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W żeglarskim klimacie przebiegła tegoroczna edycja Fes� walu Piosenki Harcerskiej 
i Turystycznej, który w miniony weekend odbył się m.in. w bielszowickim Domu Kultury. 

– ,,Cmok Song” jest jednym z większych wydarzeń realizowanych przez nasz Hufi ec 
w trakcie roku szkolnego – podkreśla Marianna Strzeja, komendant 29. Fes� walu Piosenki 

Turystycznej i Harcerskiej „Cmok Song”.
Więcej na str. 4
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Spotkania z mieszkańcami„Cmok Song”
po raz 29.

Rozpoczął się wiosenny cykl spo-
tkań prezydenta miasta z mieszkań-
cami poszczególnych dzielnic. Na 
pierwszy ogień poszły sprawy Nowe-
go Bytomia, Chebzia, Goduli i Orzego-
wa. 
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Rzemieślnicy świętowali
Rudzcy rzemieślnicy obchodzili święto 

swoich patronów. Z tej okazji w sobotę w 
sanktuarium pw. św. Józefa w Rudzie od-
była się uroczysta msza święta, a po niej 
odznaczono osoby zasłużone dla rzemio-
sła. Tegoroczny Dzień Rzemieślnika trady-
cyjnie zorganizowany został przez Cech 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości, który w tym 
roku obchodzi 64-lecie istnienia.
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„Leśna przystań” w SPS nr 35
W Szkole Podstawowej nr 35 Specjalnej 

otwarto „Leśną przystań”, czyli zieloną pra-
cownię do nauki przedmiotów przyrodni-
czych. W tym celu uczniowie będą wyko-
rzystywać m.in. plansze edukacyjne, model 
korpusu człowieka, mul� medialny układ 
słoneczny, mikroskopy, zestaw do ekspery-
mentów, mapy, programy edukacyjne oraz 
rośliny. Utworzenie zielonej pracowni zo-
stało sfi nansowane z WFOŚiGW w Katowi-
cach. Więcej na str. 16 Fo
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Rudzcy strażacy podsumowali rok
409 wyjazdów do gaszenia pożarów, 1102 interwencje przy miejscowych zagrożeniach oraz 
124 wezwania do fałszywych alarmów – tak w skrócie wyglądała praca rudzkich strażaków 
w 2022 r. Podczas odprawy rocznej zaprezentowana została ocena działalności oraz 
wyposażenia technicznego jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

2022 rok w liczbach
– Pożary w roku 2022 stanowiły 25 pro-

cent, miejscowe zagrożenia 67,4, a alarmy 
fałszywe 7,6 procent ogółu zdarzeń likwi-
dowanych przez jednostki ratowniczo-ga-
śnicze PSP w Rudzie Śląskiej. W stosunku 
do poprzedniego roku w 2022 roku odno-
towaliśmy niewielki wzrost pożarów oraz 
spadek liczby miejscowych zagrożeń i alar-
mów fałszywych – informuje Andrzej Ma-
łysiak, komendant miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. – Nie-
stety, nastąpił niewielki wzrost interwencji 
związanych z zagrożeniem spowodowa-
nym przez tlenek węgla oraz usuwaniem 
jego skutków. W minionym roku odnoto-
waliśmy 146 takich interwencji, a dla po-
równania w 2021 roku było ich 141, a 103 
w 2020 roku – dodaje.

W ubiegłym roku rudzka straż pożarna przeprowadziła 
w sumie 1635 interwencji (z czego 409 to pożary, 1102 
miejscowe zagrożenia, 124 fałszywe alarmy). Najwięcej 
interwencji, jeśli chodzi o pożary, odnotowano 
w marcu, kwietniu i maju, co miało związek z pożarami 
traw w tym okresie. Warto wspomnieć, że aż 107 razy 
podczas interwencji Państwową Straż Pożarną w Rudzie 
Śląskiej wspierała rudzka Ochotnicza Straż Pożarna.

Więcej wyjazdów do akcji 
związanych z czadem

W roku 2022 wzrosła liczba interwencji 
związanych z działaniem tlenku węgla oraz 
usuwaniem jego skutków. W sumie takich 
interwencji straż pożarna przeprowadziła 
w ubiegłym roku 146, czyli o 5 więcej niż 

w 2021 roku, ale mniej niż na przykład 
w 2019 i 2018 roku (wtedy było ich kolejno 
152 i 164). Najmniej interwencji dotyczą-
cych tlenku węgla było w 2020 roku – 103. 
Jeśli chodzi o osoby poszkodowane w wy-
niku działania tlenku węgla, to w 2022 roku 
ucierpiało 15 dorosłych i 11 dzieci. Nie było 
żadnej ofi ary śmiertelnej, tak samo jak w 2021 
roku, gdzie poszkodowanych zostało 
16 osób dorosłych i 4 dzieci.

– W związku z interwencjami związany-
mi z tlenkiem węgla nasze działania pole-
gają na wykonaniu pomiarów stężeń CO, 
przewietrzeniu, wyłączeniu instalacji z eks-
ploatacji oraz przekazaniu informacji do 
właściciela bądź zarządcy nieruchomości, 
aby instalacja i urządzenia zostały dopro-
wadzone do prawidłowego stanu. Apelu-
jemy również, żeby montować czujniki wy-

krywające tzw. czad, 
ponieważ mogą one 
uratować życie – tłu-
maczy komendant 
rudzkiej straży po-
żarnej.

Rudzcy strażacy 
interweniują także 
podczas zdarzeń 
drogowych, m.in. na 

Drogowej Trasie Średnicowej oraz auto-
stradzie A4, gdzie strażacy interweniowali 
w sumie w 2022 roku 61 razy. W zdarze-
niach tych nikt nie zginął.

Prewencja i profi laktyka
Innymi zadaniami Państwowej Straży 

Pożarnej są też kontrole przestrzegania 

przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
czego efektem było przeprowadzenie 120 
kontroli, w tym 81 kontroli podstawowych 
i 39 sprawdzających. W trakcie wspomnia-
nych  działań stwierdzono nieprawidłowo-
ści w zakresie: warunków techniczno-bu-
dowlanych, warunków ewakuacji, wypo-
sażenia obiektów w sprzęt i urządzenia 
gaśnicze, instalacji technicznych obiektów, 
zaopatrzenia wodnego, dojazdu pożaro-
wego oraz innych nieprawidłowości, takich 
jak brak instrukcji, oznakowania, opraco-
wań. Podczas kontroli obiektów strażacy 
nie stwierdzili nieprawidłowości klasyfi ku-
jących budynek jako zagrażający życiu.

Ważnym aspektem działalności rudzkiej 
PSP są również akcje związane z profi lakty-
ką pożarową, zajęcia edukacyjne przedsta-
wiające m.in. sposoby zapobiegania zagro-
żeniom, pogadanki i spotkania z dziećmi, 
młodzieżą, seniorami, a także z admini-
stratorami i zarządcami budynków miesz-
kalnych. W 2022 roku strażacy z Rudy Ślą-
skiej zorganizowali i przeprowadzili 30 po-
kazów oraz pogadanek. W ramach działań 
profi laktycznych prowadzone były kampa-
nie społeczne: „Stop pożarom traw”, 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeń-
stwa!”, „Bezpieczne wakacje”, przekazy-
wanie czujek tlenku węgla dla mieszkań-
ców w czasie działań ratowniczo-gaśni-
czych.

Powstaje nowa siedziba PSP
Przypomnijmy, w lutym br. podpisano 

akt erekcyjny oraz wmurowano kamień 
węgielny pod budo-
wę nowej strażnicy 
dla rudzkich straża-
ków. Nowa siedziba 
rudzkiej Straży Pożar-
nej gotowa ma być 
na koniec 2023 roku, 
a koszt wszystkich ro-
bót budowlanych ma 

wynieść prawie 
40 mln zł. Pierwsze 
prace rozpoczęły się 
jeszcze pod koniec 
ubiegłego roku. No-
wa siedziba znajdo-
wać się będzie przy 
ul. Niedurnego w re-
jonie kopalni Pokój. 
Rozpoczęta inwe-

stycja przewiduje budowę nowej komen-
dy, w której znajdą się m.in.: 18 stanowisk 
garażowych dla wozów strażackich, część 
biurowa, sale szkoleniowe, sala sztabowa, 
a także salka edukacyjna „Ognik”, służąca 
do spotkań z dziećmi w wieku szkolnym. 
Powstanie też zaplecze logistyczne ze 
sprzętem. Budynek będzie dostosowany 
do użytkowania przez osoby z niepełno-
sprawnościami. Obiekt zostanie wyposa-
żony w instalacje: elektryczne wysokoprą-
dowe i niskoprądowe, wodną, kanalizacyj-
ną sanitarną i deszczową, centralnego 
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, kli-
matyzacji, ładowania pojazdów elektrycz-
nych oraz fotowoltaiczną.

 Tekst i foto: UM Ruda Śląska

W Komendzie Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej w roku 
2022 pracowało 97 funkcjonariuszy oraz trzech 
pracowników cywilnych, z czego w komendzie 
– 17 strażaków i trzech pracowników cywilnych, 
a w jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Wirku 
i Orzegowie zatrudnionych było po 40 funkcjonariuszy. 
Ogółem w rudzkiej straży pożarnej pracuje 16 ofi cerów, 
27 aspirantów, 42 podofi cerów oraz 12 szeregowców.

W 2022 roku rudzka straż pożarna zakupiła trzy 
samochody gaśnicze. Jeden z nich kosztował prawie 
1 mln 128 tys. zł (zakup sfi nansowany ze środków 
budżetu państwa), a na drugi przeznaczono ponad 
1 mln 323 tys. zł (zakup sfi nansowany ze środków 
budżetu państwa oraz Funduszu Wsparcia PSP). Trzeci 
z zakupionych pojazdów kosztował przeszło 148 tys. zł. 
W sumie rudzcy strażacy posiadają 15 samochodów 
ratowniczo-gaśniczych.

Tournée po kraju
Parlamentarzyści oraz samorządowcy Pla� ormy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej spotkali się w minionym 
tygodniu pod hasłem „Tu jest przyszłość” z mieszkańcami naszego miasta, jego władzami, a także z przedstawicielami 
organizacji społecznych, oświaty oraz przedsiębiorcami. W trakcie poruszone zostały m.in. tematy pozyskania środków 
z Krajowego Planu Odbudowy dla Rudy Śląskiej, uznania języka śląskiego za regionalny oraz roli samorządu lokalnego.

,,Tu jest przyszłość” to cykl spotkań 
parlamentarzystów Koalicji Obywatel-
skiej z mieszkańcami poszczególnych 
województw. W piątek (17.03) odwie-
dzili oni m.in. Rudę Śląską. Najpierw 
odbyły się rozmowy z przedstawiciela-
mi organizacji społecznych i pozarzą-
dowych, następnie z władzami miasta, 
a później zorganizowana została kon-
ferencja prasowa przed Hutą Pokój 
w temacie potrzeby pozyskania środ-
ków z Krajowego Planu Odbudowy dla 
miasta Ruda Śląska. Na koniec odbyło 
się  spotkanie przedsiębiorców i przed-
stawicieli biznesu z parlamentarzysta-
mi w Domu Kultury w Bielszowicach.

– Przyjechaliśmy, żeby rozmawiać 
o sprawach ważnych, żeby pytać o dia-
gnozy, rozmawiać z samorządowcami, 
z ludźmi aktywnymi, w jaki sposób 

można pomóc, co jest najważniejsze 
dzisiaj, co powinno być zobowiąza-
niem opozycji demokratycznej przed 
wyborami, tak żebyśmy mogli mówić 
o konkretnych decyzjach i sprawach, 
które wprowadzimy po wygranych 
wyborach. Nieprzypadkowo w zapo-
wiedzi mówiliśmy o środkach europej-
skich. Rozmawialiśmy w Urzędzie 
Miasta o konieczności odblokowania 
Krajowego Planu Odbudowy, środków 
europejskich na sprawiedliwą trans-
formację. Ruda Śląska jak mało które 
miasto potrzebuje tych pieniędzy do 
realizacji projektów, do budowania, 
przygotowywania nowych miejsc pra-
cy, do zapraszania inwestorów. To 
miasto transformacji, które dzisiaj ra-
dzi sobie dobrze w bardzo trudnej sy-
tuacji. Jak każdy samorząd liczy każdy 

grosz, zwiększając zadłużenie. Ledwo 
wiąże koniec z końcem, dlatego że 
rząd samorządom dzisiaj nie pomaga 
i to jest wniosek z dzisiejszych rozmów 
– mówił podczas konferencji prasowej 
Grzegorz Schetyna, były szef PO i MSZ, 
obecnie poseł.

O czekającej nasze miasto transfor-
macji i potrzebnych z tego tytułu pie-
niędzy z Unii Europejskiej wspominała 
także Urszula Zielińska, przewodniczą-
ca Zielonych, par� i współtworzącej 
Koalicję Obywatelską oraz Urszula Ko-
szutska, pochodząca z Rudy Śląskiej 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego. – Tu powinniśmy 
mówić przede wszystkim o otwar-
ciach, o nowych inwestycjach, o no-
wych miejscach pracy, bo one są, ale 
wymagają inwestycji, które czekają 

w Krajowym Planie Odbudo-
wy, w Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji i na te inwesty-
cje miasto ma już dzisiaj świet-
ne pomysły i plany, ale też 
bardzo są palące potrzeby. 
Dowiedzieliśmy się, że ponad 60 tys. 
mieszkańców tego miasta potrzebuje 
pomocy w kwesti i szkód pogórniczych. 
Mieszka w domach, które są zagrożo-
ne. Na te problemy również znajdują 
się i czekają środki w Krajowym Planie 
Odbudowy i Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji – mówiła Urszula Zieliń-
ska. – Ruda Śląska jest miastem w pro-
cesie transformacji. Wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z tego, że aby ta trans-
formacja przebiegała w sposób prawi-
dłowy, szybki i ekonomiczny, potrzeb-
ne nam są pieniądze z Unii Europej-

skiej. Liczymy na to, że już niedługo te 
pieniądze zostaną odblokowane. Do-
dam również, że strategia rozwoju 
województwa śląskiego do roku 2030 
głównie oparta jest właśnie o pienią-
dze, które mają wpłynąć z Unii Euro-
pejskiej. Zatem wszyscy czekamy na 
odblokowanie tych pieniędzy. Czeka-
my po to, aby problemy społeczne, go-
spodarcze i ekonomiczne zostały jak 
najszybciej rozwiązane – podsumo-
wała konferencję przewodnicząca Ur-
szula Koszutska.

Tekst i foto: Joanna Oreł



AUTOBUSY NIE PODJADĄ 
POD DWORZEC W CHEBZIU

Od 27 marca do 9 kwietnia br. autobusy linii 118 i 147 nie będą obsługiwały 
przystanku Ruda Śląska Chebzie Dworzec PKP. W tym czasie przystankiem 
początkowym i końcowym dla autobusów linii 118 
i dla kursów skróconych linii 147 będzie przystanek 
Ruda Śląska Chebzie Węglowa.

Zmiany podyktowane są pracami przy przebudowie 
ul. Przedtorze i fragmentu ul. Dworcowej.

OGŁOSZENIA
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Wiosenne spotkania w dzielnicach
Rozpoczął się wiosenny cykl spotkań prezydenta miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Na pierwszy ogień poszły sprawy 
Nowego Bytomia, Chebzia, Goduli i Orzegowa. W tym roku zmieniona została formuła spotkań – tematy zapisywane są na tablicy 
(fl ipcharcie) i podczas kolejnej, jesiennej tury mieszkańcy poinformowani zostaną, które z nich zostały rozwiązane lub są w trakcie 
realizacji. Dodatkowo mieszkańcy mogą zgłosić swoją sprawę na specjalnie przygotowanym formularzu, dzięki czemu ich problem 
zostanie rozpatrzony indywidualnie. – Bezpośredni kontakt z mieszkańcami, odpowiadanie na ich potrzeby i głosy zawsze były dla 
mnie priorytetem, dlatego nie zrezygnowaliśmy z formuły spotkań w dzielnicach – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta.

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 
– 2023 ROK –  WIOSNA

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.

Podczas spotkania w Miejskim Cen-
trum Kultury pojawiały się pytania 
m.in. o stan Traktu Rudzkiego. – Tam 
jest bardzo dużo usterek, jeżeli chodzi 
o zieleń. Zrobiło się także rozlewisko. 

Czy podjęte zostały jakieś działania 
w tym kierunku? – pytał jeden z miesz-
kańców. – Zawsze na wiosnę spraw-
dzana jest zieleń z przedstawicielem 
MPGM-u, więc to na pewno zostanie 
zweryfi kowane – zapowiedział prezy-
dent Michał Pierończyk. – Rozlewisko 
i woda, która nie jest wodą wodocią-
gową, pojawiły się w miejscu, którego 
nie spodziewaliśmy się. Musimy zasta-
nowić się, jak skanalizować to źródeł-
ko, żeby nie zalało nam infrastruktury 
oraz ustalić z wykonawcą, jak rozwią-
zać ten problem – dodał wiceprezy-
dent Jacek Morek.

Mieszkańcy pytali także o rozbudo-
wę Traktu Rudzkiego o przejście do 
basenu krytego w Nowym Bytomiu. 
– Rzeczywiście tam ta ścieżka miała 
być i mur został zlikwidowany, właśnie 
dlatego, żeby piesi mogli iść przez park 
do basenu (...). Będziemy szukali środ-
ków na to, żeby tę ścieżkę dokończyć 
– zapowiedział Michał Pierończyk.

Podczas spotkania padły również 
pytania o podsumowanie konsultacji 
w sprawie nowego zagospodarowania 
Placu Jana Pawła II w Nowym Byto-
miu. – Zbieramy niezbędne informa-
cje, po czym rozesłane zostaną one do 
uczestników konsultacji – obiecał pre-
zydent miasta.

Pojawiło się także zgłoszenie odno-
śnie dojazdu do ulicy Pawła 9, 9a, 9b 
i 17. W tym przypadku gotowa jest do-
kumentacja techniczna, a ulica ta zo-
stanie wykonana, jeżeli znajdą się na 

to środki fi nansowe. W przypadku tej 
lokalizacji pojawił się też temat pod-
rzucania odpadów. – Jeżeli mamy ta-
kie głosy mieszkańców, to staramy się 
stawiać w tych miejscach fotopułapki. 

Apelujemy też, żeby tego typu sprawy 
zgłaszać do Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego – powiedział wiceprezy-
dent Jacek Morek.

Tradycyjnie także w Nowym Byto-
miu pojawił 
się temat 
miejsc do par-
kowania. – W ra-
mach Górnoślą-
sko-Zagłębiow-
skiej Metropolii 
przygotowywany 
jest projekt, w któ-
rym my bierzemy 
udział. Mianowicie 
Metropolia zatrudnia 
fachową fi rmę, która 
ma przeanalizować 
miasta w zakresie tego, 
ile miejsc parkingowych 
jest dostępnych, z jaką 

częstotliwością odbywa się rotacja 
oraz gdzie ma sens do wskazania od-
płatnego parkowania. Czekamy na 
wyniki tego badania – mówił wicepre-
zydent Morek.

Z kolei środowe (15.03) spotkanie 
w SP nr 36 dla mieszkańców Orzegowa 
i Goduli po prezentacji rozpoczęło się 
od pytania o budowę wiaty przystanko-
wej przy ul. Joanny. – Okazało się, że 

w tym kształcie, jakim ona 
jest, nie mieściła się w pasie 

drogowym, stąd konieczny jest doku-
ment ze wspólnoty mieszkaniowej. 
Większość wiat jest w stanie agonal-
nym i tam gdzie zagrażały one bezpie-
czeństwu, zostały wymienione. Niestety 
nie idzie to w takim tempie, jakim by-
śmy chcieli – wyjaśnił Jacek Morek.

Mieszkańcy dopytywali także o or-
ganizację ruchu przy ul. Asfaltowej. 
Tutaj już nastąpiły zmiany – pierw-
szeństwo mają kierowcy dojeżdżający 
z Chebzia, a nie jak dotychczas – ze 
strony Lipin.

Nie zabrakło głosów przedsiębior-
ców, którzy uskarżali się na podwyżkę 
opłat za śmieci. – Razem z Powiatową 
Radą Działalności Pożytku Publiczne-
go będziemy rozmawiać w sprawie 

dofi nansowania najmniejszych orga-
nizacji w ramach małych grantów. Za-
mierzamy także indywidualnie spotkać 
się z tymi organizacjami – zapowie-
działa wiceprezydent miasta Anna 
Krzysteczko.

Jeden z mieszkańców pytał także 
o zasady przyjęć dzieci w przedszko-
lach. – Problem polega na tym, że nie 
ma rejonizacji przedszkoli, rozdziela 
się rodzeństwo, które dostaje się do 
przedszkola w drugiej dzielnicy 
– zgłosił rodzic. – W każdym przed-
szkolu powołana jest komisja rekru-
tacyjna, ale też wiadomo jest, że re-
krutacja odbywa się w formie elek-
tronicznej. (...) Być może komisja nie 
dopatrzyła faktu, że dziecko jest w in-
nym przedszkolu. W ubiegłym roku 
było kilka takich interwencji i jest 
możliwość odwołania się od decyzji. 
Jesteśmy po spotkaniu z dyrektorami 
przedszkoli i zwróciliśmy uwagę na 
to, że komisja ma zwracać uwagę na 

to, czy rodzeństwo jest już w danym 
przedszkolu. Mam nadzieję, że w tym 
roku nie będzie już takich sytuacji 
– tłumaczyła wiceprezydent Anna 
Krzysteczko.

Tekst i foto: Joanna Oreł
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Rozmowy o (po) Śląsku
„Jestem Ślązakiem i jestem z tego dumny” – to główne przesłanie 
konferencji zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 20 
w Kochłowicach. W rozmowach o Śląsku i po Śląsku uczestniczyli Dorota 
Tobiszowska – senator RP, Urszula Koszutska – wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Ślaskiego, Jacek Morek – wiceprezydent Rudy 
Śląskiej, Kazimierz Myszur – przewodniczący Rady Miasta, pasjonaci 
i miłośnicy Śląska oraz uczniowie klas ósmych.

 – Ta deklaracja, że czuję się Ślonzokiem 
i że godom po śląsku jest bardzo rzadka 
wśród młodzieży. Sama byłam uczona 
o tym, że jak chcę mówić ładnie, to mam 

mówić po polsku. Czy godać 
po śląsku to gańba? Oczywi-
ście, że nie i o tym podczas 
naszej konferencji chcemy 
przypomnieć młodzieży – wyjaśnia Kata-
rzyna Szuba, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 20 w Kochłowicach. – Mówienie o Ślą-
sku jest dla każdego z nas bardzo istotne. 
Chcemy przypomnieć, jaka jest waga miej-
sca, z którego się pochodzi, jak to jest waż-
ne, ponieważ kształtuje nasz charakter, 
osobowość i to, co można w życiu robić 
– dodaje.

Do udziału w dyskusji na temat historii 
i kultury naszego regionu zaproszono pa-
sjonatów i miłośników Śląska. To prof. dr 
hab. Jolanta Tambor z wykładem „Godać 
po śląsku to fan”, Jan Wyżgoł – „Kochłowi-
ce-stolica kartofl a,” Bronisław Wątroba  
–„Skiż Kopernika”, Andrzej Godoj – „Fus-
bal i polityka”, Ewelina Pieczka – „Łoble-

czenie po ślonsku. Prezentacja paradnego 
śląskiego stroju ludowego. Jego historia 
i znaczenia” oraz Tomasz Bartnik – „Jestem 
Ślązakiem i jestem z tego dumny”. 

– Obecność tak znamienitych gości jest dla 
nas bardzo ważna. Osoby te poświęciły swoje 
życie, swoje zainteresowania i wolny czas, by 
mówić głośno o kulturze, tradycjach i godce 
śląskiej  – mówiła Katarzyna Szuba – Mamy 
bardzo fajne tradycje, bo nigdzie w Polsce nie 
chodzi się z tytami do pierwszej klasy, my tu 
na Śląsku obchodzimy urodziny zamiast imie-
nin, prezenty dostajemy od dzieciątka nie od 
Mikołaja, mamy wiele pięknych miejsc, pięk-
ną architekturę. Śląsk jest niesłychanie atrak-
cyjny, bo jest nowoczesny. No i nasze śląskie 
smaki – wodzionka, rolady, kluski i modro ka-
pusta – podsumowała prof. dr hab. Jolanta 
Tambor, językoznawczyni, kierowniczka stu-
diów podyplomowych ds. wiedzy o regionie 
na Uniwersytecie Śląskim. Tekst i foto:  AP

Młodzi działają
Podczas marcowej sesji Młodzieżowej Rady Miasta, 
która odbyła się w czwartek (16.03), 
młodzież m.in. wysłuchała prezentacji 
przygotowanej przez Nadleśnictwo 
Katowice oraz podsumowana została 
akcja „Korek DAY”. W planach jest 
także organizacja akcji „Ruda Śląska 
Miastem Kwiatów” oraz fes� walu 
„O Rudzki Mikrofon”.

Sesja MRM rozpoczęła się od podzięko-
wania ze strony Franka Przybyły i jego ma-
my za organizację pierwszej edycji akcji 
„Korek DAY”. Dzięki inicjatywie młodocia-
nych radnych w rudzkich placówkach 
oświatowych udało się zebrać ponad 
500 kg korków, z czego dochód zostanie 
przeznaczony na rzecz Franka, który uro-
dził się jako wcześniak i z tego tytułu wyma-
ga ciągłego leczenia oraz rehabilitacji. Idąc 
za ciosem, radni zapowiedzieli kolejne edy-
cje ,,Korek DAY” na 31 marca i 13 kwietnia.

Ponadto przedstawiciele Nadleśnictwa 
Katowice przedstawili podczas czwartko-
wej sesji MRM informację na temat rudz-
kich lasów oraz pracy leśników. – Jesteście 
przedstawicielami swoich szkół oraz róż-
nych środowisk, dlatego serdecznie zapra-

szamy Was do zacieśnienia współpracy 
z nami w różnych aspektach dotyczących 
lasów i gospodarki leśnej – zachęcał pod-
czas sesji Bolesław Bobrzyk, inżynier nad-
zoru w Nadleśnictwie Katowice.

Ponadto MRM przygotowuje się do or-
ganizacji Fes� walu „O Rudzki Mikrofon”, 
którego fi nał zaplanowano na 12 kwietnia 
oraz do akcji „Ruda Śląska Miastem Kwia-
tów”. – Katowice są miastem ogrodów, 
a my bądźmy miastem kwiatów. Chcemy, 
żeby dodały one kolorytu naszemu miastu. 
Planujemy zacząć od szkół – zapowiada 
Krzysztof Rodzoch, opiekun Młodzieżowej 
Rady Miasta w Rudzie Śląskiej.

Tekst i foto: Joanna Oreł

Podczas marcowej sesji Młodzieżowej Rady Miasta, 

Harcerskie święto 
muzyki i nie tylko
Ponad 350 osób przez trzy dni uczestniczyło w XXIX edycji Fes� walu Piosenki Turystycznej 
i Harcerskiej „Cmok Song”. W tym roku motywem przewodnim konkursu były piosenki 
żeglarskie i szantowe.

– ,,Cmok Song” jest jednym z większych 
wydarzeń realizowanych przez nasz Hufi ec 
w trakcie roku szkolnego. Głównym założe-
niem festi walowych zmagań jest oczywiście 
danie możliwości sprawdzenia się młodym 
ludziom na deskach profesjonalnej sceny, 
z profesjonalnym nagłośnieniem i poddania 
się ocenie jury, składających się zawsze 
z muzyków zawodowych lub absolwentów 
szkół i Akademii Muzycznej – mówi Marian-
na Strzeja, komendant 29. Fes� walu Pio-

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): wykaz nieruchomości, które 
zostaną oddane w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat z przeznaczeniem pod 
istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Owocowej.

senki Turystycznej i Harcerskiej „Cmok 
Song”. – Ponadto w ramach festi walu pro-
mujemy kulturę harcerską oraz rozwijamy 
talenty muzyczne wśród młodzieży. ,,Cmok 
Song” jest otwarty dla wszystkich chętnych 
do zaprezentowania swoich umiejętności 
wokalnych i instrumentalnych, a jego celem 
jest stworzenie przestrzeni dla harcerskiej 
twórczości artystycznej i propagowanie 
wartości harcerskich – dodaje.

Fes� wal rozpoczął się już w piątek 
(17.03) od zakwaterowania się w Szkole 
Podstawowej nr 11 w Bielszowicach, na 
terenie której harcerze nocowali i gdzie 
odbywała się część fes� walowych zajęć 
– warsztaty inne niż muzyczne, a także za-
poznanie się z pracą służb mundurowych 
i instytucji społecznych.  W tym roku w or-
ganizacji warsztatów ZHP wsparła Ochot-
nicza Straż Pożarna w Rudzie Śląskiej oraz 
Wojewódzka Służba Więzienna z pokazem 
sprzętu i symulacjami, a także Straż Miej-
ska z działaniami prewencyjnymi i profi -
laktycznymi, włączając informacje o bez-
piecznych zachowaniach z wykorzystaniem 
hulajnóg elektrycznych. Harcerzy odwie-
dzili też przedstawiciela stowarzyszenia 
Combat Alert z Rudy Śląskiej z pokazem 
militariów i przewoźną strzelnicą ASG. 
– Misją ZHP jest wychowywanie młodego 
człowieka, czyli wspieranie go we wszech-
stronnym rozwoju i kształtowaniu charak-

teru przez stawianie 
wyzwań. Proponu-
jemy więc również 
takie zajęcia, aby 
harcerze mogli spró-
bować nowych, nie-
znanych sobie ak-
tywności na wielu 
polach działania 
– podkreśla Marian-
na Strzeja.

Natomiast w sobotę w bielszowickim 
Domu Kultury rozpoczęły się przesłuchania, 
które oceniało jury w składzie: Sława Janic-
ka, Krzysztof Kasprzyk oraz Damian Spyra. 
Na scenie wystąpiło w sumie ok. 360 
uczestników. Do udziału w konkursie mogli 
zgłosić się przedstawiciele wszystkich śro-
dowisk harcerskich, a także dziecięce i mło-
dzieżowe grupy wokalne i wokalno-instru-
mentalne oraz soliści, duety i zespoły.

Artyści wystąpili w dwóch kategoriach 
konkursowych – harcerskiej (gromady zu-
chowe, harcerze, harcerze starsi-wędrow-
nicy-instruktorzy, soliści i duety junior oraz 
soliści i duety), a także open (soliści i du-
ety, zespoły). Mieli oni zaprezentować 
maksymalnie dwa utwory, przy czym je-
den (z wyjątkiem solistów/duetów) musiał 
być z repertuaru piosenek żeglarskich 
bądź szantowych.

Finałowy koncert laureatów odbył się 
w niedzielę w Domu Kultury w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach. W kategorii soliści 
i duety junior wyróżnienia przyznano 
Oskarowi Ramsowi i Hannie Rolek, drugie 
miejsce zajęły „Zuszki dwa”, a pierwsze 
Hanna Gliszczyńska. Natomiast w kategorii 
soliści i duety wyróżnienie otrzymała Maja 
Pawlak, trzecie miejsce „Ra�  ”, drugie 
Agata Jakubasik, a pierwsze „Zosia i Ma�  
Śpiewają”. Natomiast wśród gromad zu-
chowych wyróżnienie wręczono Próbnej 

Gromadzie Zuchowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 8, trzecie miejsce zajęła 2. Rudz-
ka Gromada Zuchowa „Sprytne Liski”, dru-
gie 1. Rudzka Środowiskowa Gromada Zu-
chowa „Przyjaciele Zielonego Lasu”, 
a pierwsze 11. Rudzka Gromada „Strażnicy 
Żywiołów”. W kategorii drużyn harcerskich 
wyróżniona została Wielopoziomowa 
Redzka Drużyna Harcerska. Trzecie miej-
sce zajęła 111. Rudzka Drużyna Harcerska 
„Signum Temporis”, drugie 11. Rudzka 
Drużyna Harcerska „Catrinos”, a pierwsze 
77. Rudzka Grunwaldzka Drużyna Harcer-
ska „Twierdza” im. Bohaterów Westerplat-
te. W kategorii drużyn starszoharcerskich 
i wędrowniczych wyróżnienie powędro-
wało do 44. Rudzkiej Drużyny Harcerskiej 
RAPS, trzecie miejsce zajęła 27. Rudzka 
Drużyna Harcerska „Madagaskar”, drugie 
1. Rudzka Środowiskowa Drużyna Harcer-
ska „Młode Wilki”, a pierwsze 55. Rudzka 
Drużyna Harcerska „Rara Avis”. W katego-
rii wędrownicy i instruktorzy wręczono 
dwa wyróżnienia dla zespołów „3 kontra-
basy i kilo kiełbasy” i „Kilwater”, zaś drugą 
nagrodę wręczono zespołowi „Vultus”, 
a pierwszą „Śpiewającym Siedemnast-
kom”. Joanna Oreł
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PYTANIA 
ZADANE NA  
Michał Pierończyk 
– Prezydent Rudy Śląskiej 
RUDA Śląska

OGŁOSZENIA

Rzemieślnicy świętowali
Rudzcy rzemieślnicy obchodzili święto swoich patronów – św. Józefa i św. Klemensa. 
Z tej okazji w sobotę (18.03) w sanktuarium pw. św. Józefa w Rudzie odbyła się uroczysta 
msza święta, a po niej odznaczono osoby zasłużone dla rzemiosła. Tegoroczny 
Dzień Rzemieślnika jak zawsze zorganizowany został przez Cech Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości, który w tym roku obchodzi 64-lecie istnienia.

Z okazji wspomnienia świętych Józefa i Klemensa, 
patronów rzemieślników, 

pragnę złożyć każdemu rudzkiemu rzemieślnikowi 
i przedsiębiorcy serdeczne życzenia:
zdrowia, spełnienia marzeń i planów

oraz wszelkiego dobra.

Dziękuję za Wasze oddanie pracy,
zaangażowanie w tworzenie 

wyjątkowych wyrobów, 
jak i zapewnianie usług

wszystkim mieszkańcom Rudy Śląskiej.

Niech Wasi Patroni chronią Państwa w pracy
i obdarzają wszelką pomyślnością.

Michał Pierończyk
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Po mszy świętej w rudzkim sanktu-
arium uroczystości przeniosły się do 
restauracji Adria, gdzie Honorowe Od-
znaki Rzemiosła otrzymały Małgorzata 
Kuś i Agnieszka Namysło, z kolei Srebr-
ne Medale im. Jana Kilińskiego za za-
sługi dla rzemiosła polskiego otrzyma-
li Piotr Kłodowski i Mariusz Nocoń, 
a Helenie Pastuszce wręczono Złoty 
Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi 
dla rzemiosła polskiego.

Rudzki Cech Rzemiosł i Przedsię-
biorczości jako organizacja samorządu 
gospodarczego, integrująca i repre-

zentująca środowisko rzemieślników 
i przedsiębiorców, zrzesza obecnie 
65 zakładów. Z tego 55 zakładów pro-

wadzi praktyczną naukę takich zawo-
dów jak: fryzjer, mechanik pojaz-
dów samochodowych, blacharz 
samochodowy, lakiernik, elektro-
mechanik, cukiernik, piekarz, sto-

larz, ślusarz, monter sieci i urzą-
dzeń sanitarnych, fotograf, prze-
twórca mięsa, kominiarz, kucharz 
oraz tapicer.  Priorytetem działal-
ności Cechu w ostatnim okresie jest 
troska o powstrzymanie niekorzyst-

nych tendencji w szkolnictwie zawo-
dowym, dbałość o kształcenie swoich 
następców i promowanie „dualnego” 
systemu nauczania jako najefektyw-
niejszej formy szkolnictwa zawodowe-
go.

 – Największym naszym problemem 
jest niestabilność systemu podatko-
wego i ubezpieczeniowego. Trudno 
prowadzić biznes i inwestować, jak nie 
wiadomo, co wydarzy się za kilka mie-
sięcy – dodaje Jakub Wyciślik, pod-
starszy Cechu, członek zarządu Izby 
Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Katowicach. 
– Jednak dobra informacja jest taka, 
że choć młodzi nie garną się do trady-
cji i rzemiosła, to mamy w zarządzie 
Cechu coraz to młodszych rzemieślni-
ków. Myślę, że to właśnie oni nas za-
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i Przedsiębiorczości, który w tym roku obchodzi 64-lecie istnienia.

zentująca środowisko rzemieślników 
i przedsiębiorców, zrzesza obecnie 
65 zakładów. Z tego 55 zakładów pro-

wadzi praktyczną naukę takich zawo-

ności Cechu w ostatnim okresie jest 

stąpią i bardzo się z tego cieszymy 
– zaznacza Wyciślik.

Warto dodać, że w tym roku w za-
kładach zrzeszonych w rudzkim Ce-
chu naukę zawodu pobiera łącznie 
184 uczniów szkół zawodowych. 
W roku szkolnym 2022/2023 podpi-
sano 85 nowych umów o praktyczną 
naukę zawodu. – Ludzie młodzi 

– z energią, zdolni – powinni brać 
przyszłość i fi nanse w swoje ręce. Nie 
należy iść z nurtem i pracować w kor-
poracjach, tylko stawiać na indywi-
dualną ścieżkę rozwoju, właśnie po-
przez pracę w rzemiośle. To jest naj-
większa satysfakcja – podsumowuje 
Jakub Wyciślik.

Joanna Oreł
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Prezydent 
Miasta  

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, 
tj. od dnia 22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 221) wykazu niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, ozna-
czonej numerem geodezyjnym 4905/442 
o powierzchni 914 m2, użytki: „lzr-PsIV, PsIV”, 
obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 
3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 
przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
kW Gl1s/00020897/8, która w drodze prze-
targu nieograniczonego zostanie sprzedana 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska (symbole planu: 5MNU, 5KDW). Przed-
miotowa działka zostanie sprzedana łącznie 
z udziałem wynoszącym 1/17 część w nieru-
chomości obejmującej stanowiące całość go-
spodarczą działki o łącznej powierzchni 4669 
m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 
5KDW). Cena wywoławcza (netto) do prze-
targu wynosi 213.000,00 zł.

Prezydent 
Miasta  

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, 
tj. od dnia 22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 221) wykazu niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, ozna-
czonej numerem geodezyjnym 4904/442 
o powierzchni 877 m2, użytki: „Bp, lzr-PsIV”, 
obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 
3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 
przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
kW Gl1s/00020897/8, która w drodze prze-
targu nieograniczonego zostanie sprzedana 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska (symbol planu 5MNU). Przedmiotowa 
działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem 
wynoszącym 1/17 część w nieruchomości 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą 
działki o łącznej powierzchni 4669 m2, ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 
5KDW). Cena wywoławcza (netto) do prze-
targu wynosi 205.000,00 zł.

Prezydent 
Miasta  

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, 
tj. od dnia 22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 
221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Górnej, oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 4903/442 o powierzchni 859 m2, 
użytek „PsIV”, obręb Bielszowice, zapisanej 
na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr kW Gl1s/00020897/8, która 
w drodze przetargu nieograniczonego zosta-
nie sprzedana z przeznaczeniem pod zabu-
dowę zgodną z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ruda Śląska (symbol planu 5MNU). 
Przedmiotowa działka zostanie sprzedana 
łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 część 
w nieruchomości obejmującej stanowiące ca-
łość gospodarczą działki o łącznej powierzch-
ni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyj-
nymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 
5KDW). Cena wywoławcza (netto) do prze-
targu wynosi 240.000,00 zł”.

Prezydent 
Miasta  

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, 
tj. od dnia 22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 
221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Ślą-
ska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach 
przy ulicy Górnej, oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 4902/442 o powierzchni 849 m2, 
użytek „PsIV”, obręb Bielszowice, zapisanej 
na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej 
prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej pod nr kW Gl1s/00020897/8, która 
w drodze przetargu nieograniczonego zosta-
nie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudo-
wę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Ruda Śląska (symbol planu 5MNU). Przed-
miotowa działka zostanie sprzedana łącznie 
z udziałem wynoszącym 1/17 część w nieru-
chomości obejmującej stanowiące całość go-
spodarczą działki o łącznej powierzchni 4669 
m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 
5KDW). Cena wywoławcza (netto) do prze-
targu wynosi 237.000,00 zł.

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok po-
koju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 4901/442 o powierzchni 683 m2, użytki: „lzr-
PsIV, lzr-RIVb”, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 
3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1s/00020897/8, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (sym-
bol planu 5MNU). Przedmiotowa działka zostanie sprzedana 
łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 część w nieruchomości 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej 
powierzchni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00020897/8 - z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową (symbole planu: 5MNU, 5KDW). Cena wywoław-
cza (netto) do przetargu wynosi 190.000,00 zł.

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok po-
koju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 4900/442 o powierzchni 601 m2, użytki: „lzr-
PsIV, lzr-RIVb”, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 
3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1s/00020897/8, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (sym-
bol planu 5MNU). Przedmiotowa działka zostanie sprzedana 
łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 część w nieruchomości 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej 
powierzchni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00020897/8 - z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową (symbole planu: 5MNU, 5KDW). Cena wywoław-
cza (netto) do przetargu wynosi 170.000,00 zł.

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok po-
koju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 4899/442 o powierzchni 1178 m2, użytki: „lzr-
PsIV, lzr-RIVb”, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 
3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1s/00020897/8, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (sym-
bol planu 5MNU). Przedmiotowa działka zostanie sprzedana 
łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 część w nieruchomości 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej 
powierzchni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00020897/8 - z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową (symbole planu: 5MNU, 5KDW). Cena wywoław-
cza (netto) do przetargu wynosi 293.000,00 zł.
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Prezydent 
Miasta  

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, 
tj. od dnia 22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 221) wykazu niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, ozna-
czonej numerem geodezyjnym 5478/442 
o powierzchni 848 m2, użytki: „lzIV, lzr-PsIV”, 
obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 
3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 
przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
kW Gl1s/00020897/8, która w drodze prze-
targu nieograniczonego zostanie sprzedana 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska (symbol planu 5MNU). Przedmiotowa 
działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem 
wynoszącym 1/17 część w nieruchomości 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą 
działki o łącznej powierzchni 4669 m2, ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie 

mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzo-
nej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr kW nr Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 
5KDW). Cena wywoławcza (netto) do prze-
targu wynosi 229.000,00 zł.

Prezydent 
Miasta  

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, 
tj. od dnia 22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda 
Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 221) wykazu niezabudowanej nie-
ruchomości gruntowej własności Gminy 
Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, ozna-
czonej numerem geodezyjnym 5477/442 
o powierzchni 585 m2, użytek „lzr-PsIV”, ob-
ręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW 
Gl1s/00020897/8, która w drodze przetar-
gu nieograniczonego zostanie sprzedana 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska (symbol planu 5MNU). Przedmiotowa 
działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem 
wynoszącym 1/17 część w nieruchomości 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą 
działki o łącznej powierzchni 4669 m2, ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 
5KDW). Cena wywoławcza (netto) do prze-
targu wynosi 148.000,00 zł.

Prezydent 
Miasta  

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, 
tj. od dnia 22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok poko-
ju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomo-
ści gruntowej własności Gminy Miasta Ruda 
Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-Bielszo-
wicach przy ulicy Górnej, oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 5476/442 o powierzchni 
812 m2, użytki: „lzr-PsIV, lzr-RIVb”, obręb 
Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW 
Gl1s/00020897/8, która w drodze przetar-
gu nieograniczonego zostanie sprzedana 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska (symbol planu 5MNU). Przedmiotowa 
działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem 
wynoszącym 1/17 część w nieruchomości 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą 
działki o łącznej powierzchni 4669 m2, ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 
5KDW). Cena wywoławcza (netto) do prze-
targu wynosi 206.000,00 zł.

Prezydent 
Miasta  

Ruda Śląska 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, 
tj. od dnia 22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., 
na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Ruda Ślą-
ska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok po-
koju 221) wykazu niezabudowanej nierucho-
mości gruntowej własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Górnej, oznaczo-
nej numerem geodezyjnym 5475/442 o po-
wierzchni 618 m2, użytki: „lzr-RIVb, PsIV”, 
obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 
3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 
przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr 
kW Gl1s/00020897/8, która w drodze prze-
targu nieograniczonego zostanie sprzedana 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną 
z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska (symbol planu 5MNU). Przedmiotowa 
działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem 
wynoszącym 1/17 część w nieruchomości 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą 
działki o łącznej powierzchni 4669 m2, ozna-
czone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 
oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez 
sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr kW nr 
Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod 
drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 
5KDW). Cena wywoławcza (netto) do prze-
targu wynosi 163.000,00 zł.

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 
221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej wła-
sności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Górnej, oznaczonej numerem geode-
zyjnym 4896/442 o powierzchni 603 m2, użytek „lzIV”, obręb 
Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr kW Gl1s/00020897/8, która w drodze przetargu nieograni-
czonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę 
zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 5MNU). 
Przedmiotowa działka zostanie sprzedana łącznie z udzia-
łem wynoszącym 1/17 część w nieruchomości obejmującej 
stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej powierzchni 
4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową (symbole planu: 5MNU, 5KDW). Cena wywoław-
cza (netto) do przetargu wynosi 171.000,00 zł.

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń urzę-
du Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości grunto-
wej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 4895/442 o powierzchni 1151 m2, użytki: 
„lzIV, lzr-PsIV”, obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 
3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy 
w Rudzie Śląskiej pod nr kW Gl1s/00020897/8, która w drodze 
przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznacze-
niem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (sym-
bol planu 5MNU). Przedmiotowa działka zostanie sprzedana 
łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 część w nieruchomości 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej 
powierzchni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową (symbole planu: 5MNU, 5KDW). Cena wywoław-
cza (netto) do przetargu wynosi 266.000,00 zł.

Prezydent Miasta  
Ruda Śląska

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 
22.03.2023 r. do dnia 12.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 
221) wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej wła-
sności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Śląskiej-
Bielszowicach przy ulicy Górnej, oznaczonej numerem geo-
dezyjnym 4897/442 o powierzchni 684 m2, użytki: „Bp, lzIV”, 
obręb Bielszowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Ślą-
skiej pod nr kW Gl1s/00020897/8, która w drodze przetargu 
nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod 
zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol 
planu 5MNU). Przedmiotowa działka zostanie sprzedana 
łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 część w nieruchomości 
obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącznej 
powierzchni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze 
wieczystej prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 
pod nr kW nr Gl1s/00020897/8 – z przeznaczeniem pod drogę 
dojazdową (symbole planu: 5MNU, 5KDW). Cena wywoław-
cza (netto) do przetargu wynosi 190.000,00 zł.
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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 przeznacze-
niem 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 po-
wierzchni 94 m2 zapisaną w księdze 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 Ślą-
ska zatwierdzonego uchwałą nr pr.0007.59.2018 rady miasta ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. 
ogłoszoną w dzienniku urzędowym Województwa 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, gastro-
nomii, rzemiosła, administracji, kultury, opieki zdrowotnej, oświaty, wychowania, bankowości, ho-
telarskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, administracji, turystyki, sportu, i rekreacji, a także 
obiekty związane z obsługą pojazdów, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz obiekty biuro-
we (symbol planu 80u), teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej 
z zastrzeżeniem obowiązujących zakazów: zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej, zakazu realizacji obiektów 
związanych z obsługą pojazdów, baz i składów (symbol planu 10mnui). 

Cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 46.000,00 zł.
cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towa-

rów 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 fizyczne i prawne, które zapoznają się 
z pełną treścią ogłoszenia zamieszczoną na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta 
www.rudaslaska.bip.info.pl (zakładka nieruchomości) i w terminie 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-śro-
da 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 prze-
targ ponosić będzie wszelkie opłaty i podatki związane z zawarciem aktu notarialnego. zastrzega 
się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 

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

czwartkowy wieczór będzie okazją do spotka-
nia z autorką książki „moc kobiecości”. to debiu-
tancka publikacja anny sochy. – Książka jest po-
radnikiem dla kobiet, oparta na moich doświad-
czeniach życiowych, która ma za zadanie wyja-
śnić zagadnienia dotyczące poczucia własnej 
wartości, atrakcyjności, wzbudzić wiarę w siebie 
i poznać schematy rządzące ich życiem – opo-

wiada autorka. – Książka zawiera szereg wyja-
śnień i ćwiczeń pomagających zrozumieć i wpro-
wadzić w życie pozytywne zmiany – dodaje. 

z kolei w środę, 29 marca br. o godz. 16 roz-
poczną się warsztaty, na których będzie można  
własnoręcznie przygotować palmę. zajęcia po-
przedzi krótka prelekcja na temat zwyczajów 
i obrzędów wielkanocnych. spotkanie poprowa-

Moc kobiecości
30 marca br. gościem spotkania z cyklu „twórczy czwartek na Ficinusie” będzie anna socha. autorka opowie o swojej książce pt. „moc kobiecości”. spotkanie rozpocznie się  
o godz. 17 w siedzibie Biblioteki Ficinus przy ul. p. kubiny 24 w rudzie Śląskiej-Wirku. dzień wcześniej, 29 marca Biblioteka Ficinus zaprasza na warsztaty przygotowywania 
palm wielkanocnych, połączone z prelekcją na temat zwyczajów wielkanocnych. Warsztaty poprowadzi ewelina pieczka, etnolog muzeum miejskiego w rudzie Śląskiej.

dzi  ewelina pieczka, etnolog, kierownik działu 
etnografii, kustosz muzeum miejskiego w ru-
dzie Śląskiej. 

cykl „twórczy czwartek na Ficinusie” to inicja-
tywa miasta oraz biblioteki miejskiej. ma ona na 
celu promocję kolonii robotniczej przy ul. kubi-
ny, która jest obiektem na szlaku zabytków 
techniki. – W każdy ostatni czwartek miesiąca  
o godz. 17 w budynku Biblioteki Ficinus organi-
zowane są spotkania autorskie, warsztaty i pre-
lekcje. Są one też okazją do zwiedzenia najstar-
szej kolonii robotniczej w regionie oraz obejrze-
nia wystawy muzealnej pt. „W dawnej śląskiej 

kuchni” – mówi krzysztof piecha, naczelnik Wy-
działu kultury, komunikacji społecznej i promo-
cji miasta

Budynek przy ul. kubiny 24 to jedyny zabytko-
wy dom na osiedlu Ficinus, który obecnie należy 
do miasta. pozostałe znajdują się w rękach pry-
watnych. łączny koszt jego renowacji wyniósł 
niecałe 2,8 mln zł, z czego prawie 1,5 mln zł po-
chodzi z unijnej dotacji w ramach regionalnego 
programu operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020. osiedle robotnicze Ficinus 
wpisane jest na szlak zabytków techniki Woje-
wództwa Śląskiego.  UM
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dział reklamy: reklama@wiadomoscirudzkie.pl. redaktor techniczny: aleksandra mazur, tel. 889-
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Zapisy elektroniczne: www.mosir.rsl.pl
Odbiór numerów startowych oraz dodatkowe  

zapisy w godz. 9.00–10.45  
w biurze zawodów w Szkole Podstawowej Sportowej nr 15.  

Ruda Śląska, ul. Energetyków 15.
Wpisowe: dzieci – od 10 zł, dorośli – od 20 zł. 

25 marca 2023 r., godz. 11.15
Start biegu dzieci, godz. 11.00

Lasy halembskie 4,2–21 km

Terminy 
następnych biegów:
22.04.2023 r.
20.05.2023 r.
17.06.2023 r.
15.07.2023 r.
19.08.2023 r.
23.09.2023 r.
7.10.2023 r.
4.11.2023 r.



ADMINISTRACJA NR 5 
– WIREK, BIELSZOWICE

Lp.	Nazwa	obiektu	adres,	numer	nieruchomości	 Zakres	rzeczowy	 Wykonanie
1	 Równoległa	1	 Demontaż	i	montaż	wodomierzy	 428,76
	 	 Roboty	konserwacyjne	 3	873,60
2	 Równoległa	5	 Demontaż	i	montaż	wodomierzy	 612,36
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 8	129,61
	 	 Montaż	nawiewników	 426,60
3	 Chroboka	32-34	 Roboty	konserwacyjne	 1	840,63
	 	 Montaż	instalacji	c.o.	 813,02
3	 Chroboka	28-30	 Malowanie	klatek	schodowych	 29	515,36
	 	 Roboty	konserwacyjne	 2	789,57
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	768,73
	 	 Montaż	znaków	drogowych	 704,79
4	 Chroboka	24-26	 Malowanie	klatek	schodowych	 29	515,36
	 	 Montaż	instalacji	c.o.	 6	624,04
5	 Chroboka	16-18	 Montaż	nawiewników	 191,16
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	823,94
6	 Ks.	J.	Niedzieli	31,	33,3	5	 Nadzór	branżowy	 84,76
	 	 Udrożnienie	kanalizacji	 1	328,40
	 	 Wymiana	odcinka	kanalizacji	 4	014,19
	 	 Montaż	nawiewników	 191,16
	 	 Montaż	instalacji	c.o.	 1	608,88
	 	 Roboty	konserwacyjne	 2	931,12
7	 Ks.	Niedzieli	29	 Nadzór	branżowy	 53,00
	 	 Roboty	konserwacyjne	 4	655,42
	 	 Wymiana	pionu	zw.cw.oraz	cyrkulacji	 9	287,05
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	377,17
8	 Ks.	Niedzieli	49	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	277,32
	 	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 57	156,91
	 	 Roboty	konserwacyjne	 2	584,63
	 	 Docieplenie	budynku	 3	088	076,99
	 	 Udrożnienie	kanalizacji	 1	535,61
	 	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 21	823,15
	 	 wymiana	stolarki	okiennej	 7	777,65
	 	 Wymiana	odcinka	przyłącza	kanalizacyjnego	 115	452,84
9	 Ks.	Niedzieli	41	 Audyt	energetyczny	 2	337,00
	 	 Montaż	nawiewników	 426,60
	 	 Roboty	konserwacyjne	 1	247,28
	 	 Wymiana	pionów	wod.-kan.	 17	964,19
	 	 Udrożnienie	kanalizacji	 553,50
	 	 Awaryjna	wymiana	odcinka	inst.	c.o.	 2	191,69
	 	 Konserwacja	elektryczna	 1	363,20
10	 Ks.	Niedzieli	43	 Audyt	energetyczny	 2	337,00
	 	 Roboty	konserwacyjne	 1	132,50
11	 Ks.	Niedzieli	45	 Wykonanie	konserwacji	 1	522,95
	 	 Audyt	energetyczny	 2	337,00
12	 Ks.	Niedzieli	47	 Audyt	energetyczny	 2	337,00
	 	 Roboty	konserwacyjne	 3	199,87
	 	 Konserwacja	elektryczna	 719,86
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	760,48
	 	 Montaż	nawiewników	 897,48
13	 J.	Curie	4	 Roboty	konserwacyjne	 12	794,05
	 	 Montaż	nawiewników	 470,88
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5	336,39
14	 Główna	20	 Montaż	nawiewników	 662,04
	 	 Roboty	konserwacyjne	 7	407,27
	 	 Awaryjna	wymiana	rynien	na	dachu	 10	966,44
	 	 Naprawa	posadzki	 36,92
	 	 Usługa	zwyżką	 442,80
	 	 Konserwacja	elektryczna	 621,82
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 439,56
15	 A.	Kempnego	2,	4	 Montaż	nawiewników	 191,16
	 	 Roboty	konserwacyjne	 10	668,04
	 	 Awaryjna	wymiana	odcinka	poziomu	inst.	c.o.	w	piwnicy	 2	203,01
	 	 Opinia	ornitologiczna	 3	600,00
	 	 Wymiana	pionowej	instalacji	wod.-kan.	 64	642,10
	 	 Konserwacja	elektryczna	 1	343,14
	 	 Uszczelnienie	okien	piwnicznych	 317,54
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5	422,23
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 1	145,38
	 	 Wykonanie	modernizacji	inst.domofonowej	 9	531,00
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 Strony redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa

WYKONANIE RZECZOWEGO FUNDUSZU REMONTOWEGO RSM ZA 2022 r. (cześć II)
16	 Główna	28	 Wymiana	odcinka	przyłącza	kanalizacyjnego	 29	091,21
	 	 Montaż	nawiewników	 897,48
	 	 Znaki	drogowe	 707,25
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 2	798,66
17	 Główna	26	 Roboty	konserwacyjne	 2	908,06
	 	 Montaż	nawiewników	 426,60
18	 Główna	24	 Roboty	konserwacyjne	 5	865,12
	 	 Montaż	nawiewników	 191,16
	 	 Wymiana	pionu	kanalizacji	kuchenno-łazienkowej	 16	942,02
19	 J.	Elsnera	1,	3,	4	 Montaż	nawiewników	 1	515,24
	 	 Roboty	konserwacyjne	 2	585,05
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 1	778,81
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	 17	963,09
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 79,92
20	 A.	Jankowskiego	18-18a	 Konserwacja	dźwigów	 484,92
	 	 Montaż	nawiewników	 191,16
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 559,44
21	 A.	Jankowskiego	18b-18c	 Konserwacja	dźwigów	 2	699,57
	 	 Docieplenie	budynku	 1	146	008,49
	 	 Montaż	nawiewników	 191,16
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 1	074,60
	 	 Udrożnienie	kanalizacji	sanitarnej	 738,00
22	 G.	Fitelberga	12	 Roboty	konserwacyjne	 1	182,35
	 	 Montaż	nawiewników	 706,32
	 	 Konserwacja	elektryczna	 862,48
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.		 17	006,99
23	 A.	Jankowskiego	16b-16c	 Wymiana	sterownika	i	drzwi	kabinowych	 4	929,58
	 	 Konserwacja	dźwigów	 126,36
	 	 Usługi	kominiarskie	 2	361,60
	 	 Montaż	nawiewników	 1	132,92
24	 A.	Jankowskiego	16-16a	 Montaż	nawiewników	 426,60
	 	 Roboty	konserwacyjne	 538,60
	 	 Wymiana	falownika	 9	936,00
25	 I.	Paderewskiego	15	 Wykonanie	robót	konserwacyjnych	 705,87
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6	630,16
	 	 Konserwacja	dźwigi	 338,04
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 8	020,17
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.		 31	386,75
	 	 Dokum.tech	pion.nawodnione	P.	poż.	 16	236,00
	 	 Opłata	za	przyłączenie	 500,84
	 	 Wykonanie	placyku	zabaw	 1	649,84
	 	 Usługi	kominiarskie	 5	756,40
	 	 Wykonanie	pionów	nawodnionych	p.	poż.	 88	878,55
	 	 Pomiar	wydajności	hydranty	p.	poż.	 141,94
26	 I.	Paderewskiego	13	 Roboty	konserwacyjne	 1	348,64
	 	 Naprawa	stolarki	okiennej	 10	650,44
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 3	472,29
	 	 Roboty	elektryczne	 383	362,52
	 	 Wykonanie	placyku	zabaw	 1	985,82
	 	 Założenie	plomb	na	urządzenia	pomiarowe	 837,30
	 	 Montaż	nawiewników	 662,04
	 	 Usługa	przeglądu	p.	poż.	 1	387,44
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	 31	812,06
	 	 Konserwacja	elektryczna	 2	741,68
	 	 Udrożnienie	kanalizacji	 859,48
	 	 Wymiana	odcinka	poziomu	kan.	deszcz.	wraz	z	przyłącz.	 14	933,18
	 	 Konserwacja	dźwigi	 88,56
27	 I.	Paderewskiego	7	 Malowanie	i	remont	klatek	schodowych	 218	116,61
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 38	395,99
	 	 Wymiana	sterownika	i	silnika	drzwi	kabinowych	 9	657,70
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.		 31	922,64
	 	 Roboty	konserwacyjne	 4	375,09
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 5	165,80
	 	 Wykonanie	placyku	zabaw	 2	652,51
	 	 Usługa	przeglądu	p.	poż.	 792,12
	 	 Wykonanie	placyku	z	kostki	 11	298,86
	 	 Konserwacja	elektryczna	 2	166,69
	 	 Montaż	grzejnika	c.o.	 285,00
	 	 Konserwacja	dźwigi	 2	135,06
28	 I.	Paderewskiego	3	 Naprawa	stolarki	okiennej	 319,68
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 2	099,40
	 	 Pomiar	wydajności	hydrantu	p.	poż.	 141,94
	 	 Dokum.	Tech.	Pionów	nawodnionych	p.	poż.	 16	207,57
	 	 Podłączenie	do	sieci	 500,84
	 	 Wykonanie	placyku	zabaw	 1	312,73
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	367,78
	 	 Roboty	konserwacyjne	 614,41
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  Konserwacja elektryczna 1 607,14
	 	 Usługi	kominiarskie	 1	033,20
	 	 Konserwacja	dźwigi	 158,76
	 	 Wymiana	pionu	wod.-kan.		 31	630,38
29	 I.	Paderewskiego	1	 Wymiana	styczników	 1	009,02
	 	 wymiana	sterownika	drzwi	kabinowych	 4	929,58
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 2	961,69
	 	 Roboty	konserwacyjne	 2	979,36
	 	 Wykonanie	placyku	zabaw	 1	974,93
	 	 Montaż	grzejnika	c.o.	 571,50
	 	 Usługi	kominiarskie	 1	180,80
	 	 Konserwacja	dźwigi	 576,72
	 	 Wykonanie	placyku	zabaw	 1	161,56
	 	 Roboty	konserwacyjne	 1	892,35
	 	 Konserwacja	elektryczna	 837,43
	 	 Awaryjna	wymiana	odcinka	poziomu	i	zaworów	inst.	c.o.	 5	654,13
30	 Paderewskiego	9	i	11	 Awaryjna	wym.	odcinka	pionu	wody	 1	720,81
31	 Elsnera	2	 Usunięcie	awarii	na	pionie	c.o.	 2	047,50
	 	 Roboty	konserwacyjne	 724,52
	 	 Wymiana	pionu	zw.	I	kanal.	 17	968,69
32	 Różyckiego	30	 Awaryjna	wymiana	odcinka	poziomu	inst.	c.o.		 362,23
	 	 Cząstkowa	naprawa	asfaltu	 998,94
	 	 Roboty	elektryczne	 1	734,07
	 	 Wymiana	opraw	ośw.	Przed	wejściem	do	dyrekcji	 437,24
	 	 Wymiana	instalacji	elektr.	w	bud.	RSM	 4	301,20
	 	 wymiana	stolarki	okiennej	 218,62
	 	 Wymiana	rozdzielni	piętrowej	w	bud.	Dyrekcji	 437,24
	 	 Wymiana	odcinka	inst.	chłodniczej	 651,49
	 	 Montaż	ścianki	do	pom.	Registratury	w	dyrekcji	 2	951,40
	 	 Wymiana	i	montaż	balustrad	do	okien	dyrekcji	i	roleta	zwenętrzna	 2	911,07
	 	 Montaz	ścianki	stalowej	i	malowanie	pomieszczenia	dyrekcji	 3	461,65
	 	 Remont	wejścia	do	budynku	RSM	 2	842,09

ADMINISTRACJA NR 6 – BYKOWINA
Lp.	Nazwa	obiektu	adres,	numer	nieruchomości	 Zakres	rzeczowy	 Wykonanie
1	 Zasoby	A-6	 Montaż	nawiewników	 2	457,00
2	 	 Wymiana	okien	 24	154,23
3	 	 Refundacja	okien	i	drzwi	 8	660,26
4	 Sztolniowa	1	 Malowanie	klatek	schodowych,	montaż	nakładek	na	poręczach	 44	388,00
5	 E.	Szramka	3	 Płytkowanie	korytarzy	 2	488,22
6	 Gwarecka	4	 Remont	cząstkowy	dachu	 25	830,00
7	 Gwarecka	21	 Remont	chodnika	 30	381,00
8	 A.	Zgrzebnioka	2	 Izolacja	ścian	fundamentowych	 48	600,00
9	 Szpaków	53	 Naprawa	ściany	szczytowej	 132	640,00
10	 Zasoby	A-6	 Montaż	brakujących	kratek	wentylacyjnych	 7	560,00
11	 Zasoby	A-6	 Remont	cząstkowy	nawierzchni	asfaltowych	 15	471,83
12	 Gwarecka	23	 Naprawa	tynku	i	montaż	okapników	na	balkonach	 27	540,00
13	 Szpaków	53	 Zabezpieczenie	uszkodzonej	elewacji	ściany	szczytowej	 1	404,00
14	 Gwarecka	23	 Naprawa	słupów	żelbetowych	oraz	naprawa	balkonów	 21	168,00
	 	 ul.	Gwarecka	23-23a,	ul.	Gwarecka	23/1,	2,	12,	26	
15	 A.	Zgrzebnioka	2	 Docieplenie	dylatacji	między	segmentami	budynku	 11	340,00
16	 Kombajnistów	2	–	Sztolniowa	 Remont	chodnika	 40	626,53
17	 Szpaków	27	 Remont	cząstkowy	dachu	 16	200,00
18	 Kombajnistów	2	 Remont	chodnika	 36	777,00
19	 Kombajnistów	2	 budowa	parkingu	 36	777,00
20	 Szpaków	49	 Wykonanie	docieplenia	stropodachu,	ul.	Szpaków	49/16	 7	236,00
21	 Zasoby	A-6	 naprawa	nawierzchni	asfaltowych	oraz	nawierzchni	z	tłucznia		 3	335,87
	 	 ul.	Gwarecka	4,	ul.	A.	Zgrzebnioka	22a,	ul.	Gwarecka	31	
22	 Kanarków	3	 Naprawa	tynku	i	docieplenie	fragmentu	elewacji	 5	184,00
23	 Szpaków	47	 Naprawa	uszkodzonej	elewacji	budynku	 1	836,00
24	 Sztygarska	3-5	 Naprawa	dylatacji	–	wymiana	uszczelki	 4	104,00
25	 Kanarków	5	 Naprawa	uszkodzonych	słupów	żelbetowych	oraz	tynku		 4	104,00
	 	 na	galerii,	uszczelnienie	elewacji	ul.	Kanarków	5/6,	10	
26	 Brygadzistów	4	 Poprawa	nawierzchni	z	kostki	brukowej	wraz	z	krawężnikami	 4	932,30
27	 Kombajnistów	2	 Wykonanie	miejsca	parkingowego	dla	osoby	niepełnosprawnej	 4	920,00
28	 Zasoby	A-6	 Wykonanie	tynku	na	balkonie,	montaż	okapnika	oraz	uzupełnienie		 3	348,00
	 	 brakujących	kratek	wentylacyjnych	na	elewacji	budynku	
	 	 ul.	Gwarecka	23a/7.	Ul.	Kopalniana	22a,	ul	kombajnistów	3c	
29	 Zasoby	A-6	 Wykonanie	nawierzchni	z	kostki	brukowej	pod	kontenery	na	odpady		 23	124,00
	 	 ul.	Szpaków	9-11-13,	ul.	Szpaków	17,	ul.	Brygadzistów	1	
30	 P.	Poloczka	10-12	 Wymiana	wentylatorów	dachowych	 19	980,00
31	 Skowronków	4-6	 Naprawa	instalacji	i	osprzętu	elektrycznego	w	piwnicach	 14	034,65
32	 Skowronków	4-6	 Montaż	otoku	z	bednarki	ocynkowej	 10	802,07
33	 Skowronków	4-6	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	elektrycznego,	montaż	opraw	led	 15	876,00
34	 A.	Zgrzebnioka	2	 Montaż	otoku	odgromowego	z	bednarki	ocynkowanej	 7	773,47
35	 Skowronków	4-6	 Montaż	otoku	z	bednarki	ocynkowanej	ul.	Skowronków	4-6	 11	476,30
36	 Fr.	Wilka	6b,	10-10a	 Wymiana	8	szt	wentylatorów	dachowych	 12	528,00
37	 Szpaków	13	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej,	wymiana	osprzętu,		 21	596,24
	 	 montaż	instalacji	przeciwprzepięciowej
38	 Gwarecka	4	 Wymiana	opraw	lamp	oświetlenia	zewnętrznego	na	led	 5	535,00
39	 Fr.	Wilka	10	 Wymiana	falownika	tablicy	sterowej	dźwigu	 12	528,00
40	 A.	Zgrzebnioka	2	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	elektrycznego	w	piwnicy	budynku	 19	334,85
41	 Szpaków	41,	43	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej,	wymiana	instalacji	oraz	montaż	 42	308,78
	 	 instalacji	przeciwprzepięciowej
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42	 A.	Zgrzebnioka	18-20	 Wymiana	przyłączy	SZR	 13	847,04
43	 Pośpiecha	2	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 21	625,30
44	 Szpaków	9-11-13	 Wymiana	rozdzielnic	piętrowych	i	osprzętu	 36	154,06
45	 Fr.	Wilka	6	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 6	048,00
46	 Brygadzistów	1	 Wymiana	osprzętu	elektrycznego	oraz	opraw	led	 5	183,67
	 	 na	klatkach	schodowych
47	 Gwarecka	4	 Montaż	dodatkowej	kamery	systemu	monitoringu	 1	722,00
48	 Gwarecka	21	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 2	912,62
49	 Zasoby	A-6	 Wymiana	wodomierzy	 13	030,44
50	 Fr.	Wilka	5-7	 Remont	pionów	p.	poż	ul.	Fr.	Wilka	5-5a,	7-7a	 11	758,69
51	 Fr.	Wilka	6	 Wymiana	pionów	ZW	i	ccw	 19	973,20
	 	 ul.	Fr.	Wilka	6/3,	6,	6,	12,	15,	18,	21,	24,	27,	30
52	 Fr.	Wilka	6	 Wymiana	poziomów	CW,	ul.	Fr.	Wilka	6-6a	 26	884,48
53	 Fr.	Wilka	6	 Awaryjna	wymiana	poziomów	CW	ul.	Fr.	Wilka	6b	 8	525,37
54	 Fr.	Wilka	5-7	 Wymiana	poziomu	CW	i	CCW,	ul.	Fr.	Wilka	5	 9	720,00
55	 Ks.	A.	Potyki	14	 Wymiana	pionów	ZW	i	kanalizacji	sanitarnej	 9	611,85
	 	 ul.	Ks.	A.	Potyki	14a/3,	4,	6
56	 Zasoby	A-6	 Likwidacja	nieszczelności	instalacji	gazowej	łącznie	 13	499,23
	 	 z	wymianą	zaworów
	 	 pod	pionowych	ul.	Gwarecka	21-21a,	ul.	J.	Grzegorzka	9
57	 Gwarecka	21	 Wymiana	poziomu	kanalizacji	sanitarnej	 10	997,05
58	 Zasoby	A-6	 Kontrola	szczelności	instalacji	gazowych	i	urządzeń	 	19	172,70
59	 A.	Zgrzebnioka	2	 Wymiana	zaworów	gazowych	pod	pionowych	 	9	703,69
60	 Kopalniana	22c	 Wymiana	pionów	zw, cw, ccw oraz	kanalizacji	sanitarnej	 	16	740,00
	 	 ul.	Kopalniana	22d/1,	4,	7,	10,	13
61	 Szybowa	6	 Wymiana	pionów	zw, cw	 	22	655,12
	 	 ul.	Szybowa	6/2,	5,	8,	11,	14,	17,	20,	23,	26,	29
62	 Kombajnistów	2,		 Wymiana	poziomów	kanalizacji	sanitarnej	ul.	Kombajnistów	2a,		 	13	716,00
	 Brygadzistów	5	 ul.	Brygadzistów	5a
63	 Kombajnistów	2a	 Wymiana	poziomu	kanalizacji	sanitarnej	 	4	860,00
64	 Zasoby	A-6	 Kontrola	szczelności	instalacji	gazowej	 	22	931,51
65	 Zasoby	A-6	 Wsunięcie	awarii	instalacji	c.o.,	ul.	Kopalniana	16a,	ul.	Sztygarska	3	 	3	342,82
66	 Kombajnistów	1	 Usunięcie	nieszczelności	na	przyłączu	instalacji	gazowej	 	4	639,76
	 Brygadzistów	2,	Sztolniowa	4a
67	 Skowronków	4-6	 Wykonanie	sieci	domofonowej	w	standardzie	cyfrowym	 	9	504,00
68	 Kopalniana	22c	 Wykonanie	sieci	domofonowej	w	standardzie	cyfrowym	 	4	212,00
69	 Szpaków	9-11-13,	15-17	 Wykonanie	ekspertyzy	ornitologicznej	 	3	800,00
70	 Skowronków	4-6	 Montaż	budek	lęgowych	 	5	046,72
71	 Skowronków	4	 Termomodernizacja	budynku	 2	032	568,26
72	 Skowronków	6	 Termomodernizacja	budynku	 1	259	514,18
73	 Szpaków	9-11-13	 Termomodernizacja	budynku	 1	018	086,07

ADMINISTRACJA NR 7  
–	ORZEGÓW,	GODULA

Lp.	Nazwa	obiektu	adres,	numer	nieruchomości	 Zakres	rzeczowy	 Wykonanie
1.	 A.	Zielińskiego	2B/9	 Refundacja	okien	 5	783,00
	 W.	Fojkisa	15-15A	 Wymiana	drzwi	wejściowych	z	przedsionka	do	budynku	 12	985,88
	 A.	Zielińskiego	9/7	 Montaż	nawiewników	 897,48
	 Lipińska	4/14	 Naprawa	stolarki	okiennej	 199,80
	 Lipińska	4-4C	–	kl.	schod.	 Naprawa	stolarki	okiennej	 799,20
	 L.	Piechy	2B/1	 Naprawa	stolarki	okiennej	 359,64
	 L.	Piechy	7A/6	 Naprawa	stolarki	okiennej	 279,72
	 A.	Zielińskiego	6B/12	 Naprawa	stolarki	okiennej	 279,72
	 W.	Fojkisa	15-15A	–	kl.	schod.	 Naprawa	stolarki	okiennej	 439,56
	 W.	Fojkisa	8;	12	–	kl.	schod.	 Naprawa	stolarki	okiennej	 719,28
	 K.	Latki	6D/15	 Naprawa	stolarki	okiennej	 279,72
	 Lipińska	4/14	 Montaż	nawiewników	 191,16
	 A.	Zielińskiego	4/9	 Montaż	nawiewników	 470,88
	 W.	Fojkisa	7B/13	 Montaż	nawiewników	 426,60
	 K.	Latki	4B/10	 Montaż	nawiewników	 191,16
	 Lipińska	4C/10	 Wymiana	stolarki	okiennej	 7	053,03
	 W.	Fojkisa	10/25	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	326,38
	 K.	Latki	6D/10;	K.	Latki	6D/7	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	989,57
	 Lipińska	10/13	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	538,71
	 W.	Fojkisa	15-15A	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	 16	067,46
	 W.	Lipa	9/10	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	889,97
	 L.	Piechy	2B/7	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5	990,25
	 A.	Zielińskiego	5A/5	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	779,90
	 A.	Zielińskiego	9A/7	 Wymiana	stolarki	okiennej	 8	005,39
	 W.	Fojkisa	6/16	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	326,38
	 J.	Waniora	1A/15	 wymiana	stolarki	okiennej	 1	683,89
	 K.	Latki	2/6	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5	658,98
	 W.	Lipa	7A/4;	9A/11	 Naprawa	stolarki	okiennej	 574,56
	 Lipińska	6B/13	 Naprawa	stolarki	okiennej	 328,32
	 W.	Fojkisa	9A/10	 Naprawa	stolarki	okiennej	 369,36
	 W.	Fojkisa	5A/11	 Naprawa	stolarki	okiennej	 287,28



 L. Piechy 8, 10, 12 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 7 862,40
 W. Fojkisa 7, 9, 11 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 1 685,10
 W. Fojkisa 13, 15 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 16 623,06
 W. Fojkisa 2, 4, 6, 8, 10,12 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 224,64
 J. Waniora 1, 3 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 224,64
4. W. Fojkisa 7A Doprowadzenie zasilania do nasad hybrydowych 428,45
	 A.	Zielińskiego	5-5A	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	elektrycz.,	montaż	opraw	LED	 6	433,77
	 A.	Zielińskiego	7-7A	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	elektrycz.,	montaż	opraw	LED	 6	430,34
	 A.	Zielińskiego	2-2C	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	na	oprawy	LED	z	czujnikiem	ruchu	 9	672,49
	 W.	Fojkisa	1A	 Awaryjny	remont	domofonu	 2	386,80
	 L.	Piechy	1	 Montaż	oprawy	oświetl.	Typu	LED	na	dachu	budynku	 4	209,07
	 W.	Fojkisa	1-1B		 Wymiana	opraw	oświetl.	na	kl.	schod.		 7	020,80
	 	 na	oprawy	typu	LED	z	czujnikiem	mikrofalowym
	 W.	Fojkisa	15A	 Awar.	Wymiana	inst.	elektrycznej	 5	861,88
	 W.	Fojkisa	5-5A	 Awaryjny	remont	domofonu	 5	335,20
	 A.	Zielińskiego	4-4D	 Remont	domofonu	 12	873,60
	 A.	Zielińskiego	1-1A	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	elektrycz.,	montaż	opraw	LED	 6	157,93
	 A.	Zielińskiego	3-3A	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	elektrycz.,	montaż	opraw	LED	 6	157,94
	 A.	Zielińskiego	9-9A	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	elektrycz.,	montaż	opraw	LED	 6	157,93
	 Lipińska	12-12B	 Wymiana	instalacji	i	osprzętu	elektrycz.,	montaż	opraw	LED	 7	805,21
5. W.	Lipa	7		 Wykonanie	pod	schodami	wej.	do	budynku	schowka	 9	629,06
	 	 na	wózek	inwalidzki	wraz	z	dojściem
	 Lipińska	6	 Awaryjne	przeprowadzenie	remontu	podejścia	i	wejścia	do	budynku	 8	677,34
	 Lipińska	6B,	6C	 Wykonanie	remontu	podejścia	i	wejścia	do	budynku	 17	293,63
	 A.	Zielińskiego	11A	 Docieplenie	stropodachu	i	montaż	stelaża	pod	anteny	 18	934,20
	 K.	Latki	2	 Awaryjne	usunięcie	graffiti	 17	210,88
	 K.	Latki	2-2A	 Awaryjny	remont	wejść	do	budynku	 21	872,44
	 K.	Latki	2-2A	 Wymiana	drzwi	wej.	do	bud.	i	z	przedsionków	na	korytarze	 32	397,19
	 Lipińska	6B/14	 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 706,45
	 A.	Zielińskiego	2/9,	10	 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 2	825,79
	 W.	Fojkisa	7A,B/13,15	 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 1	648,38
	 A.	Zielińskiego	6B		 Awar.	wym.	obróbek	blacharskich	i	papy	na	murkach	ogniowych	 3	866,17
	 A.	Zielińskiego	6		 Awar.	remont	dachu	papą	termozgrzewalną	 30	637,15
	 	 nawierzchniową	i	podkładową
	 W.	Fojkisa	5/7	 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 1	412,90
	 A.	Zielińskiego	3/1;	3A/8	 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 941,93
	 W.	Fojkisa	8/22;	4/16;	6/21	 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 6	122,57
	 W.	Lipa	9B	 Montaż	kolcy	odstraszających	gołębie	 2	106,00
	 Lipińska	12B	 Montaż	kolcy	odstraszających	gołębie	 2	106,00
	 A.	Zielińskiego	2	 Utwardzenie	miejsc	postojowych	kostką	za	chodnikiem	 24	050,71
	 A.	Zielińskiego	2-2C	 Utwardzenie	miejsc	postojowych	kostką		 31	231,66
	 A.	Zielińskiego	3-3A	 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 1	648,38
	 A.	Zielińskiego	7		 Awaryjny	remont	schodów	terenowych	 13	365,11
	 A.	Zielińskiego	9		 Awaryjny	remont	schodów	terenowych	 12	272,28
	 A.	Zielińskiego	13/9	 Awaryjny	remont	balkonu	oraz	wym.	obróbek	blachar.	 7	717,98
	 W.	Fojkisa	10-12	 Remont	schodów	terenowych	 9	940,06
	 L.	Piechy	3	 Awaryjne	utwardz.	miejsc	parkingowych	płytami	ażurowymi	 15	807,90
	 	 oraz	obniżenie	wjazdu
	 K.	Latki	2	 Awaryjna	likwidacja	śmietnika	 5	592,10
	 Lipińska	10-12	 Awaryjna	zabudowa	kratki	ściekowej	 5	981,82
	 W.	Fojkisa	10		 Awaryjne	wykonanie	nawierzchni	z	kostki	pod	kontenery	na	odpady	 8	980,53
	 Lipińska	12		 Awaryjna	naprawa	kratki	ściekowej	 3	868,52
	 Lipińska	8	 Awaryjna	naprawa	nawierzchni	wraz	 11	040,04
	 	 z	wym.	wpustu	ulicznego	w	celu	likwidacji	zalewiska
	 Lipińska	10		 Awaryjny	remont	poziomu	kanalizacyjnego	 3	560,57
	 W.	Lipa	9A	 Awaryjne	usunięcie	zapadliska	 722,85
	 K.	Latki	8-8B	 Docieplenie	budynku	 328	854,15
	 Lipińska	6	 Awaryjny	remont	wiaty	gospodarczej	–	wym.	pokrycia	dachu	 8	704,06
	 W.	Fojkisa	10		 Awaryjny	remont	wiaty	gospodarczej	–	wym.	pokrycia	dachu	 8	835,66
	 W.	Fojkisa	10		 Awaryjny	remont	ścianki	grodziowej	w	piwnicy	 1	658,63
	 K.	Latki	8-8B	 Docieplenie	budynku	 328	854,15
	 A.	Zielińskiego	2	 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 4	202,78
	 A.	Zielińskiego	6/8	 Awaryjne	uszczelnienie	spoin	elewacyjnych	 1	490,40
	 W.	Fojkisa	15/10	 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 1	977,78
	 W.	Fojkisa	5		 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 8	158,34
	 A.	Zielińskiego	7/8	 Montaż	brakujących	kratek	na	elewacji	budynku	 1	236,12
	 A.	Zielińskiego	13/5,	13/10	 Awaryjny	remont	balkonów	 15	376,83
6. L.	Piechy	2-pion	m.	nr	3	 Montaż	instalacji	wentylacyjnej	 1	490,40
	 A.	Zielińskiego	4/9	 Awaryjne	wykanie	montażu	nasad	TURBOWENT	na	rurach	ociepl.		 2	466,04
	 	 na	przewodach	wentyl.	kuch.	i	łazienki
	 W.	Fojkisa	13/8	 Awaryjne	wykonanie	nasad	TURBOWENT	na	rurach	ociepl.		 2	466,04
	 	 na	przewodach	wentyl.	kuch.	i	łazienki
	 W.	Fojkisa	6/13	 Awaryjne	wykonanie	montażu	nasad	TURBOWENT	na	rurze	ociepl.		 1	233,03
	 	 na	przewodzie	wentyl.	w	kuchni
	 W.	Fojkisa	3-pion	m.	nr	5	 Montaż	instalacji	wentylacyjnej	 993,60
	 K.	Latki	4B-pion	m.	nr	10	 Montaż	instalacji	wentylacyjnej	 1	331,10
	 W.	Fojkisa	9/8	 Awaryjne	wykonanie	montażu	nasad	TURBOWENT	na	rurach	ociepl.		 4	175,28
	 	 na	przewodach	wentyl.	Kuch.,	łazienki	i	wc
	 W.	Fojkisa	7B/13	 Awar.	uszczel.	przewodu	kom.	wentyl.		 7	507,77
	 	 łazienki,	wc	zbiorczego	wkładem	ALUFOL
	 W.	Fojkisa	10/17	 Awar.	sprawdzenie	przewodu	wentyl.	Łazienki	 359,91
	 L.	Piechy	6B/14	 Awar.	wyk.	montażu	nasad	TURBOWENT	na	rurze	ociepl.		 2	466,04
	 	 na	przewodzie	wentyl.	w	kuchni	i	łazienki
	 Zasoby	A-7	 Przegląd	wentylacji	 7	203,60
	 K.	Latki	4A-pion	m.	nr	3
	 K.	Latki	4B-pion	m.	nr	10	 montaż	kratek	GHN	 6	272,64

	 J.	Waniora	3A/6	 Naprawa	stolarki	okiennej	 287,28
	 K.	Latki	6D/7	 Naprawa	stolarki	okiennej	 369,36
	 W.	Fojkisa	7	–	lok.	użytkowy	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	772,66
	 K.	Latki	6B/9	 Refundacja	okien	 3	997,00
	 K.	Latki	8B/3	 Wymiana	stolarki	okiennej	 8	861,14
	 Lipińska	10B/13	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	445,81
	 Lipińska	6A/11	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	665,21
	 A.	Zielińskiego	4C/14	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	663,19
	 J.	Waniora	1B/6	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	347,08
	 Lipińska	6/4	 Naprawa	stolarki	okiennej	 328,32
	 Lipińska	8/8	 Naprawa	stolarki	okiennej	 246,24
	 K.	Latki	4D/12	 Naprawa	stolarki	okiennej	 287,28
	 L.	Piechy	4,4A	 Awaryjna	wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	 22	971,88
	 W.	Fojkisa	13A;	13B	 Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynku	 22	686,83
	 Lipińska	8A/3	 Naprawa	stolarki	okiennej	 328,32
	 W.	Fojkisa	9A/10	 Naprawa	stolarki	okiennej	 421,20
	 W.	Fojkisa	8/3	 Naprawa	stolarki	okiennej	 287,28
	 J.	Waniora	3/4	 Naprawa	stolarki	okiennej	 369,36
	 K.	Latki	6C/3;	8/10;	8B	–	kl.	schod.	 Naprawa	stolarki	okiennej	 533,52
	 K.	Latki	6C/7	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	340,18
	 J.	Waniora	3A/13	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	043,43
2. Zasoby	Adm-7	 Awaryjne	remonty	cząstkowe	nawierzchni	asfaltowej	 36	668,83
	 Zasoby	A-7	 Awaryjne	remonty	cząstkowe	nawierzchni	asfaltowych	 11	689,92
	 Zasoby	A-7	 Awaryjne	remonty	cząstkowe	nawierzchni	asfaltowej	 1	647,59
3. Lipińska	12B	 Awaryjna	wymiana	przykanalika	kanalizacji	sanitarnej	 5	372,73
	 A.	Zielińskiego	2A/1,	3,	5,	7,	9	 Wymiana	pionów	ZW,	CW	i	cyrkulacji	 15	278,80
	 A.	Zielińskiego	2A/2,	4,	6,	8,	10	 Wymiana	pionu	zw,	cw	i	cyrkulacji	(łazienka	i	kuchnia)	 21	624,64
	 W.	Fojkisa	11B/1,	3,	5,	7,	9	 Wymiana	pionu	instalacji	wodnej	ZW,	CW	i	cyrkulacji	 11	370,62
	 A.	Zielińskiego	2-2C	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 1	782,00
	 A.	Zielińskiego	4-4D	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 5	055,48
	 W.	Fojkisa	13-13B;	15-15A	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 5	744,52
	 W.	Fojkisa	1-1B;	3-3B;	5-5A	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 5	239,08
	 W.	Fojkisa	3A	–	lok.	użytkowy	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 173,50
	 A.	Zielińskiego	1-1A	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 3	774,06
	 A.	Zielińskiego	5-5A	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 4	894,56
	 W.	Fojkisa	13A/1,4,7,10	 Awar.	wym.	pionów	zW	CW	i	cyrkulacji	 10	691,02
	 W.	Fojkisa	15/1	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 367,20
	 A.	Zielińskiego	1A/8	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 275,40
	 A.	Zielińskiego	2-2C	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 2	057,40
	 A.	Zielińskiego	4-4D	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 1	028,70
	 W.	Fojkisa	1;	1A;	3A;	5A	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 845,10
	 W.	Fojkisa	13A;	15-15A	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 657,72
 W. Fojkisa 1  Wymiana legalizacyjna wodomierzy 282,96
	 A.	Zielińskiego	5	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 565,92
	 A.	Zielińskiego	6-6C	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 8	780,40
	 W.	Fojkisa	11A/3,	6,	9,	12,	15,	16	 Awaryjna	wymiana	pionu	instalacji	 14	748,53
  wodnej ZW,	CW	i	cyrkulacji
	 W.	Fojkisa	1B/1,	4,	7,	10,13	 Awaryjna	wymiana	pionów	ZW,	CW	i	cyrkulacji	 11	296,75
	 A.	Zielińskiego	13		 Awaryjna	wymiana	poziomu	wodnego	w	wymienniku	 1	653,91
	 K.	Latki	4C/1,	4,	7,	10,	13	 Awaryjna	wymiana	pionów	ZW.	CW	i	cyrkulacji	 11	296,75
	 Lipińska	6C	 Awaryjny	remont	poziomu	kanalizacyjnego	 3	168,60
	 A.	Zielińskiego	3-3A	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 1	682,17
	 A.	Zielińskiego	7-7A	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 1	682,17
	 A.	Zielińskiego	13-13A	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 1	962,53
	 J.	Waniora	3A/3,6,9,12,15	 Wymiana	pionu	instalacji	wodnej	ZW,	CW	i	cyrkulacji	 12	438,17
	 K.	Latki	4-4D	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 2	803,62
 L. Piechy 3 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 112,32
	 A.	Zielińskiego	2-2A	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 790,02
 L. Piechy 4A Wymiana legalizacyjna wodomierzy 228,42
	 A.	Zielińskiego	4-4A	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 790,02
 L. Piechy 8 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 456,84
	 A.	Zielińskiego	6-6C	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 2	149,20
	 W.	Fojkisa	13-13A	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 793,80
	 W.	Fojkisa	1-1B		 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 1	482,84
	 A.	Zielińskiego	1		 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 336,96
	 J.	Waniora	1B	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 228,42
	 Lipińska	4	 Zalanie	 1	680,50
	 A.	Zielińskiego	13		 Zalanie	 1	535,04
	 K.	Latki	4/2,	4,	6,	8,	10	 Usunięcie	awarii	na	instalacji	wodnej	 1	386,87
	 K.	Latki	2/1	 Usunięcie	awarii	instalacji	c.o.	 427,14
 L. Piechy 2  Wymiana legalizacyjna wodomierzy 7 413,12
 L. Piechy 1 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 7 974,72
 L. Piechy 4, 6 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 4 492,80
 L. Piechy 5, 7 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 449,28
	 L.	Piechy	8,	10;	12	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 4	155,84
 W. Fojkisa 7, 9, 11 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 224,64
 W. Fojkisa 2, 4, 6, 8, 10,12 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 449,28
 J. Waniora 1, 3 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 1 460,16
	 W.	Fojkisa	9A/1,	3,	5,	8,	11	 Awar.	wym.	pionów	zw.	Cw	i	cyrkulacji	 11	296,75
	 W.	Fojkisa	5A/3,	6,	9,	12,	15	 Wymiana	awaryjna	pionu	ZW,	CW	i	cyrkulacji	 11	370,62
 L. Piechy 2  Wymiana legalizacyjna wodomierzy 2 021,76
 L. Piechy 1  Wymiana legalizacyjna wodomierzy 673,92
 L. Piechy 3 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 6 177,60
 L. Piechy 4, 6 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 6 289,92
 L. Piechy 5, 7 Wymiana legalizacyjna wodomierzy 10 108,80
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NAJMŁODSI RUDZIANIE – WITAMY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ!

Wiktor 
Kucytowski
syn 
Wiole� y
i Rafała 
ur. 14.03
(3730 g 
i 56 cm)

Maja 
Rutkowska 
córka 
Klaudii
i Damiana
ur. 26.02
(3770 g 
i 57 cm)

Hanna 
Garus
córka 
Klaudii 
i Michała 
ur. 13.03.
(3320 g 
i 53 cm)

ZAPRASZAM NA SESJE: 
ciążowe, noworodkowe 

oraz reportaże z chrztów
Tel. 515-593-713 

www. magdalenaruda.pl

Kacper 
Gajda
syn 
Bogusławy 
i Sławomira 
ur. 11.03
(3850 g 
i 56 cm)

Antoni 
Chwastek
syn 
Katarzyny 
i Dariusza 
ur. 11.03
(3690 g 
i 56 cm)

Ewa 
Cynkier
córka 
Zuzanny 
i Michała 
ur. 13.03
(3290 g 
i 55 cm)

Oliwia 
Mryka
córka
Blanki 
i Fabiana 
ur. 9.03
(4360 g 
i 56 cm)

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.03.2023 r. do dnia 
12.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Paw-
ła II 6 (II piętro, obok pokoju 221) wykazu niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej w Rudzie Ślą-
skiej-Bielszowicach przy ulicy Górnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 
4898/442 o powierzchni 1177 m2, użytki: „Bp, LzIV, Lzr-PsIV”, obręb Biel-
szowice, zapisanej na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowadzonej 
przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW GL1S/00020897/8, która 
w drodze przetargu nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem 
pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ruda Śląska (symbol planu 5MNU). Przedmio-
towa działka zostanie sprzedana łącznie z udziałem wynoszącym 1/17 część 
w nieruchomości obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki o łącz-
nej powierzchni 4669 m2, oznaczone numerami geodezyjnymi:

– 612 o powierzchni 278 m2, 
obręb Bielszowice, zapisana na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczy-
stej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr 
GL1S/00021976/,

– 4909/442 o powierzchni 727 m2, 
– 5480/442 o powierzchni 3664 m2,

obręb Bielszowice, zapisane na karcie mapy 3 oraz w księdze wieczystej prowa-
dzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr KW nr GL1S/00020897/8 
– z przeznaczeniem pod drogę dojazdową (symbole planu: 5MNU, 5KDW). 
Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 293.000,00 zł.

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 ustalenie najwyższej stawki 
czynszu najmu i na jej podstawie zapewnienie pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu 
bez możliwości wykupu dla niżej wymienionych mieszkań zlokalizowanych na parterze:

PRZETARG 

adres , struktura  pow. użytkowa stawka wywoławcza czynszu
w Rudzie Śl. – Nowym Bytomiu:
ul. Jana Dworaka 9B/37 (przedpokój, salon, aneks kuch., łaz. z wc)  51,98 m2  14,50 zł/m2 
ul. Jana Dworaka 9B/38 (salon, aneks kuch., łaz. z wc)  39,95 m2  14,50 zł/m2

ul. Jana Dworaka 9B/39 (salon, aneks kuch., łaz. z wc)  34,04 m2   14,50 zł/m2 
ul. Jana Dworaka 9B/40 (salon, aneks kuch., łaz. z wc)  41,46 m2   14,50 zł/m2 
ul. Jana Dworaka 9B/41 (salon, aneks kuch., łaz. z wc)  40,68 m2  14,50 zł/m2

ul. Jana Dworaka 9B/42 (salon, aneks kuch., łaz. z wc)  55,53 m2  14,50 zł/m2 
oprócz czynszu najmu najemcy są zobowiązani wnosić również opłaty niezależne od Spółdzielni tj. za energię cieplną 

(co), zimną i ciepłą (c.w.u.) wodę, wywóz śmieci i inne.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
Zapoznanie się z Regulaminem najmu lokali mieszkalnych w zasobach RSM.1. 
Złożenie w Sekretariacie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pokój2.  213 pisemnej oferty z własnoręcznym podpisem 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „najem lokalu mieszkalnego przy ul. .................................” do dnia 04.04.2023 r 
do godz. 14.00. Ofertę należy złożyć w odpowiedniej formie wg załączonego druku dostępnego w punkcie INFORMA-
CJA Spółdzielni i na stronie internetowej RSM w zakładce „Druki” poz. 28.
Wpłacenie przelewem wadium w wysokości 3. 2.000,00 zł /dwa tysiące PLN/ oraz 123,- zł w tym 23%V AT tytułem 
opłaty przetargowej na mieszkanie, o które oferent się ubiega do dnia 4.04.2023 r. do godz. 14.00 i dołączenie kse-
rokopii wpłat do oferty. Konto bankowe Spółdzielni PKO BP O/Gliwice nr 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 5.04.2023 r. o godz. 11.00 przy udziale oferentów za okazaniem dowodu wpła-
ty wadium. Obecność nie jest obowiązkowa. 

Oferta winna zawierać proponowaną wysokość stawki co najmniej równą stawce wyjściowej.
O wyborze oferty zdecyduje najwyższa zaoferowana stawka czynszu na dane mieszkanie stanowiąca nadwyżkę ponad 

stawkę wywoławczą.

Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
Wadium oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie przelana na poczet kaucji zabezpie-

czającej opłaty czynszowe.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 14 dni od daty wygrania przetargu nie podpisze umowy 

i nie uzupełni kaucji do wysokości 6-miesięcznego czynszu wyliczonego w oparciu o zaoferowaną stawkę. Umowa najmu 
może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony bez możliwości wykupu..

W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane konto bankowe nie później niż 3 dni od 
pisemnego powiadomienia o wyniku przetargu.

Oględzin mieszkań można dokonać w dniu 3.04.2023 r. w godz. 14.00-16.00 oraz w dniu i godzinach ustalonych 
z ADM-2 Ruda Śl.-Nowy Bytom ul. Pokoju 18 tel. 32 248-61-94

O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Lokalowy Spółdzielni, tel. 32 248-24-11, wew. 53.
Spółdzielnia może odwołać przetarg bez podania przyczyn.

PREZYDENT MIASTA
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska plac 
Jana Pawła II 6 (II piętro, naprzeciw pokoju 215): 

wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do • 
3 lat  z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny (przydomowy) w rejonie 
ulicy Wyzwolenia,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do • 
3 lat  z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy dr Józefa 
Rostka-Okopowej,
wykazu nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres do 3 lat  • 
z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie infrastruktury technicznej 
w rejonie ulicy Obrońców Westerpla� e.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 22.03.2023 r. do dnia 
12.04.2023 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska,  plac Jana Pawła 
II 6 (II piętro, obok pok. 217) wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej 
o powierzchni 2137 m2, własności Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej 
– Wirku przy ulicy 1 Maja nr 223 i 225, oznaczonej numerem geodezyjnym 
4009/205, obręb Nowa Wieś, k.m.1, użytek: „Bi”, KW nr GL1S/00020148/3, 
która zostanie zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z prze-
znaczeniem na zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 

Cena wywoławcza (ne� o) do przetargu wynosi 3.549.000,00 zł.



Pani Anieli Wasilewskiej  
pracownicy Administracji nr 3 Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

MAtki 
składają 

Zarząd i Pracownicy  
Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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. firmy MATPOL FINANSE 
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.

 Do wynajęcia małe umeblowane 
mieszkanie na parterze z balkonem, ul. Le-
cha. Tel. 510-627-506.

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 brygadę 
do pokrycia dachu dachówką ceramicz-
ną. 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

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro na-
przeciw pokoju 215) wykazu nieruchomości w rejonie ul. Katowickiej – Otylii, 
ul. Otylii, ul. Lompy – Otylii, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznacze-
niem pod istniejące ogródki rekreacyjne, istniejący staw, w najem pod istnie-
jący garaż oraz wykazu nieruchomości w rejonie ul. Jana Furgoła – Szarotek, 
które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki 
rekreacyjne i w najem pod istniejące garaże.
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Wróciła A klasa
PIŁKA NOŻNA

Największą niespodzianką minionego 
weekendu w katowickiej A klasie bez wąt-
pienia była porażka lidera, Uranii Ruda Ślą-
ska, z niżej notowanym Wawelem Wirek. 
Jedynego gola po strzale głową już w szó-
stej minucie zdobył Grzegorz Kokoszka. Mi-
mo wielu szans z obu stron wynik pozostał 
bez zmian. Urania utrzymała fotel lidera, 
a Wawel umocnił się na siódmym miejscu. 

Urania Ruda Śląska 
– Wawel Wirek 0:1 (0:1)

Kokoszka 6’
Urania: Pardela - Czajor, Drapała (46’ 

Mzyk), Henisz (46’ Dobrowolski), Koło-
dziej, Kulisz, Mazurek (46’ Nowak), Nowa-
kowski, Ogiński (56’ Matcharashvili), Wle-
ciałowski, Zalewski. Trener: Marcin Mo-
lek.

Wawel: Kisielov – Blaszke, Chudziński, 
Dziadzik, Grzesik, Gubała (68’ Żmurka), 
Kokoszka, Koniarek (63’ Baron), Lenert, 
Różycki (81’ Kamczyk), Seroka (80’ Łągiew-
ka). Trener: Kamil Gabryś.

Wysokie zwycięstwo odniósł natomiast 
Jastrząb Bielszowice, który na własnym 
obiekcie nie dał szans ostatniej drużynie w ta-
beli, UKS-owi Ruch Chorzów. Jednocześnie 
był to bardzo udany debiut dla Artura Opel-
dusa, nowego trenera drużyny z Bielszowic. 
Jastrząb zajmuje 4. miejsce w tabeli i lidera 
Uranii traci osiem punktów. 

Jastrząb Bielszowice 
– UKS Ruch Chorzów 4:1 (2:0)

Wiertelorz 3’, Babczyński 15’, 57’, Gem-
ski 76’ – Zintel 85’

Jastrząb: Kałka – Volkert, Jendruś (76’ 
Strzysz), Wielgos, Latoska (70’ Bujak), 
Wiertelorz, Babczyński, Henisz, Opeldus 
(70’ Leszczyński), Gemski, Gosz (75’ Ka-
izik). 

Trener: Artur Opeldus.
Od wygranej rozpoczął również zmaga-

nia w A klasie Grunwald Ruda Śląska. Pod-
opieczni Grzegorza Kapicy wyrwali trzy 
punkty w ostatnich minutach meczu z Na-
przodem Lipiny. Jedynego gola zdobył Łu-
kasz Stawowy, który z najbliższej odległo-
ści dobił strzał Mateusza Malika. Dzięki 
zwycięstwu Grunwald umocnił się na szó-
stym miejscu w tabeli.  

Naprzód Lipiny 
– Grunwald Ruda Śląska 0:1 (0:0) 

Stawowy 90’
Grunwald: Gul – Nocoń, Wadas, Szczy-

gieł, Rostek, Honda, Ito, Różycki (85’ Pal-
ka), Stawowy, Jankowski, Siliuk (16’ Malik).  
Trener: Grzegorz Kapica.

W ostatnim, niedzielnym spotkaniu 
również nie brakowało emocji i goli w sa-
mej końcówce. Gwiazda Ruda Śląska wy-
szarpała punkt Józefce Chorzów w ostat-
niej akcji meczu, choć goście w 88. minu-
cie wyszli na prowadzenie. 

Józe� a Chorzów 
– Gwiazda Ruda Śląska 3:3 (1:1)

Gole dla Gwiazdy: Szaraniec 26’, Szołty-
sik 55’, Chromik 90’ DK

ŁUCZNICTWO

Mistrzowska 
forma

PIŁKA RĘCZNA

Górnik wygrywa w Halembie
SPR Grunwald przegrał na własnym par-

kiecie z SPR Górnik Zabrze 31:36 (12:18) 
w ramach 21. kolejki II ligi mężczyzn. 

Do niedzielnego meczu rudzianie przy-
stępowali po porażce w Busku-Zdroju. Dla 
zabrzan natomiast było to drugie spotka-
nie po wywalczonym tydzień temu Mi-
strzostwie Polski Juniorów. Z szesnastu za-
wodników, którzy wybiegli na parkiet zwy-
cięskiego meczu z Gwardią Opole, który 
dał SPR-owi złoty medal MPJ, w Rudzie 
Śląskiej zagrało dziesięciu zawodników. 

Ponadto Górnik nieprzypadkowo lide-
ruje II lidze, o czym widzowie zgromadzeni 
w hali MOSiR w Halembie mogli się prze-

konać już w ciągu pierwszych czterech mi-
nut meczu, kiedy to goście wyszli na pro-
wadzenie 4:0. Zabrzanie świetnie atako-
wali i bezlitośnie wykorzystywali wszelkie 
słabe punkty Grunwaldu. Doskonale rów-
nież bronił Michał Czapla, który poza tym 
zdobył bramkę rzutem z własnego pola. 

Do przerwy przewaga zabrzan wyniosła 
sześć bramek, a w drugich 30 minutach 
Grunwald rozpoczął mozolne odrabianie 
strat. Do 47. minuty obie drużyny zdoby-
wały bramki na przemian i różnica wynosi-
ła już tylko trzy gole, ale wówczas Górnik 
zdobył cztery trafi enia z rzędu i odskoczył 
na siedem bramek. Tej przewagi Grunwald 

już nie był w stanie zniwelować – mistrzo-
wie Polski juniorów pewnie zwyciężyli w Ru-
dzie Śląskiej. 

SPR Grunwald Ruda Śląska 
– SPR Górnik Zabrze 31:36 (12:18)

RUGBY

Gryfy w końcu ze zwycięstwem
Rudzcy rugbiści wygrali w minioną sobotę (18.03) 

dwa spotkania sparingowe, które odbyły się na Burloch 
Arenie im. Grażyny Dziedzic. 

Dla Gryfów sobotnie spotkania, choć tylko towarzy-
skie, miały ogromne znaczenie. Drużyna prowadzona 
przez Marcina Greinerta ostatni raz poczuła smak zwy-
cięstwa w poprzednim sezonie. Od tamtego momentu 
pasmo porażek sprawiło, że rudzianie są na ostatnim 
miejscu w tabeli II ligi rugby. 

W pierwszym spotkaniu rudzianie zmierzyli się z Rug-
by Ołomuniec i wygrali 20:17. W meczu punktowali: 
Patryk Kołodziej (7 pkt), Mykel� e Imani (5), Karol Stem-

Łukasz 
Witor 

(w środku 
w błękitnej 

koszulce) 
popisał się 

hat-trickiem 
w meczu 

inaugurującym 
piłkarską 

wiosnę 
w klasie 

okręgowej. 

pin (5), Mateusz Zabiegała (3). Następnie Gryfy pokona-
ły słowacką drużynę Żylina Bears 46:0. W tym spotkaniu 
punkty zdobyli: Daniel Szombara (15 pkt - aż trzy przyło-
żenia), Zabiegała (7), Imani (5), Dawid Dróżdż (5), Dan-
son Chege (5), Kołodziej (2) i Jakub Gładkowski (2). 
W meczu pomiędzy czeskimi i słowackimi drużynami 
lepsi okazali się goście z Ołomuńca, którzy wygrali 53:10. 
Każde ze spotkań grano po 40 minut. Ponadto wcześniej 
Niedźwiedzie z Żyliny zmierzyły się z Bajtlami (drużyną 
młodzieżową Gryfów) w serii meczów towarzyskich 
w kategoriach mikrus, mini żak, żaki i młodzik. 

 Tekst i foto: DK

Dwa srebrne i jeden brązowy medal 
zdobyli przedstawiciele UKS-u Grot w Ha-
lowych Mistrzostwach Polski Kadetów, 
które odbyły się w dniach 18-19 marca 
w Legnicy. 

W rywalizacji indywidualnej w łukach 
olimpijskich srebro zdobyła Małgorzata 
Gebauer, która po drodze do medalu po-
konała cztery rywalki, ale w fi nale musia-
ła uznać wyższość Barbary Helwing 
z UKS-u Talent Wrocław. 

Małgorzata zdobyła jeszcze jeden 
srebrny medal w łukach olimpijskich 
– tym razem w mikście z Szymonem Czar-
nikiem. Para z UKS-u pomyślnie przeszła 
trzy rundy, ale w fi nale uległa mikstowi 
Aleksandra Reznichenko/Maksymilian 
Wider z LKS-u Łucznik Żywiec. Nie było to 
jedyne starcie przedstawicieli Grotu ze 
zwycięską parą z Żywca. Karolina Gru-
dzień oraz Sambor Murawski w tej samej 
konkurencji zmierzyli się z Reznichenko 
i Widerem w półfi nale. Porażka rudzkie-
go miksta oznaczała, że Grudzień i  Mu-
rawski zdobyli brązowy medal. 

Ponadto w Legnicy wystartowała dru-
żyna dziewcząt, również w łukach olim-
pijskich. Ostatecznie Karolina Grudzień, 
Małgorzata Gebauer, Aleksandra Anto-
niak i Magdalena Górska zajęły piąte 
miejsce. 

DK

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo w ostatnich sekundach
Slavia Ruda Śląska pokonała rezerwy 

GKS-u Katowice 4:3 (2:2) w pierwszym 
meczu ligowym w 2023 roku. Gola na wa-
gę trzech punktów w 93. minucie zdobył 
Adam Seiler. 

Początek spotkania należał do gospoda-
rzy, którzy stwarzali zagrożenia z bocznych 
sektorów boiska. W 12. minucie Slavia wy-
walczyła rzut z autu na wysokości pola 
karnego rywali, z czego udało się stworzyć 
pierwszą akcję bramkową. Świetne do-
środkowanie zamienił na bramkę strzałem 
głową Łukasz Witor. Jak się miało okazać, 
napastnik Slavii miał w tym meczu jeszcze 
dwukrotnie trafi ć do siatki.

Wcześniej jednak świetną szansę sam 
na sam z bramkarzem miał Marek Szubert, 
ale doskonała interwencja obrońcy gości 
sprawiła, że Slavia wywalczyła jedynie rzut 
rożny. Od tego momentu w głównej roli 
wystąpił arbiter, który w odstępie 13 mi-
nut podyktował dwa rzuty karne dla gości. 
Oba pewnie wykonał Jakub Koseła, naj-
pierw uderzając w lewy, a później w prawy 
róg bramki Miłosza Lisa. Nie zmienia to 
jednak faktu, iż podyktowane „jedenast-
ki” były bardzo na wyrost.

Podopieczni Janusza Klugego, który 
pierwszy raz zasiadł na ławce w ofi cjalnym 
meczu Slavii od momentu objęcia stano-
wiska, nie zrazili się sędziowską niespra-
wiedliwością. Jeszcze przed przerwą do-
prowadzili do wyrównania – w roli głów-
nej znów wystąpił Witor.

Grunwald: Błaś, Szcze-
laszczyk – Kwolek, Kurza-
wa, Hadam (3 bramki), 
Niedźwiedzki (8), Misiak, 
Macha (3), Kurełek (5), 
Mauer (6), Podolski (2), 
Talaga (2), Ząbczyński, 
Skutela (2), Matuszewski. 
Trener: Adrei Hapal.

Górnik: Czapla (1), Wilk 
– Mikunda (1), Trójniak (2), Wisiński (2), 
Wlezień (2), Szabat (9), Żaczek (5), Surdyk 
(1), Rajca, Szendzielorz (7), Gogola, Slad-
kowski (6), Kamiński. Trener: Marek Kąpa. 

Tekst i foto: DK

W początkowych fragmentach drugiej 
połowy przewagę wypracowali sobie go-
ście. Swoje sytuacje mieli zawodnicy GieK-
Sy – Thamsanqa Mohale i znów Koseła – ale 
świetnie interweniował Lis. Później ofi arnie 
dwa razy z linii bramkowej piłkę wybijał 
Adam Seiler. Katowiczanie ostatecznie wy-
szli na prowadzenie w 62. minucie – błąd 
w przyjęciu Ramireza wykorzystał Szymon 
Krawczyk, który minął bramkarza gospoda-
rzy i z łatwością umieścił piłkę w siatce. 

Slavii pozostało gonić wynik, co udało 
się z nawiązką. W 68. minucie piłka po 
strzale Tomasza Komora trafi ła znów na 
głowę Witora, który trzeci raz pokonał gol-
kipera GKS-u. Ostatnie słowo również na-
leżało do zespołu z ul. Ernesta Pohla. W 93. 
minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego 
dotarło do ustawionego przy drugim słup-
ku Seilera. Obrońca Slavii sprytnie umieścił 

piłkę w krótki rogu katowickiej bramki i za-
pewnił swojej drużynie niezwykle cenne 
trzy punkty. 

Slavia Ruda Śląska – GKS II Katowice 
4:3 (2:2)

Witor 12’, 44’, 68’, Seiler 90’ – Koseła 
20’, 32’, Krawczyk 62’

Slavia: Lis – Seiler, Hewlik, Kowynia, Ra-
mirez, Mikołajczyk, Polak, Brzostek, Szu-
bert (65’ Rejmanowski), Tałady (70’ Borgo-
mastro), Witor (79’ Kowalczyk). Trener: 
Janusz Kluge.

GKS: Białka – Bialik, Cholerzyński, Fili-
piak, Koseła, Krawczyk (85’ Jarosz), Król 
(72’ Żebrowski), Łopot, Mohale (72’ Po-
wroźnik), Partyka, Piecuch (77’ Kisiel).  

Trener: Mariusz Pańpuch.
Żółte kartki: Szubert, Ramirez – Że-

browski, Milek, Mohale, Piecuch, Filipiak.
Tekst i foto: DK

Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu 
był Jakub Szabat, który zdobył dziesięć bramek. 

Dla Gryfów międzynarodowe test mecze 
to fi nał przygotowań do powrotu na ligowe boiska. 



Leśna przystań 
w SPS nr 35

W Szkole Podstawowej nr 35 Specjalnej otwarto „Leśną przystań”, czyli zieloną pracownię do nauki przedmiotów 
przyrodniczych. W tym celu uczniowie będą wykorzystywać m.in. plansze edukacyjne, model korpusu człowieka, 
mul� medialny układ słoneczny, mikroskopy, zestaw do eksperymentów, mapy, programy edukacyjne oraz rośliny. 
Utworzenie zielonej pracowni zostało sfi nansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– Jestem zachwycona nową salą i uwa-
żam, że każda sala w każdej szkole w Pol-
sce powinna tak wyglądać i oby kiedyś tak 
właśnie się stało – mówi Klaudia Salwi-
czek, nauczyciel geografi i w SPS nr 35. 
– Uczniowie także są zachwyceni nową 
salą. Mam nadzieję, że entuzjazm im nie 
minie i tak samo chętnie będą brać udział 
w zajęciach edukacyjnych – dodaje.

„Leśna przystań” to nowoczesna pra-
cownia ekologiczno-przyrodnicza wypo-
sażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
która posłuży uczniom SPS nr 35 w nauce 
przyrody, geografi i i biologii. – Patrząc na 
tę pracownię, mogę śmiało powiedzieć, że 
to świetna sprawa. Szkoła pozyskała środ-
ki fi nansowe na to, żeby zakupić pomoce 
dydaktyczne, które są potrzebne na etapie 
edukacji każdego młodego człowieka. 
Dziękuję pani dyrektor oraz całemu perso-
nelowi szkoły, który przyczynił się do tego, 
że projekt został zrealizowany w takiej 
pięknej formie. Życzę dzieciom, żeby ta 
pracownia Wam służyła i żebyście się 
w niej dobrze bawili, ale również i uczyli 
– powiedziała podczas otwarcia ,,Leśnej 
przystani” wiceprezydent Rudy Śląskiej, 
Aleksandra Skowronek.

Łączna kwota dofi nansowania 
z WFOŚiGW na stworzenie zielonej pracow-
ni w SPS nr 35 wyniosła 50  tys. złotych. 
W ramach tego sala została wyremontowa-
na (wymieniono drzwi i wykładzinę podło-
gową, ściany zostały pomalowane, 
a w oknach założono rolety), zaś na jednej 
ze ścian pojawiła się fototapeta przedsta-
wiająca las. Zakupiono także wyposażenie 
pracowni, takie jak ławki szkolne, krzesła, 
szafy i regały. Jednak co najważniejsze,
 w „Leśnej przystani” pojawił się zestaw 

mul� medialny, laptop, urządzenie wielo-
funkcyjne i tablety, z których będą mogli 
korzystać uczniowie podczas zajęć 
edukacyjnych.

Do pracowni zakupiono pomoce 
dydaktyczne – m.in plansze eduka-
cyjne, model korpusu człowieka, 
mul� medialny układ słoneczny, mi-
kroskopy, zestaw do eksperymentów, 
mapy, programy edukacyjne oraz rośli-
ny. – Znajdują się tutaj pomoce dydak-
tyczne do biologii, geografi i i ochrony śro-
dowiska, ponieważ oprócz aspektu eduka-
cyjnego, idea przewodnia tej pracowni 
jest taka, żeby chronić środowisko natu-
ralne, które w tej chwili wymaga naszej 
szczególnej troski oraz aby budować świa-
domość ekologiczną – mówi Iwona Milik, 
dyrektor SPS nr 35 w Rudzie. – Idąc za cio-
sem, składamy dokumentację do konkur-
su WFOŚiGW „Ekopracownia pod chmur-
ką”. Jest to pierwsza edycja tego projektu, 
więc mamy nadzieję, że nam się uda. By-
łoby to uzupełnienie zajęć w ekopracowni 
w sezonie, który sprzyja lekcjom plenero-
wym – dodaje.

Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna 
skupia dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, więc działania praktyczne 
i nauka przez doświadczanie są niezbędne 
podczas zajęć edukacyjnych, a dodatkowo 
„Leśna przystań” jest także miejscem wy-
ciszenia, dające poczucie bezpieczeństwa.

Warto dodać, że w ubiegłych latach w Rudzie Śląskiej podobne 
pracownie przy udziale środków z WFOŚiGW powstały 
m.in. w Szkołach Podstawowych nr 1, 3, 14, 16, 25 
oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa 
Sportowego.

Niedawno Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach rozstrzygnął 
kolejny konkurs „Zielona Pracow-
nia_Projekt’2023”. W ramach nie-
go nadesłano 188 zgłoszeń, a jury 
wyłoniło 79 najciekawszych i naj-
bardziej wartościowych projektów 
zielonych pracowni. Na ich realiza-
cję Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach przeznaczy łącznie 
940 tys. zł. Maksymalna kwota nagrody to 
12 tys. zł. W ramach tego w Rudzie Śląskiej 
zielone pracownie powstaną w: ZS nr 6 
(wysokość nagrody 12 tys. zł), SP nr 30 
(wysokość nagrody 11 995,57), SP nr 22 
(wysokość nagrody 12 tys. zł) oraz SP nr 23 
(wysokość nagrody 12 tys. zł).

Ponadto do 12 kwietnia br. do godz. 
15.30 w katowickim WFOŚiGW można skła-
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dać wnioski w konkursie „Zielona Pracow-
nia’2023”, kierowanym do placówek, który 
nie posiadają jeszcze zielonej pracowni 
utworzonej ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. Celem konkursu 
„Zielona Pracownia’2023” jest dofi nanso-
wanie w formie dotacji wniosków dotyczą-
cych utworzenia pracowni na potrzeby na-
uk przyrodniczych, biologicznych, ekolo-
gicznych, geografi cznych, chemiczno-fi zycz-
nych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół 
podstawowych oraz w szkołach średnich. 
Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem 
efektów zadania i możliwości fi nansowych 
Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów 
kwalifi kowanych z zastrzeżeniem, że mak-
symalna kwota dotacji nie może przekro-
czyć 48 tys. zł.  Tekst i foto: JO

ZIELONA

PRACOWNIA
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