205

POMAGAMY

Rudzianie po raz kolejny 
będą mogli udowodnić, że 
pomoc drugiemu 
człowiekowi nie jest im 
obca. W sobotę (31.10) 
odbędzie się koncert 
charytatywny „Rudzkie 
Granie”, z którego dochód 
przeznaczony zostanie  
na rehabilitację Adriany 
Rozner, która ucierpiała  
w wypadku 
samochodowym. Podczas 
imprezy nie zabraknie 
występów artystycznych 
i wielu innych atrakcji. 
Odbędzie się także kiermasz 
charytatywny.

Zagrają dla Ady

– Będzie to przede wszystkim impre-
za rozrywkowa, gdzie każdy znajdzie 
coś dla siebie. To doskonały sposób na 
kulturalne, rozrywkowe i rodzinne 
spędzenie wieczoru, ale celem jest 
przede wszystkim pomoc naszej pod-

opiecznej Adrianie Rozner. Dlatego 
serdecznie zachęcam wszystkich do 
udziału w naszym koncercie. Pomóż-
my Adzie przezwyciężyć zły los – pod-
kreśla Arkadiusz Pilarz, prezes Funda-
cji Armia Przyjaciół, organizator wy-
darzenia

Ada to 27-latka, która w marcu ubie-
głego roku uczestniczyła w wypadku, 
w wyniku którego doznała całkowite-
go niedowładu wszystkich kończyn, 
straciła mowę oraz usunięto jej ponad 
połowę kości czaszki. – Dziś, dzięki 
intensywnej rehabilitacji, Ada odzy-
skała sprawność prawej strony ciała 
i zaczęła mówić. Mimo to potrzebuje 
dalszej rehabilitacji, aby kontynuować 
walkę o normalne życie, na którym jej 
tak bardzo zależy. Miesięczny koszt jej 
rehabilitacji to około 20 tys. złotych 
– mówi Arkadiusz Pilarz.

Podczas koncertu, który odbędzie 
się w Miejskim Centrum Kultury  
im. H. Bisty w Nowym Bytomiu,  wy-
stąpią: Luzaky, Luky, Bubbles & ART 
(artystyczny pokaz baniek), Chwytak 
& Zuza, Zespół DOX, Ghost oraz Ba-
ciary. W trakcie trwania koncertu obo-
wiązywać będą wszystkie zasady bez-
pieczeństwa związane z epidemią ko-
ronawirusa (m.in. zasłanianie ust i no-

sa oraz obowiązkowa dezynfekcja 
rąk). – „Rudzkie Granie” to jedna 
z nielicznych imprez odbywających się 
w Polsce podczas pandemii  
COVID-19, dlatego tym bardziej war-
to wziąć w niej udział, dobrze i bez-
piecznie się bawić, a przede wszystkim 
pomóc Adzie w walce o normalne ży-
cie  – mówi Arkadiusz Pilarz.

Bilety na koncert „Rudzkie Granie” 
można kupić przez internet (koszt to 
25 zł – osoba dorosła, 20 zł – dzieci 
powyżej 3 lat, dzieci poniżej 3 lat – za 
darmo) na stronie internetowej funda-
cji armiaprzyjaciol.pl/rudzkie-granie. 
Druga opcja to przelew na konto fun-
dacji (numer konta: 80 1140 2004 
0000 3402 7954 6181, w tytule nale-
ży wpisać „Rudzkie Granie” oraz po-
dać liczbę dorosłych i/lub liczbę dzie-
ci). Potwierdzenia przelewu należy 
przesłać na e-maila kontakt@armia-
przyjaciol.pl oraz podać w nim imio-
na, nazwiska, adresy oraz numery te-
lefonu wszystkich osób uczestniczą-
cych w wydarzeniu. Następnie orga-
nizatorzy wyślą bilety w formie elek-
tronicznej. Liczba miejsc jest ograni-
czona i organizatorzy nie zakładają 
sprzedaży w dniu imprezy.

Agnieszka Lewko

BieG DlA ZDROWiA PSYchicZNeGO

10 października obchodzony 
jest Światowy Dzień 
Zdrowia Psychicznego. Z tej 
okazji już po raz szósty  
w Rudzie Śląskiej odbył się 
Bieg Dla Zdrowia 
Psychicznego. celem 
imprezy jest 
przeciwdziałanie 
stygmatyzacji osób 
chorujących psychicznie 
oraz popularyzacja idei 
higieny psychicznej poprzez 
aktywność fizyczną.

Pobiegli dla zdrowia
– Zdajemy sobie sprawę, jak ważna 

jest aktywizacja oraz to, jak pozytyw-
nie na poprawę samopoczucia oraz 
funkcjonowanie społeczne wpływają 
zajęcia o charakterze sportowym. 
Wspomaga to proces terapeutyczny. 
Stało się to inspiracją do organizacji 
Biegu Po Zdrowie Psychiczne, którego 
kolejna VI edycja ponownie odbyła się 
w ramach obchodów Światowego 
Dnia Zdrowia Psychicznego – podkre-
śla Natalia Lonser, terapeutka Oddzia-
łu Dziennego Psychiatrii Szpitala 
Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

W imprezie, która odbyła się w pią-
tek (25.09) na stadionie przy ul. Czar-
noleśnej w Nowym Bytomiu, wzięło 
w sumie udział ok. 40 osób. W tym 

roku z uwagi na pandemię w imprezie 
uczestniczyli wyłącznie podopieczni 
oraz personel Oddziału Psychiatrii 
Dziennej bielszowickiego Szpitala 
Miejskiego. VI Bieg Dla Zdrowia Psy-
chicznego odbył się na dystansie 4 km. 
Także na tym odcinku zorganizowano 
marsz nordic walking. Każdy z uczest-
ników otrzymał pamiątkowy medal 
oraz dyplom. – Naszym celem jako 
głównych organizatorów imprezy jest 
zwrócenie uwagi na dwie ważne spo-
łeczne kwestie, takie jak integracja 
z osobami chorującymi psychicznie 
oraz wpływ zdrowia fizycznego na do-
brostan psychiczny – podsumowuje 
Natalia Lonser.

Joanna Oreł

W imprezie uczestniczyli m.in. pracownicy Oddziału Psychiatrii Dziennej.
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Na starcie spotkało się w sumie ok. 40 osób.

W Biegu dla Zdrowia Psychicznego każdy był zwycięzcą i otrzymał medal.
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REMONTY

Modernizacje suną po torowiskach
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie 

Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 
16.09.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląską są dwie 
niezabudowane nieruchomości gruntowe własności Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska, położone w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach przy ul. Artura Grottgera, sta-
nowiące działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 1294/1193 o powierzchni 942 m2, użytki: „Bz”, „lz-IV”,
– 1295/1193 o powierzchni 736 m2, użytek „Bz”, 

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 7 oraz w księdze wieczystej pro-
wadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1S/00039359/1. 
działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów. 

W celu zapewnienia dojazdu z drogi publicznej każda z ww. nierucho-
mości inwestycyjnych zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym  
1/10 część działki przeznaczonej pod drogę dojazdową, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 1304/1193 o powierzchni 1663 m2, użytek „Bz”, obręb Bielszo-
wice, k.m. 7, nr kW Gl1S/00047771/4. dział III ww. księgi wolny jest od wpi-
sów; w dziale IV księgi figuruje wpis, który nie dotyczy udziału Gminy. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska działki nr 1294/1193 i 1295/1193 stanowią teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol planu MN2), natomiast 
działka 1304/1193 stanowi teren ulic wewnętrznych o liniach rozgraniczają-
cych w pasie o szerokości min. 6 m (symbol planu KDW). działki znajdują się 
w granicy strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej.

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

Zbywane działki położone są w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, 
w bliskiej odległości od nasypu kolejowego, porośnięte drzewami i krzewa-
mi.

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

Ceny wywoławcze (netto) do przetargu dla nw. działek wraz z udziałem 
wynoszącym 1/10 działki nr 1304/1193 wynoszą:

– dla działki 1294/1193 – 140.000,00 zł, 
– dla działki 1295/1193 – 94.000,00 zł.
Ceny nieruchomości ustalone na przetargu zostaną powiększone o należny 

podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 3.11.2020 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 

się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) 
i w terminie do dnia 27.10.2020 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości:

– dla działki 1294/1193 – 7.000,00 zł, 
– dla działki 1295/1193 – 4.700,00 zł, 

z dopiskiem „wadium – ul. Grottgera, działka nr …” „ przelewem na rachunek 
bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski katowice 
O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień 
wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub 
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-
16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed otwarciem prze-
targu przedłożą komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświadczenia. 
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 wew. 2231.

PREZYdENT MIASTA  
RUdA ŚlĄSkA 

informuje
 o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 30.09.2020 r. do dnia 21.10.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu w rejonie 

ulicy Mieszka I, oznaczonej numerem geodezyjnym 3763/218 o powierzchni 8310 m2, obręb Nowy 
Bytom, zapisanej na karcie mapy 1 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie 

Śląskiej pod nr kW Gl1S/00011335/5, która w drodze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: 12PU, 2GP, 2ZD). Cena wywoławcza (netto) do 
przetargu wynosi 590.000,00 zł.

Wzdłuż ulicy karola Goduli, na granicy z Bytomiem oraz w Chebziu przy ul. Pawła. W tych 
trzech miejscach w Rudzie Śląskiej trwa właśnie modernizacja torowisk. Prace mają zakoń-
czyć się w przyszłym roku. Oprócz tego Tramwaje Śląskie planują w naszym mieście realiza-
cję dwóch, ale niewielkich, zadań. Tymczasem mieszkańcy zgłaszają uwagi do inwestycji już 
wykonanej, czyli nowego torowiska na wysokości Huty Pokój w Nowym Bytomiu. 

Torowisko wzdłuż ul. Goduli od kil-
ku miesięcy modernizowane jest na 
poszczególnych odcinkach. Różne jest 
też tempo prac. Na razie prowadzone 
są one na odcinkach torowiska wy-
dzielonego z jezdni. – Na fragmencie 
od strony Bytomia prace są mocno za-
awansowane – ułożony jest już ruszt 
torowy. Od strony Chebzia ruszt toro-
wy jest obecnie układany. Wykonawca 
wybudował mur oporowy w miejscu 
nowej mijanki w rejonie ul. Młyn 
Szombierski i wykonał betonową płytę 
rozjazdową – tłumaczy Andrzej Zo-
wada, rzecznik prasowy spółki Tram-
waje Śląskie. – Betonowa płyta rozjaz-
dowa powstaje także na mijance Go-
dula Inkubator. Wykonano już także 
część fundamentów pod słupy trakcyj-
ne – dodaje.

Na czas wymiany torów zawieszo-
no funkcjonowanie linii tramwajowej 
nr 9. Dojazd na trasie Ruda Śląska-
Bytom jest jednak możliwy, bo auto-
bus nr 121 kursuje na wydłużonym 
odcinku Halemba Pętla-Orzegów Wa-
niora-Bytom Dworzec. – Trudno mi 
określać terminy realizacji poszcze-
gólnych fragmentów. W przypadku, 
gdy mamy zawieszony ruch tramwa-
jów nie ma to dla spółki dużego zna-
czenia. Najistotniejszy jest termin 
ukończenia prac, a ten zgodnie z zapi-
sami umowy określony jest na połowę 
marca 2021 r. Wiadomo jednak, że wy-
konawca planuje przystąpić do prac 
na odcinku w jezdni ul. Goduli w listo-
padzie – zapowiada Andrzej Zowada.

Ponadto rozpoczęły się prace przy 
torowisku w Chebziu. Przy ul. Pawła 
układane są warstwy konstrukcyjne 
pod ruszt torowy. Jest to część projek-
tu ,,Przebudowa infrastruktury tram-
wajowej w Świętochłowicach w ciągu 
ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli 
w Rudzie Śląskiej”. Termin realizacji 

to połowa lipca przyszłego roku. Z ko-
lei w tym roku Tramwaje Śląskie za-
mierzają zrealizować w naszym mie-
ście jeszcze dwa niewielkie zadania. 
– Chodzi o fragment torowiska wy-
dzielonego od ul. Grochowskiej do 
wiaduktu kolejowego oraz moderniza-
cję przejazdu torowo-drogowego przy 
rondzie Górników. Niestety na ten mo-
ment nie potrafię precyzyjnie określić 
terminu tych prac. Rzecz w tym, że do 
ich realizacji konieczne jest kilkudnio-
we wstrzymanie ruchu tramwajów, 
czego na razie nie możemy zrobić, ze 
względu na zmiany przebiegów linii 
tramwajowych, wynikających z reali-
zowanych przebudów torowisk w Za-
brzu, Rudzie Śląskiej i Świętochłowi-
cach. Prace będą realizowane, gdy 
będzie możliwe wstrzymanie ruchu 
– tłumaczy Andrzej Zowada.

Jeżeli chodzi o stan torowisk w Ru-
dzie Śląskiej, to ostatnio zgłoszono 
nam sprawę odcinka przy Hucie Pokój 
w Nowym Bytomiu. – Niestety, pomi-
mo że torowisko jest nowe oraz tram-

waj jedzie po tym fragmencie szybciej, 
to tory zostały ułożone krzywo. Czy 
Tramwaje Śląskie zdają sobie sprawę, 
że dokonując remontu, ułożono tory 
krzywo i czy Tramwaje Śląskiej planu-
ją poprawić nowe krzywe torowisko? 
– zastanawia się mieszkaniec, który 
zasygnalizował problem naszej redak-
cji.

Andrzej Zowada zapewnia, że tory 
wykonano prawidłowo. – Zawsze uło-
żone torowisko wygląda w ten sposób 
do czasu, aż zostanie podbite specjal-
ną maszyną, która poruszając się po 
torze, dokonuje ostatecznego podbi-
cia, po którym tor jest idealnie prosty 
i równy. Do tego jednak konieczne jest 
wstrzymanie ruchu tramwajowego 
– wyjaśnia rzecznik prasowy Tramwa-
jów Śląskich. – Plan jest taki, iż przy 
jednym wstrzymaniu ruchu zrealizo-
wane zostaną prace w rejonie ul. Gro-
chowskiej i rondzie Górników oraz 
podbite zostanie torowisko w rejonie 
huty – dodaje.

Joanna Oreł

Niedawno rozpoczęła się modernizacja torowiska przy ul. Pawła.

OGŁOSZENIA
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Porażka Gryfów na początek
Sezon II ligi Gryfów rozpoczął się dość 

niefortunnie. W Łodzi w meczu z KS Bu-
dowlanymi Łódź zawodnicy w Rudy Ślą-
skiej przegrali aż 60:0. Przeciwnicy, któ-
rzy mają w składzie wielu mistrzów Pol-
ski juniorów oraz bardziej doświadczo-
nych zawodników z Ekstraglii, nie dali 
Gryfom najmniejszych szans nawet na 
honorowe przyłożenie.

Założenie przed tym meczem było jed-
no – zwyciężyć. Jednak boisko gości 
zweryfikowało te plany. Mimo że 
w pierwszej połowie w formacji młyna 
dyktowanego Gryfy miały przewagę, wy-
grywając nawet piłki wrzucane przez ry-
wali, to nic konkretnego z tego nie wynik-
nęło. Przed Gryfami teraz dwa tygodnie 
przygotowań do kolejnego meczu. W nie-
dzielę 4 października o godzinie 13 na 
orzegowskiej Burloch Arenie zagrają oni 
z Miedziowymi Lubin.
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W meczu z KS Budowlanymi Łódź zawodnicy w Rudy Śląskiej przegrali aż 60:0.

kS budOwlani łódź – kS rugby ruda ŚląSka 60:0 (36:0)

Skład Gryfów: Jakub Krupiński, Łu-
kasz Fura (Dawid Szywalski), Paweł 
Marzec, (Daniel Białasik), Jan Muc (Łu-
kasz Pastuszka), Marcin Pyrek, Łukasz 
Drab, Daniel Szombara, (Jakub Gład-
kowski), Patryk Kołodziej (Mateusz So-

bańsk), Kacper Oblizajek (Sławomir 
Orłowski), Marcin Greinert, Mateusz 
Zabiegała (Kamil Bieszczad), Stephen 
Stewart, Dawid Dróżdż (Marcin Mu-
cha), Danson Chege oraz Marcin Jan-
kowski.

zaPaSy

Zapaśnicy z sukcesami
Kolejnymi sukcesami mogą pochwalić 

się zapaśniczki ZKS Slavia Ruda Śląska, 
które wystąpiły podczas Mistrzostw Polski 
Juniorek w Siedlcach. W miniony week-
end zawodniczki zdobyły trzy medale.

Angelika Mytkowska obroniła tytuł 
z ubiegłego roku i zdobyła złoty medal. 
Paulina Danisz zdobyła srebrny medal. Pa-
trycja Słomska w swoim debiucie w tej 
grupie wiekowej wywalczyła srebrny me-
dal. Natomiast również debiutująca Jagoda 
Dziubińska zajęła wysokie 5. miejsce, 
a Wiktoria Gregorczyk uplasowała się na 
10. miejscu.

Na duże brawa zasługują także dziew-
częta trenujące w OSSM Ruda Śląska. 
Klaudia Czyzio zdobyła złoty medal, a We-
ronika Kapinos srebrny. Srebrny krążek 
powędrował też do Karoliny Kozłowskiej, 
a Olimpia Łosyk zajęła 5. miejsce.

Z kolei w minioną sobotę (26.09) w hali 
Miejskiego Sportu i Rekreacji w Orzego-
wie rozegrane zostały Mistrzostwa Śląska 
Młodzików w zapasach w stylu wolnym. 

Dla Slavii medale wywalczyli: Jakub 
Szczepanik (złoto), Jakub Halama, Kacper 
Kuś, Bartosz Sładkowski, Alan Kęsy i Ja-
kub Duda (srebro) oraz Kacper Witek, Fa-
bian Wrona, Jakub Wackowski, Kacper 
Kopczyński i Jakub Olech (brąz).

Zresztą cały wrzesień obfitował w suk-
cesy, bo zapaśniczki rudzkiej Slavii dobrze 
spisały się także podczas XXVI Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży – Lubel-
skie 2020. Zawodniczki do Rudy Śląskiej 
wróciły ze złotymi i brązowymi medalami 
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Złote olimpijki ze Zgody

Zawodniczki bielszowickiej Zgody 
triumfowały w Kraśniku. Podczas XXVI 

Zawodniczki Zgody zostały mistrzyniami Śląska.
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Złoto i srebro dla rudzianek

Miniona sobota (26.09) należała do 
udanych dla zawodników Rudzkiego Klu-
bu Kyokushin Karate. Podczas Ogólnopol-
skiego Turnieju Karate Kyokushin z okazji 
100. rocznicy Cudu nad Wisłą dwie za-
wodniczki przywiozły do Rudy Śląskiej 
medale.

Emilia Szudeja wywalczyła srebrny 
medal w kategorii kumite, a Hanna Ka-
łuża złoty w kata. Warto dodać, że w kla-
syfikacji drużynowej rudzki klub upla-
sował się na 8. miejscu. 

Zawody zostały rozegrane w Dukli 
(woj. podkarpacie).
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Młode
 zawodniczki 
popisały się 

dobrą 
formą.

OlimPiada

Turniej bowlingowy za nami
Ponad 150 niepełnosprawnych sportow-

ców z czterech województw rywalizowało 
w centrum handlowym Plaza. We wtorek 
(22.09) i w środę (23.09) Klub Olimpiad 
Specjalnych „Halembianka” zorganizo-
wał tam XXXVIII Śląski Turniej Bow-
lingowy Olimpiad Specjalnych dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Tegoroczna edycja była wyjątkowa. 
Przede wszystkim dlatego, że wzięła 
w niej udział rekordowa liczba za-
wodników, a także odbyła się bez tra-
dycyjnej ceremonii otwarcia. Z Klubu 
Olimpiad Specjalnych „Halembian-
ka” wystartowało w zawodach 29 za-
wodników.
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Zawody bowlingowe 
to już tradycja w Rudzie Śląskiej.

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży wy-
walczyły tytuł mistrzyń Śląska.

Warto dodać, że w reprezentacji Śląska 
zagrało aż sześć wychowanek rudzkiego 
klubu z roczników 2005/2006. Mistrzynia-
mi Polski z Rudy Śląskiej, które walczyły 
w kadrze Śląska, zostały: Justyna Gonta-
rek, Natalia Gardian, Oliwia Szewczyk, 
Oliwia Dera oraz Wiktoria Skiba i Wikto-
ria Pietryga. W sztabie szkoleniowym zna-
lazł się także trener bielszowickiego klubu, 
Józef Szmatłoch.

W finale reprezentacja Śląska pokonała 
Pomorskie 28:23 (11:9). Natomiast w fazie 
półfinałowej zespół kolejno pokonał kadrę 
Małopolski (21:17) oraz województwo 
mazowieckie (36:22).

POdnOSzenie ciężarów

Złoty rudzianin

Adam Łaskawski z Rudy Śląskiej został 
mistrzem Polski. Z Warszawy, gdzie w nie-
dzielę (20.09) odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski w wyciskaniu sztangi leżąc, rudzianin 
przywiózł złoty medal. Na tym jednak nie 
koniec. Udało mu się także zdobyć brąz.  
– Wywalczyłem złoto w kategorii 120 kg 
w seniorach oraz brąz w kategorii open. 
Cieszę się, że mimo poważnej kontuzji uda-
ło mi się odnieść sukces i wygrać zawody 
– mówi Adam Łaskawski. – Pozostaje jed-
nak lekki niesmak, bo chciałem pobić re-

Zawody  
w Warszawie 

okazały się 
szczęśliwe 

dla 
Adama 

Łaskawskiego.

w zapasach kobiet. Patrycja Cuber zdobyła 
złoty medal, nie tracąc przy tym ani jedne-
go punktu technicznego. Tym samym do-
minowała podczas turnieju. Z kolei Marty-
na Skalec po przegranej pierwszej walce 
musiała wygrać aż sześć pojedynków, by 
zdobyć upragniony brązowy medal. De-
biutantka Magdalena Smołka zajęła wyso-
kie 5. miejsce. Julia Niemczyk wykazała 
się świetną postawą. Po jednej wygranej 
walce i dwóch przegranych ostatecznie 
uplasowała się na 10. miejscu.

kord Polski, który sam rok wcześniej usta-
nowiłem. Było to 250 kg. Teraz miałem 
zamiar zrobić 260 kg, ale niestety nade-
rwana obręcz barkowa pokrzyżowała mi 
plan. Mimo wszystko nie jest źle! – doda-
je.

Wynik, z jakim sportowiec z Rudy Ślą-
skiej ukończył zawody, to 245 kg w dru-
gim podejściu. Do trzeciego nie udało się 
podejść ze względu na ból barku. Obecnie 
zawodnik przygotowuje się do startu w Pu-
charze Polski.

Zapaśniczki 
z Rudy Śląskiej 

pokazały, że 
stać je 

na wiele 
podczas 

Mistrzostw 
Polski 

Juniorek.

KolUMnę SPoRtoWą ZRedagoWaŁa agnieSZKa leWKo
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KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKĘ 
SPONSORUJE

HOROSKOP

WRÓŻKA 
JADZIA

Baran – Czeka Cię duże 
szczęście w grach loso-
wych. Może spróbujesz 
w coś zagrać i kupić los?
Byk – Jeśli jesteś w sta-
łym związku, Twoje 
uczucia zostaną wysta-
wione na wielką próbę.
Bliźnięta – Chociaż bar-
dzo na to liczyłaś, 
w sprawach zawodo-
wych w Twoim życiu 
niewiele się zmieni.
Rak – Nie załamuj się, 
już wkrótce spotka Cię 
miła niespodzianka. Sta-
nie się coś, na co czeka-
łeś.
Lew – Ostatnio poświę-
ciłeś się pracy. Czas nad-
robić zaległości. Pomyśl 
o weekendowym wyjeź-
dzie.
Panna – Czeka Cię teraz 
mnóstwo trudnych obo-
wiązków związanych 
z życiem zawodowych.
Waga – Wiele wymagasz 
od siebie, więc też wyso-
ko stawiasz poprzeczkę 
innym. Bądź tolerancyj-
na.
Skorpion – Partnerka 
podejrzewa cię o coś, 
czego nie zrobiłeś. Posta-
raj się wytłumaczyć nie-
porozumienie.
Strzelec –  Niedługo po-
jawi się możliwość atrak-
cyjnego wyjazdu. Sko-
rzystaj z okazji, bo się 
nie powtórzy.
Koziorożec – W Twoim 
związku ostatnio nie 
działo się najlepiej. Na 
szczęście wszystko się 
ułoży.
Wodnik – Twój partner 
zaskoczy Cię jakąś miłą 
niespodzianką. Postaraj 
się tego nie zepsuć.
Ryby – Otrzymasz za-
proszenie na spotkanie, 
na którym znajdzie się 
wielu wpływowych lu-
dzi. 

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA JADZIA
zaprasza

TAROT CYGAŃSKI
Wirek (Kąty), 

ul. Różyckiego 30, 
tel. 607-468-787
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POZIOMO: 1 – góralskie ognisko, 5 – mit. gr. 
matka Dionizosa, 8 – diabeł bies, 9 – osłona ręki 
przy szabli, 11 – element łańcucha, 12 – gagatek, 
ziółko, 15 – gat. wierzby, 17 – składnik czekolady, 
20 – okazała galera, 21 – afr. małpiatka, 24 – potra-
wa z surowego mięsa, 25 – stolica regionu Marche, 
28 – morski jamochłon, 29 – mit. gr. ojciec tytanów, 
32 – jedn. natężenia prądu elektrycznego, 33 – mit. 
egip. prabóstwo z Hermopolis o postaci węża, 
36 – dawn. dwuznacznik, gra słów, 39 – plusz uży-
wany na koce podróżne, 42 – mit. gr. piekło, 
43 – władca miejscowy w Indiach, 45 – mit. gr. cór-
ki Zeusa, 46 – żartobliwie o fryzjerze, 47 – litera 
alfabetu greckiego. 

PIONOWO: 1 – siła witalna, 2 – przodek bydła 
domowego, 3 – ozdoba architektoniczna 4 – zbudu-
je piec, 5 – ukośnie pocięta tkanina, 6 – obsesja, 
7 – matka Tyberiusza, 10 – litewska pieśń ludowa, 
13 – brat Mojżesza, 14 – dawn. dozorca koni w Wie-
liczce, 16 – żądłówka, 17 – nieżyt nosa, 18 – czło-

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ruda Śląska 
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzo-

ny w dniu 9.09.2020 r. zakończył się wynikiem negatyw-
nym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego 
przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod za-
budowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest 
niezabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Bielszo-
wicach przy ulicy Gęsiej, stanowiąca działkę oznaczoną 
numerem geodezyjnymi 1308/38 o powierzchni 996 m2, 
użytek R-V, obręb Bielszowice, k.m.6, zapisaną w księdze 
wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej pod nr KW nr GL1S/00026293/6 (działy III i IV ww. 
księgi wolne są od wpisów).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Śląska działka 
nr 1308/38 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przezna-
czeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wieloro-
dzinną i jednorodzinną (symbol planu MM2).

Zbywana nieruchomość o regularnym kształcie prosto-
kąta położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej 
i ogrodów działkowych, porośnięta drzewami i krzewami. 
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
ul. Gęsiej. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na 
przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem 
postępowania do Wydziału Dróg i Mostów tut. Urzędu 
z wnioskiem o wydanie warunków budowy zjazdu. Zgod-
nie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) obiekty budowlane powin-
ny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od 
zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Gęsiej. 

Cena wywoławcza (nett o) do przetargu wynosi 
140.000,00 zł.

Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie po-
większona o należny podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2020 r. o godz. 12.00 
w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i praw-
ne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia (za-
mieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Mia-
sta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.
bip.info.pl) i w terminie do dnia 20.10.2020 r. dokonają 
wpłaty wadium w wysokości 7.000,00 zł, z dopiskiem 
„wadium – ul. Gęsia” przelewem na rachunek bankowy: 
Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski 
Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta Ruda Śląska (za 
datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pie-
niężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) lub 
w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: ponie-
działek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 
8.00-14.00 oraz przed otwarciem przetargu przedłożą 
Komisji Przetargowej wymagane dokumenty i oświad-
czenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu 
z uzasadnionej przyczyny.

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 244-90-00 
wew. 2231.

wiek surowych zasad, 19 – rysunek konturowy, 
21 – jaszczurka tropikalna, 22 – skowronek borowy, 
23 – mit. gr. Nereida, 26 – cupal, bimetal, 27 – upra-
wia nurkowanie, 30 – imię żeńskie, 31 – narząd 
wzroku, 34 – gat. sardyny z Pacyfi ku, 35 – nadmor-
ski kurort, 37 – dawna zbroja, 38 – powab, 40 – rze-
ka we Włoszech, 41 – japoński sport, 44 – ukłon. 

Kupon z tej krzyżówki o wartości 50 zł, który jest 
do realizacji w fi rmie handlowej „Rumcajs” (Ruda 
Śl., ul. Hlonda 38-40), otrzyma jedna osoba spośród 
tych, które nadeślą na adres redakcji (Ruda Śl., 
ul. Niedurnego 36) hasło, które jest rozwiązaniem 
krzyżówki. Na rozwiązania czekamy do 10 dni od 
daty zamieszczenia konkursu. Po odbiór kuponu 
z krzyżówki „WR 37” zapraszamy do redakcji 
„Wiadomości Rudzkich” (pon.-pt. w godz. 8-14) 
Marię Kawoń. Prawidłowe hasło: „Nie wszystko 
ma prawo bytu”. Za poprawną odpowiedź zwycięz-
ca otrzyma również książkę z wydawnictwa Pró-
szyński i S-ka.

| POLECAMY
Orzechy i pestki. 

Przewodnik mistyczno-kulinarny
Wyjątkowa książka mistyczno-kulinarna autorstwa Lary Gessler.
Orzechy i pestki kochamy wszyscy, zwłaszcza Lara Gessler. W jej 

rodzinnym domu worek orzechów łuskanych w czasie przygotowań 
do Bożego Narodzenia zbliżał bardziej niż lepienie pierogów. Dlatego 
zdecydowała się na kilkutygodniową wyprawę po największych plan-
tacjach orzechów i pestek. Tak właśnie powstała ta książka.

W przewodniku znajdziesz:
– praktyczne porady, jak kupować i przechowywać orzechy i pestki
– ich historię oraz obrzędy i zwyczaje z nimi związane
– tradycyjne przepisy
– autorskie przepisy i kulinarne inspiracje Lary Gessler
Pełna pasji i wyobraźni opowieść o orzechach i pestkach, bez któ-

rych trudno wyobrazić sobie współczesną kuchnię. A wszystko z miło-
ści do gotowania!
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepo-
trzebnych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

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

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, ta-
picerki. Tel. 512-120-119.

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

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

 Przeprowadzki tanio, dojazd grati s. 
Tel. 605-109-517.

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

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. 
Solidnie. Tel. 737-593-999.

 POŻYCZKI, tel. 32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

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

NIERUCHOMOŚCI

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

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

 Kupię kamienice całość lub udziały. 
Tel. 797-299-422.

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

 Sprzedam: M-3 – Osiedlowa, 37 m2, 
II p., M-3 – Hlonda, 47 m2, 79 tys., M-4 
– Słowiańska, 57 m2, inne atrkcyjne oferty 
na www.lokator.nieruchomosci.pl. Tel. 
793-017-323.

MOTORYZACJA

 Skup samochodów. Płacimy najwię-
cej, dojazd do klienta. Tel. 792-155-155.

 Skup samochodów wszystkich marek, 
całych, uszkodzonych, skorodowanych. Po-
moc drogowa, złomowanie pojazdów. Tel. 
502-752-634, 502-865-808.

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

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

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 0,40 gr/kg. DOBRA CENA AKU-
MULATORÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. Ruda Śląska-
Chebzie ul. Kokotek 52 (niedaleko Urzędu 
Skarbowego).

 PRACA

 Firma budowlana Bedamex w Rudzie 
Śląskiej zatrudni pracowników budowla-
nych, tel. 601-504-030 w godz. 8-15.30.

 Adecco Poland (agencja zatrudnienia 
nr 364) szuka Szwaczki do szycia pościeli. 
2 zmiany pn-pt. Tel. 723-193-114.

 Firma sprzątająca zatrudni osoby do 
pracy w Rudzie Śląskiej. Mile widziane oso-
by z orzeczeniem. Więcej informacji pod 
numerem: 661-991-554.

 Zatrudnimy ślusarzy i pracowników 
niewykwalifi kowanych na pełen etat lub ½ 
etatu. Praca na terenie Rudy Śląskiej. Kon-
takt telefoniczny: 697-881-111, 500-022-
888.

 Pomoc kuchenną przyjmiemy do re-
stauracji. Tel. 600-410-944.

 Pomoc kuchenna, wymagane do-
świadczenie, książeczka sanepid, Ruda Wi-
rek, tel. 695-422-362.

RÓŻNE

 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-
garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

„Pamiętajmy o tych, którzy odchodzą – ta pamięć daje im nieśmiertelność.”
R. Kosik

Panu Kazimierzowi Myszurowi

wiceprzewodniczącemu Rady Miasta
składamy wyrazy głębokiego współczucia

po śmierci

MATKI
Grażyna Dziedzic

Prezydent Miasta Ruda Śląska
wraz z zastępcami, 

sekretarzem i skarbnikiem miasta

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”
Wisława Szymborska

Panu Kazimierzowi Myszurowi
wiceprzewodniczącemu Rady Miasta

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
po śmierci

MATKI
skada Andrzej Piotrowski

Panu Kazimierzowi Myszurowi
wraz z Rodziną,

Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Ruda Śląska 
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

MATKI
 składa

Aleksandra Skowronek
Przewodnicząca Rady Miasta 
Ruda Śląska wraz z Radnymi

Pani Urszuli Jojko Kierownikowi Filii nr 8 MBP
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
składa 

Dyrektor oraz Pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

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

Emily Dickinson

Panu Romanowi Kucharskiemu
pracownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia i pokrzepienia 

w trudnych chwilach po śmierci

OJCA
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Pani 
Anecie Gajewskiej

wyrazy głębokiego współczucia
i pokrzepienia w trudnych chwilach

po śmierci

MATKI
przekazują

Zarząd, Koleżanki i Koledzy
z MPGM TBS Sp. z o.o.

Serdeczne podziękowania 
za złożone kondolencje, 

udział w uroczystościach pogrzebowych 
oraz za okazane wsparcie i słowa otuchy 

w trudnych chwilach 
po śmierci

śp. Marcina TRYBALSKIEGO

składa 
Rodzina, przyjaciele, koleżanki i koledzy
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ma@wiadomoscirudzkie.pl), tel. 503-024-305. 
Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 
889-771-365. Redakcja czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-14.00. Druk: Polska-
presse Sp. z o.o.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie 
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odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń 
mogących godzić w dobre obyczaje

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
wykazu lokalu mieszkalnego 

usytuowanego na terenie 
Miasta Ruda Śląska:

ul. Łukowa 15/9,
stanowiącego własność Miasta 
Ruda Śląska a przeznaczonego 

do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz 

najemcy.
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
„Nasze szczęście nie zależy  

od posiadania rzeczy,  
lecz od posiadania radości„

Michel de Montaigne

Jak co roku podajemy realizację funduszu remontowego za okres I półrocza 2020 r. w zasobach wszystkich Administracji.

AdmInIstrAcJA nr 1 
GodulA, orzeGów

lp. nazwa obiektu, adres zakres rzeczowy wykonanie
 loKAle mIeszKAlne I uŻYtKowe w BudYnKAcH mIeszKAlnYcH

1.	 Stanisławy	Wysockiej	29	 Wymiana	wodomierzy	 3	406,32
2.	 Wojciecha	Bogusławskiego	14	 Wymiana	wodomierzy	 3	675,24
	 	 Naprawa	zarwanych	płyt	dachowych	 13	591,55
3.	 Stanisławy	Wysockiej	31	 Wymiana	wodomierzy	 3	495,96
	 	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 16	352,63
	 	 Remont	chodnika	 18	443,31
4.	 Wojciecha	Bogusławskiego	9	 Wymiana	wodomierzy	 179,28
5.	 Kardynała	Augusta	Hlonda	1	 Wymiana	wodomierzy	 3	047,76
6.	 Wojciecha	Bogusławskiego	5		 Wymiana	wodomierzy	 3	316,68
7.	 Kardynała	Augusta	Hlonda	5	 Wymiana	pionu	kanalizacyjnego	w	kuchni	 8	636,87
8.	 Kardynała	Augusta	Hlonda	7	 Wymiana	wodomierzy	 3	047,76
9.	 Adama	Huloka	5	 Wymiana	wodomierzy	 717,12
10.	 Joanny	28,	A,	B,	C,	D	 Refundacja	za	wymianę	okien	 2	573,00
	 Joanny	28B	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 12	506,83
11.	 Heleny	Modrzejewskiej	8,	A,	B,	C	 Wymiana	wodomierzy	 2	420,28
12.	 Joanny	26,	A,	B,	C	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	 3	380,56
	 Joanny	26	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 14	568,14
13.	 Heleny	Modrzejewskiej	14A	 Uszczelnienie	przewodu	 3	973,83
	 	 wentylacyjnego	w	kuchni	
14.	 Heleny	Modrzejewskiej	20,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 2	689,20
15.	 Podlas	2	 Rozbiórka	elementów	konstrukcji	betonowych	
	 	 (montaż	przyłączy	wodociągowych	na	cele	p.	poż.)	 673,93
16.	 Podlas	12B	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 13	021,94
	 Podlas	12D	 Montaż	podjazdu	na	wózki	 1	260,75
17.	 Podlas	10,	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	I	 Wymiana	wodomierzy	 179,28
	 Podlas	10	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 10	651,29
	 Podlas	10A	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 13	123,63
18.	 Podlas	14	 Wymiana	wodomierzy	 537,84
	 	 Naprawa	ogniomurów	 1	712,30
19.	 Podlas	6	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	497,10
	 	 Wykonanie	przyłączy	wodociągowych	 12	831,52
	 	 na	cele	przeciwpożarowe	
	 	 Rozbiórka	elementów	konstrukcji	betonowych	 682,55
	 	 (montaż	przyłączy	wodociągowych	na	cele	p.	poż.)	
	 	 Montaż	nawodnionych	pionów	przeciwpożarowych	 30	473,52
	 	 Demontaż	rurociągu	stalowego	i	sprawdzenie	 1	212,20
	 	 wydajności	hydrantów	pionów	nawodnionych	
	 	 Wymiana	częściowa	odcinka	kanalizacji	sanitarnej	 3	272,35
20.	 Podlas	4	 Wykonanie	przyłączy	wodociągowych	na	cele	przeciwpożarowe	12	602,58
	 	 Rozbiórka	elementów	konstrukcji	betonowych	 670,36
	 	 (montaż	przyłączy	wodociągowych	na	cele	p.poż.)	
	 	 Montaż	nawodnionych	pionów	przeciwpożarowych	 26	344,03
	 	 Demontaż	rurociągu	stalowego	i	sprawdzenie	 1	190,57
	 	 wydajności	hydrantów	pionów	nawodnionych	
	 	 Naprawa	obróbek	blacharskich	 5	183,94
21.	 Czereśniowa	3	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	700,00
	 	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 6	381,08
	 	 Wymiana	pionu	kuchenno-łazienkowego	zimnej	wody	 6	651,77
22.	 Czereśniowa	5,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 627,48
	 Czereśniowa	5	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 13	417,03
23.	 Czereśniowa	9	 Wymiana	przykanalika	kanalizacji	sanitarnej	 8	905,92
	 	 i	usunięcie	awarii	na	kanalizacji	wewnętrznej	
24.	 Czereśniowa	7B	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 13	781,66
25.	 Czereśniowa	16,	A,	B,	C	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6	483,24
	 	 Wymiana	rozdzielnic	licznikowych,	zabezpieczeń	 63	357,61
	 	 przedlicznikowych,	rozdzielnic	teletechnicznych	
	 	 oraz	wlz-tu	mieszkaniowego	i	administracyjnego	
	 Czereśniowa	16A	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 13	580,82

26.	 Antoniego	Tiałowskiego	9,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	499,33
	 Antoniego	Tiałowskiego	9A,	9D	 Remont	instalacji	domofonowej	 5	400,00
	 Antoniego	Tiałowskiego	9C	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 9	458,56
27.	 Podlas	18	 Wymiana	wodomierzy	 268,92
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 12	813,71
	 	 Remont	poziomej	instalacji	gazowej	 7	939,95
28.	 Podlas	24	 Wymiana	wodomierzy	 3	406,32
	 	 Remont	poziomej	instalacji	gazowej	 8	430,35
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 10	585,54
29.	 Podlas	22D	 Montaż	podjazdu	na	wózki	 1	210,32
30.	 Podlas	20,	A,	B,	C,	D,	E,	F	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	998,22
	 	 Refundacje	za	wymianę	stolarki	okiennej	 2	243,00
	 Podlas	20B	 Uszczelnienie	przykanalika	przewodu	spalinowego	w	łazience	 1	423,33
	 Podlas	20C	 Montaż	podjazdu	na	wózki	 1	008,60
31.	 Podlas	36C	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 1	071,70
	 Podlas	36	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 6	012,35
	 	 i	odcinka	kanalizacji	sanitarnej	w	łazience	
32.	 Bytomska	7A	 Remont	poziomej	instalacji	gazowej	 8	598,70
33.	 Bytomska	5,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	stolarki	okiennej	 8	068,03
	 	 Naprawa	parkingu	 5	552,23
	 Bytomska	5B	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 7	752,80
34.	 Podlas	26	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	 16	166,80
	 	 Wymiana	częściowa	odcinka	kanalizacji	sanitarnej	 3	176,72
35.	 Joanny	9	 Wymiana	wodomierzy	 537,84
36.	 Joanny	7	 Montaż	monitoringu	 2	049,25
37.	 Joanny	11	 Montaż	monitoringu	 2	049,25
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	747,66
38.	 Joanny	3	 Wymiana	stolarki	okiennej	 8	086,82
	 	 Montaż	monitoringu	 2	049,25
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 10	331,24
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 12	942,27
39.	 Fabryczna	2	 Remont	instalacji	domofonowej	 3	412,80
	 	 Malowanie	klatki	schodowej	i	korytarzy	 27	143,65
	 	 Wykonanie	gładzi	gipsowych	na	klatce	schodowej	 16	078,41
40.	 Przedszkolna	12	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	407,62
	 	 Wymiana	przykanalika	kanalizacji	deszczowej	 2	208,61
41.	 Fabryczna	6	 Wymiana	wodomierzy	 2	689,20
42.	 Przedszkolna	1,	A,	B	 Remont	instalacji	domofonowej	 5	929,20
	 Przedszkolna	1B	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 8	879,07
43.	 	Przedszkolna	3,	A	 Wymiana	wodomierzy	 358,56
	 Przedszkolna	3	 Naprawa	obróbek	blacharskich	 4	005,80
44.	 Przedszkolna	5,	A,	B		 Wymiana	wodomierzy	 3	137,40
45.	 Przedszkolna	7,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 3	316,68
46.	 Przedszkolna	11A	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 9	033,35
	 Przedszkolna	11	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 7	024,84
47.	 Przedszkolna	13,	A,	B,	C	 Wymiana	wodomierzy	 4	392,36
	 Przedszkolna	13,	13B	 Wymiana	wyłazów	dachowych	 6	094,18
	 Przedszkolna	13	 Naprawa	obróbek	blacharskich	 2	326,61
48.	 Stara	5,	A	 Wymiana	wodomierzy	 2	509,92
49.	 Karola	Goduli	25,	A,	B,	C	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	046,09
50.	 Zasoby	A-1	 Przeglądy	instalacji	elektrycznych	w	lokalach	mieszkalnych	 108	486,00
	 	 Wkładki,	zamki	i	klucze	do	zamknięcia	śmietników	 9	404,69

 termomodernIzAcJA
51.	 Fabryczna	2	 Docieplenie	budynku	 820	350,64
52.	 Joanny	3	 	 929	158,76

PAwIlonY
53.	 Dyrekcja,	Administracja	nr	1,		 Roboty	remontowe	 2	723,62
	 Klub	„Jowisz”	
54.	 Joanny	12	 Wymiana	przykanalika	kanalizacji	sanitarnej	 6	720,21
55.	 Joanny	14	 Remont	śmietnika	 4	283,71
56.	 Podlas	32	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	pawilonu	i	do	zaplecza	 11	130,03
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ADMINISTRACJA NR 2  
Nowy ByToM, oS. oBR. weSTeRplATTe

lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy wykonanie
1.	 Zasoby	A	-	2	 refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 232,00
	 Ratowników	7a,	7b	 wymiana	stolarki	okiennej	na	klatkach	schodowych	 7	813,80
	 Ratowników	9a,	9b	 jw.	 7	452,00
	 Kolista	5a	 wymiana	stolarki	okiennej	u	mieszkańca	 2	323,95
	 Spółdzielcza	3b	 jw.	 3	169,58
	 ks.	J.	Szymały	10a	 jw.	 2	004,48
2.	 J.	St.	Dworaka	11	 remont	nawierzchni	drogi	osiedlowej	 122	775,78
	 J.	St	Dworaka	9c	 remont	chodnika	 23	196,10
	 J.	Markowej	15	 remont	nawierzchni	drogi	oraz	izolacja	szczytu	budynku	 194	518,56
	 J.	St.	Dw.	9,	11;	Obr.	West.	6,	8,	10	 wykonanie	zjazdu	do	garaży,		 13	024,48
	 Chorzowska	23,	27	 remont	cząstkowy	nawierzchni	asfaltowej	
3.	 P.	Niedurnego	38	 malowanie	klatki	schodowej	 65	019,39
	 P.	Niedurnego	38a	 malowanie	klatki	schodowej	 112	622,65
4.	 J.	Smolenia	2,	2a	 przebudowa	instalacji	gazowej	 59	892,40
	 J.	Smolenia	4,	4a	 jw.	 102	746,33
	 Kolista	3a	 usunięcie	nieszczelności	gazowych	na	przył.	do	budynku	 3	272,38
	 Chorzowska	29	 jw.	 3	650,65
	 Obr.	Westerplatte	11b	 awaryjne	usunięcie	nieszczelności	gazowych	 2	354,76
	 ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	 jw.	 5	648,60
	 ks.	J.	Szymały	10,	12	 jw.	 2	824,21
	 J.	St.	Dworaka	9	 wymiana	pionów	wod.-kan.,	cyrkulacji	oraz	kanalizacji	sanitarnej	48	253,98
	 J.	St.	Dworaka	9c	 awaryjna	wymiana	pionu	zimnej,	ciepłej	wody	oraz	cyrkulacji	 9	658,74
	 Spółdzielcza	7a	 awaryjna	wymiana	pionu	wod.-kan.	 42	872,68
	 P.	Niedurnego	38	 jw.	 32	037,87
	 Chorzowska	23b	 jw.	 8	848,00
	 Kolista	5	 jw.	 9	230,23
	 J.	St.	Dworaka	9,	9a	 wymiana	poziomu	ciepłej	wody	w	piwnicach	 22	746,00
	 J.	Markowej	15-15a	 opr.	projektu	budowlanego	na	przebudowę	instalacji	gazowej	 5	596,50
	 J.	Markowej	15b-15c	 jw.	 5	596,50
	 Objazdowa	5,	5a	 wymiana	odcinka	kanalizacji	deszczowej	 8	013,91
	 Objazdowa	7,	7a	 jw.	 3	859,92
	 J.	Smolenia	4,	4a	 jw.	 4	755,92
	 J.	Smolenia	2,	2a	 wymiana	i	udrożnienie	rur	kanalizacji	deszczowej	 5	192,34
5.	 J.	Markowej	15,	15a,	15b,	15c	 wymiana	inst.	oświetleniowej	 12	565,69
	 	 wraz	z	osprzętem	w	piwnicy	
	 Obr.	Westerplatte	9	 wymiana	rozdzielnicy	piętrowej,	zasilania	do	mieszkań	 21	558,58
	 Ratowników	9a,	9b	 remont	i	modernizacja	instalacji	domofonowej	 9	676,80
	 Chorzowska	29b	 jw.	 4	838,40
	 P.	Niedurnego	38	 konserwacja	dźwigów	 137,16
	 P.	Niedurnego	38	 jw.	 351,11
6.	 J.	Markowej	17	 remont	pomieszczenia	piwnicznego	 7	273,83
	 	 oraz	naprawa	tynków	i	posadzek	na	gankach	głównych	
	 Chorzowska	23b	 roboty	budowlane	po	wymianie	pionu	wod.-kan.	 4	202,15
	 P.	Niedurnego	38	 jw.	 25	168,76
	 J.	Smolenia	2,	2a	 konserwacja	kominów	ponad	dachem	 13	009,90
	 J.	Smolenia	4,	4a	 jw.	 13	126,86
	 P.	Niedurnego	38b/38c	 zabudowa	słupków	drogowych	 2	565,40
	 P.	Niedurnego	38	 roboty	budowlane	po	wymianie	pionu	wod.-kan.	 5	377,24
	 P.	Niedurnego	38b-38c	 wykonanie	wiaty	gospodarczej	 25	168,76
	 	 na	odpady	wielkogabarytowe	
	 Obr.	Westerplatte	13a	 naprawa	dylatacji	–	ugoda	zawarta	z	Polską	Grupą	Górniczą	 16	748,64
	 Kolista	7	 naprawa	uszk.	studzienek	kanaliz.	i	zapadniętych	chodników	 883,72
	 Spółdzielcza	5	 jw.	 571,30
	 Chorzowska	29	 jw.	 899,02
	 Obr.	Westerplatte	17c	 jw.	 586,34
	 Obr.	Westerplatte	8b,	6b	 jw.	 1	517,46
	 ks.	J.	Szymały	4b	 jw.	 1	016,90
	 ks.	J.	Szymały	10b,	10c,	12	 jw.	 3	246,93
	 Objazdowa	13,	15,	17	 przebudowa	placyka	gospodarczego	 13	055,89
	 J.	Smolenia	2,	2a	 wykonanie	placyka	gospodarczego	po	pożarze	 24	108,53
	 Obr.	Westerplatte	6,	8,	10	 dostawa	i	montaż	urządzenia	zabawowego	 33	043,58
	 J.	St.	Dworaka	9a	 wymiana	drzwi	wejściowych	w	wiatrołapie	kl.	schodowej	 14	959,23
	 P.	Niedurnego	38a	 dodatkowe	roboty	malarskie	na	klatce	schodowej	 5	418,31
7.	 P.	Niedurnego	38/38a	 uszczelnienie	dylatacji	 9	584,90
	 P.	Niedurnego	38b/38c	 uszczelnienie	dylatacji	 10	916,14
	 ks.	J.	Szymały	4a,	4b,	4c	 remont	balkonów	 159	158,16
	 ks.	J.	Szymały	6a,	6b,	6c	 jw.	 289	998,18
	 ks.	J.	Szymały	8a,	8b,	8c	 jw.	 292	910,01
	 ks.	J.	Szymały	10a,	10b,	10c	 jw.	 291	228,67
	 ks.	J.	Szymały	12,	12a,	12b	 jw.	 291	220,05
	 P.	Niedurnego	38c	 naprawa	i	uszczelnienie	dylatacji	 11	357,09
	 P.	Niedurnego	38	 jw.	 27	207,44
	 J.	Smolenia	6	 remont	kominów	ponad	dachem	 31	086,38
	 Pokoju	8	 wymiana	pasa	nadrynnowego	od	strony	zachodniej	 16	068,47
	 Pokoju	8	 wymiana	pasa	nadrynnowego	od	strony	wschodniej	 16	091,15

8.	 Magazynowa	12	 prace	remontowe	w	dyrekcji	RSM	 3	260,58
	 Pokoju	18	 usunięcie	nieszczelności	gazowych	na	przyłączu	do	budynku	 256,31
	 Pokoju	18	 awaryjna	naprawa	poszycia	dachu	 4	171,19
	 Pokoju	18	 naprawa	placyka	gospodarczego	(śmietnika)	 2	033,55
	 J.	St.	Dworaka	9	 remont	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 2	912,82
	 J.	St.	Dworaka	9,	9a	 wymiana	poziomu	ciepłej	wody	w	piwnicach	 1	465,23
	 J.	St.	Dworaka	9	 awaryjna	wym.	pionów	wod.-kan.,	cyrkulacji	oraz	kanaliz.	sanit.	 3	108,37
	 J.	St	Dworaka	9a	 wymiana	drzwi	wejściowych	w	wiatrołapie	kl.	schodowej	 963,62
    

ADMINISTRACJA NR 3 
RuDA

lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy wykonanie
1.	 Wolności	20	 remont	instalacji	elektrycznej	 1	783,18
	 	 wymiana	okien	 6	639,84
	 	 remont	nawierzchni	asfaltowej	 36	590,04
2.	 Mickiewicza	5,	7	 przebudowa	przewodów	kominowych	 	32	398,13
	 	 wymiana	okien	 25	506,85
	 	 roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 222	923,12
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 948	553,88
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 1	901,69
	 	 remont	chodnika	i	budki	lęgowe	 29	150,40
3.	 Lokale	własne	 remont	lokali	własnych	 3	479,39
4.	 Słowiańska	3	 wymiana	okien	 1	002,24
	 	 wykonanie	placyka	gospodarczego	 34	606,95
	 	 opinia	ornitologiczna	 2	800,00
	 	 zgoda	na	likwidację	siedlisk	ptaków	 82,00
5.	 Zasoby	ADM-3	 refundacje	za	okna	 5	053,00
6.	 Różana	2	i	4	 wymiana	wodomierzy	 6	543,72
7.	 Wolności	7	 wymiana	okien	 1	434,46
	 	 przegląd	gwarancyjny	piecyków	gazowych	 1	500,00
8.	 Norwida	6	 konserwacja	dźwigów		 3	435,31
	 	 wymiana	okien	 9	608,98
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 17	715,53
	 	 wymiana	wodomierzy	 16	941,96
9.	 Norwida	20	 roboty	dodatkowe	związane	z	ociepleniem	 86	854,13
	 	 budki	lęgowe	dla	ptaków	 8	774,42
	 	 wymiana	wodomierzy	 1	613,52
	 	 remont	inst.	elektrycznej	 18	674,01
	 	 remont	dachu	 32	400,00
10.	 Norwida	22	 montaż	kratek	na	elewacji	 28	292,90
	 	 wymiana	wodomierzy	 5	288,76
	 	 remont	inst.	elektrycznej	 15	083,53
11.	 Norwida	24	 montaż	mokrych	pionów	p-poż.	 212	486,35
	 	 remont	inst.	elektrycznej	 19	961,67
	 	 wykonanie	zasilania	do	pompy	 7	815,00
	 	 wymiana	okien	 1	509,53
12.	 Nałkowskiej	2	 remont	inst.	elektrycznej	 1	822,92
	 	 remont	płyty	balkonowej	 2	381,03
	 	 naprawa	chodnika	 4	987,71
13.	 Nałkowskiej	4	 wymiana	okien	 44	831,53
	 	 wymiana	pionów	wodnych	i	kanalizacyjnych	 24	657,03
	 	 konserwacja	dzwigów	 507,60
	 	 projekt	na	mokre	piony	przeciwpożarowe	 12	177,00
	 	 remont	inst.	elektrycznej	 13	013,34
14.	 Fiołków	8	 wymiana	okien	 2	442,96
	 	 wymiana	wodomierzy	 6	943,97
15.	 Fiołków	10	 wymiana	wodomierzy	 2	285,93
16.	Wolności	90	 wymiana	wodomierzy	 19	289,37
17.	Wolności	92	 wymiana	pionów	wodnych	i	kanalizacyjnych	 35	856,97
	 	 wymiana	wodomierzy	 20	020,31
18.	Wieniawskiego	14	 wymiana	okien	 2	223,72
	 	 naprawa	podjazdu	dla	inwalidy	 500,26
	 	 projekt	na	mokre	piony	 12	915,00
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 1	032,49
19.	 Mickiewicza	6	 konserwacja	dźwigów	 2	459,81
	 	 projekt	na	mokre	piony	 12	915,00
	 	 wymiana	wodomierzy	 13	894,20
20.	 Bzów	3		 wymiana	okien	 2	399,11
	 	 wymiana	pionu	wodnych	i	kanalizacyjnych	 40	373,92
	 	 wymiana	wodomierzy	 10	691,78
21.	 Norwida	14	 wykonanie	zadaszenia	i	bramy	do	śmietnika	 24	586,37
	 	 wymiana	wodomierzy	 5	736,96
22.	 Fiołków	4	 wymiana	wodomierzy	 2	375,57
	 	 remont	inst.	elektrycznej	 4	107,29
23.	 Mickiewicza	8	 zamurowanie	otworu	okiennego	na	X	piętrze	 4	860,73
	 	 modernizacja	dźwigu	 132	926,40
24.	Wolności	23	 wymiana	pionu	wodnego	i	kanalizacyjnego	 9	377,63
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5.	 Chroboka	16-18	 naprawa	huśtawki	na	placu	zabaw	 123,00
6.	 Ks.	J.	Niedzieli	31,	33,	35	 Wymiana	wodomierzy	 7	474,90
	 	 Budowa	parkingu	 18	331,17
	 	 Udrożnienie	kanalizacji	 766,80
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 5	090,44
7.	 Ks.	Niedzieli	29	 Montaż	nawiewników	 210,60
	 	 Malowanie	klatek	schodowych	 25	746,76
	 	 Wykonanie	placu	zabaw	 3	181,50
	 	 Budowa	parkingu	 18	331,17
	 	 Naprawa	drzwi	wejściowych	do	budynku	 2	840,40
8.	 Ks.	Niedzieli	49	 Opłata	skarbowa	dotycząca	opinii	ornitologicznej	 16,40
	 	 Montaż	nawiewników	 1	387,80
	 	 Wymiana	wodomierzy	 268,92
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	823,09
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 349,92
	 	 Opinia	ornitologiczna	 1	800,00
9.	 Ks.	Niedzieli	41	 Montaż	nawiewników	 756,00
	 	 Wymiana	wodomierzy	 537,84
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	347,84
10.	Ks.	Niedzieli	43	 Wymiana	wodomierzy	 537,84
11.	Ks.	Niedzieli	45	 Wymiana	wodomierzy	 537,84
12.	Ks.	Niedzieli	47	 Roboty	elektryczne	 15	734,97
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	165,32
	 	 Roboty	odgromowe	 6	068,54
13.	J.	Curie	4	 Opłata	skarbowa	dotycząca	opinii	ornitologicznej	 16,40
	 	 Wymiana	wodomierzy	 3	137,40
	 	 Montaż	nawiewników	 378,00
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	 12	104,61
	 	 Opinia	ornitologiczna	 1	800,00
14.	Główna	20	 Wymiana	wodomierzy	 3	406,32
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6	164,86
	 	 Roboty	zwyżką	 590,40
15.	A.Kempnego	2,	4	 Wymiana	wodomierzy	 10	308,60
16.	Główna	28	 Przebudowa	dojazdu	do	parkingu	 9	217,76
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	254,96
17.	Główna	26	 Przebudowa	dojazdu	do	parkingu	 9	217,76
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	344,60
18.	Główna	24	 Remont	instalacji	domofonowej	 4	838,40
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	972,08
19.	J.	Elsnera	1,3,4	 Wymiana	wodomierzy	 5	378,40
	 	 Montaż	nawiewników	 210,60
20.	A.	Jankowskiego	18-18a	 Opłata	skarbowa	dotycząca	opinii	ornitologicznej	 16,40
	 	 Wymiana	wodomierzy	 4	750,92
	 	 Naprawa	drzwi	wejściowych	do	budynku	 1	490,40
	 	 Uzupełnienie	blach	na	dylatacji	budynku	 1	747,10
	 	 Ekspertyza	ornitologiczna	 2	000,00
21.	A.	Jankowskiego	18b-18c	 Opłata	skarbowa	dotycząca	opinii	ornitologicznej	 16,40
	 	 Montaż	nawiewników	 167,40
	 	 Udrożnienie	kanalizacji	 553,50
	 	 Wymiana	zawiasu	i	zaczepu	w	ościeżnicy	 162,00
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	 27	381,48
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 272,16
	 	 Naprawa	drzwi	wejściowych	do	budynku	 2	624,40
	 	 Konserwacja	dźwigów	 225,72
	 	 Ekspertyza	ornitologiczna	 2	000,00
22.	G.	Fitelberga	12	 Roboty	konserwacyjne	 1	404,37
	 	 Opłata	skarbowa	dotycząca	opinii	ornitologicznej	 16,40
	 	 Montaż	nawiewników	 210,60
	 	 Wymiana	wodomierzy	 4	482,00
	 	 Wykonanie	zjazdów	na	wózki	 5	502,22
	 	 Ekspertyza	ornitologiczna	 1	500,00
23.	A.	Jankowskiego	16b-16c	 Wymiana	wodomierzy	 5	730,32
	 	 Remont	instalacji	domofonu	 6	366,60
24.	A.	Jankowskiego	16-16a	 Wymiana	okładzin	schodów	 57	896,95
	 	 wejściowych	do	klatki	schodowej
	 	 Konserwacja	dźwigu	 697,68
	 	 Roboty	zwyżką	 1	592,85
25.	I.	Paderewskiego	15	 Montaż	nawiewników	 1	177,20
	 	 Konserwacja	dźwigu	 92,34
	 	 Utwardzenie	placu	pod	pojemniki	do	segregacji	odpadów	 18	769,65
	 	 Wymiana	odcinka	kanalizacji	 8	774,78
	 	 Montaż	piaskownicy	na	placu	zabaw	 924,50
26.	I.	Paderewskiego	13	 Konserwacja	dźwigów	 1	817,96
	 	 Wykonanie	pionów	nawodnionych	 298	004,23
	 	 Montaż	nawiewników	 378,00
	 	 Roboty	elektryczne	 8	559,43
	 	 Wykonanie	rząpia	 12	015,23
	 	 Montaż	piaskownicy	na	placu	zabaw	 924,50

25.	Fiołków	1	 remont	inst.	elektrycznej	 6	078,08
	 	 wykonanie	zasilania	do	rozdzielni	 1	620,00
	 	 próg	zwalniający	 6	103,36
26.	Bzów	1	 wymiana	wodomierzy	 5	940,65
27.	Fiołków	6	 wymiana	wodomierzy	 4	468,61
28.	Norwida	16	 zjazd	na	wózki	 3	273,15
	 	 wymiana	okien	 2	017,01
	 	 wymiana	wodomierzy	 4	213,08
29.	Norwida	18	 wymiana	okien	 3	526,63
	 	 wymiana	wodomierzy	 358,56
	 	 remont	chodnika	 34	413,03
30.	Bzów	5	 wymiana	wodomierzy	 7	674,91
31.	Fiołków	2	 wymiana	wodomierzy	 6	761,23
	 	 remont	inst.	elektrycznej	 1	306,25
32.	Magazynowa	10	 montaż	kratek	na	kominach	 2	180,21
	 	 wymiana	okien	 6	996,89

ADMINISTRACJA NR 4 
Halemba, KocHłowice

lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy wykonanie
1.	 Zasoby	ADM-4	 wymiana	stolarki	okiennej	 21	554,42
2.	 Zasoby	ADM-4	 refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 3	149,50
3.	 Energetyków	17a,	13,	13a,		uszczelnienie	przewodów	kominowych,	montaż	nasad	 48	172,34
	 11,	11b,	7b,	Solidarności	11c,1	1d,	10a,	8,
	 Miodowa	16,	Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85
4.	 Energetyków	1,7,		 montaż	nawiewników	okiennych	 6	642,00
	 Międzyblokowa	7,	14,	12,	Solidarności	15,	6,	4
	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85
	 Energetyków	19,	17,	8,			 wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 69	471,00
	 13,	11,	7,	1,	Międzyblokowa	14,	12,
	 Solidarności	15,6,	Miodowa	16,	18,	20
5.	 Energetyków	17	 modernizacja	instalacji	domofonowej	 17	820,00
6.	 Energetyków	17	 montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	 7	799,09
7.	 Energetyków	17	 wykonanie	powłoki	antygraffiti	 11	761,08
8.	 Olszynowa	5b	 usunięcie	nieszczelności	na	instalacji	c.o.	 960,68
9.	 Energetyków	8a/4-18	 wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 14	389,12
10.	Energetyków	8	 usunięcie	graffiti	i	wykonanie	powłoki	antygraffiti	 2	732,66
11.	Energetyków	11	 naprawa	elewacji	 12	445,21
12.	Energetyków	7,		 zamknięcie	placyków	gospodarczych		 5	087,72
	 Międzyblokowa	14,	12,	Oświęcimska	79
13.	Energetyków	1	 remont	placyku	gospodarczego	 8	568,91
14.	Solidarności	15	 remont	placyku	gospodarczego	 2	050,00
15.	Solidarności	15	 naprawa	elewacji,	rur	spustowych	i	pokrycia	dachowego	 3	195,13
16.	Solidarności	13	 naprawa	elewacji	i	pokrycia	dachowego	 2	418,16
17.	Międzyblokowa	7d	 wymiana	poziomej	inst.	kanalizacyjnej	 14	272,08
18.	Międzyblokowa	7	 remont	instalacji	gazowej	 59	454,52
19.	Międzyblokowa	5a/16-28	 wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 13	723,31
20.	Solidarności	11,	11d	 uszczelnienie	pokrycia	dachowego	 800,72
21.	Solidarności	11	 wymiana	drzwi	wejściowych	 19	287,63
22.	Solidarności	26a	 naprawa	elewacji	i	posadzki	loggii	balkonowej	 2	129,60
23.	Solidarności	8b	 wymiana	odcinka	instalacji	kanalizacyjnej	 3	159,66
24.	Solidarności	6	 wymiana	odcinka	instalacji	kanalizacyjnej	 4	517,53
25.	Racławicka	1c,	1d	 modernizacja	instalacji	domofonowej	 9	028,80
26.	Racławicka	1d	 wymiana	poziomej	instalacji	kanalizacyjnej		 29	456,41
	 	 wraz	z	remontem	posadzki	i	ścianek	piwnicznych	
27.	Łukasiewicza	9	 roboty	towarzyszące	przy	rektyfikacji	–	wywóz	odpadów	 2	682,50
28.	Łukasiewicza	9	 przegląd	i	naprawa	systemu	oddymiania	 1	782,00
29.	Łukasiewicza	9	 przegląd	zestawu	hydroforowego	 3	023,71
30.	Łukasiewicza	9	 wymiana	poziomej	instalacji	kanalizacyjnej	 23	506,86
31.	Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85	 konserwacja	wind	 646,06
32.	Magazynowa	12	+	ADM	4	 remont	lokali	własnych	 2	218,18

 ADMINISTRACJA NR 5 
wireK, bielsZowice

lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy wykonanie
1.	 Chroboka	32-34	 Docieplenie	budynku	 803	621,34
	 	 Naprawa	huśtawki	na	placu	zabaw	 123,00
2.	 Chroboka	28-30	 Audyt	energetyczny	 5	731,80
	 	 Wykonanie	dokumentacji	ucieplownienia	budynku	 12	263,10
	 	 Naprawa	huśtawki	na	placu	zabaw	 123,00
	 	 Remont	domofonu	 4	136,40
3.	 Chroboka	12-14	 Udrożnienie	kanalizacji	 645,75
	 	 Naprawa	huśtawki	na	placu	zabaw	 123,00
4.	 Chroboka	24-26	 Audyt	energetyczny	 5	731,80
	 	 Naprawa	huśtawki	na	placu	zabaw	 123,00
	 	 Wykonanie	dokumentacji	uciepłownienia	 12	263,10
	 	 budynku	w,	wymiany	pionów	wod.-kan.
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27. I. Paderewskiego 7 Malowanie korytarzy 96 306,56
	 	 	 Montaż	nawiewników	 210,60
	 	 	 Malowanie	schodów	na	dach	i	skrzynek	metalowych	 16	189,20
	 	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	158,95
	 	 	 Wykonanie	robót	elektrycznych	 79	920,00
	 	 	 Konserwacja	dźwigów	 545,72
	 	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 311,04
	 	 	 Montaż	piaskownicy	na	placu	zabaw	 924,50
28.	 I.	Paderewskiego	3	 Konserwacja	dźwigów	 94,50
	 	 	 Montaż	piaskownicy	na	placu	zabaw	 924,50
   Wymiana wodomierzy 3 572,32
	 	 	 Roboty	konserwacyjne	 1	006,61
29.	 I.	Paderewskiego	1	 Montaż	nawiewników	 631,80
	 	 	 Wymiana	wodomierzy	 2	131,44
	 	 	 Montaż	piaskownicy	na	placu	zabaw	 924,50
30.	 Paderewskiego	9,	11	 Udrożnienie	kanalizacji	 516,60
	 	 	 Wymiana	wodomierzy	 896,40
	 	 	 Remont	chodnika	 17	754,89
	 	 	 Montaż	piaskownicy	na	placu	zabaw	 924,49
31.	 Elsnera	2	 Wymiana	wodomierzy	 1	703,16
32	 Różyckiego	30	 Remont	nawierzchni	asfaltowej	 2	446,46
	 	 	 Modernizacja	stolarki	okiennej	 287,98

ADMINISTRACJA NR 6 
BykowINA

Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy wykonanie
1.	 Zasoby	A-6	 Montaż	nawiewników	Szpaków	27/8,		 588,60
	 	 Szpaków	31/3,	ks.	A.	Potyki	16b/9
2.	 	 Wymiana	okien	zasoby	A-6	 4	904,50
3.	 	 Refundacja	okien	i	drzwi	 4	586,50
4.	 Brygadzistów	2	 Remont	chodnika	 36	285,00
5.	 Alf.	Zgrzebnioka	14	 Remont	chodnika	 8	593,03
6.	 Zasoby	A-6	 Wykonanie	bram	do	wiat	gospodarczych	 18	450,00
	 	 ul.	Fr.	Wilka	5,	10,	ul.	Brygadzistów	1,	4,	ul.	Kombajnistów	4
7.	 Gwarecka	4	 Montaż	bramy	wjazdowej	Adm-6	 5	940,00
8.	 J.	Grzegorzka	1	 Wykonanie	zjazdu	na	wózki	 1	188,00
9.	 Drozdów	2-4	 Przebudowa	wejść	do	piwnic	 5	940,00
10.	 Szpaków	3-5	 Przebudowa	wejść	do	piwnic	 5	940,00
11.	 Fr.	Wilka	5	 Zabudowa	sufitów	podwieszanych	na	klatkach	schodowych	 4	860,00
12.	 Zasoby	A-6	 Wykonanie	tynków	na	balkonach	i	montaż	okapników		 5	184,00
	 	 ul.	Gwarecka	21/10,		 uszczelnienie	elewacji	
	 	 ul.	Alf.	Zgrzebnioka	4/6,	ul.	Szpaków	43/5	
13.	 Zasoby	A-6	 Naprawa	nawierzchni	Gwarecka	4	 5	919,44
	 	 	 oraz	wpustu	ulicznego	Kanarków	5
14.	 Brygadzistów	3	 Montaż	metalowych	kratek	wentylacyjnych	 12	733,20
15.	 Alf.	Zgrzebnioka	22,	Fr.	Wilka	7	 Zabudowa	sufitów	podwieszanych	 9	288,00
	 	 	 na	klatkach	schodowych	ul.	Alf.	Zgrzebnioka	22-22a,	
	 	 	 ul.	Fr.	Wilka	7-7a
16.	 W.	Pośpiecha	2	 Montaż	metalowych	kratek	wentylacyjnych	 20	563,20
17.	 Zasoby	A-6	 Naprawa	tynku	na	galerii	oraz	montaż	okapników	 50	760,00
	 	 	 Szpaków	43/13,	Szpaków	15/13,	14
18.	 Fr.	Wilka	7	 Malowanie	parterów	klatek	schodowych	z	nałożeniem	 10	800,00
	 	 	 gładzi	i	częściowe	zabudowy	z	płyt	g-k
19.	 Fr.	Wilka	7	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	i	nietoperzy	 2	160,00
20.	 Ks.	A	Potyki	14-16,	Kopalniana	 Wykonanie	podłoża	na	kontenery	 7	011,00
	 	 	 do	segregacji	odpadów
21.	 Zasoby	A-6	 Uzupełnienie	montażu	kratek	wentylacyjnych	 6	804,00
   stropodachu na elewacjach
22.	 Zasoby	A-6	 Uszczelnienie	elewacji	budynku,	montaż	kolcy	 4	363,20
	 	 	 odstraszających	gołębie	oraz	naprawa	słupów	
	 	 	 żelbetowych	ul.	Szpaków	43/17,	Fr.	Wilka	8
23.	 W.	Korfantego	21	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej,	zabezpieczeń	 15	660,00
	 	 	 przed	licznikowych,	listew	wlz,	montaż	
	 	 	 instalacji	przeciwprzepięciowej
24.	 W.	Korfantego	19	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej,	zabezpieczeń	 15	656,32
	 	 	 przed	licznikowych,	listew	wlz,	montaż	
	 	 	 instalacji	przeciwprzepięciowej
25.	 Szpaków	3-5	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	elektrycznego,		 14	504,90
	 	 	 montaż	opraw	led
26.	 Sztolniowa	13	 Wymiana	rozdzielnicy	–	przyłącza	głównego,		 12	999,87
	 	 	 kabla	zasilającego	i	osprzętu	elektrycznego	
	 	 	 oraz	wymiana	kabli	zasilających	do	rozdzielnic	oddziałowych
27.	 Skowronków	4	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	 14	472,00
	 	 	 oraz	osprzętu	elektrycznego,	montaż	
	 	 	 instalacji	przeciwprzepięciowej
28.	 Zasoby	A-6	 Przegląd	instalacji	odgromowej,		 9	171,85
	 	 	 wymiana	złączy	kontrolnych	zasoby	A-6
29.	 Szpaków	39	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 8	957,55

30.	 Sztolniowa	13	 Wymiana	rozdzielnicy	oddziałowej,	zabezpieczeń	 7	380,00
	 	 	 przedlicznikowych	oraz	osprzętu	elektrycznego
31.	 Fr.	Wilka	7	 Wymiana	skrzynek	i	listew	łączeniowych	do	zasilania	wind	 1	073,44
32.	 Szpaków	3-5	 Wymiana	instalacji	odgromowej	 5	400,00
33.	 Fr.	Wilka	5	 Wykonanie	nowego	zasilania	wentylatorów	dachowych	 2	214,00
34.	 Szpaków	3-5	 Wymiana	osprzętu	oświetleniowego	na	oprawy	 2	916,00
   led na klatkach schodowych
35.	 Fr.	Wilka	5	 Wym.	instalacji	osprzętu	elektrycznego	na	parterach	budynku	 3	132,00
36.	 Alf.	Zgrzebnioka	18	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	na	oprawy	led	 3	691,73
37.	 J.	Grzegorzka	10	 Wymiana	falownika	tablicy	sterownej	dźwigu	 7	633,90
38.	 Fr.	Wilka	5	 Wymiana	pionów	cw,	zw,	ccw	 16	190,30
	 	 	 ul.	Fr.	Wilka	5a/10,	13,	16,	19,	22,	25,	28
39.	 Kopalniana	16	 Wymiana	pionów	zw,	cw,	ccw	i	kanalizacji	 15	652,90
	 	 	 ul.	Kopalniana	16a/3,	6,	9,	12,	15
40.	 Kopalniana	22	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	i	kanalizacji	 48	322,45
	 	 	 ul.	Kopalniana	22/2,	5,	8,	11,	14,	ul.	Kopalniana	22b/2,	5,	8,	11,	14,	
	 	 	 ul.	Kopalniana	22d/2,	5,	8,	11,	14
41.	 Gwarecka	19	 Wymiana	pionu	c.o.	Ul.	Gwarecka	19/8,	20,	32,	44	 7	547,27
42.	 Brygadzistów	2	 Wymiana	pionów	cW,	ZW,	ccW	oraz	kanalizacji	 29	147,66
	 	 	 ul.	Brygadzistów	2b/3,	6,	9,	12,	15,	ul.	Brygadzistów	2a/1,	4,	7,	10,	13
43.	 Szybowa	4	 Wymiana	poziomu	zasilania	c.W.U.	ul.	Szybowa	4a-4b	 17	275,99
44.	 Brygadzistów	5	 Wymiana	zaworów	gazowych	pod	pionowych	 3	233,20
45.	 Szpaków	3-5	 Wykonanie	sieci	domofonowej	w	standardzie	cyfrowym	 9	828,00
46.	 Fr.	Wilka	5	 Wykonanie	sieci	domofonowej	w	standardzie	cyfrowym	 11	340,00
47.	 P.	Poloczka	10	 Remont	i	modernizacja	instalacji	domofonowe	 5	400,00
48.	 Alf.	Zgrzebnioka	8	 Wykonanie	i	zabezpieczenie	sieci	domofonowej	 4	212,00
	 	 	 oraz	zabudowa	urządzeń	instalacji	w	standardzie	cyfrowym
49.	 Szpaków	3-5	 Termomodernizacja	 1	583	069,03
50.	 Fr.	Wilka	5	 Termomodernizacja	 1	528	216,20
51.	 Szpaków	3-5	 Montaż	daszków	nad	tarasami	 82	240,00
52.	 Drozdów	2-4	 Montaż	daszków	nad	tarasami	 82	240,00

ADMINISTRACJA NR 7 
oRZegów, goDuLA

Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy wykonanie
LokALe MIeSZkALNe
1.	 Lipińska	12	 Legalizacja	wodomierzy	 89,64
2.	 K.	Latki	4	 Legalizacja	wodomierzy	 1	353,24
3.	 L.	Piechy	7;	7a	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków,	kotwienie	ścian	attyki	 24	805,28
4.	 L.	Piechy	5,	5a,	5b	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków,	kotwienie	ścian	attyki	 10	505,61
5.	 K.	Latki	8	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 2	214,00
6.	 K.	Latki	4c	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 3	034,80
7.	 L.	Piechy	5,	5a,	5b	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 6	696,00
8.	 L.	Piechy	7,7a	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 4	212,00
9.	 L.	Piechy	3	 Montaż	nasad	Turbowent	na	przewody	wentylacyjne	 1	217,32
10.	 A.	Zielińskiego	4c,	 Montaż	nawiewników	 799,20
11.	 K.	Latki	4c/10	 Montaż	nawiewników	 378,00
12.	 K.	Latki	4,	4a,	4b,	4c,	4d	 Opinia	techn.	dot.	stanu	technicznego	 1	968,00
   elewacji budynku
13.	 K.	Latki	4,	4a,	4b,	4c,	4d	 Awaryjne	usunięcie	zerwanie	w	wyniku	 5	972,16
   silnego wiatru azbestu
14.	 A.	Zielińskiego	 Przebudowa	–	wymiana	instalacji	 94	058,96
	 	 4,	4a,	4b,	4c,	4d	 gazowej	na	klatki	schodowe	
15.	 A.	Zielińskiego	6,	6a,	6b,	6c,	 Przebudowa	–	wymiana	instalacji	gazowej	 82	814,84
   na klatki schodowe
16.	 Lipińska	4,	6	 Remont	placyku	gospodarczego	–	wykon.	bram	 3	468,67
17.	 L.	Piechy	4,	6	 Remont	placyku	gospodarczego	–	wykon.	bram	 3	468,67
18.	 L.	Piechy	12	 Remont	placyku	gospodarczego	–	wykon.	bram	 3	468,67
19.	 W.	Fojkisa	7	 Remont	placyku	gospodarczego	–	wykon.	bram	 3	468,67
20.	 K.	Latki	 Remont	placyku	gospodarczego	–	wykon.	bram	 3	468,68
21.	 K.	Latki	2,4,6	 Remont	konstrukcji	pokrycia	dachu	placyku	gospodarczego.	 3	082,38
22.	 A.	Zielińskiego	13	 Remont	wiaty	–	placyku	gospodarczego		 6	133,08
23.	 L.	Piechy	5,	5a,	5b	 Roboty	dodatkowe	związane	z	dociepleniem	budynku	 498	699,15
24.	 L.	Piechy	5,	5a,	5b	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	na	oprawy	LED	 8	110,56
   z czujnikiem ruchu
25.	 L.	Piechy	5	 Awaryjna	wymiana	podwójnego	pionu	zw,	cw	–	cyrkulacji	 12	094,96
26.	 W.	Lipa	7/11	 Wymiana	stolarki	okiennej	–	refundacja	 559,00
27.	 K.	Latki	4/7	 Wymiana	stolarki	okiennej	–	refundacja	 1	439,00
FuNDuSZ TeRMoMoDeRNIZACyJNy
1.	 L.	Piechy	5,	5a,	5,b	 docieplenie	budynku	 601	550,00
MIeNIe gRuNTowe
1.	 Zasoby	ADM-7	 Montaż	kamery	–	monitoring	 824,10
2.	 Zasoby	ADM-7	 Przegląd	placów	zabaw	 861,00
LOKALE WŁASNE
1.	 Dyrekcja	RSM,	ADM7,		 Remont	nawierzchni	asfaltowych	 1	968,89
	 	 ODK	,,Neptun”
2.	 Modernizacja	stolarki	okiennej	 	 231,76
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