ID

nazwa zadania

rodzaj zadania

charakter
zadania

1 "Radosny Plac Zabaw", przyjazna małe
strefa aktywności ruchowej
dzieci, przy Miejskim
Przedszkolu nr 4 im. Misia
Uszatka" w Rudzie Śląskiej

twardy

3 1. Parking przy ul. Słowiańskiej
3, 2.remont istniejącego
parkingu ul. Słowiańskiej 3

małe

twardy

8 FESTYN URODZINOWY - 90 lecie
ISTNIENIA PRZEDSZKOLA

małe

miękki

11 Modernizacja boiska
małe
wielofunkcyjnego do koszykówki
i siatkówki przy ZSO nr 4 im H.
C. Hoovera w Rudzie Śląskiej Orzegowie

twardy

12 Wymiana nawierzchni boiska
małe
z trawy naturalnej na trawę
syntetyczną przy budynku Szkoły
Podstawowej nr 40 im. Karola
Goduli na ul. Joanny 13

twardy

13 DOBRE, BO NASZE... NAJLEPSZE
POLSKIE FILMY NA DUŻYM
EKRANIE

małe

miękki

16 Strefa gier i rekreacji przy
Szkole Podstawowej nr 8 im.
Miłośników Ziemi Śląskiej w
Rudzie Śląskiej

małe

20 Halembska Strefa Aktywności
Fizycznej przy Szkole
Podstawowej nr 24 - ul. księdza
Pawła Lexa 14 w Rudzie Śląskiej
– Etap II

małe

twardy

twardy

21 Modernizacja boiska położonego małe
przy ul. Dworaka poprzez
wymianę jego nawierzchni oraz
zagospodarowanie terenu w jego
obrębie

twardy

24 Warsztaty z Ogrodnictwa
Miejskiego w Rudzie Śląskiej

miękki

25 Kulturalnie w strefie aktywności
"STARA BYKOWINA"

małe

małe

27 MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI
SIATKOWEJ I BADMINTONA
NA ULICY BYTOMSKIEJ 8 RUDA
ŚLASKA - ORZEGÓW

małe

28 Linowy zawrót głowy - duża
tyrolka, piramida i trampoliny
w strefie aktywności na osiedlu
Bykowina

małe

twardy

twardy

twardy

opis

ilość
głosów

Miejskie Przedszkole nr Nowy Bytom
4 im. Misia Uszatka, ul.
Pokoju 22, działka nr
1900/218

Bezpieczny plac zabaw, sprzyjający
aktywności ruchowej i zabawie.
Położenie bezpiecznej nawierzchni
poliuretanowej z pisaku lub mat
przerostowych, wyposażenie placu
zabaw, remont ogrodzenia

340

ul. Słowiańska 3,
działka nr 574/29

Wyremontowanie istniejącego
parkingu przy ul. Słowiańskiej 3

lokalizacja

dzielnica

Ruda

Miejskie Przedszkole
Wirek
nr 19, ul. Pawła Kubiny
15 - ogród przedszkolny

Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr
4 im. H. C. Hoovera,
ul. Orzegowska 25
działka nr 4.1-2662

Orzegów

Szkoła Podstawowa
nr 40 im. Karola
Goduli, ul. Joanny 13,
działka nr 1051/45

Godula

1.Kino Patria
ul. Chorzowska 3,
2. Ogród przyległy
do Miejskiego Centrum
Kultury przy ul.
Niedurnego 69

Nowy Bytom

Szkoła Podstawowa nr
8 im. Miłośników Ziemi
Śląskiej, ul. Główna 1,
działka nr 1926/34

Wirek

Szkoła Podstawowa
nr 24, ul. księdza
Pawła Lexa 14,
działka nr 3632/66

Halemba

ul. Dworaka, działka nr Czarny Las
3230/54

Stacja Biblioteka zabytkowy dworzec

ul. Plebiscytowa,
działka nr 130

Szkoła Podstawowa nr
6, ul. Bytomska 8,
działka nr 3030/159

Teren pomiędzy ul.
Górnosląską a
Gwarecką, południowa
strona alei
prowadzącej do SP2,
działki nr 1149/142,
1092/85

Chebzie

Bykowina

Orzegów

Bykowina

Jubileuszowy festyn z okazji 90.
Urodzin placówki oświatowej:
występy artystyczne dzieci z miasta
Ruda Śląska, "śląskie jadło", gry i
zabawy i inne atrakcje dla dzieci,
kabarecik dla dzieci, "Historia
przedszkola w obrazkach" - galeria,
uhonorowanie przyjaciół
przedszkola i zaproszonych gości mieszkańców z pasją
Rewitalizacja (przebudowa)
istniejącego boiska o podłożu
asfaltowym. Zamontowanie koszy,
siatki, ławek i oświetlenia.
Wymiana nawierzchni boiska z
trawy naturalnej na trawę
syntetyczną

Spotkanie z ciekawymi gośćmi
i projekcje kultowych polskich
filmów

Utworzenie strefy gier i rekreacji
na placu szkolnym, zamontowanie
ławek i koszy wokół placu

Wykonanie boiska do siatkówki
o nawierzchni poliuretanowej wraz
z niezbędnym wyposażeniem,
wykonanie bieżni i skoczni do skoku
w dal wraz z niezbędnym
wyposażeniem
Modernizacja boiska poprzez
wymianę jego nawierzchni oraz
zagospodarowanie terenu w jego
obrębie. Wykonanie chodnik z
kostki betonowej stanowiącego
dojście do boiska. Montaż 3 ławek
i kosza na śmieci wzdłuż chodnika
Realizacja warsztatów w systemie
jednego spotkania w miesiącu
(łącznie 5 terminów), w dwóch
grupach – dla dorosłych i dla dzieci
lub rodzin z dziećmi.
Budowa mini sceny o wymiarach :
dł.7,5 m, szer. 6 m, wys. 4,8 m
oraz doprowadzenie prądu do sceny
i wykonanie podstawowego
oświetlenia
Modernizacja boiska, położenie
nowej nawierzchni wraz z
montażem i pomalowaniem linii
poszczególnych części boisk.
Ustawienie ław betonowych, koszy
na śmieci, posadzenie zieleni
Wykonanie obszaru "linowego":
długiego (ponad 30m) zjazdu
linowego, dużej piramidy,
(pajęczyny) wspinaczkowej,
trampolin ziemnych - w tym jedna
dla niepełnosprawnych, chodników.
Postawienie ławek, koszy na
śmieci, stojaków rowerowych.
Nasadzenie drzew i krzewów

48

105

233

292

61

407

424

89

27

63

478

710

29 Rewitalizacja zieleńca
na skrzyżowaniu ul. Katowickiej
i Siekiela - Stara Bykowina

30 Skwer przy ul. Solidarności
w Halembie – miejsce spotkań
i integracji

małe

duże

31 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY
UL. TOŁSTOJA

duże

32 Planty Kochłowice 2.0 - miejsce
integracji rudzian

małe

33 Modernizacja infrastruktury
sportowej Szkoły Podstawowej
nr 23 im. Jana Brzechwy
w Rudzie Śląskiej

małe

twardy

twardy

twardy

twardy

twardy

Skrzyżowanie ul.
Katowickiej i Siekiela,
działka nr 156

Bykowina

Skwer przy ul.
Halemba
Solidarności, działki nr:
942/3, 623/3, 921/3

Zespół Szkół
Czarny Las
Ponadgimnazjalnych nr
4, ul. Tołstoja 13,
działka nr: 2522/44

Wykonanie boiska
wielofunkcyjnego, zamontowanie
ławeczek i koszy na śmieci

Planty Kochłowickie,
działki nr: 3634/126,
3633/126

Wymiana nawierzchni chodników,
ścieżek w parku, oraz stworzenie
nowych, wymiana ławek oraz
śmietników na jednolite pod
względem designu, nasadzenia
i pielęgnacja roślin, stworzenie
miejsca postojowego dla
rowerzystów, stworzenie
społecznego grilla i miejsca
do konsumpcji, stworzenie gier
ulicznych na niezagospodarowanym
fragmencie ul. Do Dworca,
podświetlenie pomnika przyrody
oraz ścieżki wzdłuż ulicy Do
Dworca, instalacja słupków
parkingowych
z łańcuchami przy ul. OMP, montaż
donic z roślinami, likwidacja jednej
ze ścieżek wzdłuż ul. Do Dworca

Szkoła Podstawowa nr
23 im. Jana Brzechwy,
ul. 11 Listopada 15,
działka nr: 1786/36

Kochłowice

Bykowina

36 Rewitalizacja podwórka w
rejonie ul. Husarskiej w Rudzie
Śląskiej – Bielszowicach.

małe

twardy

ul. Husarska, działka
nr: 2376/98

37 ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO budowa siłowni napowietrznej
przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 7
Specjalnych w Rudzie Śląskiej

małe

twardy

Zespół Szkół
Ruda
Ponadgimnazjalnych nr
7 Specjalnych, ul.
Bujoczka 2, działka nr
808/93 lub 812/92

41 "Zielony zakątek" - Rewitalizacja małe
skweru pomiędzy ul. Cynkową
i Kokota w Czarnym Lesie

twardy

44 LEPIEJ NA BOISKU NIŻ NA
BLOKOWISKU - modernizacja
boiska asfaltowego przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7
Specjalnych w Rudzie Śląskiej

twardy

duże

Wykonanie: nowych alejek
(lub remont istniejących; w tym
min. jedna dopuszczająca ruch
rowerowy), montaż ławek
(lub remont istniejących), koszy
na śmieci na psie odchody,
stojaków rowerowych, tablicy
informacyjnej
z półkami na gazety/książki,
ozdobnych nasadzeń
Wykonanie alejek i utwardzonego
dojścia do znajdującego się na
skwerze krzyża, wykonanie miejsc
wypoczynku pod drzewami - ławki
okalające drzewa lub podesty,
dodatkowe oświetlenie, wykonanie
parkingu na ok. 15 miejsc
- oddzielonego od ciągu pieszego
żywopłotem, uzupełnienie zieleni,
mała architektura – ławki, stojaki
na rowery, kosze na śmieci
i na zwierzęce odchody, montaż
2 ławek solarnych z funkcją USB

skwer przy ul.
Cynkowej i Kokota,
działki nr: 3279/202,
3280/202

Bielszowice

Czarny Las

Zespół Szkół
Ruda
Ponadgimnazjalnych nr
7 Specjalnych, ul.
Bujoczka 2, działki nr
1110/92, 812/92

Remont boiska oraz bieżni,
wymiana piłkochwytów, ławek
i koszy na śmieci, zaadaptowanie
zieleni wokół obiektu, uzupełnienie
ogrodzenia, wymiana bram od
strony ul. 11 Listopada, wykonanie
oświetlenie wokół boiska oraz
modernizacja monitoringu terenu
zewnętrznego szkoły. Na asfaltowej
powierzchni umieszczenie gier
kreatywnych
Wykonanie miniboiska
wielofunkcyjnego wraz z dojściem
od strony parkingu, wykonanie
placu zabaw, montaż koszy na
śmieci, stojaków na rowery
i ławeczki
Wykonanie siłowni napowietrznej,
montaż ławeczek, regulaminu oraz
koszy na śmieci, instalacja i
podłączenie do istniejącego
monitoringu
Rewitalizacja skweru, w tym:
odnowienie alejek, remont
schodów, instalacja małej
architektury, montaż oświetlenia,
nasadzenia zieleni
Modernizacja istniejącego,
asfaltowego boiska poprzez
przebudowę boiska sportowego na
boisko do piłki nożnej o
nawierzchni trawy syntetycznej z
możliwością gry w koszykówkę,
budowa ogrodzenia, montaż
urządzeń małej infrastruktury,
wykonanie oświetlenia i
monitoringu boiska sportowego.

55

1000

715

774

224

185

114

653

45 Ścieżka aktywizacyjna

46 Śląski Plac Zabaw i Rekreacji
w ogrodzie Miejskiego Centrum
Kultury

duże

małe

twardy

twardy

Szkoła Podstawowa nr
13 ul. Księdza Józefa
Niedzieli 61

Ogród przyległy do
Miejskiego Centrum
Kultury przy ul.
Niedurnego 69, działka
nr 2332/88

Bielszowice

Nowy Bytom

Utworzenie ścieżki aktywizacyjnej
składającej się z dwóch części:
strefa aktywności fizycznej, czyli
siłownia zewnętrzna składająca się
z 4 przyrządów do ćwiczeń oraz
trzy zabawki z tzw małej
architektury, strefa rozwoju
umysłowego składająca się z
stolików ze strategicznymi grami
planszowymi typu szachy, warcaby i
chińczyk. Monitoring zewnętrzny.

972

Wykonanie placu zabaw
nawiązującego do szeroko pojętej
stylistyki śląskiej: kształt
lokomotywy wraz z wagonikami
imitującymi wygląd górniczo hutniczych kolei wąskotorowych,
zestaw zjeżdżalni z wieżami,
huśtawka, trzepak

117

