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uczniów do wyboru 
ich szkoły Więcej str. 2
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GIEŁDA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
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Rudzcy uczniowie mają do wyboru kilkanaście szkół ponadgimnazjal-
nych w mieście – cztery licea ogólnokształcące, sześć techników oraz sie-
dem szkół branżowych I stopnia. Podczas giełdy zaprezentowały się także: 
Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Cen-
trum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, Rudzki 
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości oraz Kluby Młodzieżowe Stowarzy-
szenia św. Filipa Nereusza. Gimnazjaliści mogli porozmawiać z kadrą na-
uczycielską, a także ze starszymi kolegami. – Nikt lepiej młodych ludzi nie 
zachęci do wyboru kierunku szkoły ponadgimnazjalnej, jak starsi koledzy, 
którzy są zadowoleni z wybranego kierunku kształcenia. Z roku na rok po-
ziom prezentacji na giełdzie jest coraz wyższy. Jestem pod wrażeniem kre-
atywności tych osób. Możemy sobie tylko pogratulować tak wspaniałej 
rudzkiej młodzieży – podkreślała wiceprezydent Anna Krzysteczko.

 AW

Gimnazjaliści wybierają szkołę
OGŁOSZENIA

Ponad 1100 uczniów zakończy w czerwcu naukę w rudzkich gimnazjach. Choć do rozpoczęcia edukacji na kolejnym pozio-
mie zostało im jeszcze ponad pięć miesięcy, to już teraz muszą zdecydować o przyszłym kierunku kształcenia. Ten trudny 
życiowy wybór miała im ułatwić Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, która odbyła się w hali MOSiR-u w Halembie. – Wachlarz 
możliwości macie naprawdę ogromny. W naszych szkołach średnich czekają na Was wspaniałe pracownie, dzięki którym 
możecie zdobyć naprawdę ciekawy zawód. Życzę Wam odwagi i rozwagi przy podjęciu tej ważnej decyzji, a także determi-
nacji, byście zrealizowali swoje marzenia – mówiła prezydent Grażyna Dziedzic.
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Serdeczne życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych 
Świąt Wielkiej Nocy oraz wiosennego optymizmu 

w życiu osobistym i zawodowym
w imieniu Zarządu i Pracowników

składa
Katarzyna Wochnik

Prezes Zarządu
Rudzkiej Agencji Rozwoju 

INWESTOR Sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że w dniu 21.03.2018 r., w związku 
z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym stowarzyszenia 

Porozumienia dla Rudy Śląskiej został wybrany nowy zarząd.

Przewodniczącym został wybrany Krzysztof Toboła; 
Po ukonstytuowaniu się zarządu wiceprzewodniczącym 

został wybrany Wiesław Honorowicz, 
skarbnikiem i zarazem sekretarzem został wybrany Czesław Lorc.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Marek Kobierski,
Sekretarz – Anna Waniek, Członek Komisji – Michał Biskupek.

Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Bartłomiej Honorowicz,
Sekretarz – Michał Pierończyk, 

Członek Sądu Koleżeńskiego – Jadwiga Chodun.

Wszyscy wybrani dziękują serdecznie za okazaną sympati ę i poparcie. 
Jednocześnie dziękujemy poprzedniemu zarządowi za wykonaną pracę 

na rzecz stowarzyszenia oraz naszego miasta Ruda Śląska. Mamy 
nadzieję, że Porozumienie dla Rudy Śląskiej, pod nowym zarządem, 
w sposób znaczący przyczyni się na rzecz poprawy funkcjonowania 

naszej „małej ojczyzny”, czyli Rudy Śląskiej.

Wszystkim mieszkańcom 
Rudy Śląskiej życzymy 

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Firma AUTO-BUD sp. z o. o.

właściciel Centrum Motoryzacyjnego 

w Świętochłowicach 

i Stacji Kontroli Pojazdów w Rudzie Śląskiej

życzy 

ciepłych i rodzinnych świąt wielkanocnych 

oraz wszelkiej pomyślności i radości 

w życiu zawodowym i prywatnym

PREZYDENT MIASTA 
RUDA ŚLĄSKA 

informuje o wywieszeniu na okres 
21 dni, tj. od dnia 23.03.2018 r. do 
dnia 13.04.2018 r., na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, 
plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok 
pokoju 221) trzech wykazów nieza-
budowanych nieruchomości grun-
towych własności Gminy Miasta 
Ruda Śląska, położonych w Rudzie 
Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy 
Górnej, zapisanych na karcie mapy 
3, obręb Bielszowice, oznaczonych 
numerami geodezyjnymi jak niżej, 
które zostaną oddane w drodze 
przetargu nieograniczonego w użyt-
kowanie wieczyste na okres 99 lat 

z przeznaczeniem pod budowę 
budynku mieszkalnego

jednorodzinnego: 
4895/442 o powierzchni 1150 • 
m2, KW GL1S/00020897/8, 
ena nieruchomości (nett o) 
wynosi 141.000,00 zł,
4896/442 o powierzchni 602 m• 2, 
KW GL1S/00020897/8, 
cena nieruchomości (nett o) 
wynosi 75.000,00 zł,
4897/442 o powierzchni 680 m• 2, 
KW GL1S/00020897/8,
cena nieruchomości (nett o) 
wynosi 84.000,00 zł.
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Ruda tenisem stała. Jeżeli chodzi o lokalną 
gospodarkę, to ściągamy do Rudy Śląskiej co-
raz większą liczbę inwestorów z różnych 
branż, co też wynika z bardzo dobrze przygo-
towanego Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego oraz doskonałego sko-
munikowania naszego miasta. Bo też i drogi 
nadal są i będą moim priorytetem, a wśród 
nich dalsza budowa trasy N-S w kierunku By-
tomia. Planów i pomysłów mam naprawdę 
dużo, ale na ich zdradzenie przyjdzie jeszcze 
czas. 

– A nie obawia się Pani tego, że podczas 
zbliżającej się tury spotkań, mieszkańcy 
będą chcieli w pewien sposób rozliczyć wła-
dze z tego, co udało się zrobić w tej kaden-
cji?

– Nie obawiam się tego, bo ja sama pod-
czas zarówno wiosennej, jak i jesiennej tury 
spotkań rozliczę siebie z tego, co udało mi się 
zrealizować i co jeszcze trzeba zrobić.

– Dziękuję za rozmowę.  JO
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– Przed nami 14. edycja spotkań dzielni-
cowych, ale najpierw podsumujmy tę ostat-
nią – trzynastą, ale czy pechową? Jak prze-
biegały rozmowy z mieszkańcami? 

– Wraz z kolejną turą spotkań obserwuje-
my, że mieszkańcy nie są – tak jak na począt-
ku – zainteresowani wyłącznie swoją dzielni-
cą, ale całym miastem. Widzą, że Ruda Śląska 
zmienia się z roku na rok, że udaje nam się 
powoli centralizować miasto, nie niszcząc 
przy tym jego policentrycznego charakteru. 
Dla mnie najcenniejsze jest jednak to, że 
mieszkańcy nie tylko uważnie nas słuchają 
podczas tych spotkań, ale również potrafią 
wytknąć błędy. Bo właśnie dzięki temu wie-
my, gdzie mamy działać, co mamy robić i co 
mieszkańców najbardziej interesuje. Taki cel 
od początku przyświecał organizacji spotkań 
w poszczególnych dzielnicach. Widujemy na 
nich z jednej strony mieszkańców, którzy sys-
tematycznie od lat pojawiają się na tych ze-
braniach, ale coraz więcej jest także nowych 
osób. Przykładami są tutaj m.in. Bielszowice, 
czy Kochłowice. Są to dzielnice, w których 
coraz bardziej rozwija się budownictwo jed-
norodzinne. Podobną tendencję obserwujemy 
w Halembie, co świadczy o tym, że coraz wię-
cej nowych mieszkańców do nas ściąga i bę-
dzie ściągać. Bardzo się z tego cieszymy, bo 
ci nowi mieszkańcy zgłaszają zupełnie nowe 
i innego typu problemy niż te, o których do-
wiedzieliśmy się dotychczas. 

– No właśnie... Nowa edycja spotkań, no-
we problemy, nowe tematy. Ale wróćmy do 
tych z wiosennej edycji spotkań. Miasto po-
nosi coraz większe koszty gospodarowania 
odpadami komunalnymi, segregacja kule-

je, a opłata za śmieci wzrosła. Co na to 
wszystko powiedzieli mieszkańcy podczas 
ostatnich spotkań, bo był to jeden z domi-
nujących tematów?

– Widzimy, że niestety nadal jest jeszcze 
niska świadomość co do konieczności selek-
tywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców 
budynków wielorodzinnych. Dlatego zdecy-
dowaliśmy na początku roku o wprowadzeniu 
pilotażowego programu kodowania worków 
na śmieci. Dzięki temu będziemy wiedzieli, 
kto odpady segreguje, a kto nie. W całej tej 
akcji nie chodzi wcale o karanie, ale o zwięk-
szanie świadomości społeczeństwa, bo za 
chwilę wszyscy za to słono zapłacimy. Przy 
czym trzeba powiedzieć, że w domkach jed-
norodzinnych pod względem segregacji jest 
naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli już mówimy 
o ochronie środowiska to cieszy mnie również 
podejście mieszkańców do problemu smogu. 
Jeszcze rok temu niewiele osób reagowało na 
to, że ktoś nas truje paląc np. śmieciami. Teraz 
tych zgłoszeń jest coraz więcej, więc widać, 
że ta świadomość wzrasta.

– A o czym porozmawiamy podczas wio-
sennej tury spotkań?

– Przede wszystkim chcemy pokazać, jakie 
inwestycje dotychczas zakończyliśmy – za-
równo w mieście, jak i w poszczególnych 
dzielnicach oraz to, co mamy w planach na 
przyszłość. Oczywiście jest to standardowy 
punkt spotkań. Wrócimy także do postulatów 
mieszkańców, które zgłoszone zostały pod-
czas ostatniej edycji. Ponadto chcemy zapre-
zentować założenia aktualizacji Strategii  
Rozwoju Miasta do 2030 roku, a zwłaszcza 
to, które części miasta zostaną nią objęte. To 
niezwykle ważny dokument strategiczny, bo 
od czasu uchwalenia ostatniej strategii minęły 
już cztery lata. W tym czasie zaszło wiele 
zmian, które mają wpływ na funkcjonowanie 
samorządu. Ale wrócimy też do bieżących in-
westycji, m.in. stworzenia strefy przemysłu 
czasu wolnego. Przeważająca część miesz-
kańców odnosi się do tego pomysłu bardzo 
entuzjastycznie. W ostatnich dniach ogłosili-
śmy konkurs i czekamy aż inwestorzy złożą 
swoje propozycje, a my wybierzemy najlep-
szą z nich. 

– Jakie plany ma Pani na najbliższe mie-
siące? Chyba można się już pokusić o pod-
sumowanie kadencji... 

– Większość planów udało nam się zreali-
zować. Najbardziej na sercu leżał mi oczywi-
ście temat wprowadzenia bezpłatnej komuni-
kacji, bo przed wyborami inicjatywa ta była 
bardzo realna do zrealizowania. Tak mnie 
przynajmniej zapewniano w KZK GOP. Jed-
nak później władze związku zmieniły zdanie, 
argumentując to tym, że jeżeli będziemy 
chcieli wprowadzić bezpłatną komunikację, 
to będziemy musieli z niego wystąpić. Taki 
scenariusz byłby jednak nierealny dla Rudy 
Śląskiej, bo przecież jesteśmy w centrum ko-
nurbacji, a przez nasze miasto przebiega sze-
reg linii tramwajowych i autobusowych, obej-
mujących także ościenne miasta. Na szczęście 
sytuacja nieco się zmieniła. Jesteśmy częścią 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i już 
na początku jej powstawania postulowałam 
o wprowadzenie bezpłatnej komunikacji. Wy-
walczyłam to, że dzieci i młodzież do 16. roku 
życia mogą jeździć za darmo nie tylko po Ru-
dzie Śląskiej, ale na terenie całej Metropolii. 
Takie rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza 
dla rodzin wielodzietnych, od których odbie-
ram pozytywne sygnały. Kolejnym bonusem, 
który udało mi się wprowadzić, była bezpłat-
na komunikacja w okresie Wszystkich Świę-
tych, a także specjalne linie autobusowe, któ-
re funkcjonowały na terenie miasta podczas 
wakacji i podczas Dni Rudy Śląskiej. Te ini-
cjatywy będziemy kontynuować. 

– Rozwiązanie to nie jest więc do końca 
satysfakcjonujące...

– Niestety, nie mamy takiej możliwości, 
jak np. Żory, które znajdują się na skraju wo-
jewództwa i po których nie przebiegają linie 
przelotowe. Tak jak wspomniałam – my jeste-
śmy miastem, w którym komunikacja z inny-
mi miastami Śląska jest bezpośrednio powią-
zana. Równocześnie jednak przygotowujemy 
nową strategię komunikacyjną dla całej Me-
tropolii, co ma związek z tym, że KZK GOP 
będzie istniał jeszcze do końca roku. Prace 
nad koncepcją są mocno zaawansowane i szy-
kują się kolejne, korzystne m.in. dla miesz-
kańców Rudy Śląskiej, zmiany. 

Czas na rozmowy w dzielnicach5 kwietnia rozpocznie się kolejna 
edycja spotkań dzielnicowych. Ma to 
być czas nie tylko rozmów o tym, co 
zmieniło się w mieście i co jeszcze 
należałoby poprawić, ale także 
dyskusji o nowych projektach 
– takich jak np. strefa przemysłu 
czasu wolnego. W sumie odbędzie 
się dziewięć spotkań. Rozmawiamy 
o nich z prezydent miasta Grażyną 
Dziedzic, która także dzieli się swoimi 
planami na najbliższe miesiące.

Spotkania z mieSzkańcami – wioSna 2018 
5.iV – czwartek, godz. 17.00  

– dla mieszkańców Wirku i Czarnego Lasu – SP nr 8, ul. Główna 1
9.iV – poniedziałek, godz. 17.00 

– Halemba – SP nr 27 (dawniej Gimnazjum nr 9), ul. Zamenhofa 12
12.iV – czwartek, godz. 17.00 – Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota 170

16.iV – poniedziałek, godz. 17.00 
 – Kochłowice – ZSO nr 3, ul. Oświęcimska 90

23.iV – poniedziałek, godz. 17.00 – dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia 
– MCK, ul. Piotra Niedurnego 69

26.iV – czwartek, godz. 17.00 – Ruda – MDK, ul. Janasa 28
7.V – poniedziałek, godz. 17.00 

– dla mieszkańców Goduli i Orzegowa – SP nr 36, ul. Bytomska 45
10.V – czwartek, godz. 17.00 

– Halemba – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka 9
14.V - poniedziałek, godz. 17.00  

– Bykowina – R.O.D. Sielanka, ul. Plebiscytowa

– Takie pytanie zadałam przed jesienną 
turą spotkań z mieszkańcami, więc nie spo-
sób do niego nie wrócić. Czy plany, że bę-
dzie Pani startowała w tegorocznych wybo-
rach samorządowych na stanowisko prezy-
denta, są aktualne?

– Owszem, planuję startować. Przyznam, 
że początkowo planowałam urzędować dwie 
kadencje, ale tą pierwszą trudno było nazwać 
kadencją prezydenta. Ja byłam „naczelnym 
strażakiem miasta”, gaszącym pożary. Udało 
mi się w trakcie tych pierwszych czterech lat 
doprowadzić do stabilizacji finansów publicz-
nych w mieście, co szczerze powiedziawszy, 
było cudem. Obecna kadencja jest zupełnie 
inna. Udało nam się zrealizować wiele projek-
tów i inwestycji, na które w pierwszej nie było 
po prostu szans. Obecnie moim priorytetem 
jest to, żeby nasze miasto stało się jeszcze bar-
dziej interesujące dla mieszkańców. Chcemy 
stworzyć centrum miasta z prawdziwego zda-
rzenia. Dlatego obecnie realizujemy projekt 
Traktu Rudzkiego oraz w przyszłej kadencji 
chcemy zamknąć ruch ulicą Niedurnego od 
Miejskiego Centrum Kultury do Huty Pokój 
z możliwością dojazdu tylko do posesji. Ma-
my już wstępną koncepcję takiego układu. 
Ponadto nadal będę stawiała na sport. Chce-
my przebudować obiekty TKS Slavia, bo 
uważam, że nasi tenisiści zasługują na obiekt 
z prawdziwego zdarzenia, bo przecież kiedyś 
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USŁUGI POGRZEBOWE I KREMACYJNE

tel. 32 24 00 388, 32 24 22 627 www.hofman-dompogrzebowy.pl

Pragniemy poinformować o otwarciu nowego punktu 
usług pogrzebowych Hofman.
Wyżej wymieniony punkt znajduje się w dzielnicy 

Bykowina przy ul. Gwareckiej 38.
W obiekcie znajduje się sala do pożegnań oraz chłodnia.

W czwartek (22.03) rudzcy radni dyskutowali po raz kolejny w tym roku. Podjęli także szereg 
uchwał, w tym m.in. dotyczących przyznania dotacji z budżetu miasta na dofi nansowanie prac 
konserwatorskich w kilku rudzkich kościołach oraz budynkach, a także dofi nansowania Dzien-
nego Domu Senior-WIGOR z programu „Senior+”, w konkursie do którego miasto przystąpiło 
już po raz czwarty.

Radni obradowali w marcu

Sympatycy ŚPR spotkali się w Rudzie Śl.
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Istotne jest to, że dzięki podjęciu uchwał o 
przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, 
odmalowane zostanie wnętrze Sanktuarium 
św. Józefa w Rudzie, remontowana będzie 
także wieża główna kościoła pw. Ścięcia św. 
Jana Chrzciciela w Goduli oraz przeprowa-
dzona zostanie renowacja elewacji budynku 
przy ul. Ks. Niedzieli w Bielszowicach i w 
trzech budynkach dawnego ratusza przy ul. 
Hlonda w Orzegowie. – Dotacje konserwa-
torskie w naszym mieście są przyznawane od 
niemal dwudziestu lat. Do 2003 roku można 
było udzielać dotacji na wszystkie zabytki, na-
tomiast w 2003 roku weszła w życie nowa 
ustawa o ochronie zabytków, która ograniczy-
ła to grono tylko do zabytków wpisanych do 
rejestru zabytków. To miało oczywiście okre-
ślone konsekwencje, bo nie każdy obiekt mógł 
uzyskać taką dotację i było to problematyczne 

prawie dla dwóch tysięcy obiektów w naszym 
mieście – tłumaczył podczas sesji Łukasz 
Urbańczyk, miejski konserwator zabytków. 
– Na szczęście ustawa podległa zmianom 
i teraz będzie można rozpocząć przyznawanie 
dotacji również na obiekty nie tylko wpisane 
do rejestru zabytków, ale także objęte ochro-
ną konserwatorską – dodał. 

W końcowej części sesji radni zgłaszali 
problemy, które dotykają mieszkańców po-
szczególnych dzielnic. Rudzianie zasygnali-
zowali m.in. potrzebę umieszczenia lustra 
przy wyjeździe z ul. Lecha na ul. Westerplat-
te, czy usunięcia spróchniałych drzew przy 
stadionie Wawel-Wirek. Informowali także o 
zakłócaniu ciszy w rejonie sklepów nocnych 
w Rudzie, czy bałaganie w pobliżu ul. Jan-
kowskiego. 

 Agnieszka Lewko

Spotkanie ŚPR w Rudzie Śląskiej
DEBATA

W piątek (23.03) w Domu Kultury w Rudzie 
Śląskiej-Bielszowicach odbyło się spotkanie 
Śląskiej Partii Regionalnej. W spotkaniu 
z mieszkańcami Rudy Śląskiej uczestniczyli 
liderzy ugrupowania – Henryk Mercik oraz Ilo-
na Kanclerz. Zaproszenie przyjęli Krzysztof 
Mejer, zastępca prezydent miasta Ruda Śląska, 
Tomasz Słupik, socjolog z Uniwersytetu Ślą-
skiego oraz Roman Kubica, przewodniczący 
rudzkiego koła Ruchu Autonomii Śląska.

Podczas spotkania rozmawiano na temat 
idei, programu, zamierzeń i fi larów, na któ-
rych opiera się Śląska Partia Regionalna oraz 
o tym, co udało się osiągnąć w trakcie ośmio-
letniej działalności w Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Dr Tomasz Słupik podkreślał kwe-
stię umacniania tożsamości i wielkie potrze-
by w tym temacie w zakresie edukacji. 
Krzysztof Mejer z kolei wskazywał na ko-
nieczność umacniania samorządności.  AW

REKLAMA

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 
ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych 

na terenie Miasta Ruda Śląska
Marzec/Kwiecień 2018r.

Lp. Adres lokalu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin oględzin 
lokalu

1

Ruda Śląska 7
– Kochłowice 

ul. Piłsudskiego 8/1 
lokal na parterze w budynku 

mieszkalnym

14,75 elektryczna 5,00 500,00 12.04.2018 r.
godz. 10.30

2

Ruda Śląska 7 
– Kochłowice 

ul. Kamienna 31/01
lokal na parterze w budynku 

mieszkalnym WMN

48,60 elektryczna, 
wod.kan., c.o. 10,00 1.000,00 12.04.2018 r.

godz. 11.30

3

Ruda Śląska 11 
– Bielszowice 

ul. Bielszowicka 114/2 
lokal na parterze w budynku 

mieszkalnym

49,50 elektryczna, 
wod.kan. 5,00 500,00 12.04.2018 r.

godz. 13.30

UWAGA !
Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu podatkowe-

go.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-

darki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 218, 
pokój nr 32 (świetlica).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w podanej wysokości na poszczególne lokale użytkowe 
przelewem na konto bankowe : ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 w terminie do 
dnia 13 kwietnia 2018 r. (data wpływu na konto Organizatora przetargu) lub w kasie Organizatora (ul. 1 Maja 218, 
kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.30 do 14.30, czwartek od godz. 7.30 do 16.30 (w tym prze-
rwa od godz. 14.30 do 15.00); piątek od godz. 7.30 do 13.00 w opisie podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 
18.04.2018 r. poz. nr…. (lp. lokalu użytkowego) z ogłoszenia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 13 kwietnia 2018 r. do sie-
dziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja 218, 41-710 Ruda Śląska – pokój 33 (II piętro) Biuro Eksploatacji) oraz 
złożenie stosownych oświadczeń.

Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz organizator przetargu mogą wycofać lokal użytkowy /garaż z przetargu bez 
podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remontu lokalu użyt-
kowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym licytowanego lokalu 
użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora przetargu.

Informacje o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oferowa-
nych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz oznaczony w świadcze-
niach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: www.mpgm.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Starostka – tel. 32 242-01-33 wew. 745 Biuro Eksploatacji MPGM TBS 
Sp. z o.o.
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czyli wszystko 
na remont,

wszystko na budowę
– Na wstępie pytanie – co nowego w fi rmie 

Nomax?
– W ostatnim czasie dużo u nas się działo.  

Podczas ostatnich miesięcy w fi rmie trwała roz-
budowa. Mamy nadzieję, że dzięki tej inwestycji 
sprostamy oczekiwaniom naszych klientów. Uda-
ło nam się powiększyć salę sprzedaży. 
Obecnie jej powierzchnia wynosi już 400 m2. 
Możemy magazynować towar na nowoczesnych 
regałach rolkowych wysokiego składowania 
o powierzchni 600 m2. Ponadto dla usprawnienia 
pracy obiekt wyposażony jest w dwie windy łą-
czące sale sprzedażowe z magazynem. 

– Co przygotowali Państwo dla klientów?
– Dzięki rozbudowie został znacznie poszerzo-

ny asortyment. Otrzymujemy wiele pozytywnych 
opinii od klientów, co nas bardzo cieszy. Przygo-
towując się do sezonu zakupiliśmy kolejny samo-
chód z rozładunkiem HDS. Na rozpoczynający 
się sezon przygotowaliśmy też cykl szkoleń. 
W tym momencie zapraszamy zarówno fi rmy wy-

konawcze, jak i klientów detalicznych, na wspól-
ne, poranne śniadania połączone z prezentacją 
nowinek budowlanych. Wszystkie terminy szko-
leń dostępne są w siedzibie fi rmy. 

– Czy pomysł z punktem wymiany butli ga-
zowych był trafi ony?

– Tak, jak najbardziej. Jesteśmy zadowoleni. 
Do tego sukcesu przyczyniły się konkurencyjne 
ceny. Odnotowaliśmy bardzo dużą sprzedaż za-
równo butli gazowych do kuchenek, jak i specja-
listycznych, używanych w budownictwie. 

– Co przyniesie nowy sezon?
– Liczymy na to, że rozbudowa oraz większa 

liczba personelu pozwoli nam na jeszcze większy 
rozwój fi rmy. 

– Jakie macie Państwo życzenia dla klien-
tów?

– Naszym klientom życzymy udanych zaku-
pów oraz spokojnych remontów, a na zbliżające 
się Święta Wielkanocne wiele radości i odpo-
czynku. 
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Przed nami najważniejsze chrześcijańskie święto.
To czas niosący radość, 

a także nadzieję na duchowe umocnienie,
będące źródłem pokoju, wiary

i siły w pokonywaniu codziennych trudności.

Wielkanoc to również czas
by sobie nawzajem przebaczyć

i odbudować to,
co w naszym życiu najważniejsze.

Niech nie zabraknie nam otwartości,
 zrozumienia i szacunku,

by te piękne święta stały się dla nas
prawdziwym odrodzeniem

i inspiracją do lepszego życia.

Radosnego Alleluja!

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Ruda Śląska, Wielkanoc 2018 roku

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych  

Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z nas wykorzysta 
ten okres czasu jak najlepiej.

życzy
Zarząd i Pracownicy

Tönsmeier Południe Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej
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,,Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, 
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa 

pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, 
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.” 

bł. Jan Paweł II 

7

zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.” 

Zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, 

nadziei i miłości.

Radosnego, 

wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań 

w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja.

Kazimierz Myszur
Przewodniczący Rady Miasta 

Ruda Śląska
wraz z Radnymi

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

a także kolorowych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą!

życzy
Klub Radnych 

,,Razem dla Rudy Śląskiej”
w składzie: 

Grzegorz Handler, 
Witold Hanke, 
Jacek Jarocki, 

Agnieszka Płaszczyk,
Krzysztof Rodzoch

oraz
członkowie Stowarzyszenia
„Razem dla Rudy Śląskiej”

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości, 
wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodzinnym
 oraz wesołego Alleluja 

życzy
Aleksandra Skowronek 

Przewodnicząca Koła Platf ormy Obywatelskiej RP
w Rudzie Śląskiej

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy 
wszystkim naszym Klientom, 

życzymy, aby wiosenna 
atmosfera, wiara i miłość nie opuszczały Państwa 

przez cały rok.

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Małgorzata Kuś

Ruda Śląska, ul. Królowej Jadwigi 17
tel. 32 248 26 14, www.zpm-kus.pl

FIRMA

z okazji Świąt Wielkanocy
składa wszystkim swoim Klientom
najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny 
okres będzie 
dla wszystkich
okresem zadumy, 
wyciszenia, 
wypoczynku
i prawdziwej 
radości.

Pogody ducha, zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzy
Dentystyka „Nad Kłodnicą”
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Ciepłych i udanych Świąt 
Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności 
i radości w życiu zawodowym 
i prywatnym

życzy
Zarząd i Pracownicy 
Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwa 
Budownictwa 
Społecznego 
Sp. z o.o. 
w Rudzie Śląskiej

Zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie 

rodziny i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja”.

Życzą właściciele Piekarni Poloczek 

wraz z pracownikami

Wszystkim Mieszkańcom  
z okazji Świąt Wielkiej Nocy  

życzymy  spokoju i radości, pogody ducha 
i miłości, uśmiechu i zrozumienia  

bliskich  przy  wielkanocnym stole.

 Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 
Rudzkiej Spółdzielni  Mieszkaniowej



Nawiązując do światowej akcji odbył się 
on pod hasłem „Woda i przyroda”. 
– Celem tego działania było zwrócenie 
uwagi na konieczność proekologicznego 
myślenia o wodzie, pokazanie jak natura 
samodzielnie radzi sobie z natu ralnymi 
procesami oczyszczania tego surowca oraz 
faktu, że ta właśnie metoda została zaadap-
towana w technologii oczyszczania wody 
i ścieków – podkreśla Grzegorz Rybka, pre-
zes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji Sp. z o.o. w Ru dzie Śląskiej. – Jak 
się okazuje, wiele pro blemów związanych 
z wodą może zostać rozwiązanych dzięki 
wskazówkom płynącym z doskonałości na-
tury. Na przykład zielona infrastruktura 
powinna łączyć środowisko naturalne z ob-
szarem zabudowanym i sprawiać, że mia-
sto stanie się bardziej przyjazne dla jego 
mieszkańców. Naturalne metody wykorzy-
stywane przez firmy wodociągowe w proce-
sie uzdat niania wody jak i oczyszczania 
ścieków są tu nie mniej ważne. Przykładem 
tego typu rozwią zań mogą być właśnie na-
sze oczyszczalnie – dodaje.

Dlatego też po raz kolejny zaproszono 
do udziału uczniów czwartych klas szkół 
podstawowych z Rudy Śląskiej. Istotne 
było to, by młodzi ludzie, mieszkańcy na-
szego miasta, zaprezentowali sposoby 
ochrony wody, jej rozsądnego używania, 
oraz jej znacze nia w przyrodzie. – Pragnę-
liśmy, żeby dzieci pochyliły się nad tym te-
matem, uzyskując jednocześnie świado-
mość, jak ważna jest woda w ich codzien-
nym życiu – zaznacza Małgorzata Kowal
czykSkrzypek z rudzkiego PWiK. 

W sumie do udziału w konkursie zgło
szono 30 prac, które dzieci przygotowały 

Woda sama w sobie daje odpowiedź na pytanie o to, jak problemy z niedoborem tego cennego surowca można 
rozwiązać za pomocą natury. Dlatego hasło przewodnie tegorocz nego Światowego Dnia Wody, który odbył się 
22 marca, brzmiało „Natura dla wody”. Tradycyjnie już Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
z Rudy Śląskiej zorganizowało z tej okazji konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Jego finał odbył 
się w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
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Woda widziana oczami 
wyobraźni dzieci

W ramach konkursu przyznano trzy główne nagrody i pięć wyróżnień. Oto laureaci, ich opiekunowie oraz wręczający nagrody. 

dowolną techniką plastyczną na formacie 
A3. A fantazja nie znała granic. – Najbar
dziej zwracaliśmy uwagę na artystyczną 
stronę danej pracy. Istotne były pomysł, 
kompozycja oraz rodzaj użytych materia-
łów plastycznych. Co ważne – prace zosta-
ły wy konane przez dzieci nie tylko przy 
wykorzy staniu tradycyjnych technik rysun-
kowych czy malarskich. Pojawiło się kilka 
prac, któ re łączyły w sobie wiele technik 
plastycz nych, w tym także koncepcje prze-
strzenne z użyciem materiałów z recyklin-
gu. Praca ta zresztą wygrała w konkursie 
– mówi Anna Magiera, plastyk oraz spe-
cjalista ds. marke tingu i promocji Domu 
Kultury w Rudzie ŚląskiejBielszowicach, 
który był współor ganizatorem konkursu.  
– Dzieci są świetną grupą, jeżeli chodzi  
o tego typu akcje, bo z jednej strony szcze-
rze potrafią podejść do danego problemu 
czy zagadnienia, a zara zem są coraz bar-
dziej świadomą grupą w zakresie racjonal-
nego gospodarowania surowcem – ocenia 
Małgorzata KowalczykSkrzypek.

Wspomnianą, przestrzenną pracę przy
gotowała Julia Pistelok ze Szkoły Podsta
wowej nr 24, która zdobyła pierwszą 
nagro dę. – W mojej pracy chciałam poka-
zać wodę, która wypływa z gór i rzeki 
oraz przepływa pomiędzy domami. Bar-
dzo się cie szę, że udało mi się wygrać 
– mówi Julia. Drugie miejsce zdobyła 
Zuzanna Wieczo rek z SP nr 7, która pod-
kreśliła, że na co dzień stara się uważać 
na to, ile zużywa wo dy. – Szczególnie 
kiedy się kąpię pilnuję, żeby woda nie la-
ła się na marne – wyjaśnia dziesięciolet-
nia Zuzia. Witold Żmudzki, również z SP 
nr 7, postawił na niestandar dowy prze-

kaz. – Przygotowałem lwa, który pije wo-
dę, myśląc o tym, że gdyby nie było wody, 
byłby on szkieletem – mówi Witold.

Ponadto zostały wręczone wyróżnie-
nia: Igorowi Molowi z Zespołu Szkolno
Przedszkolnego nr 2 (przyznane przez 
ty godnik „Wiadomości Rudzkie”); Blan-
ce Skuczeń ze Szkoły Podstawowej nr 21 
(przyznane przez firmę Silnet.pl); Mile-
nie Kubiś ze Szkoły Podstawowej nr 7 
(przy znane przez PWiK Sp. z o.o.); Jaku-
bowi Mrozkowi ze Szkoły Podstawowej 
nr 21 (przyznane przez Dom Kultury 
w Rudzie ŚląskiejBielszowicach) oraz 
Emilii Dio tallewi ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 (przyznane przez Miasto Ruda 
Śląska). – Jak co roku zainteresowanie 
dzieci było duże, co bardzo nas cieszy 
i utwierdza w tym, że warto organizować 
ten konkurs. Mam nadzieję, że dzięki na-
szym działa niom uda nam się wyeduko-
wać dzieci na świadomych użytkowników 
wody – podsumowuje pre zes Grzegorz 
Rybka.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Julia Pistelok z SP nr 24. 

Witold Żmudzki, zwycięzca trzeciej nagrody wraz z organizatorami konkursu.

Nagrodę w imieniu władz miasta wręczyła wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Nagrody wręczono także wyróżnionym. 

PWiK kolejny raz zorganizował finał  
konkursu w Domu Kultury  

w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. 

Prace, które zdobyły pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 
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Nowy Bytom zmienia się z roku na rok
Rozpoczynamy cykl dzielnicowych dodatków, w których z jednej strony będziemy pokazywać na zdjęciach, jak zmienia się nasze miasto, a także będziemy publiko-
wać ciekawostki o danej dzielnicy, a z drugiej strony – planujemy prezentować firmy, z usług których można skorzystać na miejscu. Na początek Nowy Bytom i jego 
ulice oraz budynki sprzed dawnych lat, a także zapowiedź tego, co w najbliższym czasie zmieni się w tej dzielnicy i w jakim kierunku będzie się ona rozwijała.

ulica niedurnego

Tak wyglądała ulica Niedurnego w latach 60. XX wieku...

...a tak fragment tej ulicy prezentuje się dzisiaj. 

szkoła

Sala gimnastyczna oraz szkoła przy obecnej  
ulicy Hallera w latach 1905-1910...

Fo
to

: J
O

...dziś budynki te nie zmieniły swojej  
funkcji i dalej służą edukacji. 

Fo
to

: J
O

wieża wodNa

To jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w Nowym 
Bytomiu – wieża wodna i zegar słoneczny w 1910 roku...

... obecnie fragment ten wygląda niemalże identycznie, 
z tym że miejsce pieszych zajęły samochody.

Fo
to

: J
O

kaufhaus

A to już perełka architektoniczna 
 Nowego Bytomia w 1909 roku...

...niewiele osób wie, że Kaufhaus to najstarszy  
dom handlowy w Polsce!  

Aktualnie dalej możemy tam znaleźć punkty usługowe. 

Fo
to

: A
L

poczta

Poczta przy skrzyżowaniu ulic Hallera i Niedurnego także 
pochodzi z lat 90...

...i także jest obiektem, który do dzisiaj spełnia swoją funkcję. Fo
to

: J
O

Czy wiecie, że wielki piec hutniczy z Nowego Bytomia ma szansę, 
by znaleźć się na limitowanej serii biletów KZK GOP? Trwa głosowa-
nie na „Symbole Metropolii”, które mogą trafić do szaty graficznej bi-
letów jednorazowych na lato 2018. W zestawieniu Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej Metropolii znalazło się 41 propozycji obiektów, a wśród 
nich właśnie rudzki wielki piec. Głosowanie w pierwszej turze prowa-
dzone jest na fanpage’u Metropolii GZM i potrwa do 30 marca do 
godz. 10. Do finału trafi 12 obiektów. Zwycięskich będzie 6.

ciekaWostka

W tym roku w Nowym Bytomiu szykuje się m.in. renowacja willi Florianka, przebudowa parkingu przy ul. Planty Kowalskiego oraz budowa parkingu przy ul. Markowej, modernizacja 
zabytkowego osiedla Kaufhaus oraz budynku przy ul. Niedurnego 75, a także rewitalizacja podwórka przy ul. Niedurnego 28 oraz wykonanie strefy wypoczynku w Parku Dworskim. 
Ponadto szykuje się modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, termomodernizacja oraz przebudowa 
budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także szereg innych remontów. Opracowana zostanie również dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Niedurnego od 
ul. Podgórze do ul. Planty Kowalskiego.  JO

Jak zmieNi się Nowy Bytom?

Archiwalne zdjęcia pochodzą z książki ,,Ruda Śląska dawniej i dziś” wydanej przez Śląskie Media Sp. z o.o.



11www.wiadomoscirudzkie.pl DODATEK DZIELNICOWY | 28.03.2018

bogata oferta produktów * promocyjne ceny
szybkie i przyjemne zakupy * miła obsługa 

szeroka gama usług * dobra lokalizacja

Przyjdź i zrób
zakupy u nas!!!

NOWY BYTOM

PRZERÓBKI
KRAWIECKIE

I SZYCIE FIRAN
Ruda Śląska-Nowy Bytom

Czarnoleśna 1

Tel. 536-465-558

41-709 Ruda Śląska
ul. Niedurnego 81

(naprzeciw Huty ,,Pokój”)
tel. 507-282-075

krzysztof.kocybala@gmail.com

• KOMPUTEROWA 
DIAGNOSTYKA SILNIKA

• MECHANIKA: PEŁEN ZAKRES
• WYMIANA ROZRZĄDU
• UKŁADY HAMULCOWE, 

SILNIKI I SKRZYNIE
• PRZYGOTOWANIE 

DO REJESTRACJI 
– MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI

• KONSERWACJA PODWOZIA
• PRZEGLĄD KLIMATYZACJI

PIEKARNIA | CUKIERNIA

ZAPRASZAMY
ul. Pokoju 1 – sklep Nett o

ul. Niedurnego 57

RUDA ŚL. 9, UL. PLANTY KOWALSKIEGO 
(100 M ZA BIEDRONKĄ) 

tel.  609 536 076, 790 503 803
wwww.tk-serwis.pl
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– Analiza wielu drobnych zmian, które zostały przyjęte od uchwa-
lenia dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wskazała, że konieczne jest przygotowanie kompleksowego opraco-
wania dla większych obszarów – tłumaczy Michał Pierończyk, za-
stępca prezydent miasta ds. zagospodarowania przestrzennego. 
– Takie podejście pozwala na lepsze ujęcie powiązań między zmia-
nami, a dzięki temu na prawidłowe kształtowanie ładu przestrzen-
nego – podkreśla.

– Podzieliliśmy miasto na cztery obszary, których granice wyzna-
czają ważne drogi – autostrada A4, ul. Zabrzańska i ul. 1 Maja. 
Przygotujemy więc cztery plany zagospodarowania, które będą 
przedmiotem osobnych uchwał Rady Miasta – mówi Daniel Nowok, 
naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM. – Ze względu 
na największą liczbę wniosków w sprawie zmiany ustaleń dotych-
czasowego planu, jako pierwszym zajęliśmy się obszarem wyznaczo-
nym przez ul. Zabrzańską od północy, ul. 1 Maja od zachodu, auto-
stradę od południa oraz wschodnią granicę miasta – dodaje. Obszar 
ten stanowi 28% powierzchni miasta (ok. 2180 ha).

Mieszkańcy mogli wpłynąć na kształt uchwalonego planu zago-
spodarowania trzykrotnie – najpierw zgłaszając wnioski przed 
opracowaniem projektu, a później zgłaszając uwagi do projektu po 
jego dwukrotnym publicznym wyłożeniu. Odbyła się również dys-
kusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Łącznie 
wpłynęło blisko 100 wniosków i uwag.

Kolejność prac nad planami zagospodarowania przestrzennego 
dla pozostałych części miasta jest następująca:

– obszar na południe od autostrady A4 – trwa uzyskiwanie opinii 
i uzgodnień, wyłożenie publiczne planowane jest w najbliższych 
miesiącach,

Rada Miasta Ruda Śląska uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, au-
tostradą A4 oraz wschodnią granicą miasta. To pierwsza z czterech części, na które zostało podzielone miasto w ramach kompleksowej aktualizacji po-
przedniego planu, uchwalonego dla całego obszaru Rudy Śląskiej w 2006 roku.

Nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w Rudzie Śląskiej

– obszar ograniczony od południa autostradą A4, od wschodu 
ul. 1 Maja, od północy ul. Zabrzańską i od zachodu granicą miasta 
– przystąpienie do sporządzenia planowane jest na kwiecień br.,

– obszar na północ od ul. Zabrzańskiej – początek prac planowa-
ny jest na 2019 r.

Obowiązujący dotychczas miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ruda Śląska został uchwalony w czerwcu 
2006 r. Od tego czasu wprowadzono w nim około 100 zmian. Prace 
nad nowym planem poprzedziło uchwalenie w marcu 2015 r. nowe-
go studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta – dokumentu o bardziej ogólnym charakterze, 
z którym plan musi być zgodny. Podczas ostatniej sesji radni przy-
jęli również uchwałę stwierdzającą, że studium jest aktualne i nie 
wymaga zmiany.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się 
z dwóch części. Jedna z nich to mapa, na której poszczególne ob-
szary oznaczone są różnymi kolorami i symbolami, zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem. Druga część zawiera opis użytych symboli 
oraz szczegółowe uregulowania dotyczące kształtowania krajobra-
zu w mieście. Po odnalezieniu na mapie interesującego nas obszaru 
i sprawdzeniu, jakim symbolem jest oznaczony, możemy w części 
opisowej sprawdzić, jakie jest jego przeznaczenie i w jaki sposób 
może być zagospodarowany.

Najwygodniejszą formą zapoznania się z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ruda Śląska jest sko-
rzystanie z Publicznego Systemu Informacji Przestrzennej, dostęp-
nego w Internecie pod adresem psip.rudaslaska.pl. Po wybraniu 
modułu „planowanie przestrzenne” zobaczymy mapę oznaczoną 
kolorami i symbolami planu. Wśród informacji, które możemy wy-

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” zapewnia atrakcyjne zajęcia.

– Obserwowane procesy demografi czne prowadzą do osłabienia 
funkcji rodziny i ograniczenia jej roli w zaspokajaniu potrzeb osób 
starszych i niesamodzielnych – zauważa Anna Krzysteczko, zastęp-
ca prezydent miasta ds. społecznych. – Z drugiej strony coraz wię-
cej osób osiąga zaawansowany wiek, z którym wiąże się prawdopo-
dobieństwo wystąpienia niepełnosprawności, często obłożnej cho-
roby, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na usługi opie-
kuńcze oraz opiekę całodobową w domach pomocy społecznej. 
Z tego powodu staramy się, żeby nasze placówki, które zajmują się 
pomocą w tym zakresie, działały w pełni profesjonalnie i na wyso-
kim poziomie. Udaje się to między innymi dlatego, że skutecznie 
pozyskujemy różnego rodzaju dotacje – dodaje.

Ponad 200 tys. złotych dofi nansowania otrzyma Dzienny Dom „Senior-WIGOR” z Programu Wieloletniego „Senior+”. Jest on 
realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Miasto brało udział w konkursie organizowanym w ra-
mach Programu już po raz czwarty, a otrzymana dotacja jest maksymalną kwotą, jaką można dostać w tegorocznej edycji. 
Pieniądze wzbogacą ofertę Domu, z którego korzysta 60 mieszkańców miasta powyżej 60. roku życia. Placówka funkcjonuje już 
38 lat.

„Senior-WIGOR” z dofi nansowaniem!

świetlić dla interesującego nas terenu, znajduje się również odno-
śnik do części opisowej planu. Uchwała Rady Miasta zostanie 
uwzględniona w PSIP po wejściu w życie, co nastąpi po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego. Z planem można się też zapoznać w Urzędzie Mia-
sta (pokój 319), a wszelkich informacji na jego temat udziela Wy-
dział Urbanistyki i Architektury pod nr tel. 32 244-90-00, (wew. 
3191 lub 3193). WG

– Uzyskane dofi nansowanie pozwoli na zwiększenie aktywnego 
uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, rozwinięcie oferty proz-
drowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej i ki-
nezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej 
i opiekuńczej – mówi Halina Ignor, dyrektor Dziennego Domu „Se-
nior – WIGOR”.

Dofi nansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „Se-
nior+” otrzymało 214 nowych placówek, a 224 już istniejące otrzy-
mały wsparcie fi nansowe na zapewnienie bieżącego funkcjonowa-
nia. Warto podkreślić, że Ruda Śląska brała udział w konkursie po 
raz czwarty i tym razem kwota dofi nansowania wyniosła 216 tys. 
złotych. – Jest to maksymalna kwota dofi nansowania, jaką można 
było uzyskać w tegorocznej edycji konkursu – mówi Krystian Mo-
rys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie 
Śląskiej.

Ze świadczeń Dziennego Domu mogą korzystać osoby w wieku 
60+, skierowane na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, zwłasz-
cza osoby nieaktywne zawodowo, o zmniejszonej sprawności psy-
chofi zycznej oraz znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. 
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, nie odrywając człowieka od śro-
dowiska rodzinnego, pomaga swoim podopiecznym w zaspokaja-
niu codziennych potrzeb. Obok wyżywienia i rehabilitacji zapew-
nia osobom starszym ciekawe formy rekreacji, zajęcia na basenie, 

spacery z kijami do nordic walking, relaks w grocie solnej, zabawy 
przy muzyce czy wycieczki krajoznawcze. – Myślę, że dla pensjo-
nariuszy to drugi dom, w którym nawiązują nowe znajomości i przy-
jaźnie, miło i aktywnie spędzają czas, obchodzą urodziny i święta 
– zauważa Halina Ignor.

Warto podkreślić, że obecnie w Rudzie Śląskiej ponad 35 tys. 
osób jest w wieku powyżej 60 lat. Oprócz Dziennego Domu „Se-
nior-WIGOR” w mieście działają również placówki, które oferują 
seniorom całodobową opiekę. Są to: Dom Pomocy Społecznej „Se-
nior” w Orzegowie przeznaczony dla 180 osób przewlekle soma-
tycznie chorych oraz Dom Pomocy Społecznej przy Ośrodku 
„Święta Elżbieta” w Rudzie, przeznaczony dla 90 osób w pode-
szłym wieku. Na terenie miasta funkcjonują również placówki pry-
watne: Dom Opieki „Senior” przy ul. Słowackiego w Wirku, Dom 
Opieki „Familia” przy ul. Wyzwolenia i Zakład Pielęgnacyjno-
Opiekuńczy przy ul. Cegielnianej w Kochłowicach. ASSeniorom nie brakuje pozytywnej energii, wigoru i humoru.
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Ruda Śląska pozyskała pieniądze z Ministerstwa Edukacji Narodowej na doposażenie szkolnych bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa. Chodzi o kwotę 220 tys. zł, która zostanie przeznaczona na zakup nowych książek dla 19 placówek oświatowych. Kolejne 55 tys. zł dołoży miasto ze 
swojego budżetu. 

Nowe książki w szkolnych bibliotekach
– Zależy nam na tym, by podnieść po-

ziom czytelnictwa wśród dzieci i młodzie-
ży w mieście. Myślę, że poprzez zwiększe-
nie liczby dostępnych książek w bibliote-
kach oraz uatrakcyjnienie oferty, uda się 
ten cel osiągnąć – mówi prezydent mia-
sta Grażyna Dziedzic. – Ważne jest, by 
dzieci w swoim czasie wolnym sięgały po 
książki. Muszą mieć do wyboru szeroki 
wachlarz literatury młodzieżowej w za-
sięgu ręki, czyli w tym przypadku w każ-
dej szkolnej bibliotece – dodaje. 

Ruda Śląska otrzymała wsparcie fi-
nansowe dla 19 placówek oświatowych. 
18 szkół otrzymało dofinansowanie 

z budżetu państwa po 12 tys. zł, a jedna 
szkoła podstawowa 4 tys. zł. Miasto 
musiało zapewnić wkład własny w wy-
sokości 20%, czyli łącznie 55 tys. zł. 

Dzięki otrzymanym środkom szkolne 
biblioteki zakupią książki, o wyborze 
których zdecydują wspólnie nauczycie-
le, uczniowie i rodzice. Nie mogą to być 
podręczniki.

Wsparcie finansowe na zakup nowo-
ści wydawniczych w 2018 roku otrzy-
mają szkoły podstawowe nr: 2, 3, 4, 5, 
8, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 
36, 40, 41 oraz Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 5.

Przypomnijmy, że Ruda Śląska nie 
po raz pierwszy pozyskała dodatkowe 
pieniądze na zakup książek do szkol-
nych bibliotek. W 2017 r. miasto otrzy-
mało na ten cel z budżetu państwa  
125 tys. zł. Kolejne 25 tys. zł dopłaco-
no z miejskiej kasy. Dzięki temu udało 
się wzbogacić książnice w dziewięciu 
placówkach oświatowych. – Po kon-
sultacjach zdecydowaliśmy się na za-
kup popularnych lektur, m.in.: „Ze-
msty”, „Kamieni na szaniec”, „Opo-
wieści wigilijnej”, czy „Opowieści z Na-
rnii” oraz znanych książek dla dzieci 
i młodzieży, m.in.: „Dziennika cwa-

niaczka”, „Magicznego drzewa”, „Ba-
śnioboru”, „Koszmarnego Karolka”, 
czy książek z serii „Czytam sobie”  
– tłumaczy Katarzyna Binias, bibliote-
karka w Szkole Podstawowej nr 13 
im. A. Szklarskiego.

Obecnie trwa nabór wniosków do in-
nego programu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej – Aktywna Tablica. Ma on 
na celu rozwijanie szkolnej infrastruk-
tury oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych. Rudzkie 
placówki będą wnioskować po raz 
pierwszy o takie dofinansowanie. 

Wstępnie chęć udziału zgłosiło  
29 szkół. Termin składania wniosków 
upływa 15 kwietnia br.

Szkoła będzie mogła otrzymać z bu-
dżetu państwa wsparcie finansowe  
w maksymalnej wysokości 14 tys. zł. 
W takim przypadku trzeba będzie 
wnieść wkład własny w kwocie  
3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania 
wyniesie wówczas 17,5 tys. zł.

W ramach programu szkoły podsta-
wowe mogą zostać wyposażone w ta-
blice interaktywne, projektory, głośniki 
czy interaktywne monitory dotykowe.

BP

Na remont budynku przy ul. ks. Józefa Niedzieli 22 miasto przekaże 140 tys. zł.

Dotacje konserwatorskie z miejskiego budżetu już nie tylko dla zabytków wpisanych do rejestru wojewódzkiego. Teraz o dofinansowanie będą mogli się 
starać także właściciele obiektów wpisanych do ewidencji gminnej. Taką uchwałę podjęła rudzka Rada Miasta. Podczas ostatniej sesji radni przegłosowali 
też przyznanie kolejnych dotacji do remontów zabytkowych obiektów. Zostały one przyznane na prace konserwatorskie w dawnym ratuszu w Orzegowie, 
budynku mieszkalnym przy ul. ks. Niedzieli 22 w Bielszowicach, kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli oraz Sanktuarium św. Józefa w Rudzie.

Konserwator dopłaci do renowacji
– Wymóg wpisu do rejestru mocno 

ograniczał potencjalny krąg zaintereso-
wanych dotacją – podkreśla prezydent 
Grażyna Dziedzic. – Na bieżąco dofi-
nansowywaliśmy remonty na osiedlach 
robotniczych oraz wymagające nie-
ustannej konserwacji kościoły. Mam na-
dzieję, że wprowadzone zmiany pomogą 
przywrócić blask wszystkim tym obiek-
tom, których właściciele sami nie daliby 
sobie rady z remontem. W szczególności 
chodzi o osoby prywatne – dodaje.

– Do tej pory, zgodnie z ustawą  
o ochronie zabytków i opiece nad  
zabytkami, miasto mogło dofinansowy-
wać jedynie obiekty wpisane do woje-
wódzkiego rejestru zabytków. Po zmia-
nach zapisów ustawowych możliwe jest 
dotowanie także prac konserwator-

skich, restauratorskich i robót budow-
lanych przy zabytkach znajdujących się 
również w gminnej ewidencji zabytków  
– mówi dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk, 
miejski konserwator zabytków.

Przypomnijmy, że w ramach dotacji 
właściciel obiektu sfinansować może, 
obok prac remontowych, sporządzenie 
ekspertyz technicznych, przeprowa-
dzenie badań konserwatorskich, archi-
tektonicznych lub archeologicznych, 
wykonanie potrzebnej dokumentacji, 
opracowanie programu prac oraz pro-
jektu budowlanego. Przy rozpatrywa-
niu wniosku o udzielenie dotacji 
uwzględniany jest m.in. stan zachowa-
nia obiektu, jego wartość artystyczna 
i historyczna oraz wysokość zaangażo-
wanych środków własnych.

Wniosek o udzielenie dotacji na dofi-
nansowanie prac do urzędu miasta na-
leży złożyć do 1 września roku poprze-
dzającego przeprowadzenie zaplano-
wanych prac. Termin ten jednak nie 
dotyczy prac interwencyjnych, wynika-
jących z zagrożenia zabytku. – Do 
wniosku należy dołączyć dokument po-
twierdzający posiadanie prawa do za-
bytku, kopię decyzji o wpisie do rejestru 
lub wydruk karty adresowej z gminnej 
ewidencji zabytków, pozwolenia na 
prowadzenie prac, zgodę ewentualnych 
współwłaścicieli na prowadzenie robót 
oraz kosztorys lub wycenę prac – wy-
mienia Marta Lip-Kornatka z Biura 
Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Pokłosiem ostatniej sesji Rady Mia-
sta, obok uchwały zmieniającej obo-

wiązujące przepisy, są też uchwały po-
zwalające dofinansować prace przy 
dwóch rudzkich świątyniach. 300 tys. 
zł na remont wieży głównej kościoła 
ma otrzymać parafia pw. Ścięcia Jana 
Chrzciciela, zaś 310 tys. zł trafi 
do sanktuarium św. Józefa z przezna-
czeniem na remont i malowanie wnę-
trza. – Planowane przez parafię w Ru-
dzie działania będą stanowić pierwszy 
etap prac związanych z remontem wnę-
trza świątyni – informuje dr inż. arch. 
Łukasz Urbańczyk.

W tym roku dzięki dotacji wyremon-
towane zostaną też dach i elewacja bu-
dynku przy ul. ks. Józefa Niedzieli 22 
w Bielszowicach oraz trzy elewacje bu-
dynku dawnego ratusza położonego przy 
ul. Hlonda w Orzegowie. Miasto na re-
mont tego pierwszego budynku przekaże 
140 tys. zł, zaś drugiego – 120 tys. zł.

– Na remonty zabytkowych „pere-
łek” w tym roku przeznaczyliśmy 2 mln 
zł – mówi wiceprezydent Michał Pie-
rończyk. – Pierwsze dotacje zostały 
przyznane podczas lutowej sesji Rady 
Miasta. Podjęte uchwały dotyczyły 
dwóch budynków mieszkalnych przy  
ul. Raciborskiej i czterech rudzkich 
świątyń – w Orzegowie, Nowym Byto-
miu, Kochłowicach oraz Bielszowicach 
– tłumaczy.

Do wojewódzkiego rejestru zabyt-
ków wpisanych jest 110 obiektów 
z Rudy Śląskiej. Z kolei w ewidencji 
gminnej, prowadzonej od 2013 r., fi-
gurują 2174 zabytki. Są to nie tylko 
budynki, ale także schrony bojowe, 
krzyże przydrożne, kapliczki, zabu-
dowania industrialne, parki i cmenta-
rze. 

DRTego roku odnowione mają zostać trzy elewacje budynku dawnego ratusza przy ul. Hlonda w Orzegowie.
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ORGANIZACJA FORMA DZIAŁALNOŚCI TERMIN MIEJSCE

RUDZKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU 

(RUTW)
tel. 32 244-20-80

WYKŁADY:

Siedziba Rudzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku
ul. L. Tołstoja 13 41-709 
Ruda Śląska (Czarny Las) 

tel. 32 244-20-80

Prawidłowe zasady 
zdrowego żywienia dla 

osób starszych – Agnieszka 
Kaszuba – dietetyk

19.04.2018 r. 
godz. 15.00 

SEMINARIA:

Socjologia 
– dr Wanda Witek-Malicka

5.04.2018 r. 
godz. 15.00

Spacerkiem dookoła 
świata – Kazachstan 
– Damian Szołtysik

12.04.2018 r.
godz. 15.00

Literatura 
– dr Jolanta Szcześniak

13.04.2018 r. 
godz. 14.00

AKADEMIA FILMOWA

Film 
„Jestem najlepsza”

6.04.2018 r. 
godz. 16.30

Kino „Patria” 
ul. Chorzowska 3 

41-709 Ruda Śląska 
(Nowy Bytom)

KLUBY:

Klub dyskusyjny RUTW poniedziałki 
godz. 10.00-12.00

Miejskie Centrum Kultury 
im. H. Bisty 

41-709 Ruda Śląska 
ul. P. Niedurnego 69 

(Nowy Bytom)

Kawiarenka RUTW wtorki 
godz. 10.30-12.30

Siedziba Rudzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku 
ul. L. Tołstoja 13, 41-709 
Ruda Śląska (Czarny Las) 

tel. 32 244-20-80

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 24.04.2018 r. godz. 10.00 Dom Kultury 
w Rudzie Śląskiej ul. E. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska (Bielszowice)

Fundacja Aktywni 
Społecznie „As”

Klub Seniora 
(tel. kontaktowy 

– Krystyna Pospieszczyk 
503-954-266) 

11.04.2018 r. 
godz. 17.00-19.00

Osiedlowy Dom Kultury 
„Country” 

ul. Sztygarska 9 
41-705 Ruda Śląska

(Bykowina)

Osiedlowe Kino „Oko”
– wstęp wolny 

(tel. kontaktowy 
– Ewa Chmielewska 

602-359-572)

4.04.2018 r. 
godz. 17.30-20.00

Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 21

ul. Grzegorzka 8 
41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)

Osiedlowy Dom Kultury 
„Country” 

tel. 32 240 70 90

Gimnastyka dla Seniorów
i nie tylko!

każdy wtorek 
i czwartek 

godz. 17.45-18.45

Osiedlowy 
Dom Kultury „Country” 

ul. Sztygarska 9 
41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)

Centrum Inicjatyw 
Społecznych 

„STARA BYKOWINA”

Spotkanie koleżeńskie pt. 
„Perfekcyjna Pani Domu” 

(prowadzi p. Antonina 
Majnusz tel. 604 334 747)

każda środa godz. 
9.00-12.00

CIS Stara Bykowina 
ul. 11 Listopada 15 
41-705 Ruda Śląska 

(Bykowina)

Malarstwo, śpiew
zajęcia 

bezterminowo 
zawieszone

Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów 

Policyjnych

Spotkanie członków z 
nowym Zarządem 

i Komendantem Miasta
3.04.2018 r.

Komenda Miejska Policji 
w Rudzie Śląskiej 
ul. Gen. Hallera 9 

41-709 Ruda Śląska 
(Nowy Bytom)

Krąg Seniorów Związku 
Harcerstwa Polskiego 

(tel. 511 532 077)

Zbiórki 
rozrywkowo-informacyjne

10.04.2018 r. godz. 
16:00

Dom Harcerza ul. Szczęść 
Boże 4 41 - 700 Ruda 

Śląska (Ruda)

Sekcja Emerytów 
i Rencistów Związku 

Nauczycielstwa Polskiego
Wiosenne spotkanie Sekcji 10.04.2018 r. Restauracja „Wawelska” 

Ruda Śląska (Ruda)

„CO SŁYCHAĆ 
U RUDZKICH SENIORÓW”

Z inicjatywy Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska raz w miesiącu „Wiadomości Rudzkie” 
informują mieszkańców naszego miasta o bieżących zajęciach, imprezach 

i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, kluby i związki działające 
na rzecz seniorów w Rudzie Śląskiej. 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

tel. 32 244-24-13

Koło nr 1 – Ruda Śląska-Ruda

Spotkanie członków Koła 3.04.2018 r.,
godz. 15.00

Restauracja „Pianka” 
Ruda Śląska 

Koło nr 3 – Ruda Śląska-Godula

Zabawa wiosenna 5.04.2018 r. Restauracja „Biały Dom” 
– Paniówki

Wycieczka do Wisły – 
Jawornika 18.04.2018 r. Wisła – Jawornik

Koło nr 4 – Ruda Śląska-Orzegów

Spotkanie w Kole przy 
kawie i herbacie

każda środa 
miesiąca, godz. 

12.30-14.00

 ul. Orzegowska 62 
41-704 Ruda Śląska

(Orzegów)

Koło nr 5 – Ruda Śląska-Bykowina

Spotkanie w Kole oraz 
zebranie

druga środa 
miesiąca,

godz. 15.00

Salka parafi alna przy 
ul. Siekiela 41-705

Ruda Śląska (Bykowina)

Koło nr 6 – Ruda Śląska-Halemba

Spotkania w Kole 
każdy poniedziałek 

miesiąca, godz. 
12.30-14.30 

Klub Koła – Miejska 
Biblioteka Publiczna 

Filia Nr 18  
ul. 1 Maja 32, 41-706 

Ruda Śląska (Halemba)

Wycieczka 
– Kazimierz Dolny, Lublin, 

Sandomierz

w dniach
17-19.04.2018 r.

Koło nr 7 – Ruda Śląska-Kochłowice

Spotkania członków Koła 
przy kawie i herbacie 

każdy wtorek 
miesiąca, 

godz. 9.00-12.00

ul. Solna 5 
41-707 Ruda Śląska 

(Kochłowice)

Koło nr 9 – Ruda Śląska-Nowy Bytom

Spotkanie jubilatów 19.04.2018 r.
Restauracja „Violinowa 

Gospoda” – Ruda Śląska 
(Wirek)

Wycieczka do Ustronia 23.04.2018 r.

Koło nr 10 – Ruda Śląska-Wirek

Spotkania w Kole 
przy kawie

każdy wtorek 
miesiąca, godz. 

14.00-17.00 oraz 
każdy piątek 

miesiąca, godz. 
9.00-13.00

Restauracja „Violinowa 
Gospoda” – Ruda Śląska 

(Wirek)

Wycieczka 25.04.2018 r. Kalety – Ośrodek Zielona

Koło nr 11 – Ruda Śląska-Bielszowice

Spotkanie w Klubie 
każdy poniedziałek 

miesiąca 
godz. 9.00

Siedziba Koła,  
ul. Ks. Niedzieli 

Ruda Śląska 
(Bielszowice)

UWAGA:

Wydawanie legitymacji na 
przejazdy ulgowe PKP

wtorki i czwartki 
godz. 9.00-12.00

Siedziba PZERiI 
ul. Markowej 22 

41-709 Ruda Śląska 
(Nowy Bytom)

Organizacja wczasów 
letnich w góry, nad morze  

oraz zagranicę

telefon kontaktowy: 
32 244-24-13

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SENIORÓW! 
Pozostałe organizacje zapraszamy do współpracy i przesyłania swoich ofert do 16 kwietnia 2018 r.  Dyżury Radnych Rady 

Seniorów Miasta Ruda Śląska odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 11.00-12.00 w sali nr 211 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska. Kontakt: Urząd Miasta Ruda Śląska, Kancelaria Rady Miasta, tel. 32 342 36 05, e-mail: rada@ruda-sl.pl. 

Koordynator projektu: tel. 505 008 772, e-mail: k.niestroj@gmail.com

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 

wszystkim Rudzianom życzenia radosnych, 

zdrowych i spędzonych 

w rodzinnym gronie Świąt 

składa 
Józef Osmenda 

Przewodniczący Rady Seniorów 
Miasta Ruda Śląska wraz z Radnymi 
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Witaj wiosno! 
NOWy BytOm 

W środę (21.03) do Rudy Śląskiej zawitała 
wiosna! A wszystko to za sprawą rudzkich 
przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola  
nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola nr 17, które 
śpiewem i radosnymi okrzykami starały się 
przywołać cieplejszą porę roku do naszego 
miasta. – Dzieci bardzo tęskniły za wiosną i już 
od dawna czekały na cieplejsze dni. Dlatego 
postanowiły przegonić zimę i hucznie oraz ra-
dośnie przywołać do nas wiosnę. Wcześniej 
w przedszkolu zrobiliśmy marzannę, gaik oraz 
kolorowe kwiaty, które rozdawaliśmy prze-
chodniom na rynku. Słońce mocno zaświeciło, 
dlatego czujemy, że wiosna już od nas nie 
odejdzie – podkreśliła Magdalena Bogacka, 
nauczycielka z Miejskiego Przedszkola nr 4 
w Rudzie Śląskiej. – Cały tydzień rozmawiali-
śmy o tym, że niedługo pożegnamy zimę 
i wkrótce powitamy wiosnę. Dzieci przygoto-
wały różne wiosenne symbole na jej przyjście. 
Chcieliśmy też wspólnie z innymi przedszkola-
kami wykrzyczeć naszą radość z nadejścia 
wiosny – dodała z kolei Grażyna Borowska, 
nauczycielka z Miejskiego Przedszkola nr 17.  
Po świętowaniu powitania wiosny dzieciom 
rozdano cukierki. Natomiast w przedszkolach 
najmłodsi wzięli udział w różnych zajęciach 
związanych z tą porą roku. AL

Wiosnę na rynku przywitały dzieci 
z dwóch rudzkich przedszkoli. 

Fo
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Kolorowe skarpetki w ZSP nr 7
RudA

K.S. 27 Orzegów na kartkach papieru
RudA

O historii klubu sportowego K.S. 27 
Orzegów oraz o sporcie orzegowskim moż-
na było usłyszeć we wtorek (20.03) w Mu-
zeum Miejskim im. M. Chroboka. W pla-
cówce odbyło się spotkanie z autorami 
książki „Historia K.S. 27 Orzegów”, czyli 
Krzysztofem Gołąbem, Jerzym Poradą 
i Ernestem Talagą. 

– Książka ta powstała z sympatii i miło-
ści do małej ojczyzny. Chcemy przypomnieć 
mieszkańcom Rudy Śląskiej, że sport 
w Orzegowie istniał od bardzo dawna. To 
jest właściwie książka o całym orzegow-
skim sporcie, ale z naciskiem właśnie na 
K.S. Orzegów – zaznaczył Krzysztof Gołąb 

W ZSP nr 7 obchodzono Światowy 
Dzień Zespołu Downa. 
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Dzień Kolorowej Skarpetki odbył się 
w środę (21.03) w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 7 w Rudzie. W ten spo-
sób społeczność szkolna wraz z uczniami 
z innych rudzkich szkół i przedszkoli ob-
chodziła Światowy Dzień Zespołu Downa. 
Wspólne świętowanie było także dobrą 
okazją do powitania wiosny. 

– Wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizo-
wać to wydarzenie w ramach kampanii 
edukacyjno-informacyjnej na rzecz osób  
z Zespołem Downa. Kolorowe skarpetki nie 
do pary to symbol niedopasowania społecz-
nego i genotypowego, z jakim borykają się 
osoby z Zespołem Downa – tłumaczyła Jo-
anna Szwajnoch, dyrektorka Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie Ślą-
skiej. I właśnie w ramach wspólnego świę-
towania młodzież z ZSP nr 7 założyła skar-
petki nie do pary, okazując tym samym so-
lidarność z osobami z Zespołem Downa. 

Oni są po prostu utalentowani
KOchŁOWice

Już po raz szósty uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 20 
wzięli udział w Dniu Talen-
tów. Warsztaty i pokazy arty-
styczne, sportowe, kulinarne 
oraz muzyczne, a także spo-
tkania z zagranicznymi stu-
dentami to tylko niektóre 
atrakcje, jakie w czwartek 
(22.03) czekały na dzieciaki. 
– Nasza szkoła może pochwa-
lić się tytułem Szkoły Odkryw-
ców Talentów, dlatego znowu 
postanowiliśmy zorganizować 
Dzień Talentów – zaznaczyła Katarzyna 
Szuba, dyrektorka Szkoły Podstawowej  
nr 20 im. M. Konopnickiej. – Uczniowie 
cieszą się na ten dzień, bo mogą się spełniać 
artystycznie, rozwijać swoje rozmaite talen-
ty, a także zainteresować się nowymi spra-
wami i zaprezentować swoje umiejętności 
większemu gronu odbiorców – dodała. 
W tym roku uczniowie uczestniczyli nie tyl-
ko w różnych warsztatach, ale także spotka-
li się ze studentami z zagranicy – z Gruzji, 

Dzieci uczestniczyły w wielu  
pokazach i warsztatach. 

Korei, Ukrainy, Białorusi i Rosji – którzy 
opowiadali na temat kultury i zwyczajów 
w krajach, z których pochodzą. Warsztaty 
dla dzieci poprowadzili także instruktorzy 
sportowi oraz rodzice uczniów. – W Dniu 
Talentów uczestniczą wszyscy uczniowie 
naszej szkoły. Staramy się kierować ich na 
zajęcia, które rozwijają ich dotychczasowe 
umiejętności, ale także na takie, gdzie mogą 
nauczyć się czegoś nowego – podkreśliła 
Katarzyna Szuba.  AL

Pasja na Ficinusie
WiReK

Spektakl „Pasja” w wykonaniu Teatru 
A mogli zobaczyć rudzianie, którzy we 
wtorkowy wieczór (20.03) odwiedzili zabyt-
kowe osiedle Ficinus. Przedstawienie odby-
ło się w kościele ewangelicko-augsburskim 
w ramach comiesięcznych twórczych spo-
tkań na Ficinusie. Kameralny i nastrojowy 
wygląd wireckiego kościoła doskonale wpi-
sał się w scenografię przedstawienia. – Stale 
współpracujemy z wieloma artystami na 
Śląsku, w Polsce i za granicą, współtworząc 
przedstawienia zarówno kameralne, jak 
i wielkie widowiska, w których udział bierze 
300-500 wykonawców – mówił Leszek Styś, 
dyrektor artystyczny Teatru A. – W ciągu 
ponad 20 lat działalności występowaliśmy 
w niemal całej Europie – dodał. Warto do-
dać, że „Pasja” w reżyserii Mariusza Kozub-
ka, założyciela i pierwszego dyrektora arty-
stycznego Teatru A, po raz pierwszy odegra-
na została w marcu 2000 roku w kościele 
pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Spektakl jest zestawieniem tekstów autor-
skich scenarzysty, fragmentów biblijnych, 
tradycyjnych pieśni pasyjnych i wielkanoc-
nych oraz zapisu misterium Quem quaeritis? 
(Kogo szukacie?).  AL

WyciĄG Z OGŁOSZeNiA O PRZetARGu

PReZydeNt miAStA 
RudA ŚlĄSKA 

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-

Bielszowicach przy ulicy Wojciecha Kossaka 
z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Ruda Śląska

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 21.02.2018 r. 
zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograni-
czonego z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska jest nie-
zabudowana nieruchomość gruntowa własności Gminy miasta Ruda Śląska, 
położona w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Wojciecha Kossaka, sta-
nowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 3901/120 o powierzchni 
1209 m2, użytki: Ps-iV, R-V, obręb Bielszowice, zapisaną na karcie mapy 4 oraz 
w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr KW Gl1S/00020419/4. W dziale iii księgi figuruje wpis : „Właściciele wy-
kazów nr 363 i 477 Bielszowice przyznali sobie wzajemnie i ich następcom 
prawnym prawo drogi wymienione w rozprawie z dnia 10.02.1890 r. – tu prze-
niesiono i wpisano z księgi wieczystej Bielszowice 363 dnia 6.11.1969 r. – tu 
przeniesiono z księgi wieczystej kw 8207”; dział iV wolny jest od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/lXi/2006 Rady 
miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006 r. ogłoszoną  w dzienniku urzędowym 
Województwa Śląskiego Nr 84 poz. 2383 z dnia 20.07.2006 r., działka nr 
3901/120 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol 
planu MN1).

Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu; przez działkę 
przebiega skarpa bezpośrednio przyległego zbiornika wodnego, okresowo 
w zależności od występujących warunków atmosferycznych występują pro-
blemy hydrologiczne związane z powierzchniowym odprowadzaniem wód 
deszczowych, jak również podnoszeniem się zwierciadła wód w zbiorniku; 
zwierciadło wody w zbiorniku jest zmienne w zależności od występujących 
opadów atmosferycznych i może powodować okresowe zalewanie przyle-
głego terenu, a co za tym idzie przedmiotowej nieruchomości; działka jest 
niezagospodarowana, porośnięta trawą i drzewami, posiada dojazd z drogi 
publicznej ul. Wojciecha Kossaka. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach 
publicznych ( t.j. dz.u. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) obiekty budowlane powin-
ny być usytuowane w odległości co najmniej 6,00 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni ulicy Wojciecha Kossaka. W celu budowy zjazdu z drogi publicznej na 
przedmiotowy grunt należy wystąpić odrębnym tokiem postępowania do Wy-
działu dróg i mostów tut. urzędu z wnioskiem o wydanie warunków budowy 
zjazdu. 

cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 106.000,00  zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny 

podatek od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 9.05.2018 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu 
Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają 
się z pełną treścią ogłoszenia (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku 
urzędu miasta Ruda Śląska i na portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.
pl) i w terminie do dnia 2.05.2018 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 
5.300,00 zł, z dopiskiem „wadium – ul. Kossaka” przelewem na rachunek ban-
kowy: 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: ponie-
działek – środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, piątek 8.00-14.00 oraz przed 
otwarciem przetargu przedłożą Komisji Przetargowej wymagane dokumenty 
i oświadczenia. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej 
przyczyny.

informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

– Do świętowania Światowego Dnia Zespo-
łu Downa zaprosiliśmy także przedszkola 
i szkoły z Rudy Śląskiej oraz naszych znajo-
mych. Na  zdjęciach z tej imprezy można 
zresztą zobaczyć, jak wiele osób się do nas 
przyłączyło i z nami świętowało – dodała 
Joanna Szwajnoch.  AL

dyrektor Muzeum Miejskiego. – Skupiamy 
się przede wszystkim na nieistniejącym już 
klubie sportowym K.S.27 Orzegów. Klubie, 
który powstał w 1927 roku, a działał do lat 
70. XX wieku i skupiał wiele sekcji, gdzie 
dominującymi w okresie międzywojennym 
była piłka nożna i boks – dodał. 

Podczas spotkania promocyjnego w mu-
zeum można było nie tylko poznać historię 
sportu orzegowskiego i samej publikacji, 
ale również pooglądać plansze ze zdjęciami 
nawiązującymi do K.S.27 Orzegów, a także 
kupić wspomnianą książkę, która dostępna 
jest w Muzeum Miejskim oraz w siedzibie 
Towarzystwa Miłośników Orzegowa. AL

Fo
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21 lat.
Studentka 
Administracji 
Publicznej w Wyższej 
Szkole Bankowej. 
Chciałaby pracować 
w służbach 
mundurowych. 
Interesuje się sportem 
oraz motoryzacją. 
Lubi podróżować.
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Wybierz Miss Czytelników ,,WR”
Prezentujemy czternaście kandydatek do tytułu Miss Rudy Śląskiej 2018. Podobnie jak w latach ubiegłych, również nasi Czytelnicy mogą wybrać swoją miss. Głosować można za pomocą SMS-ów, na 
naszej stronie internetowej www.wiadomoscirudzkie.pl oraz na naszym fanpage’u: www.facebook.com/WR.wiadomosciRudzkie/. Aby oddać głos za pomocą SMS-a wystarczy wysłać wiadomość o tre-
ści: miss.numerkandydatki na numer 71100 (np. miss.15). Koszt SMS-a wynosi 1 zł  + VAT (tj.1,23 zł z VAT). Na głosy czekamy od 14 marca od godz. 8.00 do 25 kwietnia do godz. 12.00. Podczas gali 
fi nałowej, która odbędzie się 28 kwietnia, jurorzy wybiorą Miss Rudy Śląskiej oraz wręczą pozostałe tytuły.

1. Mira Gruszczyk
23 lata. 
Swój wolny 
czas w dużej 
mierze poświęca 
modelingowi. 
Spełnia się w tym, 
co robi i zawsze 
stara się czerpać 
z życia wszystko, 
co najlepsze. 
Uwielbia podróże. 

21 lat. 
Swoją przyszłość 
wiąże głównie 
ze sceną oraz 
wokalistyką. Udziela 
się charytatywnie 
w Domu Pomocy 
Społecznej. Wolny 
czas uwielbia spędzać 
na podróżowaniu 
i kocha Pieniny.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Rudzie Śląskiej. 
W przyszłości chce 
zostać asystentką 
stomatologiczną. 
W wolnym czasie 
biega i chodzi na 
siłownię.

17 lat. 
Uczy się 
w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 5 na kierunku 
technik obsługi 
turystycznej. 
Jej pasjami są 
akrobatyka 
sportowa i taniec.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 o profi lu technik 
usług fryzjerskich. 
W wolnym czasie czyta 
książki i uprawia sport. 
W przyszłości zamierza 
zostać trenerem 
personalnym.

23 lata.
 Studentka trzeciego 
roku Pedagogiki 
Wczesnoszkolnej 
w Wyższej Szkole 
Bankowej. Ma na swoim 
koncie kilka nagród 
zdobytych w konkursach 
wokalnych. W wolnych 
chwilach aktywnie 
spędza czas na siłowni. 

19 lat. 
Tegoroczna maturzystka. 
Uczy się w na kierunku 
technik technologii 
odzieży. Uczestniczka 
konkursów dla młodych 
projektantów mody. 
W przyszłości zamierza 
stworzyć własną markę. 
Lubi pływanie i dobrą 
książkę.

18 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 1 w Rudzie 
Śląskiej w klasie 
o profi lu teatralnym. 
Uwielbia gotowanie 
dla przyjaciół 
i rodziny. 

19 lat.
Dużą wagę przykłada 
do rozwoju osobistego. 
Próbuje swych sił 
w różnych dziedzinach 
takich jak teatr, sport czy 
wolontariat. Jednak to 
taniec podbił jej serce. 
W wolnym czasie lubi 
poświęcić się dobrej 
lekturze.

18 lat. 
Uczennica Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 4 w Rudzie 
Śląskiej. Do niedawna 
zawodniczka w klubie 
lekkoatletycznym 
TL Pogoń Ruda 
Śląska. Interesuje się 
podróżowaniem oraz 
modelingiem.

19 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Rudzie 
Śląskiej. Interesuje 
ją sport i zdrowy 
tryb życia. Swoja 
przyszłość wiąże 
z dietetyką. 

22 lata.
Od najmłodszych lat 
pasjonuje ją scena, 
aktorstwo i występy 
wokalne. Swoją 
przyszłość wiąże 
z kosmetologią. 
Studia na tym 
kierunku zamierza 
rozpocząć jesienią 
tego roku.

2. Andżelika Łach 3. Monika Konopka 4. Mirela Małagocka

5. Martyna Marek
16 lat. 
Uczennica 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
nr 2 w Rudzie 
Śląskiej. Interesuje 
się chemią i biologią. 
W wolnym czasie 
chętnie sięga po 
ołówek i szkicuje 
przyrodę oraz ludzi.

6. Oliwia Hałupka 7. Weronika Dewar 8. Aleksandra Kocyba 9. Weronika Kier

10. Aleksandra Kęska 11. Patrycja Szczurowska 12. Karolina Niedworok 13. Angelika Kadzimierz 14. Anna Sznapka 
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„W świecie wielkich słów  
gubią się znaczenia.” 

Johann Wolfgang 
Goethe

MAKSYMA NA MARZEC 2018

41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12, http://www.rsm.com.pl, e-mail: rsm@rsm.com.pl
Telefony: Centrala (32) 248-24-11, tel./fax (32) 248-43-22 w. 292 NIP 641 001 03 37 
Konto: BZ WBK SA I/O Ruda Śląska 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415, PKO BP SA I/O Gliwice 43-1020-2401-0000-0302-0039-3751

Stronę redaguje Gabriela LUTOMSKA

Rudzka Spółdzielnia MieSzkaniowa

ADMINISTRACJA NR 1 – GODULA, ORZEGÓW

LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
Lp.  Nazwa obiektu, adres  Zakres rzeczowy Wykonanie
1. Zasoby A-1 Wymiana stolarki okiennej 99 055,33
  Refundacje za wymianę stolarki okiennej 4 349,00
2. Heleny Uszczelnienie przewodu wentylacyjnego 2 278,39
 Modrzejewskiej 14 a w kuchni i łazience 
3. Heleny Modrzejewskiej 1 c 2 515,64
4. Heleny Uszczelnienie przewodu kominowego  3 464,65
 Modrzejewskiej 14 b  wentylacyjnego w kuchni masą SKD 
5. Karola Goduli 25 b Uszczelnienie przewodu dymowego  3 599,66
  pokojowego masą SKD 
6. Podlas 20,  Wymiana opraw oświetleniowych  11 705,25
 a, b, c, d, e, f  na oprawy z czujnikiem ruchu i zmierzchowym
7. Bytomska 7, 7 a 3 186,72
8. Czereśniowa 7, 7 a, 7 b 13 309,78
9. Czereśniowa 5, 5 a, 5 b 3 329,93
10. Podlas 22 e 1 767,37
11. Heleny Wymiana opraw oświetleniowych 7 398,87
 Modrzejewskiej 20, a, b  i rozdzielni głównej 
12. Czereśniowa 3, 3 a Wymiana opraw oświetleniowych,  28 963,49
  wlz, skrzynek rozdzielczych
13. Antoniego Tiałowskiego  62 202,12
 9, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d 
14. Przedszkolna 7 b, IV p. Wymiana rozdzielnicy piętrowej 1 759,86
15. Heleny Wymiana opraw oświetleniowych  413,55
 Modrzejewskiej 8 a, 8 b  na elewacji budynku 
16. Stanisławy Wysockiej/  Budowa oświetlenia ścieżki osiedlowej 84 868,34
 Kard. Augusta Hlonda
17. Joanny 9 Konserwacja kominów i dachu 5 892,65
18. Podlas 10 Naprawa dachu 14 448,45
19. Stara 5, 5 a Remont dachu i kominów  28 919,17
  oraz wymiana obróbek blacharskich
20. Joanny 3 Naprawa, konserwacja kominów  4 456,29
  oraz wykonanie obróbek blacharskich
21. Zasoby A-1 Wymiana wodomierzy w lokalach 114 711,81
  mieszkalnych i użytkowych 
22. Przedszkolna 5 b Remont instalacji domofonowej 2 538,00
23. Przedszkolna 11 b 2 052,00
24. Przedszkolna 13 2 052,00
25. Przedszkolna 7 2 818,20
26. Podlas 10 d 2 268,00
27. Podlas 22 b 2 246,40
28. Podlas 22 c 2 246,40
29. Heleny Modrzejewskiej 1, 1 d 5 076,00
30. Przedszkolna 9 2 538,00
31. Podlas 24 3 823,20
32. Przedszkolna 5 2 538,00
33. Fabryczna 6 3 348,00
34. Heleny Modrzejewskiej 14 2 738,88
35. Podlas 18 3 823,20
36. Heleny Modrzejewskiej 1 a 2 538,00
37. Podlas 36/2, 5, 8, 11 Wymiana pionu 7 816,27
  wod.-kan. kuch-łazienk
38. Joanny 7/1, 5, 9, 13, 17 Wym.pionu wod.-kan.  15 223,06
  w kuchni i łazience
39. Joanny 9/2, 6, 10, 14, 18 Wymiana pionu 7 277,44
  wod.-kan. w łazience
40. Przedszkolna 12 Wymiana odcinka kanalizacji 2 521,04
  wew. w piwnic.
41. Podlas 12 e/1, 3, 5, 7, 9 Wymiana pionu wod.-kan.  9 340,40
  w łazience
42. Wojciecha Wymiana pionu zimnej wody w kuchni 4 668,63
 Bogusławskiego 7/4, 8, 12, 16, 20
43. Bytomska 5 b/1, 4, 7, 10, 13 Wymiana pionu zimnej wody  4 825,53
  w łazience
44. Podlas 36 d/3, 6,  Wymiana pionu zimnej wody 10 547,90
 9, 12, 15 w łazience i wc
45. Fabryczna 6/3, 7,  Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni  7 228,16
 11, 15, 19
46. Przedszkolna 12/3,  Wymiana pionu zimnej wody w łazience 5 470,16
 9, 15, 21, 27
47. Przedszkolna Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 8 311,97
 13 a/1, 3, 5, 7

48. Podlas 4/2, 8, 14,  Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 17 451,37
 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62
49. Joanny 11/2, 6,  Wymiana pionu wod.-kan. w wc 9 019,37
 10, 14, 18
50. Podlas 2/21, 27,  Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni i łazience 24 506,09
 33, 39, 45, 51, 57, 63
51. Podlas 2/3, 9, 15 Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni i łazience 7 777,80
52. Podlas 6/4, 9, 15, Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 17 354,68
 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63
53. Przedszkolna 7 a Wymiana poziomów kanalizacyjnych 8 091,85
54. Kardynała Augusta Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 10 453,73
 Hlonda 5/3, 7, 11, 15, 19
55. Fabryczna Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 10 490,43
 6/1, 5, 9, 13, 17
56. Podlas 4/6, 12,  Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni  13 683,1
 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66
57. Podlas 12 b/2,  Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 10 566,61
 4, 6, 8, 10
58. Heleny Modrzejewskiej Wym. pionu wod.-kan. w łazience 10 529,92
 8 a/2, 4, 6, 8, 9
59. Stanisławy Wysockiej Wymiana pionu 5 649,18
 29/4, 8, 12, 16, 20 zimnej wody w łazience
60. Kardynała Augusta Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni  7 127,92
 Hlonda 7/2, 6, 10, 14, 18
61. Karola Goduli 25 c Wymiana pionu wod.-kan.  10 061,71
 /lokal użytk., 2, 4, 6, 7 kuchenno-łazienkowego 
62. Podlas 24/4, 7, 12, 17, 22 Wymiana pionu wod.-kan. 15 556,19
  w kuchni i łazience
63. Antoniego Wymiana pionu wod.-kan.w kuchni i łazience 15 784,76
 Tiałowskiego 9 d/1, 4, 7, 10, 13
64. Czereśniowa Wymiana pionu zimn.wody kuchenno-łazienkowego 5 584,44
 5 b/1, 4, 7, 10, 13 
65. Kardynała Augusta Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 8 620,78
 Hlonda 5/4, 8, 12, 16, 20
66. Podlas 4/1, 7, 13,  Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 17 544,54
 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61
67. Podlas 20 e/3,  Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 9 442,03
 6, 9, 12, 15
68. Podlas 18/3,  Wymiana pionu wod.-kan. w kuchni  7 774,54
 6, 11, 16, 20
69. Heleny Modrzejewskiej Wymiana pionu wod.-kan.  9 822,68
 20a/5, 5, 8, 11 kuchenno-łazienkowego 
70. Joanny 7/2, 6, 10, 14, 18 Wym. pionu wod.-kan. w kuchni  6 358,21
71. Joanny 28 c/1, Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 11 470,12
 4, 7, 10, 13
72. Karola Goduli 25 Wymiana pionu wod.-kan. w łazience 7 587,51
 /lok.użytkowy, 2, 4, 6
73. Joanny 28/3,  Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego  5 393,98
 6, 9, 12, 15  zimnej wody 
74. Heleny Modrzejewskiej Wymiana pionu wod.-kan.  9 694,62
 1 b/ 1, 4, 7, 10, 13  kuchenno-łazienkowego 
75. Podlas  Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 10 162,2
 12I/2, 4, 6, 8, 10 
76. Czereśniowa Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 9 458,27
 16 a/4, 8, 12, 16, 20
77. Joanny Wymiana pionu wod.-kan. kuchenno-łazienkowego 10 534,97
 28 b/3, 6, 9, 12, 15
78. Podlas 10 c/7, 8 Usunięcie nieszczelności na pionie  1 938,90
  instalacji gazowej 
79. Podlas 36 e/9 980,41
80. Podlas 6/4 1 616,53
81. Czereśniowa 7/8, 9 1 682,50
82. Kard. Augusta Hlonda 7/1, 2 1 830,68
83. Przedszkolna 5/15 Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 1 512,03
84. Podlas 8/11 2 148,78
85. Czereśniowa 16 c/1 1 792,10
86. Wojciecha Bogusławskiego 14/19 2 060,65
87. Wojciecha Bogusławskiego 14/17 2 086,64
88. Wojciecha Bogusławskiego 14/20 1 923,47
89. Wojciecha Bogusławskiego 14/13 2 657,77
90. Podlas 8/10 2 539,46
91. Podlas 20A a/4 2 209,00
92. Czereśniowa 7 a/11  1.725,83
93.  Podlas 24/1  2 088,59
94. Heleny Modrzejewskiej 8 b/3 2 069,05
95. Kardynała Remont poziomej instalacji gazowej 5 771,06
 Augusta Hlonda 1

96. Kardynała Augusta Hlonda 5 5 691,25
97. Wojciecha Bogusławskiego 7 6 048,99
98. Wojciecha Bogusławskiego 9 6 048,99
99. Stanisławy Wysockiej 31 5 931,19
100. Podlas 14 6 461,12
101. Podlas 10 c 4 176,85
102. Podlas 36 a 4 547,58
103. Przedszkolna 13 b 3 223,72
104. Czereśniowa 5 Remont parkingu 128 896,88
105. Przedszkolna 5 Rozbudowa parkingu 26 279,10
106. Przedszkolna 9 Wykonanie miejsc parkingowych 36 900,00
107. Podlas 4 Remont nawierzchni asfaltowych 36 900,00
108. Podlas 22 Remont chodnika 17 828,31
109. Podlas 12 Remont chodników 27 583,12
110. Czereśniowa 5 Wykonanie placyków gospodarczych 4 000,00
111. Królowej Jadwigi 6/1 Remonty pustostanów 7 691,82
112. Karola Goduli 25/5 3 866,44
113. Podlas 12 d, 12 e Usunięcie nieszczelności wraz  3 698,16
  z dociepleniem dylatacji pomiędzy klatkami
114. Kard. Augusta Roboty remontowe na instalacji c.o. 4 410,36
 Hlonda 7/19, Podlas 26/4,
 Podlas 4/64, Fabryczna 2/18 
115. Przedszkolna 7 2 699,61
116. Stanisławy Wysockiej 29,  4 957,85
 Podlas 12 c/9, Wojciecha Bogusławskiego 14 
117. Podlas 2/39 1732,81
118. Stanisławy Wysockiej 31 956,86
119. Królowej Jadwigi 6 a/2 Montaż instalacji c.o. (pustostan) 4 665,11
120. Os. Podlas Remont placów zabaw 34 879,21
121. Przedszkolna 13/Stara 5 4 040,21
122. Podlas 14/2 Naprawa spękanej ściany 3 718,94
123. Podlas 26 Wymiana drzwi wejściowych do budynku 3 107,59
124. Podlas 2 Wymiana drzwi do wejścia na dach 555,25
125. Podlas 14 Wymiana drzwi do wózkowni, naprawa tynków 863,02
126. Heleny Modrzejewskiej 20 a Wymiana drzwi do piwnicy 836,47
127. Joanny 11,  Wymiana szyb bezpiecznych w drzwiach  950,96
 Przedszkolna 13,  wejściowych 
 Czereśniowa 7 b, Podlas 20 f
128. Zasoby A-1 Wymiana samozamykaczy,  3 393,79
  stopek i rygli drzwiowych
129. Czereśniowa Częściowe malowanie klatek schodowych  4 851,77
 3, 3 a, 3 b po robotach elektrycznych 
130. Zasoby A-1 Montaż nawiewników 4 553,28
131. Przedszkolna 5 Montaż okładzin poręczowych 1 296,00

TERMOMODERNIZACJA
132. Stanisławy Wysockiej 29 Docieplenie budynku  726 519,78
  i roboty dodatkowe
133. Stanisławy Wysockiej 31 752 174,33
134. Heleny Modrzejewskiej 8 1 154.482,28
135. Heleny Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna 1 650,00
 Modrzejewskiej 8 przed dociepleniem budynku
136. Heleny Modrzejewskiej 14 1 650,00
137. Heleny Modrzejewskiej 20 1 650,00
138. Podlas 18 1 100,00
139. Podlas 24 1 100,00
140. Królowej Jadwigi 6, 6A a 1 100,00
141. Adama Huloka 5 700,00
142. Królowej Jadwigi 6, 6 a Mapa własności 676,50
143. Adama Huloka 5 676,50
144. Królowej Audyt energetyczny, projekt budowlany 9 114,30
 Jadwigi 6, 6 a
145. Adama Huloka 5 8 413,20
146. Joanny 3 Audyt energetyczny  1 599,00
147. Joanny 7 1 599,00
148. Joanny 9 1 599,00
149. Joanny 11 1 599,00
150. Fabryczna 2 1 599,00
151. Fabryczna 6 1 599,00

PAWILONY
152. Dyrekcja,  Roboty remontowe 5 821,82
 Administracja nr 1, Klub Jowisz
153. Podlas 34 Remont nawierzchni asfaltowych 1 747,97
  Konserwacja kominów i położenie papy  29 270,11
  termozgrzewalnej na dachu 

Realizacja rzeczowego funduszu remontowego za 2017 r. 
Jak co roku podajemy wykonanie rzeczowe funduszu remontowego za ubiegły rok
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154. Joanny 14 Wymiana wodomierzy 1 162,00
  Wymiana drzwi do magazynu (2 szt.) 1 653,97
  Wymiana okna w wc 800,51
  Wymiana instalacji c.o. 109 274,74
  Naprawa kominów i czap kominowych, 29 531,23
  murów ogniowych oraz ocieplenie kominów
  Konserwacja dachu 20 469,51
	 	 Montaż	instalacji	monitoringowej	 4	014,00
155.	Hlonda	3	 Konserwacja	kominów	i	położenie	papy		 29	686,18
  termozgrzewalnej na dachu 
  Rozbudowa parkingu 59 914,98

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

Lp.  Nazwa obiektu, adres  Zakres rzeczowy Wykonanie
1. Zasoby A-2 Wymiana okien u lokatorów 67 414,38
	 	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 10	905,00
 Pokoju 3,3 a Wymiana okien na kl. schodowej 9 264,84
	 Ks.	J.	Szymały	8	c	 jw.	 6	434,21
 J. S. Dworaka 9 Wym. st. drzwiowej na kl. schodowej 4 643,49
 J. Markowej 15 jw. 2 136,52
 Ratowników 7 a jw. 3 124,44
2.	 Ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	 Wykonanie	odcinka	drogi	dojazdowej	 71	203,41
	 Ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	 Utwardzenie	naw.	parkingowej	 28	130,42
 Pokoju 10 Wykonanie chodnika 25 300,19
	 Obr.	Westerplatte	13	 Wykonanie	dojazdu	do	parkingu	 1	498,59
	 Obr.	Westerplatte	9	 Wykonanie	miejsc	parkingowych	 36	572,25
	 Obr.	Westerplatte	9	c,9	d	Poszerzenie	miejsc	parkingowych	 17	279,74
	 Obr.	Westerplatte	10	Wykonanie	remontu	schodów	terenowych	 4	277,95
 J. S. Dworaka 11 Wykonanie chodnika 24 351,21
 Smolenia 2 Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych 16 998,22
 Objazdowa 15-17 Remont drogi dojazdowej 79 020,21
3.	 Obr.	Westerplatte	9	b,	c,	d	Malowanie	klatek	schodowych	 30	503,98
	 Obr.	Westerplatte	10	 jw.	 30	544,08
 Pokoju 8 jw. 15 066,24
	 P.	Niedurnego	38	 Malowanie	wejść	do	klatek	schodowych	 18	205,88
4.	 Obr.	Westerplatte	 Wym.	R.G.,T.M.,przeniesienie	liczn.	 26	353,16
	 11b,	11d	 na	kl.	schodową	oraz	wym.
	 	 opraw	oświetl.	na	energooszczędne
	 Obr.	Westerplatte	11c,	d	 Wym.	WLZ,R.G.,R.L.,T.M.	 31	301,88
	 Obr.	Westerplatte	17,	a,	b	 Wym.	WLZ,R.P.,T.M.	 40	339,27
	 	 oraz	opraw	oświetl.	klatek	schod.
	 Obr.	Westerplatte	17	a,	d	 Wymiana	rozdzielnicy	głównej	 12	955,13
	 Obr.	Westerplatte	17	c,	d	 Wym.	WLZ,R.P.,T.M.	 29	128,95
 Objazdowa 15, 17 Modernizacja inst. domofonowej 5 514,48
	 Objazdowa	15,	17	Modern.	inst.	i	osprzętu	oświetl.	klatek	schod.	 17	991,57
 P. Niedurnego 38 Rozbudowa serwera monitoringu 22 832,49
 P. Niedurnego 38 Roboty odgromowe 15 723,62
 Ratowników 7, 9 jw. 7 965,16
 Pokoju 16 jw. 2 823,61
 J. S. Dworaka 9, 9 a Wyk. cyfrowej inst. domofonowej 18 030,60
 Ratowników 7 a Modernizacja inst. domofonowej 4 548,28
 Chorzowska 23, 23 a jw. 8 029,89
	 Obr.	Westerplatte	13	Wym.	opraw	oświetl.	z	czujnikiem	ruchu	 20	518,92
	 Obr.	Westerplatte	6	 jw.	 10	099,91
 J. S. Dworaka 11, 11 a jw. 19 782,04
	 Spółdzielcza	1	 jw.	 10	611,68
 J. S. Dworaka 11 Rozbudowa monitoringu 4 762,68
	 Objazdowa	5	 Przeb.	inst.	elektr.	zasilającej	mieszkanie	nr	9	 3	168,40
5. Chorzowska 23 b Wymiana pionu wod.-kan. w mieszkaniach 24 949,19
 Chorzowska 29, 29 c jw. 16 389,48
 Pokoju 16 jw. 16 075,00
 Pokoju 20 jw. 10 144,42
 J. Markowej 15 a, c jw. 28 239,32
 J. Markowej 17, a jw. 16 786,79
	 Ks.	J.Szymały	6	a,	8	a	 jw.	 42	960,10
 Ratowników 9 b jw. 10 683,72
 Kolista 7 c, 5, 5 a jw. 34 690,12
 Pokoju 3, 3 a jw. 31 110,12
	 Spółdzielcza	1	 jw.	 29	600,94
	 Spółdzielcza	7	 jw.	 10	442,37
	 Obr.	Westerplatte	15	d	 jw.	 4	519,53
	 Obr.	Westerplatte	8	b,	10	a	 jw.	 14	764,27
	 Obr.	Westerplatte	13	d	 jw.	 9	628,03
 Smolenia 4 jw. 10 534,97
	 Ks.	J.	Szymały	12	 jw.	 20	188,05
 P. Niedurnego 38 a jw. 10 148,07
 J. S. Dworaka 11 a Wym. pionu z. w., cyrkulacji i kanalizacji 35 723,06
 J. S. Dworaka 9 c jw. 30 293,81
 P. Niedurnego 38 Wymiana pionu kanal. sanitarnej 17 812,90
 P. Niedurnego 38 a, 38  Wym. poziomu kanal. sanit. 15 551,44
  i deszczowej w piwnicy
 Chorzowska 23 c jw. 11 820,55
 Smolenia 2 Wym. pionu wod.-kan. oraz 21 600,27
  poziomu kanal. w piwnicy
	 P.	Niedurnego	38	 zab.	wodom.	red.	ciśnień	dla	inst.	p.	poż.	 5	547,31
 J. S. Dworaka 11 Remont inst. kanalizacji sanitarnej 9 760,01
 Objazdowa 15 jw. 5 903,25

	 Obr.	Westerplatte	8	Wym.	pionu	kanal.	sanitarnej	i	deszczowej	 13	051,36
 P.Niedurnego 38 Wypompowanie wody z piwnic 2 613,98
 Pokoju 8 Wymiana poziomów gazowych 4 420,39
 Pokoju 10 jw. 4 420,39
 Pokoju 12 jw. 4 420,39
 Pokoju 16 jw. 9 138,97
 Pokoju 20 jw. 4 420,39
 Kolista 5 jw. 17 643,13
	 Spółdzielcza	3	 jw.	 18	022,94
 Smolenia 6 jw. 10 976,28
 J. Markowej 17 jw. 18 688,26
 Objazdowa 5 a jw. 28 553,29
	 Ks.	J.	Szymały	4	,6,	8	 Usunięcie	nieszczelności	na	inst.	gazowej	 262,51
	 Ks.	J.	Szymały	10,	12	 jw.	 298,78
 Chorzowska 25 jw. 244,20
 Smolenia 2 jw. 1 629,18
 Smolenia 6 jw. 2 827,59
 Smolenia 4 a jw. 941,53
	 Obr.	Westerplatte	11	a	 jw.	 941,53
	 Ks.	J.	Szymały	6	 Wymiana	wodomierzy	w	mieszkaniach	 5	916,24
 Kolista 7 jw. 6 364,44
 Objazdowa 17 jw. 8 329,88
 J. S. Dworaka 9 jw. 46 158,53
 J. S. Dworaka 11 jw. 16 994,45
 P. Niedurnego 38 jw. 1 075,32
	 Spółdzielcza	7	 jw.	 179,28
 Chorzowska 23 jw. 537,84
6.	 Obr.	Westerplatte	10	 Remont	daszków	 21	224,81
	 	 nad	wejściami	do	kl.	schod.
	 Obr.	Westerplatte	10	 Naprawa	i	czyszczenie	 18	206,93
	 	 osłon	balkonowych
	 Obr.	Westerplatte	10	 Roboty	dociepleniowe	poza	audytem	 332	233,36
	 Obr.	Westerplatte	9	 Uszczelnienie	przew.kominowych	 4	269,58
	 Obr.	Westerplatte	6,	8	d	 jw.	 9	772,85
	 Obr.	Westerplatte	11	 jw.	 10	455,64
 Ratowników 7 a,7 b jw. 9 448,08
	 Objazdowa	7	 Ocieplenie	ścian,białkowanie	suszarni	 1	852,49
	 Objazdowa	5	 Uszczelnienie	z	dociepleniem	fundamentu	 15	252,31
	 P.	Niedurnego	38	 Przebudowa	pomieszczeń	gospodarczych	 11	640,21
	 P.	Niedurnego	38	 Wyk.	i	m-aż	kieszeni	do	 6	675,37
  zamków, zabud. samozam.
	 Objazdowa	15	 Zabudowa	daszków	nad	wejściami	 21	239,29
	 Objazdowa	17	 Udrożnienie	dylatacji	 23	641,75
 Objazdowa 15, 17 Rem. kominów i inst. odgromowej 33 931,27
	 Objazdowa	15,	17	 Licowanie	cokołów	oraz	ścian	 25	970,34
 Objazdowa 17, 15 Roboty dociepleniowe poza audytem 220 531,46
 Objazdowa 13 Projekt budowl. dla zmiany 12 045,39
	 	 sposobu	użytkowania
 Objazdowa 13 Roboty dodatkowe poza audytem i projektem 25 828,17
	 Objazdowa	13,	15,	17	 Wyk.	ociepl.	sufitów	 24	796,75
  oraz wyk. nawiewów do kl. schod.
	 Spółdzielcza	5	 Uszczelnienie	fundamentów	 15	252,31
	 Spółdzielcza	1	 Naprawa	posadzki	i	tynków	 5	400,00
	 Spółdzielcza	7b	 Naprawa	segmentu	dachu	 11	912,80
	 Ratowników	7	 Remont	zadaszeń	wejść	do	kl.	schod.	 18	061,24
	 Spółdzielcza	3	 Zabudowa	nawiewników	w	kl.	schodowych	 5	096,58
	 Ks.	J.	Szymały	6	 jw.	 5	096,58
	 Ks.	J.	Szymały	10	 jw.	 5	096,58
 Ratowników 7, 9 jw. 6 795,46
 P. Niedurnego 38 Roboty dodatkowe po wym. pionu wod.kan. 4 956,97
	 Pokoju	16	 Dostawa	i	m-aż	detektorów	c.o.	 4	644,05
 Objazdowa 5, 5 a jw. 3 996,00
 Pokoju 16 Zabudowa nasad kominowych 3 963,19
 J. S. Dworaka 11 jw. 507,05
	 Ks.	J.	Szymały	6	 jw.	 9	732,40
 Pokoju 16 Remont przew. kom. ponad dachem 24 426,81
 Ratowników 7 ,9 Remont kominów ponad dachem 39 209,38
	 Ks.	J.Szymały	6	 jw.	 21	934,15
	 Ks.	J.	Szymały	6	 Wyk.i	m-aż	rozet	na	wylotach	przew.kominowych	 9	921,47
 J. S .Dworaka 11, 9 Zabudowa zestawu zabawowego 32 971,86
	 Kolista	3,5,7	 Dostawa	urządzeń	zabawowych	 14	154,69
	 Obr.	Westerplatte	6,8,10	 jw.	 5	850,35
	 Obr.	Westerplatte	6,8,10	 Naprawa	stopnic	schodowych	 6	852,77
	 Obr.	Westerplatte	11	 Opracowanie	dokumentacji		 6	088,50
  projektowej miejsc parkingowych
	 J.	S.	Dworaka	11	Naprawa	docieplenia	po	usunięciu	awarii	gazowej	 2	750,93
	 Obr.Westerplatte	13	 Remont	naświetli	dachowych	 16	253,97
	 P.	Niedurnego38,	38	a,	38	c	 Konserwacja	dźwigów		 12	713,22
  oraz wyk. monitoringu 
	 J.	S.	Dworaka	9	 Konserwacja	dźwigów	 112,86
7.	 Obr.	Westerplatte	10	 Docieplenie	budynku	 616	901,11
 Objazdowa 17 jw. 633 814,00
 Objazdowa 15 jw. 551 110,57
 Objazdowa 13 jw. 520 652,53
8. Magazynowa 12 Prace remontowe dyrekcji RSM 1 865,96
	 	Adm-2	 Zwrot	nadpłaty	fun.	rem.	 2	197,29
  za lokal Obr. West. 7
	 Pokoju	18	 Naprawa	części	dachu		 8	209,84
	 	 z	zakryciem	koryta	spływow.

ADMINISTRACJA NR 3 – RUDA 1
Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie
Bzów 3 Konserwacja instalacji elektrycznej 1 153,22
Bzów	5	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 9	286,59	
  na klatkach schodow.
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 987,24
Fiołków	1	 Wyprowadzenie	instalacji	gazowej	 117	612,68		
  na klatki schodowe 
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 10	634,63	
  na klatkach schodow.
  Remont domofonu 2 538,00
Fiołków	2	 Wymiana	pionu	zimnej	i	ciepłej	wody	 6	951,67	
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 5	879,55	
  na klatkach schodow.
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 2	604,63
Fiołków	4	 Wyprowadzenie	instalacji	gazowej	 120	783,88
  na klatki schodowe
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 8	901,85
  na klatkach schodow.
Fiołków	6	 Wyprowadzenie	instalacji	gazowej	 144	596,75	
  na klatki schodowe
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 14	396,66	
  na klatkach schodow.
Usunięcie	usterek	kominiarskich	 2	003,01
Fiołków	8	 Wymiana	pionu	wodnego	 6	877,80	
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 7	881,40	
  na klatkach schodow.
	 	 Montaż	wentylacji	hybrydowej	 26	119,25	
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 13	003,25	
  Malowanie klatek schodowych 22 645,57
Magazynowa 6 Wymiana przykanalika instalacji sanitarnej 5 034,12
Magazynowa	8	 Remont	rozdzielni	głównej	 32	178,81	
	 	 i	tablic	piętrowych
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 5	033,77
Mickiewicza	5	i	7	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 4	480,70	
	 	 Sporządzenie	opinii	ornitologicznej	 3	310,25
Mickiewicza 6 Wymiana stopnic schodowych w klatce schodowej 3 540,19 
	 	 Konserwacja	dźwigu	 505,02	
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 4	267,77
  na korytarzach lokatorskich
Mickiewicza 8 Wymiana stopni schodowych 4 326,90 
  w klatce schodowej
	 	 Wymiana	ogranicznika	prądu	oraz	 2	933,07	
	 	 akumulatorów	awaryjnych	na	dźwigu	osobowym
	 	 Konserwacja	dźwigu	 639,35	
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 12	808,82
Nałkowskiej	2	 Montaż	kratek	wentylacyjnych	do	międzystropia	 9	850,65	
	 	 Konserwacja	dźwigu	 356,61	
  Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego 26 154,75 
	 	 Sporządzenie	projektu	technicznego		 5	904,00
  dot.wyprowadzenia instalacji
   gazowej na klatki schodowe 
Nałkowskiej	4	 Montaż	kratek	wentylacyjnych	 10	293,32	
	 	 do	międzystropia
	 	 Konserwacja	dźwigu	 469,13	
  Wymiana zaworu gazowego podpionowego 3 096,12 
  Konserwacja instalacji elektrycznej 2 265,07
Norwida	6	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	044,46	
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 4	306,74	
  na korytarzach lokatorskich
	 	 Konserwacja	dźwigów	 155,31
Norwida 14 Remont chodnika 33 892,40 
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 4	513,24	
  Wykonanie parkingu, remont drogi 132 844,98
Norwida	16	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	830,37
   Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego 12 656,29
Norwida 18 Wymiana pionu wodnego i kanalizacyjnego 8 666,72
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	przed	piwnicami	 3	892,22
   Malowanie klatek schodowych 58 920,66
Norwida	19	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	017,42
Norwida 20 Wymiana poziomu kanalizacyjnego 14 123,61 
	 	 Wymiana	instalacji	oświetleniowej	 3	792,30	
  w piwnicach 
  Remont instalacji domofonowej 2 246,40 
	 	 Sporządzenie	opinii	ornitologicznej	 2	410,25
Norwida	21	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 5	073,26
  Malowanie klatek schodowych 31 168,18 
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 3	542,53
  przed piwnicami i klatkami
Norwida 22 Malowanie klatek schodowych 62 131,08 
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	958,33	
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 3	235,60
  przed piwnicami i klatkami
Norwida	22	a,	22	b	 Wymiana	rozdzielni	głównej	 63	555,35
Norwida 23 Malowanie klatek schodowych 31 141,78 
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 3	540,41
  przed piwnicami i klatkami
Norwida	24	 Montaż	kratek	wentylacyjnych	do	międzystropia	 10	071,98
	 	 Wymiana	falownika	w	dźwigu	osobowym	 6	816,70

18
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	 	 Konserwacja	dźwigu	 265,13
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	324,99
Słowiańska	3	 Wymiana	zaworów	podpionowych	 3	281,15
	 	 instalacji	wodnej
Szyb	Powietrzny	5	 Sporządzenie	projektu	technicznego		 4	551,00	
	 	 dot.	wyprowadzenia	instalacji	gazowej	
	 	 na	klatki	schodowe
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 9	695,74	
	 	 na	klatkach	schodow.
	 	 Remont	instalacji	domofonowej	 4	762,80
Szyb	Powietrzny	5	b	 Wymiana	pionu	wodnego	i	kanalizacyjnego	 8	520,22
Szyb	Powietrzny	5	c	 Wymiana	pionu	wodnego	i	kanalizacyjnego	 8	703,34
Szyb	Powietrzny	7	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 10	740,44
	 	 na	klatkach	schodow.
Wieniawskiego	14	 Wymiana	stopnic	schodowych	 7	867,10	
	 	 w	klatce	schodowej
	 	 Montaż	nawiewników	 569,16	
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	na		 4	275,35	
	 	 korytarzach	lokatorskich	
	 	 Remont	drogi	dojazdowej	 50	658,58	
	 	 Konserwacja	dźwigu	 845,75
Wolności	7	 Wykonanie	map	dot.	projektu	technicznego		 1	845,00	
	 	 na	instalację	centralnego	ogrzewania
	 	 Sporządzenie	projektu	technicznego	 4	182,00	
	 	 dot.	instalacji	centralnego	ogrzewania
	 	 Wykonanie	instalacji	centralnego	ogrzewania	 381	866,20
	 	 Frezowanie	kominów	 13	824,00
Wolności	20	 Ocieplenie	ścian	budynku	 1	185	832,10
	 	 Roboty	dodatkowe	związane	 347	774,87	
	 	 z	ociepleniem	budynku
	 	 Konserwacja	dźwigu	 1	099,44
Wolności	23	 Ocieplenie	ścian	budynku	 832	524,37
	 	 Roboty	dodat.	związane	z	ociepleniem	budynku	166	089,18
	 	 Wym.	opraw	oświetleniowych	przed	klatkami	 3	985,47
	 	 Zajęcie	pasa	drogowego	w	związku	 7	469,10	
	 	 z	ociepleniem	budyn.
	 	 Usunięcie	usterek	kominiarskich	 4	973,99	zł
	 	 Remont	instalacji	domofonowej	 9	493,20
Wolności	90	 Malowanie	klatek	schodowych	 76	538,98
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 12	065,79
	 	 na	klatkach	schodow.
Wolności	92	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 18	310,87	
	 	 na	klatkach	schodow.
Remont	drogi	 72	413,76
Zasoby	ADM-3	 Remont	lokali	własnych	 78	526,20	
	 	 Wymiana	okien	 159	968,81	
	 	 Refundacje	za	wymianę	okien	 38	868,00
	 	 Wymiana	wodomierzy	 73	074,86

ADMINISTRACJA NR 4 – HALEMBA, KOCHŁOWICE
Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1.	 Zasoby	ADM-4	 Wymiana	stolarki	okiennej	 27	082,92
2.	 Zasoby	ADM-4	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 10	826,50
3.	 Energetyków	1,	8,		 Uszczelnienie	przewodów	kominowych	 71	651,66
	 Międzyblokowa	7,	14,	
	 Solidarności	4,	6,	10,	19,	
	 Miodowa	18,	Łukasiewicza	9
4.	 Olszynowa	5	 Wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 138	058,05
	 Solidarności	4,	6,	8,	10,	11,	13,	15,	19,	26,
	 Międzyblokowa	5,	7,	Racławicka	1,	
	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	79,	85
5.	 Solidarności	6	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 11	275,20
6.	 Solidarności	8	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 11	980,00
7.	 Solidarności	10	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 12	690,00
8.	 Energetyków	17-17	c	 Remont	instalacji	elektrycznej	 129	401,36
9.	 Energetyków	8,8a	 Remont	instalacji	elektrycznej	 64	748,45
10.	 Solidarności	15	 Wymiana	zadaszeń	nad	wejściami	 22	278,76
	 	 do	klatek	schod.
11.	 Solidarności	13	 Wykonanie	PT	remontu	instalacji	gazowej	 5	535,00
12.	 Solidarności	11	 Remont	instalacji	gazowej	 161	654,13
13.	 Energetyków	7,	8,	11,	13,	17,		Montaż	nawiewników	okiennych	 8	945,63
	 Solidarności	6,	10,	19,	
	 Międzyblokowa	5,	7,	14,	
	 Miodowa	16,	18,	20,	
	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	79,	85
14.	 Międzyblokowa	 Wymiana	pionowej	instalacji	wodnej	 2	897,68
	 14	a/4-12
15.	 Międzyblokowa	 Wymiana	pionowej	instalacji	wodnej	 2	890,90
	 7	d/1-13
16.	 Solidarności	15	d/1-17	Wymiana	pionowej	instalacji	wod-kan	 13	075,95
17.	 Olszynowa	5,		 Wywóz	gruzu	po	wymianie	instalacji	wod.-kan.	 1	185,12
	 Energetyków1,	7,	17,
	 Międzyblokowa12,	Solidarności	4,	6,
	 Racławicka	1,	Miodowa	20	
18.	 Solidarności	11,	13	 Naprawa	rur	spustowych	 1	456,02
19.	 Solidarności	15,	26,		 Montaż	kratek	wentylacyjnych	 2	731,52
	 Racławicka	1	 w	przestrzeni	stropodachu
20.	 Racławicka	1	 Ocieplenie	ściany	szczytowej	 32	400,00
21.	 Solidarności	15	 Naprawa	rur	spustowych	i	elewacji	 2	830,26

22.	 Międzyblokowa	7	Wymiana	zdewastowanych	skrzynek	gazowych	 3	132,00
23. Solidarności	19	 Montaż	oprawy	ledowej	na	ścianie	szczytowej	 925,16
24.	 Miodowa	16	 Naprawa	pokrycia	dachowego	 14	355,57
25.	 Solidarności	13,	15,	Międzyblokowa	5,	7	Usunięcie	graffiti	 24	712,41
26.	 Solidarności	6	,8,	19	 Wykonanie	powłoki	antygraffiti	 5	272,47
27.	 Miodowa	16,	20	 Naprawa	posadzek	balkonowych,		 7	146,86
	 	 uzupełnienie	tynku	na	elewacji	
28.	 Międzyblokowa	7,		 Wymiana	rozdzielnic	głównych	 15	915,33
	 Solidarności	11
29.	 Solidarności	4	 Remont	instalacji	odgromowej	 12	850,86
30.	 Solidarności	6	 Ocieplenie	budynku	wraz	 1	541	070,66
	 	 z	robotami	towarzyszącymi
31.	 Solidarności	8	 Ocieplenie	budynku	wraz	 1	538	072,76
	 	 z	robotami	towarzyszącymi
32.	 Zasoby	ADM-4	 Remont	mienia	gruntowego	 6	473,65
33.	 Magazynowa	12	+	ADM-4	 Remont	lokali	własnych	 30	949,20
34.	 Energetyków	17	 Wykonanie	PT	termomodernizacji	 13	456,30
	 	 +	mapy	własnościowe,	opinia	ornitologiczna
35.	 Solidarności	4	 Wykonanie	PT	termomodernizacji	 13	271,70
	 	 +	mapy	własność
36.	 Miodowa	16,	18,	20	 Wykonanie	audytów	energet.	 22	435,00
	 	 +	PT	termomoderniz.
37.	 Łukasiewicza	9	 Naprawa	systemu	oddymiania	 4	860,00
38.	 Łukasiewicza	9	 Wykonanie	przeglądu	gwarancyjnego	 3	083,12
	 	 zestawów	hydroforowych
39.	 Łukasiewicza	9	 Wymiana	falownika	w	tablicy	sterowej	windy	 7	065,09
40.	 	Oświęcimska	85	 Wypłata	odszkodowań	 150,98
41.	 Oświęcimska	85	 Uszczelnienie	i	naprawa	płyt	elewacyjnych	 7	979,40
42.	 Oświęcimska	79,	85,		 Remont	schodów	terenowych	 35	810,96
	 Łukasiewicza	9
43.	 Oświęcimska	79,	85,		 Remont	głównego	chodnika	 109	403,28
	 Łukasiewicza	9
44.	 Oświęcimska	85	 Montaż	monitoringu	 11	679,86
45.	 Łukasiewicza	9	 Montaż	monitoringu	 15	330,61
46.	 Łukasiewicza	9	c/4-44	 Wymiana	pionowej	instalacji	 23	607,40
	 	 wod.-kan.	i	c.o.
47.	 Łukasiewicza	9	c/1-41	 Wymiana	pionowej	instalacji	 23	098,04
	 	 wod.-kan.	i	c.o.
48.	 Łukasiewicza	9	a/4-44	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 13	397,44
49.	 Oświęcimska	85	b	 Wymiana	poziomej	instalacji	kanalizacyjnej	 16	151,13
50.	 Oświęcimska	79	 Wykonanie	PB	budowy	śmietnika		 5	781,00
	 	 +	mapy	do	celów	projektowych	+	wytyczenie	geodezyjne
51.	 Oświęcimska	79/	1-9	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 7	310,10
52.	 Oświęcimska	79	 Uszczelnienie	płyt	elewacyjnych	 1	973,64
53.	 Oświęcimska	79	 Wykonanie	ocieplenia	szczelin	dylatacyjnych	 17	540,50

 ADMINISTRACJA NR 5 – WIREK, BIELSZOWICE

Lp. Nazwa obiektu adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1.	 Zasoby	ADM-5	 Wymiana	stolarki	okiennej	 64	381,95
2.	 Zasoby	ADM-5	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 24	849,63
3.	 Zasoby	ADM-5	 Montaż	nawiewników	 8	729,64
4.	 Paderewskiego	7,	9,	13,	15	 Wymiana	wodomierzy	 45	806,22
	 Równoległa	1,	5	Elsnera	4
5.	 Równoległa	1,	5		 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 39	382,20
	 Ks.	Niedzieli	33,	Paderewskiego	3
6.	 Chroboka	24,	28	 Frezowanie	przewodów	komin.		 30	066,79
	 	 dymowych	oraz	montaż	wkładu	kwaso-żaroodpornego	
	 	 oraz	wkładu	Alufol
7.	 Zasoby	ADM-5	 Wymiana	poziomej	instalacji	kanalizacji	 27	821,14
8.	 Zasoby	ADM-5	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	 221	080,04
9.	 Ks.	Niedzieli	31,	33	 Uciepłownienie	budynku	 379	540,66
10.	 Ks.	Niedzieli	35	b/5	 Przebudowa	pieca	kaflowego	 6	703,77
11.	 Jankowskiego	18-18	a	 Wyprowadzenie	instalacji.	 148	942,00
	 	 gaz.	na	klatki	schod.
12.	 Jankowskiego	16,	18	 Wymiana	instalacji	gazowej,		 5	464,46
	 Paderewskiego	9	 wymiana	zaworów	pod	pionami	
	 	 i	na	poziomach	c.o.	
13.	 Jankowskiego	16-16	c	 Projekt	przebudowy	instalacji	gazu	 12	300,00
14.	 Główna	26	b/12	 Wymiana	instalacji	gazowej	 1	536,80
15.	 Jankowskiego	18-18	c	 Domocowanie	obróbek	blacharskich	 13	026,41
16.	 Paderewskiego	3	 Docieplenie	budynku	oraz	 2	305	439,06
	 	 roboty	towarzyszące
17.	 Elsnera	3	 Malowanie	klatki	schodowej	 27	989,66
18.	 Zasoby	ADM-5	 Roboty	elektryczne	 64	079,95
19.	 Główna	26,	28	 Wymiana	nawierzchni	chodnika	 30	456,52
20.	 Główna	26,	28	 Budowa	parkingu	i	zjazdu	z	drogi	publicznej	 85	772,28
21.	 Chroboka	28,	30,	32,	34	 Wykonanie	parkingu	 47	848,70
22.	 Zasoby	ADM-5	 Koszt	materiału	z	rozliczenia	robót	konserwac.	 30	796,77
23.	 Chroboka	30/8	 Kamerowanie	przewodów	kominowych	 835,92
24.	 Ks.	Niedzieli	45/25	 Naprawa	balkonu	 7	080,87
	 Kempnego	2	b/13
25	 Główna	28-28	a	 Malowanie	klatki	schodowej	 43	950,36
26.	 Paderewskiego	 Uszczelnienie	przewodów	spalinowych	 10	910,83
	 9/	3,	5,	7,	9	 i	wentylacyjnych	z	łazienki	wkładem	ALUFOL
27.	 Elsnera	1,	2,	3,	4	 Wykonanie	zjazdu	z	drogi	publicznej	 27	243,96
  w rejonie ul. Elsnera
28.	 Jankowskiego	18	 Wykonanie	miejsc	parkingowych	 48	703,03
	 	 w	rejonie	ul.	Jankowskiego
29.	 Paderewskiego	1,	3,	7	,9,	11		Montaż	i	dostawa	zestawów	 34	130,78
	 	 gimnastycznych	na	placu	zabaw

30.	 Paderewskiego	7	 Remont	drogi	osiedlowej	 23	979,88
31.	 Paderewskiego	9,	11	 Wykonanie	parkingu	 28	164,10
32.	 Paderewskiego	1	 Wymiana	sterownika	i	silnika	 3	591,49
	 	 napędu	drzwi	kabinowych
33.	 Paderewskiego	1	 Naprawa	pokrycia	dachowego		 4	528,43

ADMINISTRACJA NR 6 – BYKOWINA
Lp. Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1.	 W.	Korfantego	19	 Remont	parkingu	 23	831,39
2.	 W.	Korfantego	21	 Remont	schodów	terenowych	 11	658,33
3.	 Kombajnistów	1	 Remont	nawierzchni	placu	 35	670,00
4.	 Kopalniana	10	i	16	 Wyk.	chodnika	z	kostki	brukowej	 24	231,00
5.	 Sztolniowa	1-4	 Remont	nawierzchni	asfaltowej	 1	490,00
6.	 Brygadzistów	1	 Dojazd	do	budynku	 36	285,00
7.	 Poloczka	2-4	 Remont	chodnika	z	odwodnieniem	 7	011,00
8.	 Gwarecka	23	 Remont	chodnika	 5	724,99
9.	 Gwarecka	31	 Remont	nawierzchni	asfaltowej	 2	487,75
10.	 A.	Zgrzebnioka	4,	16,		 Remont	nawierzchni	parkingu	 2	428,28
	 Kopalniana	20,	Kopalniana	–	garaże
11.	 Drozdów	4	 Remont	nawierzchni	parkingu	 5	904,00
12.	 Szpaków	15-17	 Wyk.	dojść	do	urządzeń	gimnastycznych	 5	535,00
13.	 Gwarecka	21,	21	a	 Malowanie	klatek	schodowych		 22	140,00
	 	 i	ganków	piwnicznych,	docieplenie	wiatrołapu
14.	 Gwarecka	23,	23	a	 Zabudowa	rur	inst.,		 6	804,00
	 	 malowanie	parterów,docieplenie	stropu	wiartrołapu
15.	 P.Poloczka	12-12	b	 Malowanie	klatek	schodow.	 45	574,35
	 	 +	płytki	na	klatkach
16.	 F.	Wilka	8	 Malowanie	części	ścian	po	wym.	drzwi	do	windy	 3	456,00
17.	 Sztygarska	9	 Malowanie	pomieszczeń	użytkowych	 9	594,00
	 klub	„Country”
18.	 Brygadzistów	2,		 Częściowe	malowanie	ścian	klatki	 1	512,00	
	 Kopalniana	10	 po	zab.rur	kan.	
19.	 Brygadzistów	3	 Naprawa	i	malowanie	wejścia	do	klatki	schodow.	 1	080,00
20.	 Gwarecka	4	ADM-6	 Malowanie	ciągu	komunikacyjnego	 9	102,00
21.	 Szpaków	3,	13,	15,	17,	25,	27,	29,	51	Docieplenie	 150	660,54
	 Skowronków	4,	14,	16	 części	stropodachów
	 Kanarków	5	 i	ścian	elewacyjnych,	uszczelnienie
	 Drozdów	4	 elewacji,	wymiana	obróbek	blacharskich
	 	 naprawa	tynków	na	sufitach	balkonów	i	galerii,	
	 	 naprawa	słupów	galerii,	montaż	listew	okapnikowych,	
	 	 malowanie	naprawianych	miejsc	na	balkonach	i	galeriach.
22.	 Szpaków	13,	51,		 Uszczelnienie	elewacji,	wymiana
	 Skowronków	4,	16	a,		 obróbek	blacharskich	dylatacji
	 Kombajnistów	3	
23.	 Drozdów	4,		 Docieplenie	części	stropodachów
	 Skowronków	14
24.	 Szpaków	3,	17,	25	 Napraw.	tynków,	uszczeln.	elewacji,
	 	 malow.	galerii	
25.	 Skowronków	16	a,		 Montaż	listew	okapowych	
	 Szpaków	15,	13,	 na	krawędziach	sufitu	galerii,	
	 25,	27,	31,	29,	31	 naprawa	tynku,	uszczelnienie	elewacji	
26.	 J.	Grzegorzka	9,		 Montaż	listew	okapowych	na	krawędziach	 22	490,40	
	 Gwarecka	23	a,	27,		 sufitu	balkonów,	naprawa	tynku	 kwota	wspólna
	 A.	Zgrzebnioka	4b,	 	 	 dla	poz	26	i	27
		 F.	Wilka	5	a	 	  
27.	 Kopalniana	8,	12,	14,	22-22	b,		Montaż	kratek	wentyl.
	 Sztygarska	3,	5,	7,	7	a,		 w	części	stropodachu
	 P.	Poloczka	10	
28.	 Kopalniana	16	 Izolacja	ścian	budynku	+	drenaż	opaskowy	 65	290,05
29.	 Kopalniana	20	a	 Wyk.	zjazdu	na	wózki	 524,76
30.	 Siekiela	22	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego		 2	808,00
	 	 wkładem	ALUFOL	i	montaż	nasady	TURBOWENT
31.	 Brygadzistów	1,3,		 Dostawa	i	montaż	ławek	parkowych,	 9	225,00
		 Szpaków	15-17	 	montaż	kosza	na	śmieci	
32.	 Szpaków	15-17	 Montaż	zestawu	gimnastycznego	 34	440,00
33.	 Kopalniana	22	 Remont	urządzenia	zabawowego	„Ważka”	 1	476,00
34.	 Sztygarska	7a	 Naprawa	pokrycia	dachu	 7	560,00
35.	 Sztygarska	3,	5	 Naprawa	pokrycia	dachu	 23	976,00
36.	 Brygadzistów	5	a	 Naprawa	koryta	ściekowego	dachu	 2	214,00
37.	 Sztygarska	9	klub	„Country”	 Wymiana	opraw	oświetl.	 3	321,00
	 	 na	oprawy	z	lampami	LED	
38.	 Kanarków	1,	3,	5	 Wymiana	RG,	instalacji	i	opraw	oświetl.	 47	988,96
	 	 na	oprawy	z	lampami	LED	
39.	 P.	Poloczka	4-4	b	 Wym.	RG,WLZ,	zabezp.	inst.	 30	240,00
	 	 p.	przepięciwej,	opr.	LED	
40.	 P.	Poloczka	12-12	b	 Wymiana	opraw	oświetl.	 1	728,00
	 –	parter	kl.	sch.	 na	oprawy	z	lampami	LED	
41.	 Brygadzistów	1	 Montaż	przyłącza	do	lokalu	użytkowego	 2	460,00
42.	 Brygadzistów	2,	a,	b	 Wym.	inst.	i	osprzętu	oświetl.	na	LED	 2	742,49
43.	 Brygadzistów	7-7	a	 Wymiana	opraw	oświetl.	 19	153,56
	 	 na	oprawy	z	lampami	LED
44.	 Gwarecka	4	ADM-6	 Montaż	inst.	i	opraw	 916,71
	 	 typu	LED	na	parterze	bud.
45.	 Gwarecka	15	 Naprawa	inst.	elektr.	z	wymianą	 5	940,00
	 	 opraw	na	oprawy	LED
46.	 Gwarecka	23,	23	a	 Naprawa	inst.	elektr.,	wymiana	RG,	 21	050,00
	 	 montaż	inst.	p.	przepięciowej,	wymiana	tablicy	zas.	wentylatory
47.	 Gwarecka	31	 Wymiana	RG	i	osprzętu,	napr.	inst.	elektr.	 9	116,39
48.	 F.	Wilka	6,	6	a,	6	b	 Montaż	inst.	p.	przepięciowej,	wymiana	 47	811,23
	 	 tablicy	zas.wentylatory
49.	 F.	Wilka	5,	7	a	 Wym.	wentylatorów	 3	564,00
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50.	 W.	Korfantego	19	 Wym.	inst.	i	osprzętu	oświetl.	na	LED	 1	074,60
51.	 W.	Korfantego	21	 Wym.inst.	i	osprzętu	oświetl.	na	LED	 2	414,92
52.	 W.	Pośpiecha2-2	d	 Zabudowa	wentylatorów,	naprawa	inst.		 20	621,81
	 	 elektr.	wymiana	oświetl.	na	oprawy	LED
53.	 Sztolniowa	1-1	a,4-4	a	 Zabudowa	wentylatorów	 13	348,80
54.	 Kopalniana	16-16	a	 Naprawa	inst.odgromowej	 2	484,00
55.	 Skowronków	14	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.	san.-deszcz.	 50	891,55
56.	 Skowronków	16	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.	san.-deszcz.	 93	637,77
57.	 Drozdów	2-4	 Wym.	przyłącza	kan.deszcz.	 4	214,73
58.	 Szpaków	41-43	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.	san.-deszcz.	 70	074,20
59.	 Szpaków	47	 Wym.	zaworów	pod	pionami,wymiana		 58	511,76
	 	 pionów	z.w,c.w,ccw.kan.sanit.-deszczowej
60.	 Szpaków	49	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.	san.-deszcz.	 45	302,30
61.	 Szpaków	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.	san.-deszcz.	 7	537,23
	 53-1	pion
62.	 Szpaków	5,	15,	17,		 Wymiana	skrzynek	zew.	gazowych	 3	402,00
	 Skowronków	4,	6,	
	 Kopalniana	16
63.	 F.	Wilka	5	–	1	pion	 Wymiana	pionów	z.w,z.w,	ccw	 17	250,80
64.	 F.	Wilka	10	a	 Wymiana	pionów	z.w,z.w,	ccw	 10	658,88
65.	 Sztygarska	3	3-piony	Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.	kan.	sanit.	 19	381,03
66.	 Gwarecka	15	a	–	1pion	 Wymiana	pionów	z.w,z.w,	ccw	 6	129,14
67.	 Gwarecka	31	 Wymiana	pionów	z.w,z.w,	ccw	 28	494,06
68.	 Gwarecka	31		 Wymiana	inst.	c.o.	wraz	z	grzejnikami	 10	200,33
	 –	lokal	użytk.
69.	 Kopalniana	10	a	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.	san.-deszcz.	 9	138,73
70.	 Kopalniana	12	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.	san.-deszcz.	 18	174,56
71.	 Kopalniana	20	a	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.sanit.	 9	130,30
72	 Kopalniana	22	b,22	c	Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.	san.-deszcz.	18	227,78
73.	 Kombajnistów	2	b	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.sanit.	 16	930,07
74.	 Kombajnistów	3	b	–	1	pion	 Wymiana	pionów	 9	062,45
	 	 z.w,c.w,ccw.kan.	san.-deszcz.
75.	 Zgrzebnioka	4a	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.sanit.	 7	979,17
76.	 E.	Szramka	1	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.kan.sanit.	 8	469,51
77.	 J.	Grzegorzka	10	b	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.	 12	320,80
78.	 A.	Zgrzebnioka	20,	20	a	 Wymiana	pionów	z.w,c.w,ccw.	 9	627,92
79.	 Brygadzistów	3	 Wymiana	przył.	kan.	sanit.	 6	186,04
80.	 Brygadzistów	5,5	a	 wymiana	przył.	kan.	sanit.	 8	609,65
81.	 W.	Korfantego	40	–	lokal	użytk.	 Wymiana	inst.	z.	w.	 4	917,74
82.	 Sztygarska	3	a,		 Wymiana	odcinków	inst.	c.o.	 2	699,11
	 Skowronków	16	a,	F.	Wilka	6
83.	 Zasoby	ADM-6	 Wymiana	wodomierzy	 89	003,12
84.	 Sztygarska	3	 Zabudowa	inst.	domofonowej	 1	620,00
85.	 Gwarecka	21,	21	a	 Zabezpiecznie	inst.domofonowej	 1	620,00
86.	 P.Poloczka	12-12	b	 Modernizacja	inst.domofonowej	 5	832,00
87.	 Kopalniana	8	 Modernizacja	inst.domofonowej	 1	728,00
88.	 Kopalniana	22	a	 Modernizacja	inst.domofonowej	 1	620,00
89.	 Kombajnistów	2	b	 Przebudowa	kaset	wywoławczych	 648,00
90.	 P.	Poloczka	4-4	a	 Modernizacja	inst.domofonowej	 3	240,00
91.	 Brygadzistów	2	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 5	076,00
92.	 Brygadzistów	7-7	a	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 3	348,00
93.	 Brygadzistów	5	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 7	560,00
94.	 Zasoby	ADM-6	 Wymiana	stolarki	okiennej	 81	537,16
	 	 i	montaż	nawiewników
95.	 F.	Wilka	5,6,	7,		 Przygotowanie	wniosków	pozyskania	 70	848,00
	 Szybowa	4,	6,		 dotacji	z	UE	na	utylizację	azbestu
	 Drozdów	2-4,	Szpaków	3-5		i	termomodernizacji	budynków
96.	 Szybowa	4-4	b	 Dokumentacja	związana	z	termomodernizacją,		 66	291,66
  ekspertyzy ornitologiczne itp. 
97.	 Szpaków	3-5	 Mapy	własności	+	projekt	termomodernizacji
98.	 Drozdów	2-4	 Mapy	własności	+	projekt	termomodernizacji	
99.	 Kanarków	1,	3,	5	 Pomiar	powykonawczy	parkingu	
100.	Brygadzistów	5-5	b,	7-7	a	Pomiar	powykonawczy	parkingu	
101.	E.	Szramka	3	 Pomiar	powykonawczy	parkingu	
102.	Szpaków	17	 Pomiar	powykonawczy	parkingu	
103.	F.	Wilka	5,	6,7,		 Ekspertyzy	ornitologiczne
	 Szybowa	4,	6,	
	 Kombajnistów	2,	
	 Brygadzistów	2,	7	 	
104.	Kopalniana	 Docieplenie	budynku	wielorodzinnego	 1	232	267,80
	 18,	20	,20	a	 plan	2016	r.
105.	Brygadzistów	2	 Docieplenie	budynku	wielorodzinnego	 1	322	607,12
	 `	 wraz	z	robotami	towarzyszącymi
106.	Brygadzistów	7	 955	909,13
107.	Kombajnistów	2	 	 1	438	896,56
108.	Szybowa	6,6	a	 Wymiana	modułów	GSM	w	dźwigach	 2	049,51
109.	F.	Wilka	8	 Modernizacja	dźwigu	osobowego	 124	286,40

ADMINISTRACJA NR 7 – ORZEGÓW, GODULA
Lp.  Nazwa obiektu, adres Zakres rzeczowy Wykonanie
1. Lipińska	12	a,	b	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 7614
2.	 Piechy	10,	12	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 10724,4
3.	 Latki	1,	1	a,3,	3b,	5,	5	a	Modernizacja	instalacji	domofonowej	 15768
4.	 Lipińska	12	a,	b	 Naprawa,	montaż	inst.	elektr.	oświetlenia	 1753,46
5.	 Lipińska	4,	6	 Roboty	odgromowe-elektryczne	 280,8
6.	 Zielińskiego	6	 Roboty	odgromowe-elektryczne	 1774,44
7.	 Zielińskiego	3	 Roboty	odgromowe-elektryczne	 1386,33
8.	 Zielińskiego	7	 Roboty	odgromowe-elektryczne	 2503,92
9.	 Zielińskiego	13	 Roboty	odgromowe-elektryczne	 10618,44
10.	 Waniora	3	 Roboty	odgromowe-elektryczne	 988,08
11.	 Latki	4	 Roboty	odgromowe-elektryczne	 1939,68

12.	 Lipa	7	 Naprawa	inst.	i	osprzętu	elektr.	w	piwnicy	 11873,29
13.	 Lipa	7	 	Wymiana	rozdzielnicy	gł.	tablic		 47999,82
	 	 z	zabezpieczeniem	przedlicz.,	wymiana	WLZ
14.	 Lipińska	8/11,	10/1,		 Naprawa	stolarki	okiennej	 1244,16
	 10	b/6,	12,	12	b/5
15.	 Lipa	7	a/12,	9	a/6	 Naprawa	stolarki	okiennej	 1010,88
16.	 Lipińska	6c/13	 Naprawa	stolarki	okiennej	 311,04
17.	 Zielińskiego	2/1	 Naprawa	stolarki	okiennej	 544,32
18.	 Piechy	4a/3,	6/4,5	 Naprawa	stolarki	okiennej	 972
19.	 Piechy	7/9	 Naprawa	stolarki	okiennej	 155,52
20.	 Zielińskiego	4b/5	 Naprawa	stolarki	okiennej	 466,56
21.	 Piechy	10	 Naprawa	stolarki	okiennej	 77,76
22.	 Fojkisa	7-suszarnia,	7/5	 Naprawa	stolarki	okiennej	 505,44
23.	 Fojkisa	1b/12	 Naprawa	stolarki	okiennej	 272,16
24.	 Zielińskiego	1a	kl.	sch	 Naprawa	stolarki	okiennej	 77,76
25.	 Zielińskiego	7a	 Naprawa	stolarki	okiennej	 81
26.	 Fojkisa	2/6,	6/19,		 Naprawa	stolarki	okiennej	 1470,96
	 8/8,	10/16,	12
27.	 Latki	1	a	 Naprawa	stolarki	okiennej	 38,88
28.	 Latki	4	a/10,	4	c/7,	10,		 Naprawa	stolarki	okiennej	 2371,56
	 6	b/10,	6	b,	6	c,	8	a/1,	8	b/6
29.	 Lipińska	12/7,8	 Wymiana	okien	+	refundacja	 10574,52
30.	 Lipa	7a/14,	9,	9/4,	9b/10	 Wymiana	okien	+	refundacja	 8132,45
31.	 Zielińskiego	2	c/7	 Wymiana	okien	+	refundacja	 4803
32.	 Piechy	4	a/7	 Wymiana	okien	+	refundacja	 5329
33.	 Zielińskiego	4a	–	 Wymiana	okien	+	refundacja	 368
 ganek piwniczny
34.	 Piechy	10/2,	12a/3	 Wymiana	okien	+	refundacja	 7408,06
35.	 Fojkisa	9b/8	 Wymiana	okien	+	refundacja	 5368
36.	 Fojkisa	15/5	 Wymiana	okien	+	refundacja	 7289
37.	 Fojkisa	3/6	 Wymiana	okien	+	refundacja	 5981,67
38.	 Zielińskiego	7/6,	7/8,	7a/3	 Wymiana	okien	+	refundacja	 13755
39.	 Fojkisa	2/6,	8/6	 Wymiana	okien	+	refundacja	 9226,52
40.	 Waniora	1a/13,	3/1,	3/3	 Wymiana	okien	+	refundacja	 9634,14
41.	 Latki	4c	–	kl.	sch,	6b/8	 Wymiana	okien	+	refundacja	 2883,36
42.	 Fojkisa	13	 Wymiana	stolarki	drzwiowej	 4809,69
43.	 Fojkisa	1	b	 Wymiana	stolarki	drzwiowej	 5071,13
44.	 Zielińskiego	5	 Wymiana	stolarki	drzwiowej	 5068,97
45.	 Waniora	1,	1	b	 Wymiana	stolarki	drzwiowej	 8786,77
46.	 Latki	8/1	–	kom.	 Wymiana	stolarki	drzwiowej	 249,1
47.	 Fojkisa	3	 Naprawa	stolarki	drzwiowej	 1490,4
48.	 Zielińskiego	13	 Naprawa	stolarki	drzwiowej	 1134
49.	 Waniora	1,1	a	 Naprawa	stolarki	drzwiowej	 1641,6
50.	 Latki	6	 Naprawa	stolarki	drzwiowej	 2916
51.	 Zielińskiego	5	a	 Wykonanie	i	montaż	blokady	okiennej		 266,92
  i naprawa drzwi alum. 
52.	 Zielińskiego	7	 Wykonanie	i	montaż	blokady	okiennej	 1641,6
  i naprawa drzwi alum.
53.	 Fojkisa	8	 Wymiana	szyby	w	drzwiach	wejściow.	do	bud.	 261,4
54.	 Latki	1,3	 Wymiana	szyby	w	drzwiach	wejściow.	do	bud.	 884,46
55.	 Waniora	1	b	 Wymiana	szyby	w	drzwiach	wejściow.	do	bud.	 338,56
56.	 Waniora	1	b	 Wymiana	wkładu	okiennego	 179,08
57.	 Zielińskiego	6	b/5	 Dostarczenie	parapetu	blaszanego	 47,05
58.	 Waniora	1/1	 Montaż	nawiewników	 204,12
59.	 Latki	6	d/15	 Montaż	nawiewników	 569,16
60.	 Lipińska	4	a/1	 Dostarczenie	drzwi	do	wózkowni	 119,75
61.	 Zielińskiego	4	b	 Montaż	samozamykacza	 194,23
62.	 Lipińska	12	a	,b	 Malowanie	klatek	schodowych	 26804,62
63.	 Piechy	10,	12	 Malowanie	klatek	schodowych	 42178,61
64.	 Latki	7	 Malowanie	klatek	schodowych	 1578,67
65.	 Lipa	7/13,	7	a/14,	9	b/13	Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 2631,32
66.	 Piechy	2	b/2	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 437,74
67.	 Piechy	4,	6	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 283,14
68.	 Zielińskiego	4	b/2	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 543,36
69.	 Piechy	10	i	12	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 2177,28
70.	 Fojkisa	2,	4	,6,	8,	10,	12	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 489,99
71.	 Latki	2,	4,	6,	8	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 8001,69
72.	 Piechy	5	i	7	 Montaż	kratek	went.	na	elewacji	budynku	 23760
73.	 Fojkisa	2,4,6,8,10,12	Montaż	kratek	went.	na	elewacji	budynku	 12528
74.	 Piechy	2/2,	4,	6,	7	 Montaż,	naprawa	instalacji	wentylacyjnej	 8322,12
75.	 Zielińskiego	2c/3,	5,	7	 Montaż,	naprawa	 12293,41
76.	 Zielińskiego	 Montaż,	naprawa	instalacji	wentylacyjnej	 50000,06
	 4,	4a,	4a/7,	4b/1,3,5,7
77.	 Piechy	12	 Montaż,	naprawa	instalacji	wentylacyjnej	 221,4
78.	 Fojkisa	11	a/2,8	 Montaż,	naprawa	instalacji	wentylacyjnej	 12420,09
79.	 Zielińskiego	13	 Montaż,	naprawa	instalacji	wentylacyjnej	 221,4
80.	 Zielińskiego	4-4	d	 Materiał	na	prace	murarskie	 310,44
81.	 Fojkisa	2,	4,	6,	8,	10,	12	 Remont	chodnika	 18237,26
82.	 Latki	1,	3,	5,	7	 Remont	chodnika	 2552,4
83.	 Latki	2,	4,	6	 Remont	nawierzchni	jezdni,	uzupełnienie	kruszywem	 26568
84.	 Latki	7	 Czyszczenie	elewacji	z	graffiti,		 15326,68
	 	 wykonanie	napisów	i	logo
85.	 Piechy	12	 Likwidacja	wymiennikowni	 36900
86.	 Zielińskiego	2	 PB	wykonawczy	instalacji	gazu	 5166
87.	 Zielińskiego	4	 PB	wykonawczy	instalacji	gazu	 6027
88.	 Zielińskiego	6	 PB	wykonawczy	instalacji	gazu	 5535
89.	 Lipa	9a	 Usunięcie	przecieków	z	dachu	 1370,77
90.	 Zielińskiego	4d	 Usunięcie	przecieków	z	dachu	 1749,62
91.	 Fojkisa	3a	 Usunięcie	przecieków	z	dachu	 1676,34
92.	 Zielińskiego	11/7,9	 Usunięcie	przecieków	z	dachu	 2839,42
93.	 Zielińskiego	13/11	 Usunięcie	przecieków	z	dachu	 320,7
94.	 Waniora	3	 Usunięcie	przecieków	z	dachu	 2343,47

95.	 Latki	4d/10	 Usunięcie	przecieków	z	dachu	 428,75
96.	 Zielińskiego	1	 Naprawa	tynków	elewacji	bud.	 4763,5
97.	 Piechy	1/1,	1b/1	 Remont	balkonów	 16868,65
98.	 Zielińskiego	1a/6,	8,	9	 Remont	balkonów	 12978,72
99.	 Zielińskiego	5/7,9	 Remont	balkonów	 4787,47
100.	Zielińskiego	7/7	 Remont	balkonów	 3776,06
101.	Zielińskiego	11/3,	9	 Remont	balkonów	 10608,15
102.	Zielińskiego	13/8	 Remont	balkonów	 7548,97
103.	Piechy	1	a/7	 Wykonanie	uszczelnień	elewacji	budynku	 677,97
104.	Zielińskiego	4/10	 Wykonanie	uszczelnień	elewacji	budynku	 612,68
105.	Piechy	12	a/2	 Usunięcie	awarii	w	pionie	c.o	 832,39
106.	Fojkisa	3	b	 Usunięcie	awarii	w	pionie	c.o	 661,61
107.	Zielińskiego	1/7	 Usunięcie	awarii	w	pionie	c.o	 786,81
108.	Latki	4a/10	 Usunięcie	awarii	w	pionie	c.o	 582,51
109.	Lipińska	4	 Wymiana	wodomierzy	 11967,48
110.	Piechy	2	 Wymiana	wodomierzy	 10140,12
111.	Piechy	1	 Wymiana	wodomierzy	 7674,92
112.	Piechy	3	 Wymiana	wodomierzy	 7674,92
113.	Zielińskiego	2	 Wymiana	wodomierzy	 10441,34
114.	Piechy	4,	6	 Wymiana	wodomierzy	 13259,09
115.	Piechy	5,	7	 Wymiana	wodomierzy	 12060,58
116.	Zielińskiego	4	 Wymiana	wodomierzy	 12974,25
117.	Piechy	8,	10,	12	 Wymiana	wodomierzy	 17453,01
118.	Fojkisa	7,	9,	11	 Wymiana	wodomierzy	 25319,66
119.	Zielińskiego	6	 Wymiana	wodomierzy	 10598,69
120.	Fojkisa	13,	15	 Wymiana	wodomierzy	 12426,06
121.	Fojkisa	1,	3,	5	 Wymiana	wodomierzy	 20649,17
122.	Fojkisa	2,4,6,8,10,12	 Wymiana	wodomierzy	 34902,58
123.	Waniora	1,3	 Wymiana	wodomierzy	 13522,47
124.	Lipa	7/2,5,		 Wymiana	pionów	zw	i	cw	 14540,01
	 8,	11,	14	Lipa	9/1,	4,	7,	13
125.	Lipińska	4b/2,	3,	5,	 Wymiana	pionów	zw	i	cw	 14672,98
	 6,	8,	9,	11,	12,	14,	15
126.	Piechy	7/1,	3,	5,	7	 Wymiana	pionów	zw	i	cw	 11817,05
127.	Piechy	8a/3,	6,	9,	 Wymiana	pionów	zw	i	cw	 18881,79
	 12,15	10/1,2,4,5,7,8,10,11
128.	Fojkisa	7b/1,	2,	4,	5,		 Wymiana	pionów	zw	i	cw	 14910,3
	 7,	8,	10,	11,	13,	14
129.	Fojkisa	3/1,	3,	5,	7	5	a/2,	 Wymiana	pionów	zw	i	cw	 12534,8
	 5,	8,	11,	14
130.	Fojkisa	8	a/3,	6,	9,	12,	15	 Wymiana	pionów	zw	i	cw	 5677,28
131.	Latki	6d/2,	4,	6,	8,	 Wymiana	pionów	zw	i	cw	 14848,01
	 10	8	b/1,	3,	5,	7,	9
132.	Piechy	4	 Wymiana	poziomów	zw	i	cw	 25008,74
133	 Piechy	7	 Wymiana	poziomów	zw	i	cw	 29370,76
134.	Zielińskiego	1	 Wymiana	odcinka	poziomu	i	pionu	kanal.	sanit.	 3055,78
135.	Zielińskiego	1	 Ustalenie	kolorystyki	dla	zespołu	bud.	 584,25
136.	Zielińskiego	3	 Ustalenie	kolorystyki	dla	zespołu	bud.	 584,25
137.	Zielińskiego	5	 Ustalenie	kolorystyki	dla	zespołu	bud.	 584,25
138.	Zielińskiego	7	 Ustalenie	kolorystyki	dla	zespołu	bud.	 584,25
139.	Zielińskiego	9	 Ustalenie	kolorystyki	dla	zespołu	bud.	 584,25
140.	Zielińskiego	11	 Ustalenie	kolorystyki	dla	zespołu	bud.	 584,25
141.	Zielińskiego	13	 Ustalenie	kolorystyki	dla	zespołu	bud.	 584,25

MIENIE GRUNTOWE
142.	Os.	Powst.	Śląskich		 Przegląd	i	naprawa	urząd	zabawowych	 6880,96
	 oraz	W.	Lipa,	Lipińska
143.	Os.	Powst.	Śląskich	 Wykonanie	dokumentacji	oświetlenia	 2214	
	 przy	W.	Fojkisa	 zewnętrznego	
144.	Os.	Powst.	Śląskich		 Remont	nawierzni	chodnika		 8281,13
	 oraz	W.	Lipa,	Lipińska	 na	terenach	spacerowych	
145.	Os.	Powst.	Śląskich	 Montaż	urządzeń	zabawowych	 15271,86
	 oraz	W.	Lipa,	Lipińska
146.	Os.	Powst.	Śląskich	 Montaż	3	słupów	oświetleniowych		 36798,09
	 przy	W.	Fojkisa	 na	ścieżce	oświetleniowej	

LOKALE WŁASNE
147.	RSM	ODK	 Malowanie	pomieszczeń	Klubu	RSM	„NEPTUN”	 6470,23
	 „Neptun”	ADM-7
148.	RSM	ul.	Magazynowa		 Remont	pomieszczeń	Dyrekcji	RSM	 1113,06
149.	RSM	ul.	Magazynowa	 Malowanie	pomieszczeń		 341,8
	 ODK	„Neptun”	ADM-7		 +	roboty	stolarskie	RSM	
150.	RSM	–	zasoby	ADM-7	 Wymiana	okna	 3797,69
	 K.	Latki	1a/15	–	lokal	na	najem	 	

FUNDUSZ TERMOMODERNIZACYJNY
151	 Lipa	7,	9	 Zgoda	Wydz.	Ochr.	Środow.	+	opłata	skarbowa		 3030,75
	 	 na	likwidację	siedlisk	ptaków,	ekspertyza	
	 	 ornitologiczna	i	chiropterologiczna
152.	Piechy	1	 Ekspertyza	ornitologiczna	i	chiropterologiczna		 13288,2
	 	 +	opłata	skarbowa,	opłata	dot.	kolorystyki	docieplenia,	
	 	 audyt	energetyczny	PB	i	wykonanie	map	własnościowych	
	 	 pod	docieplenie	bud.	
153.	Piechy	3	 Ekspertyza	ornitologiczna	i	chiropterologiczna		 13288,2
	 	 +	opłata	skarbowa,	opłata	dot.	kolorystyki	docieplenia,	
	 	 audyt	energetyczny	PB	i	wykonanie	map	własnościowych	
	 	 pod	docieplenie	bud.
154.	Piechy	5,	7	 Ekspertyza	ornitologiczna	i	chiropterologiczna		 25291,6
	 	 +	opłata	skarbowa,	opłata	dot.	kolorystyki	docieplenia,	
	 	 audyt	energetyczny	PB	i	wykonanie	map	
	 	 własnościowych	pod	docieplenie	bud.
155.	Zielińskiego	2	 	Audyt	energ.	PB	związany	z	dociepleniem	bud.	 11685
156.	Zielińskiego	4-4	d		Audyt	energ.	PB	związany	z	dociepleniem	bud.	 12035,55
157.	Zielińskiego	6	 	Audyt	energ.	PB	związany	z	dociepleniem	bud.	 11685
158.	Waniora	1	,3	 	Audyt	energ.	PB	związany	z	dociepleniem	bud.	 18758,73
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USŁUGI

 Kafelkowanie, panele, remonty mieszkań, 
itp. Tel. 501-718-240.

 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-
nych. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Łazienka dla osoby niepełnosprawnej. Re-
monty mieszkań, domów. Tel. 501-668-930.

 Docieplenia budynków, remonty elewacji. 
Tel. 607-969-200.

 Serwis telewizorów. Tel. 605-560-605.

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

 Przeprowadzki – ekipa, taniuśko. Tel. 601-
292-699.

 Meble na wymiar. Tel. 512-120-119, 32 
244-09-60.

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119, 32 244-09-60.

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

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

 Szybka gotówka z dostawą do domu, natych-
miastowa decyzja, błyskawiczna wypłata, tel. 32 
348-61-68, 504-819-404. Pośrednik CDF S.C. Fir-
my MATPOL FINANSE Sp. z o.o.

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

 CZYSZCZENIE dywanów (odbieramy, obszy-
wamy), wykładzin, tapicerki, faktury VAT. Tel. 
602-642-294.

 Czyszczenie, udrażnianie kanalizacji. Tel. 
503-574-985.

 Krycie papą termozgrzewalną, rynny itp. Fak-
tura VAT. Tanio i solidnie. Tel. 512-549-097.

 Nadzory budowlane. Tel. 602-121-329.

 Usługi remontowe, gładzie, malowanie, ta-
petowanie, płyty k-g. Tel. 609-693-450.

 Profesjonalne pranie dywanów i mebli tapi-
cerowanych. Tel. 519-639-121.

 Domowe instalacje gazowe z miedzi. Tel. 
880-201-358.

 Remonty kompleksowe mieszkań, domów, 
WOD.-KAN., C.O., domofony, monitoring. Tel. 
793-442-600.

USŁUGI POGRZEBOWE

 DOM POGRZEBOWY ,,HOFMAN”. Usługi po-
grzebowe i kremacyjne. Ruda Śląska-Wirek, ul. 
Nowary 27, tel. 32 240-03-88, 32 242-26-27.

NIERUCHOMOŚCI
 

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej gotówka, 
tel.  668-591-916 .

 Sprzedam – Robotnicza, 60 m2, tel. 793-017-
323, inne oferty na www.lokator.nieruchomo-
sci.pl.

 Sprzedam dom w Rudzie Śląskiej - Bielszowi-
cach, cena 450 tys. do negocjacji, tel. 601-934-
091, 667-588-400.

 Tanie mieszkania Zabrze, Ruda Śl. infor-
macje www.posesja.rsl.pl. Tel. 668-845-818.

 Atrakcyjne domy szeregowe:
WIREK, ul. Jankowskiego 107 m2 – NOWA 

CENA, GODULA, os. Paryż od 125 m2 cena od 
335.000 zł. HALEMBA, ul. Solidarności od 74 
m2 cena od 255 000 zł. Pomagamy uzyskać 

kredyt hipoteczny. www.nieruchomoscigabriel.pl, 
tel. 691 523 055.

 Do wynajęcia pokój. Tel. 32 242-06-28.

 Do wynajęcia garaż ul. Stara, Godula. Tel. 
605-574-704

MOTORYZACJA

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

 Kupię skorodowane auta, powypadkowe, do 
wyrejestrowania. Tel. 507-572-625.

 Pomoc drogowa, złomowanie pojazdów, 
skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Tel. 502-752-
634, 502-865-808.

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

 SKUP AUT wszystkich marek, płacę najlepiej. 
Tel. 502-752-634, 502-865-808.

 AUTO-SKUP za gotówkę, stan obojętny. Tel. 
507-572-625.

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

 Skup wszystkich samochodów! Recykling sa-
mochodowy. Wydawanie zaświadczeń. Cena od 
0,60 do 0,65 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-
097-300. Ruda Śląska - Chebzie ul. Kokotek 52 
(niedaleko Urzędu Skarbowego).

 Sprzedam samochód dostawczy Lublin 2006 
r., 11 tys. cena do negocjacji. Tel. 601-504-030.

PRACA

 Firma budowlana BEDAMEX zatrudni pra-
cowników budowlanych doświadczenie min 2 
lata, kierownika budowy, brygadzistę z pra-
wem jazdy kat. B, tel. 601-504-030 w godz. 
7-16, 32 242-24-11.

 Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 518-103-998.

 Firma Budowlana Bedamex Ruda Śląska za-
trudni pracowników w specjalności ogólnobu-
dowlanej. Kierownika budowy. Tel. 601-504-
030.

 Firma Usługowo-Budowlana z siedzibą 
w Gliwicach zatrudni brygadzistów i wykwa-
lifi kowanych: brukarzy, zbrojarzy, monterów 
sieci kanalizacyjnej. Tel. 500-222-541.

 Firma Usługowo-Budowlana z siedzibą 
w Gliwicach zatrudni całe brygady brukar-
skie. Tel. 500-222-541.

 Stowarzyszenie Pomocna dłoń w Rudzie Ślą-
skiej poszukuje opiekunek do pracy przy oso-
bach starszych w miejscu ich zamieszkania. In-
formacje, tel. 505-054-823.

 Zatrudnimy kierowców posiadających prawa 
jazdy kat; B ,BC. Emerytów, rencistów oraz oso-
by poszukujące pracy na cały etat. Telefon kon-
taktowy 693-399-001 – 2.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z do-
świadczeniem do ciężkiej pracy fi zycznej. Infor-
macji udzielam w godzinach od 9.00 do 12.00 
tel. 691-911-683.

RÓŻNE

 Drewno kominkowe. Tel. 530-412-007. 

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

 
 Kupię akcje Huty Pokój. Tel. 507-851-852.

 Sprzedam kserokopiarkę CANON IR 2018 
z 2008 r. Cały okres serwisowana. Tel. 32 242-
24-11.

Stomatolog | Ginekolog
Chirurg | Radiologia | Dermatolog

Pracownia Protetyczna 
– Krzysztof Mazur

NZOZ SILVERMED | rejestracja@silvermed.com.pl 
silvermed.com.pl, ul. Srebrna 15, Ruda Śl. – Halemba 

tel. 32 700-77-33, 731-077-667 

JUŻ TERAZ W NZOZ SILVERMED 
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA 

(USG) WE WTORKI ORAZ CZWARTKI.

ZAPRASZAMY DO SALONU Alex 
(C.H. DOMINO – pasaż dolny), 

Oferujemy: 
farbowanie i stylizację włosów • 
prostowanie keratynowe• 
stylizację paznokci• 
zabiegi parafi nowe • 
modne w tym okresie opalanie natryskowe.•  

Dla stałych klientów oferujemy różne 
promocje i rabaty oraz atrakcyjne ceny. 

Tel. 32 700-70-78

Radosnych, 
szczęśliwych 
i pogodnych 

Świąt Wielkiej Nocy, 
spędzonych w gronie 

najbliższych 
i przyjaciół, 

a także wszelkiej 
pomyślności 

na każdy dzień 

życzy 
Redakcja 

„Wiadomości Rudzkich”



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

Z ogromnym żalem odebrałam wiadomość o śmierci

śp. Bogusława Florko
długoletniego pracownika

Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po Jego śmierci.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.”

Pani Joannie Pacynie
pracownikowi Wydziału Administracyjnego

Urzędu Miasta Ruda Śląska
wyrazy głębokiego współczucia

i pokrzepienia w trudnych chwilach po śmierci

OJca
przekazuje

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
oraz słowa wsparcia i otuchy 

dla Pani alicji Florko
z powodu śmierci 

Męża
Zarząd i Pracownicy 
Szpitala Miejskiego 

w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
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Serdeczne podziękowania
za złożone wyrazy współczucia
oraz udział w uroczystościach 

pogrzebowych

ŚP. BOgusława FlORkO
składają 

żona i córka z rodziną

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późniejszymi zmianami), a także na 
podstawie uchwały nr PR.0007.237.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-Orzegowie w rejonie 
ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka, uchwały nr PR.0007.46.2017 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej-
goduli w rejonie ulicy wincentego lipa, uchwały nr PR.0007.76.2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie 
Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny gürtlerów.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
w dniach od 4 kwietnia 2018 r. do 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, w Wydzia-
le Urbanistyki i Architektury, pok. nr 320 w godzinach pracy urzędu (pn – śr. 8:00–16:00, czw. 8:00-18:00, pt 8:00-14:00).

Z projektami ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko można się również zapoznać na 
stronie internetowej pod adresem: www.psip.rudaslaska.pl

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr telefonu: 32 2449000 wew. 3191 lub 3193
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. 

o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pok. 213. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi i wnioski do projektów planów 
miejscowych należy składać w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, z podaniem imienia, nazwiska lub jednost-
ki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 
2018 r. na adres: Prezydent Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko mogą być 
wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2018 r. w formie pisemnej; ustnie do protokołu; za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa 
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: architektura@ruda-sl.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Pani katarzynie MIŚkO
wyrazy szczerego współczucia  

i pokrzepienia w trudnych chwilach  
po śmierci

MaTkI
przekazują

Dyrekcja i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Rudzie Śląskiej
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Derby Pogoni z Uranią 
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Piłka nożna 

Emocji nie brakowało podczas sobotniego (24.03) 
derbowego pojedynku Pogoni z Uranią. Od początku 
spotkania faworytem była Urania, bo już w szóstej mi-
nucie meczu sędzia podyktował rzut wolny za polem 
karnym Pogoni. Do piłki podszedł Bujny i uderzył czy-
sto technicznie w okienko bramki gospodarzy, zdoby-
wając pierwszą bramkę w 2018 roku. W 29. minucie 
z piłką wyszedł Bujny i futbolówka wpadła do bramki 
tuż przy słupku. Pierwsza połowa minęła zdecydowa-
nie pod dyktando Uranii i mimo że w końcowym frag-
mencie Pogoń dała o sobie znać, to nie zagroziła i ze 
spokojem można było wyczekiwać drugiej części gry. 
Jak się jednak okazało, nic bardziej mylnego – trener 
gospodarzy dostrzegł, co się dzieje w szeregach Uranii 
i zdeterminowana Pogoń od pierwszych minut ruszyła 
ostro do ataku. W 51. minucie padł rzut rożny dla go-

spodarzy. Wówczas jeszcze Pardela sparował na prze-
ciwległy róg, po tym z kolei odnotowano dośrodkowa-
nie i padł strzał ze środka Kowalskiego w wolną prze-
strzeń bramki Uranii, który przyniósł gol kontaktowy. 
Gospodarze poszli za ciosem i po dośrodkowaniu z dal-
szej odległości w polu karnym piłkę do bramki głową 
skierował Cioch. Obie drużyny zremisowały. W 88. 
minucie do piłki wrzuconej w pole karne doskoczył 
Cioch i głową skierował ją w długi róg ustalając wynik 
spotkania na 3:2.

Tradycyjnie już w biegu wystartowały  
dzieci w różnym wieku.

„Bieg Wiewiórki” w promieniach słońca
Biegi 

Prawie 350 biegaczy wzięło udział w pierwszym 
w tym roku „Biegu Wiewiórki”. W promieniach mar-
cowego słońca sprawdzili oni swoje siły w halembskim 
lesie, gdzie tradycyjnie już odbywa się sportowa rywa-
lizacja zapalonych biegaczy, miłośników nordic wal-
king oraz dzieci. Sobotnia impreza (24.03) zainauguro-
wała cykl dziewięciu comiesięcznych spotkań, które 
zakończą się dopiero w listopadzie.  

– Stawiamy przede wszystkim na rekreację i dobrą 
zabawę. Chcielibyśmy, by to wydarzenie miało charak-
ter rodzinny. Żyjemy w pędzie i mamy coraz mniej cza-
su dla siebie, dlatego warto na kilka godzin zmobilizo-
wać się i wspólnie z dziećmi przyjechać do Halemby. 
W ten sposób uczymy je aktywnych postaw – podkreśla-
ła Aleksandra Poloczek, dyrektorka Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. 

Podobnie jak do tej pory bazą dla uczestników „Bie-
gu Wiewiórki” będzie infrastruktura Szkoły Podstawo-
wej Sportowej nr 15 przy ul. Energetyków. Za każdym 
razem zawodnicy rywalizują na pętli o długości 4,2 
km, którą – w zależności od predyspozycji – będzie 
można pokonać od jednego do pięciu razy. Limit poko-
nania pełnego dystansu, czyli 21 km wynosi 2 godziny 
45 minut. Na tej samej trasie rywalizować też będą  
wielbiciele nordic walking, dla których maksymalny 

dystans to 12,6 km. Tradycyjnie na dzieci i młodzież do 
lat 15 czekała będzie rywalizacja na dystansie 1 km. 
Pod koniec całego cyklu zawodnicy, którzy wystarto-
wali w biegu przynajmniej sześć razy, otrzymają statu-
etkę „Rudzkiej Wiewiórki”, a osoby, które wzięły 
udział we wszystkich biegach, odbiorą „Dużą Rudzką 
Wiewiórkę”. W tym roku statuetka będzie wyglądała 
inaczej niż te, które można było zdobyć w poprzednich 
latach. 

Terminy kolejnych biegów: 21.04.2018, 19.05.2018, 
16.06.2018, 7.07.2018, 4.08.2018, 8.09.2018, 
6.10.2018, 3.11.2018. 

Pogoń Ruda Śląska – Urania Ruda Śląska 3:2 (0:2)

Piłkarze zagrali na boisku Pogoni  
w Nowym Bytomiu. 

Akrobatyczne sukcesy 
akRobatyka 

Akrobaci KPKS-u Halemba wykazali 
się dobrą formą podczas Pierwszego Kro-
ku Sportowego oraz Ogólnopolskiego 
Turnieju w Łańcucie, które odbyły się  
w dniach 24-25 marca. Do walki w zawo-
dach stanęło aż 31 zawodników rudzkiego 
klubu. Wyniki w Pierwszym Kroku Spor-
towym: dwójki dziewcząt, klasa III – w ka-
tegorii startowało aż 46 dwójek: I miejsce 
– Karolina Gołąb, Julia Rasek, II miejsce 
– Monika Skorupa, Julia Jessel, V miejsce 
– Alicja Szal, Maja Kuropatwa, IX miej-
sce – Marta Szebeszczyk, Emilia Kraw-
czyk. Trójki dziewcząt, klasa III (w kate-
gorii startowało aż 30 trójek): II miejsce  
– Monika Skorupa, Karolina Gołąb, Julia 
Rasek, XI miejsce – Pola Mendocha, Iga Pluta, Zuzan-
na Krawieczek, XV miejsce – Julia Białobrzeska, Ame-
lia Ksiniewicz, Natalia Rudzka. Dwójki mieszane, kla-
sa III: I miejsce – Lena Hudzik, Dawid Biliaiev, III 
miejsce – Martyna Niedochodowicz, Kajetan Szal. 
Drużynowo klub KPKS Halemba zajął pierwsze miej-
sce.  Wyniki w Ogólnopolskim Turnieju w Akrobatyce 
Sportowej: dwójki kobiet, klasa II: II miejsce – Lilian-
na Szudy, Dagnara Piktas, IV miejsce – Milena Gabry-
siak, Julia Jeleń. Trójki kobiet, klasa II: I miejsce  
– Emilia Wodyk, Emilia Urbańska, Emilia Biernat. 
Trójki kobiet, 11-16 lat: I miejsce – Julia Olchawa, Ni-

kola Janik, Barbara Sordyl, II miejsce – Emilia Pawlas, 
Katarzyna Walecka, Wiktoria Matysiak. Drużynowo 
klub uplasował się na drugim miejscu.

– Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom 
i trenerkom: Katarzynie Chlebisz, Aleksandrze Wodyk 
i Dorocie Kies. Teraz przed nami ogromne wyzwanie, 
bo już 2 kwietnia trójka dziewcząt: Julia Olchawa, Ni-
kola Janik i Barbara Sordyl wraz z trenerką Katarzyną 
Chlebisz wyruszą walczyć podczas najważniejszej im-
prezy sportowej, jaką są mistrzostwa świata w Belgii. 
Trzymamy mocno kciuki – powiedziała Danuta Wodar-
ska, prezes KPKS-u Halemba. 

Po raz kolejny rudzcy akrobaci zajęli wysokie miejsca. 

Ciężarowcy z medalami
Podnoszenie ciężaRów 

Dwa złote medale, jeden srebrny i jeden brązowy powę-
drowały do zawodników klubu CKS Slavia Ruda Śląska. 
W minioną sobotę (24.03) w Katowicach odbyły się mi-
strzostwa Śląska młodzieżowców w podnoszeniu cięża-
rów. Jeden złoty medal zdobył Łukasz Gesse (kategoria do 
56 kg z wynikiem 30 rwanie, 44 podrzut, w dwuboju 74), 

a drugi Błażej Krzymyk (kategoria plus 105 z wynikiem 
55 rwanie i 75 podrzut w dwuboju 130 kg). Z kolei srebro 
wywalczył Mateusz Malik (kategoria 69 kg, z wynikiem 
60 rwanie, 95 podrzut, w dwuboju 155 kg). Brąz natomiast 
zdobył Mateusz Krzywda (kategoria do 105 kg, z wyni-
kiem 65 rwanie, 80 podrzut, co w dwuboju dało 145 kg).

Pogoń: bąbka, Gołębiowski, Lein, seiler, kowalski, 
iwański, blaszke, cichoń, Matysek, ilnicki, cioch. 
na zmiany weszli: szymański, bargiel, domagała. 

Urania: Pardela, P. Grzesik, cieślik, skudlik,  
R. Grzesik, nowak, krzywda, kokoszka, zalewski, 

Gondek, bujny. na zmiany weszli: Rodasik, Piecha, 
ogiński, barczak. sędzia główny: Jacek klica. 

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO

Karol Jastrzębski popisał się 
dobrą formą na zawodach. 

Udany występ młodego tenisisty 
tenis 

Zawodnik TKS-u Slavia Ruda Śląska Karol Jastrzębski zajął pierwsze miejsce 
w turnieju tenisa w Chorzowie. Na kortach Chorzowskiego Towarzystwa Teniso-
wego odbył się turniej tenisowy w kategorii do lat dziesięciu. – Wszyscy zawodnicy 
prezentowali wysoki, równy poziom, jednak nasz podopieczny okazał się bezkonku-
rencyjny i zasłużenie zajął pierwsze miejsce – zaznaczył Wojciech Żmuda, prezes 
TKS-u Slavia Ruda Śląska. – Widać, że ciężka praca na treningach przynosi wy-
mierne efekty. Gratulacje dla zawodnika oraz jego rodziców. Życzymy dalszych suk-
cesów – dodał. 

wyciĄG z oGłoszenia o PRzetaRGU

PRezydent Miasta RUda ŚLĄska 
ogłasza i ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie 

wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudzie Śląskiej-wirku przy zbiegu ulic wrzosowej i Polnej  

z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
1. Przedmiotem zbycia w drodze i ustnego przetargu nieograniczonego jest oddanie w użytkowa-

nie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego niezabudowanej  nieruchomości gruntowej własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położonej 
w Rudzie Śląskiej-wirku, przy zbiegu ulic wrzosowej i Polnej oznaczonej numerem geodezyjnym 
1845/27  o powierzchni 1422 m², obręb  nowa wieś k.m. 2 zapisanej w księdze  wieczystej  nr 
GL1s/00007904/4 (dział iii i iV są wolne od wpisów ).

2. zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślą-
ska działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz fragmentarycznie ulic do-
jazdowych i lokalnych (symbole planu: Mn1, kd1/2, kL 1/2).

działka jest położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, porośnięta trawą i drzewami, po-
siada nieregularny  kształt. dojazd do działki winien bezwzględnie odbywać się od strony ul. Polnej. 
zjazd należy umiejscowić w odległości minimum 25 m od skrzyżowania z ulicą wrzosową. 

3. cena wywoławcza (netto) do przetargu wynosi 160.000,00 zł. 
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty oraz opłat 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
4. Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2018 r. o godz. 10.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Ślą-

ska, plac Jana Pawła II.
w przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z pełną treścią ogło-

szenia o przetargu (zamieszczoną na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska i na 
portalu miejskim www.rudaslaska.bip.info.pl) oraz w terminie do dnia 2.05.2018 r.  dokonają wpłaty 
wadium w wysokości 8.000,00 zł przelewem na konto lub w kasie Urzędu i przedłożą komisji Prze-
targowej przed otwarciem przetargu  wymagane dokumenty i oświadczenia.

zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pokój 223),  tel. 

32 244-90-56.

oGłoszenie
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Kolejne nowości w Centrum  
Motoryzacyjnym BS AUTO-BUD 

Centrum Motoryzacyjne Grupy AUTO-BUD w Świętochłowicach rośnie w siłę! Właśnie rozpoczęła się tam budowa czterech kolejnych stanowisk warsz-
tatowych, równocześnie budowana jest myjnia bezdotykowa, rośnie także liczba nowoczesnego wyposażenia. A wszystko to, by kierowcy, odwiedzający 
centrum, mieli pewność, że ich samochody wyjadą w pełni bezpieczne na drogi. – Zależy nam nie tylko na zadowoleniu klientów, ale przede wszystkim na 
zaufaniu z ich strony – podkreśla Jerzy Seremak, prezes Grupy AUTO-BUD. 

Zaledwie kilka miesięcy temu Cen-
trum Motoryzacyjne Grupy AUTO-
BUD przy ul. Katowickiej 73 stało się 
autoryzowanym serwisem Boscha,  
a już nadszedł czas na kolejne zmiany. 
Pracownikom Stacji Kontroli Pojaz-
dów Gamma i warsztatu Lambda przy-
będą cztery nowe stanowiska serwiso-
we. – Dotychczas mieliśmy ich trzyna-
ście,  więc  powiększamy  się  o  1/4.  To 
wszystko sprawi, że będziemy w stanie 
szybciej  obsługiwać  samochody  na-
szych kierowców. Zmiany były podykto-
wane także tym, że coraz więcej klien-
tów  korzysta  z  naszych  usług,  więc 
chcemy im wszystkim zapewnić spraw-
ną oraz profesjonalną obsługę. Dzięki 
większej liczbie stanowisk dalej będzie-
my mogli profesjonalnie  i z najwyższą 
starannością  dbać  o  auta,  a  zarazem 
ich właściciele nie będą musieli czekać 

w kolejkach – podkreśla Damian Śledź, 
kierownik Centrum Motoryzacyjnego 
BS AUTO-BUD w Świętochłowicach.

Budowa nowych stanowisk już trwa, 
ale to nie wpływa na codzienną pracę 
warsztatu. Rozbudowa ma zakończyć 
się w tym roku. Na tym nie koniec no-
wości, bo już w przyszłym miesiącu 
przy Centrum Motoryzacyjnym BS 
AUTO-BUD ma zostać otwarta bez-
dotykowa myjnia. – Dzięki  temu  kie-
rowcy będą mogli skorzystać u nas nie 
tylko  z  usług  w  zakresie  przeglądów, 
czy  naprawy  aut,  ale  także  zadbać 
o  ich  wygląd.  My  więc  zatroszczymy 
się  o  to,  żeby  wszystkie  mechanizmy 
wewnątrz  auta  działały  sprawnie, 
a  klienci  o  jego  zewnętrzny  stan.  Bo 
nie ukrywajmy – to także ma wpływ na 
nasze  bezpieczeństwo  (czyste  szyby, 
czy oczyszczenie auta po okresie zimo-

www.auto-bud.com.pl

CENTRUM MOTORYZACYJNE 
GRUPA AUTO-BUD  Sp. z o.o.

Bosch Service AUTO-BUD

LAMBDA  Warsztat

GAMMA Stacja Kontroli Pojazdów

– ŚWięTOChłOWiCE ul. Katowicka 73  
(naprzeciw Gazowni), 

czynne pn.-pt. 7-19, sob. 7-14, 
tel. 32 245-28-91, 502-567-630

wym  z  soli  i  piasku)  – zaznacza Da-
mian Śledź. 

Ponadto, jak przystało na autoryzo-
wany serwis Boscha, w Centrum Auto-
ryzacyjnym Grupy AUTO-BUD, jego 
mechanicy i specjaliści korzystają 
z coraz nowocześniejszego sprzętu.  
– Należy tu wymienić m.in. tester dia-
gnostyczny  FSA  firmy  Bosch  do  dia-
gnostyki  komputerowej  pojazdów,  czy 
urządzenie  do  klimatyzacji  na  stary 
czynnik,  ale  co  najważniejsze  i  czym 
możemy się pochwalić – niedawno na-
byliśmy  najnowocześniejszą  maszynę 
do klimatyzacji na nowy czynnik. Tym 
samym jesteśmy pierwszym warsztatem 
w Polsce, który takie urządzenie posia-
da.  Poza  tym  pracujemy  na  szeregu 
sprzętów  firmy  Bosch,  co  świadczy 
o wysokiej jakości, świadczonych przez 
nas  usług – podkreśla Damian Śledź. 

–  Pracujemy także m.in. na kompute-
rze diagnostycznym KTS firmy Bosch, 
a  także  posiadamy  podnośniki,  urzą-
dzenie  do  klimatyzacji  również  firmy 
Bosch  oraz  nowocześnie  wyposażoną 
ścieżkę diagnostyczną – wylicza.

Dodatkowo umieszczenie Centrum 
Motoryzacyjnego Grupy AUTO-BUD 
na liście Bosch Car Service  sprawiło, 
że kierowca nie musi jeździć do auto-
ryzowanego serwisu samochodowego, 
tylko wystarczy, że pojawi się w Świę-
tochłowicach. –  Jesteśmy  bowiem 
uprawnieni do przeglądów gwarancyj-
nych i pogwarancyjnych samochodów 
wszystkich marek  do  3,5  ton.  Nie ma 
więc zagrożenia, że – czy to w przypad-
ku przeglądu, czy naprawy – gwaran-
cja  ze  strony  producenta  nowo  zaku-
pionego samochodu, będzie zagrożona 
– zaznacza Damian Śledź. 

Autoryzacja dotyczy zresztą nie tyl-
ko przeglądów, ale również warsztatu, 
serwisu klimatyzacji, czy także wy-
miany opon, a więc całego szeregu 
usług. – Ponadto na czas naprawy sa-
mochodu  kierowcy  otrzymają  samo-
chód zastępczy, ponieważ na wszelkie, 
możliwe sposoby staramy się dbać o na-
szych  klientów  – podsumowuje Da-
mian Śledź.

Jeżeli zaś kierowca czeka np. w trak-
cie przeglądu samochodu, czas ten 
spędzić może w specjalnym pomiesz-
czeniu, gdzie nie tylko może skorzy-
stać z poczęstunku i napojów, ale co 
najważniejsze – jest możliwość obser-
wowania tego, co dzieje się z autem. 
Centrum Autoryzacyjne BS AUTO-
BUD  cały czas więc poszerza swoją 
działalność, równocześnie dbając 
o klienta od A do Z.

Tak będzie wyglądało Centrum Autoryzacyjne BS AUTO-BUD po przebudowie. Na razie przygotowano wizualizacje. Prace trwają.
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