Wykaz projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego
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Nazwa projektu

Opis

- odnowienie muszli koncertowej, boiska do gry
w kosza i siatkówkę, odnowa alejek parkowych
i ławek,
- zaadaptowanie powierzchni za muszlą
„Odnowa i zagospodarowanie
koncertową na „siłownię pod chmurką”,
parku im. Kozioła”
- odnowienie i rozbudowanie placu zabaw,
- umieszczenie na drzewach tabliczek
informacyjnych z ich nazwami,
- wybudowanie stołów do gry w ping ponga, skata,
warcaby, szachy
- uporządkowanie istniejącej zieleni,
„Rewitalizacja skweru
- zlokalizowanie nowych ławek parkowych,
przy ul. Jaśminów, Różanej, Astrów
- doinwestowanie na oświetlenie i chodniki
w dzielnicy Ruda Południowa”
parkowe, kosze na śmieci
- budowa parkingu pomiędzy Wspólnotami
„Budowa parkingu przy ulicy
Mieszkaniowymi Solskiego nr 1, Solskiego nr 2
Solskiego 1, 2, i 3 w dzielnicy
i Solskiego nr 3 na działce należącej do Miasta
Godula”
Ruda Śląska
Projekt fitness na powietrzu dla młodych jak
„Siłownia pod chmurką”
również starszych osób
Przywrócenie do życia basenu miejskiego
w II etapach:
- opracowanie dokumentacji, wyłonienie
„Rewitalizacja Basenu Miejskiego
wykonawcy, wstępne przygotowanie prac w postaci
w Orzegowie przy ulicy Bytomskiej” uzupełnienia ogrodzenia, odchwaszczenie niecki
zbiornika,
- przystąpienie do odbudowy kąpieliska (niecka
sanitariaty, natryski, plac zabaw)
- podłączenie do kanalizacji domków fińskich
„Podłączenie do kanalizacji”
przy ul. Gierałtowskiego i J. Dobrego
- budowa podjazdu dla wózków, łączącego
„Budowa podjazdu dla wózków,
ul. Słowiańską z ul. Wawelską
łączącego ul. Słowiańską
Teren w pobliżu ulic Słowiańskiej, Wawelskiej
z ul. Wawelską”
i Wolności
- uporządkowanie i zagospodarowanie placu
przy Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości
a osiedlem domków jednorodzinnych
„Osiedle Paryż – miejsce
- utworzenie skweru z placem zabaw dla dzieci,
rekreacyjno – wypoczynkowe”
siłownia na wolnym powietrzu oraz ławki,
- poprawienie istniejącej drogi dojazdowej
Teren osiedle Paryż, dzielnica Godula
- budowa nowoczesnego, bezpiecznego placu
do spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi
„Plac zabaw ze strefą aktywności
oraz miejsca ograniczonej rehabilitacji ruchowej
rodzinnej”
na wolnym powietrzu.
Proponowany teren ul. Jesionowa, dzielnica
Godula
- budowa boiska typu ORLIK ze sztuczną trawą
„Budowa boiska typu ORLIK
i oświetleniem
ze sztuczną trawą i oświetleniem”
Proponowany teren przy ul. Gierałtowskiego
w Szkole Podstawowej nr 41
- budowa parkingu
„Parking przy Placu Niepodległości” Dzielnica Godula
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Razem okręg I
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1

II

- zakup 10 komputerów stacjonarnych wraz
z oprogramowaniem oraz urządzeniami
„Komputery dla Centrum Inicjatyw
zewnętrznymi,
Społecznych w Orzegowie”
- zakup biurek pod komputery i krzeseł
Centrum Inicjatyw Społecznych w Orzegowie
- zaprojektowanie i zbudowanie stałej sygnalizacji
świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych
„Skrzyżowanie Goduli –
- zaprojektowanie i wybudowanie nowego parkingu
Przedszkolna”
dla samochodów osobowych
Teren w dzielnicy Godula
- wybudowanie dróg oraz ścieżek rowerowych
„Rozbudowa sieci dróg rowerowych - włączenie istniejących ścieżek dróg rowerowych
łączących Rudę z innymi
do spójnej sieci dróg rowerowych
dzielnicami”
Teren połączenie dzielnicy Ruda z innymi
dzielnicami
„Pierwszy plac zabaw na Paryżu
- plac zabaw dla najmłodszych
w Rudzie Śląskiej – Goduli, czyli
Teren leży przy ul. Jesionowej ,dzielnica Godula
miasto dla rodzin”
- montaż oświetlenia na jednym boisku
„Oświetlenie boiska Paryż –
do koszykówki przy ul. Jesionowej
Godula”
Dzielnica Godula
- montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu
„Montaż sygnalizacji świetlnej
dla pieszych na ul. K. Goduli w pobliżu przystanku
na ul. K. Goduli – bezpieczne
Inkubator
przejście”
Dzielnica Godula
„Budowa pierwszej siłowni
- wybudowanie siłowni na wolnym powietrzu
na wolnym powietrzu w Rudzie
na nieużytkowanym terenie zielonym
Śląskiej”
Osiedle Paryż – dzielnica Godula
- wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie
„Kanalizacja deszczowa w Rudzie
ul. Szafranka, Stefańczyka, Nowobytomskiej
Śląskiej Chebziu”

2

3

„Budowa ronda”
„Utwardzenie drogi dojazdowej
do zespołu garaży ul. Szyb
Andrzeja”
„Wykonanie miejsc parkingowych
wzdłuż hałdy od 1 – Maja 318 –
326”

4
„Modernizacja placu zabaw”
5
„Remont boiska sportowego
6
„Remont drogi wewnętrznej wzdłuż
hałdy”
7
„Zagospodarowanie hałdy”

- wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulicy Nowy
Świat z ulicą 1 Maja
- utwardzenie nawierzchni odcinka jezdni
dojazdowej ok. 180 metrów pomiędzy drogą
do stacji elektrycznej a zespołem garaży
ok. 200 murowanych garaży i blaszanych
Okolice ul. 1 Maja 318 – 326

- wykonanie ogrodzenia,
- dostosowanie sprzętu zabawowego
Okolice ul. 1 Maja 318 – 326
- wykonanie nowej nawierzchni oraz ogrodzenie
Okolice ul. 1 Maja 318 – 326

- wymiana nawierzchni
Okolice ul. 1 Maja 318 – 326

- utworzenie ścieżki spacerowej
- tory rowerowe
Okolice ul. 1 Maja 318 – 326

8

„Renowacja zniszczonej elewacji
sklepu „Herbapol” w zabytkowej
pierzei kamienic przy placu Jana
Pawła II nr 2/1 – własność Miasta
Ruda Śląska”

9

„Modernizacja trasy biegowej
oraz bieżni stadionu
przy ul. Czarnoleśnej”

10
„Utwardzenie nawierzchni terenu”
11

„Utworzenie trasy biegowej
oraz bieżni w parku w Nowym
Bytomiu”
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„Parking dla samochodów
przy Szkole Podstawowej nr 14
w Rudzie Śląskiej ul. Główna 40”

- renowacja zniszczonej elewacji sklepu „Herbapol”
w zabytkowej pierzei kamienic przy placu Jana
Pawła II nr 2/1 – własność Miasta Ruda Śląska

- poszerzenie dotychczasowej ścieżki,
- wycięcie zarośli i chwastów,
- uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni
- oznakowanie trasy na całej długości w postaci
tabliczek,
- naprawa zniszczonego ogrodzenia
- nawiezienie mączki do bieżni stadionu
oraz wytyczenie torów
Stadion przy ul. Czarnoleśnej
- utwardzenie terenu (w postaci asfaltu lub płytki)
przyległego do budynku mieszkalnego, boiska
sportowego, lokalu „Duet” oraz do garaży
Teren przy ul. Joliot – Curie 3
- wyznaczenie trasy biegowej po istniejących
alejkach parkowych w parku przy ul. Parkowej
- oznakowanie asfaltowych alejek symbolem
biegacza
- uzupełnienie i wyrównanie nawierzchni ścieżek
„nieasfaltowych”
- oznakowanie trasy na całej długości w postaci
tabliczek informacyjnych
- utworzenie na fragmencie trasy ministadionu
o nawierzchni tartanowej
Teren w parku przy ul. Parkowej
- parking dla samochodów przy Szkole
Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej ul. Główna
40

Wybieg dla psów na wzór wybiegów z innych miast
(Chorzów, Bytom, Pszczyna)
„Budowa wybiegu dla psów w parku
- wybieg otoczony siatka, oświetlony
Miejskim w Rudzie Śląskiej
oraz wyposażony w ławki dla właścicieli psów,
w dzielnicy Nowy Bytom”
kosze na śmieci, kosze na psie odchody
z dyspozytorem na worki
- wykonanie przyłącza do kanalizacji ściekowej,
którego brak zakwestionował PWiK
„Przyłącza do kanalizacji miejskiej
- wykonanie drogi dojazdowej do hospicjum
i wykonanie drogi dojazdowej
Teren przy Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej
do hospicjum”
Paliatywnej im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,
ul. Markowej
- zagospodarowanie terenu,
- utworzenie parkingu przy ul. Sienkiewicza 1a
„Parking przy ul. Sienkiewicza 1a”
w dzielnicy Wirek
„Neoromańskie Bogactwo Śląska –
Remont konserwatorski elewacji
kościoła świętego Pawła Apostoła
w Rudzie Śląskiej – Nowym
Bytomiu

17
„Zaplecze sportowo – rekreacyjne
z ogrodem polisensorycznym
przy Zespole Szkół Specjalnych
nr 3 im. Św. Łukasza w Rudzie

- dalsze prace konserwatorskie i restauratorskie
związane z renowacją elewacji zabytkowego
kościoła św. Pawła oraz budynku probostwa
położonych przy Placu Jana Pawła II 5
- zaplecze sportowo – rekreacyjne z ogrodem
polisensorycznym,
- teren przeznaczony do zabawy, terapii i rekreacji
dla dzieci niepełnosprawnych

Śląskiej przy ul. Sygietyńskiego 6”

18

„Ogrodzenie boiska sportowego
przy ul. Osiedlowej 15”

- plac zabaw dla dzieci i dorastającej młodzieży,
- kącik intelektualny – miejsce do gier planszowych,
- kącik doświadczalny,
- alejki z miejscami do odpoczynku (ławki)
Okolice Szyb Andrzeja i Odrodzenia
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego obok
budynku przy ul. Osiedlowej – Wirek,
- wymiana nawierzchni

„Miejsca parkingowe przy budynku
chóru „Słowiczek”

- wykonanie miejsc parkingowych przy budynku
chóru „Słowiczek” ul. Krasińskiego 1 w Rudzie Śl..
– Wirku

„Planty wireckie”

19
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21
„Miejsca parkingowe
przy ul. Osiedlowej 17”
22
„Plac zabaw między budynkami
ul. J. Curie 1 i J. Curie 3”
23
„Remont boiska sportowego
przy ul. J. Curie 3”
24
„Zagospodarowanie terenów
zielonych”
25

26

27

Razem okręg II

„Miejsca postojowe wzdłuż hałdy
od stacji TRAFO do ścieżki
komunikacyjnej”
„Stworzenie terenu zielonego,
ogrodzonego żywopłotem
z ławeczkami dla osób starszych”
„Nasadzenie żywopłotu wzdłuż
chodnika oraz wykonanie ścieżki
rowerowej”

- wykonanie miejsc parkingowych z tyłu budynku
przy ul. Osiedlowej 17 – Wirek
- wykonanie placu zabaw pomiedzy budynkami
ul. J. Curie 1 i. J. Curie 3 – Wirek
- remont boiska sportowego,
- wymiana nawierzchni,
- wykonanie ogrodzenia
Wirek ul. J. Curie 3
- wykonanie dużego placu zabaw dla mieszkańców
przy ul. 1 Maja 316 - 326

- wykonanie miejsc postojowych wzdłuż hałdy
od stacji TRAFO do ścieżki komunikacyjnej

- stworzenie terenu zielonego, ogrodzonego
żywopłotem z ławeczkami dla osób starszych

- nasadzenie żywopłotu wzdłuż chodnika
przy ul. 1 Maja od C.H. Plaza do ul. Tołstoja
oraz wykonanie ścieżki rowerowej

27
1

III

„Centrum aktywnego wypoczynku
TYGRYSKOWO”
2

„Odwodnienie terenu położonego
w czworoboku ulic Kaczmarka,
Sosnowej, Kochłowickiej i Burszki

- plac zabaw dla najmłodszych,
- ścieżka zdrowia wyposażona w urządzenia
służące ogólnorozwojowej aktywności fizycznej
dla młodzieży
- wykonanie nowej infrastruktury odwadniającej
zabezpieczającej przed dalszym zalewaniem
i podmakaniem terenu

3

- utwardzenie terenu w celu pozbycia się kurzu
i błota,
- wykorzystanie miejsca na czas rozładunku
„Utwardzenie terenu Targowiska
Miejskiego przy ulicy Brodzińskiego towarów do obiektów handlowych oraz miejsca
parkingowe,
w Halembie I”
- utworzenie wiaty dla gromadzenia nieczystości
powstałych w czasie handlu

4

„Plac zabaw w Parku Miejskim
Strzelnica w Rudzie Śląskiej –
Bielszowicach”

5
„Budowa łącznika 50 metrów
pomiędzy ulicami Kempnego
i Kunickiego”
6
„Zakup i budowa fontanny
w dzielnicy Halemba II”

7
„Odbudowa Pomnika Powstańców
Śląskich w Halembie”
8

Plac zabaw dla dzieci tuż za amfiteatrem:
- utworzenie części zabawowej (wieże, zjeżdżalnie,
trapy),
- budowa zadaszonej piaskownicy oraz innych
urządzeń edukacyjnych,
- budowa specjalnego bezpiecznego podłoża,
- ogrodzenie placu zabaw przez zwierzętami,
- ławki dla rodziców bawiących się dzieci,
- objęcie monitoringiem placu zabaw
- budowa 50 metrów drogi asfaltowej łączącej
ul. Kempnego, Kunickiego, który stanowi dojazd
do kompleksu garaży

- zakup fontanny klasycznej z obrzeżem okrągłym,
- obieg fontanny miałby być zamknięty,
- fontanna podświetlona punktami świetlnymi
i wraz ze strumieniem wody wychodzącej z dysz
włączanej i wyłączanej o określonej godzinie
Teren ul. Solidarności i ul. Zamenhofa w dzielnicy
Halemba II
- odbudowa pomnika Powstańców Śląskich
przy ul. 1-Maja i ul. Kłodnickiej
- poszerzenie parkingu Domu Kultury Bielszowice

„Rozbudowa parkingu przy Domu
Kultury Bielszowice”
9

10

„Budowa sygnalizacji świetlnej
na przejściu dla pieszych w rejonie
cmentarza w dzielnicy Halemba”
„Położenie kostki brukowej
lub asfaltu przy ul. Piernikarczyka
w Bielszowicach od nr 5 do 14”

11
„Wybrukowanie oraz oświetlenie
ulicy Cichej w Bielszowicach”
12

„Wykonanie utwardzonej
nawierzchni w ciągu ul. Elizy
Orzeszkowej na odcinku
od nieruchomości nr 49
do skrzyżowania z ul. Skośną
wraz z wybudowaniem ciągu
pieszego oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej”

- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu
dla pieszych przy ul. 1 Maja w dzielnicy Halemba
przy cmentarzu komunalnym
- położenie kostki brukowej lub asfaltu
przy ul. Piernikarczyka w Bielszowicach od nr 5
do 14
Teren w dzielnicy Bielszowice
- wybrukowanie oraz oświetlenie ulicy Cichej
Teren w dzielnicy Bielszowicach droga dojazdowa
do cmentarza
- utwardzenie nawierzchni w ciągu ul. Elizy
Orzeszkowej na odcinku od nieruchomości nr 49
do skrzyżowania z ul. Skośną
- wykonanie chodnika od budynku nr 43
do ul Skośnej
- wykonanie kanalizacji deszczowej

13

14

15

„Budowa chodnika przy ul. Jasnej
od ul. Sportowców
do ul. Ks. Niedzieli”
„Wybudowanie placu zabaw
dla dzieci w parku „Parkowa” –
Strzelnica lub ścieżki zdrowia”
„Wykonanie parkingu
do czasowego postoju
samochodów przy Szkole
Podstawowej nr 14 i Przedszkolu
Miejskim nr 28”

16
„Plac zabaw dla młodszych dzieci
i boisko do piłki nożnej”
17
„Remont dachu budynku
przy ul. Kłodnickiej 51”
18
„Remont kaplicy św. Józefa
przy ul. Kaczmarka 9”
19

- budowa chodnika przy ul. Jasnej
od ul. Sportowców do ul. Ks. Niedzieli
- wybudowanie placu zabaw dla dzieci w parku
„Parkowa” – Strzelnica lub ścieżki zdrowia
- wykonanie parkingu w pobliżu budynków szkoły
i przedszkola do legalnego i przepisowego
czasowego parkowania

- plac zabaw dla młodszych dzieci i boisko do piłki
nożnej,
Osiedle Cynkowa – Wysoka
- remont dachu budynku przy ul. Kłodnickiej 51
w dzielnicy Halemba
- wymiana stolarki okienno – drzwiowej,
- naprawa dachu (wymiana konstrukcji drewnianej
i wymiana dachówki),
- odgrzybianie ścian wewnątrz,
- malowanie i wymiana posadzki
- renowacja i cyklinowanie hali MOSIR w Halembie

„Renowacja parkietu hali MOSIR
w Halembie”
20
„Remont chodników przy ulicy
Brzechwy”
21
„Ogród zabaw dla dzieci i plac
sportowo – rekreacyjny
dla młodzieży”

- remont chodników po obu stronach jezdni
przy ul. Brzechwy
- budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży,
- pokrycie powierzchni pod urządzeniami
powierzchnią tartanową,
- ogrodzenie terenu
Teren dzielnica Bielszowice, pomiędzy domami
przy ul. Chroboka 1, 3 i 5

21
Razem okręg III

1

IV
„Budowa strefy aktywności
rodzinnej na osiedlu Bykowina”

- ogród zabaw dla dzieci,
- plac zabaw dla seniorów,
- siłownia zewnętrzna,
- alejki spacerowe,
- miejsce do grillowania,
- bezprzewodowy Internet
Tereny położone na południe od ul. Górnośląskiej

2

„Park Aktywności Bykowina”

3

- plac zabaw dla dzieci w wieku od 2-go roku życia
„Plac zabaw dla dzieci od 2-go roku wzwyż w okolicy ulic Piłsudskiego, Grzybowej,
życia w Kochłowicach”
Tatrzańskiej i Sudeckiej

„Utwardzenie 100 m ul. Kamiennej
(od początku do ul. Bratniej)”

Poprawa wizerunku i funkcjonalności budynku MBP
filia nr 21
- docieplenie budynku,
- wymiana stolarki okiennej,
- przystosowanie do korzystania dla osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich
- budowa placu zabaw dla najmłodszych
mieszkańców,
- siłownia pod chmurką (ok. 10 urządzeń),
- ścieżka biegowa,
- deptak spacerowy łączący ul. Gwarecką
i Górnośląską
- utworzenie miejsca dla ping- ponga i ławek
- utwardzenie nawierzchni odcinka drogi
przy ul. Kamiennej
Teren w dzielnicy Kochłowice

„Nabycie przez Urząd Miasta
parceli nr 9.1-3388/100 na parking
samochodowy”

- nabycie prywatnej parceli i urządzenie na niej
parkingu samochodowego
Teren ul. Radoszowskiej w dzielnicy Kochłowice

„Zagospodarowanie terenów
zielonych w centrum Kochłowic”

- utworzenie zieleńców poprzez nasadzenie
kwiatów i krzewów ozdobnych w miejscu terenów
dotychczas zatrawionych

„Bezpieczny plac zabaw”

- budowa bezpiecznego placu zabaw, ogrodzonego
Teren przy ul. Górnośląskiej, proponowany teren
770 lub 636/298

„Ścieżka zdrowia
przy Kochłowickich Plantach”

- utworzenie ścieżki zdrowia
Teren w dzielnicy Kochłowice , proponowany teren
działki : 1.3636/126, 1.3634/126, 1.3633/126

4
„Modernizacja budynku biblioteki
filia nr 21”

5
„Park Rekreacyjno –
Wypoczynkowy w dzielnicy
Bykowina”

6

7

8

9

10

Zagospodarowanie terenu byłych basenów
przy ul. Plebiscytowej i Pordzika
- budowa placu zabaw bezpiecznego
dla najmłodszych dzieci oraz funkcjonalnego
dla starszych,
- budowa urządzeń edukacyjnych (plansze do gier,
stoliki szachowe),
- budowa boisk do siatkówki i koszykówki
z bezpiecznego i funkcjonalnego podłoża,
- urządzenie terenu zielonego wraz z ławkami
i kwiatami,
- posianie trawy,
- zburzenie starego, zrujnowanego budynku
i zastąpienie go miejscem na grilla lub piknik

11
„Odpowiednie zagospodarowanie
miejsc z pojemnikami na odpady
segregowane”

12
„Ścieżka dydaktyczna w dzielnicy
Kochłowice”

- wykonanie twardej podbudowy z kostki brukowej
w miejscach ustawienie pojemników na odpady
segregowane:
Strzelecka 27-29
Gajowa – Warsztatowa 4
Lipowa 2
Tunkla 131
- stworzenie ścieżki dydaktycznej,
- wykonanie i instalacja tablic informacyjnych,
- ustawienie drogowskazów
Dzielnica Kochłowice

13

„Zagospodarowanie terenu
przy budynku przy ul.
Radoszowskiej 110”

14
„Ścieżka zdrowia – Kochłowice”
15
„Mni Skate – Park”
16
„Bramki na szkolnym boisku”
17
„Żywy labirynt”
18
„Boisko do siatkówki”
19

Razem okręg
IV

19

„Plac zabaw na plantach
Kochłowickich”

- wykonanie kilku miejsc parkingowych,
- odpowiednie nasadzenie w miejscach, gdzie
utworzenie miejsc parkingowych stwarzałoby
zagrożenie bezpieczeństwa
- ścieżka zdrowia na obszarze plant kochłowickich
tzw. siłownia zewnętrzna
- wybudowanie mini skate – parku z kilkoma
elementami/przeszkodami
Teren po byłej szkole podstawowej
nr 18 w dzielnicy Kochłowicach
Zamontowanie bramek na boisku szkolnym
przy SP 18 im. Ks. Damrota, ul. Łukaszewicza
- zbudowanie labiryntu dla dzieci poprzez
zasadzenie żywopłotu
Proponowany teren dzielnica Kochłowice planty –
ul. Do dworca i Dworcowa, działka 3633/126
- wybudowanie 2 boisk do siatkówki (jedno
do siatkówki plażowej, drugie na podłożu z tartanu)
Teren w dzielnicy Kochłowice, proponowany teren
ul. Ks. Tunkla, działka 2281/125
- rozbudowanie istniejącego już placu zabaw
o atrakcje dla dzieci do lat 5

