
Remonty i inwestycje wg stanu na sierpień 2018

Osiedle Pawłowice

1. Termomodernizacja  z  częściową  przebudową  SP  nr  2  i  PP  MO  w  Pawłowicach
z obiektami sportowymi

a)  Wymiana instalacji  wentylacji  mechanicznej  w kuchni  szkolnej  wraz  z  zapleczem
    i jadalnią, termin realizacji do 24.08.2018 r.

b) Remont instalacji hydrantowej polegający na wymianie instalacji pożarowej, termin
realizacji 27.08.2018 r.

c) Przebudowa bieżni okólnej łącznie z drenażem wraz z rozbiegiem i skocznią w dal,
wymiana piłkochwytów – termin otwarcia ofert 14.08.2018 r.

d) Malowanie ogrodzenia przy SP 2 – termin zakończenia robót 31.08.2018 r.

2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej i Poligonowej w Pawłowicach /urządzenia
małej  architektury  oraz  parking  i  chodnik/  –  PHU  AREX  Warszowice.  Wykonanie
umowne do września 2018 r. (dotyczy również Pniówka).

3. Rozbudowa placu zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego –  trwa poszukiwanie
Wykonawcy na zabudowę urządzenia – etap I.
4. Remont ulicy Polnej od ul. Kruczej do ul. Poligonowej - w ramach naprawy szkód
górniczych (III kwartał 2018).

5. Remont ul. Polnej od ul. Pukowca do ul. Poligonowej ( III-IV kwartał 2018).

6. Remont ul.  Kruczej (od ul.  Wodzisławskiej)  w ramach naprawy szkód górniczych
(wyłonienie Wykonawcy w IV kwartale 2018, realizacja prac na przełomie 2018/2019).

7. R  emont kanalizacji deszczowej przez KWK Pniówek  VI-tego etapu obejmujący część
ul.  Polnej  wraz  z  odtworzeniem  nawierzchni,  rejon  Wojska  Polskiego  i  Kruczej,
finansowany w ramach naprawy szkód górniczych.  Jest  to  ostatnia  część  z  10–cio
kilometrowej kanalizacji deszczowej w sołectwie Osiedle Pawłowice.

8. W  ykonanie 3 nowych rabat z 1 500 szt. kwiatów jednorocznych (ul. Górnicza oraz
skrzyżowanie ul. Górniczej z ul. Wojska Polskiego).

9. Remont wszystkich ławek na terenie rekreacyjnym za Osiedlowym Domem Kultury.

10. Z  łożenie  zamówienia na zakup iluminacji  świątecznych z  terminem realizacji  do
końca października br.

11. Przygotowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę oświetlenia drogowego
na terenie gminy Pawłowice w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej
oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice”.

12. Przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii na potrzeby gminy.


