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DOJEŻDŻAMY 
DO KAŻDEGO

TEL. 512-979-955
Jeżeli potrzebujesz pomocy

w obcięciu paznokci stóp – zadzwoń
Wykonujemy pedicure podologiczny polegający na: obcięciu i oszlifowaniu 
paznokci, usunięciu skórek i powierzchownych zrogowaceń.

Rozwiążemy Twoje problemy z:
zrogowaceniem skóry• 
pękającą skórą pięt• 
wrastającym paznokciem• 
bolącymi odciskami, nagniotkami, modzelami• 
pogrubionymi czy szponowatymi paznokciami• 

ZADBAJ O STOPY 
– SWOJE, RODZICÓW, DZIADKÓW

Fo
to

: S
PR

 G
ru

nw
al

d 
Ru

da
 Ś

lą
sk

a

Wygrana 
szczypiornistów

Więcej na str. 19
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Kopalnia 
pomysłów

Więcej w wydaniu 29.09
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Rodzicielstwo zastępcze to odpowiedzialność, ale też darw Rudzie Śląskiej obecnie 
funkcjonuje 205 rodzin 
zastępczych, ale to wciąż 
za mało, by zapewnić 
drugi dom wszystkim 
potrzebującym opieki 
dzieciom. o tym, na czym 
polega rodzicielstwo 
zastępcze i dlaczego 
nie należy się bać tego 
wyzwania, rozmawiamy 
z krystianem Morysem, 
dyrektorem Miejskiego 
ośrodka Pomocy społecznej 
w Rudzie Śląskiej.

– Niedawno ogłosiliście Państwo, że 
poszukiwani są kandydaci na rodziców 
zastępczych. Czy każdy może nim zo-
stać?

– O umieszczeniu dziecka w rodzinie 
zastępczej decyduje sąd rodzinny. Aby stać 
się rodziną zastępczą, kandydaci muszą 
posiadać świadectwo ukończenia szkole-
nia, zaświadczenie kwalifikacyjne po-
twierdzające posiadanie odpowiednich 
predyspozycji i motywacji do sprawowa-
nia pieczy zastępczej. Muszą to być osoby, 
które potrafią stworzyć dom i udzielić 
wsparcia dzieciom pozbawionym możli-
wości wychowywania się w rodzinie natu-
ralnej, zaspokajając podstawowe potrzeby 
dzieci, m.in. takie jak poczucie bezpie-
czeństwa, stałości, uwagi i zainteresowa-
nia.

– Jakie warunki należy spełnić jako 
rodzic zastępczy? Ile trwa weryfikacja 
kandydatów oraz co jest brane pod 
uwagę?

– Kwestie pieczy zastępczej nad dzieć-
mi pozbawionymi opieki rodziców biolo-
gicznych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Aby zostać rodzicem 
zastępczym, w pierwszej kolejności należy 
zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Rudzie Śląskiej do Działu 
Pieczy Zastępczej. Kolejnym krokiem jest 
przejście procedury kwalifikacyjnej, która 
składa się m.in. z badań psychologicznych, 

rozeznania sytuacji socjalno-bytowej oraz 
szkolenia i stażu w placówce opiekuńczo-
wychowawczej lub rodzinie zastępczej 
zawodowej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
może być powierzone osobom, które: dają 
rękojmię należytego sprawowania pieczy 
zastępczej; nie są i nie były pozbawione 
władzy rodzicielskiej oraz władza rodzi-
cielska nie jest im ograniczona ani zawie-
szona; nie były skazane prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo; wy-
pełniają obowiązek alimentacyjny w przy-
padku gdy wynika on z tytułu egzekucyj-
nego; nie są ograniczone w zdolności do 
czynności prawnych; są zdolne pod wzglę-
dem fizycznym oraz psychicznym do spra-
wowania właściwej opieki nad dzieckiem; 
przebywają na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz zapewniają odpowiednie 
warunki bytowe i mieszkaniowe umożli-
wiające dziecku zaspokojenie jego indy-
widualnych potrzeb, w tym rozwoju emo-
cjonalnego, fizycznego i społecznego, 
właściwej edukacji, rozwoju zaintereso-
wań, wypoczynku i organizacji czasu wol-
nego. Ponadto w przypadku rodziny za-
stępczej niezawodowej co najmniej jedna 
z osób tworzących rodzinę musi posiadać 
stałe źródło dochodu

– Jaka jest rola rodzica zastępczego? 
Czy jest to równoznaczne z adopcją 
dziecka? Wiele osób być może rozważa 
taką opcję, ale po prostu się obawia tej 
roli. Dlaczego nie należy bać się rodzi-
cielstwa zastępczego?

– Bycie rodzicem zastępczym to wielkie 
wyzwanie i można powiedzieć, że swego 
rodzaju misja. Rodzice zastępczy muszą 
być osobami życzliwymi i otwartymi na 
potrzeby dzieci oraz wspierać je w radze-
niu sobie z bardzo trudną sytuacją kryzy-
sową, w jakiej się znalazły. Rodzice za-
stępczy oraz osoby z nimi współpracujące 
tworzą dom dla dzieci, zapewniając im po-
czucie bezpieczeństwa na czas uregulowa-
nia ich sytuacji prawnej, tzn. do czasu po-
wrotu dziecka do rodziców naturalnych 
lub przygotowania go do adopcji. W przy-
padku adopcji rodzice zastępczy współ-
pracują z ośrodkiem adopcyjnym. Rodzina 
zastępcza zastępuje rodziców naturalnych 
na czas, w którym rodzice mają możliwość 
zmiany swojego funkcjonowania, nierzad-

ko stylu życia zagrażającego bezpieczeń-
stwu dzieci. W czasie przebywania w ro-
dzinie zastępczej dziecko ma możliwość 
kontaktu ze swoimi rodzicami naturalny-
mi. Rodzinie zastępczej na każde umiesz-
czone dziecko przysługuje świadczenie na 
pokrycie kosztów jego utrzymania. Pełnie-
nie funkcji rodzica zastępczego nie jest 
równoważne z adopcją dziecka, ponieważ 
dziecko adoptowane od momentu adopcji 
staje się pełnoprawnym członkiem nowej 
rodziny, otrzymując jednocześnie wszyst-
kie przywileje, prawa i obowiązki jak 
w relacji rodzic naturalny – dziecko biolo-
giczne m.in. dziedziczy majątek na rów-
nych prawach z innymi członkami tej ro-
dziny. Sporządzany jest nowy akt urodze-
nia dziecka, otrzymuje ono nowe nazwisko 
(czasem nawet zmianie może ulec imię). 
W dokumencie tym osoby przysposabiają-
ce dziecko wpisane są jako jego rodzice. 
Dziecko adoptowane nie ma kontaktu ze 
swoimi biologicznymi rodzicami, gdyż są 
oni pozbawieni władzy rodzicielskiej nad 
nim. Następuje zerwanie więzi z rodziną 
naturalną i nawiązanie więzi z nową rodzi-
ną. Rodzina adopcyjna nie podlega kontro-
li żadnej instytucji i nie otrzymuje też  
żadnych dodatkowych środków finanso-
wych na utrzymanie adoptowanego dziec-
ka. W świetle prawa, od czasu uprawo-
mocnienia się wyroku sądu o przysposo-
bienie, traktowana jest ona na równi ze 
zwykłą rodziną biologiczną. Podsumowu-
jąc, adopcja rodzi więzi prawne, rodziciel-
stwo zastępcze już nie.

– Ile w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 
rodzin zastępczych i ile dzieci przebywa 
pod ich opieką? Dla ilu dzieci brakuje 
opieki oraz kto w takim razie tymczaso-
wo się nimi zajmuje?

– W Rudzie Śląskiej obecnie funkcjonu-
je 205 rodzin zastępczych. Liczba ta jest 
jednak wciąż niewystarczająca, aby móc 
zapewnić rodzinną pieczę zastępczą 
wszystkim potrzebującym dzieciom. W tej 
chwili w rodzinach zastępczych w naszym 
mieście wychowuje się łącznie 294 dzieci. 
Są również dzieci przebywające w rodzi-
nach zastępczych zawodowych pełniących 
funkcję pogotowia rodzinnego. W Rudzie 
Śląskiej są cztery takie rodziny i sprawują 
one opiekę nad 33 dziećmi. Są to dzieci 
w wieku do 10. roku życia, które przeby-

wają tam do zakończenia postępowania 
sądowego o powrót dziecka do rodziny, 
przysposobienie lub umieszczenie w ro-
dzinnej pieczy zastępczej.

– Czy obserwujecie Państwo “braki”, 
jeżeli chodzi o chętnych do współpracy 
rodziców zastępczych?

– Trudno jednoznacznie mówić o „bra-
kach” w tej przestrzeni, ale raczej o ko-
nieczności zapewnienia opieki potrzebują-
cym dzieciom w odpowiednim czasie. 
Podjęcie się roli rodzica zastępczego to nie 
jest łatwa decyzja. Zbyt rzadko mówi się 
o rodzinach zastępczych, pokazując pozy-
tywne aspekty ich pracy, bez skupiania się 
tylko na tych negatywnych. Należy pamię-
tać, że jest to bardzo trudne zadanie, bo 
dzieci trafiające do rodzin zastępczych są 
bardzo poranione i to przez najbliższych. 
Ze względu na to, że są to trudne zadania, 
tych osób jest coraz mniej. Informacje za-
mieszczane na stronie internetowej, czy 
w mediach społecznościowych trafiają do 
szerokiego grona odbiorców, jednak rodzą 
kolejne pytania potencjalnych zaintereso-
wanych. Takie pytania łatwiej zadać w bez-
pośredniej rozmowie, podczas której rodzą 
się jeszcze następne wątpliwości, które od 
razu można przedyskutować. Dlatego też 
mamy nadzieję, że kolejny rok, a co za tym 
idzie, otaczająca nas sytuacja epidemiolo-
giczna, pozwolą nam na zorganizowanie 
Festynu Rodzin Zastępczych, który od 
wielu lat jest dobrym nośnikiem informa-
cji w tej przestrzeni. Na chwilę obecną za-
praszamy zainteresowanych do naszego 
ośrodka. Zwykła rozmowa to jeszcze nie 

zobowiązanie. Każde dziecko powinno 
mieć dom, dlatego nie czekamy z założo-
nymi rękami, tylko działamy.

– W jaki sposób Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej wspiera i przygotowu-
je kandydatów do podjęcia się roli ro-
dzica zastępczego?

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej wspiera rodziny zastęp-
cze, zapewniając dostęp do specjalistów, 
działających w tej przestrzeni: koordyna-
tora rodzinnej pieczy zastępczej, psycho-
loga, prawnika, pracownika socjalnego, 
asystenta rodziny oraz pedagoga. Działa 
grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, 
której spotkania będą się odbywały w sie-
dzibie MOPS w Rudzie Śląskiej-Nowym 
Bytomiu (ul. Markowej 20, I piętro, pokój 
110), w każdy ostatni czwartek miesiąca, 
w godzinach od 16.00 do 18.00 (z wyłą-
czeniem miesięcy wakacyjnych). Termin 
najbliższego spotkania to 30.09.2021 r. 
o godz. 16.00. Organizowane jest szkole-
nie przeznaczone dla osób, które ubiegają 
się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, 
a także dla rodzin zastępczych już ustano-
wionych przez sąd. Spotkania odbywać się 
będą przez 13 tygodni – od września do 
grudnia 2021 r., raz w tygodniu w sali kon-
ferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Ośrodek umożliwia również 
podnoszenie kompetencji wychowaw-
czych poprzez szkolenia tematycznie 
związane z rozwojem dziecka, opieką nad 
nim i wychowaniem.  

– Dziękuję za rozmowę.
Joanna Oreł
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Fabian po operacji serca

Fabian po operacji serca.

Dwuletni Fabian Pogorzelec 
jest już po operacji serca 
w Usa, w klinice stanford 
(kalifornia). Uczestniczyło 
w niej kilkudziesięciu 
specjalistów. Informację 
przekazała Fundacja 
aktywni My, której 
podopiecznym jest chłopiec. 

– Kochani, operacja serduszka Fabianka 
zakończyła się sukcesem. Trwała ponad 
12 godzin, odbyła się bez żadnych komplika-
cji, Fabiś radził sobie świetnie. Lekarzom 
udało się zrealizować plan operacji w 100%. 
Przeprowadzono rekonstrukcję tętnic w obu 
płucach i obniżono ciśnienie w prawej ko-
morze serca. Dr Hanley, który przeprowadził 
operację jest z jej przebiegu bardzo zadowo-
lony – informuje Fundacja Aktywni My.

 Wieczorem, 20 września zza oceanu 
dotarły kolejne dobre informacje. – Fa-

bianek się wybudził. Nasz mały wojow-
nik zaczął samodzielnie oddychać. 
Wszystkie wyniki badań są dobre, a wą-
trobowe są lepsze niż się spodziewano 
– czytamy na profilu Fabiankowa po-
moc. Kolejnym etapem leczenia ma być 
przeszczep wątroby. Dawcą będzie tata 
chłopca.

– Operacja otwiera Fabiankowi drogę 
do przeszczepu wątroby, który jest jedyną 
nadzieją, że mój synek będzie mógł żyć. 
O to maleńkie życie toczy się walka!  
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– podkreślała wielokrotnie mama chore-
go dwulatka.– Koszt przeszczepu wątroby 
zostanie ustalony w Stanford, gdy Fabia-
nek będzie już po operacji serca. Łączna 
cena leczenia w USA może sięgnąć nawet 
18 milionów złotych – wyjaśnia.

W akcję pomocy zaangażowała się ca-
ła Polska.  Zebrane środki przeznaczone 
zostaną nie tylko na dwie operacje, ale 
także na bieżące leczenie dwulatka. 
Trzymamy kciuki i życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia! AP



Ruda Śląska dzieli się doświadczeniami z Metropolią
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Będą podwyżki dla samorządowców?
W pierwszej połowie miesiąca Senat przegłosował z niewielkimi poprawkami nowelizację ustawy o podwyżkach wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. 
To oznacza, że na lepsze uposażenie będą mogli liczyć m.in. prezydent RP (i byli prezydenci), a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, w tym zwiększyć mogą się diety radnych 
oraz wynagrodzenia pracowników samorządowych wszystkich szczebli. Teraz znowelizowana ustawa ponownie trafi pod obrady Sejmu.

REKLAMA

Sejm uchwalił nowelę ustawy autor-
stwa posłów Prawa i Sprawiedliwości 
11 sierpnia. Z kolei w lipcu prezydent 
Andrzej Duda podpisał rozporządzenie 
o podwyżkach m.in. dla premiera, człon-
ków rządu, marszałków Sejmu i Senatu, 
a także pozostałych parlamentarzystów. 
Można więc powiedzieć, że przyjęcie 
nowelizacji ustawy o podwyżkach wy-
nagrodzeń dla osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska państwowe było 

niejako odpowiedzią na ten ruch. Bo-
wiem jej główne założenia to m.in. 40-
procentowy wzrost wynagrodzenia pre-
zydenta RP, a także wysokości diet rad-
nych o 60 proc. oraz pensji pracowników 
samorządowych. Ponadto na 60-
procentowe podwyżki mogą liczyć mar-
szałkowie, starostowie, prezydenci, bur-
mistrzowie oraz wójtowie. Po tym, jak 
znowelizowana ustawa została przyjęta 
przez Sejm, 9 września izba wyższa par-

nieruchomości inwestycyjnych po kopalni 
„Polska-Wirek” o łącznej powierzchni po-
nad 97 hektarów – mówi wiceprezydent 
Krzysztof Mejer, który jest również prze-
wodniczącym Zespołu ds. Obsługi Inwe-
stora Mieście Ruda Śląska.

Priorytetem władz miasta jest również 
rozwój sieci drogowej, dzięki czemu 
„uwalniane” są nowe, doskonale skomuni-
kowane tereny inwestycyjne. – Nasza naj-
ważniejsza inwestycja drogowa to budowa 
trasy N-S, która połączy Drogową Trasę 
Średnicową i autostradę A4. Właśnie ru-
szamy z realizacją kolejnego odcinka – za-
znacza Krzysztof Mejer. – Co istotne, na 
budowę dróg skutecznie pozyskujemy środ-
ki zewnętrzne, nie tylko z Unii Europej-
skiej, ale również z funduszy rządowych 
czy Metropolii. Również działania rewita-
lizacyjne staramy się finansować w ten 
sposób – dodaje.

Korzystną lokalizację i dobre skomuni-
kowanie rudzkich terenów inwestycyj-
nych podkreślają także sami przedsiębior-
cy. Uczestnicy spotkania poznali doświad-
czenia firmy THERMOSILESIA, działa-
jącej na rynku ponad 20 lat, której dyna-
miczny rozwój doprowadził do decyzji 
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Podczas spotkania Rudę Śląską reprezentował wiceprezydent Krzysztof Mejer.

– Wymiana dobrych praktyk w Metropo-
lii jest czymś naturalnym i temu właśnie 
służyło to spotkanie. Przemiany gospodar-
cze to cały czas wielkie wyzwanie dla na-
szego regionu. Łatwiej będzie sobie z nim 
poradzić wspólnie poszukując najlepszych 
pomysłów na przygotowanie atrakcyjnej 
oferty dla inwestorów i rewitalizację po-
przemysłowych terenów – podkreśla 
Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Ślą-
skiej.

Metropolitalna Akademia Obsługi In-
westora i Promocji Przedsiębiorczości jest 
inicjatywą Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. To cykliczne spotkania służące 
wymianie doświadczeń i dobrych praktyk 
wśród pracowników urzędów miast i gmin 
GZM odpowiedzialnych za obsługę inwe-
storów.

– Akademia to narzędzie, które służy 
nam lepszemu zrozumieniu potrzeb i ocze-
kiwań inwestorów oraz inspiracja do no-
wych działań – mówi Łukasz Łata, zastęp-
ca dyrektora Departamentu Rozwoju Spo-
łeczno-Gospodarczego i Współpracy 
GZM. – Rozmowy to okazja do podzielenia 
się doświadczeniami m.in. w zakresie po-
zyskiwania środków zewnętrznych na pro-

jekty rewitalizacyjne i zagospodarowanie 
obszarów poprzemysłowych do nowych 
funkcji gospodarczych i społecznych. Ta 
wiedza w perspektywie kilku najbliższych 
lat bardzo się nam przyda – dodaje.

Główna część spotkania odbyła się 
w budynku Stacji Biblioteka, czyli zabyt-
kowego dworca kolejowego w dzielnicy 
Chebzie, który po przejęciu i wyremonto-
waniu przez miasto obok pełnienia dotych-
czasowej funkcji służy również Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. To tylko jeden z rudz-
kich projektów rewitalizacyjnych, wśród 
innych wymienić można teren po koksow-
ni w Orzegowie, który jest teraz parkiem 
ze ścieżką dydaktyczną czy wielki piec 
hutniczy w Nowym Bytomiu, który ma zo-
stać zaadaptowany na cele muzealne i re-
kreacyjne.

Dzięki staraniom miasta część poprze-
mysłowych terenów znajduje nowe funk-
cje, inne oferowane są inwestorom, którzy 
tworzą tam nowe miejsca pracy. Kolejny 
krok w tym kierunku miasto zrobiło tego 
lata. – W sierpniu podpisaliśmy ze Spółką 
Restrukturyzacji Kopalń oraz Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną porozumie-
nie, dotyczące aktywizacji gospodarczej 

PROMOcjA PRZeDSiębiORcZOści

Zagospodarowanie poprzemysłowych obiektów i terenów oraz współpraca z inwestorami to tematy kolejnego 
spotkania w ramach Metropolitalnej Akademii Obsługi inwestora i Promocji Przedsiębiorczości, które odbyło 
się w środę (15.09) w Rudzie śląskiej.

lamentu przyjęła z poprawkami noweli-
zację ustawy.

Jeżeli ostatecznie ustawa zostanie przy-
jęta, jak będzie się to przekładało na upo-
sażenie samorządowców w Rudzie Ślą-
skiej? Rudzcy radni obecnie otrzymują 
miesięczną dietę w wysokości 1789 zł, co 
wynika z uchwały Rady Miasta w sprawie 
ustalenia wysokości diet radnych za udział 
w pracach Rady Miasta Ruda Śląska i jej 
organach z 2015 roku. Po zmianach mogą 

oni otrzymać nawet 60 proc. więcej. 
W przypadku prezydent miasta jej obecne 
wynagrodzenie brutto wynosi 10 940 zł – 
kwota wyliczona na podstawie rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 
2018 r. – Zgodnie z projektem 
– ustawy o zmianie ustawy o wynagrodze-
niu osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe oraz niektórych innych 
ustaw (art. 37 ust. 3 ustawy o pracowni-
kach samorządowych), maksymalne wyna-

grodzenie brutto prezydenta miasta nie 
będzie mogło przekroczyć kwoty 
20 041,504 zł. Ustalenie nowego wynagro-
dzenia dla prezydenta miasta będzie możli-
we po wejściu w życie ustawy oraz po wy-
daniu na jej podstawie przepisów wyko-
nawczych (rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych) – wyjaśnia Adam No-
wak, rzecznik prasowy rudzkiego magi-
stratu. Joanna Oreł

w sprawie lokalizacji nowej siedziby z od-
powiednim zapleczem magazynowym. 
– Wybór lokalizacji w Rudzie Śląskiej 
sprawia, że klienci wybierają naszą firmę 
nie tylko ze względu na jakość urządzeń 
Rotenso, ale również dlatego, że realizuje-
my wysyłki na obszar Europy Centralnej 
w rekordowym czasie – mówi Krzysztof 
Burzyński, Dyrektor Rozwoju THERMO-
SILESIA Sp. z o.o. S.K. – Nasi klienci, 
którzy odbierają towar własnym transpor-
tem również korzystają z tego komfortu. 
Obecnie rozwojowi firmy sprzyja dosko-
nała koniunktura na rynku pomp ciepła 
i niewykluczone, że w związku z tym bę-
dziemy musieli myśleć o dalszej rozbudo-
wie. Tu gdzie jesteśmy możemy to przepro-
wadzić – dodaje.

Od 2015 roku współpracą z firmami taki-
mi jak THERMOSILESIA zajmuje się w Ru-
dzie Śląskiej Zespół ds. Obsługi Inwestora. 
– Nasze zadania to przede wszystkim wspie-
ranie inwestorów chcących lokować swoje 
inwestycje w mieście od fazy przygotowa-
nia, przez realizację po tzw. opiekę poinwe-
stycyjną – informuje Agnieszka Kubica, 
koordynator zespołu. W jego skład wcho-
dzą przedstawiciele 10 wydziałów zaanga-
żowanych w proces inwestycyjny (archi-
tektury, dróg i mostów, gospodarki komu-
nalnej, gospodarki nieruchomościami, ko-
munikacji społecznej i promocji miasta, 
ochrony środowiska i górnictwa, podatków 
i opłat lokalnych, rozwoju miasta, biuro 
geodety miasta, biuro miejskiego konser-
watora zabytków). WG
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INTERWENCJA

Dewastacja po raz trzeciElewacja�zabytkowego�
budynku�szkoły�muzycznej�
w�Nowym�Bytomiu�
po�raz�kolejny�została�
zdewastowana.�Kilka�dni�po�
jej�oczyszczeniu�grafficiarz�
podpisujący�się�pod�swoimi�
,,dziełami”�jak�,,DREX”�
znów�dokonał�malunku.�
Przypomnijmy,�że�podobnie�
opisane�graffiti�znajdują�
się�także�na�ścianach�
innych�budynków,�głównie�
w�centrum�miasta.�Policja�
będzie�mogła�połączyć�te�
sprawy,�jeżeli�zgłoszą�się�
poszkodowani�właściciele�
nieruchomości.
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W sumie grafficiarz już trzy razy wykonał malunki 
na budynku szkoły muzycznej.

Do pierwszej dewastacji budynku 
Zespołu Szkół Muzycznych I i II  
stopnia przy ul. Niedurnego 36 doszło 
w nocy z 13 na 14 marca. – Sprawa 
została zgłoszona na policję. Po uzy-
skaniu odszkodowania z firmy ubez-
pieczeniowej w dniu 11.08.2021 r. 
usunięto szkodę. Koszt usługi wyniósł 
2254,11 zł – wyjaśnia Krzysztof  
Mikołajczak z Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o.o., które jest zarządcą 
nieruchomości.

Po oczyszczeniu frontowej ściany 
grafficiarz wrócił w nocy 15 sierpnia. 
Wówczas jednak wandal nie dokoń-
czył swojego ,,dzieła”, bo zatrzymali 
go policjanci z rudzkiej drogówki. 31-
latek zaprzeczał temu, aby to on na-
niósł malunek. Mundurowi sprawdzili 
torbę, którą miał ze sobą rudzianin, 
a w niej znaleźli siedem puszek farby 

w sprayu i kartkę z odręcznie naryso-
wanym rysunkiem, podobnym do te-
go, który był świeżo namalowany na 
ścianie. Grupa dochodzeniowo-śled-
cza wykonała czynności z zatrzyma-
nym i zabezpieczyła ślady. Jednak 
grafficiarz ponownie wrócił na miej-
sce w kolejny weekend i dokończył 
swój rysunek. – Sprawa również zo-
stała zgłoszona policji, obecnie trwa-
ją czynności w celu ustalenia sprawcy 
– wyjaśnia Krzysztof Mikołajczak.

Zajmują się tym mundurowi z Ko-
misariatu II. – Otrzymaliśmy ze strony 
szkoły muzycznej wycenę usługi usu-
nięcia napisów. Przekażemy ją jeszcze 
do naszej ekspertyzy – informuje Ar-
kadiusz Ciozak, oficer prasowy 
KMP Ruda Śląska.

Policjanci zbadają być może rów-
nież wątek tego, czy inne, podobne 
malunki w mieście, mogą należeć do 
tego samego ,,artysty”. – Na razie 

prowadzona jest sprawa budynku 
szkoły muzycznej. Policjanci zbierają 
materiały, by te sprawy móc połączyć 
w jedną. Natomiast jeżeli chodzi o po-
zostałych poszkodowanych właścicieli 
budynków, to muszą oni zgłosić się do 

nas, ponieważ są to przestępstwa ści-
gane na wniosek pokrzywdzonego. Za 
każdym razem musi być też wykonana 
ekspertyza zniszczeń – mówi Arka-
diusz Ciozak.

Joanna Oreł

OŚRODEK�BORÓWKA

Kultowy�ośrodek�
Borówka�zniknie�z�lasów�
halembskich.�To�efekt�
wezwania�do�wyburzenia�
obiektu,�które�miasto�
otrzymało�od�Lasów�
Państwowych.�Nie�
wiadomo�jednak,�kto�ma�
się�zająć�rozbiórką,�bo�
choć�budynek�należy�do�
miasta�Ruda�Śląska,�to�
położony�jest�na�terenie�
Lasów�Państwowych,�
a�dodatkowo�w�granicach�
administracyjnych�
Mikołowa.�Patowa�sytuacja�
trwa�już�od�kilku�miesięcy.
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Miasto już dwa lata temu otrzymało wezwanie do rozbiórki ,,Borówki”.

,,Borówka” istnieje ponad 40 lat, 
nic więc dziwnego, że wiele osób ma 
sentyment do tego miejsca. Obiekt po-
łożony w lasach halembskich przez 
lata był miejscem spotkań, rodzinnych 
imprez, czy po prostu punktem, gdzie 
można było odpocząć podczas spaceru 
lub wycieczki rowerowej. Niestety 
czasy świetności minęły, ale w 2004 
roku reaktywacji ,,Borówki” podjęła 
się Fundacja Rodzin Polskich im. św. 
Jana Pawła II. Rozpoczął się remont 
i docieplanie budynku. Po drodze po-
jawiały jednak się kolejne problemy 
ze stanem technicznym budynku, co 
przekładało się na koszty, czyli ok. 
200 tys. zł. W związku z tym w 2019 
roku fundacja zrezygnowała z prowa-
dzenia obiektu i wypowiedziała mia-
stu umowę dzierżawy. Nie pomogło 
nawet to, że pojawił się inwestor, któ-
ry chciał zająć się tym miejscem. 

– Sprawę skomplikował fakt, że byłoby 
to po pierwsze kosztowne przedsię-
wzięcie, a po drugie jest problem z po-
łożeniem tego budynku – mówił Euge-
niusz Fick, prezes Fundacji Rodzin 
Polskich im. św. Jana Pawła II.

Do tego miasto otrzymało od La-
sów Państwowych pismo w sprawie 
wyburzenia ośrodka. – Wezwanie 
otrzymaliśmy w listopadzie 2019 ro-
ku, ale cały czas były prowadzone roz-
mowy co do warunków realizacji tego 
zobowiązania. Ponadto równocześnie 
musieliśmy uporać się ze sprawą 
„Przystani” i w tej sprawie też nie-
ustannie toczyły się rozmowy i konsul-
tacje – wyjaśnia Adam Nowak, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta w Rudzie 
Śląskiej.

Dodatkowo nieruchomość tak na-
prawdę znajduje się poza granicami 
administracyjnymi naszego miasta 

i jest położona na terenie Mikołowa. 
Władze Rudy Śląskiej wystąpiły więc 
ze zgłoszeniem rozbiórki ,,Borówki” 
do sąsiedniego miasta. – Otrzymali-
śmy już odpowiedź ze Starostwa w Mi-

kołowie. Na chwilę obecną nie zapa-
dły decyzje w sprawie rozbiórki, w tej 
chwili trwa ustalanie szczegółów 
– mówi Adam Nowak.

Joanna Oreł

Olimpijczyk odzyskał blask
zAByTKI

Rzeźba�Olimpijczyka�
autorstwa�Piotra�Latoski,�
wykonana�ok.�1962�
roku�przez�górników�
KWK�„Wawel”�odzyskała�
dawny�blask.�Renowacja�
kosztowała�prawie�
63�tysiące�złotych,�z�czego�
blisko�55��tys.�pochodziło�
z�Programu�Centrum�
Rzeźby�Polskiej�w�Orońsku�
pn.�„Rzeźba�w�przestrzeni�
publicznej�dla�niepodległej�
–�2021”.
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Rzeźba Olimpijczyka przed i po renowacji.

Przypomnijmy, że  obiekt znajduje 
się na skwerze im. Żwirki i Wigury 
w dzielnicy Ruda. Usytuowanie rzeź-
by o tak dużej skali i tak awangardo-
wej formie miało nadać skwerowi no-
woczesnego charakteru, jednak od lat 
niszczała

– Rrzeźba nie była poddawana  pra-
com konserwatorskim, a przeprowa-
dzone wcześniej nieumiejętne naprawy 
doprowadziły do jej dalszej korozji. 
Inwestycja pozwoliła na przywrócenie 
śródmiejskiego charakteru miejsca, 
a cały obszar zyskał na estetyce – pod-
kreśla prezydent Rudy Śląskiej Graży-
na Dziedzic.

W ramach projektu przeprowadzono 
konserwację rzeźby i postumentu. 
Oczyszczono również i zabezpieczono 
nieckę zbiornika, w której znajduje się 
rzeźba. Olimpijczyk został ustawiony 
pomiędzy 1965 a 1972 rokiem. Przed-
stawia ona ludzką postać, ukazaną 
w przyklęku, z prawym kolanem opar-
tym na podłożu. Lewa ręka wyciągnię-
ta jest do góry, ponad głową postaci, 
a w dłoni osadzony jest cylindryczny 
znicz. Autorstwo rzeźby przypisywane 
jest rudzkiemu artyście Piotrowi Lato-
sce (ur. 1911 r., zm. 2004 r.). Miasto nie 
posiada jednak dokumentów potwier-
dzających tę tezę. AP
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Pomagamy doznającym przemocyPopychanie, poniżanie, 
izolowanie, bicie, szarpanie, 
wyzwiska, wulgaryzmy…
najczęściej dzieje się to  
„za zamkniętymi drzwiami”, 
gdzie sprawca ma przewagę, 
kontrolę i czuje się 
bezkarny. To przemoc, która 
wciąż stanowi ogromny 
społeczny problem.  
ośrodek interwencji 
Kryzysowej pomaga  
osobom pokrzywdzonym 
i doznającym przemocy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ru-
dzie Śląskiej powstał w styczniu 2008 roku. 
Od początku swojej działalności udziela 
wsparcia i pomocy osobom doznającym 
przemocy. To pomoc psychologiczna, praw-
na, socjalna, terapeutyczna, interwencyjna 
czy doradcza.

– Udzielane przez psychologa wsparcie 
ma na celu rozładowanie narastających emo-
cji i kryzysów psychicznych. Pomaga ono 
w podjęciu wielu trudnych, ale często kluczo-
wych decyzji życiowych. Pomoc może mieć 
charakter jednorazowy jak również trwać kil-
ka tygodni. Zatrudnieni w ośrodku specjaliści 

w swojej codziennej pracy wyko-
rzystują szeroki wachlarz metod 
i narzędzi. Począwszy od wspie-
rającego kontaktu indywidualne-
go, poprzez pracę w ramach kon-
sultacji par, na zajęciach grupo-
wych kończąc – wyjaśnia Rafał 
Szpak dyrektor Ośrodka Inter-
wencji Kryzysowej.

– Zgłaszające się po pomoc 
osoby mogą liczyć na doświad-
czonych pracowników socjal-
nych, którzy w sytuacji tego wy-
magającej skierują klienta do 
specjalistycznego ośrodka celem 
zabezpieczenia doraźnego schro-
nienia. Ponadto dla klientów 
ośrodka dostępny jest radca 
prawny, który pomaga w przygo-
towaniu pism do sądu, policji 
oraz w zredagowaniu odpowie-
dzi na pisma procesowe kierowa-
ne do klientów OIK – dodaje Rafał Szpak.

Oferta Ośrodka obejmuje działania adre-
sowane do osób stosujących przemoc w ro-
dzinie. Warunkiem skorzystania z oddziały-
wań korekcyjno-edukacyjnych jest przyzna-
nie się osoby stosującej przemoc domową do 
jej stosowania, a także chęć zmiany swojej 
postawy. 

Poza kontaktem osobistym OIK udziela 
wsparcia i pomocy poprzez zdalne formy ko-
munikacji. Ten rodzaj kontaktu był dostoso-
wany do niełatwej rzeczywistości w czasie 

trwającej pandemii COVID-19. W związku 
z doświadczeniami związanymi z licznymi 
obostrzeniami (kwarantanną, izolacją domo-
wą, nauką zdalną dzieci itp.) w okresie 
wzmożonej zapadalności na COVID-19 oraz 
możliwością kolejnych ograniczeń covido-
wych jakie mogą wystąpić na jesieni, władze 
Miasta podjęły decyzję o udziale w konkur-
sie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej, w ramach Programu 
osłonowego „Wspieranie Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje warsztaty w formie: 
grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie,• 
grupy edukacyjno-profilaktycznej dla kobiet zagrożonych • 
przemocą,
grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc,• 
szkolenia o tematyce antyprzemocowej adresowane do • 
pracowników instytucji miejskich. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.. 
Zgłoszony projekt ma charakter profilaktycz-
no-edukacyjny. Ma on zwrócić uwagę miesz-
kańców na zjawisko przemocy. 

– Celem programu jest  uświadomienie 
mieszkańcom, że izolacja domowa spowodo-
wana pandemią, nie stanowi przyzwolenia 
dla sprawcy na jego działanie i w żadnym 
wypadku nie powoduje jego bezkarności. 
Program przypomina o możliwościach „tu 
i teraz” jakie mają osoby doznające przemo-
cy, ale także przygotowuje na to, co może 
nastąpić za kilka tygodni lub miesięcy – tłu-
maczy Rafał Szpak.

Niewątpliwą wartością programu jest 
współpraca jednostek i służb zajmujących się 
działaniami antyprzemocowymi. W szcze-
gólności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
(odpowiedzialnego za przygotowanie projek-
tu), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie, Wydziału 
Oświaty, Wydziału Zdrowia, a także Policji 
i Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej.

 Obecnie w OIK prowadzone są dwie gru-
py edukacyjno-profilaktyczne dla kobiet za-
grożonych lub doświadczających przemocy, 
a od 20 września ruszy grupa wsparcia dla 
kobiet. W każdy poniedziałek września 
w Ośrodku odbywają się warsztaty dla peda-
gogów i psychologów szkół podstawowych, 
a w październiku odbędzie się spotkanie 
z dyrektorami szkół podstawowych.

ZAPRASZAMY
OSOBY STARSZE, NIESAMODZIELNE*,  
KTÓRE WYMAGAJĄ OPIEKI MEDYCZNEJ

DO BEZPŁATNEGO POBYTU
W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ
*DLA KOGO WSPARCIE?
Wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych (głównie po 65 roku życia) zamieszkujących na  
terenie Rudy Śląskiej, które są bezpośrednio po, lub w okresie do 12 miesięcy od przebytej  
hospitalizacji, lub istnieje u nich ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie i które ze względu 
na stan zdrowia wymagają wsparcia pielęgniarki, opiekuna i stałej rehabilitacji zapobiegających 
skierowaniu do szpitala.

Kryteria udziału we wsparciu  
w ramach projektu pn.  

Dzienny Dom Opieki Medycznej 
w Rudzie Śląskiej m.in.: 

• zamieszkiwanie  
na terenie Rudy Śląskiej 

• chęć uczestnictwa w Projekcie 
• posiadanie skierowania 

do dziennego domu opieki 
medycznej 

• wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych ________

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

SZPITAL MIEJSKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
BUDYNEK DMINISTRACJI

TOMASZ KONTNY
tel. 609 665 546, ul. Wincentego Lipa 2  

41-712 Ruda Śląska

CO ZAPEWNIAMY?
W ramach Dziennego Domu opieki Medycznej 
(DDoM) w Rudzie Śląskiej zapewniamy bez-
płatną dzienną opiekę od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 7:00-17:00, świadczoną przez 
profesjonalny zespół terapeutyczny, zgodnie ze 
standardem DDoM określonym przez Minister-
stwo zdrowia, w tym m.in.:

opiekę pielęgniarską, psychologiczną, logo-• 
pedyczną, wsparcie opiekuna medycznego, 
a także porady dietetyka
kompleksową codzienną rehabilitację i te-• 
rapię zajęciową
konsultacje i opiekę lekarza geriatry, lekarz • 
rehabilitacji medycznej i lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego
badania diagnostyczne i konsultacje spe-• 
cjalistyczne
edukację pacjentów w zakresie samoopieki • 
i samopielęgnacji
wyżywienie i w razie potrzeby (decyduje • 
lekarz) transport do i z DDoM

Czas i zakres wsparcia udzielanego w ramach 
DDoM będzie ustalany dla każdego pacjen-
ta indywidualnie, w zależności od jego sta-
nu zdrowia i jego potrzeb zdiagnozowanych 
przez zespół terapeutyczny DDoM (minimalnie 
30 dni, a maksymalnie 120 dni roboczych, 4-8 
godzin dziennie)

JAK SKORZYSTAĆ!
Trzeba złożyć do biura DDoM (Ruda Śląska 
ul. Wincentego Lipa 2, Budynek administracji, 
Dział Metodyczno-organizacyjny) komplet do-
kumentów rekrutacyjnych:

skierowanie i Kartę oceny świadczenio-• 
biorcy – wystawione przez lekarza ubezpie-
czenia zdrowotnego (np. lekarza Poz lub 
ze szpitala). Dokumenty powinny zawierać 
pieczątkę i podpis lekarza kierującego oraz 
pielęgniarki wraz z datą podpisu.
Formularz zgłoszeniowy do projektu  • 
– dokument wypełniany przez pacjenta.

Wzory wszystkich dokumentów rekrutacyj-
nych dostępne są w biurze DDoM (Ruda Śląska 
ul. Wincentego Lipa 2).

Przyjmowanie pacjentów do objęcia wspar-
ciem DDoM odbywa się na bieżąco, uwzględ-
niając dostępność wolnych miejsc i kolejność 
zgłoszeń.
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pomagamy

Zagrali dla Eli

Elżbieta Żurek podczas koncertu 
podziękowała wszystkim,  

którzy pomagają zebrać 
fundusze na jej leczenie.

ostatnie weekendy były bardzo owoc-
ne w koncerty i zbiórki funduszy na 
leczenie Elżbiety Żurek – długoletniej 
nauczycielki z I Liceum ogólnokształ-
cącego w Rudzie oraz społecznicz-
ki, która angażuje się w wiele akcji 
charytatywnych na terenie naszego 
miasta. poza uczniami jej liceum, do 
zbiórki włączyła się fundacja aktywni 
my. Tylko podczas koncertu „Razem 
możemy więcej – gramy dla Eli” ze-
brano kwotę 19 576,96 zł. 

Kolejny z koncertów odbył się w  Miej-
skim Centrum Kultury 14 września. Pani 
Elżbieta nie kryła wzruszenia z obecności 
tak wielu osób, które chcą jej pomóc w le-
czeniu.
– Ogromne podziękowania dla organi-

zatorów, artystów i obecnych na koncercie. 
Niesamowite jest to ile wsparcia otrzyma-
łam od wszystkich, to daje ogromną siłę do 
walki.  Koncert  był  cudowny,  zgromadził 
wykonawców  reprezentujących  różne  sty-
le, po zakończeniu wszyscy byli zaskocze-
ni, że spędziliśmy razem aż 3 godziny w tak 
cudownej atmosferze. Powtórzę po raz ko-
lejny wokół nas mieszkają cudowni ludzie, 
którzy mają serca pełne dobroci i pomaga-
ją  osobom,  które  potrzebują  wsparcia. 
Szczególne podziękowania dla profesorów 
i młodzieży z Mickiewicza, jestem dumna, 
że jestem jedną z nich – mówi Elżbieta Żu-
rek.

Uczniowie I LO  bardzo aktywnie włą-
czają się we wszystkie akcje organizowane 
przez fundację Aktywni My
– Z Elą znamy się z wielu akcji charyta-

tywnych, to społecznik, który nigdy nie od-
mawiał  wsparcia  i  pomocy  innym.  Kiedy 
Ela zdzwoniła dla nas po diagnozie i zapy-
tała  czy  warto  działać  my  nie  mieliśmy 
wątpliwości.  Jest  wokół  nas  tylu  fanta-
stycznych  ludzi,  którzy  chcą  Eli  pomóc. 
Młodzież z Mickiewicza spisaał się na me-
dal. Wszyscy chcą działać i to jest budują-
ce, że ta pomoc dla Eli dopiero się rozkrę-
ca – powiedziała Anna Sorek z Fundacji 
Aktywni My.

Przypomnijmy, że jedyną szansą na wy-
leczenie 58- latki jest specjalistyczna tera-
pia Car T-Cell. To nowoczesna metoda le-
czenia, która polega na „przeprogramowa-
niu” limfocytów pacjenta tak, aby „rozpo-
znały” one komórki nowotworowe i zaczę-
ły z nimi walczyć. Chodzi o to, żeby orga-
nizm sam zwalczył raka. Koszt leczenie to 
ok. 1,5 mln zł. Można dołączyć do zbiórki 
pod adresem www.siepomaga.pl/walka-el-
zbiety.  AP

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
syndyk masy upadłości mariusza pochopień w postępowaniu upadłościo-
wym prowadzonym przed sądem Rejonowym w gliwicach wydział XII go-
spodarczy, sygn. akt XII gUp 149/21 ogłasza przetarg na sprzedaż:

prawa własności nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny nr 3 w budyn-
ku wielorodzinnym), położonej w Rudzie Śląskiej (41-706 Ruda Śląska), 
przy ul. międzyblokowej 12a, księga wieczysta nr gL1s/00041644/3 pro-
wadzona przez sąd Rejonowy Rudzie Śląskiej wydział V ksiąg wieczystych. 
Cena wywoławcza wynosi 127 000,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy 
złotych). wadium w wysokości 12 700,00 zł płatne na rachunek bankowy 
masy upadłości – 71 1090 1766 0000 0001 4751 6482. 

W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania.  
powierzchnia lokalu: 34,40 m2.

otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2021 r. o godzinie 10:00, 
w siedzibie syndyka, ul. młyńska 2/1, gliwice. 

warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej 
i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do 
dnia 6 października 2021 r., godz. 9:45 (ostateczna data dostarczenia ofer-
ty do kancelarii syndyka). oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna 
być umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopi-
skiem:

w przetargu na nieruchomość lokalową: „nIE oTwIERaĆ – pRZETaRg ma-
RIUsZ poCHopIEŃ - sygn. akt XII gUp 149/21”,

oraz musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. ofertę należy  
złożyć na adres: „kancelaria Radcy prawnego macieja Bobkowskiego, 
ul. młyńska 2/1, 44-100 gliwice”. Regulamin przetargu dostępny jest  
w ww. kancelarii. Dostępny drogą elektroniczną, zapytania kierować  
na: m.bobkowski@mlynska2.pl. Informacje udzielane pod numerami tele-
fonu 608-095-400 oraz 32 230-74-24.

Badania wstępne• 
Badania okresowe• 
Badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni)• 
Badania dla pracowników pracujących na wysokości• 
Badania dla osób kierujących pojazdami (kierowców)• 
Badania dla osób ubiegających się o prawo  • 
jazdy oraz dla kierowców wszystkich kategorii
Świadectwa kwalifikacyjne kierowców• 
Badania sanitarno-epidemiologiczne• 
Badania uczniów szkół  • 
ponadgimnazjalnych i studentów

ogłosZEnIa

góRnICTwo

12 Rocznica katastrofy 
18 września 2009 roku doszło do jednej  

z największych katastrof w polskim gór-
nictwie. W KWK Wujek – Ruch Śląsk do-
szło do zapalenia się metanu, a następnie 
do jego wybuchu. Ta straszna tragedia wy-
darzyła się 1050 metrów pod ziemią, pod-
czas porannej zmiany. 20 górników zmar-
ło, a 36 zostało rannych. Aby uczcić pa-
mięć o ofiarach tej katastrofy, w kościele 
Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach, 
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pRomoCja ZaByTków

WORK it OUT 2021
od jutra, przez tydzień (23-30 września br.) można głosować na najlepszy klip pro-
mujący zabytki przemysłowe. Tancerze z rudzkiego studia Tańca i Ruchu progress 
po raz drugi włączyli się do zabawy, organizowanej przez  Europejski szlak Dziedzic-
twa przemysłowego ERIH. w tym roku zatańczyli nie tylko na Ficinusie, ale również 
na wielkim piecu Huty „pokój”. warto podkreślić, że oba te obiekty należą do pre-
stiżowego szlaku. głosowanie odbywa się na Facebooku. „Lajki” należy zostawiać 
na profilu ERIH pod klipem z Rudy Śląskiej. – W ubiegłym roku materiał z Rudy Ślą-
skiej zdobył najwięcej głosów i okazał się najlepszy. Powtórzmy ten sukces! – apelu-
je krzysztof piecha, naczelnik wydziału komunikacji społecznej i promocji miasta.

WORK it OUT to happening taneczny 
promujący Dzień Kultury Przemysłowej. 
–  Idea  tego  przedsięwzięcia  jest  taka,  że 
w  tym  samym  czasie  w  różnych  krajach, 
ludzie  tańczą  ten  sam  układ  na  terenach 
zabytków  techniki  – tłumaczy naczelnik 
Piecha. – Dzięki wspólnej  inicjatywie  zy-
skujemy  nowe  spojrzenie  na  otaczające 
nas ślady zabytków przemysłowych, doce-
niamy  ich  piękno,  które  doskonale widać 
na materiale zarejestrowanym na rudzkich 
obiektach. We wspomnianym  filmiku  uro-
kliwość  zabytkowej  kolonii  robotniczej 
„Ficinus” zderza się z surowością monu-
mentalnego Wielkiego Pieca, jakby były to 

obiekty z różnych światów, a dzieli je zale-
dwie kilka kilometrów. Zachęcam Państwa 
do obejrzenia wyniku prac naszych tance-
rzy i oddania „lajka” na teledysk, który od 
jutra można będzie obejrzeć na profilu Eu-
ropejskiego  Szlaku  Dziedzictwa  Przemy-
słowego,  którego międzynarodowa nazwa 
to European Route of Industrial Heritage 
– ERIH – dodaje.

WORK it OUT jest organizowany od 
2018 roku. Specjalnie na tę okazję opraco-
wywana jest  muzyka i choreografia, którą 
muszą opanować tancerze. Relacje ze 
wszystkich obiektów biorących udział w  
happeningu ukazują się na profilu Europej-

odbyło się nabożeństwo, podczas którego 
władze miasta, przedstawiciele górnictwa, 
związkowcy oraz rodziny poległych górni-
ków oddali  hołd tragicznie zmarłym pra-
cownikom rudzkiej kopalni. Złożono rów-
nież kwiaty pod pomnikiem upamiętniają-
cym górników, którzy odeszli na „wieczną 
szychtę”. Znicze zapalono przy figurze św. 
Barbary w cechowni.

AP Kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym górników złożył Krzysztof Mejer.

skiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowe-
go ERIH na Facebooku. W ostatnim tygo-
dniu września każdy może oddać głos na 
ulubiony materiał, a za największą liczbę 
„lajków” organizatorzy przewidzieli na-
grody finansowe. 

Tegoroczna polska edycja WORK it 
OUT była częścią święta Szlaku Zabytków 
Techniki INDUSTRIADA. –  Uczestnicy 
tego wydarzenia na Ficinusie mogli podzi-
wiać rudzkich tancerzy w akcji i dołączać 
do  zabawy  – przypomina Krzysztof Pie-
cha. Warto dodać, że w sumie tańczono na 

35 obiektach w 14 krajach, od Ukrainy 
i Łotwy po Portugalię, Wielką Brytanię, 
Norwegię i Włochy. W Polsce WORK it 
OUT odbył się w 7 zabytkach techniki 
Górnego i Dolnego Śląska. Poza rudzkim 
Ficinusem były to: Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu, Zabytkowa Kopal-
nia Srebra w Tarnowskich Górach, Mu-
zeum Hutnictwa w Chorzowie, historycz-
ne osiedle robotnicze Nikiszowiec w Kato-
wicach, Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” 
w Rybniku, a także Stara Kopalnia w Wał-
brzychu. AS
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Tancerze z rudzkiego Studia Tańca i Ruchu Progress 
promują zabytki techniki.
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EurOpEjSKiE�DNi�DziEDzictWA�

Weekendowe atrakcje 
Miniony�weekend�w�rudzie�Śląskiej�był�pełen�atrakcji!�W�ramach�Europejskich�Dni�Dziedzictwa�odbył�się�piknik�
przy�zabytkowym�piekaroku�w�rudzie,�podczas�którego�można�było�zobaczyć�jak�wygląda�wypiek��w�takim�piecu�
oraz� spróbować�pysznego�chleba� z�piekarni�–�cukierni� „jakubiec”� z� „tustym”.�zainteresowaniem�mieszkańców�
cieszył�się�także�spacer��z�Miejskim�Konserwatorem�zabytków�po�zrewitalizowanej�koksowni�„Orzegów”�oraz�nie-
dzielne�spotkanie�na�Ficinusie,�o�„warzyniu,�pichcyniu�i�gotowaniu”.�� Foto: UM Ruda Śląska

Łukasz Pogorzelski z Buldog Coffee Roasting zdradził 
uczestnikom spotkania tajniki parzenia aromatycznej kawy.

Spacer z Miejskim Konserwatorem Zabytków po zrewitalizowanej 
koksowni Orzegów cieszył się zainteresowaniem mieszkańców.

Rudzki kucharz Michał Kaczmarczyk, 
szef kuchni Druid PUB, wygłosił 

prelekcję pt. „Śląski finger food”.
OGŁOSzENiA

Przy piekaroku nie zabrakło wielu atrakcji dla najmłodszych 
przygotowanych przez Muzeum Miejskie. 

W bibliotece na Ficinusie odbyło się spotkanie autorskie  
z Dorotą Świtałą-Trybek i Joanną Świtałą-Mastalerz.

Imprezę przy piekaroku poprowadziła konferansjerka
i prezenterka radiowa Inga Papkala.

Podczas pikniku przy piekaroku można było skosztować chleba z tustym 
oraz zobaczyć jak wygląda proces wypieku chleba.

prEzyDENt�MiAStA 
ruDA�ŚląSKA�

informuje�o�wywieszeniu�na�tablicy�ogłoszeń�urzędu�Miasta� 
(ii�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)� 

następujących�wykazów�nieruchomości:

–�wykaz�nieruchomości,�która�zostanie�oddana�w�najem�
z�przeznaczeniem�pod�wycinkę�drzew�w�rej.�ul.�chryzantem,

–�wykaz�nieruchomości,�która�zostanie�oddana�w�najem�
z�przeznaczeniem�pod�wycinkę�drzew�w�rej.�ul.�Szyb�powietrzny.
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PrEZydENt�MIAStA�rudA�ŚląSkA�
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.09.2021 r. do dnia 
13.10.2021�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-
Rudzie przy ulicy Chryzantem, oznaczonej numerem geodezyjnym 2131/213 

o�powierzchni�1156�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�zapisanej�na�karcie�mapy�8�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej�pod�
nr�kW�Gl1S/00003961/3,�która�w�drodze�przetargu�nieograniczonego�zostanie�

sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MM1). 
Przedmiotowa�działka�zostanie�sprzedana�łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/10�część�
działki�nr�2136/213�o�powierzchni�3655�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�k.m.�8,�nr�kW�
Gl1S/00003961/3�– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: MM1, 

2R-MN).  Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�293.000,00�zł.

PrEZydENt�MIAStA�rudA�ŚląSkA�
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.09.2021 r. do dnia 
13.10.2021�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-
Rudzie przy ulicy Chryzantem, oznaczonej numerem geodezyjnym 2129/213 

o�powierzchni�1053�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�zapisanej�na�karcie�mapy�8�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�
Gl1S/00003961/3,�która�w�drodze�przetargu�nieograniczonego�zostanie�sprzedana�

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbole planu: MM1, 2R-

MN). Przedmiotowa�działka�zostanie�sprzedana�łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/10�
część�działki�nr�2136/213�o�powierzchni�3655�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�k.m.�8,�nr�
kW�Gl1S/00003961/3�– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: 

MM1, 2R-MN). Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�273.000,00�zł.

PrEZydENt�MIAStA�rudA�ŚląSkA�
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.09.2021 r. do dnia 
13.10.2021�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-rudzie�
przy ulicy Chryzantem,�oznaczonej�numerem�geodezyjnym�2128/213�o�powierzchni�

930 m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�zapisanej�na�karcie�mapy�8�oraz�w�księdze�wieczystej�
prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�Gl1S/00003961/3,�
która�w�drodze�przetargu�nieograniczonego�zostanie�sprzedana�z przeznaczeniem 

pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MM1).�Przedmiotowa�działka�
zostanie�sprzedana�łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/10�część�działki�nr�2136/213�
o�powierzchni�3655�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�k.m.�8,�nr�kW�Gl1S/00003961/3�

– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: MM1, 2R-MN).  
Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�249.000,00�zł.

PrEZydENt�MIAStA�rudA�ŚląSkA�
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.09.2021 r. do dnia 
13.10.2021�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�
-�rudzie�przy�ulicy�Chryzantem,�oznaczonej�numerem�geodezyjnym�2127/213�

o�powierzchni�1027�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�zapisanej�na�karcie�mapy�8�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej�pod�
nr�kW�Gl1S/00003961/3,�która�w�drodze�przetargu�nieograniczonego�zostanie�

sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MM1). 
Przedmiotowa�działka�zostanie�sprzedana�łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/10�część�
działki�nr�2136/213�o�powierzchni�3655�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�k.m.�8,�nr�kW�
Gl1S/00003961/3�– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: MM1, 

2R-MN).��Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�268.000,00�zł.

PrEZydENt�MIAStA�rudA�ŚląSkA�
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.09.2021 r. do dnia 
13.10.2021�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-
Rudzie przy ulicy Chryzantem,�oznaczonej�numerem�geodezyjnym�2126/213�

o�powierzchni�1149�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�zapisanej�na�karcie�mapy�8�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej�pod�
nr�kW�Gl1S/00003961/3,�która�w�drodze�przetargu�nieograniczonego�zostanie�

sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MM1). 
Przedmiotowa�działka�zostanie�sprzedana�łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/10�część�
działki�nr�2136/213�o�powierzchni�3655�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�k.m.�8,�nr�kW�
Gl1S/00003961/3�– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: MM1, 

2R-MN). Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�291.000,00�zł.

PrEZydENt�MIAStA�rudA�ŚląSkA�
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.09.2021 r. do dnia 
13.10.2021�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-
Rudzie przy ulicy Chryzantem, oznaczonej numerem geodezyjnym 2130/213 

o�powierzchni�1105�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�zapisanej�na�karcie�mapy�8�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�
Gl1S/00003961/3,�która�w�drodze�przetargu�nieograniczonego�zostanie�sprzedana�

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu MM1). 

Przedmiotowa�działka�zostanie�sprzedana�łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/10�część�
działki�nr�2136/213�o�powierzchni�3655�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�k.m.�8,�nr�kW�
Gl1S/00003961/3�– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: MM1, 

2R-MN). Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�283.000,00�zł.

PrEZydENt�MIAStA�rudA�ŚląSkA�
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.09.2021 r. do dnia 
13.10.2021�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-
Rudzie przy ulicy Chryzantem,�oznaczonej�numerem�geodezyjnym�2134/213�

o�powierzchni�2133�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�zapisanej�na�karcie�mapy�8�oraz�
w�księdze�wieczystej�prowadzonej�przez�Sąd�rejonowy�w�rudzie�Śląskiej�pod�nr�kW�
Gl1S/00003961/3,�która�w�drodze�przetargu�nieograniczonego�zostanie�sprzedana��

z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 2R-MN). 

Przedmiotowa�działka�zostanie�sprzedana�łącznie�z�udziałem�wynoszącym�1/10�część�
działki�nr�2136/213�o�powierzchni�3655�m2,�użytek�„Bp”,�obręb�ruda,�k.m.�8,�nr�kW�
Gl1S/00003961/3�– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: MM1, 

2R-MN). Cena�wywoławcza�(netto)�do�przetargu�wynosi�453.000,00�zł.

PrEZydENt�MIAStA�
rudA�ŚląSkA�

wykonujący�zadania�z�zakresu�administracji�
rządowej�informuje�o�wywieszeniu�
na�tablicy�ogłoszeń�urzędu�Miasta�
(II�piętro,�naprzeciw�pokoju�215)�

wykazu�nieruchomości�gruntowych�
zlokalizowanych�w�rudzie�Śląskiej�w�rejonie�

ulicy�Piotra�Skargi�przewidzianych�do�
oddania�w�najem�na�okres�do�30.06.2024�
r.�z�przeznaczeniem�pod�istniejące�garaże�
wolnostojące�nr:�73,�80�wraz�z�terenem�
niezbędnym�do�korzystania�oraz�drogę.

PrEZydENt�
MIAStA� 

rudA�ŚląSkA�
informuje o wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń�urzędu�Miasta,�wykazów�

dotyczących�oddania�w:
–�najem�gruntu�przy�ul.�Pokoju�4A,
–�najem�gruntów�pod�garaże�przy�
ul.�Chorzowskiej�–�kolistej�oraz�
Wita�Stwosza,�które�przydzielone�
zostaną�w�trybie�bezprzetargowym�
na�podstawie�umów�najmu�gruntu,��
zawartych�na�czas�oznaczony�do�3�lat.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

OSIEDLOWE DOMY KULTURY
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają na zajęcia

ODK RSM 
„METEOR

w Nowym Bytomiu

Zaprasza na zajęcia:
Taniec: balecik – dzieci 4-6 lat, taniec 1. 
nowoczesny  – dzieci 5-6 lat, Modern/
Jazz – dzieci 7-11 lat,
Plastyka,2. 

ODK RSM „PULSAR” W WIRKU
Modelarstwo,3. 
Gitara elektryczna,4. 
Gitara akustyczna,5. 
Język angielski,6. 
Zajęcia wokalne,7. 
Callaneti cs,8. 
Zumba,9. 
 Zdrowy kręgosłup.10. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 242-09-34,
e-mailowo: pulsar@rsm.com.pl, FB: www.facebook.com/odkpulsar

lub w ODK „Pulsar” Ruda Śląska 10, ul. Różyckiego 30

Klub Malucha,1. 
Rytmika,2. 
Zespoły taneczne: „Smyki”, „Smile”, „Mini 3. 
Promyczki”, „Promyczki”, „Mayday”, „Fe-
rvor”,
Język angielski,4. 
Capoeira,5. 

ODK RSM „MATECZNIK” W RUDZIE

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 248-30-20, 
e-mailowo: matecznik@rsm.com.pl, FB: ODK Matecznik 
lub w ODK „Matecznik” Ruda Śląska 1, ul. Norwida 26. 

Zaprasza na zajęcia: Ju-Jitsu,6. 
Gitara,7. 
Plastyka,8. 
Gimnastyka 45+,9. 
Callaneti cs,10. 
Rękodzieło,11. 
Skat Klubu,12. 
HDK,13. 
Świetlica.14. 

Fitness (fi t ball, total body) 1. 
– wtorki i czwartki o godz. 18.45,
Gimnastyka dla Seniorów 2. 
– wtorki i czwartki o godz. 17.30. 
Szachy – wtorki i czwartki 3. 
o godz. 16.00. 

ODK RSM „COUNTRY” W BYKOWINIE 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 240-70-90 (po godz. 14), 
e-mailowo: country@rsm.com.pl, FB: ODK RSM Country
  lub w ODK „COUNTRY” Ruda Śląska 5, ul. Sztygarska 9.

Joga – poniedziałki o godz. 17.30, środy 4. 
o godz. 19,00. 
Szkoła Tańca Arabeska – czwartki 5. 
o godz. 16.30. 
Język angielski – zajęcia od paździer-6. 
nika,
Robotyka – zajęcia od października,7. 
Ju-jitsu – zajęcia od października,8. 
Plastyka – zajęcia od października9. 

Zaprasza na zajęcia:

Fitness,1. 
Aktywny senior (zajęcia fi tness 50+),2. 
J. angielski (grupa młodsza 6-8 lat),3. 

ODK RSM ,,METEOR” W NOWYM BYTOMIUODK RSM ,,METEOR” W NOWYM BYTOMIU

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 342-20-05, 
e-mailowo: meteor@rsm.com.pl, FB: ODK RSM Meteor lub

w ODK „Meteor” Ruda Śląska 9, ul. Dworaka 9

Zaprasza na 
zajęcia:

J. angielski (grupa starsza 9-12 lat),4. 
Tańce (grupa starsza 10-14 lat),5. 
Rytmika (dzieci przedszkolne),6. 
Szachy,7. 
Zajęcia świetlicowe (tenis stołowy, piłka-8. 
rzyki, gry planszowe).

Zumba dla dzieci,1. 
Akademia Malucha,2. 

ODK RSM ,,NEPTUN” W ORZEGOWIE

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 340-13-69, 
e-mailowo: neptun@rsm.com.pl, FB: ODK RSM Neptun 
lub w ODK „Neptun” Ruda Śląska 4, ul. Zielińskiego 8.

Zaprasza na 
zajęcia:

Plastyka,3. 
Robotyka,4. 
Język angielski,5. 
Aerobik,6. 
Pilates.7. 

Języki angielski, hiszpański, niemiecki,1. 
Język polski dla obcokrajowców,2. 
Zajęcia fi tness oraz zajęcia taneczne,3. 
BPU,4. 
Joga,5. 
Pilates,6. 
Zumba,7. 

ODK RSM „JOWISZ” W GODULI
Zdrowy Kręgosłup – zajęcia poranne,8. 
Zajęcia taneczne „Studio Tańca i Ruchu 9. 
Endorfi na”,
Formacja taneczna FLOW (dancehall),10. 
Zajęcia plastyczne,11. 
Poranki dla malucha – zajęcia poranne,12. 
Robotyka,13. 
Zajęcia komputerowe dla seniorów,14. 
Nauka gry na gitarze\ukulele. 15. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 340-11-02,
e-mailowo: jowisz@rsm.com.pl, FB: ODK RSM Jowisz lub 

w ODK „Jowisz” Ruda Śląska 3, ul. Joanny 12.

Oferta kulturalna 
na rok 2021\2022:

Plastyka1. 
Taniec2. 

ODK RSM „MUZA” W HALEMBIE 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 242-66-81, 
e-mailowo: muza@rsm.com.pl lub w ODK „Muza” 

Ruda Śląska 6, ul. Energetyków 25

Rozpoczęcie zajęć od października

Rękodzieło3. 
Zajęcia fi tness4. 
Zajęcia dla najmłodszych5. 

9
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Realizacja rzeczowego funduszu remontowego  
za I półrocze 2021 r.

MAKSYMA NA  
WRZESIEŃ 2021
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Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa
„Nasze szczęście nie zależy  

od posiadania rzeczy,  
lecz od posiadania radości”.

Michel de Montaigne

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	 537,84
2	 Wojciecha	Bogusławskiego	14	 Wymiana	wodomierzy	 268,92
3	 Stanisławy	Wysockiej	31	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	759,44
	 	 Wymiana	wodomierzy	 537,84
	 Stanisławy	Wysockiej	31	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego		 5	404,08
	 	 w	kuchni	i	łazience	
	 Stanisławy	Wysockiej	31	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego		 5	069,56
	 	 w	kuchni	i	łazience	oraz	przewodu	spalinowego
4	 Wojciecha	Bogusławskiego	7	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	kuchni	 9	640,17
5	 Wojciecha	Bogusławskiego	9	 Wymiana	wodomierzy	 3	854,52
6	 Wojciecha	Bogusławskiego	5		 Wymiana	wodomierzy	 627,48
7	 Kardynała	Augusta	Hlonda	7	 Wymiana	wodomierzy	 1	972,08
8	 Królowej	Jadwigi	6,	A	 Wymiana	wodomierzy	 2	241,00
	 	 Wymiana	instalacji	elektrycznej	w	piwnicy		 10	245,19
	 	 oraz	montaż	uziomu	wyrównawczego	
9	 Adama	Huloka	5	 Wymiana	wodomierzy	 627,48
	 	 Wymiana	instalacji	elektrycznej	w	piwnicy	 5	035,42
	 	 oraz	montaż	uziomu	wyrównawczego	
10	 Heleny	Modrzejewskiej	1,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	wodomierzy	 89,64
11	 Joanny	28,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	wodomierzy	 89,64
	 Joanny	28B,	28C	 Remont	poziomej	instalacji	gazowej	 16	259,75
12	 Heleny	Modrzejewskiej	8,	A,	B,	C	 Wymiana	wodomierzy	 806,76
13	 Joanny	26,	A,	B,	C	 Wymiana	wodomierzy	 89,64
14	 Heleny	Modrzejewskiej	14,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 	 89,64
	 Heleny	Modrzejewskiej	14A	 Refundacja	za	wymianę	pieca	węglowego	 	 700,00
15	 Heleny	Modrzejewskiej	20,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 	 537,84
16	 Podlas	2	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	846,35
	 Podlas	2	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 24	008,69
	 Podlas	2	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	924,65
	 Podlas	2	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 1	837,07
17	 Podlas	8	 Wymiana	wodomierzy	 1	344,60
	 Podlas	8	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 14	090,52
18	 Podlas	10,	A,	B,	C,	D,	E	 Wymiana	wodomierzy	 1	613,52
	 Podlas	10C	 Odśnieżenie	i	odlodzenie	koryta	oraz	położenie	papy	na	dachu	 10	734,30
19	 Podlas	14	 Wymiana	wodomierzy	 896,40
20	 Podlas	6	 Uszczelnienie	przewodu	spalinowego	w	łazience	 1	407,09
21	 Podlas	4	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	865,53
	 	 Wymiana	wodomierzy	 89,64
	 Podlas	4	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	740,28
	 Podlas	4	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 18	272,61
	 	 Naprawa	i	montaż	słupa	oświetleniowego	 1	176,74
22	 Czereśniowa	3,	A,	B	 Remont	cząstkowy	nawierzchni	asfaltowych	 1	966,10
	 	 na	drodze	dojazdowej	do	budynku	
	 Czereśniowa	3A	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 3	141,09
23	 Czereśniowa	5,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 1	254,96
	 	 Remont	cząstkowy	nawierzchni	asfaltowych	 1	908,40
	 	 na	drodze	dojazdowej	do	budynku	
	 Czereśniowa	5B	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	700,00
24	 Czereśniowa	9	 Montaż	nawodnionych	pionów	przeciwpożarowych	 46	560,48
	 	 Wykonanie	podłączenia	instalacji	p.poż.	do	przyłącza	 1	976,91
	 Czereśniowa	9	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 18	271,93
	 Czereśniowa	9	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	kuchni	 10	560,90
	 Czereśniowa	9	 Wymiana	pionu	kanalizacji	sanitarnej	w	kuchni	 8	343,56
25	 Czereśniowa	16	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 10	795,62
	 Czereśniowa	16B	 Wymiana	odcinka	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 2	838,67
	 Czereśniowa	16C	 Wymiana	odcinka	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienk.	 4	736,60
26	 Antoniego	Tiałowskiego	9,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	wodomierzy	 179,28

	 Antoniego	Tiałowskiego	9B	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	797,20
	 Wymiana	przykanalika	i	przebudowa	pionu	kanalizacji	w	piwnicy	 3	102,10
	 Antoniego	Tiałowskiego	9D	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 3	482,82
27	 Podlas	18	 Wymiana	wodomierzy	 717,12
	 	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 3	258,64
28	 Podlas	24	 Wymiana	wodomierzy	 627,48
29	 Podlas	22,	A,	B,	C,	D,	E	 Wymiana	wodomierzy	 89,64
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	884,71
	 Podlas	22C	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 14	555,84
	 Podlas	22E	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 2	289,78
30	 Podlas	20C	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 14	098,85
31	 Podlas	36,	A,	B,	C,	D,	E	 Docieplenie	dylatacji	 11	396,64
32	 Bytomska	5,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	wodomierzy	 89,64
	 Bytomska	5,	A,	B,	C	 Wymiana	rozdzielnic	głównych	i	głównych	linii	zasilających	 34	618,54
	 Bytomska	5B	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku		 9	437,64
	 	 oraz	drzwi	z	przedsionka	do	klatki	schodowej
33	 Podlas	26	 Montaż	nawodnionych	pionów	przeciwpożarowych		 45	723,07
	 	 wraz	z	przyłączem	wodociągowym	
	 	 Przebudowa	i	wymiana	poziomów	 21	193,19
	 	 kanalizacji	sanitarnej	w	piwnicy
	 	 Przebudowa	podejść	pod	piony	 5	290,36
	 	 kanalizacji	sanitarnej	w	piwnicy
34	 Joanny	7	 Remont	chodników	 25	704,98
35	 Joanny	9	 Wymiana	wodomierzy	 717,12
	 	 Remont	instalacji	domofonowej	 3	358,80
	 Joanny	9	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 2	242,09
36	 Joanny	3	 Wymiana	wodomierzy	 179,28
	 	 Remont	chodnika	 18	444,65
	 Joanny	3	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	wc	 11	111,54
37	 Fabryczna	2	 Remont	chodników	 13	932,14
38	 Przedszkolna	12	 Wymiana	wodomierzy	 89,64
39	 Fabryczna	6	 Wymiana	wodomierzy	 1	254,96
	 Fabryczna	6	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 2	320,55
40	 Przedszkolna	1,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 3	764,88
	 Przedszkolna	1	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 10	775,42
41	 	Przedszkolna	3,	A	 Wymiana	wodomierzy	 2	330,64
42	 Przedszkolna	5,	A,	B		 Wymiana	wodomierzy	 986,04
	 	 Instalacja	monitoringu	 4	154,67
43	 Przedszkolna	5B	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 14	181,54
43	 Przedszkolna	7,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 717,12
44	 Przedszkolna	13,	A,	B,	C	 Wymiana	wodomierzy	 1	344,60
45	 Stara	5,	A	 Wymiana	wodomierzy	 358,56
	 Stara	5,	A	 Remont	chodnika		 13	502,85
	 Stara	5A	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 11	614,03
46	 Karola	Goduli	25	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	 4	000,61
47	 Zasoby	A-1	 Przegląd	wyłączników	p.	pożarowych	 4	674,00
	 	 w	lokalach	mieszkalnych	i	użytkowych
	 	 Montaż	nawiewników	 1	911,60
	 	 Montaż	podjazdów	na	wózki	 5	194,29

TERMOMODERNIZACJA
48	 Joanny	7	 Docieplenie	budynku	i	roboty	dodatkowe	 523	457,97
	 	 (faktura	końcowa)
49	 Joanny	9	 Docieplenie	budynku	i	roboty	dodatkowe	 959	562,43
50	 Joanny	11	 Docieplenie	budynku	i	roboty	dodatkowe	 1	104	911,94
51	 Podlas	12	 Aktualizacja	audytu	energetycznego,	opinia	ornitologiczna		 3	688,33
	 	 i	chiropterologiczna,	opłata	skarbowa	za	likwidację	siedlisk	ptaków
52	 Podlas	20	 3	688,34
53	 Podlas	36	 3	688,34

PAWILONY
54	 Joanny	14	 Wymiana	systemu	zabezpieczenia	technicznego	 2	400,00
	 	 Remont	drogi	dojazdowej	i	parkingu	 128	590,22
	 	 Naprawa	i	odbudowa	studni	kanalizacyjnych	oraz	 6	100,18
	 	 naprawa	nawierzchni	z	kostki	przy	wejściu	do	hali	

Jak co roku podajemy realizację rzeczowego funduszu remontowego za okres 
I półrocza 2021 r. w zasobach wszystkich Administracji .



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

Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1.	 Zasoby	A-2	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 3	306,32
	 Objazdowa	7	 Wymiana	stolarki	okiennej	u	mieszkańca	 2	397,60
2.	 ks.	J.	Szymały	12,	12a,	12b	 Remont	chodnika	 4	380,67
	 ks.	J.	Szymały	6a,	6b,	6c	 Poszerzenie	chodnika	 12	252,19
	 ks.	J.	Szymały	4a,	4b,	4c	 Poszerzenie	chodnika	 9	055,07
	 ks.	J.	Szymały	12,	12a,	12b	 Wykonanie	nawierzchni	 15	220,12
	 	 chodnika	z	kostki	brukowej
	 Objazdowa	13,	13a,	13b	 Remont	schodów	terenowych	 6	672,25
	 Obr.	Westerpl.	9,	J.	Smolenia	6	 Zabudowa	znaku	drogowego	 569,49
	 J.	Markowej	15-17	 Zabudowa	znaku	drogowego	 2	198,01
	 P.	Niedurnego	38	 Zabudowa	znaku	drogowego	 195,57
	 P.	Niedurnego	38-38c	 Oznakowanie	miejsc	parkingowych	 11	756,71
	 Objazdowa	5,	J.	Markowej	17	 Oznakowanie	miejsc	parkingowych	 1	252,00
	 Objazdowa	7,	7a	 Oznakowanie	miejsc	parkingowych	 603,03
	 J.	Markowej	15-15c	 Oznakowanie	miejsc	parkingowych	 1	276,72
	 P.	Niedurnego	38-38c	 Zabudowa	progów	zwalniających	 3	175,39
3.	 P.	Niedurnego	38c	 Malowanie	klatki	schodowej	 139	498,41
	 Obr.	Westerplatte	13d,	13e,	13f	 Malowanie	klatek	schodowych	 53	460,36
	 Obr.	Westerplatte	9,	9a,	9b	 Częściowe	malowanie	klatek	schodowych	 13	241,85
	 	 po	robotach	elektr.
	 Ratowników	7a,	7b	 Malowanie	klatek	schodowych	 30	723,60
	 Ratowników	9a,	9b	 Malowanie	klatek	schodowych	 32	827,04
4.	 Obr.	Westerplatte	6e	 Awaryjna	wymiana	pionu	wod.-kan.	 13	445,40
	 Obr.	Westerplatte	8d	 Awaryjna	wymiana	pionu	wod.-kan.	 13	754,66
	 Obr.	Westerplatte	8a	 Awaryjna	wymiana	pionów	zimnej	wody	 24	774,18
	 Obr.	Westerplatte	8c	 Awaryjna	wymiana	pionu	zimnej	wody	 9	640,17
	 P.	Niedurnego	38a	 Awaryjna	wymiana	pionów	wod.-kan.	 38	011,60
	 Objazdowa	17	 Awaryjna	wymiana	pionów	zimnej	wody	 10	749,00
	 Pokoju	12	 Awaryjna	wymiana	pionu	wod.-kan.	 14	705,88
	 Kolista	7a	 Awaryjna	wymiana	pionu	wod.-kan.	 21	460,02
	 J.	Smolenia	2	 Awaryjna	wymiana	pionu	wod.-kan.	 14	827,09
	 J.	Smolenia	4	 Awaryjna	wymiana	pionu	wod.-kan.	 15	387,80
	 J.	Markowej	15b	 Awaryjna	częściowa	wymiana	pionu	wod.-kan.	 3	853,13
	 Objazdowa	15a	 Awaryjna	wymiana	poziomu	kanalizacji	sanitarnej	w	piwnicy	 5	380,83
	 J.	St.	Dworaka	9	 Awaryjna	wym.	pionu	zw,	cw,	cyrkulacji	 24	625,91
	 	 oraz	kanaliz.	sanitarnej
	 J.	St.	Dworaka	9b	 Awaryjna	wym.	pionów	zw,	cw,	cyrkulacji		 61	925,49
	 	 oraz	kanaliz.	sanitarnej	
	 J.	St.	Dworaka	11a	 Awaryjna	wym.	pionu	zw,	cw,	cyrkulacji		 12	314,58
	 	 oraz	kanaliz.	sanitarnej
	 J.	St.	Dworaka	9-9a	 Wymiana	zaworów	regulacyjnych	pod	pionami	c.w.u.	 7	297,09
	 J.	Markowej	15	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 28	757,88
	 J.	Markowej	15a	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 28	664,85
	 J.	Markowej	15b	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 30	302,32
	 J.	Markowej	15c	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 30	302,32
	 J.	Smolenia	6a	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 30	728,31
	 Pokoju	3	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 96	727,34
	 Objazdowa	7,	7a	 Inwentaryzacja	budynku	w	celu	wyk.		 3	419,40
	 	 przebudowy	instal.	gazowej
	 J.	Markowej	17,	17a	 Inwentaryzacja	budynku	w	celu	wyk.		 3	345,60
	 	 przebudowy	instal.	gazowej
	 Objazdowa	7,	7a	 Opracowanie	projektu	na	przebudowę	instalacji	gazowej	 6	018,39
	 J.	Markowej	17,	17a	 Opracowanie	projektu	na	przebudowę	instalacji	gazowej	 5	897,85
	 Spółdzielcza	1	 Awaryjna	przebudowa	przykanalika	kanalizacji	deszczowej	 4	268,22
	 J.	Markowej	17	 Awaryjna	przebudowa	kanalizacji	sanitarnej	w	poziomie	piwnic	 14	034,92
	 J.	Markowej	17a	 Awaryjna	przebudowa	kanalizacji	sanitarnej	w	poziomie	piwnic	 13	503,79
	 J.	Markowej	15,	15a	 Roboty	dodatkowe	przy	modernizacji	instalacji	gazowej	 5	283,64
	 J.	Markowej	15b	 Roboty	dodatkowe	przy	modernizacji	instalacji	gazowej	 2	641,82
5.	 Chorzowska	25,	25b	 Remont	i	modernizacja	instalacji	domofonowej	 9	990,00
	 Kolista	7a,	7b	 Remont	i	modernizacja	instalacji	domofonowej	 9	990,00
	 Kolista	5,	5a,	5b	 Remont	i	modernizacja	instalacji	domofonowej	 15	012,00
	 Spółdzielcza	7,	7a,	7b	 Remont	i	modernizacja	instalacji	domofonowej	 15	660,00
	 K.	Damrota	7	 Wym.	instalacji	i	osprzętu	oświetleniowego	na	kl.	schodowych	 4	626,32
	 P.	Niedurnego	38	 Naprawa	drzwi	szybowych	po	dewastacji	 2	783,31
	 Obr.	Westerplatte	13d,	13e,	13f	 Zabezpiecz.	przewodów	sieci	 3	207,60
	 	 domofonowej	przed	malowaniem
	 Ratowników	7a,	7b	 Zabezpiecz.	przewodów	sieci	 3	088,80
	 	 domofonowej	przed	malowaniem
	 Ratowników	9a,	9b	 Zabezpiecz.	przewodów	sieci	domofonowej	 3	088,80
	 	 przed	malowaniem
	 J.	Markowej	17,	Objazdowa	5	 Opracowanie	projektu	budowlanego	 1	194,86
	 	 na	oświetlenie	terenu	zewn.
	 J.	Markowej	15-15c	 Opracowanie	projektu	budowlanego	 1	218,46
	 	 na	oświetlenie	terenu	zewn.
	 K.	Damrota	7	 Opracowanie	projektu	budowlanego	 516,81
	 	 na	oświetlenie	terenu	zewn.

	 J.	Smolenia	2,	2a	 Opracowanie	projektu	budowlanego	 710,29
	 	 na	oświetlenie	terenu	zewn.
	 J.	Smolenia	4,	4a	 Opracowanie	projektu	budowlanego	 709,10
	 	 na	oświetlenie	terenu	zewn.
	 J.	Smolenia	6,	6a	 Opracowanie	projektu	budowlanego	 574,97
	 	 na	oświetlenie	terenu	zewn.
	 Objazdowa	7,	7a	 Opracowanie	projektu	budowlanego	na	oświetlenie	terenu	zewn.	 575,51
	 Pokoju	3,	3a	 Zabudowa	dodatkowego	słupa	oświetlenia	terenu	zewnętrznego	 6	028,64
	 Pokoju	20	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 5	277,12
	 P.	Niedurnego	38a	 Konserwacja	dźwigów	 153,90
	 P.	Niedurnego	38b	 Konserwacja	dźwigów	 6	682,93
	 P.	Niedurnego	38c	 Konserwacja	dźwigów	 492,88
	 P.	Niedurnego	38c	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	 31	988,79
6.	 P.	Niedurnego	38c	Dodatkowe	roboty	malarskie	podczas	malowania	kl.	schodowej	 5	346,00
	 P.	Niedurnego	40	 Awaryjna	naprawa	poszycia	dachu	 34	379,83
	 P.	Niedurnego	38	 Awaryjna	naprawa	poszycia	dachu	 35	128,13
	 P.	Niedurnego	38-38c	 Montaż	włazów	do	przykrycia	kanałów	energetycznych	 2	718,12
	 P.	Niedurnego	38	 Remont	posadzek	w	gankach	piwnicznych	 21	012,35
	 P.	Niedurnego	38b	 Remont	posadzek	w	gankach	piwnicznych	 21	454,78
	 P.	Niedurnego	38c	 Remont	posadzek	w	gankach	piwnicznych	 21	454,78
	 P.	Niedurnego	38,	38a	 Remont	posadzek	na	parterach	wejść	do	budynku	 11	029,17
	 P.	Niedurnego	38b,	38c	 Remont	posadzek	na	parterach	wejść	do	budynku	 10	902,12
	 J.	Smolenia	2,	2a	 Montaż	nowych	daszków	nad	wejściami	do	klatek	schodowych	 7	362,27
	 J.	Smolenia	4,	4a	 Montaż	nowych	daszków	nad	wejściami	do	klatek	schodowych	 7	349,92
	 Obr.	Westerplatte	11,	11a	 Remont	schodów	wewn.		 14	122,33
	 	 –	zejście	do	parteru	oraz	do	piwnicy
	 Obr.	Westerplatte	11b,	11c	 Remont	schodów	wewn.		 14	122,33
	 	 –	zejście	do	parteru	oraz	do	piwnicy
	 Obr.	Westerplatte	11d	 Remont	schodów	wewnątrz	klatki	schodowej	 7	061,13
	 Spółdzielcza	1,	1a,	1b	 Opracowanie	kosztorysu	inwestorskiego	 3	444,00
	 	 na	remont	balkonów
	 Spółdzielcza	3,	3a,	3b	 Opracowanie	kosztorysu	inwestorskiego	 3	936,00
	 	 na	remont	balkonów
	 Chorzowska	25-25b	 Odbudowa	placyku	gospodarczego	po	pożarze	 23	058,88
	 Obr.	Westerplatte	11b,	11d	 Naprawa	posadzki	oraz	ułożenie	 10	608,69
	 	 nowej	wykładziny	przemysł.
7.	 Chorzowska	23-23c	 Remont	balkonów	 142	606,19
	 Chorzowska	25-25b	 Remont	balkonów	 285	239,89
	 Chorzowska	29-29c	 Remont	balkonów	 285	171,01
	 Pokoju	20	 Awaryjna	naprawa	i	docieplenie	gzymsów	od	strony	wschodn	 17	882,77
	 Pokoju	20	 Awaryjna	naprawa	i	docieplenie	gzymsów	od	strony	zachodniej	17	882,77
8.	 J.	St.	Dworaka	9	 Awaryjna	wymiana	pionu	zw,	cw,	cyrkulacji	oraz	kanaliz.	sanit.	 1	586,31
	 J.	St.	Dworaka	9b	 Awaryjna	wymiana	pionu	zw,	cw,	cyrkulacji	oraz	kanaliz.	sanit.	 1	916,58
	 J.	St.	Dworaka	9-9c	 Wym.	zaworów	regulacyjnych	pod	pionami	ciepłej	wody	uż.	 470,05

ADMINISTRACJA NR 3 – RUDA

Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Bzów	1A-1B	 Konserwacja	instalacji	elektrycznej	 2	241,19
	 	 Projekt	budowlany	przebudowy	instalacji	gazowej	 4	428,00
2	 Bzów	5	 Konserwacja	instalacji	elektrycznej	 3	918,29
	 	 Wyprowadzenie	pionu	gazowego	na	klatkę	schodową	 263	999,59
	 	 oraz	wymiana	pionów	zwu,	cwu	i	cyrkulacji
3	 Fiołków	1	 Montaż	nawiewników	 453,60
	 	 Wymiana	pionów	zwu,	cwu,	cyrkulacji	i	kanalizacji	 63	975,83
	 	 Wykonanie	nawierzchni	z	kostki	pod	kontenery	 9	800,64
	 	 do	segregacji	śmieci
4	 Fiołków	2	 Wymiana	pionów	zwu,	cwu	i	cyrkulacji	 41	538,22
	 	 Wykonanie	i	montaż	nasad	hybrydowych	 9	712,44
5	 Fiołków	4	 Wymiana	okien	 3	925,67
	 	 Wymiana	pionów	zwu,	cwu	i	cyrkulacji	 21	325,26
6	 Fiołków	6	 Wykonanie	i	montaż	nasad	hybrydowych	 9	712,44
	 	 Wymiana	okien	 5	530,46
7	 Fiołków	10	 Konserwacja	instalacji	elektrycznej	 3	402,46
8	 Magazynowa	8	 Wymiana	okien	 2	973,02
9	 Adama	Mickiewicza	5,	7	 Montaż	nawiewników	 2	419,20
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	249,32
10	 Adama	Mickiewicza	6	 Wymiana	zaworów	podpionowych	zimnej	wody	 5	122,79
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 5	383,22
	 	 Wymiana	okien	 5	568,83
11	 Adama	Mickiewicza	8	 Wymiana	zaworów	podpionowych	zimnej	wody	 4	450,02
	 	 Wymiana	instalacji	co	w	piwnicy	 20	159,24
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 3	782,79
	 	 Wymiana	okien	 2	480,72
12	 Zofii	Nałkowskiej	2	 Modernizacja	dźwigu	 149	688,00
	 	 Wymiana	okien	 11	898,49
	 	 Konserwacja	instalacji	elektrycznej	 6	360,40
	 	 Naprawa	uszkodzonego	podestu	schodów	 569,67
	 	 Remont	instalacji	domofonowej	 14	022,72
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13	 Zofii	Nałkowskiej	4	 Przebudowa	instalacji	gazowej	w	mieszkaniach	 64	229,66
	 	 Przebudowa	instalacji	gazowej	–	budowa	 32	188,27
	 	 pionu	gazowego	na	klatce	schodowej
	 	 Wymiana	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 25	691,77
	 	 Wykonanie	podłączenia	instalacji	p.poż	 1	511,92
	 	 do	przyłącza	wodociągowego
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 2	177,79
	 	 Konserwacja	instalacji	elektrycznej	 21	783,92
	 	 Wymiana	administracyjnych	rozdzielnic	elektrycznych	 12	463,80
	 	 Wymiana	okien	 3	593,20
	 	 Montaż	nawiewników	 594,00
14	 Cypriana	Norwida	6	 Wymiana	zaworów	podpionowych	zimnej	wody	 9	514,65
	 	 Montaż	nawiewników	 410,40
	 	 Konserwacja	instalacji	elektrycznej	 3	504,10
	 	 Konserwacja	dźwigów	 2	913,69
15	 Cypriana	Norwida	14	 Wymiana	okien	 1	540,86
16	 Cypriana	Norwida	16	 Wymiana	okien	 7	103,29
17	 Cypriana	Norwida	18	 Docieplenie	sufitu	i	ściany	w	przedsionku	budynku	 3	006,55
	 	 Wymiana	okien	 5	568,82
18	 Cypriana	Norwida	19	 Naprawa	elewacji	 500,00
	 	 Naprawa	dylatacji	 10	414,76
19	 Cypriana	Norwida	20	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 6	089,02
20	 Cypriana	Norwida	21	 Naprawa	elewacji	 530,00
21	 Cypriana	Norwida	22	 Wykonanie	zjazdu	na	wózki	 3	663,55
22	 Cypriana	Norwida	23	 Naprawa	elewacji	 545,83
23	 Cypriana	Norwida	24	 Konserwacja	dźwigów	 212,39
	 	 Malowanie	klatek	schodowych,	pomieszczeń	zsypowych,		 135	297,32
	 	 wykonanie	gładzi	gipsowych
	 	 Wymiana	okien	 2	065,13
	 	 Awaryjne	uszczelnienie	instalacji	gazowej	 3	026,05
	 	 Konserwacja	instalacji	elektrycznej	 15	479,32
24	 Różana	2,	4	 Wymiana	pionów	wody	zimnej	i	kanalizacji	 109	022,72
	 	 Remont	chodnika	 53	063,10
25	 Słowiańska	3	 Wykonanie	w	trybie	awaryjnym	izolacji	ściany	fundamentowej	 21	735,86
	 	 od	strony	wejścia	Słowiańska	3G
	 	 Wykonanie	w	trybie	awaryjnym	izolacji	ściany	fundamentowej	 21	735,86
	 	 od	strony	balkonów	–	Słowiańska	3G
	 	 Wykonanie	w	trybie	awaryjnym	izolacji	ściany	fundamentowej	 21	735,86
	 	 od	strony	wejścia	–	Słowiańska	3F
	 	 Naprawa	ocieplenia	 1	099	731,99
	 	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	i	nietoperzy	 7	952,35
	 	 Wymiana	okien	 2	442,36
	 	 Remont	instalacji	domofonowej	 13	824,00
26	 Szyb	Powietrzny	5	 Montaż	kratek	na	kominy	 2	385,15
27	 Szyb	Powietrzny	7	 Wymiana	okien	 7	653,14
28	 Henryka	Wieniawskiego	14	 Wymiana	zaworów	podpionowych	 8	372,59
	 	 zimnej	wody
	 	 Wymiana	okien	 9	002,19
	 	 Konserwacja	dźwigów	 794,87
29	 Wolności	7	 Ekspertyza	techniczna	–	zmiana	sposobu	 430,50
	 	 użytkowania	lokalu	użytkowego	na	mieszkalny
	 	 Awaryjna	wymiana	odcinka	przyłącza	kanalizacji	 1	219,30
30	 Wolności	20	 Wykonanie	instalacji	domofonowej	 35	296,51
	 	 Wymiana	zaworów	podpionowych	zimnej	wody	 18	591,83
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 3	133,50
	 	 Konserwacja	instalacji	elektrycznej	 3	597,63
31	 Wolności	90	 Wymiana	pionu	zwu,	cwu	i	cyrkulacji	 19	272,22
	 	 Wymiana	okien	 7	595,61
32	 Wolności	92	 Wymiana	pionów	zwu,	cwu,	cyrkulacji	i	kanalizacji	 35	191,56
33	 Zasoby	ADM3	 Refundacje	za	okna	 4	555,00
34	 Zasoby	ADM3	 Naprawa	cząstkowa	chodników	i	dróg	 10	425,33

 ADMINISTRACJA NR 4  
– HALEMBA, KOCHŁOWICE

Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Zasoby	ADM-4	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5	108,49zł
2	 Energetyków	13,7,		 Montaż	nawiewników	okiennych	 5	000,40
	 Międzyblokowa	14,	Solidarności	15,
	 Miodowa	16,	18,	20,	Łukasiewicza	9,	
	 Oświęcimska	85	
3	 Energetyków	17	 Termomodernizacja	wraz	z	robotami	towarzyszącymi	 674	703,85
4	 Energetyków	19	 Remont	instalacji	elektrycznej	 147	951,81
5	 Energetyków	8	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 14	634,00
6	 Energetyków	13b/14-26	 Wymiana	pionowej	inst.	wodnej	 6	001,18
7	 Energetyków	7/1-28	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 26	186,02
8	 Międzyblokowa	12,12b	 Montaż	zjazdu	na	wózki	 3	672,00
9	 Międzyblokowa	12b/1-28	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 26	109,94

10	 Międzyblokowa	12/3-28	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 9	493,87
11	 Solidarności	15c/1-17	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 14	719,28
12	 Solidarności	13	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 23	598,00
13	 Solidarności	4b/2-14	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 14	488,48
14	 Racławicka	1d/4-13	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 7	235,58
15	 Miodowa	16/4-24	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 15	289,85
16	 Miodowa	16,18	 Przebudowa	kaset	wywoławczych		 820,80
17	 Miodowa	20	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 5	373,00
18	 Łukasiewicza	9	 Przegląd	i	naprawa	systemu	oddymiania	 1	896,48
19	 Łukasiewicza	9	 Przegląd	zestawu	hydroforowego	 3	259,50
20	 Łukasiewicza	9a,	9b,	9c	 Docieplenie	stropów	pod	pokojami	mieszkań	 3	368,04
21	 Łukasiewicza	9b,	9c	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 32	324,23
22	 Łukasiewicza	9	 Wymiana	silnika	i	sterownika	drzwi	kabinowych	 4	587,49
23	 Łukasiewicza	9	 Montaż	monitoringu	w	kabinie	dźwigu	 15	064,61
24	 Łukasiewicza	9b	 Pionowanie	prowadnic	kabinowych	 1	363,14
25	 Oświęcimska	85b/5-55	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 26	068,54
26	 Oświęcimska	85	 Oczyszczenie	międzystropia	przed	wykonaniem	ocieplenia	 3	151,82
27	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85	 Konserwacja	wind	 2	482,38
28	 Oświęcimska	79	 Remont	instalacji	gazowej	 96	762,64
29	 Zasoby	ADM-4	 Remont	mienia	gruntowego	 3	037,99

ADMINISTRACJA NR 5 
– WIREK, BIELSZOWICE

Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Równoległa	1	 Montaż	nawiewników	Równoległa	1/14,	1a/5	 367,20
2	 Równoległa	5	 Montaż	nawiewników	Równoległa	5a/13	 637,20
3	 Chroboka	12-14	 Montaż	nawiewników	M.	Chroboka	12/5	 410,40
4	 Chroboka	24-26	 Montaż	nawiewników	M.	Chroboka	24/3	 183,60
5	 Ks.	J.	Niedzieli	31,	33,	35	 Wykonanie	map	do	celów	projektowych	 1	259,21
	 	 Montaż	nawiewników	Ks.	J.	Niedzieli	31a/7,		 1	911,60
	 	 35a/5,	35b/6,	35a/7
	 	 Montaż	centralnego	ogrzewania	Ks.	J.	Niedzieli	33/9	 522,14
	 	 Roboty	konserwacyjne	 1	230,78
	 	 Uzgodnienia	branżowe	sieci	 136,25
	 	 Wykonanie	dokumentacji	projektowej	placyka	gospodarczego	 2	767,50
	 	 Wyrównanie	terenu	pomiędzy	budynkami	 7	686,31
6	 Ks.	J.	Niedzieli	29	 Wykonanie	map	do	celów	projektowych	 419,74
	 	 Montaż	nawiewników	Ks.	J.	Niedzieli	29d/6	 183,60
	 	 Wykonanie	dokumentacji	projektowej	placyka	gospodarczego	 922,50
	 	 Uzgodnienia	branżowe	sieci	 85,15
7	 Ks.	J.	Niedzieli	49	 Wymiana	stolarki	okiennej	Ks.	J.	Niedzieli	49d/15,	49e/12	 4	242,82
8	 Ks.	J.	Niedzieli	41	 Montaż	nawiewników	Ks.	J.	Niedzieli	41b/4	 637,20
9	 Ks.	Niedzieli	43	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	Ks.	J.	Niedzieli	43/4,	9,	14,	19,	24	 12	501,31
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	Ks.	J.	Niedzieli	43/5,	10,	15,	20,	25	 14	585,59
9	 Ks.	J.	Niedzieli	47	 Montaż	nawiewników	Ks.	J.	Niedzieli	47/4	 410,40
	 	 Wykonanie	kosztorysów	związanych	z	rektyfikacją	budynku	 3	000,00
	 	 Roboty	konserwacyjne	 936,25
10	 J.	Curie	4	 Montaż	nawiewników	J.	Curie	4a/17,	4c/17	 820,80
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	J.	Curie	4d/3,	6,	9,	12,	15	 14	719,28
	 	 Roboty	konserwacyjne	 1	751,63
11	 Główna	20	 Wykonanie	miejsc	parkingowych	 49	612,32
	 	 Montaż	nawiewników	Główna	20/7	 410,40
	 	 Udrożnienie	kanalizacji	 553,50
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 952,51
	 	 Roboty	konserwacyjne	 1	747,37
12	 A.	Kempnego	2,	4	 Remont	poziomej	instalacji	gazowej	A.	Kempnego	4-4b	 21	647,37
	 	 Roboty	konserwacyjne	 3	004,40
	 	 Wymiana	odcinka	instalacji	gazowej	A.	Kempnego	2c/1	 1	394,84
13	 J.	Elsnera	1,	3,	4	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	J.	Elsnera	1c/3,	6,	9,	12,	15	 15	190,12
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 1	328,90
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	J.	Elsnera	1a/1,	3,5,	7,	9	 14	719,28
14	 A.	Jankowskiego	18-18a	 Docieplenie	budynku	 1	333	592,19
	 	 Roboty	związane	z	dociepleniem	budynku	 362	615,00
	 	 Przebudowa	kaset	domofonu	 820,80
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 716,84
	 	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	 3	609,22
	 	 Dodatkowe	kotwienie	ścian	elewacji	i	naprawa	dylatacji	 26	607,69
	 	 Wykonanie	i	montaż	kratek	na	kominach	 2	891,97
15	 A.	Jankowskiego	18b-18c	 Konserwacja	dźwigów	–	roboty	dodatkowe	 590,33
16	 G.	Fitelberga	12	 Wymiana	stolarki	okiennej	G.Fitelberga	12c/12	 5	709,48
17	 A.	Jankowskiego	16b-16c	 Malowanie	klatek	schodowych	 48	184,97
	 	 z	nałożeniem	gładzi
18	 A.	Jankowskiego	16-16a	 Roboty	elektryczne	 13	434,13
	 	 Konserwacja	dźwigów	–	roboty	dodatkowe	 773,71
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 3	105,99
	 	 Malowanie	klatek	schodowych	z	nałożeniem	gładzi	 69	771,42
19	 I.	Paderewskiego	15	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	I.		 26	857,66
	 Paderewskiego	15b/1,	4,	7,	10,	13,	16,	19,	22,	25,	28,	31
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ADMINISTRACJA NR 7 – ORZEGÓW, GODULA

Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie
LOKALE MIESZKALNE

1	 Lipińska	4a	 AWARYJNA	wymiana	pionu	instalacji	zW,	cW,	i	cyrkulacji	 9	614,28
2	 A.	zielińskiego	 AWARYJNA	wymiana	pionu	instalacji	 9	614,28
	 6b/1,	4	,	7,	10,	13	 zW,	cW,	i	cyrkulacji
3	 W.	Fojkisa	9/1,	3,	5,	7,	9	 AWARYJNA	wymiana	pionu	instalacji	zW,	cW,	 10	236,70
	 	 i	cyrkulacji
4	 Lipińska	4	 AWARYJNA	wymiana	pionu	instalacji	zW,	cW,		 10	238,30
	 	 i	cyrkulacji
5	 L.	Piechy	12	 Awaryjne	przeprowadzenie	remontu	chodnika	i	wejść	 36	001,02
	 	 do	budynku
6	 K.	Latki	8a	 Awaryjne	przeprowadzenie	remontu	pokrycia	dachowego	 32	399,46
7	 W.	Fojkisa	4	 Demontaż	i	montaż	nasad	DEFLEKTOR	z	kołnierzem	 3	542,28
8 J. Waniora 3, 3a,  Docieplenie budynku 244 806,06
9 J. Waniora 1, 1a, 1b Docieplenie budynku 346 237,56
10 J. Waniora 1, 1a, 1b Docieplenie budynku 412 617,69
11	 K.	Latki	8,	8b	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 	 4	903,20
12	 W.	Fojkisa	2	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 3	542,40
13	 J.	Waniora	1,	1a,	1b	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	 3	962,82
14	 J.	Waniora	1,	1a,	1b	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	 16	240,82
15	 W.	Fojkisa	13	 Montaż	inst.	wentylacyjnej	nasady	hybrydowe	 14	371,56
16	 J.	Waniora	1,	1a,	1b	 Montaż	kratek	na	kominach	 2	307,58
17	 J.	Waniora	3,	3a	 Montaż	kratek	zabezpieczających	przed	ptakami	 1	872,46
18	 J.	Waniora	1,	3	 Montaż	nasad	kominowych	 7	542,46
19	 W.	Fojkisa	11/11	 Montaż	wkładu	do	przewodu	kominowego	wentylacji	w	kuchni	 2	279,79
20	 W.	Fojkisa	13/7	 Montaż	wkładu	do	przewodu	kominowego	wentylacji	w	Wc	 1	927,58
21	 W.	Fojkisa	2	 Remont	awaryjny	poszycia	dachowego	 21	194,54
22	 W.	Fojkisa	10,	12	 Remont	chodnika	i	regulacja	wpustów	ulicznych	 2	594,17
23	 L.	Piechy	5	 Remont	chodnika	wzdłuż	klatek	 18	341,32
24	 L.	Piechy	5	 Remont	i	regulacja	wpustów	ulicznych	 8	043,04
25	 L.	Piechy	5	 Remont	schodów	terenowych	 9	435,06
26	 Lipińska	12	 Utwardzenie	terenu	 4	453,02
27	 L.	Piechy	2/1,	3,	5,	7	 Wykonanie	i	Montaż	nasady	hybrydowej	3	sz.	 14	371,56
28	 W.	Lipa	7b		 Wymiana	i	montaż	nasad	kominowych	 611,12
29	 J.	Waniora	3,	3a	 Wymiana	i	montaż	nasad	kominowych	 611,12
30	 L.	Piechy	2c	 Wymiana	i	montaż	nasad	kominowych	 629,74
31	 A.	zielińskiego	9	 Wymiana	i	montaż	nasad	kominowych	 1	259,46
32	 Lipińska	8,	8a,	10a,	12	 Wymiana	i	montaż	nasad	kominowych	 3	026,59
33	 Lipińska	8	 Wymiana	odcinka	pionu	instalacji	c.O.	 2	106,63
34	 K.	Latki	2,	2a	K.	Latki	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 11	878,07
35	 4,	4a,	4b,	4c,	4d	 na	oprawy	LED	z	czujnikiem	ruchu
36	 L.	Piechy	3,	3a,	3b	 Wymiana	poziomów	wodnych	zw,	cw	i	cyrkulacji	 29	491,51
37	 L.	Piechy	5,	5a,	5b	 Wymiana	poziomów	wodnych	zw,	cw	i	cyrkulacji	 29	625,44
38	 L.	Piechy	5,	5a,	5b	 Wymiana	poziomów	wodnych	zw,	cw	i	cyrkulacji	 29	625,52
39	 L.	Piechy	3,	3a,	3b	 Wymiana	poziomów	wodnych	zw,	cw	i	cyrkulacji	 29	720,52
40	 Lipińska	6c	 Wymiana	przyłącza	SzR	 6	241,21
41	 Lipińska	12b	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	i	tablic	z	zabezpieczeniem	 22	936,02
	 	 przedlicznikowym	WLz
42	 Lipińska	8,	8a	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	i	tablic	 32	874,95
	 	 z	zabezpieczeniem	przedlicznikowym	WLz
43	 Lipińska	12,	12a	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	i	tablic	 32	929,43
	 	 z	zabezpieczeniem	przedlicznikowym	WLz
44	 W.	Fojkisa	3	 Wymiana	stolarki	drzwiowej	(drzwi	wewnętrzne)	 6	474,66
45	 A.	zielińskiego	6c/11	 	Wymiana	stolarki	okiennej	–	Refundacja	 1	411,00
46	 Lipińska	6a/3	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	502,50
47	 J.	Waniora	1b/10,	3/6,	3a/7,	8,	12,	15	Wymiana	stolarki	okiennej	 1	540,86
48	 K.	Latki	6c/15	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	547,25
49	 W.	Fojkisa	12/	17,	21	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	711,58
50	 W.	Fojkisa	11b/3	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	410,39
51	 A.	zielińskiego	9	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	425,68
52	 W.	Lipa	7b/3,5,9;	7/1;	9a/9	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	462,37
53	 J.	Waniora	1b/10,	3/6,	3a/7,	8,	12,	15	 Wymiana	stolarki	okiennej	 10	690,10
54	 J.	Waniora	1b/10,	3/6,	3a/7,	8,	12,	15	 Wymiana	stolarki	okiennej	 10	958,62
55	 A.	zielińskiego	4a/9		 Wymiana	stolarki	okiennej	–	REFUNDAcJA	 4	725,00
56	 A.	zielińskiego	5	 Wymiana	uszkodzonego	wkładu	kuchennego	Alufol,		 5	333,69
	 	 oraz	nasady	Tubowent
57	 J.	Waniora	1a	 Wymiana	wkładu	szybowego	w	nowych	drzwiach	wejściowych	 721,70
58	 K.	Latki	8a	 Wymiana	włazu	dachowego	i	docieplenie	kominów	 6	495,49
59	 W.	Lipa	9/11		 Wymiana	wodomierza	 89,64

FUNDUSZ TERMOMODERNIZACYJNY
1	 J.	Waniora	1,	1a,	1b	 Docieplenie	budynku	 145	132,22
2	 J.	Waniora	1,	1a,	1b	 Docieplenie	budynku	 131	833,78
3	 J.	Waniora	3,	3a,		 Docieplenie	budynku	 424	097,12
4	 J.	Waniora	3,	3a,		 Docieplenie	budynku	 542	802,88
5	 J.	Waniora	3,	3a,		 Dodatkowe	kotwienie	warstw	fakturowych	 12	406,15

MIENIE GRUNTOWE
1	 zasoby	ADM-7	 Przegląd	roczny	placów	zabaw	 1	722,00
	2	 zasoby	ADM-7	 Urządzenia	zabawowe,	łańcuszek	zabezpieczający	siedzisko,		 1	648,20
	 	 lina	trapezowata	

20	 I.	Paderewskiego	13	 Konserwacja	dźwigów	-	roboty	dodatkowe	 372,60
	 	 Montaż	nawiewników	I.	Paderewskiego	13a/12	 183,60
	 	 Roboty	konserwacyjne	 6	207,38
21	 I.	Paderewskiego	7	 Wykonanie	projektu	budowlano-wykonawczego		 18	081,00
	 	 pionów	nawodnieniowych
	 	 Montaż	nawiewników	I.	Paderewskiego	7a/2,	7a/30	 820,80
	 	 Roboty	konserwacyjne	 4	652,77
	 	 cząstkowa	naprawa	asfaltu	 4	219,39
22	 I.	Paderewskiego	3	 cząstkowa	naprawa	asfaltu	 1	567,02
	 	 Montaż	nawiewników	I.	Paderewskiego	3a/4	 183,60	
23	 I.	Paderewskiego	1	 Wymiana	sterownika	drzwi	kabinowych	 2	310,13
24	 I.	Paderewskiego	9,	11	 cząstkowa	naprawa	asfaltu	 428,04
	 	 Wykonanie	zabezpieczeń	sieci	domofonowej	 4	276,80	
	 	 Malowanie	klatek	schodowych	 48	039,51
	 	 Roboty	konserwacyjne	 1	259,66
25	 J.	Elsnera	2	 cząstkowa	naprawa	asfaltu	 629,76

ADMINISTRACJA NR 6 
– BYKOWINA

Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 zasoby	A-6	 Montaż	nawiewników	Alf.	zgrzebnioka	22a/2,		 1	888,46
	 	 Sztolniowa	4a/12,	ks.	A.	Potyki	16c/4,	Szpaków	47/3,	ks.	A.	Potyki	18/9
2	 Wymiana	okien	zasoby	A-6	 3	319,82
3	 Refundacja	okien	i	drzwi	 1	275,00
4	 Fr.	Wilka	6	 Malowanie	klatek	schodowych	 129	600,00
5	 Brygadzistów	4	 Remont	schodów	wejściowych	do	budynku	 44	820,00
6	 P.	Poloczka	10,	12,		 Montaż	metalowych	kratek	wentylacyjnych	 24	624,00
	 Kanarków	5
7	 W.	Pośpiecha	2	 Demontaż	płyt	A-c	i	ocieplenie	ściany	kolankowej	 3	006,55
8	 Kopalniana	22	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 31	320,00
9	 Kopalniana	22a,	Sztygarska	7-7a,	 Wymiana	włazów	dachowych	 16	200,00
	 Gwarecka	21
10	 Brygadzistów	4	 Wymiana	leja	spustowego	z	doszczelnieniem	 10	044,00
	 	 obróbek	i	wymiana	włazów	dachowych
11	 Szpaków	15	 Naprawa	wiaty	śmietnikowej	 9	840,00
12	 Szpaków	27	 Usunięcie	przecieków	w	lokalu	mieszkalnych	 14	040,00
13	 Fr.	Wilka	4-4a	 Odśnieżanie	dachów	stalowych	 5	089,25
14	 Gwarecka	4	 Monitoring	parkingu	administracji	 6	082,18
15	 Gwarecka	31	 Naprawa	nawierzchni	asfaltowej	 7	379,50
16	 J.	Grzegorzka	4	 Remont	chodnika	ciągu	pieszego	 5	736,08
17	 P.	Poloczka	12	 Ocieplenie	ściany	bocznej	balkonu	i	uszczelnienie	dachu	 3	780,00
18	 Brygadzistów	4	 Izolacja	ścian	fundamentowych-szczytowych	 4	320,00
19	 zasoby	A-6	 Naprawa	nawierzchni	asfaltowej	dojazd	 	 5	369,05
	 	 do	garaży	ul.	Kopalniana
	 zasoby	A-6	 Naprawa	nawierzchni	asfaltowej	 5	162,95
	 	 ul.	Alf.	zgrzebnioka	4,	ul.	W.	Pośpiecha	2,	
	 	 ul.	Kopalniana	22,	ul.	Brygadzistów	7
	 zasoby	A-6	 Wykonanie	tablic	informacyjnych	60x40	 1	291,50
20	 Szybowa	6	 Wykonanie	i	zabudowa	wentylatorów	dachowych	 8	640,00
21	 Szpaków	27,		 Montaż	wysięgników	oświetlających	siłownię		 12	054,00
	 Skowronków	4	 plenerową,	przestawienie	słupa	oświetleniowego	
22	 Fr.	Wilka	6	 Wymiana	osprzętu	i	opraw	led	 26	648,90
23	 Sztygarska	2	 Wymiana	instalacji	i	montaż	opraw	led	 10	800,00
24	 Skowronków	4-6	 Wymiana	rozdzielnic	piętrowych	i	osprzętu	 12	793,11
25	 Gwarecka	25	 Wymiana	RG	i	montaż	instalacji	przeciwprzepięciowej	 24	281,38
26	 Alf.	zgrzebnioka	16	 Wymiana	RG	i	montaż	instalacji	przeciwprzepięciowej	 24	840,00
27	 Szybowa	6	 Wymiana	SzR,	instalacji	i	montaż	opraw	led	na	parterach	 19	503,60
	 Fr.	Wilka	6	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 6	048,00
28	 Szybowa	6	 Wymiana	falownika	tablicy	sterownej	dźwigu	 7	661,98
29	 Szybowa	4	 Wymiana	pionów	szybowa	4/3,	6,	9,	12	 15	098,39
30	 Szybowa	6	 Wymiana	pionów	szybowa	6/16,	19,	22,	25,	28	 13	174,55
31	 Kopalniana	10	 Usunięcie	awarii	kanalizacji	sanitarne	 3	444,00
32	 Fr.	Wilka	7	 Wymiana	poziomów	ccW	 	 22	666,54
33	 Kopalniana	20	 Wymiana	pionów	oraz	kanalizacji	sanitarnej	 16	181,05
	 	 Kopalniana	20/1,	4,	7,	10,	13
34	 Brygadzistów	2	 Wymiana	pionów	oraz	kanalizacji	 16	677,60
	 	 sanitarnej	Brygadzistów	2/2,	5,	8,	11,	14
35	 J.	Grzegorzka	10	 Wymiana	pionów	oraz	kanalizacji	sanitarnej.		 9	500,22
	 	 Grzegorzka	10a/3,	6,	9,	12,	15
36	 Szpaków	3	 Wymiana	poziomu	kanalizacji	sanitarnej	 7	991,43
37	 J.	Grzegorzka	4	 Wymiana	przyłączy	kanalizacji	sanitarnej	 9	510,26
38	 Szpaków	5,	Skowronków	12	 Udrożnienie	przewodów	kanalizacyjnych	 1	365,30
39	 Kopalniana	8	 Wymiana	poziomu	wody	 3	453,97
40	 Alf.	zgrzebnioka	18	 Wymiana	pionu	zW,	cW,	ccW	 14	467,65
	 	 Alf.	zgrzebnioka	18a/2,	5,	8,	11,	14,	17,	19,	22
41	 Szybowa	6	 Wykonanie	sieci	domofonowej	w	standardzie	cyfrowym	 11	772,00
42	 Kopalniana	22	 Wykonanie	sieci	domofonowej	w	standardzie	cyfrowym	 4	158,00
43	 Szybowa	6	 Termomodernizacja	 1	557	028,00
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posiada do wynajęcia  lub nabycia* od zaraz nw. lokale użytkowe + boksy handlowe

Adres lokalu

Stawka 
ekspl.. 
zł/m2/ 

mc netto

Pow. Usytuowanie i instalacje
w lokalu

Ruda Śl.-Godula
ul. Joanny 14

15,00 294,13 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.  
(stawka na okres 6 m-cy po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Godula
ul. Joanny 14b

15,00 92,90 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.  
(stawka na okres 6 m-cy po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Godula
ul. Joanny 14

20,46 81,55 parter w pawilonie wolnostojącym, z c.o.

Ruda Śl.-N. Bytom
ul. Pokoju 14

8,18 92,17 poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o

Ruda Śl.-N. Bytom
ul. Pokoju 14

6,86 358,00

poniżej parteru w pawilonie. wolnostoj. bez c.o. (stawka obniżona na 
6 m-cy po tym okresie stawka 9,00 zł/m2 – zmiana coroczna  

o % inflacji) * możliwość nabycia lokalu (wg operatu  
szacunkowego cena wynosi 319.370,00 zł )

Ruda Śl.-Ruda
ul. Cypriana Norwida 8

 9,44  48,10
parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. pow. lokalu 36,13 m2  

+ udział w korytarzu (stawka obniżona na okres 6 m-cy po tym termi-
nie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Ruda
ul. Cypriana Norwida 26

 10,50 271,00 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o. gazowe  
(stawka na okres 6 m-cy po tym terminie stawka z cennika)

Ruda Śl. 1
ul. Cypriana Norwida 26

 10,50 269,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o., (możliwość podziału loka-
lu) stawka obniżona na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika

Ruda Śl. 1
ul. Cypriana Norwida 26

12,89 48,60 I piętro w pawilonie wolnostojącym bez c.o

Ruda Śl. 1
ul. Cypriana Norwida 26-26a

12,89 48,80 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o

Ruda Śl.-Ruda
ul. Magazynowa 12

8,00 104,85 poniżej parteru w Dyrekcji RSM,  
(stawka obniżona na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Kochłowice 
ul. Oświęcimska 87

16,37 144,25 parter w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

8,00 140,76 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,  
(stawka obniżona na 1 rok, po tym okresie stawka z cennika)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

12,89 328,65 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

12,89 55,24 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 43,38 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek
ul. Ludomira Różyckiego 30

12,89 31,98 I piętro w pawilonie wolnostojącym z c.o.,
(pomieszczenie o pow. 25,48 m2 + udział w korytarzu)

Ruda Śl.-Wirek
ul. I Paderewskiego 3

16,37 21,00 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek
ul. I Paderewskiego 7

16,37 20,70 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.-Wirek
ul. Grzegorza Fitelberga 11

16,37 92,00 parter w pawilonie wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl.-Orzegów
ul. Walentego Fojkisa 7

16,37 34,63 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl.-Godula
ul. Konstantego Latki 2

16,37 31,00 parter w budynku mieszkalnym z c.o.

– do wynajęcia od zaraz n. w. boksy handlowe przy ul. Joanny 14 w Rudzie Śl. Goduli:

Boks handlowy nr 2 II etap o pow. 6,20 m2

stawka eksploatacyjna 42,24 zł/m2/m-c  + VAT i mediaBoks handlowy nr 2 III etap o pow. 7,48 m2

Boks handlowy nr 3 III etap o pow. 11,47 m2

Boks handlowy nr 6 II etap o pow. 11,50 m2
stawka eksploatacyjna 21,12 zł/m2/m-c + VAT  

(na okres  6 m-cy po tym terminie stawka z cennika,  
tj. 42,24 zł/m2/m-c  + VAT ) i media

– do wynajęcia od zaraz n. w. boksy handlowe przy ul. Piotra Niedurnego 38 w Rudzie Śl. 9:

Boks handlowy nr 5 – o pow. 11,13 m2; Boks handlowy nr 10 – o pow. 6,25 m2;  Boks handlowy nr 11 – o pow. 6,10 m2

Boks handlowy nr 17 – o pow. 12,50 m2;  Boks handlowy nr 20 – o pow. 5,50 m2

stawka eksploatacyjna 25,32 zł/m2/mc + VAT 
(na okres 6 miesięcy po tym terminie stawka z cennika, tj. 50,64 zł/m2/mc + VAT) i media

Przed przejęciem lokalu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności 
czynszowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rsm.com.pl oraz pod nr tel. 32 248-24-11 wew. 311, 267 lub 
w Dziale Członkowsko-Lokalowym pokój 118 w Rudzie Śl. przy ul. Magazynowej 12.

Uwaga!  Dopuszcza się możliwość negocjowania warunków najmu po wcześniejszym ustaleniu terminu z Działem 
Członkowsko-Lokalowym  i wskazaniu przedmiotu negocjacji.

RUDzKA SPółDzIeLNIA MIeSzKANIOWA
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12,  

tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl

RUDzKA SPółDzIeLNIA  
MIeSzKANIOWA
Ruda Śl, ul. Magazynowa 12,  
tel. 32 248-24-11 /-15/ fax 32 248-43-22, 
e-mail: rsm@rsm.com.pl

ogłasza:
 nieograniczony przetarg ofertowy na najem  

nw. lokalu użytkowego:

Adres 
lokalu

Stawka  
ekspl.  

wywoł.  
zł/m2/m-c 

netto

Pow.
m2

Wysokość  
wadium  
+ koszty 

przetargu 

Uwagi

Ruda Śl. 9
ul. Jana  
Stefana 

 Dworaka 9b

16,88 264,00 14.080,40 zł
+ 123,00 zł

parter w budynku  
mieszkalnym z c.o.

c.o. – centralne ogrzewanie
cuw – ciepła użytkowa woda

II nieograniczony przetarg ofertowy na najem  
nw. boksu handlowego:

Ruda Śl. 3 
Godula

ul. Joanny 
14  

BOKS  
nr 4 II

42,24 12,60 1.571,00 zł
+ 123,00 zł

parter w budynku 
wolnostojącym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyj-
nych na podane wyżej lokale i boks.

Warunki uczestnictwa w przetargu: 
1. Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin lokalu/

boksu, które wyznacza się na dzień 7.10.2021 r. po ustaleniu godziny oglę-
dzin w administracji oraz zapoznać się ze wzorem umowy najmu i regula-
minem przeprowadzania przetargów. 

2. Oferent powinien dokonać wpłaty wadium na konto Wynajmującego PKO 
BP SA I/O Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751, a kserokopię 
wpłaty dołączyć do oferty. Wadium stanowi wysokość 2-miesięcznej opła-
ty czynszowej.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosz-
tów przetargu na w/w konto w kwocie 100,00 zł + obowiązujący VAT 
i z dowodem wpłaty zgłosić się do Działu Księgowości pok. 318 w celu 
odbioru faktury VAT.

4. Kwota wpłacona przez uczestników przetargu na pokrycie kosztów prze-
targu nie podlega zwrotowi.

5. Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni pokój 213 pisemną 
ofertę na druku dostępnym w Dziale Członkowsko-Lokalowym lub na stro-
nie internetowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 „najem lokalu użytkowego/boksu 
 przy ul. .................................... o pow. m2 ..................

w terminie do dnia 12.10.2021 r. do godz. 900

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji przy ul. Magazyno-
wej 12 w Rudzie Śl. w dniu 12.10.2021 r. o godz. 10.00 przy udziale oferen-
tów za okazaniem dowodu wpłaty wadium. Obecność nie jest obowiązko-
wa, a o wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyj-
na.

8 Oferta winna zawierać:
 a) szczegółowe określenie oferenta,
 b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalno-

ści.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwró-

cone do 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników 
przez Zarząd.

10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na 
poczet kaucji za w/w lokal/boks.

11. Przed przejęciem lokalu, boksu Najemca zobowiązany jest do wpłacenia 
kaucji w wysokości  trzymiesięcznego czynszu.

12. Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie 
przyjęta,  uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez 
Spółdzielnię w powiadomieniu  o wygranym przetargu.

13. O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
14. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Dział członkowsko-lokalowy pokój 118, 
telefon 32 248-24-11 wew. 311.
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OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

 Przeprowadzki, wy-
wóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491.

 Remonty. Tel. 607-
219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 
606-433-031.

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

 Malowanie, tapeto-
wanie, remonty miesz-
kań, domów. Tel. 501-
668-930.

 Serwis telewizorów. 
Tel. 605-560-605.

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

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

 Dekarz tanio, tel. 
880-201-358.

 Hydraulik, tel. 797-
599-031.

 Usługi dekarskie, kry-
cie papą termozgrzewal-
ną, blachodachówka, 
ściąganie azbestu. Tel. 
512-549-097.

 POŻYCZKI – SZYBKO 
Z KOMORNIKIEM, tel. 
32 260-00-33, 516-516-
611. Pośrednik CDF S.C. 
fi rmy MATPOL FINANSE 
Sp. z o.o.

 Pranie tapicerki me-
blowej. Solidnie. Tel. 737-
593-999.

 BJ – czyszczenie dy-
wanów, tapicerek, wykła-
dzin. Solidnie, niedrogo. 
Tel. 606-274-056.

NIERUCHOMOŚCI

 KUPIĘ MIESZKA-
NIE W RUDZIE ŚLĄ-
SKA, GOTÓWKA TEL. 
501-239-405.

 Kupię kamienice ca-
łość lub udziały. Tel. 797-
299-422.

 Pilnie Kupię mieszka-
nie w Rudzie Śląskiej go-
tówka, tel. 730-770-900.

 Atrakcyjne oferty 
www.lokator.nierucho-
mosci.pl, tel. 793-017-
323.

  Biuro Nieruchomości 
GABRIEL, tel. 691-523-
055 zaprasza klientów do 
zgłaszania ofert sprzeda-
ży nieruchomości.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie Miasta Ruda Śląska

Uwaga: dla pozycji „4” – przetarg ograniczony dla Mieszkańców (Najemców i Właścicieli ) 
w budynku przy ul. Magazynowej 31 w Rudzie Śląskiej 

Wrzesień/Październik 2021 r.

Lp Adres lokalu Pow. lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin 
oględzin 
lokalu (*)

1 Ruda Śląska-Wirek ul. 1 Maja 226/01 
lokal w budynku mieszkalnym na parterze 19,75 elektryczna, 

wod.-kan. 7,00 500,00

2 Ruda Śląska-Godula ul. K. Goduli 28/01 
lokal w budynku mieszkalnym na parterze  50,90 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 1.000,00

3 Ruda Śląska-Wirek ul. Tuwima 8/06 
lokal na parterze w budynku mieszkalnym 

29,30 + pow. 
przynależna 

6,93 

elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 9,00 1.000,00

4
Ruda Śląska-Ruda ul. Magazynowa 31/G.1 

garaż murowany ograniczenie przetargu tylko dla najemców 
i właścicieli budynku WMN Magazynowa 31

23,21 elektryczna 6,76 500,00

UWAGA nr 1 : 
Do przetargu ograniczonego dla poz. 4 wykazu: garaż murowany przy ul. Magazynowej 31/G.1 mogą przystąpić tylko Mieszkańcy (Najemcy 

i Właściciele) budynku przy ul. Magazynowej 31 w Rudzie Śląskiej, którzy złożą oświadczenie, że nie zawarli innej umowy najmu na garaż, grunt pod 
garaż, nie korzystają bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód rejestracyjny przedłożyli. W przypadku współwłaści-
cieli pojazdu, każdy z nich winien złożyć ww. oświadczenie (wg zasady jeden pojazd – jeden garaż). 

UWAGA nr 2 Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości  bezpośrednio do organu podatkowego.
(*) – Zdjęcia poszczególnych lokali użytkowych, garaży umieszczonych na naszej stronie internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi/

najem lokali/przetarg lokali użytkowych/garaże 
W przypadku zainteresowania lokalem / garażem należy zapoznać się ze stanem technicznym lokalu/garażu .
Istnieje możliwość oględzin lokalu użytkowego/garażu wyłącznie w terminie od dnia 27.09.2021r. do dnia  7.10.2021r.,(*za wyjątkiem poz. 3, 

która będzie dostępna do oględzin od dnia 30.09.2021 r.), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z danym Rejonem Eksploatacji 
Budynków, tj.:

poz. 1 i 3 – ul. Osiedlowa 6, Ruda Śląska-Wirek, nr tel. 32 242-06-48
poz. 2 – ul. Joanny 18, Ruda Śląska-Godula, nr tel. 32 248-17-88
poz. 4 – ul. Janasa 13, Ruda Śląska-Ruda, nr tel. 32 248-13-52 
Osoby zainteresowane wynajmem lokali użytkowych oferowanych do najmu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej lub 

garaży w drodze przetargu na wysokość stawki czynszu najmu winny zapoznać się z Regulaminem postępowania przetargowego (Zarządzenie nr 
SP.0050.2.137.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13.04.2018r.) umieszczonym na stronie internetowej www.mpgm.com.pl i zobowiązane są 
do: przesłania, nie później niż do dnia 8 października 2021 r. do godz. 14.00 wyłącznie drogą mejlową na adres a.starostka@mpgm.com.pl skanów 
niżej wymienionych dokumentów i druków:

– dowód wpłaty wadium na określone lokale użytkowe/garaże w wysokości podanej w ogłoszeniu, 
– DANE UCZESTNIKA, a w nim m.in. nazwa fi rmy, imię, nazwisko oraz adres siedziby, numer NIP, numer REGON oraz numer PESEL oferenta oraz 

numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie o braku jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych względem Miasta Ruda Śląska na druku: 
GLU/P-1b.

– druk o przetwarzaniu danych osobowych : ABI – 1. 
– oświadczenia o posiadaniu pojazdu z informacją, że nie posiada się innego garażu na terenie Miasta Ruda Śląska przypisanego do ww. pojazdu. 

(EE-17)
– oświadczenia od współwłaściciela pojazdu z informacją jw.
Druki można pobrać z naszej strony internetowej www.mpgm.com.pl w zakładce: przetargi /najem lokali/ przetarg lokali użytkowych/garaże 

oraz do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe/pomieszczenie gospodarcze przelewem na konto: ING Bank Śląski 
O/Ruda Śląska nr 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 do dnia 8 października 2021 r. (data wpływu wadium na konto MPGM TBS Sp. z o.o.). W opi-
sie wpłaty wadium należy podać, że wplata dotyczy przetargu lokali użytkowych /garaży/ w dniu 13.10.2021r. oraz pozycję pod którą znajduje się 
lokal użytkowy/garaż w ogłoszeniu lub jego adres.

Przetarg odbędzie się w dniu  13 październik 2021r.  na terenie nieruchomości Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, tj. odpowiednio: godz. 8.30 – poz. 1; godz. 8.45 – poz. 2; godz. 
9.00 – poz. 3; godz. 9.15 – poz. 4

Uwaga:
W przetargu uczestniczą tylko oferenci bez osób towarzyszących, wyłącznie o podanej godzinie, w której odbędzie się licytacja danego lokalu 

użytkowego/garażu/pomieszczenia gospodarczego i z zachowaniem środków ostrożności ochrony osobistej, czyli założoną maseczką i rękawicz-
kami.

Informacje o lokalach/garażach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w MPGM TBS Sp. z o.o. pod nr tel. 32 242-01-33 wew. 
745 lub 744 

Właściciel lub organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy/garaż z przetargu bez podania przyczyny.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy 

uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu użytkowego. 
Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowanych do najmu w drodze roko-

wań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie 
internetowej: www.mpgm.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o. – tel. 32 242-01-33 w. 745, 744

 Poszukuję do wynaj-
mu mieszkania lub poko-
ju. Tel. 731-639-094.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów 
wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodo-
wanych. Pomoc drogowa, 
złomowanie pojazdów. 
Tel. 502-752-634, 502-
865-808.

  A U T O - S K U P 
– wszystkie marki. 
Tel. 505-049-833.

 Skup wszystkich sa-
mochodów! Recykling 
samochodowy. Wydawa-
nie zaświadczeń. Cena 
0,50-0,60 gr/kg. Tel. 32 
771-61-31, 502-097-300. 
Ruda Śląska-Chebzie 
ul. Kokotek 44 (niedaleko 
Urzędu Skarbowego).

PRACA

 Firma budowlana 
zatrudni pracowników 
o specjalizacji ogólno-
budowlanej oraz staży-
stów i praktykantów. 
Teren Ruda Śląska-Ka-
towice. Tel. 601-504-
030.

 Poszukujemy elektry-
ka w nienormowanym 
czasie pracy. Telefon kon-
taktowy 697-750-002.

 Zatrudnię do pracy 
murarza, brukarza, pra-
cownika budowlanego. 
Tel. 504-334-464.

 Zatrudnię do pomocy 
przy remoncie budynku 
Kochłowice ul. Tunkla 
114. Najchętniej emery-
tów. Tel. 664-776-244.

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

RÓŻNE

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

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

 Kupię stare medale, 
odznaki, odznaczenia, 
orzełki, dokumenty. Tel. 
518-507-460.
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25 września 2021 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl

Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe  
zapisy w godz. 9.00–10.45  

w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.  
Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.

Wpisowe: dzieci – od 5 zł, dorośli – od 15 zł. 

Terminy 
następnych 
biegów:
9.10.2021 r. 
6.11.2021 r.
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Ciężarowcy wywalczyli medale
Podnoszenie ciężarów
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Mateusz Swoboda i Maksymilian Olesz-
ko z CKS Slavia Ruda Śląska triumfowali 
w minioną sobotę (18.09). W Piekarach 
Śląskich odbyły się Mistrzostwa Śląska 
w podnoszeniu ciężarów w kategoriach se-
niorów i młodzieżowców. W kategorii se-
nior bardzo dobrze wypadł Mateusz Swo-
boda, który w kategorii 109 kg uzyskał 
wynik 130 rwanie i 167 podrzut w dwubo-

ju, co dało mu wynik 297 kg. Dzięki temu 
osiągnięciu  zdobył on mistrzostwo w tej 
kategorii i został najlepszym zawodnikiem 
turnieju. Natomiast 15-letni Maksymilian 
Oleszko,  w kategorii 81 kg, uzyskał wynik 
50 rwanie 70 podrzut,  co w dwuboju dało 
mu 120 kg, a także sprawiło, że wywalczył 
on srebrny medal w kategorii młodzieżow-
ców 80 kg+.  AL

Lekkoatleci z Rudy Śląskiej drużynowo zdobyli 2. miejsce.

Wygrana szczypiornistów
Piłka ręczna

 składamy szczere wyrazy współczucia, 
głębokiego żalu i słowa otuchy

Rodzinie
z powodu śmierci

 lek. med. Marty Gawareckiej
Zarząd oraz Pracownicy

LUX-MED Sp. z o.o. Przychodni Wireckiej

Pani Grażynie Kaczmarek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składa

Dyrektor wraz z Pracownikami
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

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 
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Lekkoatleci na wysokim poziomie
LekkoaTLeTyka

Zawodnicy TL Pogoń Ruda Śląska po-
kazali, że stać ich na wiele. Podczas finału 
Śląskiej Ligi Młodzików, który odbył się 
w Raciborzu w rywalizacji stojącej na bar-
dzo wysokim poziomie rudzki klub zajął 
2. miejsce.

Zwycięstwo odniosła drużyna MKS 
MOS Bytom a na 3. miejscu  uplasował się 
zespół CKS Budowlani Częstochowa. 
Młodzicy z TL Pogoń Ruda Śląska uzy-
skali kilka bardzo dobrych rezultatów 
i ustanowili wartościowe rekordy życio-
we. Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
Piotr Duda, który ustanowił rekord klubu 

w biegu na 300m z wynikiem 36,47. Jeden 
z najlepszych wyników w Polsce, czyli 
50,89 uzyskała sztafeta 4x100m w skła-
dzie: Jagoda Romaniak, Magdalena Mili-
czek, Hanna Youssef i Maria Puławska. 
Dobrze spisał się również Michał Giedź 
w biegu na 600 m.

Rudzcy lekkoatleci już za tydzień 
sprawdzą swoje siły podczas Mistrzostw 
Polski Młodzików w Karpaczu. Do wy-
mienionych już sportowców dołączą: Zu-
zanna Czyż, Magdalena Podgórska i dwóch 
chłopaków do sztafety 4x100 m.

AL

Grunwald ruda Śląska – wisła sandomierz 34:30 (15:11)
Piłkarze ręczni SPR Grunwald Ruda 

Śląska mają powód do dumy. W meczu I li-
gi pokonali Wisłę Sandomierz. W sobotę 
(18.09) podczas inauguracji I ligi męż-
czyzn szczypiorniści SPR Grunwald Ruda 
Śląska rozegrali pierwszy mecz sezonu 
przed własną publicznością, a przeciwni-
kiem była drużyna SPR Wisła Sandomierz. 
Przed spotkaniem trudno było wytypować 
faworyta, gdyż gospodarze przystąpili do 
sezonu w roli beniaminka. 

Pierwsze minuty meczu pokazały, że 
będzie to zacięte widowisko. Na nieznacz-
ne prowadzenie wyszli goście, którzy swo-
ją jednobramkową przewagę utrzymywali 
do 24. minuty. Od tego momentu inicjaty-
wę przejęli gospodarze, którzy do przerwy 
wypracowali sobie czterobramkową prze-
wagę. W 19. minucie pierwszej połowy 
czerwoną kartkę otrzymał Michał Niedź-
wiedzki za niebezpieczny faul na Jakubie 
Rusinie. Mimo poważnie wyglądającego 
faulu zawodnik z Sandomierza wrócił do 
gry w drugiej połowie spotkania, nato-
miast rozgrywający Grunwaldu resztę spo-
tkania oglądał z trybun. Zdecydowanym 
liderem wśród podopiecznych trenera 
Adama Ogórka był Arkadiusz Miszka, 
który w pierwszych trzydziestu minutach 
dziewięciokrotnie wpisywał się na listę 
strzelców. Dobrą zmianę w bramce dał Ja-
kub Sekuła, który raz po raz parował rzuty 
przeciwników i wyprowadzał skuteczne 
kontrataki.

W drugiej połowie utrzymywało się kil-
kubramkowe prowadzenie gospodarzy, 
a w 45. minucie wynosiło ono osiem tra-
fień. W drugiej części meczu obudził się 
w ataku Kamil Cieniek, który w newral-
gicznych momentach zdobywał ważne 
bramki dla gospodarzy. Bardzo dobre frag-
menty mieli również Tymoteusz Milewski 
na obrocie i Konrad Suchy, który harował 
w obronie i zdobywał cenne bramki po 
drugiej stronie boiska. W końcówce meczu 
na parkiecie pojawili się rezerwowi za-
wodnicy i ostatecznie w 60. minucie na 
tablicy wyświetlił się wynik 34:30. Naj-
skuteczniejszym zawodnikiem Grunwaldu 
był Arkadiusz Miszka, który zdobył aż 
15 bramek. Cała drużyna zagrała bardzo 
dobry mecz i zasłużenie zainkasowała 
3 punkty. – Wygrana na inaugurację sezo-
nu jest z pewnością nagrodą za ciężko 
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Szczypiorniści mogą cieszyć się z wygranej. 

przepracowany okres przygotowawczy 
i motywacją do dalszej walki w kolejnych 
meczach – podkreśla Łukasz Wodarski, 
dyrektor sportowy SPR Grunwald Ruda 
Śląska. – Następne spotkanie Grunwald 
rozegra w Kielcach z najzdolniejszą mło-
dzieżą w Polsce uczącą się w Szkole Mi-
strzostwa Sportowego. Trzymamy kciuki 
w meczu wyjazdowym i już teraz zaprasza-
my na mecz w hali MOSiR w Halembie 
– dodaje. Warto dodać, że Grunwald pozy-
skał w okresie między sezonami kilku 
wartościowych zawodników. Do drużyny 
dołączyli: Arkadiusz Miszka, Kamil Cie-
niek, Mateusz Cieślik, Wojciech Parzonka, 
Marcin Pietruszka, Marcin Kijowski oraz 
Szymon Skutela. Z drużyną pożegnali się 
Adam Wiertelorz i Mateusz Hajda, którzy 
zakończyli karierę sportową.

 AL

Zapaśnicy 
Pogoni  

są w formie

zaPasy

Brązowy medal wywalczył Mateusz 
Kasprzak. Młody zapaśnik reprezentujący 
KS Pogoń Ruda Śląska w Kostrzyniu nad 
Odrą pokazł, że jest w dobrej formie pod-
czas Mistrzostwa Polski Seniorów w zapa-
sach w stylu klasycznym. Brąz zdobył w 
kategorii 72 kg. Dobrze spisali się także 
inni zawodnicy rudzkiej Pogoni. Brat 
wspomnianego już Mateusza Kasprzaka 
– Artur Kasprzak uplasował się na 5. miej-
scu w kategorii 77 kg. Natomiast Vasyl 
Stepa, który swoich sił na zawodach pró-
buje w szeregach KS Pogoni, zdobył 
8. miejsce w kategorii 67 kg. AL

Zwycięskie Gryfy
ruGby 

Mecz drugiej kolejki II ligi rugby po-
między K.S. Rugby Ruda Śląska a Watahą 
Zielona Góra odbył się w minioną niedzie-
lę (19.09) na Burloch Arenie. Gryfy po po-
rażce w pierwszej kolejce chciały wrócić 
na zwycięskie tory i pokonały zawodników 
z Zielonej Góry. 

W piątej minucie spotkania to goście 
wyszli na prowadzenie, zdobywając przy-
łożenie po szybko rozegranym karnym tuż 
przed polem punktowym rudzian. W kolej-
nych minutach gra przeniosła się na poło-
wę Watahy, gdzie po paru minutach Gryfy 
zdobyły pierwsze punkty poprzez tak zwa-
ne „karne przyłożenie” – po świetnie zwią-
zanym maulu autowym Gryfy wjechały na 
pole punktowe rywali i gdyby nie niezgod-
ne z przepisami zatrzymanie rudzkiego 
zawodnika, przyłożenie zostałoby zdobyte 
„normalnie”. Dalszy ciąg pierwszej poło-
wy była to gra „cios za cios”, jednak poło-
wa ta zakończyła się wynikiem 21:12 dla 
gości. 

W drugiej części meczu Gryfy wzięły 
się do odrabiania strat, kontaktowe punkty 
z karnego zdobył Patryk Kołodziej, a na 
prowadzenie gospodarzy wyprowadził 
młyn rudzian, po raz kolejny po serii moc-
nych wejść przy przegrupowaniu zawod-
nik z Watahy na swoim polu punktowym 
nieprzepisowo powstrzymywał naszego 

zawodnika i sędzia ponownie odgwizdał 
karne przyłożenie. Gra przez cały mecz 
była bardzo wyrównana, żaden zespół wy-
raźnie nie zdołał zdominować rywala. 
Dziesięć minut przed zakończeniem me-
czu łącznik ataku rudzian Marcin Greinert 
świetnie znalazł dziurę w obronie rywali, 
przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, 
gdzie po przegrupowaniu dostał ją Maciej 
Mielczarek, który zdobył swoje pierwsze 
przyłożenie dla Gryfów, które podwyższył 
Kołodziej. Chwilę później Wataha zdobyła 
trzy punkty z karnego, dające im jeszcze 
nadzieję na korzystny wynik. W ostatnich 
minutach Gryfy zafundowały sobie ner-
wową końcówkę, zamiast spokojnie 
i oszczędnie grać piłką, zawodnicy z Wata-
hy przechwycili ją i do ostatniego gwizdka 
grali pod polem punktowym Gryfów, jed-
nak nie zdołali zdobyć punktów i ostatecz-
nie zwycięsko z tego meczu wyszli gospo-
darze. Przed Gryfami teraz kolejka trzecią 
II ligi w której pauzują, kolejny mecz roze-
grają za trzy tygodnie w Lubinie z tamtej-
szymi Miedziowymi. 

K.S Rugby Ruda Śląska  
- Wataha Zielona Góra 29:24 (12:21)
Punkty dla Gryfów zdobyli: 14 pkt Kar-

ne Przyłożenia, 5 pkt. Kołodziej Patryk 
(1K,1pd), 5 pkt. Chege Danson (1P), 5 pkt. 
Mielczarek Maciej (1P) AL
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Mateusz Kasprzak popisał się 
dobrym startem.
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Zaufanie i profesjonalizm,  
czyli Bosch Car Service AUTO-BUD

Świętochłowicki warsztat 
samochodowy Bosch Car 
Service AUTO-BUD od 6 lat 
kompleksowo naprawia 
pojazdy wszystkich marek. 
O naszym doświadczeniu 
i profesjonalizmie świadczy 
zadowolenie tysięcy klientów. 
Wykonujemy m.in. serwis 
klimatyzacji, geometrię 
3D, naprawy elektryczne, 
montaż alarmów i haków 
holowniczych oraz sprzętu car 
audio, a także prowadzimy 
dynamiczną wymianę oleju 
w automatycznych skrzyniach 
biegów. Ponadto posiadamy 
urządzenie do kalibracji ADAS. 
Od 2017 roku należymy 
do sieci Bosch Car Service. 
Jest to tylko potwierdzenie 
faktu, że świadczymy 
profesjonalne usługi i spełniamy 
standardy najwyższej jakości. 
Pracujemy na najnowszym 
i najbardziej zaawansowanym 
technologicznie sprzęcie. 
Dokładamy wszelkich starań, 
by auta naprawiane w naszym 
serwisie były precyzyjnie 
diagnozowane i naprawiane.

Bosch Car Service AUTO-BUD
ul. Katowicka 73, 41-600 Świętochłowice

Czynne:  w dni robocze: 7.00-16.00, w soboty: 7.00-14.00 
Kontakt: 32 245-28-91, 502-567-630. Adres e-mail: autobud@bosch-service.pl

Specjalizujemy się 
w naprawach z zakresu m.in.:

mechaniki pojazdowej,• 
elektryki i elektroniki,• 
diagnostyki silników diesla • 
oraz benzynowych,
diagnoz i napraw • 
systemów bezpieczeństwa 
(ABS/ASR/ESP),
serwisu zawieszenia,• 
serwisu układów • 
hamulcowych,
serwisu • 
olejowego wraz z wymianą 
filtrów,
serwisu oświetlenia,• 
serwisu klimatyzacji.• 

Zapraszamy do naszego 
serwisu także na:

przeglądy okresowe • 
(eksploatacyjne OT na 
gwarancji i po gwarancji 
zgodnie z GVO/MVBER),
sprawdzenie auta przed • 
zakupem,
wymianę żarówek, piór • 
wycieraczek, 
akumulatorów

Oferujemy także

sZeroki wybór 

części zamiennych
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