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Większość z nas posiada w portfelu przede wszystkim obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, jednak ten rynek oferuje dużo 
więcej niż tylko OC. Dzięki multiagencjom ubezpieczeniowym możemy odkryć, jak wiele produktów mamy obecnie na polskim 
rynku i odnaleźć te, które dopasujemy idealnie do naszych indywidualnych potrzeb – a podczas pokonywania kolejnych kroków 
w rozległym świecie ubezpieczeń zawsze możemy liczyć na pomocną dłoń Doradcy Klienta multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Wachlarz ofert  
specjalnie dla Ciebie

Zaczynamy mieć coraz większą 
świadomość, jak wiele możemy zy-
skać dzięki ubezpieczeniom. Choć da-
lej dominującym na rynku produktem 
jest komunikacyjna polisa OC, Polacy 
coraz częściej powierzają swoje bez-
pieczeństwo również na innych po-
lach.  – Ubezpieczenia komunikacyjne 
to nie tylko OC i AC, ale także polisa 
obejmująca ochroną szyby, assistance 
czy NNW. Dzięki temu ostatniemu do-
datkowi będziemy mieć pewność, że 
nie tylko nasze auto jest całkowicie 
bezpieczne, ale też np. to, że ochrona 
obejmuje każdą osobę w nim przeby-
wającą – mówi Maciej Kuczwalski, 
ekspert multiagencji CUK Ubezpie-
czenia.

Własne życie i zdrowie można 
również objąć osobną ochroną pod 
postacią ubezpieczenia na życie, po-

lisy zdrowotnej, bądź ochrony w no-
wej formie – Krajowego Programu 
Zdrowotnego. – KPZ jest całkiem 
nowym produktem na naszym rynku, 
który zawitał ekskluzywnie do oferty 
multiagencji CUK Ubezpieczenia 
w II kwartale 2018 roku, jednak już 
cieszy się dość dużą popularnością. 
Jest to nic innego jak polisa zdrowot-
na ze współpłatnością, którą można 
wykupić na dowolny okres – dodaje 
ekspert. 

W takim wypadku dobrze jest po-
myśleć o ubezpieczeniu chroniącym 
nas przed poniesieniem kosztów le-
czenia na wyjeździe odbywającym się 
poza granicami naszego kraju. – Poli-
sy turystyczne z roku na rok zdobywają 
coraz więcej zwolenników. Ich popu-
larność rośnie w szczególności w okre-
sie ferii zimowych, ponieważ to wła-

śnie podczas białego szaleństwa jeste-
śmy najbardziej narażeni na różnego 
rodzaju uszczerbki na zdrowiu – ko-
mentuje Maciej Kuczwalski. 

Z kolei podczas dłuższych wyjaz-
dów nie możemy zapomnieć także  
o swoim mieszkaniu, które przez ten 
czas najprawdopodobniej zostanie 
zdane samo na siebie. Pusty dom, do 
którego ktoś tylko sporadycznie zaglą-
da, żeby podlać kwiaty, jest narażony 
na ogromne niebezpieczeństwo. 

– Ubezpieczenie mieszkania lub do-
mu nie uchroni nas przed złodziejem, 
ale zdecydowanie zapewni nam spokój 
ducha. Dzięki takiej polisie w przy-
padku niefortunnego zdarzenia lub 
kradzieży z włamaniem, nasz ubezpie-
czyciel pokryje szkodę i pomoże nam 
przejść przez całą procedurę – infor-
muje Maciej Kuczwalski, ekspert 
multiagencji CUK Ubezpieczenia. Ta-
ką polisę możemy dowolnie rozsze-
rzać i dostosowywać do własnych po-
trzeb. Chcemy ubezpieczyć więcej niż 
tylko konstrukcję naszego domu? 
A może mamy dodatkowy budynek na 

posesji w formie garażu lub składzi-
ku? Może nasz dom dopiero się budu-
je? Albo posiadamy już ubezpieczenie 
nieruchomości, ale zdecydowaliśmy 
się na zakup domku letniskowego i go 
też chcielibyśmy objąć taką polisą? 
Na każdą z tych sytuacji można łatwo, 
szybko i przyjemnie znaleźć rozwią-
zanie. 

Sposobem na wybór najkorzystniej-
szej dla nas polisy jest także zwracanie 
uwagi na aktualne promocje. – Warto 
poświęcić trochę czasu na przejrzenie 
aktualnych propozycji różnych ubez-
pieczycieli. Również pośrednicy, u któ-
rych kupujemy ubezpieczenie często 
oferują dodatkowe korzyści. Przykła-
dowo, każdy klient CUK Ubezpiecze-
nia do swojej rocznej polisy otrzymuje 
Pakiet Pomocy Prawnej GRATIS! Zy-
skuje dzięki temu osobistego prawnika 
całkowicie za darmo. Wystarczy, że za-
dzwoni w dowolnej sprawie, a adwo-
kat od ręki, przez telefon, udzieli pora-
dy i wskaże możliwe rozwiązania.  
W ramach Pakietu Pomocy Prawnej 
przysługują nielimitowane porady 

w aż 5 sprawach! – dodaje Maciej Ku-
czwalski. Ponadto w placówkach mul-
tiagencji CUK Ubezpieczenia każdy 
z naszych Klientów może założyć 
swoją kartę PAYBACK, na która bę-
dzie mógł zbierać punkty w wybra-
nych sklepach w Polsce, w wybranych 
krajach zagranicznych, a także za za-
kupy w Internecie. Uzbierane punkty 
możemy wymieniać na różne nagrody 
lub u Partnerów Programu w formie 
zniżki na zakupy – W naszej multia-
gencji można zdobyć nawet do  
200 złotych zniżki na dowolne ubez-
pieczenie – zachęca Maciej Kuczwal-
ski, ekspert multiagencji CUK Ubez-
pieczenia. 

Zapraszamy do nowo otwartej pla-
cówki CUK Ubezpieczenia w Rudzie 
Śląskiej. Znajdziesz nas na ul. Górno-
śląskiej 16 od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-19.00, a także w sobo-
ty w godz. 10.00-16.00. Masz pyta-
nia, ale nie masz czasu, żeby do nas 
przyjechać? Zadzwoń pod numer  
512-456-704 i zapytaj naszego Do-
radcę o ofertę. 

www.cuk.pl facebook.com/CUK.Ubezpieczenia



Jeden tydzień, trzy spotkania
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Mieszkańcy Bielszowice podczas wtor-
kowego (26.03) spotkania apelowali głów-
nie o posprzątanie dzielnicy. – Bielszowice 
są brudne, wszędzie jeszcze leży pełno 
śmieci i gałęzi po niedawnych wichurach 
– skarżyła się jedna z mieszkanek. – Proszę 
jeszcze o trochę cierpliwości. Zaczynamy 
miasto sprzątać, jednak do końca marca 
obowiązuje nas akcja zima. Teraz skoncen-
trowaliśmy się na głównych ciągach komu-
nikacyjnych, ale od kwietnia miasto będzie 
intensywnie sprzątane, zgodnie z letnim 
harmonogramem – wyjaśniał wiceprezy-
dent Krzysztof Mejer. 

Pytano także o dalsze inwestycje w Par-
ku Strzelnica. – W tym roku w ramach bu-
dżetu obywatelskiego w okolicy Parku 
Strzelnica planowana jest budowa tereno-
wej trasy rowerowej typu singletrack – in-
formowała prezydent miasta Grażyna Dzie-
dzic. – A co z przetargiem na budowę kortu 
tenisowego w parku? – pytał jeden z miesz-
kańców Bielszowic. – Przypomnę, że 40% 
przetargów organizowanych przez miasto 
ze względu na zbyt wysoką cenę lub brak 
ofert, było unieważnianych. Firmom bu-
dowlanym brakuje rąk do pracy, w tym pro-
blem – przypomniała Grażyna Dziedzic. 

Ponadto wiele pytań dotyczyło budowy 
kanalizacji m.in. przy ulicach Piernikarczy-
ka, Noblistów i Wiosennej. – Budowa ka-
nalizacji na ulicy Piernikarczyka planowa-
na jest na 2020 rok. Teraz jesteśmy na eta-
pie opracowywania dokumentacji projekto-
wej – tłumaczyła Sonia Gałuszka, dyrektor 
ds. technicznych Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. 

OGŁOSZENIA

HARMONOGRAM WIOSENNYCH SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI:
4.04  – czwartek, godz. 17.00  – Ruda – MDK, ul. Janasa 28• 
8.04  – poniedziałek, godz. 17:00  – Godula i Orzegów – SP nr 36, ul. Bytomska 45• 
11.04  – czwartek, godz. 17.00  – Bykowina – ROD „Sielanka”, ul. Plebiscytowa• 

Bielszowice, Kochłowice i Nowy Bytom – to właśnie te dzielnice władze miasta odwiedziły w minionym tygodniu w ramach 
wiosennego cyklu spotkań z mieszkańcami. Tym samym dotarliśmy do półmetka zebrań dzielnicowych. Bielszowiczan naj-
bardziej interesowały sprawy związane z porządkiem w ich dzielnicy, z przyszłością Parku Strzelnica oraz dotyczące kanali-
zacji. Także mieszkańcy Kochłowic dopytywali o kwesti e „deszczówki” oraz o podwyżkę opłat za wywóz śmieci. Z kolei pyta-
nia mieszkańców Nowego Bytomia oraz Chebzia były skupione wokół m.in. niewystarczającej liczby miejsc parkingowych, 
zaśmiecenia miasta oraz organizacji ruchu. 

– Pracujemy też nad ulicą Wiosenną. Jeste-
śmy na etapie rozeznawania tras, które po-
zwolą ścieki grawitacyjnie sprowadzić do 
ul. Noblistów, gdzie zostanie wybudowana 
kanalizacja – dodała.

Z kolei w trakcie czwartkowego (28.03) 
spotkania w Kochłowicach wiceprezydent 
Krzysztof Mejer zapowiedział, że w ra-
mach tegorocznego budżetu obywatelskie-
go ma w tej dzielnicy powstać strefa aktyw-
ności „Mrowcza Górka”. Trwa także opra-
cowanie dokumentacji projektowej na bu-
dowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ko-
chłowickiej. Planowana jest ponadto budo-
wa ul. Orzechowej i rozbudowa ul. Ka-
szubskiej, Rogozińskiego i Siewnej. 
Mieszkańcy pytali natomiast m.in. o to, 
dlaczego wzrosły opłaty za śmieci. – Rosną 
opłaty za składowanie odpadów na składo-
wiskach. Sytuacja na rynku surowców 
wtórnych się zmienia, fi rmom odbierają-
cym odpady nie jest już tak łatwo sprzedać 
np. szkło. Odpady niesegregowane, które 
stanowią u nas większość, muszą być wy-
wożone do Regionalnych Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych, gdzie 
stawki za ich przyjęcie są wysokie – tłuma-
czył wiceprezydent Mejer.

Jedna z mieszkanek zasygnalizowała na-
tomiast, że ze studzienek przy ul. Piłsud-
skiego ulatniają się nieprzyjemne zapachy. 
– To bardzo niepokojące, co pani mówi. 
Mamy w mieście problem, którym są niele-
galne podłączenia sanitarne do kanalizacji 
deszczowej, a to ogromne zagrożenie dla 
gospodarki wodno-ściekowej. Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji spraw-

dzi podaną lokalizację – mówił Krzysztof 
Mejer. 

Przedstawiono także, na jakim etapie 
jest sprawa przejęcia nieruchomości przy 
ul. Łowieckiej, które należą do Śląsko-Dą-
browskiej Spółki Mieszkaniowej. – W lipcu 
2018 r. otrzymaliśmy odpowiedź na wysła-
ne kilka miesięcy wcześniej pismo w tej 
sprawie. Zapowiadało ono podjęcie dzia-
łań, które docelowo umożliwią miastu prze-
jęcie działek, ale od tego czasu nic się 
w tym temacie nie wydarzyło. Nie zapomi-
namy o sprawie, ale piłka jest po stronie 
spółki – tłumaczył Krzysztof Mejer. 
– Oczywiście możemy wystosować kolejne 
pismo, ale myślę, że zorganizujemy też w tej 
sprawie specjalne spotkanie z mieszkańca-
mi – dodała prezydent Grażyna Dziedzic.

Zbyt mała liczba miejsc parkingowych, 
zaśmiecenie ulic oraz zmiana organizacji ru-
chu na skrzyżowaniu ulic Niedurnego, Czar-
noleśnej i Pokoju zdominowały z kolei po-
niedziałkowe (1.04) spotkanie z mieszkań-
cami Nowego Bytomia i Chebzia. – Problem 
zaśmiecenia dotyczy nas wszystkich, dlatego 
musimy patrzeć sobie na ręce i dbać o po-
rządek w mieście. Nie jesteśmy w stanie li-
kwidować wszystkich dzikich wysypisk, dla-
tego nie lekceważmy sytuacji, w których wi-
dzimy, że ktoś zaśmieca środowisko lub 
niszczy jakieś mienie – podkreśliła prezy-
dent Grażyna Dziedzic. – Właśnie dzisiaj, 
1 kwietnia, po zimie rozpoczęliśmy „akcję 
lato” i zaczynamy kompleksowo czyścić mia-
sto. Zatem już niedługo sytuacja dotycząca 
czystości w mieście radykalnie się poprawi 
– dodał wiceprezydent Krzysztof Mejer.
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Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia
składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom

Szpitala Miejskiego, rudzkich przychodni i gabinetów:
zdrowia, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.

Dziękuję za rzetelne wypełnianie obowiązków,
a przede wszystkim serce i zaangażowanie

w niesienie pomocy chorym.

Niech dzień Waszego święta,
a także każdy następny,

będzie pełen radości i uśmiechu.

Grażyna Dziedzic
Prezydent Miasta Ruda Śląska

Jednym z zadawanych najczęściej przez 
mieszkańców było także pytanie dotyczące 
zbyt małej liczby miejsc parkingowych 
w centrum Nowego Bytomia. – Mamy kon-
cepcję i wstępną wycenę na parking i gara-
że, jednak w tym roku nie zrealizujemy tej 
inwestycji – powiedział wiceprezydent Mi-
chał Pierończyk.

Kolejnym tematem poruszonym podczas 
spotkania była organizacja ruchu na skrzy-
żowaniu ulic Niedurnego, Czarnoleśnej, 
Chorzowskiej i Pokoju. Chodzi tu o zmianę 

kierunku dwóch pasów z ul. Czarnoleśnej, 
czyli, żeby prawy był tylko do skrętu w pra-
wo, a nie blokował przejazdu na wprost, 
a  środkowy był do jazdy prosto i w lewo. 
Według mieszkańców takie rozwiązanie 
znacznie ułatwiłoby komunikację w godzi-
nach szczytu. Sprawą zajęła się komisja. 
ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, któ-
ra orzekła, że zmiana organizacji ruchu nie 
jest możliwa, jednak prawdopodobnie zaj-
mie się sprawą po raz kolejny.

Redakcja

Spotkanie 
w Kochłowicach 

było czwartym 
w ramach

wiosennego 
cyklu.



ogłasza przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Miasta Ruda Śląska
Kwiecień/2019 r.

Lp. Adres lokalu 
Pow. 

lokalu 
(m2)

Wyposażenie 
w instalację

Stawka 
wywoławcza 
(nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł)

Termin oględzin 
lokalu 

LOKALE UŻYTKOWE 

1.

Ruda Śląska-Halemba 
ul. Solidarności 7/2

 lokal na piętrze 
w budynku usługowym 

71,76 elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 9,00 1.000,00 11.04.2019 r.

godz. 10.00

2.
Ruda Śląska-Wirek 
ul. 1 Maja 232/02

 lokal w budynku mieszkalnym 
20,70 elektryczna, 

wod.-kan. 8,00 500,00 11.04.2019 r.
godz. 11.00

3.
Ruda Śląska-Nowy Bytom 

ul. ks. J. Szymały 1/1 
lokal w budynku usługowym

135,70 elektryczna, 
wod.-kan., c.o. 9,00 1.500,00 11.04.2019 r.

godz. 12.00

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

podatkowego.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębior-

stwa Gospodarki 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 19 kwietnia 2019 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 przerwa od godz. 14.30 do 15.00), piątek od godz. 7.30 do 13.00) w opisie 
podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 24.04.2019 r. poz. nr …. (lp. lokalu użytkowego) z ogłosze-
nia.

Ponadto prosi się osoby wpłacające o dostarczenie dowodu wpłaty wadium do dnia 19 kwietnia 2019 r. 
do godz. 14.00, do siedziby 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 z przetargu 
bez podania przyczyny.

Wygrywający przetarg ma obowiązek uzyskania zezwoleń koniecznych do przeprowadzenia remon-
tu lokalu użytkowego na własny koszt. Każdy uczestnik przetargu winien zapoznać się ze stanem tech-
nicznym licytowanego lokalu użytkowego oraz Regulaminem Przetargów znajdującym się u organizatora 
przetargu.

Informacja o wolnych lokalach użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodar-
czej oferowanych do najmu w drodze rokowań stawki czynszowej lub oferowanych do najmu za czynsz 
oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz, dostępne są na naszej stronie internetowej: 
www.mpgm.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela: Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o. o.Anna Starostka – tel. 32 242-
01-33, 32 242-06-88, wew. 745. 
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ogłasza przetarg ograniczony na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego niżej 
wymienionymi garażami blaszanymi o powierzchni 18 m2 (*) każdy, położonymi na działce 

stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska o numerze geodezyjnym 6.1-1689/31, w rejonie ulicy 
Juliusza Słowackiego – Adolfa Kempnego, w dzielnicy Wirek organizowany 

24 kwietnia 2019 r. o godz. 11.30

Lp. Garaże Stawka 
wywoł. (nett o/zł/m2)

Wadium 
(zł) Termin oględzin garażu

1. Garaż nr 103 4,00 500,00 18.04.2019 r. godz. 16.15
2. Garaż nr 196 4,00 500,00 18.04.2019 r. godz. 16.00

(*) Dla gruntów zabudowanych garażami – do czynszu z tytułu najmu tj. do powierzchni zabudowy 
garażu dolicza się powierzchnię stanowiącą iloczyn 1 metra oraz szerokości garażu wyrażonej w me-
trach, wg stawki jak za grunt pod garażem, co w tym przypadku wynosi 3,00 m2.

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OCZYNSZOWANA WYNOSI 21,00 m2

Wygrywający przetarg ma obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości bezpośrednio do organu 
podatkowego.

UWAGA ! Do stawki wywoławczej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa 

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 wysokości 500 zł na garaż, przelewem na 

konto bankowe: ING BŚ o/Ruda Śląska numer 03 1050 1331 1000 0010 0109 0321 lub w kasie Organi-
zatora (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 przerwa od godz. 14.30 do 15.00), piątek od godz. 7.30 do 13.00) w opisie 
podając: wpłata wadium na przetarg w dniu 24.04.2019 r. na garaż nr ….).

Osoby biorące udział w przetargu winny spełniać łącznie nw. warunki:
być mieszkańcami Miasta Ruda Śląska,• 
nie posiadać zaległości dot. nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Mia-• 
sta Ruda Śląska, a windykowanych przez MPGM TBS Sp. z o.o.,
złożyć oświadczenie, że nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań fi nansowych względem • 
Miasta Ruda Śląska,
dokonać wpłaty wadium na konto Organizatora przetargu lub w kasie Spółki do dnia • 19.04.2019 r. 
dostarczyć dowód wpłaty wadium do siedziby MPGM TBS Spółka z o.o. przy ul. 1 Maja nr 218, 41-710 • 
Ruda Śląska – pokój 35 (II piętro) Biuro Eksploatacji oraz złożyć stosowne oświadczenia w terminie 
do dnia 19.04.2019 r. 
udokumentować fakt posiadania pojazdu lub pojazdów poprzez przedłożenie dowodu rejestracyj-• 
nego,
złożyć oświadczenie, że nie zawarły innej umowy najmu na garaż, grunt pod garażem, nie korzystają • 
bezumownie z garażu lub gruntu pod garażem dla pojazdu, którego dowód rejestracyjny przedłoży-
li.
W przypadku współwłasności pojazdu każdy współwłaściciel winien złożyć ww. oświadczenie (wg 

zasady jeden pojazd – jeden garaż).
Z osobami wygrywającymi przetarg ograniczony na zasadach jw. umowy najmu zostaną zawarte na 

czas oznaczony do 9 lat.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Eksploatacji MPGM TBS Sp. z o.o., tel. 32 242-01-33, wew. 744.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 

SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O. 

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

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.



Twórczy piątek 
WIREK 
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REKLAMA

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM bezkrwawe wycinanie wędzideł, nadziąślaków, 
leczenie opryszczki, aft, szczękościsków, utrudnionego gojenia ran i wyrzynania zębów m.in.ósemek.

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl 
Zaprasza dorosłych i dzieci na BEZWIERTŁOWE LECZENIE
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

W ofercie rownież: LECZENIE LASEREM

STOMATOLOG
dr n. med. Ewa Błąkała–Zawronek
Ruda Śl., ul. Gierałtowskiego 29, tel. 605-237-275, 507-827-794

www.stomatolog-ruda-slaska.pl
Zaprasza dorosłych i dzieci na 
 – bezboleśnie, bez konieczności znieczulenia, bez używania wiertła!

IMPLANTY ZĘBOWE
SEDACJA WZIEWNA – czyli leczenie pod wpływem gazu rozweselającego, który eliminuje uczucie bólu i stresu.

ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE
ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

osocze i fi bryna bogatopłytkowa – jako zabiegi regeneracyjne, wzmacnianie włosów, leczenie 
blizn, rozstępów, łysienia | mezoterapia | botox | wypełniacze - na zmarszczki, bruzdy, usta 

ZABIEGI W NARKOZIE

Kolejny maluch potrzebuje pomocy
RUDA ŚLĄSKA
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Fabian Pogorzelec przyszedł na świat 16 stycznia 2019 roku z wadą wrodzoną 
serca – Zespołem Fallota (tetralogia Fallota) oraz wodonerczem po stronie lewej. 
Mając trzy tygodnie, przeszedł pierwszą operację na otwartym sercu. W wyniku 
powikłań tydzień później odbyła się operacja zespolenia mostka oraz biopsja wą-
troby. Teraz Fabian potrzebuje pieniędzy na rehabilitację, dalsze leczenie i możli-
wość powrotu do domu. 

Wkrótce po pierwszych operacjach Fa-
bian został skierowany i przetransporto-
wany do Instytutu Pomnik-Centrum Zdro-
wia Dziecka w Warszawie w celu diagno-
styki narastającej cholestazy. Tam zapadła 
diagnoza – Zespół Alagille’a. To bardzo 
rzadka choroba genetyczna, która wystę-
puje raz na 70 tysięcy urodzeń. Schorzenie 
dotyka wielu narządów m.in. wątroby, ser-
ca, nerek, oczu i kręgosłupa. Choroba Fa-
biana prowadzi do ciężkiego uszkodzenia 
wątroby i w konsekwencji do jej prze-
szczepu. 

Każdego dnia chłopczyk musi przyjmo-
wać lekarstwa umożliwiające mu dalszy 
rozwój. Niestety są one kosztowne. – Obec-
nie wciąż przebywamy w ICZD w Warsza-
wie. Stan nerki Fabianka znacznie się po-
gorszył, więc został wykonany zabieg ne-
frostomii przezskórnej i założono mu cew-
nik. Obecnie czekamy na kolejny zabieg, po 

którym będziemy mogli zamieszkać na jakiś 
czas w domu. Kolejna operacja serca, jeśli 
stan Fabianka nie pogorszy się, odbędzie 
się w ciągu trzech miesięcy – mówi Daria 
Rejmanowska, mama Fabiana. 

Mama Fabiana przebywa z nim w szpita-
lu przez cały czas. Tata chłopca ze względu 
na młodsze rodzeństwo musiał zostać w do-
mu i zaopiekować się sześcioletnią Emilką 
oraz trzyletnią Paulinką. Fabianek nato-
miast od urodzenia przebywa w szpitalach 
i żeby mógł zamieszkać w domu, jego ro-
dzice muszą go wyposażyć w specjalistycz-
ny sprzęt, który pozwoli kontrolować stan 
dziecka. Fabiana czeka też kosztowna reha-
bilitacja oraz częste kontrole w warszaw-
skim szpitalu. Rodzinie przyda się każda 
złotówka. Wpłaty można przesyłać na kon-
to 64 1050 1331 1000 0097 0170 6468, 
ING Bank Śląski, z dopiskiem Dla Fabian-
ka. Arkadiusz Wieczorek

Tematem kolejnego spotkania z cyklu 
„Twórczy piątek na Ficinusie” była ślonsko 
godka. Szpaski wielkanocne, monologi 
i wiersze w gwarze przedstawili Bronisław 
Wątroba, Dorota Książek i Oliwia Stawic-
ka.

Piątkowy wieczór (29.03) był okazją do 
spotkania z miłośnikami śląskich tradycji 
i gwary. W salce parafi alnej kościoła ewan-
gelickiego przy ul. Kubiny swoją kolejną 
publikację zaprezentował Bronisław Wą-
troba, autor ewangelicznych parafraz ry-
mowanych po śląsku. Z kolei Dorota Ksią-
żek, laureatka licznych konkursów, m.in. 
Gryfny godki w Piekarach Śląskich, przed-
stawiła swoje monologi – oczywiście
w gwarze śląskiej. Można było także posłu-
chać wierszy w wykonaniu Oliwii Stawic-
kiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 24, 
zdobywczyni III miejsca w regionalnym 
konkursie gwary śląskiej.

Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” to 
inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej 

i parafi i ewangelickiej. Ma ona na celu pro-
mocję kolonii robotniczej Ficinus oraz sze-
roko pojętych tradycji śląskich. – Dzięki 
gościnności księdza proboszcza możemy 
spotykać się w tym charakterystycznym dla 
miasta miejscu – mówił Krzysztof Piecha, 
naczelnik Wydziału Komunikacji Społecz-
nej i Promocji Miasta UM Ruda Śląska. 
– To historyczna perełka Rudy Śląskiej, któ-
rą każdy rudzianin powinien poznać, stąd 
pomysł cyklicznych spotkań na Ficinusie 
– podkreślił. AW

Motoryzacyjne ,,klasyki” zawitały do 
Rudy Śląskiej! W miniony weekend na te-
renach klubu sportowego Slavia odbyła się 
Rudzko Rajza, czyli zlot ,,klasyków”, orga-
nizowany przez fanów fi ata 126p. – Wyda-
rzenie przebiegło bardzo pozytywnie. Dzię-
ki pięknej pogodzie przez zlot przewinęło 
się kilkuset mieszkańców. Bardzo dużo po-
zytywnych opinii przekonuje mnie do tego, 
iż jest duże zapotrzebowanie na tego typu 
imprezy – podkreślił Marek Szymański, or-
ganizator zlotu oraz rudzki radny.

W sumie uczestnicy imprezy mogli po-
dziwiać 51 „klasyków”, zintegrować się, 
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W spotkaniu uczestniczyli 
miłośnicy śląskiej godki. 

Rudzko 
Rajza

RUDA
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W sumie na zlocie pojawiło się ok. 50 „klasyków”.

zaopatrzyć w gadżety oraz zrobić zdjęcia 
z samochodami. – Według mnie brakuje 
w Rudzie 1 eventów dla mieszkańców. Jest 
to główny powód, dla którego zorganizowa-
łem zlot z naszą grupą pasjonatów Rudzko 
Rajza. Dziękuję bardzo Danielowi Sopali 

za pomoc w organizacji wydarzenia. Jed-
nak na tym nie koniec. Planuję cyklicznie 
zloty, eventy na terenie ośrodka Slavia Ru-
da Śląska przy okazji meczów tego klubu 
sportowego – zapowiada Marek Szymań-
ski.  JO

Mieszkańcy sprzątają
RUDA ŚLĄSKA

Piękna, wiosenna pogoda w weekend 
sprzyjała aktywności na świeżym powie-
trzu. Mieszkańcy Rudy Śląskiej wykorzy-
stali ten czas i w wielu miejscach odbyły 
się lokalne akcje sprzątania okolicy.

W Halembie dwudziestoosobowa grupa 
zabrała się za sprzątanie nad rzeką Kłodni-
cą. Akcję zorganizowało Studenckie Koło 
Naukowe Gospodarki Odpadami Politech-
niki Śląskiej. W ciągu trzech godzin jego 
członkowie i sympatycy zebrali ok. 70 wor-
ków śmieci oraz odpady wielkogabaryto-
we. W sprzątanie zaangażowali się zarów-
no dorośli, jak i dzieci. 

W sobotę (30.03) po raz kolejny sprząta-
no także okolice stawu Kokotek. Pierwszy 
raz w historii sprzątania stawu harcerze 

z 4. Harcerskiej Drużyny Wodnej HOOK’, 
członkowie Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Czwórka” i członkowie Szkółki 
Wędkarskiej nr 51 PZW Ruda Śląska na 
kajakach i czółnie sprzątali staw od strony 
wody. W sumie w akcji wzięło udział 
70 osób. W Chebziu zebrano ok. 20 wor-
ków śmieci, a ze stawu wyłowiono wiele 
pozostałości po domowych remontach.

Z kolei mieszkańcy Bykowiny zebrali się 
po raz kolejny w tzw. Lasku Bolońskim. 
– To niesamowite, co można znaleźć w la-
sku. Telewizor, klosz, kołdry, deski, słoiki, 
butelki, mnóstwo części samochodowych 
i ostrego szkła – wylicza Ewa Chmielew-
ska, radna, która uczestniczyła w akcji. 
– Niektórych znalezisk nie dało się wyrwać 

z ziemi, bo wplątały się już w korzenie 
drzew. Wśród śmieci były też pojemniki. 
Jedna z uczestniczek spotkania wpadła na 
pomysł, by zrobić z nich kosze na śmieci. 
Być może teraz przynajmniej część śmieci 
trafi  do koszy, a nie do lasku – dodaje. AW
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Prawdziwe skarby wyłowiono ze Stawu Kokotek. Mieszkańcy Halemby 
sprzątali nad Kłodnicą. 
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USŁUGI
 Przeprowadzki, wywóz rzeczy niepotrzeb-

nych, remonty. Tel. 607-219-491, 32 240-04-01.

 Dachy solidnie. Tel. 606-433-031.

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

 Malowanie, tapetowanie, remonty miesz-
kań, 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.

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

 Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Tel. 512-120-119.

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

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

 Pranie tapicerki meblowej i dywanów. Solid-
nie. Tel. 737-593-999.

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

 CZYSZCZENIE DYWANÓW (odbieramy, skra-
camy i obszywamy), wykładzin, tapicerki meblo-
wej, tel. 602-642-294.

 Usługi dekarskie, krycie papą termozgrzewal-
ną. Tel. 512-549-097.

 PRANIE MEBLI TAPICEROWANYCH, DYWA-
NÓW. SZYBKO I SOLIDNIE. TEL. 519-639-121.

 GAZOWNICTWO! Piece gazowe, instalacje 
gaz c.o. Tel. 502-510-340.

 Gabinet Vital zaprasza na zabiegi z użyciem 
pijawki lekarskiej. Cena promocyjna. Tel. 504-
290-181.

 Reklama, www, wizytówki, logo, fotografi a. 
Tel. 570-456-723, kreatywnestudio.pl.

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. 
TEL. 501-239-405, ANEL.

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

 Ruda, dwupokojowe, 42 m2, 89 tys., www.
ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Nowy Bytom, dwupokojowe, 39 m2, 142 tys., 
www.ANEL.pl, tel. 502-052-885.

 Sprzedam M-4 Kanarków, 64 m2, M-3 Dwora-
ka, 33 m2, Sławika 44 m2, 115 tys., M-2 Lecha, 79 
tys. Tel. 793-017-323, www.lokator.nieruchomo-
sci.pl.

 Kupię mieszkanie w Rudzie Śląskiej pilne, go-
tówka. Tel. 730-770-900.

  NIERUCHOMOŚCI GABRIEL 
– specjalizujemy się w sprzedaży atrakcyjnych 

domów jednorodzinnych. Obecna oferta: 
HALEMBA, ul. Solidarności od 89 m2, WIREK, 
ul. Jankowskiego 107 m2, GODULA „Paryż” 

od 125 m2. Pomagamy uzyskać kredyt. 
Tel. 691-523- 055.

 SPRZEDAM MIESZKANIE, 110 m2, ul. Wol-
ności – przy DTŚ. Tel. 668-845-818, 
www.posesja.rsl.pl.

 Kupię bezpośrednio kamienice całość lub 
udziały. Tel. 887-877-189. 

 Sprzedam kawalerkę, Fojkisa, II piętro, 35,98 
m2, tel. 693-141-453.

 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI www.
fh utechnika.pl, tel. 785-720-563. Wspólnoty 
mieszkaniowe, budynki użytkowe, place, itp.

 Do wynajęcia M-2, 33 m2, Dworaka. Tel. 506-
695-580.

 Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 733-332-531.

 Pokój lub mieszkanie wynajmę niepalącej 
osobie. Tel. 604-796-694 w godz. 17-18.

MOTORYZACJA

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

 Skup samochodów wszystkich marek, całych, 
uszkodzonych, skorodowanych. Pomoc drogo-
wa, złomowanie pojazdów. Tel. 502-752-634, 
502-865-808.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla mnie chwili dzielili smutek 

i żal, okazali wiele serca i życzliwości 
oraz uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej 

mojej MAMY, a w szczególności Pani Prezydent Miasta, Pani Naczelnik 
i  zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty, moim kolegom i koleżankom 

dyrektorom rudzkich placówek oświatowych, pracownikom, 
rodzicom i uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, 

sąsiadom i znajomym składam wyrazy wdzięczności.
Lidia Sładkowska

Ruda Śląska-Halemba, ul. Miodowa 6.

Zachęcamy 
do skorzystania 
z naszych usług

/balanga.dekoracjebalonowe/
www.dekoracjebalonowe-balanga.pl

Bramy balonowe• 
Kolumny balonowe• 
Wypuszczanie balonów• 
Balony wybuchające• 
Girlandy• 
Figury balonowe• 
Animacje dla dzieci• 
Balony z helem • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

DEKORACJE BALONOWE

Tel. 790-541-222

Planujesz otwarcie sklepu,
zorganizować promocję?
ZAMÓW DEKORACJE BALONOWE

www.dekoracjebalonowe-balanga.pl Tel. 790-541-222

ZAMÓW DEKORACJE BALONOWE
Jest to okazja na przyciągnięcie większego grona 

Klientów i większej sprzedaży w pierwszych dniach fi rmy.
W naszej ofercie stawiamy na jakość wykonanej usługi

Dekoracje, które sprawiają radość
przybywającym Klientom, wykonujemy z pełnym 

zaangażowaniem i fantazją 

Lena Malcher
córka Emilii i Dawida

ur. 16.03 (2580 g i 52 cm)

Filip Stanisław Filiczkowski 
syn Anny i Michała

ur. 16.03 (2500 g i 50 cm)

Igor Ścibiorek
syn Patrycji i Pawła

ur. 11.03 (3150 g i 54 cm)

Hanna Wilusz 
córka Katarzyny i Daniela
ur. 13.03 (3790 g i 57 cm)

Martyna Antończyk
córka Pauliny i Adama

ur. 19.03 (3200 g i 51 cm)

Natan Zielonka 
syn Katarzyny i Arkadiusza
ur. 21.03 (3770 g i 55 cm)

Mateusz Hasa
syn Joanny i Damiana

ur. 20.03 (3100 g i 55 cm)

Piotr Wakan
syn Lidii i Grzegorza

ur. 20.03 (3580 g i 57 cm)

Pola Kramny córka 
Magdaleny i Arkadiusza
ur. 19.03 (3740 i 55 cm)

Remigiusz Dziedzic
syn Moniki i Mateusza

ur. 19.03 (4070 g i 59 cm)

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

 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 
0,55 do 0,60 gr/kg. DOBRA CENA AKUMULATO-
RÓW. TANIE OPONY. Tel. 32 771-61-31, 502-097-
300. Ruda Śląska-Chebzie ul. Kokotek 52 (nieda-
leko Urzędu Skarbowego).

 Skup zużytych akumulatorów i felg aluminio-
wych. Tel. 32 275-05-47, 603-534-003.

 Skup samochodów na części. Tel. Tel. 32 275-
05-47, 603-534-003.

PRACA

 Chcesz zarabiać większe pieniądze? Pra-
cuj jako opiekunka seniorów w Niemczech. 
Nie znasz języka niemieckiego? Zapisz się na 
bezpłatny kurs w Rudzie Śląskiej, z gwaran-
cją zatrudnienia! Zadzwoń: 506-288-940.

 Kucharkę,bufetową zatrudnię na stałe 
– RŚL. 1. Tel. 668-447-128.

 Przyjmę do pracy brukarstwo, ogrodzenia, 
remonty, budowa. Tel. 504-334-464.

 Zatrudnię mężczyznę w ogrodnictwie z do-
świadczeniem do ciężkiej pracy fi zycznej. Infor-
macji udzielam po godz. 14 tel. 691-911-683.

 Firma Bedamex zatrudni pracowników 
budowlanych. Tel. 601-504-030.

 Praca od zaraz – Świętochłowice (Chorzow-
ska) – operator wózka widłowego z uprawnie-
niami UDT. Tel. 512-070-574.

 Zatrudnię fryzjerkę/fryzjera. Tel. 32 243-65-
99.

 Zatrudnię pracownika do prac ogólnobudow-
lanych. Tel. 603-975-040.

 Fryzjerkę na dobrych warunkach zatrudnię. 
Halemba. Tel. 509-553-851.

 Wspólnota mieszkaniowa, ul. Pokoju zatrud-
ni emeryta rencistę do prac porządkowych na 
terenie nieruchomości. Tel. 601-868-230.

 Poszukiwani pracownicy do montażu ręczne-
go. Praca w Świętochłowicach w systemie dwu-
zmianowym lub nieregularny czas pracy (do 
uzgodnienia). Kontakt osobisty w godz. 8.30- 
13.30, MIDABO, Świętochłowice, ul. Krauzego 6.

RÓŻNE

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

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

 Sprzedam młode kurki. Halemba. Tel. 601-
081-517.



www.wiadomoscirudzkie.pl  3.04.20198

Rudzki Informator Samorządowy
Około 2400 uczniów z Rudy Śląskiej stoi przed decyzją o wyborze dalszego kierunku kształcenia. To ponad dwa razy więcej osób niż w ubiegłym 
roku. Chodzi o uczniów z ostatniego rocznika gimnazjum oraz pierwszych absolwentów klas ósmych. Z myślą o nich zorganizowana została Giełda 
Szkół Ponadpodstawowych i Ponadgimnazjalnych. Wydarzenie odbywało się w dniach 26-27 marca w hali MOSIR w dzielnicy Halemba przy  
ul. Kłodnickiej 95.

Ósmoklasiści i gimnazjaliści wybierają szkołę

– Droga młodzieży, życzę Wam traf-
nych wyborów, związanych z waszymi 
pasjami i zainteresowaniami, bo tylko 
wtedy przyszła praca przyniesie Wam 
satysfakcję – zwróciła się do uczniów 
prezydent miasta Grażyna Dziedzic, 
otwierając giełdę. – Mam nadzieję, że 
będziecie kontynuować naukę w naszym 
mieście. Rudzkie szkoły mają bogatą 
ofertę edukacyjną i wspaniałych peda-
gogów. Atutem naszych szkół jest też no-
woczesne wyposażenie, udział w progra-
mach unijnych, praktyki zagraniczne 
i nowe pracownie do zajęć kształcenia 
praktycznego. Jest w czym wybierać  
– dodała. 

Sandra Kania ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 chce dalej uczyć się w Rudzie Ślą-
skiej. – Lubię uczyć się języków i podró-
żować. Wybieram się na kierunek hote-
larstwo w ZSP nr 2. To fajna szkoła i bę-
dę miała blisko – tłumaczyła Sandra. 
Podobnie Paweł Małyska ze Szkoły 
Podstawowej nr 24 chciałby kontynu-
ować naukę w swoim mieście, ale nie 
wybrał jeszcze szkoły. – Interesuje mnie 
informatyka, a szczególnie projektowa-
nie gier komputerowych. Mam nadzieję, 
że znajdę taki kierunek w Rudzie Śląskiej 
– mówił Paweł. – To bardzo fajny po-
mysł, że w jednym miejscu mogę poznać 
ofertę wszystkich szkół – dodał.

W pierwszym dniu (26 marca) oferta 
szkół średnich skierowana była do 
uczniów klas 8 szkół podstawowych, 
a 27 marca przedstawiana była oferta dla 
uczniów gimnazjów. Podczas giełdy za-
prezentowały się wszystkie szkoły po-
nadgimnazjalne (ponadpodstawowe), 
dla których organem prowadzącym jest 
miasto Ruda Śląska, a także Centrum 

Kształcenia Ustawicznego, Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Doskonale-
nia Zawodowego, Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna, niepubliczna 
Szkoła Mistrzostwa Sportowego oraz 
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

– Szkoły średnie w szczególny sposób 
przygotowują się do prezentacji swoich 
ofert edukacyjnych. Gimnazjaliści i ósmo-

klasiści poznają coraz ciekawsze oferty 
placówek oraz zapoznają się z możliwo-
ściami praktyk zawodowych realizowa-
nych w zakładach rzemieślniczych nasze-
go miasta – mówi Anna Krzysteczko, wi-
ceprezydent Rudy Śląskiej. – Podczas 
giełdy uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjum mają okazję bezpośrednio 
porozmawiać z uczniami oraz nauczycie-

lami szkół ponadpodstawowych i ponad-
gimnazjalnych, a także rzemieślnikami na 
interesujące ich tematy. Rzetelna infor-
macja pomoże im podjąć właściwe decy-
zje o wyborze szkoły, czy zawodu, co bę-
dzie miało ogromny wpływ na ich dalsze, 
dorosłe życie – dodaje.

– Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych ma 
już swoją tradycję. Przez ostatnie lata pre-
zentacje mocno ewoluowały. Niektóre 
szkoły przeszły stuprocentową metamorfo-
zę. Zaskakuje inwencja uczniów, ale i na-
uczycieli, którzy ich prowadzą. To właśnie 
dzięki dobrze zaprezentowanej ofercie 
szkoły często zyskują nowych uczniów  
– mówi Klaudia Rolnik, dyrektor SP 24, 
organizator giełdy.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje pięć li-
ceów ogólnokształcących, w tym jedno dla 
dorosłych, sześć techników oraz siedem 
szkół branżowych I stopnia. Młodzież ma 
w Rudzie Śląskiej do wyboru wiele zróżni-
cowanych kierunków kształcenia. Jeśli 
chodzi o technikum, są to m.in. kierunki: 
technik realizacji nagrań, technik realizacji 
nagłośnień, technik lotniskowych służb 
operacyjnych, technik fotografii i multi-
mediów, technik szerokopasmowej komu-
nikacji elektronicznej oraz technik chłod-
nictwa i klimatyzacji. Z kolei szkoły bran-
żowe kształcą w każdym zawodzie, m.in. 
w zawodach magazynier/logistyk, mecha-
nik pojazdów samochodowych, fryzjer, 
krawiec, ślusarz, stolarz, betoniarz/zbro-
jarz, kucharz oraz sprzedawca. IM

Uczniowie prezentowali swoje szkoły w ciekawy i zabawny sposób.

Brzoskwiniowiec smakiem marca. Przepis nadesłała Maria Skupin z Rudy Śląskiej. – To sprawdzona receptura, którą dostałam od mojej siostry. Ciasto jest przysmakiem całej naszej rodziny  
– mówi laureatka. Do końca kwietnia do rudzkiego magistratu można przesyłać propozycje na wiosenne, lekkie dania. Podsumowaniem tej edycji konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, 
będzie kalendarz kulinarny z przepisami laureatów poszczególnych miesięcy.

Brzoskwiniowiec
– Ciasto jest orzeźwiające dzięki ma-

sie brzoskwiniowej, a lekkości dodaje 
mu  biszkoptowy spód – mówi  pani Ma-
ria. – Wierzch ciasta przykrywa moja 
ulubiona warstwa kokosowa, ale może 
to też być masa migdałowa – dodaje. 

Z kolei hasłem kwietnia w VI edycji 
konkursu „Rudzkie smaki” jest „wiosna 
na talerzu”. – Czekamy na przepisy na 
lekkie dania, z wykorzystaniem nowali-
jek.  Po zimowym czasie nasz organizm 
jest  spragniony witamin, zawartych 
w naturalnych, świeżych produktach  
– mówi Iwona Małyska z Wydziału  
Komunikacji Społecznej i Promocji 
Miasta. – Z rzodkiewek, sałaty czy szczy-
piorku możemy wyczarować kolorowe, 
a przede wszystkim zdrowe sałatki czy 
przekąski – dodaje.  Najciekawszy prze-
pis zostanie wybrany „smakiem kwiet-
nia”, a jego autor otrzyma nagrodę. Po-
nadto przepis znajdzie się w kalendarzu 
kulinarnym na 2020 rok.

Receptury wraz ze zdjęciem można 
przesyłać drogą e-mailową na adres me-
dia@ruda-sl.pl, pocztą na adres Urzędu 
Miasta z dopiskiem „Rudzkie Smaki”, 
bądź składać osobiście w Wydziale Ko-
munikacji Społecznej i Promocji Miasta 
(p. 325). Zapraszamy do kulinarnej za-
bawy nie tylko mieszkańców Rudy Ślą-
skiej, ale całego regionu.

Brzoskwiniowa chmurka
Biszkopt:

4 jajka, 4 łyżki ciepłej wody• 
160 g cukru, 1 paczka cukru • 
waniliowego 
80 g mąki pszennej, 80 g mąki • 
ziemniaczanej
1 łyżeczka proszku do pieczenia• 

Żółtka ubijamy z cukrem, cukrem wa-
niliowym  i wodą. Osobno ubijamy biał-
ka. Delikatnie mieszając do żółtek doda-
jemy białka na przemian z 2 rodzajami 
mąki i proszkiem do pieczenia.  Ciasto 
przekładamy do prostokątnej formy 

i pieczemy około 15-20 minut w temp. 
180OC. 
Masa brzoskwiniowa:

2 budynie waniliowe• 
puszka brzoskwiń, woda • 

Budynie waniliowe gotujemy w ¾ li-
tra soku z brzoskwiń z wodą. Brzoskwi-
nie kroimy w kostkę i przekładamy do 
budyniu. Letnią masę wykładamy na 
ciepły biszkopt. 
Masa kokosowa:

200 g cukru• 
200 g kokosu• 
200 g margaryny • 
3 jajka• 

Margarynę rozpuszczamy w rondel-
ku, łączymy z cukrem i kokosem, chwilę 
smażymy. Jak masa przestygnie  wbija-
my 3 całe jajka, mieszamy. Masę roz-
prowadzamy na warstwie brzoskwinio-
wej ciasta. Wkładamy do piekarnika 
i pieczemy na złocisty kolor ustawiając 
grzałkę  górną. Smacznego!  IM Brzoskwiniowiec trafi do kalendarza kulinarnego na 2020 rok.



PARTNER STRATEGICZNY

Już po raz 11. w Rudzie Śląskiej odbędzie się akcja „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”. Wspólna inicjatywa redakcji „Wiadomości Rudzkich” oraz 
Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o.  ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jazdy kierowcom nie tylko z naszego miasta. Od 10 do 17 kwietnia na dwóch stacjach 
kontroli pojazdów w Rudzie Śląskiej będzie można skorzystać z bezpłatnych kontroli pojazdów (nie mylić z okresowym przeglądem technicznym/okresowym 
badaniem technicznym). Wystarczy wyciąć zaproszenie z dodatku do naszej gazety lub wydrukować je z portalu www.wiadomoscirudzkie.pl i zarezerwować 
sobie czas na wizytę u fachowców Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. Sprawdzą oni, czy najważniejsze podzespoły naszego samochodu są sprawne oraz czy nie 
ma on poważniejszych usterek. Dzięki temu wiosenne przejażdżki, podróże do rodziny w okresie Świąt Wielkanocnych, a także wycieczki majówkowe będą 
z jednej strony bezpieczne, a z drugiej – także komfortowe. Ponadto kierowcy, którzy wezmą udział w akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, 
otrzymają zawieszki zapachowe.

MICHAŁ 
KOZŁOWSKI
KIEROWNIK OKRĘGOWEJ 
STACJI KONTROLI 
POJAZDÓW OMEGA

TEL. 506-113-356

ANDRZEJ
IZYDORCZYK
KIEROWNIK STACJI 
KONTROLI 
POJAZDÓW ALFA

TEL. 510-049-787

OMEGA 
Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów 
– Godula 
Ruda Śląska, 
ul. Stara 1 
(róg ulicy Joanny i Starej), 
czynne: pn.-pt. 7-20, 
sob. 8-14, 

tel. 32 725-58-88

ALFA 
Stacja Kontroli 
Pojazdów 
– Bykowina 
Ruda Śląska, 
ul. Szpaków 51, 
czynne pn.-pt. 7-19, 
sob. 8-14, 

tel. 32 740-92-21

SZCZEPAN MAŃKA
DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ
STACJI KONTROLI 
POJAZDÓW OMEGA

TEL. 508-921-558

BOGDAN 
CHLEBOWSKI
DIAGNOSTA STACJI 
KONTROLI 
POJAZDÓW ALFA

TEL. 519-154-378

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

Doświadczenie i jakość świadczonych usług = bezpieczeństwo

www.auto-bud.com.pl

DENIS WODNIOK
MECHANIK-POMOCNIK 
DIAGNOSTY PRZY 
OKRĘGOWEJ STACJI 
KONTROLI POJAZDÓW 
OMEGA

TEL. 505-712-824

MARCIN KAZUCH
DIAGNOSTA OKRĘGOWEJ 
STACJI KONTROLI 
POJAZDÓW OMEGA

TEL. 505-712-824
CENTRUM MOTORYZACYJNE
GRUPA AUTO-BUD Sp. z o.o.

Bosch Service AUTO-BUD

Świętochłowice ul. Katowicka 73
(naprzeciw Gazowni),

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

XI edycja Kampanii Społecznej

10-17 kwietnia 2019 r.



II BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

Po raz 11. bezpiecznie z 
„WR” i Grupą AUTO-BUD

Dziesięć dotychczasowych akcji „Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina” pokazało nam, jak ważna i potrzebna 
jest ta inicjatywa. Dlatego też po raz kolejny redakcja „Wiadomości Rudzkich” wraz z partnerem strategicznym, 
czyli Centrum Motoryzacyjnym Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o. kolejny raz chce zachęcić mieszkańców do bezpłatnych 
przeglądów pojazdów. Kampania rozpocznie się w przyszłym tygodniu, a samochód będzie można skontrolować na 
jednej z dwóch wskazanych poniżej stacjach diagnostycznych. Zapoznajcie się ze szczegółami kolejnej edycji akcji, a 
następnie wytnijcie zaproszenie i w drogę!

– Za każdym razem widzimy, że zain-
teresowanie kierowców jest bardzo du-
że. Można z tego wnioskować, że udaje 
nam się budować coraz większą świado-
mość społeczeństwa odnośnie tego, jak 
ważna jest pewność, iż bezpieczeństwo 
podróży jest na wagę złota. Kolejna 
kwestia to odpowiedzialność nie tylko 
za siebie, ale również za współpasaże-
rów, z którymi podróżujemy, bo często 
jest to nasza najbliższa rodzina.  
Dlatego też już po raz jedenasty służymy  
pomocą naszych diagnostów w ramach 
kampanii „Bezpieczny Samochód – Bez-
pieczna Rodzina” – podkreśla Damian 
Śledź, kierownik Centrum Motoryzacyj-
nego Grupy AUTO-BUD Sp. z o.o.

Skontrolować bezpłatnie samochód 
będzie można w dni robocze od 10 
kwietnia (środa) do 17 kwietnia (środa) 
w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów 
OMEGA w Goduli (ul. Stara 1) oraz 
w Bykowinie na Stacji Kontroli Pojaz-
dów ALFA (ul. Szpaków 51). Bezpłatne 
przeglądy będą prowadzone 
w OMEDZE w dni robocze w godzi-
nach od 9 do 17. Natomiast na stacji 
ALFA diagności będą czekali na kie-
rowców w dni robocze w godzinach od 
10 do 16. – Co roku staram się śledzić, 

Poradnik  
– jak skorzystać  

z akcji społecznej 
„Bezpieczny samochód  
– Bezpieczna rodzina”.

Wytnij zaproszenie z dodatku • 
,,Bezpieczny Samochód  
– Bezpieczna rodzina”  
lub pobierz je z naszego portalu  
www.wiadomoscirudzkie.pl 
Wypełnij część przeznaczoną na • 
wpisanie podstawowych informacji 
o twoim samochodzie.
sprawdź, która stacja diagnostyczna • 
z poniższych jest blisko ciebie.
zadzwoń pod podany numer • 
telefonu i umów się na wizytę.
Umawiając się nie zapomnij • 
powiedzieć, że uczestniczysz  
w akcji „Bezpieczny Samochód  
– Bezpieczna rodzina”.
przyjedź na stację w umówionym • 
terminie i sprawdź swój samochód.
za udział w akcji odbierz zapach do • 
zawieszenia na lusterku. 
jeżeli w twoim samochodzie • 
wykryto jakąś usterkę, nie przejmuj 
się, poproś diagnostę o informację 
gdzie, kiedy i za ile możesz ją 
usunąć.
pamiętaj o bezpieczeństwie twoich • 
bliskich w twoim samochodzie.

kiedy odbędzie się kolejna akcja „Bez-
pieczny Samochód – Bezpieczna Rodzi-
na”, bo przyzwyczaiłem się do tego, że 
to właśnie teraz, na wiosnę, jest najlep-
szy czas, aby sprawdzić, jaki jest stan 
mojego samochodu. Poza tym w tym ro-
ku już w czerwcu z rodziną zamierzamy 

wyjechać na urlop, a więc muszę mieć 
pewność, że po drodze nie zaskoczy nas 
jakaś niemiła niespodzianka – mówi 
pan Krzysztof, kierowca z Goduli.

Co będą sprawdzać diagności na sta-
cjach OMEGA i ALFA? Na własną rę-
kę, owszem, możemy skontrolować 

m.in., czy żadna żarówka lub bezpiecz-
nik nie przepaliły się, pod maską nie 
brakuje żadnych płynów, a wycieraczki 
działają sprawnie. – Natomiast w ra-
mach kampanii „Bezpieczny Samochód 
– Bezpieczna Rodzina” nasi diagności 
kompleksowo sprawdzą sprawność 
układu hamulcowego, kierowniczego, 
zawieszenia, ogumienia, a także oświe-
tlenia i ogólnego stanu technicznego 
samochodów – zapowiada Andrzej Izy-
dorczyk, diagnosta i kierownik Stacji 
Kontroli Pojazdów ALFA. 

Wystarczy więc poświęcić kilka mi-
nut, by zyskać stuprocentową pew-
ność, że nasz samochód jest gotowy 
do bezpiecznej jazdy. – Oczywiście, 
jeżeli zobaczymy, że samochód ma 
usterkę, poinformujemy kierowców, na 
ile pilna jest jej naprawa oraz co nale-
ży ewentualnie wymienić. Proszę się 
jednak nie obawiać, że zatrzymamy 
komuś dowód rejestracyjny, bo po 
pierwsze nie jest to obowiązkowy, co-
roczny przegląd pojazdu. Zaś po dru-
gie – naszym celem nie jest utrudnia-
nie życia, tylko doradzanie kierowcom, 
więc każdy z nich będzie mógł się u nas 
umówić na naprawę w dogodnym dla 
siebie terminie – podkreśla Michał 
Kozłowski, kierownik Okręgowej Sta-
cji Kontroli Pojazdów OMEGA w Go-
duli. 

Przypomnijmy, że w dotychczaso-
wych kampaniach „Bezpieczny Samo-

chód – Bezpieczna Rodzina” wzięło 
już udział tysiące kierowców.  – Liczy-
my więc, że i tym razem wspólnymi si-
łami uda nam się powiększyć to grono. 
Bo przecież cel jest szczytny – bezpie-
czeństwo kierowców i ich pasażerów. 
Dlatego cieszymy się, kiedy widzimy, 
iż nie tylko mieszkańcy Rudy Śląskiej, 
ale również ościennych miast przyjeż-
dżają skontrolować swoje samochody. 
Dzięki temu nasza akcja zatacza coraz 
szersze kręgi – ocenia Anna Piątek-
Niewęgłowska, redaktor naczelna 
„Wiadomości Rudzkich”. – Zaprasza-
my wszystkich zainteresowanych, bo 
im więcej kierowców weźmie udział 
w kampanii, tym bezpieczniej będzie 
na naszych drogach – dodaje.

Aby skorzystać z udziału w kampa-
nii „Bezpieczny Samochód – Bez-
pieczna Rodzina”, wystarczy wyciąć 
zaproszenie z poniższego dodatku. 
Można je także pobrać ze strony inter-
netowej www.wiadomoscirudzkie.pl 
i wydrukować, a następnie udać się 
do jednej z dwóch stacji kontroli po-
jazdów. Na zakończenie kierowcy, 
którzy zechcą wziąć udział w naszej 
kampanii, otrzymają od stacji dia-
gnostycznej zapachowe zawieszki 
samochodowe z logotypem akcji. 
Jednak co najważniejsze – zyskają 
pewność, że ich kolejne podróże będą 
przebiegały bez dodatkowych pro-
blemów.



BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA III

ZAPROSZENIE
Tygodnik ,,Wiadomości Rudzkie” zaprasza

na BEZPŁATNE
sprawdzenie stanu technicznego samochodu.

Przyłącz się do kampanii społecznej
,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”.

OMEGA 
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  – Godula 

Ruda Śląska, ul. Stara 1 (róg ulicy Joanny i Starej), czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 8-14, tel. 32 725-58-88

ALFA 
Stacja Kontroli Pojazdów – Bykowina 

Ruda Śląska, ul. Szpaków 51,  czynne pn.-pt. 7-19, sob. 8-14,  tel. 32 740-92-21

Stacja Kontroli 
Pojazdów ALFA 
– Bykowina, 
ul. Szpaków 51, 
tel. 32 740-92-21

Okręgowa Stacja Kontroli 
Pojazdów 
OMEGA – Godula, 
ul. Stara 1, 
tel. 32 725-58-88



IV BEZPIECZNY SAMOCHÓD – BEZPIECZNA RODZINA

Z tym zaproszeniem 10-17 kwietnia 2019 r. 
bezpłatnie sprawdzisz swój samochód:

___________________________________________
marka pojazdu

___________________________________________
model

___________________________________________
rok produkcji

___________________________________________
kontakt (telefon lub e-mail)

___________________________________________
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych celach marketingowych 
oraz umieszczenie ich w bazie danych Partnera kampanii ,,Bezpieczny Samochód – Bezpieczna Rodzina”, 
zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego  
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

CENTRUM 
MOTORYZACYJNE

GRUPA AUTO-BUD 
Sp. z o.o.

LAMBDA
Warsztat

GAMMA
Stacja Kontroli 

Pojazdów

EPSILON
Sklep Auto-Części

– ŚWIĘTOCHŁOWICE
ul. Katowicka 73 

(naprzeciw Gazowni), 
czynne pn.-pt. 7-19, 

sob. 7-14, 
tel. 32 245-28-91
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Rudzki Informator Samorządowy 
Redakcja: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 Ruda Śląska

Święto Herbu, Dni Rudy Śląskiej i Holi Festival – to trzy duże imprezy, podczas których rudzianie będą świętować 60-lecie 
utworzenia miasta w jego obecnych granicach administracyjnych. Przez cztery dni na terenach zielonych przy ul. Górnoślą-
skiej w dzielnicy Bykowina nie zabraknie wyjątkowych atrakcji muzycznych. Świętowanie rozpocznie się w czwartek,  
6 czerwca, uroczystą mszą w kościele św. Barbary, a zakończy w niedzielę, 9 czerwca, świętem kolorów.

Impreza na 60-kę miasta. Kto wystąpi? 
– W tym roku obchodzimy szczególny ju-

bileusz. Nasza Ruda Śląska świętuje sześć-
dziesiąte urodziny, dlatego będziemy bawić 
się przez cztery dni – podkreśla Grażyna 
Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Roz-
poczniemy od Święta Herbu. W ten sposób 
chcemy przypomnieć o naszej pięknej histo-
rii i tradycji oraz o tym, że dwadzieścia je-
den lat temu nasze miasto zostało przekaza-
ne pod opiekę świętej Barbary. Na tym jed-
nak nie koniec. Podczas kolejnych dni 
wspólnego świętowania nie zabraknie wy-
stępów gwiazd oraz wspaniałej zabawy. 
Serdecznie zapraszam wszystkich miesz-
kańców! – dodaje. 

Jubileuszowe obchody rozpoczną się 
Świętem Herbu Miasta w czwartek,  
6 czerwca, o godz. 18.00 w kościele  
św. Barbary w Bykowinie, gdzie mieszkań-
cy Rudy Śląskiej będą uczestniczyć w uro-
czystej mszy świętej w intencji miasta i jego 
mieszkańców. O godz. 19.30 będzie można 
posłuchać zespołu Autentikos z Mikołowa, 
w którego repertuarze znajdują się utwory 
o różnorodnej stylistyce – od tanecznego 
funky przez hip-hop po rock progresywny. 
Główną gwiazdą pierwszego dnia święto-
wania będzie założony w 1969 roku przez 

Sławomira Łosowskiego zespół KOMBI. 
Autorzy takich przebojów jak „Black and 
White”, „Nasze rendez-vous” czy „Słodkie-
go miłego życia” wystąpią tym razem w to-
warzystwie orkiestry symfonicznej. 

W piątek, 7 czerwca rozpoczną się z ko-
lei Dni Rudy Śląskiej. W tym dniu zabrzmią 
utwory polskiego hip-hopu. O godz. 18.00 
wystąpi raper Abradab, czyli Marcin Mar-
ten – współzałożyciel zespołu Kaliber 44, 
o godz. 19.15 przed publicznością zapre-
zentuje się zespół Dwa Sławy, zaś o godz. 
20.30 na scenie pojawi się O.S.T.R., polski 
raper, freestyle’owiec, muzyk i kompozy-
tor, a także czterokrotny laureat nagrody 
„Fryderyk”. 

– Staramy się, aby program Dni Rudy 
Śląskiej był każdego roku zróżnicowany 
oraz ciekawy. Zapraszamy artystów, którzy 
reprezentują różnorodne gatunki muzyczne 
i przy okazji cieszą się popularnością wśród 
publiczności – tłumaczy wiceprezydent An-
na Krzysteczko.

Emocji nie zabraknie też w sobotę  
(8 czerwca). W tym dniu impreza rozpocz-
nie się o godz. 16.50 występem Damiana 
Śmietany i Emilii Żurek, uczestników wy-
łonionych przez jury konkursu wokalnego 

Młodzieżowej Rady Miasta „O Rudzki Mi-
krofon”. Natomiast od godz. 17.10 będzie 
można posłuchać brzmień zespołu Cover-
Nostra, znanego z grania coverów rocko-
wych i heavymetalowych przebojów lat 80. 
O godz. 18.15 zaśpiewają Kasia Grzesiek, 
czyli finalistka czwartej edycji programu 
telewizyjnego „Must Be The Music” i Ma-
ciek Lipina – współzałożyciel rudzkiego 
zespołu Ścigani, a o godz. 19.30 Ewelina 
Lisowska, znana z przebojów takich jak 
„Nieodporny rozum” czy „W stronę słoń-
ca”. Gwiazdą wieczoru w tym dniu będzie 
Doda, która w sobotni wieczór zaśpiewa 
razem z zespołem Virgin. 

Na tym jednak nie koniec. W niedzielę 
(9 czerwca) Rudę Śląską pochłonie moc 
kolorów. Już po raz trzeci odbędzie się Ho-
li Festival Poland – Święto Kolorów 2019. 
– Wydarzenie to cieszy się olbrzymim zain-
teresowaniem, dlatego zdecydowaliśmy się 
zorganizować tę imprezę już po raz trzeci. 
Dwa lata temu święto kolorów odbyło się 
w Nowym Bytomiu, w zeszłym roku, podob-
nie jak w tym, na terenach zielonych w By-
kowinie. To cieszy, że zabawa ta jest tak 
bardzo popularna wśród ludzi w różnym 
wieku – zaznacza Andrzej Trzciński, na-

czelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycz-
nej Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

W czasie Holi Festivalu uczestnicy im-
prezy będą obrzucali się kolorowymi 
proszkami z przyjaciółmi i rodziną przy 
dźwiękach muzyki. Kolorowe proszki do 
obsypywania będzie można kupić na miej-
scu. W tym dniu o godzinie 16.00 zapre-
zentuje się wyłoniony w głosowaniu pu-
bliczności konkursu wokalnego „O Rudzki 
Mikrofon” zespół Punched Orange. Będzie 
można skorzystać również z dodatkowych 
atrakcji, takich jak: malowanie twarzy, ta-
tuaże brokatowe, bańki mydlane, balony z  
helem, bubble soccer oraz gigantyczny 
dart.

Podczas czterodniowego świętowania 
na terenach zielonych w Bykowinie nie 
zabraknie stoisk z ofertą handlową i ga-
stronomiczną oraz strefy zabaw dla dzieci. 
Warto dodać, że tradycyjnie już podczas 
obchodów 60-lecia Rudy Śląskiej na tere-
nie miasta będzie możliwość skorzystania 
z darmowej komunikacji miejskiej. 

Przypomnijmy, że Ruda Śląska po-
wstała w 1959 roku z połączenia Rudy 
i Nowego Bytomia. Obecnie miasto skła-
da się z dzielnic: Ruda, Godula, Orzegów, 
Bykowina, Halemba, Kochłowice,  
Chebzie, Nowy Bytom, Wirek, Bielszo-
wice i Czarny Las.

AL

W czerwcu rudzian czeka czterodniowe świętowanie 60-lecia miasta.

Wincenty Janas 1891–1919.

Pamiątkowe kartki 
pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Miejskiego 
im. M. Chroboka 
w Rudzie Śląskiej.

Kontynuujemy cykl poświęcony lokalnym bohaterom Powstań Śląskich. Dziś chcielibyśmy przypomnieć życiorys górnika, 
nauczyciela, bohatera wojennego, a przede wszystkim wielkiego patrioty, który za Polskę oddał życie. Mowa tu o Wincen-
tym Janasie, który został zakatowany mając 29 lat, tylko dlatego, że był Polakiem.

Wincenty Janas (1891–1919)
Wincenty Janas urodził się 21 stycznia 

1891 roku w Dąbrówce Wielkiej, obecnie 
dzielnicy Piekar Śląskich, jako syn Anto-
niego, z zawodu górnika oraz matki Pau-
liny z domu Wawoczny. W rok po jego 
urodzeniu rodzina przeniosła się do Ru-
dy, gdzie Antoni podjął pracę w jednej z rudz-
kich kopalń. Rodzina mieszkała na Kolo-
nii Karola (obecnej ul. Janasa). W 1892 
roku ojciec Wincentego uległ śmiertelne-
mu wypadkowi w kopalni. Matka, by za-
bezpieczyć byt trójce dzieci, zaczęła pra-
cować w kopalni, później na kolei, 
a w końcu w kamieniołomach. Uległa 
jednak wypadkowi, straciła zdolność do 

pracy i rodzina żyła z jej skromnej renty 
inwalidzkiej. W latach 1896-1904 Win-
centy uczęszczał do szkoły podstawowej 
w Rudzie, a po jej ukończeniu podjął pra-
cę w kopalni „Brandenburg”. W tym cza-
sie należał do Towarzystwa Śpiewu 
„Dzwon” w Rudzie.

Mając 16 lat przystąpił do tajnego sto-
warzyszenia o zabarwieniu religijno-filo-
zoficznym „Eleusis”, które wychowywa-
ło młodzieńców dla odradzającej się pol-
skiej państwowości. Staraniem stowarzy-
szenia wyjechał w 1912 roku do Krako-
wa, gdzie podjął naukę w prywatnym se-
minarium nauczycielskim. Pobyt w Kra-

kowie, w bastionie pamiątek i tradycji 
polskich, spotęgował w Wincencie ducha 
narodowego. Nasiliło się to tym bardziej, 
że zetknął się tam z prof. Wincentym Lu-
tosławskim – duchowym przywódcą el-
sów. Janas był także kolporterem wydaw-
nictw elsów na Śląsk.

Wybuch I wojny światowej przerwał 
edukację Janasa. Marzył o przystąpieniu 
do tworzących się u boku Austriaków pol-
skich legionów, ale nie zdołał przekroczyć 
granicy. W 1915 roku został powołany do 
wojska niemieckiego. Początkowo służył 
w batalionie saperów w Nysie, a później 
we Francji, Belgii i na froncie wschod-

nim, gdzie mimo odniesionej rany urato-
wał dwóch ciężko rannych żołnierzy. Ko-
niec wojny zastał go w rejonie Karpat, 
gdzie pracował przy budowie baraków, 
mostów czy naprawie dróg. Warto dodać, 
że lata wojenne opisywał w dzienniku.

Po powrocie do Rudy i złożeniu odpo-
wiedniego egzaminu przed radą szkolną  
w Zabrzu, dostał pracę w rudzkiej szkole. 
Uczył języka polskiego i historii, prowa-
dził również kursy języka polskiego 
dla dorosłych. W chwili wybuchu I Po-
wstania Śląskiego, uznany przez Niemców 
za agitatora polskości w Rudzie, został 
zmuszony do jej opuszczenia. Będąc przy-
padkiem w Rudzie w dniu 20 sierpnia 1919 
roku został aresztowany i brutalnie zamor-
dowany. 16 bojówkarzy Grenzschutzu nie 
zostawiło „ani kawałka zdrowego ciała”. 
Oprawcom pytającym: „Czy jest jeszcze 

Polakiem?”, konający Janas odpowiedział: 
„Polakiem, aż do samej śmierci”.

Na cześć Wincentego Janasa społe-
czeństwo rudzkie ufundowało pomnik, 
który stanął w miejscu jego śmierci, 
w Dolinie Janasa już w 1937 roku. Został 
on zburzony przez Niemców dwa lata 
później i odbudowany w latach 50. Boha-
tera upamiętniono również nadając jego 
imię jednej z ulic dzielnicy Ruda oraz 
Szkole Podstawowej nr 28. Placówka zo-
stała oddana do użytku 1 września 1937 
jako szkoła nr 1 im. W. Janasa. Do nazwy 
tej powrócono w 1957 roku. Ulice Win-
centego Janasa są również w Katowicach, 
Chorzowie, Zabrzu i Tarnowskich Gó-
rach. 

Autor tekstu: Krzysztof Gołąb, 
dyrektor Muzeum Miejskiego 

w Rudzie Śląskiej
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ADMINISTRACJA NR 1
– GODULA, ORZEGÓW

LP.  NAZWA ObIEkTU, ADRES ZAkRES RObÓT WYkONANIE
LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
1 Wojciecha Remont instalacji gazowej w mieszkaniu 2 787,05
	 Bogusławskiego	14/18
2	 Wojciecha	 Usunięcie	nieszczelności	instalacji	gazowej	 1	927,63
	 Bogusławskiego	7/15,	16
3	 Kardynała	Augusta	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 9	330,94
	 Hlonda	5/2,	6,	10,	14,	18
	 Kardynała	Augusta	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 9	308,26
	 Hlonda	7/2,	6,	10,	14,	18
4	 Królowej	Jadwigi	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	8	041,62
	 6/1,	5,	9,	13
	 Królowej	Jadwigi	6/1	Wymiana	rozdzielnicy	piętrowej	i	licznikowej	 1	651,33 
  w mieszkaniu oraz zasilania do mieszkania
	 Królowej	Jadwigi	6/9	 Refundacja	za	wymianę	pieców	węglowych	 1	700,00
	 Adama	Huloka	5	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	180,22
	 Adama	Huloka	5/15	 Refundacja	za	wymianę	pieca	węglowego	 1	000,00
	 Adama	Huloka	5,		 Montaż	złącza	kablowego,	wymiana	GLZ	
	 Królowej	Jadwigi	6		 oraz	rozdzielnicy	głównej	 25	219,98
	 	 Wykonanie	antygraffiti	na	elewacji	budynku	 6	789,93
5	 Heleny	 Remont	instalacji	domofonowej	 5	076,00
 Modrzejewskiej 1B, 1C
	 Heleny	 Remont	nawierzchni	asfaltowych	 36	900,00
	 Modrzejewskiej	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	na	oprawy	LED		 9	575,64
	 1,	A,	B,	C,	D	 z	czujnikiem	ruchu	i	zmierzchowym	
  na klatkach schodowych 
6	 Joanny	28C	 Remont	pomieszczenia	suszarni,	korytarza	 10	465,15
	 	 piwnicznego	i	schodów	zejściowych	do	piwnicy
	 Joanny	28,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5	030,15
  Remont chodnika 59 252,54
	 Joanny	28	 Usunięcie	graffiti	na	elewacji	budynku	 1	296,	36
	 Joanny	28D/2	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	instal.	gazowej	 1	195,26
7	 Heleny	Modrzejewskiej	 Wymiana	opraw	oświetleniowych		 4	769,92
	 8,	A,	B,	C	 na	oprawy	LED	z	czujnikiem	ruchu	
  i zmierzchowym na klatkach schodowych 
	 Heleny	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	 1	222,87
	 Modrzejewskiej	8/5	 instalacji	gazowej
	 Heleny	 Refundacja	za	wymianę	pieca	węglowego	 1	000,00
	 Modrzejewskiej	8/6
	 Heleny	Modrzejewskiej	8A/5	 	 700,00
	 Heleny	Modrzejewskiej	8C/9	 700,00
	 Heleny	Modrzejewskiej	8A/4	 	 1	700,00
8	 Joanny	26B/8	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	kuchni	 2	893,90
	 Joanny	26C/1,	3	 Wymiana	pionu	wod.-kan.		 4	295,01 
	 	 kuchenno-łazienkowego	
	 Joanny	26C/1	 Wymiana	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 1	037,75
	 Joanny	26	 Rozebranie	chodnika	i	wymiana	rury	deszczowej	 9	169,58
9 Heleny Uszczelnienie przewodu wentylacyjnego w kuchni 2 055,88
	 Modrzejewskiej	14/9
	 Heleny	 Refundacja	za	wymianę	pieca	węglowego	 700,00
	 Modrzejewskiej	14A/10
	 Heleny	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie		 1	942,30
	 Modrzejewskiej	14B/10,	11	 instalacji	gazowej	
	 Heleny	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	7	455,83
	 Modrzejewskiej	14A/4,	7,	10
10	 Heleny	 Remont	instalacji	domofonowej	 7	452,00
	 Modrzejewskiej	20,	A,	B	 Malowanie	klatek	schodowych	 39	519,84
	 Heleny	 Refundacja	za	wymianę	pieca	Żar	 700,00
	 Modrzejewskiej	20B/8
	 Heleny	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łazienkowego	7	947,89
	 Modrzejewskiej	20B/2,	5,	8,	11
	 Heleny	 Wymiana	pionu	wod.-kan	kuchenno-łazienkowego	 7	947,89
	 Modrzejewskiej	20A/1,	3,	6,	9
11	 Podlas	2	 Wymiana	stolarki	okiennej	 4	669,37
	 	 Projekt	montażu	nawodnionych	pionów	p.	poż.	 8	979,00
12	 Podlas	12,	A,	B,		 Wymiana	stolarki	okiennej	 6	027,64
	 C,	D,	E,	F,	G,	H,	I	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 19	115,58
	 	 na	oprawy	LED	z	czujnikiem	ruchu	
  i zmierzchowym na klatkach schodowych
  Wymiana wodomierzy 448,20

Realizacja rzeczowego funduszu 
remontowego za 2018 r.

Rudzka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	 jak	 co	 roku	prezentuje	 realizację	 rzeczowego	 funduszu	 remontowego	 za	2018	 r. Jednocześnie	
informuje,	że	plany	rzeczowego	funduszu	remontowego	na	2019	znajdują	się	w	siedzibie	każdej	Administracji,	gdzie	są	do	wglądu	
zainteresowanych.	Serdecznie	zapraszamy	do	korzystania	z	tej	możliwości.

	 Podlas	12G	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	214,00
	 Podlas	12I	 	 2	214,00
	 Podlas	12C	 Docieplenie	ściany-ryzalitu	 7	118,88
13	 Podlas	8	 Wymiana	wodomierzy	 3	047,76
	 	 Remont	instalacji	domofonowej	 3	909,60
	 Podlas	10,	A,	B,	C,	D,	E	 Wymiana	wodomierzy	 6	274,80
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych		 11	522,36
	 	 na	oprawy	LED	z	czujnikiem	ruchu	
  i zmierzchowym na klatkach schodowych
	 Podlas	10	 Ocieplenie	ściany	szczytowej	 106	233,95
	 Podlas	10E	 	 100	427,79
	 Podlas	10E/10	 Uszczelnienie	przewodów	kominowych	wentyl.	 2	279,77
	 	 w	kuchni	i	łazience	oraz	zabudowa	nasad	Turbowent
	 Podlas	10D,	10E	 Remont	poziomej	instalacji	gazowej	 8	346,19
	 Podlas	10E/4	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	784,42
	 Podlas	10/7	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	inst.	gazowej	 1	870,39
	 Podlas	10B/1,	2	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	inst.	gazowej	 2	086,81
	 Podlas	10/2,	3,	5,	7,	9,		Wymiana	pionu	wod.-kan.	kuchenno-łaz.	 8	060,86
	 Podlas	10,	10E	 Wykonanie	opaski	po	dociepleniu	 5	082,	35
	 	 ścian	szczytowych
	 Podlas	10/1,	4,	6,	8,	10	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 7	828,33
 Podlas 14 Wymiana wodomierzy 2 958,12 
	 Podlas	14/2,	7,	13,	19,	25	Wym.	pionu	wod.-kan.	łazienka	+	wc 8 788,48
14	 Podlas	6/21	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	224,50
	 Podlas	6/5,	10,	16,	22,		 Wymiana	pionu	wod.-kan	w	łazience	 17	789,92
	 28,	34,	40,	46,	52,	58,	64
	 Podlas	6	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	600,82
15 Podlas 4 Wymiana stolarki okiennej 2 595,40
	 	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 1	089,00
	 Podlas	4/6,	12,		 Wymiana	pionu	kanalizacji	w	łazience	 10	730,69
	 18,	24,	30,	36,	42,	48,	54,	60,	66
	 Podlas	4/65	 Uszczelnienie	przewodów	kominowych	wentyl.	 4	019,70 
	 	 w	kuchni	i	łazience,	zabudowa	nasady
16	 Czereśniowa	3	 Wymiana	stolarki	okiennej	 1	379,73
  Naprawa parkingu i drogi dojazdowej 1 508,83
	 Czereśniowa	3B/13	 Uszczelnienie	przewodu	spalinowego	 1	469,51
	 	 w	łazience
17	 Czereśniowa	5,	A,	B	 Wymiana	stolarki	okiennej	 10	266,32
	 	 Wymiana	wodomierzy	 2	061,72
	 Czereśniowa	5B/10	 Uszczelnienie	przewodu		 3	631,32
	 	 wentylacyjnego	i	spalinowego	w	łazience	
	 	 +	zabudowa	nasad	na	przewodach	wentylacyjnych	w	kuchni	i	łazience
	 Czereśniowa	5A	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	509,37
18	 Czereśniowa	9	 Remont	chodnika	 16	305,55
	 	 Wykonanie	parkingu	z	płyt	ażurowych	 18	369,19
	 	 Rozbudowa	parkingu	wraz	z	drogą	dojazdową	 36	285,00
	 Czereśniowa	9/19	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	kuchni	 1	709,79
19	 Czereśniowa	7	 Remont	chodnika	 28	308,64
	 Czereśniowa	16,	A,	B,	C	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	617,92
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	na	oprawy		 11	062,59
	 	 LED	z	czujnikiem	ruchu	i	zmierzchowym	na	klatkach	schodowych 
	 Czereśniowa	16B	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	646,00
	 Czereśniowa	16A	 	 3	002,40
	 Czereśniowa	16	 	 2	538,00
	 Czereśniowa	16/2,	3	 Usunięcie	nieszczelności	na	pionie	inst.	gaz.	 2	051,59
	 Czereśniowa	16C/5	 	 1	262,58
	 Czereśniowa	16C/7	 	 1	355,53
	 Czereśniowa	16B/11	 Uszczelnienie	przewodu	wentyl.	w	łazience	 2409,25
	 Antoniego	 Wymiana	stolarki	okiennej	 2	324,60
	 Tiałowskiego	9,	A,	B,	C,	D
	 Antoniego	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 6	515,40
	 Tiałowskiego	9A/1,	4,	7,	10,	13
	 Antoniego	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 7	830,24
	 Tiałowskiego	9D/2,	5,	8,	11
	 Antoniego	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 9	241,53
	 Tiałowskiego	9A/3,	6,	9,	12,	15
	 Antoniego	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	i	łazience	 16	909,05
	 Tiałowskiego	9A/2,	5,	8,	11,	14
	 Antoniego	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 8	192,57
	 Tiałowskiego	9/3,	6,	9,	12,	15
	 Antoniego	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 9	995,12
	 Tiałowskiego	9D/3,	6,	9,	12,	15
	 Antoniego		 Wymiana	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	209,33
	 Tiałowskiego	9B/5	

	 Antoniego	 Uszczelnienie	przewodu	spalinowego	 2	092,30
	 Tiałowskiego	9D/15	 w	łazience	i	montaż	nasady	H
20	 Podlas	18	 Wymiana	wodomierzy	 3	406,32
	 Podlas	18/6	 Uszczelnienie	przykanalika	przewodu	 1	965,96
  wentylacyjnego w kuchni
21	 Podlas	24	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	665,08
  Wymiana zaworów pod pionami zimnej wody 3 838,35
22	 Podlas	22E/4,	8	 Uszczelnienie	przykanalika	 3	836,46
	 	 przewodu	wentylacyjnego	w	łazience
	 Podlas	22C,	22D	 Remont	poziomej	instalacji	gazowej	 8	554,	54
	 Podlas	22D/4	 Usunięcie	nieszczelności	 1	827,71
  na pionie instalacji gazowej
	 Podlas	22C/5	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5	073,35
23	 Podlas	20,	A,	B,	C,	D,	E,	F	 Wymiana	stolarki	okiennej	 7	215,95
	 	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 839,00
	 Podlas	20D,		 Remont	poziomej	instalacji	gazowej,		 6	804,60 
	 Podlas	20D/9,	20D/15	 usunięcie	nieszczelności	
  instalacji gazowych  
	 Podlas	20A/14	 Wymiana	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	008,64	
	 Podlas	20F/1,	4,	6,	8	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 7	902,28
	 Podlas	20F/1,	4,	6,	8	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 6	433,25
	 Podlas	20C/1,	4,	7,	10,	13	 Wymiana	pionu	wod.-kan.		 9	794,22
	 	 kuchenno-łazienkowego
	 Podlas	20,	20E	 Wykonanie	monitoringu	 4	830,17
24	 Podlas	36C/7	 Uszczelnienie	przewodu	wentylacyjnego	w	kuchni	 1	764,01
	 Podlas	36E/13	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	325,28
	 Podlas	36E/10	 	 2	621,86
	 Podlas	36D/1,	4,	7,	10,	13					Wymiana	pionu	zimnej	wody	w	łazience	 5	097,75
	 Podlas	36/1,	4,	7,	10	 	 6	855,14
	 Podlas	36C/3,	6,	9,	12,	15	 Wymiana	pionu	zimnej	wody	 12	430,41
	 	 w	łazience	i	kuchni/wc
	 Podlas	36,	A,	B,	C,	D,	E	 Docieplenie	stropodachu	 44	038,76
	 Podlas	36E	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	646,00
	 Podlas	36A	 Wykonanie	monitoringu	 2	215,75
	 Podlas	36D/11	 Usunięcie	nieszczelności	inst.	gazowej	na	pionie	 1	167,09
25	 Bytomska	7A/3	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	322,57
	 Bytomska	7A/4	 Wymiana	instalacji	gazowej	od	licznika	do	kuchni	 2	063,87
 Bytomska 7 Remont dachu wraz z wym.  18 127,41
	 	 obróbek	blacharskich
	 Bytomska	7/15	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 2	210,00
26	 Bytomska	5,	A,	B,	C,	D	 Wymiana	stolarki	okiennej	 9	371,31
  Wykonanie monitoringu 1 893,78
  Naprawa parkingu 5 077,38
 Bytomska 5 Wymiana odcinka poziomu kanalizacji 1 381,21
	 Bytomska	5/1,	4,	7,	10	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 5	400,66
 Bytomska 5B Remont poziomej instalacji gazowej 7 930,98
	 Bytomska	5A/5	 Remont	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	286,03
	 Bytomska	 Wymiana	pionu	wodnego	kuchenno-łazienkowego	4	173,56
	 5C/1,	3,	7,	10,	13
27	 Podlas	26	 Wymiana	stolarki	okiennej	 8	801,81
	 	 Wykonanie	parkingu	z	płyt	ażurowych	 18	038,81
28	 Joanny	7	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 6	140,00
	 	 Wymiaa	poziomów	instalacji	gazowej	 5	164,31
	 Joanny	7/20	 Wymiana	instalacji	gazowej	w	mieszkaniu	 2	062,34
 Joanny 9 Wymiana wodomierzy 2 778,84 
  Wymiana poziomów instalacji gazowej 5 271,81
 Joanny 11 Wymiana poziomów instalacji gazowej 5 500,29
	 	 Remont	instalacji	domofonowej	 3	423,60
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 3	593,68
	 Joanny	11/3,	7,		 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 10	007,96
 11, 15, 19 
29 Joanny 3 Wymiana poziomów instalacji gazowej 5 278,81
30	 Fabryczna	2	 Wymiana	poziomów	instalacji	gazowej	 4	635,89
  Wymiana wodomierzy 179,28
31 Przedszkolna 12 Remont poziomej instalacji gazowej 10 784,84
	 	 Remont	instalacji	domofonowej	 4	266,00
32	 Fabryczna	6	 Wymiana	poziomów	instalacji	gazowej	 5	638,41
	 	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5	328,67
	 	 Dodatkowe	docieplenie	stropów	loggii		 30	177,03 
	 	 i	balkonów,	wymiana	drzwi	między	przedsionkiem	
	 	 a	klatką	schodową,	montaż	budek 
	 	 lęgowych	dla	ptaków	i	nietoperzy,	zabezpieczenie	antygraffiti	
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33	 Przedszkolna	 Usunięcie	nieszczelności	instalacji	gazowych	 2	336,23
	 1/1,	2,	5,	6,	7,	8
	 Przedszkolna	1/	2,	4,	6,	8	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 6	417,38
	 Przedszkolna	1,	A,	B,		 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 8	336,61
	 Przedszkolna	3,	A	 na	oprawy	LED	z	czujnikiem 
	 	 ruchu	i	zmierzchowym	na	klatkach	schodowych
34	 Przedszkolna	5,	A,	B	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 4	192,	00
	 	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	na	oprawy		 8	601,98
	 	 LED	z	czujnikiem	ruchu	i	zmierzchowym	na	klatkach	schodowych
	 Przedszkolna	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 10	496,52
	 5B/1,	4,	7,	10,	13
	 Przedszkolna	7,	A,	B	 Wymiana	stolarki	okiennej	 8	420,01
	 Przedszkolna	7,	A,	B,		 Wymiana	opraw	oświetleniowych		 17	376,60
	 Przedszkolna	9,	A	 na	oprawy	LED	z	czujnikiem	
	 	 ruchu	i	zmierzchowym	na	klatkach	schodowych 
	 Przedszkolna	9A	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	646,00
35	 Przedszkolna	11A/7	 Usunięcie	nieszczelności		 1	745,92
	 	 na	pionie	instalacji	gazowej	
	 Przedszkolna	11A	 Roboty	remontowe	na	instalacji	c.o.	 1	740,16
	 Przedszkolna	11,	A,	B	 Wymiana	wodomierzy	 179,28
	 Przedszkolna	11,	A,	B,		 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 11	284,16
	 Przedszkolna	13,	A,	B,	C,		 na	oprawy	LED	z	czujnikiem 
	 Stara	5,	A	 ruchu	i	zmierzchowym	na	klatkach	schodowych		  
	 Przedszkolna	13/1,	3,	5,	7	Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	kuchni	 5	077,62
	 Przedszkolna	13	 Remont	poziomej	instalacji	gazowej	 3	359,48
	 Przedszkolna	13C	 Remont	instalacji	domofonowej	 1	944,00	
	 Stara	5A	 	 1	944,00
36	 Karola	Goduli	25C/3	 Uszczelnienie	przewodu		 2	489,02
	 	 wentylacyjnego	w	łazience	
	 Karola	Goduli	 Wymiana	pionu	wod.-kan.	w	łazience	 7	821,92
	 25C/1,	3,	5,	strych
	 Karola	Goduli	25/5	 Montaż	pieca	węglowego	 887,71
37	 Zasoby	A-1	 Przegląd	wyłączników	p.	pożarowych	 2	852,64
	 	 Przegląd	instalacji	elektrycznej	 4	193,75
	 	 Przegląd	instalacji	odgromowej	 1	118,36
	 	 Wymiana	akcesoriów	drzwiowych	 2	515,44
	 	 Wymiana	szyb	w	drzwiach	wejściowych	oraz		 3	084,40
	 	 wymiana	drzwi	do	piwnic,	suszarni
	 	 Montaż	nawiewników	 1	512,	00
	 	 Naprawa	i	malowanie	urządzeń	 50	306,33
	 	 zabawowych	oraz	ławek
38	 Dyrekcja,		 2%	rezerwy	na	roboty	remontowe	 10	036,09
	 Administracja	nr	1,	Klub	„Jowisz”
39	 Garaże	Szyb	Zofii	 Remont	nawierzchni	 22	075,43
TERMOMODERNIZACJA
40	 Heleny	 Docieplenie	budynku	i	roboty	dodatkowe	 711	403,86
	 Modrzejewskiej	14
41	 Heleny	Modrzejewskiej	20	 	 709	063,82
42	 Podlas	18	 	 787	390,54
43	 Joanny	7	 Opinia	ornitologiczna	i	hiropterologiczna	 1	300,00
	 	 przed	dociepleniem	bud.
	 Joanny	9	 	 1	300,00
	 Joanny	11	 	 1	300,00
44	 Joanny	3	 	 1	300,00
45	 Fabryczna	2	 	 1	300,00
46	 Fabryczna	6	 	 1	300,00
PAWILONY 
47	 Dyrekcja,		 Roboty	remontowe	 10	036,09
	 Administracja	nr	1,	Klub	„Jowisz”
48	 Podlas	32,	Podlas	34	 Wymiana	przyłącza	wody	 1	540,07
49	 Podlas	34	 Remont	instalacji	wodnej	 1	647,19
	 	 Wykonanie	i	montaż	lustra	drogowego	 767,50
50	 Kardynała	Augusta	Hlonda	3	 Remont	chodników	 53	037,21
51	 Joanny	14	 Przeróbka	instalacji	c.o.	i	wodnej	 2	285,48

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

LP.  NAZWA OBIEkTu, ADRES ZAkRES ROBÓT WYkONANIE
1	 Zasoby	A	-	2	 Wymiana	okien	u	mieszkańców	 51	799,61
	 	 Refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 3	040,00
	 P.	Niedurnego	38	 Wymiana	okien	na	klatkach	schodowych	 16	351,26
	 Kolista	7d	 Wymiana	drzwi	w	klatce	schodowej	 3	815,99
2	 Obr.	Westerplatte	11	 Wykonanie	parkingu	 35	238,04
	 Obr.	Westerplatte	6,	8,	10	 Wykonanie	miejsc	parkingowych,		 101	775,76
	 	 przebudowa	chodnika
	 Objazdowa	15,	17	 Remont	drogi	dojazdowej	 77	298,95
	 Spółdzielcza	7	 Przebudowa	chodnika	 10	404,62
	 Obr.	Westerplatte	9	 Naprawa	nawierzchni	drogi	 383,33
	 Obr.	Westerplatte	6,	8,	10	 jw.	 1	309,07
	 J.	St.	Dworaka	9	 jw.	 848,02
	 Obj.	5,	J.	Markowej	17	 jw.	 314,50
	 J.	Markowej	15	 jw.	 320,71
	 Pokoju	3,	3a	 jw.	 1	848,13
	 Chorzowska	29	 jw.	 3	188,60
	 J.	St.	Dworaka	9	 Rozbudowa	miejsc	parkingowych	 25	339,40
	 Chorzowska	23	 Naprawa	parkingu	 15	960,75
	 Chorzowska	29	 Naprawa	chodnika	 6	816,91
	 Obr.	Westerplatte	6	 Wykonanie	parkingu,	przebudowa	wysepki	 30	743,95
	 Obr.	Westerplatte	11	 Wykonanie	dodat.	miejsc	parkingowych	 12	324,11
	 Objazdowa	13,	15,	17	 Przekładka	kostki	brukowej	 2	730,69
	 Obj.	5,	J.	Markowej	17	 jw.	 1	141,59
	 J.	Markowej	15	 jw.	 1	164,14
	 Damrota	7	 jw.	 390,	58

	 Smolenia	2	 jw.	 678,62
	 Smolenia	4	 jw.	 677,48
	 Smolenia	6	 jw.	 549,33
	 Objazdowa	7	 jw.	 549,85
	 Kolista	3,	5,	7	 jw.	 3	802,14
	 Spółdzielcza	7	 jw.	 1	150,90
	 Spółdzielcza	5	 jw.	 1	152,03
	 Spółdzielcza	3	 jw.	 1	287,99
	 Spółdzielcza	1	 jw.	 1.131,	35
	 J.	St.	Dworaka	11	 Przebudowa	chodnika	 32	520,58
3	 ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	 Zamalowanie	graffiti	 4	233,63
	 Pokoju	20	 jw.	 1	975,90
	 K.	Damrota	7	 jw.	 2	203,08
	 Objazdowa	17	 Malowanie	klatek	schodowych	 48	548,54
	 Obr.	Westerplatte	8,	8a,	8b	 Malowanie	klatek	schodowych	 31	820,40
	 P.	Niedurnego	38	 Zamalowanie	graffiti	 7	914,70
	 Obj.	5,	J.	Markowej	17	 jw.	 842,85
	 J.	Smolenia	6	 jw.	 405,58
	 J.	Markowej	15	 jw.	 859,50
	 Pokoju	8	 jw.	 386,60
4	 Obr.	Westerplatte	17	Wymiana	osprzętu	oświetleniowego	na	LED	 20	611,92
	 Kolista	5,	7	 jw.	 21	213,31
	 ks.	J.	Szymały	6,	8	 jw.	 13	525,96
	 ks.	J.	Szymały	12	 jw.	 4	141,34
	 J.	Smolenia	4	 jw.	 3	366,33
	 Pokoju	10	 jw.	 3	464,02
	 Chorzowska	23	 jw.	 11	533,75
	 Chorzowska	25	 jw.	 8	532,99
	 Objazdowa	7	 jw.	 3	393,60
	 J.	Markowej	15	 jw.	 3	393,60
	 Obr.	Westerplatte	8	 jw.	 5	341,69
	 J.	Smolenia	6,	6a	 Modernizacja	inst.	domofonowej	 6	736,82
	 ks.	J.	Szymały	8	 jw.	 8	371,66
	 Chorzowska	23	 jw.	 8	029,89
	 ks.	J.	Szymały	10	 jw.	 13	320,84
	 ks.	J.	Szymały	4	 jw.	 8	880,	56
	 J.	St.	Dworaka	11	 Wyk.	projektu	oświetlenia	parkingu	 670,58
	 J.	St.	Dworaka	9	 jw.	 1	243,24
	 Spółdzielcza	3	 Naprawa	instalacji	odgromowej	 6	182,45
	 ks.	J.	Szymały	12	 jw.	 6	182,45
	 Pokoju	3	 jw.	 11	767,25
	 Objazdowa	5	 jw.	 5	138,05
	 Objazdowa	7	 jw.	 5	138,05
	 Pokoju	3,	Pokoju	3a	 Wymiana	instalacji	oświetleniowej	 9	506,04
	 Obr.	Westerplatte	13	 Wymiana	RP,	WLZ	 22	958,73
	 P.	Niedurnego	38	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	 18	381,43
	 Obr.	Westerplatte	9	 Wymiana	inst.	oświetleniowej	w	piwnicy	 21	472,35
5	 Ratowników	7b,	9b	 Wymiana	pionu	wod.-kan.w	mieszkaniach	 70	865,92
	 Obr.	Westerplatte	17c	 jw.	 5	417,43
	 ks.	J.	Szymały	10c	 jw.	 9	519,85
	 Chorzowska	25b	 jw.	 10	676,28
	 Chorzowska	29b	 jw.	 35	517,77
	 J.	St.	Dworaka	11,	11a	 jw.	 100	947,50
	 J.	St.	Dworaka	9,	9a	 jw.	 41	966,45
	 Pokoju	3	 jw.	 18	605,31
	 Spółdzielcza	3b	 jw.	 19	705,14
	 Kolista	5b	 jw.	 15	321,06
	 Kolista	7c	 jw.	 15	572,48
	 ks.	J.	Szymały	8	 jw.	 22	787,72
	 Pokoju	8	 jw.	 16	744,14
	 Niedurnego	38	 jw.	 8	605,84
	 Obr.	Westerplatte	15b	 Wymiana	poziomu	kanal.wewnętrznej	 2	206,14
	 Obr.	Westerplatte	13e	 Wym.poziomu	kanal.	sanit.	i	deszczowej	 4	291,36
	 Obr.	Westerplatte	8	 jw.	 28	507,94
	 Obr.	Westerplatte	15	 jw.	 14	426,00
	 Objazdowa	5	 Wym.	poziomów	gazowych	 24	947,28
	 	 z	wyprow.	gazomierzy
	 J.	Markowej	15	 jw.	 13	508,42
	 Objazdowa	5	 Przebudowa	inst.gazowej	w	mieszkaniu	 3	399,14
	 Pokoju	12	 Wym.	elementów	studni	 6	076,83
	 	 kanal.,	czyszczenie	przykanal.
	 Ratowników	9	 Wymiana	wodomierzy	w	mieszkaniach	 89,64
	 Kolista	7c	 jw.	 179,28
	 Ratowników	9	 Czyszczenie	poziomów	kanalizacji	deszczowej	 5	490,57
	 Niedurnego	38	 Wykonanie	instalacji	p.	poż.	 118	751,01
6	 Spółdzielcza	3	 Uszczelnienie	przewodów	kominowych	 7	197,30
	 Obr.	Westerplatte	15c	 jw.	 5	772,70
	 Smolenia	6	 jw.	 14	219,07
	 Objazdowa	17c	 jw.	 4	455,99
	 P.	Niedurnego	38,	38c	 jw.	 34	601,65
	 J.	Markowej	17	 Zabudowa	nasad	na	przew.	kominowych	 8	185,94
	 ks.	J.	Szymały	4	 jw.	 19	687,53
	 J.	Markowej	15	 jw.	 12	998,97
	 Smolenia	6	 Remont	balkonów	z	dociepleniem	 138	656,40
	 Objazdowa	5	 Remont	kominów	oraz	balkonów	 148	714,14
	 Objazdowa	7	 jw.	 154	555,52
	 Objazdowa	13	 Zabud.	daszków	nad	wejściami,		 43	979,84
	 	 przerobienie	żaluzji
	 Objazdowa	13	 Rem.	inst.odgromowej,	wyk.	kotwienia	płyt	ścian	24	993,59
	 Objazdowa	13	 Zabezp.	ścian	elew.	farbą	antygraffiti,	licowanie	 22	219,52
	 Objazdowa	13	 Roboty	dociepleniowe	poza	audytem	 126	869,37
	 P.	Niedurnego	38	 Wykonanie	projektu	budowl.p.poż.	 16	482,00
	 P.	Niedurnego	38	 Remont	wejścia	do	pom.	p.	poż.	oraz	wymiennika	32	028,75
	 Obr.	Westerplatte	9	Naprawa	biegów	schodowych	w	kl.	schodowej	 5	047,56
	 Smolenia	2	 Wykonanie	logo	RSM	 2	754,26
	 Smolenia	4	 jw.	 2	749,64
	 Obr.	Westerplatte	6	 Wykonanie	częściowego	ogrodzenia	placu	zabaw	 6	148,33
	 J.	Markowej	17	 Remont	kominów	 31	929,95

	 J.	Markowej	15	 jw.	 54	320,12
	 Pokoju	3	 Remont	daszków	nad	wejściem	 20	065,55
	 Objazdowa	7	 Wymiana	włazów	dachowych	 5	907,15
	 J.	St.	Dworaka	11	 jw.	 8	859,30
	 J.	St.	Dworaka	9	 jw.	 13	359,80
	 ks.	J.	Szymały	4,	6,	8	 jw.	 13	260,63
	 ks.	J.	Szymały	10,	12	 jw.	 8	830,69
	 P.	Niedurnego	38	 Opracowanie	dokumentacji	projektowej	 7	231,39
	 J.	Smolenia	2	 Wymiana	pieca	węglowego	 1	072,66
	 P.	Niedurnego	38	 Roboty	budowlane	po	wym.	pionów	 7	417,68
	 P.Niedurnego	38	 Konserwacja	dźwigów	 2130,29
	 J.S.Dworaka	9	 Konserwacja	dźwigów	 161,25
7	 Objazdowa	13	 Docieplenie	budynku	 391	958,74
	 Pokoju	3,	3a	 Naprawa	elewacji	 597	581,99
	 Pokoju	12	 Remont	balkonów	 152	835,70
	 Pokoju	16	 Remont	balkonów	 150	118,97
	 Obr.	Westerplatte	9	 Remont	naświetli	 25	965,88
	 Obr.	Westerplatte	11	 Remont	naświetli	 25	965,88
	 J.	Markowej	17	 Remont	kominów	 31	929,95
	 J.	Markowej	15	 Remont	kominów	 27	160,06
	 ks.	J	Szymały	4	 Remont	kominów	 32	078,20
8	 Magazynowa	12	 Prace	remontowe	dyrekcji	RSM	 8	757,60
	 Pokoju	18	 Remont	pomieszczeń	Adm-2	 12	577,21
	 J.	St.	Dworaka	9-Klub	 Wym.	stolarki	okiennej	oraz	grzejników	c.o.	 5	810,07
	 J.	St.	Dworaka	9	 Wykon.	dodatkowych	miejsc	parkingow.	 592,70
	 J.	St.	Dworaka	9	 Wym.	włazów	dachowych	oraz	wyk.	projektu	oświetl.	 946,78

ADMINISTRACJA NR 3 
– RuDA 1

LP.  NAZWA OBIEkTu, ADRES ZAkRES ROBÓT WYkONANIE
1	 Wolności	20	 roboty	dodatkowe	związane	 869	546,29
	 	 ocieplenie	ścian	budynku	 2	247	968,97
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 	50	444,35
	 	 opinia	techniczna	naprawy	ścian	 2	146,91
	 	 wymiana	okien	 12	012,64
	 	 konserwacja	dźwigów	 5	353,75
	 	 uszczelnienie	instalacji	gazowej	 2	032,89

2	 Magazynowa	6	 projekt	na	miejsca	postojowe	 1	168,50
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 9	502,36
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 31	791,27
3	 Magazynowa	8	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 1	240,34
	 	 wymiana	okien	 5	055,11
	 	 projekt	na	miejsca	postojowe	 1	168,50
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 54	653,53
4	 Magazynowa	10	 wymiana	okien	 2	274,99
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 547,61
	 	 projekt	na	miejsca	postojowe	 1	168,50
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 2	056,02
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 31	791,27
5	 Mickiewicza	5,	7	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 9	681,12
	 	 przebudowa	przewodów	kominowych	 31	093,72
	 	 wymiana	okien	 9	629,74
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 484,68
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 8	202,30
6	 Mickiewicza	8	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 3	946,48
	 	 montaż	nawiewnika	okiennego	 204,12
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 	33	243,77
	 	 konserwacja	dźwigów	 1	273,13
	 	 projekt	na	mokre	piony	p.	poż	 12	669,00
7	 Lokale	własne	 remont	lokali	własnych	 	82	897,90
8	 Słowiańska	3	 montaż	zaworów	na	pionach	wodnych	 	7	745,08
	 	 awaryjne	uszczelnienie	instalacji	gazowej	 985,74
9	 Zasoby	ADM-3	 refundacje	za	okna	 	37	700,35
10	 Różana	2	i	4	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 2	863,43
	 	 	wymiana	okien	 7	213,71
11	 Wolności	7	 uszczelnienie	przewodu	kominowego	 	6	219,39
	 	 przegląd	gwarancyjny	piecy	 	5	842,50
12	 Norwida	6	 remont	instalacji	elektrycznej		 	26	831,29
	 	 konserwacja	dźwigów	 2	885,68
	 	 wymiana	okien	 10	299,63
13	 Norwida	20	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	334,71
	 	 opinia	techniczna	stanu	budynku	 1	230,00
	 	 wymiana	okien	 	11	453,01
14	 Norwida	22	 wymiana	okien	 	4	893,25
15	 Norwida	24	 wymiana	okien	 	42	464,51
	 	 konserwacja	dźwigów	 	962,43
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 	462,68
16	 Nałkowskiej	2	 wyprowadzenie	inst.	gazowej	na	klatki	schod.		 79	560,26
		 	 	wymiana	pionu	wodno	-kanalizacyjnego	 48	528,71
	 	 konserwacja	dźwigów	 1	849,64
17	 Nałkowskiej	4	 konserwacja	dźwigów	 1	005,85
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 601,35
	 	 wymiana	okien	 5	337,73
18	 Fiołków	8	 malowanie	klatek	schodowych	 22	645,573
19	 Fiołków	10	 wymiana	okien	 	3	042	92
20	 Wolności	90	 naprawa	obróbek	blacharskich,		 15	152,01
	 	 montaż	kratek	na	kominach
	 	 remont	domofonu	 9	396,00
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 740,68
	 	 docieplenie	ściany	po	wymianie	okien	 2	516,38
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21	 Wolności	92	 montaż	kratek	na	kominach	 	13	996,51
	 	 remont	dylatacji	 5	935,58
	 	 wymiana	okien	 19	695,37
	 	 wymiana	pionów	wodnych	i	kanalizacyjnych	 51	748,87
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 60	018,14
22	 Wieniawskiego	14	 remont	instalacji	elektrycznej	 27	035,97
	 	 konserwacja	dźwigów	 108,34
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 3	023,08
	 	 remont	ściany	działowej	w	mieszkaniu	 7	527,09
	 	 uszczelnienie	instalacji	gazowej	 2	050,84
23	 Mickiewicza	6	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 2	616,32
	 	 wymiana	okien	 5	908,52
	 	 montaż	nawiewnika	okiennego	 210,60
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 27	721,01
	 	 konserwacja	dwigów	 67,40
24	 Bzów	3	 remont	instalacji	elektrycznej	 1	172,42
25	 Bzów	5	 montaż	kratek	na	kominach	 4	649,45
26	 Bzów	1	a	i	b	 montaż	kratek	na	kominach	 	3	473,85
27	 Bzów	1	 montaż	kratek	na	kominach	 	1	736,93
	 	 wymiana	pionu	wodno-kanalizacyjnego	 35	546,82
28	 Fiołków	2	 malowanie	klatek	schodowych	 	32	400,00
29	 Norwida	19	 wymiana	okien	 	2	335,71
	 	 naprawa	placyka	gospodarczego	 	5	644,06
	 	 remont	rozdzielni	elektrycznej	 32	206,14
30	 Norwida	14	 wymiana	okien	 7	663,75
	 	 montaż	nawiewnika	okiennego	 	588,60
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 3	045,66
	 	 remont	rozdzielni	elektrycznej	 	32	215,92
31	 Fiołków	4	 remont	instalacji	elektrycznej	 	1	683,06
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 	48	371,42
32	 Szyb	Powietrzny	7	 montaż	stelaża	na	anteny	 	11	234,86
	 	 wymiana	okien	 	2	911,38
	 	 remont	domofonu	 	2	538,00
	 	 projekt	na	miejsca	postojowe	 1	168,50
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 	423,08
33	 Szyb	Powietrzny	5	 montaż	stelaża	na	anteny	 	11	234,85
	 	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 6	603,27
	 	 wymiana	okien	 	2	001,07
	 	 montaż	nawiewnika	okiennego	 	799,20
	 	 wyprowadzenie	instalacji	gazowej	 86	507,20
	 	 na	klatki	schodow.	
	 	 wymiana	pionów	wodnych	i	kanalizacyjnych	 	60	384,36
	 	 projekt	na	miejsca	postojowe	 1	168,50
34	 Norwida	23	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 	1	392,81
35	 Norwida	21	 usunięcie	usterek	kominiarskich	 	2	614,59
	 	 montaż	nawiewnika	okiennego	 	588,60
36	 Fiołków	1	 wymiana	okien	 	11	383,60	
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 1	435,85
	 	 wymiana	rozdzielni	elektrycznej	 	23	604,80
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 	49	236,94
	 	 remont	domofonu	 	2	484,00
37	 Bzów	1	 wymiana	okien	 6	710,03
38	 Fiołków	6	 wymiana	okien	 6	489,61
	 	 wymiana	pionu	ciepłej	i	zimnej	wody	 	7	356,73
	 	 malowanie	klatek	schodowych	 56	155,59
	 	 remont	instalacji	elektrycznej	 	4	355,50
	 	 wymiana	rozdzielni	elektrycznej	 	23	064,90
39	 Norwida	16	 docieplenie	ściany	po	wymianie	okien	 	9	528,97
	 	 remont	chodnika	i	nawierzchni	asfaltowej	 48	685,64

ADMINISTRACJA NR 4 
– HALEMBA, KOCHŁOWICE 

LP.  NAzWA OBIEKtu, AdrEs zAKrEs rOBÓt WYKONANIE
1	 Zasoby	ADM-4	 wymiana	stolarki	okiennej	 13	501,71
2	 Zasoby	ADM-4	 refundacja	za	wymianę	stolarki	okiennej	 4	126,00	
3	 Olszynowa	5,	5b		 uszczelnienie	przewodów	kominowych,		 235	129,49	
	 Energetyków	19,	19a,	19b,		 montaż	nasad	
	 17b,	17c,	8,	8a,	13,	13a,	11a,	11b,	1,	1d,	7	
	 Międzyblokowa	14,	14a,	14b,	12a,	
	 Solidarności	15,	15a,	15c,	19,	19a,	19b,	26,	26b,	6a,	10	
	 Racławicka	1,	1a,	1d,	Miodowa	16,	18,	20,	Oświęcimska	85,	85a,	85b
	 Łukasiewicza	9,	9b	
4	 Olszynowa	5,		 montaż	nawiewników	okiennych	 25	296,84	
	 Energetyków	1,	17,	8,	11,	17,	
	 Międzyblokowa	14,	12,	7,	5,	
	 Solidarności	15,	13,	11,	19,	10,	8,	4,	
	 Racławicka	1,	Miodowa	16,	18,	20,	Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85
5	 Energetyków	17	 montaż	szlabanu	 12	694,84	
6	 Energetyków	8a	 naprawa	zdewastowanej	kasety	domofonowej	 837,00	
7	 Energetyków	8b,	piwnice	 remont	instalacji	elektrycznej	 40	202,60	
8	 Energetyków	8-8b	 montaż	nawietrzaków	 968,21	
9	 Międzyblokowa	12	 usunięcie	graffiti	 355,50	
10	 Energetyków	1,	1a	 modernizacja	instalacji	domofonowej	 10	152,00	
11	 Solidarności	15,	15a,	15d	modernizacja	instalacji	domofonowej	 13	996,80	
12	 Łukasiewicza	9	 modernizacja	instalacji	domofonowej	 8	704,80	
13	 Energetyków	1	 wymiana	zadaszeń	nad	wejściami	 32	400,00	
	 	 do	klatek	schodowych
14	 Solidarności	 wymiana	odcinka	instalacji	gazowej	 2	741,52	
	 11/1,	15/7,	Oświęcimska	85a/24
15	 Międzyblokowa	7	 wykonanie	PT	przebudowy	instalacji	gazowej	 5	412,00	
16	 Solidarności	13	 remont	instalacji	gazowej,		 85	027,87	
	 	 plombowanie	gazomierzy
17	 Solidarności	26	 remont	instalacji	elektrycznej	 129	529,23	
18	 Solidarności	26	 przebudowa	elementów	sieci	domofonowej	 1	900,80	
19	 Solidarności	13a,	13c	 wymiana	rozdzielnic	głównych	 12	583,43	
20	 Solidarności	11a	 wymiana	rozdzielnicy	głównej	 6	696,10

21	 Solidarności	26	 wymiana	rolet	w	obrębie	naświetli	dachowych	 393,60	
22	 Solidarności	26	 naprawa	urządzeń	zabawowych	 4	987,35	
23	 Solidarności	11,	26	 naprawa	tynków	elewacji	 1	727,26	
24	 Solidarności	10	 ocieplenie	budynku	 1	534	280,05	
	 	 wraz	z	robotami	towarzyszącymi
25	 Solidarności	6	 wymiana	odcinka	kanalizacji	deszczowej	 2	467,48	
26	 Olszynowa	5/1	 wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 8	208,32	
27	 Olszynowa	5b/4	 wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 8	138,47	
28	 Międzyblokowa	12/15-28	wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 13	441,47	
29	 Międzyblokowa	7c/2-14	 wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 9	159,97	
30	 Łukasiewicza	9a/2-42	 wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 14	862,25	
31	 Oświęcimska	85b/3-53	 wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 14	272,04	
32	 Oświęcimska	79a/1	 wymiana	pionowej	instalacji	wodnej	 5	207,99	
33	 Racławicka	1,		 wymiana	legalizacyjna	wodomierzy	 896,40	
	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85
34	 Solidarności	19	 zabudowa	drzwi	do	placyku	gospodarczego	 367,10	
35	 Racławicka	1	 remont	placyku	gospodarczego	 739,05	
36	 Energetyków	17	 opłata	dot.	ocieplenia	 17,00	
37	 Solidarności	4	 opłata	dot.	ocieplenia	 34,00	
38	 Miodowa	16,	18,	20	 opłata	dot.	ocieplenia	 51,00	
39	 Łukasiewicza	9	 wypłata	odszkodowań	 324,22	
40	 Łukasiewicza	9	 naprawa	systemu	oddymiania	 3	672,00	
41	 Łukasiewicza	9	 kontrola	wydajności	hydrantów	 3	023,71	
42	 Łukasiewicza	9	 wymiana	zaworu	zwrotnego	hydrantowego	 1	426,65	
43	 Oświęcimska	79	 budowa	placyku	gospodarczego	 36	715,44	
44	 Łukasiewicza	9	 remont	zewnętrznych	komór	zsypowych	 9	123,36	
45	 Oświęcimska	85	 remont	zewnętrznych	komór	zsypowych	 5	783,10	
46	 Oświęcimska	85	 wykonanie	PT	mokrych	pionów	 12	915,00	
47	 Oświęcimska	85	 pomiar	wydajności	sieci	–	do	PT	mokrych	pionów	 140,84	
48	 Oświęcimska	85	 audyt	energetyczny,	PB	 19	764,65	
	 	 termomodernizacji	+	opata
49	 Oświęcimska	85	 opłata	skarbowa	za	zgodę	 82,00	
	 	 na	likwidację	siedlisk	ptaków
50	 Oświęcimska	85	 opinia	ornitologiczna	i	chiropterologiczna	 2	800,00	
51	 Oświęcimska	85-87	 remont	cząstkowy	nawierzchni	asfaltowych	 2	967,13	
52	 Łukasiewicza	9	 utwardzenie	terenu	 14	687,53	
	 -Oświęcimska	85	 pod	pojemniki	do	segregacji	odpadów
53	 Oświęcimska	79	 usunięcie	graffiti	wraz	z	wykonaniem	 2	404,63	
	 	 powłoki	antygraffiti	na	placyku	gospodarczym
54	 Oświęcimska	79	 remont	loggii	 897,	95	
55	 Oświęcimska	85/83	 remont	nawierzchni	drogi	i	parkingu	 109	791,89	
56	 Oświęcimska	85-83	 modernizacja	placu	zabaw	 10	788,71	
57	 Łukasiewicza	9,	Oświęcimska	85	 naprawa	wind	 1	369,65	
58	 Oświęcimska	79	 montaż	monitoringu	 6	787,23	
59	 Magazynowa	12+ADM4	 remont	lokali	własnych	 10	877,52	

 ADMINISTRACJA NR 5 
– WIrEK, BIELszOWICE

LP.  NAzWA OBIEKtu, AdrEs zAKrEs rOBÓt WYKONANIE
1	 Równoległa	5	 Udrożnienie	zewnętrznej	instalacji	 645,75	
	 	 kanalizacji	sanitarnej
	 Główna	26	 	 430,50	
	 Elsnera	3	 	 1	291,50	
	 Paderewskiego	15	 	 774,90	
	 Elsnera	3b	 	 393,60	
	 Chroboka	14	 	 1	033,20	
2	 Chroboka	32-34	 Ekspertyza	ornitologiczna	 1	250,00	
	 Chroboka	28-30	 	 1	250,00	
	 Chroboka	24-26	 	 1	250,00	
	 Chroboka	12-14	 	 1	250,00	
	 Chroboka	16-18	 	 1	250,00	
3	 Chroboka	32-34	 Opłata	skarbowa	 16,40	
	 Chroboka	28-32	 	 16,40	
	 Chroboka	12-14	 	 16,40	
	 Chroboka	24-26	 	 16,40	
	 Chroboka	16-18	 	 16,40	
4	 Chroboka	12-14	 Opłata	dotycząca	docieplenia	 17,00	
	 Chroboka	16-18	 	 17,00	
5	 Chroboka	32-34	 Wykonanie	map	własności	 676,50	
	 Chroboka	28-30	 	 676,50	
	 Chroboka	12-14	 	 676,50	
	 Chroboka	24-26	 	 676,50	
	 Chroboka	16-18	 	 676,50	
6	 Zasoby	ADM-5	 Wymiana	stolarki	okiennej	 22	655,74	
7	 Zasoby	ADM-5	 Refundacja	za	wym.	stolarki	okiennej	 14	254,00	
8	 Zasoby	ADM-5	 Montaż	nawiewników	 10	954,44	
9	 Chroboka	32-34	 Wymiana	wodomierzy	 806,76	
	 	 Usługi	kominiarskie	 2	063,41	
10	 Chroboka	28-30	 Wymiana	drzwi	wejśc.	do	budynku	 4	870,75	
	 	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 8	906,96	
	 	 Wymiana	wodomierzy	 717,12	
11	 Chroboka	30	 Remont	instalacji	domofonowej	 3	348,00	
12	 Chroboka	12-14	 Wymiana	wodomierzy	 1	344,60	zł
	 	 Zalecenia	kominiarskie	 2	063,	41	
	 	 Audyt	energetyczny,	projekt	docieplenia	 8	646,00	
13	 Chroboka	24-26	 Wymiana	wodomierzy	 1	254,96	
	 	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 2	063,41	
14	 Chroboka	16-18	 Wymiana	wodomierzy	 1	434,24	
	 	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 2	063,41	
	 	 Audyt	energetyczny,	projekt	docieplenia	 8	646,90	
15	 Ks.	Niedzieli	31	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 1	113,44	
	 	 Montaż	wodomierza	w	piwnicy	 729,68	

16	 Ks.	Niedzieli	35	 Remont	pralni	budynku	pod	wymiennik	 4	842,59	
	 	 Opracowanie	projektu	c.o.	i	cwu	 14	022,00	
	 	 Wykonanie	instalacji	c.o.	i	cwu		 183	557,00	
	 	 oraz	wymiana	instalacji	wod.-kan.	
	 	 Przebudowa	licznika	elektrycznego	 1	410,25	
	 	 na	klatce	schodowej
	 	 Podłączenie	kratki	ściekowej	w	węźle	cieplnym	 2	734,88	
17	 Ks.	Niedzieli	29	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 4	305,91	
	 	 Remont	pralni	pod	wymiennik	 4	842,59
	 	 Opracowanie	projektu	c.o.	i	c.w.u	 18	327,00	
	 	 Wykonanie	instalacji	c.o.	i	cwu		 179	833,42	
	 	 oraz	wymiana	instalacji	wod.-kan.
	 	 Remont	instalacji	domofonowej	 2	980,80	
18	 Ks.	Niedzieli	49	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 4	528,15	
	 	 Wymiana	wodomierzy	 7	798,68	
	 	 Podłączenie	kratki	ściekowej	w	węźle	cieplnym	 5	427,51	
19	 Ks.	Niedzieli	41	 Roboty	remontowe	na	instalacji	c.o.	-	rozdzielacz	 1	879,51	
20	 Ks.	Niedzieli	43	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 3	636,02	
21	 Ks.	Niedzieli	45	 Wymiana	wodomierzy	 54,50	
22	 J.	Curie	4	 Uszczelnienie	elewacji	 1	733,44	
23	 Główna	20	 Remont	parkingu	 20	375,23	
	 	 Wykon.	drogi	dojazdowej	do	parkingu	 36	873,11	
	 	 Położenie	kostki	na	parkingu	 22	153,00	
	 	 Położenie	kostki	na	parkingu	 20	125,09	
	 	 i	drodze	dojazdowej
24	 Główna	20/1,	5,	9,	13,	17	Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 9	359,30	
25	 Główna	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 18	841,84
	 20D/2,	6,	10,	14,	18	
26	 Główna	 Wymiana	wspólnej	pionowej	inst.	wod.-kan.	 24	833,98	
	 20D/2,	3,	6,	7,	10,	11,	14,	15,	18,	19
27	 Kempnego	2,	4	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 3	737,33	
28	 Kempnego	2,	4	 Uszczelnienie	elewacji	 1	205,28	
29	 Kempnego	2,	4	 Wykonanie	oświetlenia	klatki	schodow	 11	305,21	
30	 Kempnego	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 7	184,65	
	 2B/1,	4,	7,	10,	13
31	 Kempnego	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 7	544,21	
	 2B/2,	5,	8,	11,	14
32	 Kempnego	4a	 Modernizacja	instalacji	domofonu	 2	419,00	
33	 Główna	26	 Wymiana	głównej	tablicy	elektrycznej	 6	518,79	
	 	 Wymiana	pionów	głównych	inst.	elektr.	 31	740,53	
	 Elsnera	1,	3,	4	 Pomiar	powykonawczy	drogi	publicznej	 637,93	
	 	 Wymiana	wodomierzy	 89,64	
34	 Jankowskiego	18	 Wymiana	poziomej	inst.	wod.-kan.	 920,48	
	 	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 7	425,00	
	 	 Modernizacja	instalacji	oświetleniowej	 24	375,44	
	 	 Wymiana	sterownika	drzwi	kabinowych	 1	786,	59	
	 	 Malowanie	klatki	schodowej	 63	702,90	
	 	 Wymiana	okienek	piwnicznych	 4	247,25	
	 	 Uszczelnienie	elewacji	 7	422,51	
	 	 Wymiana	lin	nośnych	dźwigu	 4	663,83	
35	 Jankowskiego	18B/3,	6,	9,		Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 20	668,41	
	 12,	15,	18,	21,	24,	27,	30,	33
	 Jankowskiego	18b/1,	4,	7,	10,	13,	16,	19,	22,	25,	28,	31	 20	675,77	
36	 Fitelberga	12	 Wykonanie	parkingu	 12	048,58	
37	 Jankowskiego	16	 Wyprowadzenie	instalacji	 294	829,28	
	 	 gazowej	na	kl.	schodowe
	 	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 25	031,46	
	 	 Montaż	nowego	zasilania	mieszkań	 1	002,91	
	 	 kolidującego	z	inst.	gazową
	 	 Uszczelnienie	elewacji	 632,77	
38	 Paderewskiego	15	 Wymiana	zaworów	regulacji	 2	067,40	
	 	 pod	pionem	instalacji	c.o.
	 	 Wymiana	wodomierzy	 179,28	
39	 Paderewskiego	13	 Wymiana	odcinka	poziomu	wody	 920,48	
	 	 i	zaworów	pod	pionami
	 	 Wymiana	wodomierzy	 262,28	
	 	 Wykonanie	projektu	budowlanego	 12	177,00	
	 	 pionów	nawodnionych	p.	poż.
	 	 Naprawa	instalacji	gazowej	 1	566,18	
40	 Paderewskiego	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 31	294,17	
	 7C/1,	4,	6,	8,	10,	12,	14,	16,	18,	20,	22
41	 Paderewskiego	7	 Usunięcie	awarii	instalacji	c.o.	 626,48	
	 	 Wymiana	wodomierzy	 710,48	
	 	 Wymiana	pionów	wodnych	 27	762,67	
	 	 Paderewskiego	7c/23-43
	 	 Położenie	kostki	betonowej	na	drodze	dojazd.	 35	427,43	
	 	 Montaż	instalacji	domofonowej	 18	360,00	
	 	 Remont	dźwigu	 1	676,70	
	 	 Wykonanie	projektu	wymiany	instalacji	elektr.	 8	856,00	
42	 Paderewskiego	3	 Wymiana	pionowej	inst.	wod.-kan.	 28	889,45	
	 	 Czyszczenie	przestrzeni	dylatacji	 17	430,96	
	 	 Malowanie	korytarz	 31	964,62	
43	 Paderewskiego	1	 Montaż	instalacji	domofonowej	 26	816,40	
	 	 Roboty	towarzyszące	przy	 1	144	412,22	
	 	 dociepleniu	budynku
	 	 Docieplenie	budynku	 2	115	712,52	
	 	 Wymiana	falownika	w	kabinie	sterownej	 15	123,78	
	 	 Wymiana	oprawy	oświetlenia	zewnętrznego	 2	159,79	
	 	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 1	197,50	
	 	 Ułożenie	kostki	pod	placyk	gospodarczy	 5	276,05	
	 	 Czyszczenie	dylatacji	 22	376,04	
44	 Paderewskiego	11	 Wymiana	odcinka	poziomu	zw	 5	478,00	
45	 Paderewskiego	9,	11	 Wykonanie	zaleceń	kominiarskich	 20	911,27	
	 	 Wymiana	wodomierzy	 89,64	
46	 Elsnera	2	 Usunięcie	nieszczelności	gazowej	 1	150,73	
	 	 Wykonanie	pomiaru	drogi	publicznej	 223,07	
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 ADMINISTRACJA NR 6 
– BYKOWINA

LP.  NAzWA OBIeKTu ADReS zAKReS ROBÓT WYKONANIe
1 E. Szramka 1, a, b Naprawa inst.elektrycznej,  30 240,00 
	 wymiana	RG,	ZP	,	oświetlenia	klatki	i	piwnic	na	oprawy	LED
	 		 Wymiana	wentylatorów	WD	II	 3	240,00	
2	 E.	Szramka	3,	3a	 Zabudowa	dylatacji	w	przejściach	 15	120,00	
	 		 między	segmentami
	 		 Naprawa	nawierzchni	asfaltowej	 741,19	
	 		 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw.,	kanalizacji	–2	piony	 10	708,80	
	 		 Wymiana	oświetlenia	zewnętrznego	 2	052,00	
3	 Kombajnistów	2,	a,	b	 Wymiana	oświetlenia	LED	 7	020,00	
	 		 oraz	instalacji	i	urządzeń	elektrycznych
	 		 Zabezpieczenie	sieci	domofonowej	 648,00	
	 		 Wymiana	pionów	instal.	wod.	 9	061,09	
4	 Kombajnistów	3a,	c	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	i	kanalizacji		 34	657,61	
	 		 –	3	piony,	modernizacja	sieci	domofonowej
5	 Kombajnistów		 Wykonanie	chodnika	z	kostki	brukowej	 19	680,00	
 -Kopalniana (boisko)
6	 Szpaków	13	 Wymiana	instalacji	odgromowej	 2	666,04	
	 		 Izolacja	ścian	fundamentowych	 27	306,00	
7	 Szpaków	17	 Wymiana	oświetlenia	zewnętrznego	 1	512,00	
8	 Szpaków	51-53	 Wymiana	pionów	instal.	wod.-kan.	 69	426,13	
9	 J.	Grzegorzka	4	 Wymiana	RG,	zabezp.	przedlicznikowych,		 13	927,95	
	 		 inst.	osprzętu	oświetleniowego	oraz	instalacji	p.	przepięciowej.
10	 J.	Grzegorzka	10,	a,	b	 Naprawa	inst.elektr.,		 25	380,00	
	 		 wymiana	RG,	i	osprzętu	elektr.
	 		 Wymiana	sterownika	drzwi	kabiny	windy	 1	786,59	
11	 Drozdów	2-4	 Wniosek	o	dofinansowanie	 4	428,00	
	 		 projektu	usunięcia	azbestu
	 		 Wymiana	RG,	oraz	instalacji	p.	przepięciowej.	 23	755,37	
12	 Brygadzistów	3	 Remont	posadzek	w	korytarzach	 42	120,	00	
	 		 –	1	pion	i	klatkach	schodowych
	 Brygadzistów	3a	 Remont	schodów	wejściowych	do	budynku	 6	765,00	
13	 Brygadzistów	4	 Wymiana	instalacji	odgromowej	 3	032,82	
	 		 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	i	kanalizacji	–	1	pion	 9	528,30	
	 		 Izolacja	ścian	fundamentowych	wraz	 34	819,39	
	 		 z	wykonaniem	drenażu	opaskowego
14	 Brygadzistów	5,	a,	b	 Montaż	instalacji	i	opraw	typu	LED		 2	214,64	
   – parter budynku
   Malowanie klatek i wymiana posadzek 40 392, 00 
	 		 w	klatkach	schodowych
	 		 Modernizacja	sieci	domofonowej	 7	560,00	
	 		 Wymiana	instalacji	zw.,	cw,	ccw	 3	719,85	
	 Brygadzistów	7,	a	 Wymiana	wentylatorów	WD	II	 6	998,40	
	 		 Dojście	do	lokalu	użytkowego	 19	680,00	
15	 Szpaków	3-5	 Wniosek	o	dofinansowanie	projektu	 4	428,00	
	 		 usunięcia	azbestu
16	 Szpaków	9	 Wymiana	daszku	nad	wejściem	do	budynku	 7	560,00	
17	 Szpaków	31	 Wymiana	oświetlenia	zewnętrznego	 2	156,40	
18	 Szpaków	39	 Wymiana	poziomu	kanalizacji	sanitarnej	 8	099,99	
19	 Kanarków	1,	5,		 Uszczelnienie	elewacji,	montaż	listew	 47	660,87	
	 Skowronków	4,	16a		 okapowych	na	balkonach	i	galeriach,	
	 Szpaków	9,	11,	13,	15,		 naprawa	tynków,	
	 17,	25,	29,	31,	39,	43,	47,	49,		 naprawa	słupów	galerii
 Poloczka 4/10, Gwarecka 23
20	 Skowronków	14,	16	Wymiana	RG,	oraz	instalacji	p.	przepięciowej.	 36	900,31	
	 		 Wymiana	pionu	zw	i	cw	oraz	kanalizacji	 9	874,34	
21	 Kanarków	1,	3,	5	 Wymiana	pionów	instal.	wod.-kan.	 149	282,52	
22	 Szpaków	31	 Remont	chodnika	 6	150,00	
23	 Szpaków	37-39	 Remont	chodnika	 14	760,00	
24	 Szpaków	3-5		 Montaż	wiaty	śmietnikowej	 12	177,00	
25	 Brygadzistów	1,		 Wydzielenia	miejsca	parkingowego	dla	osób		 1	230,00	
	 P.	Poloczka	12	 niepełnosprawnych
26	 Brygadzistów	2		 Wykonanie	dojścia	do	klatki	schodowej	 3	321,00	
27	 Szybowa	4	 Wniosek	o	dofinansowanie	projektu	 4	428,00	
	 		 usunięcia	azbestu
28	 Szybowa	6	 Wniosek	o	dofinansowanie	projektu	 1	107,00	
	 		 usunięcia	azbestu
29	 Sztolniowa	2,	a	 Wymiana	wentylatorów	WD	II	 7	560,00	
28	 Sztygarska	2a	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	i	kanalizacji		 10	465,39	
   – 1 pion
29	 Sztygarska	3	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	i	kanalizacji		 19	004,21	
   – 2 piony
30	 Sztygarska	5	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	i	kanalizacji	–	1	pion	 9	149,68	
31	 Sztygarska	7,	7a	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	i	kanalizacji	–	2	piony	 16	680,	66	
32	 P.	Poloczka	6b	 Wymiana	instalacji	zw.,	cw,	ccw	–	1	pion	 4	850,01	
33	 P.	Poloczka	12	 Wymiana	instalacji	zw.,	cw,	ccw	–	1	pion	 4	712,92	
34	 W.	Pośpiecha	2	 Wymiana	instalacji	zw.,	cw,	ccw	–	1	pion	 8	960,90	
35	 ks.	A.	Potyki	14	 Wymiana	pionu	zw,	i	kanalizacji	–	1	pion	 6	043,50	
36	 ks.	A.	Potyki	18	 Przebudowa	pieca	 648,00	
37	 Kopalniana	10,	10a	 Wymiana	pionów	instal.	wod.-kan.	1-pion	 11	863,13	
38	 Kopalniana	16,	16a	 Wymiana	instalacji	zw.,	cw,	ccw	–	2	piony	 18	329,59	
	 Kopalniana	18	 Wymiana	instalacji	zw,	cw,	ccw	–	3	piony	 26	443,64	
	 Kopalniana	22	 Naprawa	nawierzchni	asfaltowej	 4	916,80	
39	 Gwarecka	15a	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 2	700,00	
	 Gwarecka	23a	 Wymiana	pionów	instal.	wod.-kan.	1-pion	 12	162,57	
40	 Gwarecka	25a	 Wymiana	enkodera	silnika	napędowego	windy	 2	329,74	
41	 Gwarecka	27b	 Wymiana	pionu	zw,	cw,	ccw	–	2	piony	 16	170,40	
42	 Gwarecka	21,	21a,	23a		 Uszczelnienie	elewacji,	montaż	 26	143,12	
	 Zgrzebnioka	4b,		 listew	okapowych	na	balkonach,	
 Szybowa 4b naprawa tynków 
43	 Gwarecka	31	 Przebudowa	inst.	elektrycznej	 7	995,00	
	 lokal	użytkowy
44	 Szybowa	4a	 Przebudowa	ścian	piwnicznych	 1	026,00	
45	 A.	Zgrzebnioka	2-2a	 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 4	860,00	
	 		 wymiana	pionów	instal.	wod.-kan.	 7	854,61	
46	 A.	Zgrzebnioka	16-20	 Remont	drogi	 108	173,64	
47	 A.	Zgrzebnioka	18	 Wymiana	pionów	instal.	wod.	 19	456,66	

	 		 Naprawa	osprzętu	i	wymian	RG	 21	600,00	
48	 Fr.	Wilka	5	 Wniosek	o	dofinansowanie	 1	107,00	
	 		 projektu	usunięcia	azbestu
50	 Fr.	Wilka	6	 Regeneracja	podłogi	w	kabinie	windy	 602,58	
	 		 Wymiana	złączy	ZSR	 22	140,00	
	 		 Wniosek	o	dofinansowanie	projektu	 1	107,00	
	 		 w	ramach	konkursu
	 		 Montaż	budek	lęgowych	dla	ptaków	 7	589,38	
	 		 Wymiana	pionu	zw.,	cw.,	ccw.	 8	113,12	
	 		 Wymiana	inst.elektrycznej		 5	136,00	
	 		 i	osprzętu	(partery	kl.	sch.)
51	 Fr.	Wilka	7a	 Wniosek	o	dofinansowanie	 1	107,00	
	 		 projektu	usunięcia	azbestu
52	 Fr.	Wilka	7a	 Modernizacja	dźwigu	osobowego	 124	286,40	
53	 Fr.	Wilka	8	 Wymiana	przyłącza	SZR	 5	292,00	
54	 zasoby	A-6	 Zabudowa	kratek	wentylacyjnych	 12	916,80	
	 		 na	elewacjach	budynków
	 		 Wymiana	stolarki	okienno-drzwiowej	 75	946,53	
	 		 Wymiana	wodomierzy	 65	604,80	
	 		 Konserwacja	urządzeń	zabawowych,	dostawa		 9	464,85	
	 		 i	montaż	ławek	parkowych
55	 Gwarecka	4	 Remont	sanitariatów	 3	003,49	
 -bud. administracji
56	 Drozdów	2-4,		 Ekspertyzy	związane	z	termomodernizacją	 4	584,00	
	 Szpaków	3-5,	Szybowa	4
57	 Kombajnistów	 Naprawa	nawierzchni	asfaltowej	 5	951,08	
58	 Kombajnistów	2	 Zjazd	na	wózki	 6	755,90	
59	 Brygadzistów	5	 Montaż	daszku	nad	lok.	użytkowym	 4	820,91	
60	 Skowronków	12	 Przekładka	kanalizacji	 7	378,22	
61	 Fr.	Wilka	6	 Termomodernizacja	budynku	 2	211	426,48	
62	 Drozdów	2-4	 Termomodernizacja	budynku	 1	733	633,22	

ADMINISTRACJA NR 7 
– ORzeGÓW, GODuLA

LP.  NAzWA OBIeKTu, ADReS zAKReS ROBÓT WYKONANIe
1.	 Lipińska	8		 Legalizacja	wodomierzy		 4	020,19	
2	 Lipińska	10	 Legalizacja	wodomierzy	 7	674,91	
3.	 Lipińska	12		 Legalizacja	wodomierzy		 6	395,76	
4	 W.	Lipa	7,	9		 Legalizacja	wodomierzy		 13	063,90	
5	 Lipińska	6	 	Legalizacja	wodomierzy	 8	409,31	
6		 L.	Piechy	8		 Legalizacja	wodomierzy		 182,74	
7		 A.	Zielińskiego	3		 Legalizacja	wodomierzy		 2	668,68	
8		 A.	Zielińskiego	5		 Legalizacja	wodomierzy		 3	768,55	
9	 A.	Zielińskiego	7		 Legalizacja	wodomierzy		 2	668,68	
10	 A.	Zielińskiego	7		 Legalizacja	wodomierzy		 275,83	
11		 A.	Zielińskiego	9		 Legalizacja	wodomierzy		 3	123,79
12		 A.	Zielińskiego	11		 Legalizacja	wodomierzy		 275,83	
13	 A.	Zielińskiego	11		 Legalizacja	wodomierzy		 3	123,79
14	 A.	Zielińskiego	13		 Legalizacja	wodomierzy		 3	668,54	
15	 K.	Latki	2,	6,	8		 Legalizacja	wodomierzy	 	17	908,14	
16	 A.	Zielińskiego	1		 Legalizacja	wodomierzy		 3	216,89	
17	 K.	Latki	4a/2		 Demontaż	i	utylizacja	azbestu	 1	017,85	
18	 A.	Zielińskiego	4b/8		 Docieplenie	ścianki	przylegającej		 1	823,62
	 	 do	logii	balkonowej	
19	 W.	Lipa	7,	7a,	7b		 Malowanie	klatek	schodowych	 28	983,95	
20	 L.	Piechy	1,	1a,	1b		 Malowanie	klatek	schodowych		 28	446,85
21		 W.	Lipa	7,	7a,	7b		 Modernizacja	instalacji	domofonowej		 8	456,40	
22	 L.	Piechy	1,	1a,	lb		 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 6	264,00
23	 W.	Fojkisa	1b		 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 2	516,40	
24	 K.	Latki	4		 Modernizacja	instalacji	domofonowej	 2548,80
25	 K.	Latki	6,	6a,	6b,	6c,	6d	 Modernizacja	instalacji	domofonowej		 11	167,20
26	 Zielińskiego	4a	 Montaż	instalacji	wentylacyjnej		 8	677,20
	 	 –	nasada	niskociśnieniowa
27	 W.	Fojkisa		 Montaż	instalacji	wentylacyjnej	 17	708,67
	 	 –	nasada	niskociśnieniowa	
28	 L.	Piechy	3b/6		 Montaż	nawiewników		 167,40
29	 L.	Piechy	12b/6	 Montaż	nawiewników	 569,16	
30	 W.	Fojkisa	3/1			 Montaż	nawiewników		 799,20
31.	 A.	Zielińskiego	9	 Montaż	nawiewników		 773,28
32	 A.	Zielińskiego	13/5	 Montaż	nawiewników	 1	009,80
33	 J.	Waniora	1/7	 Montaż	nawiewników		 162,05	
34	 K.	Latki	4b/2		 	Montaż	nawiewników	 167,40
35	 Lipińska	12		 Naprawa	chodnika	z	kostki	brukowej,	 11	888,58
	 	 +	regulacja	studzienki	
36	 J.	Waniora	3a		 Naprawa	drzwi	wejściowych	do	budynku	 1	641,60
37	 W.	Fojkisa	3b	 Naprawa	nasady	niskociśnieniowej	 270,00
38	 Lipińska		 Naprawa	stolarki	okiennej		 738,72	
	 6b/13,	10/11,	12b/7
39	 Lipińska	10a/12,	10a/9	 	Naprawa	stolarki	okiennej	 777,60
40	 W.	Lipa	9/7,	9a/2,	9b/15	 Naprawa	stolarki	okiennej	 777,60
41	 W.	Lipa	7/13,	15,	9a/3,	9a/11	 Naprawa	stolarki	okiennej	 1	244,16	
42	 Lipińska	4/12,	4b/14,	6b/13	 Naprawa	stolarki	okiennej	 699,84
43	 L.	Piechy	1-1b	 Naprawa	stolarki	okiennej	 349,92
44	 L.	Piechy	7a/1	 Naprawa	stolarki	okiennej	 427,68
45	 W.	Fojkisa	11a/4,		 Naprawa	stolarki	okiennej	 699,84
	 11a/5,	11a/14
46	 A.	Zielińskiego	6a/11	 Naprawa	stolarki	okiennej	 272,16	
47	 W.	Fojkisa	4/2	 Naprawa	stolarki	okiennej	 272,16	
48	 J.	Waniora	1/3	 Naprawa	stolarki	okiennej	 272,16	
49	 K.	Latki	8b/2	 Naprawa	stolarki	okiennej	 349,92	
50	 A.	Zielińskiego	13	 Naprawa	stolarki	okiennej	–	w	klatce	schodowej	 73,44
51.	 Lipińska	8	 Naprawa	i	przegląd	instalacji	odgromowej	 188,48
52		 W.	Fojkisa	9;	11	 Przegląd	instalacji	odgromowej	 423,49	
53	 A.	Zielińskiego	5,	9		 Przegląd	instalacji	odgromowej	 386,31	
54	 K.	Latki	2,	8	 Przegląd	instalacji	odgromowej	 264,84	
55	 L.	Piechy	5,	7	 Remont	schodów	techn.	do	wymiennikowni	 20	672,31	
56	 L.	Piechy	12	 Remont	schodów	techn.	do	wymiennikowni	 17	600,12	
57	 W	Fojkisa	13a/	4,	7,	10	 Remont	balkonów	 	31345,	63
58	 L.	Piechy	7	 Rozebranie	wymiennikowni	 36	900,00

59	 A.	Zielińskiego	13	 Wykonanie	naprawy	tynku	na	balkonie	 1	785,11
60	 W.	Fojkisa	1a	 Remont	dachu	papą	termozgrzewalną	 8	344,93
61	 W.	Fojkisa	12	 Remont	dachu	papą	termozgrzewalną,		 25	536,41
	 	 wykonanie	obróbek	blacharskich,	remont	kominów
62	 W.	Lipa	7-7b	 Roboty	dodatkowe	związane	 971	306,29
  z dociepleniem budynku
63	 L.	Piechy	1-1b,	3-3b	 Roboty	dodatkowe	związane		 935	044,13	
  z dociepleniem budynku
64	 W.	Lipa	7-7b	 Roboty	kominiarskie	dodat.		 1	889,57
  po dociepleniu budynku
65	 L.	Piechy	1-1b	 Roboty	kominiarskie	dodat.		 1	632,96
  po dociepleniu budynku 
66	 K.	Latki	2	 Wykonanie	i	montaż	bramy	do	placyku	gospodar.		 2950,98
67	 A.	Zielińskiego	3	 Wykonanie	zabudowy	kratek	wentylacyjnych		 2	462,40
	 	 –	kolce	odstraszające	ptaki	(gołębie)	
68	 A.	Zielińskiego	1	 Wykonanie	zabudowy	kratek		 145,80
	 	 wentylacyjnych	na	elewacji	budynku
69	 A.	Zielińskiego	3	 Wykonanie	zabudowy	kratek	 437,10
	 	 wentylacyjnych	na	elewacji	budynku
70	 W.	Fojkisa	8,	10	 Wykonanie	zabudowy	kratek		 6	707,10
	 	 wentylacyjnych	na	elewacji	budynku
71	 L.	Piechy	2/	6,	7	 Wykonanie	zasilania	pod	zabudowę		 344,29
	 	 nasady	niskociśnieniowej
72	 A.	Zielińskiego		 Wykonanie	zasilania	pod	zabudowę	 372,32
	 4/	10,	4a17,	8,	10;		 nasady	niskociśnieniowej
	 4b/1,	2c/7	
73	 W.	Fojkisa	11	 Wykonanie	zasilania	pod	zabudowę		 93,06
	 	 nasady	niskociśnieniowej
74	 L.	Piechy	2a/	2,	4,		 wymiana	pionów	zw,	cw	i	ccw	(awaryjnie)	 15	521,62
	 6,	8,	10	
75	 A.	Zielińskiego		 wymiana	pionów	zw,	cw	i	ccw	(awaryjnie)	 7	976,94
	 2/	3,	5,	7,	9
76	 L.	Piechy		 wymiana	pionów	zw,	cw	i	ccw	(awaryjnie)	 7	985,52
	 12b/	2,	5,	8,	11,	14	
77		 W.	Fojkisa	 wymiana	pionów	zw,	cw	i	ccw	(awaryjnie)	 15	534,21
	 9a/	2,	4,	6,	8,	10
78	 W.	Fojkisa		 wymiana	pionów	zw,	cw	i	ccw	(awaryjnie)	 	8	320,24
	 11a/	2,	5,	8,	11,	14
79	 W.	Fojkisa		 wymiana	pionów	zw,	cw	i	ccw	(awaryjnie)	 8	005,60
	 41	5,	10,	15,	20,	23
80	 W.	Fojkisa		 wymiana	pionów	zw,	cw	i	ccw	(awaryjnie)		 8	017,68
	 4/2,	7,	12,	17,	22
81	 W.	Fojkisa		 wymiana	pionów	zw,	cw	i	ccw	(awaryjnie)	 10	029,97
	 2/	1,	6,	11,	16,	23
82	 W.	Fojkisa		 wymiana	pionów	zw,	cw	oraz	cyrkulacji	(awaryjnie)		 798,29
	 8/	2,	3,	7,	8,	12,	13,	17,	18
83	 K.	Latki	 wymiana	pionów	zw,	cw	oraz	 10	707,78
	 4c/	3,6,9,12,15		 cyrkulacji	(awaryjnie)
84	 A.	Zielińskiego	1	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 5	657,89	
85	 A.	Zielińskiego	13	 Wymiana	drzwi	wejściowych	 5	657,89
86	 K.	Latki	8a	 Wymiana	drzwi	wewnętrznych	 4	517,57
87	 K.	Latki		 Wymiana	drzwi	wewnętrznych	 22	587,89	
	 6,	6a,	6b	6c,	6d	 do	klatek	schodowych	
88	 W.	Lipa	7-7b	 Wymiana	inst.	i	osprz.	oświetlen.	na	parterach	 4	824,79	
89	 L.	Piechy	1-1b	 Wymiana	inst.	i	osprzętu	oświetleniowego	 2	994,49
	 	 przy	wejściach	do	klatek	schodowych
90	 L.	Piechy	3	 Wymiana	inst.	i	osprzętu	oświetleniowego	 6	353,00
91	 Lipińska	10a/9,	6a,	4b/14	 Wymiana	stolarki	okiennej	 10	890,84
92	 W.	Lipa	7a/8,	7a/12	 Wymiana	stolarki	okiennej	 8	635,49
93	 A.	Zielińskiego		 Wymiana	stolarki	okiennej		 10	658,84
	 4c/2,	4c/7;	6a/11
94	 W.	Fojkisa	11a/14	 Wymiana	stolarki	okiennej	 	5	202,80
95	 A.	Zielińskiego	1a/5,	5/5	 Wymiana	stolarki	okiennej	 7	487,37	
96	 W.	Fojkisa	 Wymiana	stolarki	okiennej	 11	592,19
	 8/8;	8/2,	10/16,	12/8
97	 J.	Waniora	3/14	 Wymiana	stolarki	okiennej	 5	386,61	
98	 K.	Latki	4a/2,	6/15,	6b/10;	6c	 Wymiana	stolarki	okiennej	 6	732,84
99	 A.	Zielińskiego	13	 Wymiana	stolarki	okiennej	–	wejście	na	dach	 738,40
100	 A.	Zielińskiego	4c/10	 Wymiana	stolarki	okiennej	–	refundacja	 3	378,00
101	 W.	Fojkisa	5a/6,	2/15	 Wymiana	stolarki	okiennej	–	refundacja	 6	150,00
102	 K.	Latki	4b/4	 Wymiana	stolarki	okiennej	–	refundacja	 1	976,00
103	 W.	Lipa	7-7b	 Wymiana	opraw	oświetleniowych	na	oprawy		 1	039,05
	 	 LED	z	czujnikami	ruchu	
104	 L.	Piechy	1-1b	 Wymiana	opraw	oświetleniowych		 1177,81
	 	 na	oprawy	LED	z	czujnikami	ruchu	
105	 L.	Piechy	1,	1a	 Wymiana	poziomów	zw	i	ccw	 31	836,73	
106	 L.	Piechy	1b	 Wymiana	poziomów	zw	i	ccw	 15	691,32
107	 A.	Zielińskiego	13	 Wymiana	poziomów	zw,	cw	oraz	cyrkulacji	 24	304,78
108	 A.	Zielińskiego	11	 Wymiana	poziomów	zw,	cw	oraz	cyrkulacji	 24	304,78
109	 A.	Zielińskiego	2,	2a	 Wymiana	Rozdzielnicy	Głównej	 21	413,25
110	 W.	Fojkisa	11b,	11c	Wymiana	Rozdzielnicy	Głównej,	tablic	z	zabezp.		20	657,48
	 	 Przedlicznikowym	WLZ,	mant.	
	 	 Ogr.	Przeciwprzepięciowych	
111	 A.	Zielińskiego	2,	2a	 Wyprowadzenie	instalacji	gazowej	 31	326,90
	 	 	na	klatki	schodowe
112	 A.	Zielińskiego	2b,	2c	 Wyprowadzenie	instalacji	gazowej	 31	043,73
	 	 	na	klatki	schodowe	

GRuNTOWe 
113	 Zasoby	ADM-7	 Montaż	kamery	—	monitoring	 1	789,65	
114	 Zasoby	ADM-7	 Przegląd	placów	zabaw		 861	00

LOKALE WŁASNE 
115	 Dyrekcja	RSM		 Wymiana	wykładziny	podłogowej		 321,40
	 ul.	Magazynowa	12		 Przebudowa	odpływów	deszczówki	 2762,54
   i remont kominów
	 	 	Remont	połaci	dachu	na	budynku		 3	233,13	
	 	 Malowanie	–	palarnia,	naprawa	szafy		 92,83
116	 ADM-7,	ODK	„Neptun”	 Legalizacja	wodomierzy	 332,00

FuNDuSz TeRMOMODeRNIzACYJNY 
117	 W.	Lipa	7	 docieplenie	budynku	 581	572,78
118	 L.	Piechy	1,	3	 docieplenie	budynku	 	1	043	332,62
119	 J.	Waniora	1,	3		 Opłata	dat.	Docieplenia	i	kolorystyki	elewacji	budynku	 	34,00

13
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REKLAMA

BiEgi

Pobiegli dla Jana Koniecznego

W memoriale wystartowało ponad 200 biegaczy.

Już po raz piętnasty miłośnicy biegania uczcili pa-
mięć rudzkiego radnego Jana Koniecznego. Memoriał 
jego imienia odbył się w niedzielę (31.03) na Burloch 
Arenie w Orzegowie. Dodatkowo biegacze rywalizowa-
li w ramach 48. Masowych Biegów o Paterę „Dziennika 
Zachodniego” i Śląskiego TKKF. – Radny Jan Koniecz-
ny promował zdrowy styl życia i na pamiątkę jego dzia-
łalności organizowane są te zawody, których aktywnym 
uczestnikiem jest m.in. syn radnego, Grzegorz Koniecz-
ny – mówi organizator biegu, August Jakubik.

Zawodnicy rywalizowali w różnych kategoriach 
wiekowych i dystansach. Uczestnicy biegu głównego 
mieli do pokonania trasę 5 km. W każdej kategorii wie-
kowej zwycięzcy otrzymali puchary. Z kolei trzy 
pierwsze osoby dostały nagrody rzeczowe, medale  
i dyplomy. Nagrodzone zostały także trzy najlepsze 
drużyny.

Przypomnijmy, że Jan Konieczny urodził się w Ru-
dzie Śląskiej w 1939 r. Był absolwentem Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej w Katowicach. Do 1990 r. praco-
wał w kopalni Wawel. Mandat radnego pełnił w latach 
1994–2005. Jego wielką pasją była muzyka. Był inicja-
torem m.in. Festiwalu Orkiestr Dętych, który co roku 
odbywa się w Parku im. A. Kozioła w dzielnicy Ruda. 
Zmarł 24 lutego 2005 r.

Wyniki
kategoria dzieci. Dziewczynki rocznik 2010  

i młodsze (600 m): 1. miejsce – Anna Wallon, 2. miejsce 
– Hanna Trzebska, 3. miejsce – Kinga Baran. Chłopcy 
rocznik 2010 i młodsi (600 m): 1. miejsce – Paweł 

Hemlecki, 2. miejsce – Mikołaj Kucytowski, 3. miejsce 
– Piotr Zaczyk. Dziewczynki rocznik 2006-2009  
(600 m): 1. miejsce – Magdalena Milczek, 2. miejsce – 
Marcelina Sikorska, 3. miejsce – Kinga Kluge. Chłopcy 
rocznik 2006-2009 (600 m): 1. miejsce – Łukasz Za-
czyk, 2. miejsce – Dawid Darliński, 3. miejsce – Igor 
Surma. Dziewczynki rocznik 2003-2005  
(1200 m): 1. miejsce – Natalia Gołębiewska, 2. miejsce 
– Hanna Bartoszek, 3. miejsce – Marcelina Ufel. Chłop-
cy rocznik 2003-2005 (1200 m): 1. miejsce – Bazyli 
Widawski, 2. miejsce – Tymon Socha, 3. miejsce – Be-
niamin Jonas.

kobiety rocznik 2002-1980 (2,5 km): 1. miejsce  
– Kinga Mrowiec, 2. miejsce – Anna Skupień, 3. miej-
sce – Beata Wrońska.

kobiety rocznik 1979 i starsze (2,5 km): 1. miejsce 
– Elżbieta Lewicka, 2. miejsce – Urszula Szewczyk,  
3. miejsce – Aleksandra Nabiałek.

Mężczyźni rocznik 2002-1984 (5 km): 1. miejsce 
– Robert Łukasik, 2. miejsce – Artur Rosiński, 3. miej-
sce – Aleksander Zięba.

Mężczyźni rocznik 1983-1970 (5 km): 1. miejsce 
– Rafał Zieliński, 2. miejsce – Adam Wójcik, 3. miejsce 
– Tomasz Maślanka.

Mężczyźni rocznik 1969-1960 (5 km): 1. miejsce 
– Andrzej Grzesik, 2. miejsce – Jerzy Połeć, 3. miejsce 
– Ireneusz Wręczycki.

Mężczyźni rocznik 1959 i starsi (2,5 km): 1. miej-
sce – Stefan Niedziela, 2. miejsce – Józef Pszczółka,  
3. miejsce – Mirosław Sindera.

15. kolejka, klasa A (katowice)
Grunwald Ruda Śląska – Wawel Wirek 1:3 | Józefka Chorzów – Urania II Ruda Śląska 5:1

Jastrząb Bielszowice – Śląsk II Świętochłowice 3:0, *walkower (Śląsk II wycofał się z rozgrywek)

Piłka nożna w skrócie

KARATE

Karatecy na medal

Ostatnie dwa starty okazały się 
udane dla rudzkich karateków.

Złote, srebrne i brązowe medale przywieźli karatecy 
Rudzkiego Klubu Kyo Kushin Karate z Piaseczna.  
W sobotę (30.03) sprawdzili oni swoje siły podczas za-
wodów „Mazovia Cup 2019”. Oprócz sukcesów indy-
widualnych zawodnicy wywalczyli także trzecie miej-
sce w klasyfikacji drużynowej.

Wyniki indywidualne: Laura Pawleta – 1. miejsce 
kumite i 1. miejsce kata, Dawid Szymański – 1. miejsce 
kumite i 1. miejsce kata, Paweł Torzewski – 1. miejsce 
kumite, Klaudia Józefiok – 2. miejsce kumite, Marek 
Antczak – 2. miejsce kumite i 2. miejsce kata, Dawid 
Dalecki – 2. miejsce kumite, Aneta Łobożewicz  
– 3. miejsce kumite, Sylwia Pieter – 3. miejsce kumite 
oraz Zuzanna Lenga – 2. miejsce kata.

Warto też wspomnieć, że tydzień wcześniej karatecy 
pojechali na zawody „Budo Cup” do Częstochowy, 
które skierowane były głównie do dzieci i młodzieży. 
Ekipa z Rudy Śląskiej liczyła 15 osób.

Wyniki indywidualne: Zuzanna Lenga – 1. miejsce 
kumite i 1. miejsce kata, Laura Pawleta – 3. miejsce 
kumite i 1. miejsce kata, Oliwia Sereda – 2. miejsce 
kumite i 4. miejsce kata, Magdalena Działach – 1. miej-
sce kumite i 2. miejsce, Nikola Galas – 4. miejsce kata, 
Zuzanna Kochańska – 3. miejsce kumite i 4. miejsce 

kata, Natalia Maślińska – 2. miejsce kumite i 2. miejsce 
kata, Gabriela Maślińska – 4. miejsce kata, Daniel Dut-
kiewicz – 1. miejsce kumite i 2. miejsce kata, Vitalii 
Slipchenko – 2. miejsce kumite i 5. miejsce kata, Laura 
Pakuła – 5. miejsce kata, Natalia Tomczak – 5. miejsce 
kata, Franciszek Działach – 1. miejsce kumite.

W klasyfikacji drużynowej rudzcy karatecy zajęli 
trzecie miejsce ex aequo z drużyną Chrzanowa.

koszykówka

Pogoni zabrakło szczęścia
ks Pogoń ruda Śląska – azs uJk kielce 84:87

Nie mieli szczęścia koszykarze rudzkiej Pogoni w mi-
niony weekend. Podczas pierwszej rundy play-off zali-
czyli dwie porażki i tak zakończył się dla nich ten se-
zon.

W pierwszym spotkaniu, rozgrywanym w Kielcach, 
po niezwykle zaciętej walce podopieczni Bogusława 
Mola przegrali wynikiem 91:87. W drugim spotkaniu, 

które odbyło się w sobotę (30.03) na hali Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Bytomiu, walka 
była równie pełna emocji. Jednak spotkanie ponownie 
wygrali zawodnicy z Kielc (84:87). Gdyby nie kontuzje 
Tomasza Stankali i Patryka Jelenia to mecz zapewne po-
toczyłby się inaczej i kibice, którzy tak licznie zgroma-
dzili się przy ul. Hallera, cieszyliby się zwycięstwem.

Zawodnicy 
Pogoni przegrali 
weekendowe 
mecze.
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PIŁKA NOŻNA

Derby dla Wawelu
GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA 1:3 WAWEL WIREK (0:2)

Wielkie emocje towarzyszyły kibicom 
Grunwaldu i Wawelu w minioną sobotę 
(30.03). Na stadionie „zielonych” rozegra-
ny został derbowy pojedynek, który przy-
niósł zwycięstwo drużynie z Wirku. Dzięki 
temu przeskoczyła ona Grunwald w tabeli 
i teraz Wawel plasuje się na drugim miej-
scu, natomiast Grunwald na piątym.

Skrót meczu: 0:1 G. Kałużny, 3’ (głową) 
– po dośrodkowaniu P. Rutkowskiego 
z wolnego, 0:2 Blaszke, 26’ – dobitka po 
strzale Maciejoka, 0:3 G. Kałużny, 63’ – 
z podania Maciejoka, 1:3 Jankowski, 90’ 
– po podaniu Podlachy. W 18. minucie Da-
niel Babisz (Grunwald) nie wykorzystał 
rzutu karnego – Łukasz Gawlik obronił.

Grunwald: Kurpas (46’ Lamlih) – Ko-
walczyk (50’ Dolecki), Wojtaczka, Popra-

wa, Chmielarski – Kozłowski, Bereska, 
Babisz (kpt), Ogłoza (84’ Podlacha) – Pe-
trus (56’ Twardoch), Jankowski. 

Rezerwa: Sobstyl. Trener: Michał Szy-
guła.

Wawel: Gawlik – Badura (60’ Lux), 
Buchcik, Kurzawa, P. Rutkowski – Chu-
dziński, Salamon, Maciejok (kpt), D. Le-
wandowski (84’ D. Rutkowski) – G. Kałuż-
ny (89’ Ł. Lewandowski), Blaszke. Rezer-
wa: Cieśliński – Bujałkowski, Sławik. Tre-
ner: Krzysztof Szaton.

Sędziowie: Tomasz Szołtysek – Jakub 
Walkowicz, Daniel Rutka (Podokręg Kato-
wice).

Żółte kartki: Babisz (33’), Ogłoza (68’), 
Bereska (69’) – Maciejok (90+2’) Chudziń-
ski (90+2’).

JU-JITSU

Medale dla KTJ

Dwanaście medali wywalczyli zawodni-
cy klubu KTJ MMA Team Ruda Śląska. 
Podczas Ligi Dzieci i Młodzieży, która od-
była się w Kuźni Raciborskiej, czternastu 
zawodników klubu zdobyło osiem złotych, 
siedem srebrnych i pięć brązowych medali. 

Medale zdobyli: Martyna Pawlak – dwa 
złote i dwa srebrne, Aleks Nowak – jeden 
złoty, Borys Dziel – jeden złoty, Oskar 

W zawodach 
wystartowało 
14 zawodników 
z KTJ MMA 
Team Ruda 
Śląska.

PIŁKA RĘCZNA

Zgoda awansowała
TOR DOBRZEŃ WIELKI – KS ZGODA RUDA ŚLĄSKA 18:21 (8:10)

Na dwie kolejki przed zakończeniem roz-
grywek II ligi Zgoda zapewniła sobie miejsce 
w tabeli oraz przypieczętowała awans do I li-
gi. Zwycięstwo nad zespołem TOR Dobrzeń 
Wielki 17:21 (8:10) spowodowało, że już 
żadna z goniących Zgodę drużyn, czyli Cra-
covia oraz Handball Rzeszów, nie mają szans 
na wyprzedzenie rudzian w tabeli.

W pierwszej połowie spotkania żadna 
z drużyn nie potrafi ła wypracować przewa-
gi większej niż dwie bramki. W 20. minu-
cie na najwyższe prowadzenie i jednocze-
śnie ostatnie w meczu (7:5) wyszły gospo-
dynie. Cztery bramki bielszowickiego 
zespołu (w tym trzy Julii Skubacz), wypro-
wadziły Zgodę na dwubramkowe prowa-
dzenie (8:10). Druga połowa meczu była 
kontrolowana przede wszystkim przez ru-

dzianki. Zgoda prowadziła czterema bram-
kami (14:18) i zatrzymała się i dzięki bram-
kom Nalewaji dla TOR-u. Zawodniczki 
Zgody nie poddały się i zrobiły wszystko, 
żeby pokonać przeciwniczki. 

Skład zespołów: 
TOR Dobrzeń: Bucyk Małgorzata – Flo-

rianowicz, Gawlik 3, Kuchczyńska 5, Ba-
dowska, Nalewaja 4, Kokot, Koza 1, Kapu-
ścik 3, Łachut, Bucyk Patrycja, Chocho-
rowska. Trener: Motyka, Lis. Karne: 2/6. 
Kary: 6’, (Bucyk Patrycja, Kokot, Floria-
nowicz – po 2 minuty).

Zgoda: Podsiedlik, Zimowska – Prokop 
3, Kita 2, Zelek 1, Kuberek 3, Skubacz 7, 
Zawada 1, Korbel 1, Weichrauch, Chru-
ścińska 3. Trener: Płatek, Depta. Karne: 
2/3. Kary: 8’, (Prokop 6’, Zelek 2’).

NAJWIĘKSZE EKSPOZYCJE NAGROBKÓW W REGIONIE 
ORAZ NAJDŁUŻSZE GWARANCJE

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

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

RATY 
0%

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

KAMIENIARSTWO
Natura jest najpiękniejsza...

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ulicy Cyprysowej z przeznaczeniem na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Pierwszy przetarg ustny ograniczony przeprowadzony w dniu 19.03.2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotem sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu ograniczonego jest niezabudowana nieruchomość 

gruntowa własności Gminy Miasta Ruda Śląska, położona w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul. Cyprysowej, 
stanowiąca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1868/154 o powierzchni 157 m2, użytki : „Bi”, „dr”, obręb Ko-
chłowice, zapisana na karcie mapy 6 oraz w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod 
nr KW GL1S/00014816/2. Działy III i IV ww. księgi wolne są od wpisów.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego 
Uchwałą Nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.03.2018 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego z 2018 r. poz. 2701 z dnia 18.04.2018 r., działka nr 1868/154 stanowi teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (symbol planu 94MNI).

Zbywana nieruchomość o nieregularnym kształcie nie posiada bezpośredniego dostępu do dróg publicznych, może 
jednak służyć poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Z uwagi na powyższe jej sprzedaż na-
stąpi w drodze ustnego przetargu ograniczonego. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w przetargu są użytkownicy 
wieczyści działki nr 1307/154 i właściciele działek nr: 1867/154, 1866/154, 272/118.

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi 18.000,00 zł.
Cena nieruchomości ustalona na przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 9.05.2019 r. o godz. 12.00 w sali 213 Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fi zyczne i 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 termi-
nie do dnia 30.04.2019 r. dokonają wpłaty wadium w wysokości 900,00 zł, z dopiskiem „wadium – rej. ul. Cyprysowej” 
przelewem na rachunek bankowy: Nr 71 1050 1214 1000 0010 0109 0628 ING Bank Śląski Katowice O/Ruda Śląska, 
Urząd Miasta Ruda Śląska (za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta 
Ruda Śląska) lub w kasie tut. Urzędu pok. nr 13 i 14 w godzinach: poniedziałek-środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-18.00, 
piątek 8.00-14.00, złożą w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zgłoszenie uczestnictwa w przetargu 
i 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 Nieruchomościami (pokój 223), tel. 32 248-75-63.

PREZYDENT MIASTA RUDA ŚLĄSKA 
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska 

oraz o zamieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Ruda Śląska wykazu nieruchomości własności Gminy Ruda 

Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 3000/21, 878/20, 3002/19 o łącznej 
pow. 310 m2, karta mapy 2, obręb Stara Kuźnia, położonych w Rudzie Śląskiej 

przy ul. Piotra Skargi, przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany 
pomiędzy Gminą Ruda Śląska a osobami fi zycznymi.

INFORMACJA O ZMIANACH GODZIN 
PRACY URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA

2 maja 2019 r. Urząd Miasta będzie NIECZYNNY
12 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta będzie CZYNNY od 8.00 do 16.00
13 kwietnia 2019 r. Urząd Miasta będzie CZYNNY od 8.00 do 16.00

Wydawca: Śląskie Media Sp. z o.o. Anna Piątek 
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na). Dziennikarze: Joanna Oreł (sekretarz redak-
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tel. 32 248-60-97. Dział reklamy: Izabela Nowrotek, 
tel. 512-295-227. Redaktor techniczny: Aleksandra 
Mazur, 32 248-60-97. Redakcja czynna w godz. pn. 
9.00-16.00, wt., śr., czw. 9.00-15.00, pt. 9.00-14.00, 
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www.wiadomoscirudzkie.pl 
e-mail: redakcja@wiadomoscirudzkie.pl 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie 
prawo zmian redakcyjnych w publikowanych tekstach. Redakcja nie 

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

Włosowicz – jeden złoty, Tomek Szlapa 
– jeden złoty i jeden srebrny, Marcel Mro-
wicki – jeden złoty, Filip Liszewski – jeden 
złoty i jeden brązowy, Paweł Szlapa – jeden 
srebrny i jeden brązowy, Wojtek Jankowski 
– jeden srebrny i jeden brązowy, Zuzia Du-
da – jeden srebrny, Robert Kik – jeden 
srebrny, Tobiasz Graliński – jeden brązowy. 
Bartosz Liszewski – jeden brązowy.

KOLUMNY SPORTOWE ZREDAGOWAŁA AGNIESZKA LEWKO
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