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Burloch Arena nosi imię Grażyny Dziedzic. W środę (8.03) na obiekcie odsłonięta została tablica pierwszej 
w historii prezydent Rudy Śląskiej. Przypomnijmy, że miejsce to dla śp. Grażyny Dziedzic było prawdziwym 

oczkiem w głowie. Odpowiadając na głosy działających przy obiekcie klubów sportowych, prezydent podjęła 
decyzję o gruntownej modernizacji stadionu. Efekty kilkuletniej modernizacji możemy podziwiać dziś przy 
ul. Bytomskiej w Orzegowie. Znajduje się tu boisko do gry w rugby oraz tor do jazdy na rolkach, a także do 

jazdy na rowerze, restauracja z tarasem, górka saneczkowa i zadaszone lodowisko.
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OGŁOSZENIA

Wywiad z wiceministrem 
Markiem Wesołym

Nowo utworzona Komisja Zakładowa Związku 
Zawodowego KONTRA przy Urzędzie Miasta 

Ruda Śląska zaprasza do współpracy pracowników 
Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

Szczegółowe informacje dotyczące działań Związku 
 oraz kontakt do Zarządu dostępne są w gablocie  

Urzędu Miasta znajdującej się na parterze budynku „A". 

Dodatkowych informacji udziela bezpośrednio:
Przewodnicząca 

mgr Lidia Kołodziejczyk, tel. +48 608 683 311;
V-ce Przewodnicząca 

dr inż. Magdalena Gębczyńska, tel. +48 608 894 310

Burloch Arena 
im. Grażyny Dziedzic Pochodzący z Rudy Śląskiej poseł 

Marek Wesoły został nowym wicemi-
nistrem aktywów państwowych i peł-
nomocnikiem rządu ds. transformacji 
spółek energetycznych i górnictwa 
węglowego. Rozmawiamy z nim 
o przyszłości kopalń i czekającej m.in. 
nasze miasto transformacji górniczej 
oraz o wyzwaniach związanych z poli-
tyką klimatyczną Unii Europejskiej.
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Transformacja energetyczna 
musi być sprawiedliwa
Pochodzący z Rudy Śląskiej poseł Marek Wesoły został nowym wiceministrem aktywów 
państwowych i pełnomocnikiem rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa 
węglowego. Rozmawiamy z nim o przyszłości kopalń i czekającej m.in. nasze miasto 
transformacji górniczej oraz o wyzwaniach związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA UL. WOLNOŚCI
Od 16 marca na odcinku ul. Wol-

ności od skrzyżowania z ul. Kościel-
ną i Wieniawskiego do pawilonu 
handlowego na placu Jana Koniecz-
nego obowiązywać będzie ruch 
wahadłowy. Zmiana w organizacji 
ruchu związana jest z kolejnym eta-
pem przebudowy ul. Wolności.

Ruch na wspomnianym odcin-
ku regulowany będzie sygnalizacją 
świetlną. Istniejąca sygnalizacja 
przy przejściu dla pieszych zostanie 
wyłączona. Aby uniknąć oczekiwa-
nia, sugerowany jest objazd ulica-
mi Wieniawskiego, Mickiewicza 
i Bankową. Przystanek autobusowy 
„Ruda Dworzec PKP” w kierunku 
Bytomia zostanie przeniesiony do 
tymczasowej lokalizacji przy Mu-
zeum Miejskim. Zmiany będą obo-
wiązywać przez około 2 miesiące.

– Minęły dwa tygodnie, odkąd objął 
Pan nowe stanowisko. Jakie będą Pana 
pierwsze decyzje?

– Jestem na etapie zapoznawania się 
z dotychczasowymi działaniami Minister-
stwa, później przyjdzie czas na konkretne 
decyzje. Na pewno będę walczyć w najpil-
niejszych problemach związanych z gór-
nictwem. Mam na myśli m.in. złagodzenie 
przepisów dyrektywy metanowej, czyli 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europejskiej w sprawie redukcji 
emisji tego gazu. Myślę, że dobiegająca 
końca zima przekonała wszystkich, że wę-
giel to nadal jeden z najważniejszych su-
rowców, gwarantujących bezpieczeństwo 
energetyczne i tak jeszcze będzie przez kil-
kanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat, 
dopóki nie zaczniemy czerpać energii z in-
nego, stabilnego źródła. Dlatego na pozio-
mie Europarlamentu musimy zjednoczyć 
się ponad podziałami i próbować zmienić 
zapis tej dyrektywy. Ponadto czekamy na 
notyfi kację przez Komisję Europejską 
opartego na umowie społecznej programu 
pomocy publicznej dla górnictwa węgla 
kamiennego. Te dwa tematy będą dla 
mnie priorytetowe w perspektywie naj-
bliższych miesięcy.

– Rozwińmy temat dyrektywy metano-
wej. Czy w związku z wytycznymi Komisji 
Europejskiej grozi nam przedwczesne za-
mykanie kopalń?

– Gdyby dyrektywa została w takim 
kształcie, jakim jest, scenariusz ten jest 
niestety bardzo prawdopodobny. Dyrekty-

wa określa limit 5 ton metanu wydalanego 
do powietrza na każde tysiąc ton wydoby-
wanego węgla, co jest dzisiaj nie do speł-
nienia przez większość kopalń Polskiej 
Grupy Górniczej. Problem ten dotyczyłby 
aż dziewięciu kopalń PGG, w tym niestety 
,,Bielszowic” i ,,Halemby”, które są kopal-
niami metanowymi. Dyrektywa ma wcho-
dzić w życie dla węgla energetycznego 
w 2027 roku, a dla kopalni węgla koksowe-
go Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
w 2031 roku. Tutaj widzimy kompletną 
niespójność, bo z jednej strony Unia Euro-
pejska umieściła węgiel koksowy na liście 
surowców strategicznych, a z drugiej stro-
ny tworzy przepis, który będzie 
uderzał w możliwość jego wydobycia.

– Co zamierzacie zrobić i jakie macie 
szanse na negocjację zapisów tej dyrekty-
wy?

– Jako strona polska będziemy walczyć 
o to, aby nie było to 5, tylko 8 ton metanu, 
bo wtedy jesteśmy w stanie, wykorzystując 
nowe technologie i inwestując, obronić się 
i uniknąć kar. Polska Grupa Górnicza obli-
czyła, że dla Polski mogą one sięgać rzędu 
półtora miliarda rocznie. Szanse na rozmo-
wy są, ale nie wiem, jak duże, ponieważ nie 
mamy sojuszników do stworzenia porozu-
mienia. Mogą pojawiać się pytania o to, 
dlaczego nie zareagowaliśmy wcześniej. 
Pierwsze informacje o opłatach od emisji 
metanu w krajach Unii Europejskiej poja-
wiały się w 2020 roku, ale wówczas mó-
wiono, że będą one dotyczyć nie tylko 
branży górniczej, ale też m.in. rolniczej. Ze 

względu na to, jak wysoką ilość metanu 
emituje rolnictwo, byliśmy przekonani, że 
będziemy mieć partnerów do rozmów 
w celu złagodzenia tych przepisów. Jednak 
w międzyczasie europejska branża rolnicza 
tak silnie zareagowała, że wiceprzewodni-
czący Komisji Europejskiej Frans Timmer-
mans, który pochodzi z Holandii, jednego 
z najbardziej rolniczych państw Europy, 
wycofał  całą branżę rolniczą ze wspomnia-
nej dyrektywy. Tym samym zostaliśmy osa-
motnieni w temacie górnictwa.

– Wróćmy jeszcze do umowy ze stroną 
społeczną w sprawie wygaszania kopalń. 
Jak ma się do niej dyrektywa metanowa?

– Mówiąc krótko, zignorowano ją. Dy-
rektywa realizuje swoje cele klimatyczne 
dla Europy. Uważam, że przy jej konstru-
owaniu powinno odnieść się do dokumen-
tów, które państwo członkowskie opraco-
wało ze społeczeństwem i przedstawia 
w formie wniosku notyfi kacyjnego. Nie 
uzyskał on jeszcze notyfi kacji, co ostatecz-
nie okazało się dobrą decyzją. Agresja Rosji 
na Ukrainę zmieniła bowiem rzeczywistość 
energetyczną Europy i przewartościowała 
kierunki pozyskiwania surowców. W związ-
ku z tym wiele zapisów tej umowy stało się 
nieaktualnych, a nawet krzywdzących dla 
strony społecznej. Wobec tego przygoto-
waliśmy aktualizację do tego wniosku. Ko-
misja Europejska przyznała nam rację, że 
jest to konieczne. Obecnie czekamy na 
ostateczną akceptację tego dokumentu, 
aby był on spójny z Polityką Energetyczną 
Polski do 2040 r. Opracowanie ma być go-

towe do końca kwietnia, 
a ostateczny termin aktu-
alizacji to 30 czerwca br.

– Wspominał Pan o tym, 
że zima pokazała nam, jak 
ważnym surowcem nadal jest 
węgiel.

– Niedawno czytałem artykuł na temat 
tego, że na całym świecie wzrasta wydoby-
cie węgla kamiennego – największa 
spółka górnicza w Indiach odnotowała 
14-procentowy wzrost. Co oznacza, że me-
tan i tak jest emitowany, tyle że na innych 
kontynentach. Przez klimatyczną politykę 
Europy zwiększamy emisję w innych rejo-
nach świata, a ten węgiel i tak jest do nas 
importowany. My chcemy chronić planetę 
i robimy to od lat, ale przez takie działanie 
Europa, zamiast pomagać, szkodzi. Unia 
Europejska musi w końcu zrozumieć, że 
jeżeli idziemy w stronę zielonej energety-
ki, to przeciętnego obywatela musi być na 
nią stać. Transformacja energetyczna musi 
być sprawiedliwa przede wszystkim dla 
obywateli. Ponadto Polska jest już na ta-
kim etapie, że chcąc przestrzegać prawa 
europejskiego w kontekście wygaszania 
kopalń, nie ma szans na to, żeby odbudo-
wać górnictwo na takim poziomie, aby nie 
importować węgla. Zielona polityka Euro-
py nie tylko nie pomaga w rozwoju, ale 
nawet w funkcjonowaniu kopalń, abyśmy 
w spokoju mogli doczekać do chwili, kiedy 
przejdziemy do korzystania z nowego źró-
dła energii, które zastąpi węgiel. W na-
szym klimacie nie zastąpią go odnawialne 
źródła, czy ciągle drożejący gaz, którego 
nie mamy aż tyle w europejskich zaso-
bach. Stąd też zdecydowane działania pre-
miera Jacka Sasina w kierunku budowy 
elektrowni atomowej. To jedyna słuszna 
alternatywa, jeżeli chcemy realizować po-
litykę Unii Europejskiej i plan odejścia od 
węgla do 2050 roku.

– Wróćmy na lokalne podwórko, do 
Rudy Śląskiej. Na jakim etapie jest proces 
wygaszania rudzkich kopalń?

– Kopalnia ,,Pokój” została wygaszona 
i przekazana do Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń. Kopalnia ,,Bielszowice” miała zostać 
zamknięta w tym roku, ale we wspomnia-
nej aktualizacji do wniosku notyfi kacyjne-
go aplikujemy o przedłużenie funkcjono-
wania tego zakładu do roku 2025. Kopalnia 
,,Bielszowice” jest nam potrzebna, fedruje 
węgiel, posiada też zasoby węgla kokso-
wego, czyli surowca strategicznego. Chce-
my mieć czas na to, aby sprawdzić, czy je-
steśmy w stanie go wydobywać oraz czy 
jest to ekonomicznie uzasadnione. Kopal-
nia ,,Halemba” ma czas do 2034 roku. Pla-

nujemy przeznaczyć środki na inwestycje 
oraz wsparcie technologiczne, aby zapew-
nić funkcjonowanie tego zakładu do mo-
mentu uzgodnionego ze stroną społeczną. 
Nie ukrywam, że zależy nam na tym wspar-
ciu i płynnym funkcjonowaniu kopalni, bo 
ustalenia to jedno, ale rzeczywistość ener-
getyczna dynamicznie się zmienia i być 
może ,,Halemba” będzie mogła funkcjono-
wać dłużej.

– Ruda Śląska jest najbardziej górni-
czym z górniczych miast. Jaki jest Pana 
pomysł na transformację tego sektora 
w naszym mieście?

– Zawsze miałem pomysł na Rudę Ślą-
ską i zawsze o tym pomyśle opowiadałem 
i przestrzegałem, że trzeba myśleć przy-
szłościowo. Transformacja górnicza w na-
szym mieście to nie jest proces na rok czy 
na pięć lat, ale na najbliższe 15-20 lat. Po 
pierwsze, trzeba zapewnić funkcjonowa-
nie kopalń do czasu zmiany i dobrze się do 
niej przygotować. Po drugie, Ruda Śląska 
to zawsze było miasto, które stało przemy-
słem ciężkim, stąd mój pomysł na budowę 
stalowni i odbudowę oraz rozwój hutnic-
twa. Wokół wspomnianej stalowni może-
my rozbudować całą sieć zakładów, które 
będą kooperować w przestrzeni hutniczej. 
W ten sposób Ruda Śląska na powrót sta-
łaby się wiodącym ośrodkiem hutniczym 
nie tylko jeśli chodzi o Śląsk, ale i o Polskę, 
a nawet Europę. Mamy bogate tradycje, 
niezwykłe doświadczenie i funkcjonujące 
zakłady –  Hutę Pokój Profi le, która produ-
kuje profi le dla budownictwa, czy Hutę 
Pokój Konstrukcje, która ma ogromne 
kompetencje w tworzeniu różnego rodza-
ju konstrukcji stalowych. To są fi rmy z wiel-
ką tradycją i wielkimi umiejętnościami. Do 
tego mamy Hutę Łabędy, jest też być może 
do przejęcia w przyszłości Huta Częstocho-
wa. Z tych wszystkich zakładów można by 
było stworzyć jedno, wielkie przedsiębior-
stwo, które zajmowałoby się przemysłem 
stalowym, a obok nich funkcjonowałaby 
nowoczesna stalownia. Hutnictwo ma 
przyszłość i dlatego jego temat nabrał 
większego znaczenia w ministerstwie, o co 
od dawna zabiegałem.

– Dziękuję za rozmowę.
– Również dziękuję, a przy okazji po-

zdrawiam serdecznie wszystkich rudzian.
Rozmawiała Joanna Oreł
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BUDOWA

DROGI

Do tej pory powstały już trzy odcinki 
trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km.

Burloch pod patronatem śp. Grażyny Dziedzic
Burloch Arena w Orzegowie ofi cjalnie nosi imię śp. Grażyny Dziedzic. W ubiegłą środę na obiekcie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętnia-
jącej zmarłą w czerwcu ubiegłego roku prezydent miasta urzędującą w latach 2010-2022. – Oddaliśmy hołd śp. Grażynie Dziedzic w symboliczny sposób. 
Pani prezydent zawsze myślała i marzyła o tym, żeby działać dla mieszkańców. Symbolem tego jest ten obiekt sportowy dedykowany każdemu. To jest 
właśnie ta wspaniała misja, żeby robić coś dla mieszkańców – podsumował prezydent miasta Michał Pierończyk.

N-S-ka – na północ
Trasa N-S będzie rozbudowana dalej na północ! Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wykonanie pierwszego odcinka tej drogi – od 
Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. Oprócz budowy 600 m odcinka, zakres inwestycji obejmuje budowę ronda turbi-
nowego przy ul. Magazynowej oraz przebudowę tej ulicy na odcinku 400 m. W ramach zadania wybudowana będzie także kanaliza-
cja, chodniki, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie.

Docelowy projekt trasy N-S od DTŚ do 
granicy z Bytomiem składa się z czterech 
odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazy-
nowej, od ul. Magazynowej do ul. Orze-
gowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul.  Pia-
stowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karo-
la Goduli. Przetarg, który właśnie ogłosiło 
miasto, dotyczy pierwszego odcinka. Wsz-
częcie procedury i uruchomienie procesu 
inwestycyjnego możliwe było dzięki pozy-
skaniu 65 mln zł z Programu Inwestycji 
Strategicznych w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład (edycja druga).

Czas realizacji inwestycji to 20 miesię-
cy od chwili podpisania umowy. Trzeba 
jednak założyć, że w okresie zimowym, 
tj. od 15 grudnia do 15 marca, prace mo-
gą być wstrzymane. Gdy rozpocznie się 
budowa NS-ki na północnym odcinku, ku 
końcowi powinna zmierzać przebudowa 
ul. Wolności.

Przypomnijmy, że od prawie dwóch 
lat trwa budowa kolejnego etapu trasy 

N-S w kierunku południowym. Obejmu-
je on odcinek od ul. Kokota do ul. Biel-
szowickiej wraz z węzłem, przebudowę 
ul. Bielszowickiej od wspomnianego 

węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżo-
waniu tych dwóch ulic oraz odcinek 
ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do 
ul. Gabora.

– Zaawansowanie prac tego etapu to 
ponad 70 procent. Przebudowa magi-
strali wodociągowej jest już wykonana 
w 95 proc. Gotowe są też dwa przejścia 
dla zwierząt, przejście i przejazd dla ro-
werów w rejonie ogródków działkowych 
i wiadukt nad ulicą Bielszowicką. Ukoń-
czono ponadto rozbiórkę przepustu 
w ciągu ul. 1 Maja nad Potokiem Bielszo-
wickim – wylicza wiceprezydent Jacek 
Morek, odpowiedzialny m.in. za kwes� e 
drogowe.

Na ukończeniu jest budowa sieci kana-
lizacji deszczowej wraz ze zbiornikami 
retencyjnymi. Przebudowano sieci uzbro-
jenia podziemnego branży teletechnicz-
nej, sanitarnej i elektroenergetycznej. 
W ramach przebudowy ulicy Bielszowic-
kiej rozebrano istniejącą nawierzchnię, 

wykonano podbudowę jezdni 
z kruszywa i warstwę podbudo-
wy z mieszanki asfaltowej oraz 
miejsce do ważenia pojazdów.

Obecnie trwają prace związane m.in. 
z budową głównego ciągu trasy N-S. Wy-
konano większość nasypów drogowych, 
w trakcie są prace brukarskie przy budo-
wie chodników i ścieżki rowerowej. Trwa-
ją również roboty związane z przebudo-
wą ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Żwir-
ki i Wigury do ulicy Gabora. Rozebrano 
nawierzchnię jezdni, przebudowywane 
są sieci uzbrojenia podziemnego oraz 
trwa budowa pasa drogowego ul. 1 Maja 
w nowej geometrii drogowej.

Przy tak poważnej inwestycji kierowcy 
muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu 
drogowym, spowodowanymi zwężeniem 
jezdni ul. 1 Maja. Czasowe zmiany orga-
nizacji ruchu będą występować na tym 
odcinku do momentu ukończenia zada-
nia, czyli do listopada 2023 roku. UM

Odsłonięcie tablicy oraz nazwanie Bur-
loch Areny im. Grażyny Dziedzic to pokło-
sie lutowej uchwały Rady Miasta. W jej 
uzasadnieniu można przeczytać, że 
śp. prezydent ,,jako osoba bardzo aktyw-
na chętnie sama korzystała z rudzkich 
obiektów. Często uprawiała nordic wal-
king, jeździła na rolkach, pływała. Była 
dumna, że mogła to robić w swojej uko-
chanej Rudzie Śląskiej. Szczególnie bliska 
jej sercu była Burloch Arena, której dzi-
siejszy kształt zawdzięczamy właśnie pre-
zydenturze śp. Grażyny Dziedzic”.

– Wracamy pamięcią do osoby, która 
kochała miasto, która pracowała dla tego 
miasta i która pozostanie w naszych ser-
cach na bardzo długo. Myślę, że śp. Graży-

na Dziedzic spogląda na nas teraz z góry 
i cieszy się, że stało się coś tak ważnego dla 
naszej Rudy Śląskiej – powiedziała podczas 
ubiegłotygodniowej uroczystości Urszula 
Koszutska, pochodząca z Rudy Śląskiej rad-
na oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego. – Wszyscy będziemy 
pamiętali o tym, że była prezydentem, 
dbającym o nas, jak o siebie samą. Pamię-
tajmy też, że była jedną z nielicznych ko-
biet, która potrafi ła w taki piękny sposób 
sprawować tę funkcję – dodała.

Decyzję o gruntownej modernizacji sta-
dionu przy ul. Bytomskiej śp. Grażyna 
Dziedzic podjęła w odpowiedzi na głos 
działających przy obiekcie klubów sporto-
wych. Rewitalizacja obiektu rozpoczęła 

się w 2013 r. W pierwszej kolejności po-
wstało jedno z najlepszych w Polsce boisk 
do gry w rugby oraz unikatowy tor do jaz-
dy na rolkach. W kolejnych latach wyko-
nano nowoczesne, zadaszone lodowisko 
wraz z zapleczem szatniowym i wypoży-
czalnią sprzętu, 800-metrowy tor do jazdy 
terenowej na rowerze, dwukondygnacyj-
ną restaurację z tarasem oraz naturalną 
górkę saneczkową dla dzieci. – ,,Wprowa-
dziliśmy się” tutaj w latach 2011-2012. 
Przed 2014 rokiem, kiedy obiekt został 
otwarty, było tu pozostawiające wiele do 
życzenia boisko. To był czas intensywnego 
rozwoju naszego klubu i największych suk-
cesów, bo właśnie wtedy Diablice przez 
cztery lata zdobywały medale Mistrzostw 
Polski. Jestem wdzięczny, że nasz wkład 
w rozwój i uporządkowanie tego miejsca 
został doceniony i pani prezydent przeko-
nała się do tego, żeby ten obiekt wyglądał 

inaczej. Było to jeden z najbardziej nowo-
czesnych boisk rugby w Europie. Również 
w tej chwili kluby, które nas odwiedzają, 
zazdroszczą nam takiego obiektu – mówi 
Wojciech Kołodziej, prezes zarządu 
K.S. Rugby Ruda Śląska. – Zresztą dzięki tej 
inwestycji rozwinęło się nie tylko rugby, 
ale też wiele innych sportów w Rudzie Ślą-
skiej. To był projekt szeroko zakrojony, 
a my byliśmy jego częścią – dodaje. – Dziś 
mamy taki moment, kiedy oddajemy hołd 
pani prezydent za te 12 lat pracy dla mia-
sta i jej trwały ślad w rozwoju Rudy Ślą-
skiej – podsumował prezydent miasta Mi-
chał Pierończyk.

Podczas uroczystości oprócz przemó-
wień i występu orkiestry dętej KWK Pokój 
odbył się krótki, pokazowy trening, który 
wykonały Diablice Rugby Ruda Śląska, na 
co dzień trenujące na obiekcie.

Joanna Oreł
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POMOC DLA AKTYWNYCH 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Program, którego głównym celem 
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie 
barier ograniczających uczestnictwo 
benefi cjentów programu w życiu spo-
łecznym, zawodowym oraz w dostępie 
do edukacji, w głównej mierze skiero-
wany jest do osób niepełnosprawnych 
w wieku aktywności zawodowej z dys-

Szczegółowych informacji na temat realizacji zadania udzielają pracownicy 
Działu Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20, parter, pokój nr 9.

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Rudzie Śląskiej 
pełni rolę realizatora, 
fi nansowanego przez 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 
pilotażowego 
programu 
„Aktywny Samorząd”. 

funkcją narządu ruchu, wzroku i słu-
chu ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. 

Wniosek o dofi nansowanie z PFRON 
należy składać w Systemie Obsługi 
Wsparcia (SOW) – pla� ormie interne-
towej przygotowanej przez PFRON do-
stępnej pod adresem sow.pfron.org.pl 
– bez wychodzenia z domu, bez kolejek 
i bez barier. Dzięki nowoczesnej plat-
formie informatycznej można uzy-
skać informację na 
temat wsparcia dostępnego 
z PFRON, a następnie wypeł-
nić, podpisać i złożyć wniosek, 
dokonać ewentualnych wyja-
śnień i uzupełnień, podpisać umo-
wę oraz rozliczyć dofi nansowanie.

Wdrożone rozwiązania pozwalają, 
aby cały proces związany z dofi nanso-
waniami był realizowany elektronicz-

nie. Dzięki systemowi SOW składanie 
wniosków o środki PFRON możliwe 
jest bez wychodzenia z domu, 24 go-
dziny na dobę, dając istotną przewagę 
nad tradycyjną formą papierową, któ-
ra wymaga osobistego stawiennictwa 
w urzędzie. 

Złożenie wniosku o dofi nansowanie 
w systemie SOW może być pierwszym 
krokiem do korzystania z całej gamy 
usług i instrumentów dostępnych dla 
posiadaczy podpisu elektronicznego 

lub Profi lu Zaufanego na pla� ormie 
ePUAP. 

W przypadku osób nieposiadają-
cych w domu komputera możliwy jest 
telefoniczny kontakt z pracownikiem 
Działu Wsparcia Osób Starszych i Nie-
pełnosprawnych Miejskiego Ośrodka 

REALIZOWANA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Pomocy Społecznej celem uzyskania 
pomocy przy składaniu wniosków 
i w razie potrzeby udania się pracow-
nika do miejsca zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej.

PRACOWNICY 
DZIAŁU 

przyjmują codziennie 
w następujących 

godzinach:
poniedziałek 
14.00-16.30 

wtorek, środa, piątek 
8.00-10.00 
czwartek 

14.00-15.00 
Informacje telefoniczne 

udzielane są 
pod numerem 

telefonu 32 344-03-23,
wew. 304.

Dwa programy dla osób z niepełnosprawnościami
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” 
– to programy skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów, 
które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej będzie realizował w 2023 r. Na wspomniane programy 
miasto pozyskało prawie 2 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. Usługi świadczone w ramach programów są bezpłatne 
i ściśle dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zarówno „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
jak i „Opieka wytchnieniowa” dostępne będą dopiero po wyłonieniu realizatora.

Na realizację programu „Asystent 
osoby niepełnosprawnej” Ruda Śląska 
otrzymała ponad 1 mln 580 tys. zł. Skie-
rowany jest on do dzieci do 16. roku 
życia z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, łącznie ze wskazaniami: koniecz-
ności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością sa-
modzielnej egzystencji oraz konieczno-
ści stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego le-
czenia, rehabilitacji i edukacji. Z pomo-
cy asystenta mogą również skorzystać 
osoby niepełnosprawne, które posia-
dają orzeczenie o znacznym lub umiar-

kowanym stopniu niepełnosprawności 
(również orzeczenia równoważne).

Z kolei program „Opieka wytchnie-
niowa”, na realizację którego miasto 
pozyskało prawie 377 tys. zł, ma na celu 
wsparcie członków rodzin lub opieku-
nów sprawujących bezpośrednią opie-
kę nad stale przebywającymi w domu 
niepełnosprawnymi dziećmi lub doro-
słymi.

– W ramach programu możliwe jest 
uzyskanie wsparcia w codziennych obo-
wiązkach lub zapewnienie czasowego 
zastępstwa. Dzięki temu osoby zaanga-
żowane w sprawowanie opieki nad nie-
pełnosprawnym, będą mogły odpocząć 

i zregenerować siły, jak rów-
nież załatwić niezbędne 
sprawy. Usługa opieki wy-
tchnieniowej może służyć 
również okresowemu za-
bezpieczeniu potrzeb osoby 
niepełnosprawnej w sytu-
acji, gdy opiekunowie z róż-
nych powodów nie będą 
mogli wykonywać swoich 

obowiązków – zaznacza Krys� an Mo-
rys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Aby uzyskać wsparcie asystenta oso-
by niepełnosprawnej oraz ubiegać się 
o przyznanie opieki wytchnieniowej, 
należy złożyć wypełnioną kartę zgłosze-
nia do wybranego programu wraz z wy-
maganym załącznikiem w postaci kopii 
aktualnego orzeczenia o niepełno-
sprawności lub o stopniu niepełno-
sprawności. Karty zgłoszenia oraz inne 
konieczne załączniki (m.in.: klauzule in-
formacyjne) można pobrać ze strony 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Rudzie Śląskiej.

Poprawnie wypełnione dokumenty 
w zakresie obu programów należy do-
starczyć do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Rudzie Śląskiej 
w wersji papierowej na adres: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mar-
kowej 20, 41-709 Ruda Śląska lub 
elektronicznie na adres: sekretariat@
mops.rsl.pl. Zgłoszenia są już przyjmo-
wane, przy czym ich rozpatrywanie 
nastąpi po wyłonieniu realizatora za-
dania. Z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc, złożenie karty zgłoszenia nie 
jest równoznaczne z przyznaniem 
usług.

Szczegółowe informacje na temat 
realizacji programów można uzyskać 
w Dziale Wsparcia Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej w pokoju 09 lub pod numerem 
telefonu: 32 344-03-00, wew. 310.

Więcej informacji oraz karty zgłosze-
nia do obu programów można pobrać 
ze strony internetowej: mops.rsl.pl.

 UM

– Dzięki tym programom mieszkańcy Rudy Śląskiej z niepełnosprawnościami będą 
mogli skorzystać m.in. z usług asystenta, który pomoże im w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz ułatwi funkcjonowanie w życiu społecznym – podkreśla Anna Krzysteczko, 
wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Asystent pomoże na przykład w dotarciu do pracy, szkoły, 
sklepu, przychodni lekarskiej, instytucji kultury, a także przy załatwianiu różnego rodzaju 
ważnych spraw. Natomiast członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami lub ich 
opiekunowie, którzy sprawują nad mini stałą opiekę, zyskają możliwość doraźnej lub 
czasowej pomocy w formie tzw. opieki wytchnieniowej – dodaje.

OGŁOSZENIA

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu 

na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta (II piętro, naprzeciw 

pokoju 215 wykazów 
nieruchomości gruntowych, 
znajdujących się w rejonie 

ulic: Kolberga, Poligonowej, 
Kochłowickiej, Basenowej 

– które zostaną oddane 
w dzierżawę z przeznaczeniem 

pod istniejące ogródki 
rekreacyjne (przydomowe), 

Tunkla – która zostanie oddana 
w dzierżawę  z przeznaczeniem 

pod istniejący ogródek 
rekreacyjny, Barbary, Porannej 

– która zostanie oddana 
w dzierżawę  z przeznaczeniem 

pod istniejące uprawy 
rolne, Wyzwolenia – która 
zostanie oddana w najem 

z przeznaczeniem pod 
istniejącą działalność  

składowo-magazynową.
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PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

PROMOCJA

20 lat minęło jak jeden dzień
7 marca Studio Fryzjerskie Damiana Dudy obchodziło 20-lecie swojego istnienia. Aby podziękować za tak wspaniały czas, oprócz 
tradycyjnego świętowania z kieliszkiem szampana oraz tortem od Piekarnii-Cukiernii Jakubiec, w tym dniu cały dochód od naszych 
najwspanialszych klientów, znajomych oraz przyjaciół został przekazany na pomoc małemu, rudzkiemu bohaterowi, Dawidowi Spałkowi.

W ciągu dwudziestu lat Studio Fry-
zjerskie Damiana Dudy z pewnością 
zyskało swoją stałą klientelę, której 
jest bardzo wdzięczny za możliwość 
rozwoju, bo przecież, czym jest fryzjer 
bez klienta? Wiele osób odwiedzają-
cych salon regularnie, przekonuje 
swoich znajomych i rodziny, aby rów-
nież skorzystali z usług salonu Damia-
na Dudy. To właśnie dzięki zado-
wolonym klientom 
studio zyskało reno-
mę i jest ważnym 
miejscem na mapie 
naszego miasta.

Salon fryzjerski to 
nie tylko miejsce pracy, 
ale również społecz-
ność. W ciągu dwudzie-
stu lat Studio Fryzjer-
skie Damiana Dudy stało się miejscem, 
gdzie ludzie mogą spotkać się, poroz-

mawiać i spędzić czas. Właściciel salo-
nu, Damian Duda, jest również mi-
strzem, dzielącym się swoją wiedzą 
i pasją. Warto 
podkreślić, że za 
jego sprawą wy-
szkoliło się już po-
nad 70 uczniów 
tego wspaniałego 
rzemiosła.

Studio Fryzjer-
skie Damiana Dudy 
często organizuje specjalne wydarze-
nia, takie jak konkursy, czy szkolenia, 
aby zachęcić klientów do odwiedzenia 
salonu i uczestnictwa w życiu społecz-
ności. – Nasi klienci często są też na-
szymi modelami – mówi mistrz. Da-
mian Duda to człowiek z dużym do-
świadczeniem i wiedzą zdobytą w róż-
nych zakątkach naszego globu (Paryż, 
Mediolan, Londyn i inne kraje). O jego 
talencie mogą świadczyć między inny-
mi nagrody oraz tytuły. Damian Duda 
to wicemistrz świata we fryzjerstwie 
oraz mistrz Polski. Szczególnym wy-
różnieniem jest to, że rudzianin znaj-
duje się w jury mistrzostw świata we 
fryzjerstwie.

„Pasja ro-
dzi profesjo-
nalizm, pro-
fesjonalizm 
to jakość, 
a jakość to 

luksus” to mo� o studia, które od 
20 lat dba o swoich klientów. Dwu-
dziestolecie salonu fryzjerskiego to 
ważna rocznica, która stanowi okazję 
do refl eksji, podsumowania dotych-
czasowych działań i planowania przy-
szłości. Studio Fryzjerskie Damiana 
Dudy to nie tylko miejsce pracy, dlate-
go też warto docenić wszystkie osoby, 
które przyczyniły się do rozwoju salo-
nu i życzyć wszystkim zaangażowanym 
dalszego sukcesu w kolejnych latach.

W trakcie urodzin zbierano pienią-
dze na rehabilitację małego rudziani-
na, Dawida Spałka, który w 2012 roku 
urodził się w 22. tygodniu ciąży jako 
skrajny wcześniak.

Nowy wóz dla OSP
300 tys. zł z budżetu Rudy Śląskiej przeznaczono na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla rudzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Inwestycja ta pozwoli strażakom ochotnikom na usprawnienie ich pracy, 
dzięki czemu będą mogli szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia. – Nowoczesny i dobry sprzęt ratowniczo-gaśniczy jest niezbędny w pracy 
Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ wielokrotnie ratuje on zdrowie i życie mieszkańców naszego miasta. Dlatego zależało nam, żeby 
wygospodarować na ten cel najwięcej jak to możliwe – podkreśla Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej.

To będzie czwarty pojazd dla OSP
Obecnie rudzka Ochotnicza Straż 

Pożarna w swoich zasobach posiada 
trzy pojazdy pożarnicze. Jeden z nich 
– Renault Midliner M210 – przekazała 
strażakom ochotnikom Komenda 
Miejska PSP w Rudzie Śląskiej w lipcu 
2018 roku. Był to pierwszy tego typu 
pojazd w dyspozycji rudzkiej OSP. No-
wy samochód, który zasili szeregi 
rudzkiej jednostki prawdopodobnie 
już w maju br., to średni wóz ratowni-
czo-gaśniczy, którego wartość rynko-
wa to około 1 mln 50 tys. zł. 

– Warto podkreślić, że poza kwotą 
300 tys. zł, która podchodzi 
z budżetu miasta, kolejne 
300 tys. zł otrzymaliśmy 
z  budżetu państwa za po-
średnictwem Państwowej 
Straży Pożarnej, natomiast 
około 400 tys. zł udało się 
pozyskać z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w ramach „Ogólnopolskiego 
programu fi nansowania 

służb ratowniczych, część 1”. Reszta 
ewentualnie potrzebnych funduszy, 
związanych ze zmianą cen podwozi po-
jazdów oraz kosztów produkcji zabudo-
wy przedmiotowego pojazdu, zostanie 
przekazana ze środków OSP lub sponso-
rów czy darczyńców – zaznacza Adrian 
Tomas, prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rudzie Śląskiej.

Jeszcze w 2022 roku Ochotnicza Straż 
Pożarna w Rudzie Śląskiej doposażona 
została w sprzęt do ratownictwa tech-
nicznego, potrzebny przy wezwaniach 
do kolizji i wypadków drogowych. Za-
kup sfi nansowano ze środków Fundu-

szu Sprawiedliwości, którego dyspo-
nentem jest minister sprawiedliwości. 
Dotacja wyniosła 56,5 tys. złotych, 
a reszta pochodziła z budżetu miasta. 
Z kolei wcześniej, w 2018 roku, jednost-
ka rudzkiej OSP otrzymała defi brylator, 
deski ortopedyczne oraz zestaw ratow-
nictwa medycznego. Wartość przekaza-
nego sprzętu wynosiła około 12 tys. zł. 
Zakup sfi nansowano w 99% ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości.

OSP otwarte dla chętnych
Czynnym członkiem jednostki ochot-

niczej straży pożarnej może zostać każ-
da zdrowa osoba, w wieku od 18 do 65 

lat. Aby strażak ochotnik 
mógł brać udział w działa-
niach, musi uzyskać pozy-
tywny wynik badania prze-
prowadzonego przez leka-
rza medycyny pracy i odbyć 
szkolenie pożarnicze prze-
prowadzane bezpłatnie 
przez Państwową Straż Po-
żarną. W wieku 16-18 lat, 
po uzyskaniu stosownej 
zgody opiekuna prawnego, 

można zostać czynnym (jednak z ogra-
niczeniami) członkiem młodzieżowej 
drużyny pożarniczej. Osoby niepełno-
letnie nie są dopuszczane do akcji ga-
szenia pożarów i innych niebezpiecz-
nych wydarzeń. Chętni do wstąpienia 
w szeregi rudzkiej OSP uzyskają wszyst-
kie informacje pod numerem telefonu 
662-071-584 lub mailem: osprudasla-
ska@gmail.com.

Ponad 100 wyjazdów 
w ubiegłym roku

Rudzka Ochotnicza Straż Pożarna 
w 2022 roku wyjeżdżała do zdarzeń 108 
razy. Co więcej, w statystykach dotyczą-
cych działań ratowniczo-gaśniczych 
w województwie śląskim rudzka jed-
nostka plasuje się na 74. pozycji na 871 
jednostek OSP. Obecnie szeregi OSP za-
sila 80 członków, z czego 30 ochotników 
jest w gotowości do działań ratowniczo-
gaśniczych. W skład OSP wchodzi także 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Stra-
żacy ochotnicy opiekują się też ucznia-
mi dwóch klas pożarniczych w IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. H.C. Hoovera 
w Rudzie Śląskiej. UM

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej 
sięgają drugiej połowy XIX w. Po zmianach politycznych 
i rozwiązaniu w latach 90. XX w., jednostka została 
reaktywowana w 2006 roku. Jej szeregi stanowią strażacy 
ochotnicy, którzy swoje zadania wykonują społecznie. 
Trzeba podkreślić, że celem ochotniczych straży 
pożarnych jest nie tylko zwalczanie klęsk żywiołowych, 
pożarów czy wypadków. OSP prowadzi również 
działalność edukacyjną, zabezpiecza imprezy masowe, 
działa na rzecz ochrony środowiska i organizuje różne 
przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży.

Dodatki 
węglowe 
w terminie
Pod koniec lutego do naszej redakcji 
dotarły informacje, że nie wszystkie dodatki 
węglowe zostały wypłacone. Sprawdziliśmy 
to i okazuje się, że Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rudzie Śląskiej, który zajmuje 
się tym zadaniem, uiścił wszystkie należności 
w ustawowym terminie, czyli do 28 lutego br.

Rudzki MOPS wnioski o wypłatę dodatku węglowe-
go w wysokości 3 tys. zł przyjmował od 22 sierpnia do 
30 listopada 2022 roku. W tym czasie złożono 10 291 
wniosków, na łączną kwotę 30 873 000 zł. – Ze wszyst-
kich złożonych w ustawowym terminie wniosków roz-
patrzono 10 269 wniosków i wypłacono 9077 dodat-
ków węglowych, czyli zrealizowano wszystkie pozytyw-
nie rozpatrzone wnioski. W toku postępowania pozo-
stały 22 wnioski, dla których nie było możliwe zakoń-
czenie postępowania w ustawowym terminie, z uwagi 
na skomplikowany charakter tych spraw – informuje 
Karina Kaczyńska, zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – 22 
wnioski, odnośnie których toczy się nadal postępowa-
nie, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, zosta-
ną wypłacone po otrzymaniu środków z budżetu pań-
stwa – dodaje.

Ponadto jak zapewnia wicedyrektor rudzkiego 
MOPS-u – nie było opóźnień w wypłacaniu dodatków 
węglowych w przypadku pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków, czyli do 28 lutego wnioskodawcy otrzymali 
wszystkie należące im się pieniądze. JO
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PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska
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ludzie 

z pasją
Potrafi  dziennie spędzać nad przygotowaniem prac nawet 10-12 godzin, realizuje swoją pasję od ponad 40 lat, a na 
koncie ma m.in. stworzenie miniatur Muru Chińskiego, wieży Eiffl  a oraz mostu Golden Gate z San Francisco. 
Janusz Urbański, bo o nim mowa, to mieszkaniec Rudy Śląskiej, który tworzy budowle z zapałek. Jego ostatnie dzieła to miniatury 
perełek Nowego Bytomia – m.in. domu towarowego Kau� aus, Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty, budynku 
przy ul. Niedurnego 34 oraz wieży ciśnień. Obecnie Urbański pracuje nad przygotowaniem makiety jednego z budynków Huty Pokój.

Prace nad przygotowaniem makiet 
nowobytomskich obiektów pan Janusz 
rozpoczął ok. półtora roku temu. – Wy-
bieram te budynki, które są najstarsze, 
bo w nich lubuję się najbardziej. Poza 
tym decyduję się na wykonanie tylko 
tych obiektów, które najbardziej mnie 
interesują, bo wtedy mnie to wciąga, 
a bardzo ważnym elementem tej pracy 
jest cierpliwość – mówi Janusz Urbań-
ski. – Jeżeli chodzi o budynki w Nowym 

Bytomiu, to najtrudniejszy 
do wykonania był dom towa-

rowy Kaufh aus oraz Miejskie 
Centrum Kultury – dodaje.

Pasjonat nad jedną realizacją pra-
cuje ok. trzech miesięcy. Na stworze-
nie makiety budynku potrzebuje 

kilkadziesiąt tysięcy 
sztuk zapałek, które 
wymagają wcześniej-
szego wypalenia oraz 
obróbki. Janusz Urbański 
zużył już miliony zapałek, 
aby stworzyć swoje dzieła.

Budynki z Nowego 
Bytomia to oczywiście 
jedne z wielu, jakie pasjonat 
ma na swoim koncie. Spośród tych 
z najbliższego podwórka warto wy-
mienić domki na Ficinusie, tramwaj 
w Chebziu oraz tamtejszą bibliotekę, 

jak również budynek fi lii 
Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej nr 18 w Halem-
bie. W tych dwóch miej-

scach można zresztą 
podziwiać prace 

pana Janusza. 
Natomiast pa-
trząc dalej, 
nasz mieszka-
niec ma na 
koncie wyko-

nanie minia-
tury m.in. szybu 

z Gliwic-Sośnicy, 
ratusza w Pyskowi-

cach, wrocławskiego Mostu Grun-
waldzkiego, a nawet mostu Golden 
Gate z San Francisco! Gdy tylko jest to 
możliwe, Urbański bazuje na zdjęciach 
obiektów wykonanych przez zaprzy-
jaźnionego fotografa oraz sam sporzą-
dza dokumentację fotografi czną.

Janusz Urbański zaraża swoją pasją 
także innych. Regularnie odwiedza 
m.in. rudzkie placówki oświatowe 
oraz wystawia swoje prace podczas 
„Ogrodów Śniadaniowych” organizo-
wanych przez rudzki MCK. Natomiast 
jego najbliższe plany to stworzenie 
makiety osiedla robotniczego „Carl 
Emanuel” (tzw. Karmańskiego).

Joanna Oreł

obróbki. Janusz Urbański 
zużył już miliony zapałek, 
aby stworzyć swoje dzieła.

jak również budynek fi lii 
Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej nr 18 w Halem-
bie. W tych dwóch miej-

scach można zresztą 
podziwiać prace 

pana Janusza. 

tury m.in. szybu 
z Gliwic-Sośnicy, 

ratusza w Pyskowi-

Foto: arch. prywatnie
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Puppy pilates w „Jowiszu”
Nowa, ciekawa propozycja aktywności pojawiła się ostatnio na mapie Rudy Śląskiej. W Osiedlowym Domu Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Jowisz” odbyły się zajęcia puppy 
pilates, czyli ze zdrowego kręgosłupa z udziałem kilkutygodniowych szczeniaków. Jest to połączenie ruchu i dogoterapii z socjalizacją najmłodszych piesków. – Nie boję się stwierdzenia, 
że były to prawdopodobnie pierwsze tego typu zajęcia w Polsce – mówi Alina Wodarska, instruktorka oraz inicjatorka akcji w ,,Jowiszu”.

Zajęcia w ODK RSM ,,Jowisz” odbyły 
się na początku marca. Był to efekt 
współpracy instruktorki Aliny Wodar-
skiej, która od kilku sezonów związana 
jest z ,,Jowiszem” oraz Pauliny Pajonk, 
właścicielki hodowli Salvavita Bianchi 
FCI z Chorzowa. – Oprócz tego, że pro-
wadzę zajęcia ze zdrowego kręgosłu-
pa, to jak rehabilitant pracowałam 
z osobami chorymi na stwardnienie 
zanikowe boczne. Pojawiła się u nas 
pani, u której niedawno wykryto tę 
chorobę. Stwierdziłam, że chciałabym 
wnieść trochę radości między innymi 
w jej życie i to było impulsem do połą-
czenia ćwiczeń ze spotkaniami ze 
szczeniakami. Poza tym od lat intere-
suję się dogoterapią – wyjaśnia Alina 
Wodarska. – Tak naprawdę temat jest 
bardzo znany w Europie, ale u nas, 

w Polsce nie znalazłam o nim 
informacji. Jedynie w Krakowie odby-
wają się zajęcia pilates, ale z dorosły-
mi psami. Takie zajęcia dobrze wpły-
wają na uczestników pod względem 
psychicznym, bo wywołują ogromną 
falę endorfi n, ogromną radość i dają 
zastrzyk pozytywnej energii. Przy oka-
zji socjalizujemy psy w okresie dora-
stania. Poznają wtedy ludzi i prze-
strzeń, więc połączyliśmy obopólną 
korzyść. Oczywiście zajęcia odbyły się 
bez muzyki, a uczestnicy zachowywali 

się neutralnie, aby pieski nie otrzymy-
wały za dużo bodźców – dodaje.

Propozycja zajęć spotkała się z po-
zytywnym odzewem zarówno ze stro-
ny ODK RSM ,,Jowisz”, jak i Pauliny 
Pajonk, właścicielki chorzowskiej ho-
dowli białego owczarka szwajcarskie-
go. – Takie zajęcia mają wymiar za-
równo socjalizacyjny dla kilkutygo-
dniowych szczeniaków, jak i emocjo-
nalny dla uczestników zajęć. Okazało 
się, że szczeniaczki bardzo dobrze za-
aklimatyzowały się, biegały po całej 
sali, które była na tyle duża, że nie po-
wodowało to dyskomfortu. W mo-
mencie, kiedy pieski były zmęczone, 
odchodziły odpocząć. Nikt ich do ni-
czego nie zmuszał, podchodziły do 
uczestniczek wtedy, kiedy miały na to 
ochotę – relacjonuje Paulina Pajonk, 
właścicielka hodowli Salvavita Bianchi 
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FCI Biały Owczarek Szwajcarski. – To 
były pierwsze takie zajęcia w Polsce, 
więc myślę, że byłam pierwszą hodow-
lą, która zdecydowała się na taką 
współpracę. Już umówiliśmy się na ko-
lejny termin i będziemy dalej działać 
w tym kierunku – dodaje.

Następne zajęcia puppy pilates 
w ,,Jowiszu” mają odbyć się 25 marca. 
– Nie boję się takich wyzwań i z dużym 
entuzjazmem podeszłam do tego po-
mysłu. Zresztą nie da się opisać wra-
żeń, jakie pojawiały się podczas zajęć. 
Taki kontakt budzi wrażliwość, a prze-
bywanie ze szczeniaczkami uspokaja  
– mówi Alina Trefon, starszy instruktor 
kulturalno-oświatowy w ODK RSM 
,,Jowisz”. – Po pandemii ludzie potrze-
bują po pierwsze kontaktu z drugim 
człowiekiem, a po drugie ze zwierzęta-
mi. Liczymy więc na to, że dzięki udzia-

łowi w tego typu zajęciach ktoś prze-
kona się do posiadania psa, czy to 
z hodowli, czy ze schroniska – podkre-
śla. – Mam też nadzieję, że uda nam 
się przełamać lęk wśród osób, które 
boją się dorosłych psów. Szczeniaki 
pomagają w tym, ponieważ są nie-
groźne i przyjaźnie nastawione – za-
znacza Alina Wodarska.

Warto dodać, że podczas zajęć pa-
nie nie tylko ćwiczyły oraz miały kon-
takt ze szczeniaczkami, ale również 
przekazana została im wiedza, czy to 
na temat hodowli, czy schroniska oraz 
funkcjonowania zwierząt w obu tych 
miejscach. – Mamy zamiar podczas 
kolejnych zajęć zorganizować zbiórkę 
dla schroniska, żeby jeszcze więcej do-
brego wyszło z naszych wspólnych 
działań – podsumowuje Alina Wodar-
ska. Joanna Oreł



www.wiadomoscirudzkie.pl 7 15.03.2023

NALEŚNIKI IMBIROWE

Ciasto: 3 jajka, 1 szklanka mleka, 1 łyżka cukru, 3/4 szklanki mąki, 2 łyżki rumu, 1 łyżka 

zmielonego imbiru.
Przygotowanie: Żółtka ubijamy z cukrem, dodajemy mleko, mąkę, rum i imbir. Mieszamy. 

Białka ubijamy osobno na sztywną pianę, łączymy z ciastem, delikatnie mieszamy. Smażymy 

na gorącym oleju. Podajemy posypane cukrem pudrem lub polane sokiem wiśniowym.

NALEŚNIKI Z POREM, PIECZARKAMI I ŻÓŁTYM SEREM

Ciasto: 1 jajko, 150 ml mleka, 2 łyżki roztopionego masła, 100 g mąki.

Farsz: 1 por, 100 g pieczarek, 1 łyżka masła, 2 łyżki mąki, 150 g sera żółtego, 1 jajko, gałka 

muszkatołowa, sól, pieprz, około 1/2 szklanki mleka, pęczek pietruszki.

Por siekamy, smażymy na maśle kilka minut, dodajemy pieczarki, smażymy kolejne kilka 

minut, dodajemy mąkę i mleko. Dusimy około 10 minut, studzimy. Dodajemy 3/4 startego 

żółtego sera, doprawiamy gałką muszkatołową, solą i pieprzem. Naleśniki smarujemy nadzie-

niem, składamy jak krokiety, układamy w naczyniu żaroodpornym, posypujemy resztą żółtego 

sera i zapiekamy przez pół godziny. Po upieczeniu posypujemy posiekaną natką pietruszki.
Smacznego!

Panie walczą o siebie
Trwa kolejna edycja bezpłatnego kur-

su samoobrony dla kobiet. Rudzianki od 
6  marca biorą udział w regularnych za-
jęciach, podczas których uczą się pod-
stawowych technik samoobrony oraz 

REKLAMA

KURS 

SAMOOBRONY

Naleśniki dobre na każdą okazję
– Koperty, w których można umieścić każdą treść – tak o naleśnikach mówi Maria Popenda, laureatka lutego w konkursie „Rudzkie 
Smaki”. Jej naleśniki imbirowe oraz nadziane porem i pieczarkami zostały przepisem ubiegłego miesiąca. Marzec poświęcony jest 
daniom i deserom na świąteczny, wielkanocny stół. Przepisy można przysyłać do rudzkiego magistratu do końca bieżącego miesiąca.

– Naleśniki są dobre na śniadanie, 
obiad i kolację, a także na deser. Mo-
gą stanowić posiłek na „beztydziyń” 
lub pojawić się na uroczystym przyję-
ciu – mówi pani Maria. – Ciasto nale-
śnikowe powinno być odpowiednio 
gęste, bez grudek, należy smażyć je 
na gorącej patelni po „odpoczywa-
niu” – zdradza autorka przepisów. 
– Ciasto  przygotowujemy na bazie 
mleka i wody gazowanej lub śmietan-
ki albo piwa. Jeżeli naleśniki mają być 
pulchne, do mąki dodajemy proszek 
do pieczenia – dodaje.

Do końca marca br. można przesy-
łać do rudzkiego magistratu przepisy 
na dania i desery na świąteczny stół. 
– Wielkanoc tuż tuż i z pewnością już 
zastanawiamy się, czym ugościć i za-
skoczyć bliskich, by rodzinne święta 
były radosnymi spotkaniami przy sto-
le  – mówi Iwona Małyska z Wydziału 
Kultury, Komunikacji Społecznej 

i Promocji Miasta Urzędu Miasta Ru-
da Śląska. Propozycje można wysyłać 
do końca marca br. na adres e-mail: 
media@ruda-sl.pl lub pocztą na ad-
res magistratu z dopiskiem „Rudzkie 
Smaki”.

– Zapraszamy do kulinarnej zaba-
wy! Obok głównej nagrody, którą jest 
publikacja zwycięskiego przepisu 
w kalendarzu kulinarnym, laureaci 
poszczególnych miesięcy otrzymają 
w tym roku najnowszą książkę 

dr hab. Doroty Świtały-
Trybek pt. „Dobra rada 
złota warta, czyli porady 
dla śląskiej gospodyni” 
– zachęca Iwona Mały-
ska. – Autorka zawarła 
w książce ponad 600 róż-

nych porad dotyczących prowadzenia 
gospodarstwa domowego. Wskazów-
ki te oparte są na materiałach 
z XIX i pierwszej połowy XX wieku, ale 
wiele z nich jest nadal aktualnych 
– dodaje.

Tekst i foto: UM Ruda Śląska

Rudzkie

Smaki

zdobywają wiedzę na temat tego, jak 
poradzić sobie w sytuacji zagrożenia. 
W sumie w ramach szkolenia zaplano-
wano sześć spotkań – ostatnie odbędą 
się 15 i 17 marca. Zajęcia prowadzą trzej 

instruktorzy Rudzkiego Klubu Kyokushin 
Karate, a także pracownicy służb miej-
skich – Roman Dymek, Marek Partuś 
i Piotr Muc. W szkoleniu uczestniczy 
ok. 30 pań. JO, Foto: UM Ruda Śląska
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POZIOMO: 1 – ognisko góralskie, 
5 – Lech, były prezydent, 8 – jaskinia, 
9 – gruby koc, 11 – bieluń, 12 – żyt-
niówka, 15 – guz, nowotwór niezłośli-
wy, 17 – ka� an noszony przez rycerzy, 
20 – paryski rzezimieszek, 21 – teren ze 
stacjonatą, 24 – malarz francuski, 
25 – indyjski poemat bohaterski, 
28 – 28 – rabin, 29 – krzemian magne-
zu i żelaza, 32 – mitologia grecka – bo-
żek płodności i urodzaju, 33 – wyraz, 
słowo, 36 – pachnąca żywica, 39 – gla-
diator walczący z zakrytymi oczami, 
42 – ptak drapieżny w Andach, 43 – bia-
ły w kinie, 45 – jaszczurka tropikalna, 
46 – tkanina ścienna, 47 – określona 
część obszaru wodnego. 

PIONOWO: 1 – panorama, 2 – przo-
dek bydła domowego, 3 – imię żeńskie, 
4 – wafel spożywany na gorąco, 5 – ska-
za, 6 – owad z rzędu ważek, 7 – instru-
ment muzyczny – rodzaj trąby, 10 – be-
kas, 13 – rybka akwariowa, 14 – uroda, 
16 – skrzydło szyku bojowego w armii 
rzymskiej, 17 – potocznie pieniądze, 
18 – Podlaski, ze stadniną koni, 19 – do-
radca Daniela i Salomona, 21 – próg 

Tel. 607-468-787

WRÓŻKA
JADZIA 

zaprasza 

TAROT 
CYGAŃSKI

Kochłowice, ul. Łowiecka 12/1a 

tel. 607-468-787

HOROSKOP

Wróżki Jadzi

Zebrane w jednym tomie dwie kultowe 
książki Marii Czubaszek: „Na wyspach Hu-
la-Gula” oraz „Dziewczyny na ścianę i na 
życie”!

Czubaszek ironiczna, absurdalna, genial-
na. Teksty i felietony, za które pokochały ją 
miliony czytelników. A że w życiu i tekstach 
Marii Czubaszek może wydarzyć się napraw-
dę wszystko… Nieprawdaż? Prawdaż, nieste-
ty! Bo ludzie nienormalni są w tym świecie 
jak najbardziej normalni!

Uwaga! Przeczytanie tej książki grozi mi-
łością albo uwielbieniem do autorki!

Maria Czubaszek (1939-2016) – pisarka 
i satyryczka, autorka tekstów piosenek, sce-
narzystka, felietonistka i dziennikarka. Stwo-
rzyła dla radiowej Trójki kultowe słuchowi-
ska: „Dym z papierosa”, „Małgorzaty jego 
życia” i „Serwus, jestem nerwus”, w których 
brawurowe role odegrali m.in. Irena Kwiat-
kowska, Bohdan Łazuka, Barbara Wrzesiń-
ska, Jerzy Dobrowolski i Wojciech Pokora.

Maria Czubaszek   
Wszyscy niestety 

normalni 

Prawdziwa opowieść o dojrzewaniu, 
miłości i szukaniu swojego bezpiecz-
nego miejsca na ziemi.

Dziesięć lat wcześniej… Wielicz-
ka, klasa maturalna. W ramach zajęć 
z przedsiębiorczości Marysia i Janek 
tworzą projekt otwarcia w mieście 
kameralnej knajpki. „Honolulu” ma 
być tylko kolejną pracą na zaliczenie, 
jednak licealiści postanawiają wcielić 
swój biznesplan w życie.

Choć nikt nie wierzy w powodzenie 
ich pomysłu, przyjaciele poświęcają 
każdą wolną chwilę, by pomóc w re-
moncie lokalu. Zaczyna się zrywanie 
parkietów, kucie ścian, wykurzanie 
mieszkańców spod podłogi… A do tego 
żmudna walka z przepisami i urzędni-
kami.

Barbara Kwinta   
Razem, a nawet 

osobno  

Dagmara 
Andryka
Walet 

„Walet”, czwarta część serii „Anna 
Maria Kier”, to opowieść o nieposkro-
mionej żądzy, sile manipulacji i kłam-
stwie, w którym nie da się żyć.

Współczesna Warszawa, koniec 
upalnego lata. Zięć jednego z najbogat-
szych ludzi w Polsce co jakiś czas znaj-
duje w skrzynce pocztowej niebieskie 
koperty. To staje się początkiem hor-
roru tej rodziny. Niepozorne pogróżki 
doprowadzają do makabrycznego fi -
nału. Córka wpływowego biznesmena 
zostaje zamordowana, a policja nie 
potrafi  wskazać sprawcy.

Żadnych śladów, świadków, a każdy 
podejrzany ma alibi. Czyżby zbrodnia 
doskonała?

 polecamy

rzeczny na Dnieprze, 22 – zagadka ry-
sunkowa, 23 – jednogłośny dźwięk 
utworu, 26 – gilza, 27 – część mechani-
zmu dźwigowego, 30 – rodzaj pilniczka, 
31 – gatunek wierzby, 34 – półwędrow-
na ryba śledziowata, 35 – piękna, 
37 – mitologia grecka – bogini mądro-
ści, 38 – opera, Giacomo Puccini, 
40 – płoną w kominku, 41 – stolica 
Apulii, 44 – wykop. 

Książkę pt. ,,TOPR Tatrzańska przygo-
da Zosi i Franka” Beaty Sabały-Zieliń-
skiej otrzyma jedna osoba spośród 
tych, które nadeślą na adres redakcji 
(Ruda Śląska, ul. Niedurnego 36) lub e-
mailem (biuro@wiadomoscirudzkie.pl) 
hasło, które jest rozwiązaniem krzy-
żówki. Na rozwiązania czekamy do 
10 dni od daty zamieszczenia krzyżów-
ki.  Po odbiór książki pt. ,,Anna. Gorzki 
smak miodu” z krzyżówki „WR 3” za-
praszamy do redakcji (do dwóch tygo-
dni od daty ukazania się rozwiązania, 
po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym pod  nr tel. 32 248-60-97) 
Urszulę Losę. Prawidłowe hasło brzmi: 
„Prawda jest pośrodku”. 

KRZYŻÓWKA
1

1

2 3 4 5 6 7

2

8

6  7

9

3

10 11

8

12 13 14

15 16

9

17 18 19

4

20

11

21 22 23 24

10 5

13

25 26 27

28 29 30

 

31

32

33 34 35

12

36 37 38

39 40 41

42 43 44

45

16 15

46

14 17

47

Baran – Twój apetyt na zysk 
nie będzie przesadzony, mo-
żesz zdobyć wszystko, co za-
mierzasz.
Byk – Zdobędziesz przewa-
gę nad kimś, kto wydawał 
się nie do pokonania. Osią-
gniesz sukces.
Bliźnięta – Będziesz działać 
na tyle ostrożnie i odpowie-
dzialnie, że unikniesz zasta-
wionej pułapki.
Rak – Niepotrzebnie mar-
twisz się na zapas. Sprawy 
i tak ułożą się po Twojej my-
śli. Będzie dobrze.
Lew – Życie jest zbyt krótkie, 
by marnować je na kłótnie. 
Pierwszy wyciągnij rękę na 
zgodę.
Panna – Ktoś bliski poprosi 
Cię o pomoc. Zanim się zgo-
dzisz, porozmawiajcie o pro-
blemach.
Waga – Lepiej nie wychylaj 
się za bardzo ani w pracy, 
ani podczas rodzinnych 
sprzeczek.
Skorpion – Twój organizm 
dopomina się o uwagę. Może 
czas zrób badanie kontrolne?
Strzelec – Musisz przepro-
wadzić kilka trudnych roz-
mów i powiedzieć, co na-
prawdę czujesz.
Koziorożec – Zrozum, że nie 
ma sensu czekać, aż sprawy 
same się rozwiążą, bo tak 
nie będzie.
Wodnik – Poczujesz się 
atrakcyjna i pewna siebie. 
Spojrzysz w przyszłość przez 
różowe okulary.
Ryby – Odżyjesz, umocnisz 
swoją pozycję w pracy 
i znów wszyscy będą się 
z Tobą liczyć.

OGŁOSZENIA

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 

215) wykazu nieruchomości, 
która zostanie oddana w najem  

z przeznaczeniem pod garaż 
w rej. ul. Szczęść Boże.  

PREZYDENT 
MIASTA 

RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
(II piętro, naprzeciw pokoju 

215) wykazu nieruchomości, 
która zostanie oddana 

w najem  z przeznaczeniem 
pod drogę dojazdową w rej. 

ul. Cypriana Norwida.











ADMINISTRACJA NR 1 – GODULA, ORZEGÓW
Lp.  Nazwa obiektu/adres  Zakres rzeczowy Wykonanie

LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
1	 Stanisławy	Wysockiej	29	 Malowanie	klatki	schodowej	 31	752,00
2	 Wojciecha	Bogusławskiego	14	 Wymiana	wodomierzy	 91,80
	 	 Wykonanie	gładzi	gipsowych	na	sufitach	klatki	schodowej	 7	203,48
	 	 Malowanie	klatki	schodowej	 31	874,58
3	 Stanisławy	Wysockiej	31	 Malowanie	klatki	schodowej	 31	874,58
4	 Wojciecha	Bogusławskiego	7	 Wymiana	wodomierzy	 2	407,32
	 	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	kuchni	 5	339,51
5	 Kardynała	Augusta	Hlonda	5	 Wymiana	wodomierzy	 275,40
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	402,97
	 Kardynała	Augusta	Hlonda	5	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 3	159,95
6	 Kardynała	Augusta	Hlonda	7	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 3	142,89
	 Kardynała	Augusta	Hlonda	7/18	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	i	spalinowego	w	łazience	 4	421,20
7	 Królowej	Jadwigi	6	 Docieplenie	dylatacji	 6	741,08
8	 Heleny	Modrzejewskiej	1,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	933,68
	 	 Wymiana	wodomierzy	 6	303,96
	 Heleny	Modrzejewskiej	1A	 Wymiana	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	oraz	usunięcie	nieszczelności	na	pionie	 3	257,43
	 Heleny	Modrzejewskiej	1	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 14	758,20
9	 Joanny	28,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6	970,21
	 	 Wymiana	wodomierzy	 316,44
	 Joanny	28	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	łazience	 8	161,73
	 Joanny	28C	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 1	746,75
10	 Heleny	Modrzejewskiej	8A	 Uszczelnienie	przewodu	dymowego	kuchennego	 4	102,11
	 Heleny	Modrzejewskiej	8B	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 1	701,09
11	 Joanny	26,	A,	B,	C	 Wymiana	wodomierzy	 2	583,36
	 Joanny	26B	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 17	991,51
12	 Heleny	Modrzejewskiej	14,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 2	927,88
	 Heleny	Modrzejewskiej	14A	 Refundacja	za	likwidację	pieca	(zmiana	ogrzewania	na	ekologiczne)	 700,00
13	 Heleny	Modrzejewskiej	20A	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 2	523,43
14	 Podlas	2	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	649,39
	 	 Wymiana	wodomierzy	 13	590,72
	 	 Remont	tablic	rozdzielczych	 23	564,13
15	 Podlas	12,	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	I,	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	900,46
	 	 Wymiana	wodomierzy	 18	532,80
	 Podlas	12F	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 16	092,10
	 Podlas	12E	 Uszczelnienie	przewodu	spalinowego	w	łazience	 2	920,71
	 Podlas	12	 Dostawa	zjazdu	na	wózki	 2	386,69
	 Podlas	12	 Wykonanie	nawierzchni	z	kostki	pod	kontenery	na	odpady	 9	225,00
16	 Podlas	8	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	256,69
17	 Podlas	10,	A,	B,	C,	D,	E	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	760,48
	 Podlas	10B	 Wymiana	odcinka	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 3	516,17
18	 Podlas	6	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	995,12
	 	 Wymiana	wodomierzy	 11	568,96
	 Podlas	6/15	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	kuchni	i	łazience	 8	614,05
19	 Podlas	4	 Wymiana	stolarki	okiennej	 621,11
	 	 Wymiana	wodomierzy	 2	978,64
	 	 Remont	tablic	rozdzielczych	 24	125,91
20	 Czereśniowa	3,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 4	492,80
	 Czereśniowa	3B	 Remont	instalacji	domofonowej	 3	002,40
21	 Czereśniowa	5	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	891,59
22	 Czereśniowa	9	 Wymiana	wodomierzy	 11	905,92
23	 Czereśniowa	7,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 459,00
	 Czereśniowa	7	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	łazience	 3	271,12
	 Czereśniowa	7	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 16	816,11
24	 Czereśniowa	16,	A,	B,	C	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 4	975,00
	 	 Wymiana	wodomierzy	 6	739,20
	 Czereśniowa	16A	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 16	201,09
25	 Antoniego	Tiałowskiego	9,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	899,85
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	867,32
	 Antoniego	Tiałowskiego	9C	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	894,40
25	 Podlas	18	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	łazience	 4	160,19
	 Podlas	18	 Uszczelnienie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 4	094,33
26	 Podlas	24	 Uszczelnienie	przykanalika	przewodu	wentylacyjnego	w	łazience	 4	135,60
27	 Podlas	22,	A,	B,	C,	D,	E	 Wymiana	wodomierzy	 8	985,60
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	002,02
	 Podlas	22B	 Uszczelnienie	przykanalika	przewodu	wentylacyjnego	w	kuchni	 3	948,69
	 Podlas	22E	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 3	262,73
	 Podlas	22D	 Rozebranie	ścianki	działowej	i	postawienie	nowej	 3	692,66
28	 Podlas	20,	A,	B,	C,	D,	E,	F	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	222,19
	 	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 2	326,00
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	438,56
	 Podlas	20D	 Uszczelnienie	przewodu	spalinowego	w	łazience	 2	147,83
	 Podlas	20B	 Uszczelnienie	przewodu	spalinowego	w	łazience	 2	147,83
	 Podlas	20E	 Remont	poziomej	instalacji	gazowej	i	uszczelnienie	nieszczelności	na	pionie	 6	031,77
	 Podlas	20E	 Wymiana	odcinka	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 7	640,16
29	 Podlas	36,	A,	B,	C,	D,	E	 Wymiana	stolarki	okiennej	 7	239,36
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Cyceron

Wykonanie rzeczowego funduszu remontowego rsm za 2022 r. (I część)
	 	 Wymiana	wodomierzy	 1	050,84
	 Podlas	36E	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	kuchni	 4	205,51
	 Podlas	36A	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	kuchni	 4	682,90
	 Podlas	36E	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 1	813,28
30	 Bytomska	7,	7A	 Wymiana	wodomierzy	 2	583,36
31	 Bytomska	5,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	394,04
	 	 Wymiana	wodomierzy	 550,80
	 Bytomska	5B	 Wymiana	odcinka	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 3	002,30
32	 Podlas	26	 Wymiana	wodomierzy	 1	653,48
33	 Joanny	7	 Wymiana	wodomierzy	 1	101,60
	 	 Wymiana	rury	i	zamokniętego	ocieplenia	w	stropodachu	 5	099,26
	 	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	oraz	spalinowego	w	łazience	 5	068,82
34	 Joanny	9	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 4	123,99
35	 Joanny	11	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	090,39
	 	 Wymiana	wodomierzy	 4	942,08
	 Joanny	11	 Wymiana	pionu	kanalizacji	sanitarnej	w	łazience	 15	531,07
	 Joanny	11	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	oraz	spalinowego	w	łazience	 5	699,40
36	 Joanny	3	 Wymiana	wodomierzy	 3	706,56
	 Joanny	3	 Wymiana	grzejnika	w	pokoju	 1	685,08
37	 Fabryczna	2	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	230,44
	 	 Wymiana	wodomierzy	 459,00
38	 Przedszkolna	12	 Wymiana	wodomierzy	 4	829,76
39	 Przedszkolna	1B	 Wymiana	odcinka	poziomu	kanalizacji	sanitarnej	w	piwnicy	 1	775,01
	 Przedszkolna	1	 Usunięcie	awarii	na	pionie	c.o.	 1	354,08
40	 Przedszkolna	5,	A,	B		 Wymiana	wodomierzy	 91,80
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	036,53
	 Przedszkolna	5A	 Usunięcie	awarii	na	rozdzielaczach	instalacji	c.o.	 1	778,08
41	 Przedszkolna	9,	A	 Wymiana	wodomierzy	 3	032,64
	 Przedszkolna	9A	 Montaż	podjazdu	na	wózki	 1	586,53
	 	 Usunięcie	nieszczelności	na	przyłączu	instalacji	gazowej	 3	513,87
	 Przedszkolna	9A	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	 17	458,72
42	 Przedszkolna	11,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 4	380,48
	 Przedszkolna	11B	 Uszczelnienie	przewodu	spalinowego	w	łazience	 3	201,60
	 Przedszkolna	11	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	kuchni	 5	758,14
	 Przedszkolna	11	 Uszczelnienie	nieszczelności	na	pionie	instalacji	gazowej	 5	405,94
43	 Karola	Goduli	25,	A,	B,	C	 Wymiana	wodomierzy	 783,20
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	395,39
	 Karola	Goduli	25	 Refundacje	za	likwidację	pieców	(zmiana	ogrzewania	na	ekologiczne)	 6	000,00
	 Karola	Goduli	25	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	kuchni	 3	062,59
	 Karola	Goduli	25C	 Wymiana	odcinka	poziomu	kanalizacji	sanitarnej	w	piwnicy	 3	079,26
44	 Lokale	własne	 Roboty	remontowe	 21	073,65
45	 Zasoby	A-1	lokale	mieszkalne	i	użytkowe	 Przegląd	wyłączników	p.	pożarowych	 4	577,24
46	 Zasoby	A-1	lokale	mieszkalne		 Montaż	nawiewników	 1	941,84
TERMOMODERNIZACJA
47	 Podlas	36	 Docieplenie	budynku	i	roboty	dodatkowe	 2	940	154,23
PAWILONY
48	 Joanny	14		 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	 16	548,94
	 	 Przebudowa	wejścia	i	wymiana	drzwi	wejściowych	 23	864,74
	 	 Wymiana	okna	PCV	 11	333,00
49	 Podlas	32-34	 Montaż	studzienek	ściekowych	na	drodze	dojazdowej	do	pawilonów	 6	900,00

ADMINISTRACJA NR 2 – NOWY BYTOM, WIREK – OS. OBR. 
WESTERPLATTE, BYKOWINA –  BUDYNKI PRZY UL. POLOCZKA 2, 4

Lp.  Nazwa obiektu/adres  Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Chorzowska	23b	 Wymiana	stolarki	okiennej	u	mieszkańca	 6	099,50
	 Spółdzielcza	5b	 Wymiana	stolarki	okiennej	u	mieszkańca	 2	346,45
	 Spółdzielcza	3b	 Wymiana	stolarki	okiennej	u	mieszkańca	 2	428,00
	 ks.	J.	Szymały	10b	 Wymiana	stolarki	okiennej	u	mieszkańca	 3	119,34
	 P.	Poloczka	2,	4	 Wymiana	stolarki	okiennej	na	klatkach	schodowych	 9	211,97
	 P.	Poloczka	4a,	4b	 Wymiana	stolarki	okiennej	na	klatkach	schodowych	 9	211,97
	 P.	Poloczka	2,	4,	4a,	4b	 Wymiana	stolarki	okiennej	w	piwnicach	 34	170,85
	 P.	Poloczka	2	 Wymian	drzwi	wejściowych	i	witryn	okiennych	w	lokalu	użytkowym	 29	223,52
2	 Obr.	Westerplatte	10	 Remont	chodnika	oraz	utwardzenie	miejsca	postojowego	 2	124,85
	 Obr.	Westerplatte	6	 Wykonanie	miejsca	postojowego	dla	osoby	niepełnosprawnej	 6	148,49
	 Objazdowa	13	 Remont	schodów	terenowych	 2	101,82
	 P.	Poloczka	2	 Awaryjny	remont	chodnika	 6	382,94
	 zasoby	A-2	 Przełożenie	kostki	brukowej	 4	428,00
3	 ks.	J.	Szymały	6a,	6b,	6c	 Malowanie	klatek	schodowych	 52	636,63
	 P.	Poloczka	2,	4	 Wykonanie	gładzi	gipsowych	na	lamperii	 11	193,27
	 P.	Poloczka	2	 Malowanie	klatki	schodowej	 19	868,59
	 P.	Poloczka	4,	4a,	4b	 Malowanie	klatek	schodowych	 72	405,20
	 Objazdowa	7,	7a	 Malowanie	klatek	schodowych	 31	874,49
	 Objazdowa	7,	7a	 Malowanie	pomieszczeń	suszarni	 5	205,29
	 J.	Markowej	17,	17a	 Malowanie	klatek	schodowych	 31	874,49
4	 Zasoby	A-2	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 106	059,46
	 J.	Smolenia	2a	 Refundacja	za	likwidację	pieców	węglowych	 2	100,00
	 J.	Markowej	15a	 Refundacja	za	likwidację	pieców	węglowych	 2	100,00
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	 Objazdowa	7,	7a	 Refundacja	za	likwidację	pieców	węglowych	 4	200,00
	 K.	Damrota	7	 Refundacja	za	zmianę	sposobu	ogrzewania	 2	500,00
	 Objazdowa	7a	 Refundacja	za	zmianę	sposobu	ogrzewania	 2	500,00
	 Objazdowa	5	 Refundacja	za	zmianę	sposobu	ogrzewania	 2	500,00
	 J.	Smolenia	4,	4a	 Refundacja	za	zmianę	sposobu	ogrzewania	 5	000,00
	 J.	Smolenia	6a	 Refundacja	za	zmianę	sposobu	ogrzewania	 2	500,00
	 J.	Markowej	15	 Refundacja	za	zmianę	sposobu	ogrzewania	 2	500,00
	 J.	Markowej	17	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 32	349,00
	 J.	Markowej	17a	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 32	349,00
	 Objazdowa	7	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 32	349,00
	 Objazdowa	7a	 Przebudowa	instalacji	gazowej	 31	434,69
	 K.	Damrota	7	 Opr.	projektu	przebudowy	wewnętrznej	instalacji	gazowej	oraz	c.o.	 5	000,00
	 K.	Damrota	7	 Przebudowa	wewn.	instalacji	gazowej	i	c.o.	w	lokalu	użytkowym	 29	826,21
	 K.	Damrota	7	 Przebudowa	wewn.	instalacji	gazowej	i	c.o.	w	lokalu	użytkowym	 29	460,68
	 ks.	J.	Szymały	10a,	10b,	10c	 Wyk.	inwentaryzacji	budynku	w	celu	przebudowy	instalacji	gazowej	 2	250,90
	 ks.	J.	Szymały	10a,	10b,	10c	 Wyk.	projektu	na	przebudowę	instalacji	gazowej	 9	559,56
	 ks.	J.	Szymały	12,	12a,	12b	 Wyk.	inwentaryzacji	budynku	w	celu	przebudowy	instalacji	gazowej	 2	226,30
	 ks.	J.	Szymały	12,	12a,	12b	 Wyk.	projektu	na	przebudowę	instalacji	gazowej	 9	525,12
	 Pokoju	3a	 Wymiana	drewnianych	skrzynek	gazowych	na	metalowe	 30	565,08
	 Obr.	Westerplatte	6,	8,	10	 Awaryjna	naprawa	przykanalika	wody	deszczowej	 5	335,10
	 Obr.	Westerplatte	17b	 Wymiana	odcinka	kanalizacji	deszczowej	wraz	z	czyszczeniem	 1	928,69
	 Obr.	Westerplatte	9a	 Wymiana	odcinka	kanalizacji	deszczowej	wraz	z	czyszczeniem	 1	921,20
	 Obr.	Westerplatte	17	 Awaryjne	usunięcie	nieszczelności	gazowych	 2	534,61
	 Obr.	Westerplatte	11,	11d	 Awaryjne	usunięcie	nieszczelności	gazowych	 9	076,50
	 Obr.	Westerplatte	9a	 Awaryjne	usunięcie	nieszczelności	gazowych	 2	524,27
	 Ratowników	7b	 Awaryjne	usunięcie	nieszczelności	gazowych	 2	995,80
	 Kolista	5	 Awaryjne	usunięcie	nieszczelności	gazowych	 4	094,65
	 ks.	J.	Szymały	8c	 Awaryjne	usunięcie	nieszczelności	gazowych	 3	590,62
	 ks.	J.	Szymały	6b,	8a	 Usunięcie	nieszczelności	gazowych	na	przyłączu	do	budynku	 1	120,89
	 Obr.	Westerplatte	15b,	15c	 Wymiana	zaworów	kołnierzowych	 6	429,27
	 P.	Niedurnego	38	 Wymiana	pionu	kanalizacji	sanitarnej	i	odcinka	poziomu	w	piwnicy	 32	136,29
	 P.	Niedurnego	38	 Wymiana	pionów	kanalizacji	sanitarnej	 49	896,54
	 P.	Niedurnego	38c	 Wymiana	odcinka	pionu	łazienkowego	 5	137,87
	 P.	Niedurnego	38c	 Usunięcie	nieszczelności	gazowych	na	przyłączu	do	budynku	 4	244,05
	 J.	St.	Dworaka	9a	 Wymiana	pionu	z.w.,	c.w.,	cyrkulacji	oraz	kanalizacji	sanitarnej	 31	559,22
	 J.	St.	Dworaka	9a	 Wymiana	pionu	kuchennego	z.w.	i	kanalizacji	sanitarnej	 22	223,39
	 Obr.	Westerplatte	17b	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	użytkowej	 12	083,57
	 Objazdowa	17	 Wymiana	kuchennego	pionu	wod.-kan.	 12	672,83
	 Objazdowa	13	 Wymiana	odcinka	poziomu	kanalizacji	w	piwnicy	 8	448,25
	 Pokoju	3a	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 46	790,98
	 Pokoju	10	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 46	740,12
	 Kolista	7a,	7d	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 69	698,28
	 ks.	J.	Szymały	6a,	6c	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 56	635,04
	 Spółdzielcza	7b	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 49	890,17
	 Spółdzielcza	5a,	5b	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 59	306,75
	 Spółdzielcza	5,	5a	 Awaryjna	naprawa	przykanalika	wody	deszczowej	 5	239,85
	 ks.	J.	Szymały	12,	12a	 Awaryjna	naprawa	przykanalika	wody	deszczowej	 5	341,55
	 ks.	J.	Szymały	6a	 Roboty	dodatkowe	po	wymianie	pionu	wod.-kan.	 14	661,86
	 P.	Poloczka	2,	4	 Remont	poziomu	instalacji	gazowej	 8	601,50
	 P.	Poloczka	4a,	4b	 Remont	poziomu	instalacji	gazowej	 7	548,51
	 P.	Poloczka	4b	 Remont	instalacji	c.o.	i	wod.-kan.	w	piwnicy	 7	568,38
5 P.	Niedurnego	38	 Wym.	wewnętrznej	linii	zasilającej	mieszkania	wraz	z	zabezpieczen.	 257	612,33
	 P.	Niedurnego	38a	 Wym.	wewnętrznej	linii	zasilającej	mieszkania	wraz	z	zabezpieczen.	 113	374,16
	 P.	Niedurnego	38a	 Wymiana	głównej	rozdzielnicy	elektrycznej	 44	138,44
	 P.	Niedurnego	38,	38b	 Usunięcie	skutków	dewastacji	instalacji	domofonowej	 572,40
	 P.	Niedurnego	38-38c	 Wym.	zdewastowanych	podzespołów	otwierania	drzwi	w	pom.	gosp.	 1	917,26
	 P.	Niedurnego	38b	 Wymiana	wewnętrznej	linii	zasilającej	wraz	z	zabezpieczeniami	 131	497,07
	 P.	Niedurnego	38-38c	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 4	948,15
	 Objazdowa	17-17d	 Wym.	instal.	i	osprzętu	na	oprawy	typu	LED	na	gankach	piwnicznych	 30	292,23
	 Kolista	3,	3a	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 12	906,00
	 P.	Poloczka	2,	4,	4a,	4b	 Wymiana	wentylatorów	dachowych	 17	524,59
	 P.	Poloczka	4b	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 4	816,80
	 Ratowników	7	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 2	807,39
	 J.	St.	Dworaka	9b	 Wykonanie	nowego	zasilania	elektrycznego	do	6	mieszkań	 32	258,67
	 J.	St.	Dworaka	9c	 Wymiana	inst.	i	osprzętu	na	oprawy	typu	LED	z	czujnikiem	ruchu	 6	506,79
	 P.	Niedurnego	38	 Wymiana	aparatów	elektrycznych	w	tablicach	sterowych	 5	755,86
	 P.	Niedurnego	38	 Wymiana	lin	nośnych	w	dźwigu	osobowym	 9	388,49
	 P.	Niedurnego	38c	 Konserwacja	dźwigów	–	czujnik	magnetyczny	Kormorgen	 349,92
	 P.	Niedurnego	38	 Konserwacja	dźwigów	–	przekaźnik	drzwi	szybowych	 263,52
	 P.	Niedurnego	38	 Konserwacja	dźwigów	–	sterownik	drzwi	kabinowych	 1	924,56
	 P.	Niedurnego	38	 Konserwacja	dźwigów	–	sterownik	drzwi,	regeneracja	płyty	SD3	 3	627,18
	 P.	Niedurnego	38	 Konserwacja	dźwigów	–	silnik	napędu	drzwi,	naprawa	krzywki	 2	243,16
	 P.	Niedurnego	38a	 Konserwacja	dźwigów	–	wymiana	oprawy	oświetleniowej	 50,76
	 P.	Niedurnego	38	 Modernizacja	dźwigu	osobowego	 178	848,00
	 P.	Niedurnego	38	 Modernizacja	dźwigu	osobowego	 178	848,00
	 J.	St.	Dworaka	9	 Konserwacja	dźwigów	–	wymiana	opraw	oświetleniowych	 93,96
	 J.	St.	Dworaka	9	 Konserwacja	dźwigów	–	wymiana	zdewast.	fotokomórki	drzwi	 223,56
6 Obr.	Westerplatte	17c	 Wykonanie	wylewki	oraz	malowanie	pomieszczenia	wózkowni	 5	398,97
	 J.	St.	Dworaka	9b	 Opr.	dokumentacji	projektowej	dot.	zmiany	sposobu	użytk.	lokalu	 5	698,24
	 J.	St.	Dworaka	9b	 Wymiana	wykładziny	podłogowej	na	klatce	schodowej	 64	844,13
	 J.	St.	Dworaka	9c	 Wymiana	wykładziny	podłogowej	na	klatce	schodowej	 4	928,34
	 J.	St.	Dworaka	9b	 Przebudowa	pomieszczeń	magazynowych	na	lokale	mieszkalne	 127	531,88
	 Dworaka	11a	 Wymiana	wykładziny	podłogowej	na	klatce	schodowej	 48	944,58
	 P.	Niedurnego	38a,	38b	 Wymiana	zdewastowanych	wkładów	drzwi	wejściowych	 1	934,13
	 P.	Niedurnego	38c	 Remont	części	elewacji	oraz	schodów	do	lokalu	usługowego	 25	021,71
	 P.	Niedurnego	38b	 Awaryjny	remont	poszycia	dachu	nad	wejściem	do	kl.	schodowej	 7	030,84
	 P.	Niedurnego	38c	 Skucie	i	wykonanie	nowej	wylewki	oraz	malowanie	placyku	gosp.	 5	919,79
	 J.	Markowej,	Objazdowa,	J.	Smolenia	 Dostawa	i	montaż	zestawu	zabawowego	 29	733,06
	 Objazdowa	7	 Roboty	budowlane	podczas	remontu	instalacji	gazowej	 4	893,85
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	 Objazdowa	7a	 Roboty	budowlane	podczas	remontu	instalacji	gazowej	 4	893,85
	 J.	Markowej	17	 Roboty	budowlane	podczas	remontu	instalacji	gazowej	 4	872,52
	 J.	Markowej	17a	 Roboty	budowlane	podczas	remontu	instalacji	gazowej	 4	872,52
	 Spółdzielcza	1,	1a,	1b	 Wykonanie	montażu	rozet	i	nasad	na	dachu	budynku	 28	216,04
	 Spółdzielcza	7b	 Awaryjne	wykonanie	remontu	części	poszycia	dachu	 26	630,41
	 P.	Poloczka	2,	4,	4a,	4b	 Dostawa	i	montaż	zestawu	zabawowego	 15	583,37
	 P.	Poloczka	4b	 Dostawa	i	montaż	drzwi	wewnętrznych	i	zewnętrznych	w	pom.	gosp.	 8	517,58
	 P.	Poloczka	2	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	klatki	schodowej	 9	713,14
	 P.	Poloczka	4,	4a,	4b	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	klatek	schodowych	 29	923,77
	 Kolista	5,	5a,	5b	 Remont	balkonów	oraz	izolacja	ściany	fundamentowej	 433	127,94
	 Kolista	7	–	7d	 Remont	balkonów	 285	065,34
	 Ratowników	9a,	9b	 Remont	balkonów	 107	991,01
	 Pokoju	20	 Wykonanie	podjazdu	dla	wózków	 4	730,67
7 Spółdzielcza	5,	5a,	5b	 Remont	balkonów	 131	786,69
	 Spółdzielcza	7,	7a,	7b	 Remont	balkonów	 131	786,69
	 Ratowników	7a,	7b	 Remont	balkonów	 269	511,99
	 Ratowników	9a,	9b	 Remont	balkonów	 161	986,50
	 Spółdzielcza	1,	1a,	1b	 Remont	kominów	wraz	z	uzupełnieniem	docieplenia	 29	362,71
	 P.	Poloczka	2,	4,	4a,	4b	 Wykonanie	opinii	ornitologicznej	i	chiropterologicznej	 2	600,00
	 P.	Poloczka	2,	4,	4a,	4b	 Wykonanie	map	geodezyjnych	do	celów	termomodernizacji	 1	222,05
	 P.	Poloczka	2	 Opr.	audytu	energetycznego	oraz	projektu	docieplenie	budynku	 11	533,85
	 P.	Poloczka	4,	4a,	4b	 Opr.	audytu	energetycznego	oraz	projektu	docieplenie	budynku	 14	637,00
	 P.	Poloczka	2	 Opr.	projektu	kotwienia	warstw	fakturowych	prefabrykatów	 1	439,10
	 P.	Poloczka	4,	4a,	4b	 Opr.	projektu	kotwienia	warstw	fakturowych	prefabrykatów	 1	660,50
	 P.	Poloczka	2	 Termomodernizacja	budynku	 961	498,61
	 P.	Poloczka	4,	4a,	4b	 Termomodernizacja	budynku	 559	977,79
8 Magazynowa	12	 Prace	remontowe	w	Dyrekcji	RSM	 3	349,83
	 Magazynowa	12	 Prace	remontowe	w	Dyrekcji	RSM	 1	240,68
	 Magazynowa	12	 Prace	remontowe	w	Dyrekcji	RSM	 6	575,59
	 Magazynowa	12	 Prace	remontowe	w	Dyrekcji	RSM	 1	195,01
	 Magazynowa	12	 Prace	remontowe	w	Dyrekcji	RSM	 8	309,45
	 Chorzowska	23-23c	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 85,00
	 P.	Poloczka	4b	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 208,00
	 Pokoju	18	 Opr.	projektu	adaptacji	części	pawilonu	na	klub	osiedlowy	 5	000,00
	 J.	St.	Dworaka	9b	 Opr.	dokumentacji	projektowej	dot.	zmiany	sposobu	użytk.	lokalu	 324,11
	 Pokoju	18	 Malowanie	pom.	biurowych	 9	816,15
	 Pokoju	18	 Remont	części	elewacji	 9	644,24

ADMINISTRACJA NR 3 – RUDA 1
Lp.  Nazwa obiektu/adres  Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Bzów	1A-1B	 Wyprowadzenie	instalacji	gazowej	na	klatki	schodowe	 119	887,30
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	4	048,68
	 	 Remont	nawierzchni	chodnika	 	18	341,01
2	 Bzów	3	 Wymiana	okien	 	4	630,70
	 	 Wykonanie	nawierzchni	z	kostki	pod	kontenery	na	odpady	 	10	637,95
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	698,46
	 	 Naprawa	i	montaż	zjazdów	dla	wózków	 	5	551,20
	 	 Wykonanie	i	montaż	kratek	na	kominy	 	10	473,57
	 	 Wymiana	pionów	zWU,	CWU	i	cyrkulacji	 	69	880,80
	 	 Wymiana	zaworów	podpionowych	 	4	569,96
3	 Bzów	3,	5	 Remont	drogi,	chodnika	i	parkingu	 473	007,58
4	 Bzów	5	 Wymiana	okien	 	4	313,25
	 	 Naprawa	i	montaż	zjazdów	dla	wózków	 	4	968,00
5	 Fiołków	2	 Wymiana	drugich	drzwi	wejściowych	 	29	971,88
6	 Fiołków	4	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	617,55
	 	 Wymiana	pionów	zWU,	CWU	i	cyrkulacji	 	77	783,78
	 	 Wymiana	zaworów	podpionowych	 	5	027,81
7	 Fiołków	6	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	024,34
8	 Fiołków	8	 Montaż	drzwi	stalowych	 	2	700,00
	 	 Roczny	przegląd	nasad	niskociśnieniowych	VBP	 	745,20
	 	 Wymiana	pionów	zWU,	CWU	i	cyrkulacji	 	98	609,31
9	 Fiołków	10	 Wymiana	pionów	zWU,	CWU	i	cyrkulacji	 	124	024,97
	 	 Awaryjna	wymiana	poziomu	wody	zimnej	 	6	390,08
	 	 Awaryjna	wymiana	przykanalika	instalacji	sanitarnej	 	3	693,81
	 	 Awaryjne	przeczyszczenie	poziomów	kanalizacji	 	1	986,45
10	 Magazynowa	6	 Remont	nawierzchni	dojść	do	klatek	 	8	901,13
	 	 Remont	nawierzchni	chodnika	 	15	721,45
	 	 Naprawa	i	montaż	zjazdów	dla	wózków	 	1	814,23
11	 Magazynowa	10	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	024,34
	 	 Awaryjne	rozebranie	chodnika,	naprawa	uszkodzonych		 24	188,20
	 	 odcinków	kanalizacji,	naprawa	chodnika	 	
12	 Magazynowa	12	 Remont	budynku	Dyrekcji	 	23	344,40
13	 Adama	Mickiewicza	5,	7	 Wymiana	okien	 	5	872,92
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	23	052,81
	 	 Przełączenie	przewodów	kominowych	wentyl.	kuchni	i	łazienki	oraz	spalinowych		32	314,82
	 	 Awaryjna	wymiana	zaworów	instalacji	gazowej	 	6	071,53
	 	 Remont	nawierzchni	drogi	 	22	433,61
14	 Adama	Mickiewicza	6	 Wykonanie	nawodnionych	pionów	p.poż	 	119	743,16
	 	 Wykonanie	przyłącza	do	hydroforu	pionu	p.poż.	 	11	794,25
	 	 Konserwacja	dźwigów	 	1	233,90
	 	 Wymiana	lin	nośnych	dźwigu	 	7	461,45
	 	 Awaryjne	usunięcie	nieszczelności	instalacji	gazowej	 	3	517,59
	 	 Utwardzenie	nawierzchni	miejsc	postojowych	 	19	241,32
	 	 Awaryjna	wymiana	zaworów	podpionowych	 	10	181,21
	 	 oraz	uszczelnienie	instalacji	gazowej	w	piwnicy
15	 Adama	Mickiewicza	8	 Wymiana	okien	 	8	854,02
	 	 Montaż	nawiewników	 	662,04
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	024,34
16	 zofii	Nałkowskiej	2	 Wymiana	silnika	i	sterownika	napędu	drzwi	dźwigu	 	4	929,58



36	 Wolności	23	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	3	587,93
37	 Wolności	90	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	024,34
38	 Wolności	92	 Remont	domofonów	 	11	750,40
	 	 Wymiana	okien	 	11	545,71
	 	 Utwardzenie	miejsc	postojowych	i	dojazdu	do	nich	 184	434,63
39	 Zasoby	ADM-3	 Refundacje	za	okna	 	2	263,00

ADMINISTRACJA NR 4 – HALEMBA, KOCHŁOWICE

Lp.  Nazwa obiektu/adres  Zakres rzeczowy Wykonanie
1	 Zasoby	ADM-4	 Wymiana	stolarki	okiennej	 24	678,69
	 Zasoby	ADM-4	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 3	870,00
2	 Energetyków	13,	11,	1,	Międzyblokowa	14,	12,	7,	 Montaż	nawiewników	okiennych	 4	060,80
	 Solidarności	15,	11,	Łukasiewicza	9	
3	 Olszynowa	5,	Energetyków	1,	13,	17,		 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 9	348,22
	 Solidarności	4,	13,	15,	Międzyblokowa	5,	14,
	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	79	
4	 Energetyków	19a/4-18	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 17	983,12
5	 Energetyków	19a/3-17	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 16	359,56
6	 Energetyków	19a/2-20	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 16	731,46
7	 Olszynowa	5	 Wymiana	odcinka	instalacji	kanalizacji	deszczowej	 568,17
8	 Energetyków	8	 Zamknięcie	placyku	gospodarczego	 600,24
9	 Energetyków	8b/3	 Usunięcie	nieszczelności	na	instalacji	gazowej	 984,00
10	 Energetyków	13	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	klatek	schodowych	 22	683,77
11	 Energetyków	13	 Malowanie	klatek	schodowych	 118	829,64
12	 Energetyków	13	 Usunięcie	awarii	na	instalacji	c.o.	 655,92
13	 Energetyków	11b/10,	16	 Usunięcie	awarii	na	instalacji	wodnej	 542,33
14	 Energetyków	11	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	klatek	schodowych	 22	938,74
15	 Energetyków	11	 Malowanie	klatek	schodowych	 118	829,64
16	 Energetyków	11b/4-25	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 29	621,04
17	 Energetyków	11b/3-29	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 18	427,23
18	 Energetyków	11	 Naprawa	ścian	po	zalaniu	klatki	schodowej	 570,46
19	 Energetyków	7b/1-28	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 31	452,28
20	 Energetyków	7	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	klatek	schodowych	 22	742,08
21	 Energetyków	7	 Malowanie	klatek	schodowych	 121	326,96
22	 Energetyków	7A,	7B	 Usunięcie	nieszczelności	na	instalacji	gazowej	 8	330,77
23	 Międzyblokowa	14	 Wymiana	wyłącznika	zmierzchowego	 506,99
24	 Solidarności	15	 Mycie	części	elewacji	i	montaż	kolców	odstraszających	ptaki	 19	170,00
25	 Solidarności	15/4	 Usunięcie	awarii	na	instalacji	wod.-kan.	 349,72
26	 Solidarności	15a/1-17	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 17	414,86
27	 Solidarności	13	 Montaż	wycieraczek	stalowych	 541,20
28	 Solidarności	13	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	klatek	schodowych	 32	333,22
29	 Solidarności	13	 Wykonanie	PT	remontu	instalacji	elektrycznej	 10	000,00
30	 Solidarności	13	 Wymiana	zewnętrznych	opraw	oświetleniowych	 2	138,79
31	 Międzyblokowa	7	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	klatek	schodowych	 31	978,77
32	 Międzyblokowa	7C	 Odbudowa	ścianek	działowych	i	naprawa	posadzek	piwnicznych	 5	761,55
33	 Międzyblokowa	7a/15	 Usunięcie	awarii	na	instalacji	kanalizacyjnej	 161,35
34	 Międzyblokowa	5	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 1	101,60
35	 Międzyblokowa	5a/24	 Wymiana	instalacji	gazowej	 2	856,45
36	 Solidarności	11c/4-19	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 17	350,58
37	 Solidarności	11	 Usunięcie	graffiti	i	wykonanie	powłoki	antygraffiti	 9	409,88
38	 Solidarności	19a/1-19	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 17	105,56
39	 Solidarności	19	 Wykonanie	zjazdu	na	wózki	 1	843,88
40	 Solidarności	6,8,10,	Międzyblokowa	7	 Roboty	na	instalacji	odgromowej	 1	629,36
41	 Solidarności	26A	 Wymiana	poziomej	instalacji	kanalizacyjnej	 9	906,58
42	 Solidarności	6	 Wymiana	poziomej	instalacji	kanalizacyjnej	 12	639,12
43	 Solidarności	6A	 wymiana	odcinka	instalacji	c.o.	w	piwnicy	 6	024,56
44	 Racławicka	1	 Zamknięcie	placyku	gospodarczego	 2	698,29
45	 Racławicka	1	 Montaż	wycieraczek	stalowych	 584,25
46	 Racławicka	1	 Montaż	brakujących	kratek	wentylacyjnych	w	przestrzeni	stropodachu	 1	021,11
47	 Miodowa	20/1-21	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 17	496,81
48	 Miodowa	16/5-25	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 16	414,88
49	 Miodowa	20/3-23	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 12	593,34
50	 Miodowa	20	 Naprawa	elewacji	 3	544,98
51	 Miodowa	20	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	i	nietoperzy	 2	395,70
52	 Miodowa	18	 Przebudowa	kasety	domofonowej	 2	624,40
53	 Miodowa	18	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	 1	084,90
54	 Miodowa	16,18,20	 Wymiana	kominowych	drzwiczek	rewizyjnych	 569,98
55	 Miodowa	18	 Ocieplenie	budynku	wraz	z	robotami	towarzyszącymi	 984	844,18
56	 Miodowa	20	 Ocieplenie	budynku	wraz	z	robotami	towarzyszącymi	 986	308,01
57	 Łukasiewicza	9	 Przegląd	systemu	oddymiania	 1	620,00
58	 Łukasiewicza	9	 Montaż	dodatkowych	kamer	monitoringu	 3	876,92
59	 Łukasiewicza	9	 Przegląd	zestawu	hydroforowego	 3	444,00
60	 Łukasiewicza	9	 Wymiana	poziomej	instalacji	kanalizacyjnej	 24	834,48
61	 Łukasiewicza	9	 Wymiana	napędu	drzwi	kabinowych	 13	770,00
62	 Oświęcimska	85b/4-54	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 23	779,90
63	 Oświęcimska	85	 Remont	instalacji	domofonowej	 8	407,80
64	 Oświęcimska	85	 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	i	nietoperzy	 8	768,92
65	 Oświęcimska	85	 Dodatkowe	kotwienie	ścian	elewacji	 23	760,00
66	 Oświęcimska	85	 Ocieplenie	budynku	wraz	z	robotami	towarzysząc.	 1	833	840,00
67	 Oświęcimska	85	 Przegląd	zestawu	hydroforowego	 2	091,00
68	 Oświęcimska	85	 Wykonanie	i	montaż	kratek	zabezpieczających	na	kominach	 9	204,60
69	 Oświęcimska	85	 Wymiana	opraw	oświetlenia	zewnętrznego	 831,71
70	 Oświęcimska	85	 Malowanie	ścian	parteru	klatki	schodowej	 15	363,13
71	 Oświęcimska	85	 Wykonanie	PT	remontu	instalacji	gazowej	 10	455,00
72	 Oświęcimska	85	 Przebudowa	instalacji	monitoringu	 1	012,08
73	 Oświęcimska	85	 Spłata	pożyczki	–	termomodernizacja	 40	000,00
74	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85	 Konserwacja	wind	 5	956,31
75	 Zasoby	ADM-4	 Remont	mienia	gruntowego	 8	949,44
76	 Zasoby	ADM-4	 Remont	lokali	własnych	 18	152,94

	 	 Konserwacja	dźwigów	 	2	565,87
	 	 Wymiana	okien	 	4	492,68
	 	 Montaż	drzwi	stalowych	 	1	350,00
	 	 Wymiana	okien	na	klatkach	schodowych	i	maszynowniach	 	26	403,98
	 	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 	31	935,60
	 	 Wymiana	drzwi	wejściowych	na	dach	 	8	449,23
	 	 Remont	dachu	i	docieplenie	kominów	 	236	520,00
	 	 Modernizacja	wejść	do	budynku	 	108	669,87
	 	 Przebudowa	instalacji	c.o.	na	parterach	 	4	613,41
	 	 Wykonanie	projektu	na	nawodnione	piony	p.poż	 	16	121,84
	 	 Pomiar	wydajności	hydrantu	p.poż.	 	148,58
17	 Zofii	Nałkowskiej	4	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	617,55
	 	 Konserwacja	dźwigów	 	585,58
	 	 Wymiana	okien	w	maszynowniach	 	3	071,04
	 	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 	30	258,55
	 	 Wymiana	drzwi	wejściowych	na	dach	 	8	449,23
	 	 Remont	dachu	i	docieplenie	kominów	 	236	520,00
	 	 Modernizacja	wejść	do	budynku	 	108	669,87
	 	 Przebudowa	instalacji	c.o.	na	parterach	 	4	590,95
18	 Cypriana	Norwida	6	 Konserwacja	dźwigów	 	2	336,20
	 	 Modernizacja	dźwigu	 	138	348,00
	 	 Montaż	instalacji	monitoringu	w	modernizowanym	dźwigu	 	1	177,01
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	540,23
	 	 Wymiana	okien	 	14	892,80
	 	 Wykonanie	nawodnionych	pionów	p.poż.	 	134	401,49
	 	 Wykonanie	przyłącza	do	hydroforu	pionu	p.poż.	 	12	595,21
	 	 Wykonanie	przyłącza	wody	do	hydroforu	p.poż.	 	26	977,31
	 	 Przyłączenie	instalacji	p.poż	do	miejskiej	sieci	wodociągowej	 	795,90
19	 Cypriana	Norwida	14	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	8	690,57
	 	 Remont	domofonów	 	17	344,80
20	 Cypriana	Norwida	16	 Awaryjna	wymiana	pionów	wody	zimnej	i	kanalizacji	 	34	357,28
	 	 Remont	drogi	i	parkingu	 	210	653,41
21	 Cypriana	Norwida	18	 Awaryjna	wymiana	pionów	wody	zimnej	i	kanalizacji	 	52	142,49
	 	 Montaż	nawiewników	 	662,04
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	024,34
22	 Cypriana	Norwida	19	 Awaryjna	wymiana	pionów	wody	zimnej	i	kanalizacji	 	34	131,19
	 	 Remont	domofonów	 	8	478,00
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	024,34
23	 Cypriana	Norwida	20	 Awaryjna	wymiana	pionu	wody	zimnej	 	11	308,02
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	1	793,97
	 	 Montaż	nawiewników	 	191,16
24	 Cypriana	Norwida	21	 Remont	domofonów	 	8	046,00
25	 Cypriana	Norwida	22	 Awaryjna	naprawa	dylatacji	 	17	956,93
	 	 Awaryjna	wymiana	pionu	wody	zimnej	i	kanalizacji	 	17	038,22
	 	 Wymiana	okien	 	4	423,67
	 	 Remont	domofonów	 	17	344,80
26	 Cypriana	Norwida	23	 Remont	domofonów	 	2	538,00
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	4	048,68
27	 Cypriana	Norwida	24	 Awaryjna	wymiana	pionów	wody	zimnej	i	kanalizacji	 	94	376,21
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	1	793,97
	 	 Konserwacja	dźwigów	 	2	002,69
	 	 Plombowanie	wodomierza	 	51,75
	 	 Wymiana	okien	w	maszynowni	 	3	071,04
	 	 Wymiana	drzwi	wejściowych	na	dach	 	7	485,70
	 	 Naprawa	posadzek	i	wymiana	wykładzin	PCV	na	klatkach	schodowych	 	64	899,67
28	 Cypriana	Norwida	26	 Kontynuacja	docieplenia	pawilonu	handlowego	 	123	842,27
29	 Różana	2,	4	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	7	175,86
	 	 Awaryjna	wymiana	zaworów	instalacji	gazowej	 	9	423,91
30	 Słowiańska	3	 Ocieplenie	budynku	 1	571	045,70
	 	 Wykonanie	wykopu	kontrolnego	i	studni	chłonnych	odprowadzających	 25	726,80
	 	 wodę	gruntową	z	odwodnienia	budynku	
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	698,45
	 	 Wymiana	okien	 	3	712,84
31	 Szyb	Powietrzny	5	 Wykonanie	ścianek	i	wymiana	II	drzwi	wejściowych	do	klatek	schodowych	 	29	981,09
	 	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	 	32	236,25
	 	 Przebudowa	instalacji	c.o.	na	parterach	 	3	483,91
	 	 Remont	chodnika	 	64	684,10
	 	 Plantowanie	terenu	z	dowozem	ziemi	i	wykonaniem	trawnika	 	7	921,62
32	 Szyb	Powietrzny	7	 Wymiana	okien	 	5	871,02
	 	 Przebudowa	instalacji	c.o.	na	parterach	 	3	506,87
	 	 Naprawa	rozdzielni	elektrycznych	–	wymiana	drzwiczek	rewizyjnych	 	7	256,29
33	 Henryka	Wieniawskiego	14	 Wykonanie	nawodnionego	pionu	p.poż	 	118	956,54
	 	 Wykonanie	przyłącza	do	hydroforu	pionu	p.poż.	 	12	053,88
	 	 Remont	rozdzielni	elektrycznej	 	15	153,86
	 	 Wymiana	wodomierzy	 	5	192,64
	 	 Montaż	drzwi	stalowych	 	2	808,00
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	14	137,46
	 	 Wymiana	okien	 	3	347,08
34	 Wolności	7	 Naprawa	chodnika	 	5	364,13
	 	 Montaż	nawiewników	 	662,04
35	 Wolności	20	 Wymiana	wodomierzy	 	29	931,12
	 	 Pomiar	wydajności	hydrantu	p.poż	 	148,58
	 	 Awaryjne	usunięcie	nieszczelności	instalacji	gazowej	 	6	334,03
	 	 Podjazd	dla	wózków	 	3	078,00
	 	 Wymiana	drzwi	stalowych	zewnętrznych	 	1	728,00
	 	 Balustrada	schodowa	z	montażem	 	1	728,00
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	024,34
	 	 Wymiana	okien	 	2	532,75
	 	 Montaż	nawiewników	 	235,44
	 	 Konserwacja	dźwigów	 	599,08

Administracje nr 5, 6, 7 przedstawione zostaną 22.03.23 r.
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RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12

tel. 32 248-24-11 (-15), fax 32 248-43-22, e-mail: rsm@rsm.com.pl
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony, którego przedmiotem będzie 

zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy na ustanowienie 
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych mieszkań

I PRZETARG

Adres: Powierzchnia:
Kwota 

wywoławcza 
mieszkania:

Uwagi:

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-KOCHŁOWICACH:
ul. Ignacego Łukasiewicza 9/36

2 p + k, 7 piętro 43,40 m2 167.049,- zł Wymeldowanie 
w toku

ul. Ignacego Łukasiewicza 9A/29
2 p + k, 7 piętro 43,00 m2 165.510,- zł

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-HALEMBIE:
ul. Międzyblokowej 5D/69, 2 p + k, 2 piętro 46,50 m2 181.028,- zł

ul. Międzyblokowej 14B/11, 
2 p + k, 1 piętro 34,40 m2 120.213,- zł

 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-RUDZIE:
ul. Wolności 7B/10, 

2 p + k, 3 piętro 39,00 m2 140.941,- zł Wymeldowanie 
w toku

 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-NOWYM BYTOMIU:
ul. Piotra Niedurnego 38/7, 2 p + k, 1 piętro 46,50 m2 157.212,- zł
ul. Jana Dworaka 11A/27, 1 p + k, 4 piętro 33,05 m2 131.005,- zł

 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ-BYKOWINIE:
ul. Ks. Augustyna Potyki 18A/12, 

1 p + k, 4 piętro 23,60 m2 85.685,- zł

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności w zasobach 1. 
RSM.
Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój2.  213 pisemnej oferty 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Ustanowienie odrębnej własności do mieszkania przy 
ul. .................................” do dnia 11.04.2023 r. do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpo-
wiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w Informacji Spółdzielni RSM i na stronie 
internetowej w zakładce „Druki” poz. 22.
Wpłacenie wadium w wysokości 3. 5.000,00 zł oraz 123,- zł w tym 23% VAT tytułem opłaty prze-
targowej na każde mieszkanie, o które oferent się ubiega przelewem do dnia 11.04.2023 r. do 
godz. 14.00 i dołączenie kserokopii dowodu wpłaty do oferty. Nr konta bankowego: 67 1020 
2401 0000 0002 0045 0502 w PKO BP O/Gliwice.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie dyrekcji Spółdzielni w dniu 12.04.2023 r. 
o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem kserokopii dowodu wpłaty wadium. Obecność 
nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną kwotę wyższą co najmniej o 100,- zł od kwoty wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana kwota na dane mieszkanie stanowiąca nad-

wyżkę ponad kwotę wywoławczą.
Nadwyżka oferowana ponad kwotę wywoławczą przeznaczona zostanie na fundusz remontowy 

Spółdzielni.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt. Przystępujący 

do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wniesie zaofe-
rowanej kwoty.

W przypadku niewygrania przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany nr konta bankowe-
go nie później niż 7 dni od pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu i wpłaty wadium osoby mające zamiar zaciągnąć kredyt hi-
poteczny w banku, proszone są o wcześniejsze uzgodnienie warunków z bankiem.

Spółdzielnia dla ww. transakcji wyda jednorazowe zaświadczenie o standardowej treści zawiera-
jące niezbędne informacje dot. przedmiotowego lokalu.

Spółdzielnia uprzedza, że nie będzie zawierać i podpisywać żadnych umów ani oświadczeń dla 
banków, gdyż te nie są dla niej stroną w przeprowadzanej transakcji będącej wynikiem przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 3.04.2023 r. w godz. 14.00-16.00 oraz w terminach 
uzgodnionych z administracjami budynków, których numery podajemy w załączeniu: A-1 Ruda 
Śl.-Godula, tel. 32 248-22-32; A-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom, tel. 32 248-61-94; A-3 Ruda Śl.-Ruda, 
tel. 32 248-44-10; A-4 Ruda Śl.-Halemba, tel. 32 242-65-93; Ruda Śl.-Kochłowice, tel. 32 242-88-
97; A-5 Ruda Śl.-Wirek, Bielszowice, tel. 32 242-09-35; A-6 Ruda Śl.-Bykowina, tel. 32 242-70-75; 
A-7 Ruda Śl.-Orzegów, tel. 32 248-18-11.

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Zawarcie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu jednego miesiąca 

od dnia wniesienia wylicytowanej kwoty w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Powyższy dokument będzie podstawą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i odbioru 

kluczy.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11, 

wew. 209, 290.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

RUDZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Ruda Śląska ul. Magazynowa 12

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

OGŁASZA:
I nieograniczony przetarg ofertowy na najem nw. lokali użytkowych:

Adres  lokalu

Stawka ekspl. 
wywoł. 

zł/m2/m-c 
nett o

Powierzchnia
m2

Wysokość wadium 
+ koszty przetargu  Uwagi

Ruda Śl. 10 Wirek
ul. L. Różyckiego 30 14,50 33,26 1.530,02 zł

+ 123,00 zł
I piętro w budynku 

wolnostojącym z c.o.

Ruda Śl. 5 Bykowina
ul. W. Korfantego 40 18,42 113,00 5.243,40 zł

+ 123,00 zł
parter w budynku 

wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 5 Bykowina
ul. Skowronków 12 21,24 47,50 2.562,40 zł

+ 123,00 zł
parter w budynku 

wolnostojącym bez c.o.

Ruda Śl. 5 Bykowina
ul. Brygadzistów 3a 18,42 37,20 2.480,98 zł

+ 123,00 zł
parter w budynku 
mieszkalnym z c.o.

 II nieograniczony przetarg ofertowy na najem lokalu użytkowego i boksu handlowego:

Adres  lokalu

Stawka ekspl. 
wywoł. 

zł/m2/m-c 
nett o

Powierzchnia
m2

Wysokość wadium 
+ koszty przetargu  Uwagi

Ruda Śl. 5 Bykowina
ul. J. Grzegorzka 10b 18,42 14,00 1.250,12 zł

+ 123,00 zł

lokal użytkowy na 
parterze w budynku 
mieszkalnym z c.o.

Ruda Śl. 9 N. Bytom
ul. P. Niedurnego 38 50,64 9,90 1.920,00 zł

+ 123,00 zł

boks handlowy na 
parterze w budynku 
mieszkalnym z c.o.

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości stawek eksploatacyjnych 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 27.03.2023 r. po ustaleniu godziny oględzin w administracji oraz zapoznać się ze 
wzorem umowy najmu i regulaminem 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 stano-
wi wysokość 2-miesięcznej opłaty czynszowej.

3. Oprócz wpłaty wadium oferent powinien dokonać wpłaty na poczet kosztów przetargu na 
ww. 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 przetargu nie podlega      
zwrotowi.

5. Oferent powinien złożyć w Sekretariacie Spółdzielni (pokój 213) pisemną ofertę na druku do-
stępnym w Dziale Członkowsko-Lokalowym lub na stronie internetowej, w zamkniętej koper-
cie z dopiskiem: „najem lokalu użytkowego/boksu handlowego przy ul. …………………….….. 
o pow. …….. m2” w terminie do dnia 31.03.2023 r. do godz. 9.00.

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji przy ul. Magazynowej 12 w Rudzie Śl. 
w dniu 31.03.2023 r. o godz. 10.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpłaty wa-
dium. Obecność nie jest obowiązkowa, a o wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani  
pisemnie.

7. O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka eksploatacyjna.
8. Oferta winna zawierać:
 a) szczegółowe określenie oferenta,
 b) propozycję stawki eksploatacyjnej oraz rodzaj prowadzonej działalności,
 c) potwierdzenie wpłat wadium i kosztów przetargu.
9. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni od rozstrzy-

gnięcia przetargu i zatwierdzenia jego wyników przez zarząd.
10. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczone na poczet kaucji za ww. lo-

kal/boks.
11. Przed przejęciem lokalu/boksu najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzy-

miesięcznego 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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USŁUGI

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

 Remonty. Tel. 607-219-491.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Hydraulik, tel. 797-599-031.

 Pożyczka szybka dojazd. Tel. 780-116-672.

 Składanie gotowych elementów me-
blowych. Tel. 512-249-399.

 Dachy – papa termozgrzewalna. Tel. 
880-201-358.

 Pranie dywanów, kanap, foteli, itp. 
SKUTECZNIE! Tel. 519-639-121.

 POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU 
KLIENTA, tel. 32 260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. fi rmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o.

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

 Podnośnik koszowy, usługi zwyżkowe, 
22 m. Tel. 512-549-097.

 Usługi dekarskie, krycie papą termo-
zgrzewalną, blachodachówka, ściąganie 
azbestu. Tel. 512-549-097.

 Łazienka kompleksowo, malowanie, 
tapetowanie. Tel. 507-055-024.

NIERUCHOMOŚCI
 KUPIĘ MIESZKANIE W RUDZIE ŚLĄ-

SKIEJ, GOTÓWKA TEL. 501-239-405.

 Pilnie kupię mieszkanie w Rudzie Ślą-
skiej, gotówka, tel. 690-455-705.

 Chcesz sprzedać mieszkanie? Za-
dzwoń. www.lokator.nieruchomosci.pl, 
tel. 793-017-323.

MOTORYZACJA

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

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

 AUTO SKUP – złomowanie pojazdów, 
pomoc drogowa. Płacimy najlepiej. Tel. 
502-752-634.

 Skup wszystkich samochodów! Recy-
kling samochodowy. Wydawanie zaświad-
czeń. Cena 1 zł/kg. Tel. 32 771-61-31, 502-
097-300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 
44 (niedaleko Urzędu Skarbowego).

PRACA
 Firma budowlana zatrudni pracow-

ników o specjalizacji ogólnobudowlanej 
oraz stażystów i praktykantów. Teren 
Ruda Śląska-Katowice. Zatrudnię bryga-
dę do pokrycia dachu dachówką cera-
miczną. Tel. 601-504-030.

 Zatrudnię opiekunki do pracy w Niem-
czech. Tel. 781-989-873.

 Zatrudnię brukarza, roboty ziemne. Tel. 
504-334-464.

 Przyjmę do pracy w zakładzie kamie-
niarskim, chętnie emeryta górnika lub na 
urlopie górniczym. Tel. 501-303-628.

RÓŻNE
 Antyki, starocie, szkło porcelana, ze-

garki, obrazy, odznaczenia, zabawki – ku-
pię. Tel. 603-280-675.

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

 RÓŻNE
 Beskidy – tradycyjne Święta Wielka-

nocne, turnus 5 dni, możliwość dowozu. 
Tel. 501-642-492.
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OGŁOSZENIA DROBNE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych 

nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej-Bykowinie przy ulicy 
Szpaków, które zostaną sprzedane w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 

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

Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 6.02.2023 r., zakończył się wynikiem negatywnym. 

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska są stanowiące całość 
gospodarczą niezabudowane nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 274 m2, położone w Rudzie Śląskiej-
Bykowinie przy ul. Szpaków, obejmujące działkę zapisaną na karcie mapy 4 w obrębie Kochłowice oznaczoną numerem 
geodezyjnym 865/110 o powierzchni 180 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW GL1S/00002408/2 oraz działkę zapisaną 
na karcie mapy 2 w obrębie Bykowina oznaczoną numerem geodezyjnym 561/509 o powierzchni 94 m2 zapisaną w księ-
dze wieczystej KW GL1S/00027849/6. 

Opisane powyżej działki zapisane są w podanych wyżej księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej. 

Działy III i IV tych ksiąg są wolne od wpisów. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego poz. 2701, zmienioną Uchwałą nr PR.0007.27.2022 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.02.2022 r. 
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1898, nieruchomości stanowią teren obiektów usług: 
handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania, bankowości, hotelar-
skich, pocztowych, telekomunikacyjnych, administracji, turystyki, sportu, i rekreacji, a także obiekty związane z obsługą 
pojazdów, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obiekty biurowe (symbol planu 80U), teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej z zastrzeżeniem obowiązujących zakazów: zakazu lokalizacji przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej, zakazu realizacji 
obiektów związanych z obsługą pojazdów, baz i składów (symbol planu 10MNUI). 

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 46.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług i jest płatna 

w całości przed zawarciem aktu notarialnego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2023 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6. 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną 
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w ter-
minie do dnia 10.04.2023 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości: 2.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Szpaków” 
przelewem na konto: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, Urząd Miasta 
Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska) 
lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 10.00-18.00, piątek 8.00-
14.00 oraz przedłożą przed otwarciem przetargu wymagane dokumenty i oświadczenia. 

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przetargu. Wygrywający przetarg ponosić będzie 
wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasad-
nionych przyczyn. 

Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
(pokój 223), tel. nr 32 248-75-63.

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

RZEŹBA | SCHODY, BLATY | ELEMENTY ARCHITEKTURY
Kamieniarstwo, I.R. Mazurkowscy

Nowy Bytom, ul. Chorzowska 46a | Ruda 1, ul. Porębska (przy głównym wejściu na cmentarz parafi alny)
Halemba, ul. 1 Maja 70

RATY 
0%

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

www.kamieniarstwo.slask.pl | tel. 501-303-628, 507-090-241

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieozna-
czony pomieszczeń o łącznej powierzchni 380,6 m2, usytuowanych w budynku hali wido-
wiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej-Halembie z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności sportowej. 

Przetarg odbędzie się dnia 4.04.2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej budynku 
dyrekcji MOSiR. Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń MOSiR i Urzędu 
Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Biuletynie In-
formacji Publicznej MOSiR. Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji – Dział Techniczny tel. 32 248-75-21, ul. gen. Hallera 14 a, 41-709 Ruda Śląska.

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek (prezes). Redakcja: Anna Piątek (redaktor naczelna). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redakcji), 
tel. 512-295-228, Dawid Kosmalski (sport), tel. 505-181-720, dawid.kosmalski@wiadomoscirudzkie.pl. Redakcja: 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 
36. Dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. Redaktor techniczny: Aleksandra Mazur, tel. 889-771-365. Redakcja czynna pn.-pt. w godz. 8-14. 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o. 

www.wiadomoscirudzkie.pl | e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. 

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nie publikujemy ogłoszeń mogących godzić w dobre obyczaje

„Umiera się nie po to, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej”.

Paulo Coelho 

Z ogromnym żalem odebrałem wiadomość o śmierci

śp. Jerzego Siwego
długoletniego pracownika Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej

Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.

Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Co, gdzie,

kiedy?

Miejskie Centrum Kultury 
im. Henryka Bisty
ul. Niedurnego 69, 

41-709 Ruda Śląska,
tel. 32 248-62-40, 32 244-29-52

www.mckrudasl.pl

15 marca, godz. 18.00
„Funny Balls Show” – interaktywne 
widowisko balonowe dla całych ro-
dzin.

16 marca, godz. 17.00
„Od Malagi do Cordoby” – wykład 
Marii Jolanty Wolny z cyklu „Akade-
mia Kultur i Religii Świata”.

17-18 marca
Fes� wal Głębiny,

19 marca, godz. 14.30 i 16.00 
Z cyklu „Maluchy w krainie dźwię-
ku” – „Witamy wiosnę” – koncert 
umuzykalniające dla niemowląt 
i dzieci do lat 6 wraz z rodzinami.

19 marca, godz. 12.00
Z cyklu „Krakowski Salon Poezji w Ru-
dzie Śląskiej” – „Radość pisania. 
Możność utrwalania. Zemsta ręki 
śmiertelnej” (Wisława Szymborska). 
Prowadzenie i recytacja: Nina Siwy, 
oprawa muzyczna: Denis Roszczyk.

20 marca, godz. 18.00
„Heksy z Hołdy” – piekielna kome-
dia po śląsku.

21 marca, godz. 18.00
Galeria Fryna w MCK – Wernisaż 
wystawy malarstwa Anny Ślebiody.

24 marca, godz. 18.00
„Wielka Gala Muzyki Świata” – kon-
cert. Wystąpią: DUO PERFORMANCE 
Orkiestra Kameralna CON FUEGO 
pod kierownictwem Mateusza Dud-
ka, tancerki Krynickiego Studia Bale-
towego im. W. Szlęka z Krynicy Zdro-
ju. 

26 marca, godz. 16.30 
Z cyklu „Dzieciak w fi lharmonii” 
– koncert umuzykalniający dla dzieci 
w wieku 5-10 lat.

26 marca, godz. 18.00
Z cyklu „Filharmonia Seniora” – kon-
cert muzyczno-edukacyjny.

Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach

ul. E. Kokota 170,  
41-711 Ruda Śląska 
tel. 32 240-21-25/26

www.dkrsl.pl

19 marca, godz. 14.00 – fi nał 
29. Fes� walu Piosenki Harcerskiej 

i Turystycznej CMOK SONG. 

25 marca, godz. 20.00
„Dirty Dancing” po latach – widowi-
sko taneczne.

26 marca, godz. 17.00
„Cudowna Terapia” – komedia tera-
peutyczna (obsada: Dominika Osta-
łowska, Dariusz Kordek, Artur Pon-
tek).

29-30 marca, godz. 16.30
Rewia Przedszkolaków MP nr 30

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rudzie Śląskiej

www.biblioteka.r-sl.pl

15, 22, 29 marca, godz. 15.00-17.00
Muzyczne rajdy na PlaySta� on. Sta-
cja Biblioteka, ul. Dworcowa 33, Ru-
da Śląska-Chebzie.

15, 22, 29 marca, godz. 10.00
Spotkania Perfekcyjnej Pani Domu. 
Centrum Inicjatyw Społecznych „Sta-
ra Bykowina” ul. 11 Listopada 15 a.

17, 24, 31 marca, godz. 10.00-12.00
„Tworzymy razem” – warsztaty arty-
styczne. Filia MBP nr 18, ul. 1 Maja 32, 
Ruda Śląska-Halemba.

18, 25 marca
Sobotnie planszówki. Stacja Biblio-
teka, ul. Dworcowa 33, Ruda Śląska-
Chebzie.

22 marca, godz. 14.00
Jestem ilustratorem wiosennych 
wierszy. Zajęcia plastyczno-literackie 
dla dzieci z okazji Dnia Poezji. Filia 
MBP nr 4, ul. Niedurnego 69, Ruda 
Śląska-Nowy Bytom.

24 marca,  godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Książki – DIALOG. 
Dyskusja o książce Marcina Wójcika 
pt. „Celibat. Opowieści o miłości 
i pożądaniu”. Filia MBP nr 16, 
ul. Wolności 20, Ruda Śląska-Ruda.

30 marca,  godz. 17.00
Spotkanie z cyklu Twórczy Czwartek 
na Ficinusie. Biblioteka Ficinus, 
ul. Pawła Kubiny 24, Ruda Śląska-Wi-
rek.

31 marca, godz. 10.30
„Baśnie H. Ch. Andersena” – prelek-
cja dla dzieci z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Książki dla Dzieci. Filia 
MBP nr 18, ul. 1 Maja 32, Ruda Ślą-
ska-Halemba.

31 marca, godz. 15.00
Pisanki i kroszonki, czyli jak to piyr-
wyj bywało. Spotkanie przedświą-
teczne, na którym zostaną wykona-
ne różnymi technikami plastycznymi 
wielkanocne ozdoby na stół. Filia 
MBP nr 15, ul. Brzozowa 4, Ruda 
Śląska-Kochłowice.

Muzeum Miejskie 
im. Maksymiliana Chroboka 

w Rudzie Śląskiej
ul. Wolności 26, 

41-700 Ruda Śląska, 
tel. 32 248-44-57

www.muzeum.rsl.pl

21 marca, godz. 17.00
„Sport i Polityka. Piłka nożna i plebi-
scyt” – prelekcja Andrzeja Godoja 
historyka z rudzkiego muzeum, auto-
ra m.in. publikacji poświęconych ślą-
skiej piłce nożnej. 

NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Pola 
Adamus
córka 
Karoliny 
i Rafała
ur. 26.02
(4040 g 
i 58 cm)

Igor 
Skoczyński
syn 
Ewy
i Marcina
ur. 27.02
(3390 g
i 55 cm)

Sara 
Rogoś
córka 
Karoliny
i Bartosza 
ur. 24.02
(3000 g 
i 53 cm)

Zapraszam 
na sesje: 
ciążowe, 

noworodkowe 
oraz 

reportaże 
z chrztów

Tel. 515-593-713 
www. magdalenaruda.pl

Gabrysia 
Zielińska
córka 
Aleksandry
i Krzysztofa
ur. 8.03
(3100 g 
i 51 cm)

Antonina 
Pietkun
córka 
Karoliny 
i Bartosza
ur. 8.03
(2920 g 
i 52 cm)

Kacper 
Andrzejczak
syn Anny 
i Rafała
ur. 8.03
(3250 g 
i 55 cm)

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 
– 2023 ROK –  WIOSNA

15 marca (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Goduli i Orzegowa 
– Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Bytomska 45. 

20 marca (poniedziałek), godz. 17.00 – dla mieszkańców Kochłowic 
– III Liceum Ogólnokształcące nr 3, ul. Oświęcimska 90.

21 marca (wtorek), godz. 17.00 – dla mieszkańców Rudy 
– Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Janasa 28.

29 marca (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Bielszowic 
– Dom Kultury, ul. Kokota 170 (mała sala).

12 kwietnia (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Bykowiny 
– Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 11 Listopada 15.

18 kwietnia (wtorek), godz. 17.00 – dla mieszkańców Halemby 
– Szkoła Podstawowa nr 27 (dawniej Gimnazjum nr 9), 

ul. Zamenhofa 12.

19 kwietnia (środa), godz. 17.00 – dla mieszkańców Wirku 
i Czarnego Lasu – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Główna 1.

PREZYDENT 
MIASTA

RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta, 
wykazów dotyczącyuch oddania w:
najem lokali użytkowych przy • 
ul. Joanny 18/02, Joanny 20/05, 
dzielnica Godula,  
użyczenie terenu przy ul. Przedto-• 
rze, dzielnica Chebzie,
dzierżawę gruntu pod istniejące • 
ogródki rekreacyjne przy ul. 1 Maja 
280, 1 Maja 282, dzielnica Wirek,  
najem gruntu pod istniejącymi • 
garażami blaszanymi i murowany-
mi przy ul. Orzegowska, dzielnica 
Ruda,

które przydzielone zostaną w trybie 
bezprzetargowym na podstawie 

umów najmu, użyczenia, dzierżawy 
zawartych na czas oznaczony 

do 3 lat, do 1 roku.
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Medale w Katowicach
KARATE

Zawodniczki i zawodnicy Rudzkiego 
Klubu Kyokushin Karate wystąpili pod-
czas Mistrzostw Makroregionu Ślą-
skiego i Międzywojewódzkich Mi-
strzostw Młodzików Karate Kyokushin, 
które odbyły się 11 marca w Katowi-
cach.

W zawodach młodzików Aleksander 
Maciuga wywalczył 2. miejsce w kumi-
te, a na trzecim stopniu podium sta-
nęła Oliwia Sereda (również kumite). 

Ponadto rudzianie rywalizowali w ju-
niorach młodszych i juniorach. Laura 
Pawleta i Paweł Torzewski zwyciężyli 
w kumite, a Bożena Antczak i Julia No-
wak zajęły trzecie miejsce w kumite. 
Poza tym Igor Jarosz był trzeci w kata. 
W seniorach natomiast Łukasz Dymek 
był pierwszy zarówno w kata, jak 
i w kumite, a Marta Smagacz, Adrian 
Maciuła i Krzysztof Kończa zajęli 
3. miejsca w kumite.  DK

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Juniorzy na podestach
10 marca w Katowicach od-

był się pierwszy rzut Śląskiej Ligi 
Juniorów, w którym wystąpili 
zawodnicy CKS Slavia Ruda Ślą-
ska. 

Na podestach w Szopienicach 
poza rudzianami wystartowały 
także drużyny HKS-u Szopienice 
oraz MOSiR-u Łaziska. CKS zajął 
w zmaganiach drugie miejsce, 
zdobywając 1130 punktów, tra-
cąc do zwycięskich gospodarzy 
zaledwie 36,6 punktu. 

Poszczególni zawodnicy osią-
gnęli następujące wyniki w dwu-
boju: Vadim Dranos osiągnął 
255 kg, Patryk Tomaśko 110 kg, 
Bartosz Tomaśko 105 kg, Mak-
symilian Oleszko 172 kg, nato-
miast Daniło Borysewicz osią-
gnął 227 kg i został najlepszym 
zawodnikiem turnieju.

  DK

FUTSAL

13 goli w Halembie
Gwiazda Ruda Śląska pewnie poko-

nała 10:3 (4:1) drużynę Heiro Rzeszów 
w 17. kolejce I ligi PLF. Wydarzeniem 
spotkania był hat-trick, którego zdobył 
dla rudzian debiutujący w seniorach 
Bartosz Rosół. 

Przed spotkaniem oba zespoły dzie-
liło siedem punktów i trzy miejsca 
w tabeli. Rzeszowianie bronią się 
przed spadkiem z ligi z drużyną Futsal 
Nowiny, Gwiazda natomiast może 
w spokoju dograć sezon. Rudzianom 
„nie grozi” już walka o awans do Fogo 
Futsal Ekstraklasy, a po zwycięstwie 
z Heiro zespół Wiktora Grzywaczew-
skiego nie jest zagrożony spadkiem. 

Prowadzenie gospodarzom dał Da-
niel Jagodziński, który strzałem w krót-
ki róg bramki nie dał szans Damianowi 
Bogaczowi. Drugiego gola zdobył Bar-
tosz Rosół, który w sobotę zadebiuto-
wał w seniorskiej drużynie Gwiazdy. 
Rosół świetnie wykorzystał podanie 
piętą Macieja Małka i pewnie pokonał 
bramkarza rzeszowian. Heiro nie było 
w stanie odpowiedzieć na świetnie 
dysponowanych futsalistów Gwiazdy. 
Nawet gol, którego zdobyli w pierw-
szej połowie, był dziełem przypadku 

– niefortunne wybicie Łukasza Bog-
dziewicza odbiło się od zawodnika go-
ści, Przemysława Rembisza i wpadło 
do bramki. Gospodarze jednak nie 
zwalniali tempa. Przed golem kontak-
towym dla Heiro ponownie na listę 
strzelców wpisał się po indywidualnej 
akcji Jagodziński, a czwartą bramkę 
dla Gwiazdy zdobył Ariel Piasecki po 
przechwycie w środku pola. 

W drugiej połowie goście wrócili do 
gry i już po dwóch minutach od pierw-
szego gwiazdka zdobyli bramkę na 4:2 
za sprawą Macieja Wołoszyna, który 
przedryblował trzech zawodników 
Gwiazdy i dograł do Mateusza Proko-
pa, który z łatwością umieścił piłkę 
w siatce Bogdziewicza. Odpowiedź 
Gwiazdy była jednak błyskawiczna. 
Kamil Powala potężnym uderzeniem 
z dystansu po rzucie rożnym zdobył 
piątą bramkę dla gospodarzy. Szósty 
gol to z kolei zasługa Pawła Grzywa-
czewskiego, który umknął rywalom 
i wyłożył piłkę na pustą bramkę Roso-
łowi, który dopełnił formalności. 
W 29. minucie Dawid Skrzypiński za-
meldował się na boisku i już chwilę 
później podwyższył prowadzenie 

Daniło Borysewicz osiągnął najlepszy wynik 
w dwuboju w całych zawodach. 
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Gwiazdy. Po ósmej bramce dla gospo-
darzy, którą zdobył Maciej Małek 
z rzutu wolnego, Heiro zaczęło grać 
z wycofanym bramkarzem. Nie zmie-
niło to jednak obrazu gry, choć goście 
zdobyli jeszcze swoją trzecią bramkę. 
Przewaga rudzian nie podlegała dys-
kusji – najpierw Rosół z własnej poło-
wy ustrzelił swojego hat-tricka, 
a ostatniego gola dla gospodarzy zdo-
był Małek. Warto również wspomnieć, 
że rzut karny wykonywany przez Wo-
łoszyna wybronił Bogdziewicz. 

Gwiazda Ruda Śląska 
 Heiro Rzeszów 10:3 (4:1)

Jagodziński 1’, 12’, Rosół 10’, 27’, 
36’, Piasecki 18’, Powała, 24’, Skrzypiń-
ski 29’, Małek 31’, 38’ – Rembisz 13’, 
Prokop 21’, Kluza 34’.

Gwiazda (pierwsza piątka): Bog-
dziewcz – Jagodziński, Piasecki, Siadul, 
Małek. 

Trener: Wiktor Grzywaczewski.
Heiro (pierwsza piątka): Bogacz 

– Gąsior, Prokop, Rembisz, Wołoszyn. 
Trener: Piotr Ożóg.
Żółta kartka: Piasecki – Bogacz.
Czerwona kartka: Piasecki (druga 

żółta).
DK

WYNIKI RUDZKICH DRUŻYN
PIŁKA RĘCZNA

II liga mężczyzn, gr. 4, 11.03 
HLB Tężnia Busko-Zdrój 

– SPR Grunwald Ruda Śląska 
– AZS AGH II Kraków 31:26 (19:12)

Grunwald: Błaś, Sekuła – Kwolek, Ku-
rzawa (7 bramek), Hadam (1), Niedź-
wiedzki (1), Macha (3), Misiak (2), Ku-
rełek (3), Wolnic, Mauer (5), Skutela 
(2), Talaga, Podolski (2), Matuszewski.

PIŁKA RĘCZNA

Rudzianki mistrzyniami Śląska
Młodziczki SPR-u Grunwald przy-

pieczętowały zwycięstwo w Mistrzo-
stwach Śląska dzięki wygranej 32:23 
(17:12) z Akademią Handballu Ruchu 
Chorzów. Drużyna Adama Wodarskie-
go obroniła tytuł, który wywalczyła 
przed rokiem.

Zespół Grunwaldu w drodze po mi-
strzostwo najpierw wygrał swoją gru-
pę, zwyciężając wszystkie osiem spo-
tkań. W decydującej fazie SPR rywali-
zował ze wspomnianą Akademią 
Handballu Ruchu Chorzów oraz MUKS 
Skałką Świętochłowice. Z chorzowian-
kami SPR wygrał w pierwszym meczu 
36:14 (19:9), a następnie rudzkie 
szczypiornistki pokonały Skałkę 38:27 
(17:13). Druga wygrana z zespołem 
z Chorzowa zagwarantowała tytuł 
w przedostatnim spotkaniu. W meczu 
wieńczącym zmagania, który odbył 
się 13 marca, SPR wygrał 33:27 
z MUKS Skałką, co oznacza, że ru-
dzianki zwyciężyły we wszystkich 
12 meczach. 

Prowadzona przez Adama Wodarskiego drużyna sięgnęła 
ponownie po tytuł mistrzowski. 
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Wojciechowski nokautuje
MMA

Kamil Wojciechowski, trener rudz-
kiego Nelson Clubu i zawodnik mie-
szanych sztuk walki, odniósł ósme 
zwycięstwo w karierze w formule 
MMA. Tym razem wygrał już w pierw-
szej rundzie. 

Starcie rudzianina było jedną z walk 
gali FEN 45, która 11 marca odbyła się 
w Ząbkach. Rywalem Wojciechow-
skiego (189 cm, 33 lata) był Brazylij-
czyk Joel dos Santos (16 wygranych, 

9 porażek w zawodowym MMA, 
176 cm, 30 lat). Tym razem rudzki za-
wodnik musiał zbić wagę do 84 kg, 
aby wystąpić w kategorii średniej, 
choć wcześniej występował w katego-
rii półciężkiej. Walka Polaka z Brazylij-
czykiem nie trwała długo. W drugiej 
minucie i 19 sekundzie Wojciechowski 
wyprowadził cios prawym prostym, 
a rywal wylądował na deskach. 

 DK

II liga kobiet gr. 4 
12.03 

KS Dąbrowa – Zgoda Ruda Śląska 
21:30 (13:16)

Zgoda: Boruta, Gontarek – Chruściń-
ska (3 gole), Dera (2), Kondas, Krzy-
steczko (4), Madej, Małek, Nawrocka 
(4), Podsiadło, Szewczyk (4), Szydełko 
(3), Tukaj (7), Urynowicz (3), Zalewska, 
Zawada. 

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wykazu garaży usytuowanych na terenie 

Miasta Ruda Śląska:
– garaż nr 45, ul. Solidarności,

– garaż nr 43, ul. Łukowa,
stanowiących własność Gminy Miasta Ruda Śląska a przeznaczonych do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej na rzecz ich najemców.

Mistrzyniami Śląska zostały: Mag-
dalena Anders, Amelia Brylewska, Ju-
lia Flicińska, Zuzanna Gliwińska, Sara 
Godula, Maja Hrycko, Maria Jarek, Sa-
ra Konieczny, Marta Kurek, Karolina 

Kuszka, Michalina Macha, Hanna Na-
mysło, Zuzanna Olszówka, Wiktoria 
Rehlich, Emilia Roszak, Zuzanna Ró-
życka, Emilia Wąsala, Martyna Wiąc-
kiewicz i Zofi a Wodarska.  DK

OGŁOSZENIE
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