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Rozdział I
Wprowadzenie
Sprawozdanie za rok 2020 przedstawia poziom realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 roku, ale również realizujących założenia przyjęte
w Programie, nie będąc wprost wpisanych w dokument. Przedsięwzięcia dotyczą m.in. sfery
społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennej, które to sfery – wszystkie łącznie –
w dłuższej perspektywie dają efekt rewitalizacji, ponieważ jak wiemy, rewitalizacja to proces –
który, jak współcześnie obserwujemy – w zasadzie się nie kończy.
Warto nadmienić, że pomimo trudnego roku - sytuacji epidemiologicznej i obostrzeń, związanych
z COVID 19 - znaczna część projektów rewitalizacyjnych została zrealizowana bądź była
kontynuowana, również obrót nieruchomościami nie został przez tę sytuację spowolniony,
o czym świadczy fakt, że w roku 2020 r. informacja o położeniu nieruchomości w obszarze
zdegradowanym i obszarze rewitalizacji wraz z informacją o Specjalnej Strefie Rewitalizacji wydana
została ok. 1300 razy, mając na względzie wydane zaświadczenia (plan miejscowy + rewitalizacja)
oraz pisma zwykłe dot. położenia nieruchomości w tych obszarach. Znacznej części projektów
szczególnie tych społecznych, „miękkich”, wymagających udziału i zaangażowania społeczeństwa,
mieszkańców - nie udało się zrealizować lub zostały zrealizowane w ograniczonym zakresie.
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
22.10.2020 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska, Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii i stanowisk oraz
podejmowania inicjatyw i rekomendowania rozwiązań w sprawach dotyczących prowadzenia procesu
rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji Miasta Ruda Śląska i jego oceny, w tym
opiniowania raportów rocznych i raportu końcowego z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Ruda Śląska do 2030 roku”.
Poniżej przedstawiono poszczególne podobszary rewitalizacji prezentując je na mapach, wraz
z projektami rewitalizacji ujętymi w GPR. Dla każdego podobszaru w ujęciu tabelarycznym
zaprezentowano projekty rewitalizacji, które były realizowane w 2020 r. Opisany został zakres zadań
dla każdego projektu, wraz z nakładami poniesionymi w roku sprawozdawczym (jeżeli takowe zostały
podane). Zobrazowany został także poziom realizacji wskaźników określonych w karcie projektu.
Sprawozdanie wzbogacone jest także o dokumentację zdjęciową wybranych projektów. Ujęto również
najciekawsze działania wpisujące się w ramy szeroko pojętego procesu rewitalizacji, które wprost
z dokumentu GPR nie wynikają.
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Rozdział II
Projekty i działania w 2020 r. wg podobszarów rewitalizacji
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1.

5

Podobszar rewitalizacji Ruda

LP

1

NR I NAZWA PROJEKTU

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZD.
(brutto
w zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

P.1.1. Rewitalizacja
społeczna - poprawa
warunków funkcjonowania i rozwoju
społeczności
lokalnej Rudy

6 700,00

19 400,00

1 500,00
(nakład nie
obejmuje
wartości
paczek,
których koszt
to ok 2530€/szt ).

8 500,00

Gwiazdkowa Niespodzianka (całodzienna impreza rozrywkowo-kulturalna
zakończona wręczeniem paczek dzieciom WRAZ Z TEATREM Z KRAKOWA
STUDIO DONO) 4 stycznia 2020 r.

Rozdano 300 paczek dla dzieci,
w tym wytypowanych przez MOPS.
Wraz z rodzicami uczestniczyło nie
mniej jak 500 osób, w tym 30 nowych
wolontariuszy z Rudy i miast sąsiednich

300,00

1 200,00

Najwspanialsza Podróż -weekendowy cykl spotkań – 11-12 styczeń 2020,
zakończona koncertem noworocznym

20 dzieci (kontynuacja zgłoszeń
z Gwiazdkowej Niespodzianki 2020)

500,00

500,00

Koncert Noworoczny 12.01.2020 r połączony z wręczeniem podziękowań
i dyplomów uczestnictwa w spotkaniach Najwspanialszej Podróży oraz
wolontariuszom

Koncert z udziałem wolontariuszy
i dzieci - 60 osób

Wolontariat
+200 zł/m-c
średniotj.=2.400 złkosztów
eksploatac.

Wolontariat+
4800 zł
kosztów
eksploatacyjn
ych przez 24
miesięcy

Rozdysponowanie pomocy w postaci odzieży i żywności w ramach służby
charytatywnej Kościoła (Otrzymane od Banków Żywności, od fundatorów
i innych parafii/ Kościołów), w tym dowóz do domów w okresie lockdownu
III-V 2020

Średnio ok 100 osób/m-c, tj. 1200 osób
w roku, głównie mieszkańcy dzielnicy
Ruda

Spotkania z misjonarką z USA-Danielą Mireles- praca z dziećmi i warsztaty
muzyczne -4.10.2020 r., + 29.11.2020 r – z polskim misjonarzem Darkiem
Pacanem z organizacji Open Doors-wspierającej prześladowanych chrześcijan

Łącznie ok.100 osób

Spektakl teatru z Krakowa STUDIO DONO pt. „KOCHAJ SĄSIADA SWEGO”

Ok.500 osób (dzieci wraz z opiekunami)
w ramach 4 seansów

Piknik nad Jeziorem Chechło - 6 wrzesień 2020 r.

40 osób w 2020

Rodzinny spływ kajakowy – rzeką Mała Panew (Tworóg-Młyn Bombelka) 4.07 2020 r. - impreza integracyjna

30 osób w 2020

500,00
(partycypacj
aw
kosztach)

1 500,00

1 000,00

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

2 000,00
300,00
(koszt
autokaru)
200,00

1 300,00
(koszty
pikników z lat
ubiegłych)
400,00

POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/
w przypadku ich braku, inne dane
ilościowe i jakościowe, prezentujące
poziom i skalę realizacji

(+koszty
dojazdu
pokrywane
przez
uczestników
)
2

3

P.1.4. Rewitalizacja
historycznej części
dzielnicy Ruda

U.1.3 Modernizacja
zabytkowego osiedla
w rejonie osiedla ul.
Staszica, Kościelnej,
Wolności,
Wieniawskiego

Raport: Kościół Boży w Rudzie Śląskiej

22 800,00

167 800,00

0

120 000,00
(w latach
2016-2018)

1.Wyremontowanie sali głównej wewnątrz budynku-poza nabożeństwami,
wykorzystywana do spotkań z misjonarzami, szkoleń i warsztatów; imprez
dla dzieci (Gwiazdkowa Niespodzianka, Najwspanialsza Podróż), wystawiania
sztuk teatralnych i projekcji filmów.
2. Wyremontowanie dołu -kuchnia, toalety, poczekalnia(zamieniona
w kawiarenkę o dostępie ograniczonym czasowo – (oraz po spotkaniach
kościelnych) i otwarta w trakcie spotkań cyklicznych, np. spotkań z
kobietami z domu samotnej matki.

2 800,00

27 800,00
(w latach
2018-2020)

3. Remont przedsionka, w 2020-renowacja drzwi kawiarenki;
4. remont zawilgoconego pomieszczenia po biurze-zamiana na pokój
dyskusyjny/jadalnie;
5. adaptacja 2 pomieszczeń magazynowych na piętrze na 1 pokój zabaw
dla dzieci wraz z wyposażeniem (prace przygotowawcze do stanu surowego)

20 000,00

20 000,00

6. Adaptacja 2 pokoi na I piętrze + meble

176 102,92

3 334 303,51

Raport: Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
Wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Kościelnej 2

Raport: MGSM Perspektywa

Rezultaty projektu:
- liczba osob
korzystających ze
zrewitalizowanych
obiektów – 2000 osób rocznie (szt.)
- liczba nowych usług
- liczba – 1 (kawiarenka rozbudowana
o zamykaną jadalnie/pokój dyskusyjny)
szt. utworzonych miejsc pracy – 0 szt.

Bd.
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U.1.6 Modernizacja
budynków
mieszkalnych
w dzielnicy Ruda

100,00
(koszty
przygotowan
ia wniosku
i
załączników
dla
miejskiego
konserwator
a zabytków
w Rudzie Śl.
+spotkanie
z firmą
remontowądot.pkt.5

25 100,00
(w tym piec
c.o.
24 467,00)

1.Plac Chopina 3 – spotkanie z Komitetem Rewitalizacji przy Prezydencie
R. Śl. wizja lokalna 13 czerwca 2019 r. – prezentacja zrealizowanych prac
(sale na piętrze oraz zaplecze socjalne na parterze) i potrzeb (odwilgocenie
fundamentów, termomodernizacja ścian na zewnątrz, pomieszczenia po
projektorni kina, piwnica).
2.Wymieniono stary piec c.o. na piec 5 klasy ECO DESIGN firmy KLIMOSZ
na ekogroszek/pelet (oraz wkład kominowy przez MPGM w trybie awarii) Protokół odbioru przez MPGM z 2.12.2019 r.
3.Planowano zrobić utwardzony chodnik przed kotłownią wraz z MPGM
(odmowa z braku środków pismem TIR/37/2020 od Z-cy Kierownika ds.
Inwestycji MPGM Jana Wieczorka z 07.01 2020 r.).
4. Wywieziono piec c.o na złom w ramach umowy utylizacji na koszt kościoła
(15.10.2019 r.).
5. Uzyskano zgodę konserwatora zabytków Miasta Ruda Śląska na odnowienie
fasady budynku w części użytkowanej przez Kościół, wg zasad
wizualizacyjnych (inwestycja - wiosna 2021 r.)

Produkty projektu:
- liczba
zmodernizowanych
energetycznie
budynków
podłączonych do sieci
ciepłowniczej i gazowej – 0 szt.
Rezultaty projektu:
- ograniczenie niskiej
emisji – 0 zł
- obniżenie kosztów
eksploatacji budynków – 0 zł

Raport: Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
5

U.1.7 Adaptacja
pomieszczeń po byłym
komisariacie Policji
na potrzeby nowej
wystawy stałej
Muzeum Miejskiego
im. Maksymiliana
Chroboka

2 932 856,77

9 198 376,45

12 300,00

12 300,00

Projekt w trakcie realizacji.
Trwały prace remontowe w pomieszczeniach Muzeum.
Remont budynku Muzeum Miejskiego wraz z częścią po byłym Komisariacie
Policji oraz wystawy „Czas to pieniądz”.
Zaktualizowano projekt koncepcji nowej ekspozycji stałej w pomieszczeniach
muzeum.

Raport: Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, Wydział Inwestycji
3 150 759,69

Pomiar wskaźnika będzie możliwy
po oddaniu nowej ekspozycji do użytku

P.1.1. Rewitalizacja społeczna - poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnej Rudy
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U.1.7 Adaptacja pomieszczeń po byłym komisariacie Policji na potrzeby nowej wystawy stałej Muzeum Miejskiego
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2. Podobszar rewitalizacji Orzegów

11

LP

1

NR I NAZWA PROJEKTU

P.2.4 Rekultywacja
i remediacja terenów
dawnej koksowni
Orzegów

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZDAW.
(brutto
w zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY
W DANYM ROKU

9 352 515,60

20 891 479,60

Prace związane z rekultywacją i remediacją terenów zostały ukończone,
wykonano prace konserwatorskie przy zabytkowych obiektach z obszaru
inwestycji. Oznakowano teren ścieżkami edukacyjno-informacyjnymi.
Wyposażono teren elementy małej architektury, poprowadzono ścieżki.
Obecnie trwają prace porządkowe, naprawcze, projekt zostanie ukończony w
pierwszym kwartale 2021 roku
Raport: Miejski Konserwator Zabytków

9 352 515,60

POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH W KARCIE
PROJEKTU/ w przypadku ich braku,
inne dane ilościowe i jakościowe,
prezentujące poziom
i skalę realizacji
Powierzchnia poddana rekultywacji
– 4,82 ha, pow. biologicznie czynna
– 3,93 ha

P.2.4. Rekultywacja Koksowni Orzegów

13
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3. Podobszar rewitalizacji Godula
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LP

NR I NAZWA PROJEKTU

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZDAW.
(brutto w zł)

NAKŁADY ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY
W DANYM ROKU

1

U.3.1 Zmniejszenie niskiej
emisji dla budynków
ul. Goduli, Nowaka, Kolbe,
Tiałowskiego,
Czereśniowej

1 577 231,31

2 837 424,71

W trakcie realizacji. Wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul.
Tiałowskiego 10. Docieplono stropy budynków przy ul. Goduli 21, 27, 29, 32,
33. Uciepłowniono budynki przy ul. Kolbego 1, Nowaka 1, 6, 8, 10, 12.
Wymieniono okna w piwnicach w budynkach przy ul. Goduli 21, 27, 29, 31,
33 oraz wymieniono drzwi wejściowe w budynku przy ul. Goduli 31.
Opracowano dokumentację projektową instalacji c.o. budynków przy ul.
Kolbego 2, 4, 6.
Raport: MGSM Perspektywa

1 577 231,31

POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH
W KARCIE PROJEKTU/
w przypadku ich braku, inne
dane ilościowe
i jakościowe, prezentujące
poziom i skalę realizacji
Bd.

4. Podobszar Kolonia Carl Emanuel
5. Podobszar Teren przy 1 Maja
6. Podobszar Szyb Mikołaj
7. Podobszar Muzeum PRL
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LP

1.

NR I NAZWA PROJEKTU

U.4.1 Rewaloryzacja
i modernizacja zabytkowego
osiedla w rejonie osiedla
ul. Wolności - Raciborska

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZDAW.
(brutto w zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto w zł)

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

178 946,74

7 669 690,76

Zadanie w trakcie realizacji. Wymieniono pokrycie dachowe w budynku
przy ul. Raciborskiej 11
Raport: MGSM Perspektywa

178 946,74

POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW OKREŚLONYCH
W KARCIE PROJEKTU/
w przypadku ich braku,
inne dane ilościowe
i jakościowe, prezentujące
poziom i skalę realizacji
Bd.

8. Podobszar rewitalizacji
Chebzie/Kaufhaus

19

Lp.

1

NR I NAZWA PROJEKTU

P.5.2. Stacja Biblioteka rewitalizacja
zabytkowego budynku
dworca kolejowego w
Rudzie Śląskiej

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZDA
W.
(brutto w zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

23 744,83

9 981 861,17

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

Projekt zrealizowany. W ramach inwestycji dodatkowych wykonano demontaż
zabudowanego osprzętu w kotłowni tymczasowej wraz z przezbrojeniem kotła
gazowego na gaz ziemny, zamontowano osprzęt w kotłowni docelowej wraz
z niezbędnymi materiałami instalacyjnymi oraz wykonano rozruch kotłowni
wraz z regulacją kotła gazowego.

POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH W KARCIE
PROJEKTU/ w przypadku ich
braku, inne dane ilościowe
i jakościowe, prezentujące
poziom i skalę realizacji
Bd.

Raport: Wydział Inwestycji
2

U.5.3 Rewaloryzacja
i modernizacja
zabytkowego osiedla
w rejonie osiedla
ul. Szafranka,
Nowobytomskiej,
Styczyńskiego

13 413,06

805 155,75

W trakcie realizacji. Wymieniono drzwi wejściowe
w budynkach przy ul. Szafranka 1-3.

Raport: MGSM Perspektywa
37 157,89

Bd.

9. Podobszar rewitalizacji
Wirek/Czarny Las

21

LP

1

NR I NAZWA PROJEKTU

U.9.3
Termomodernizacja
budynków mieszkalnych
poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł
energii oraz docieplenie
ścian zewnętrznych

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZD.
(brutto w zł)
1 093 539,96
(dot.
Jankowskiego
6)
444 636,00
(dot.
Strażackiej
16A)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

1 538 175,9
6

Wykonano termomodernizację budynków w zakresie:
- Jankowskiego 6 – ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z cokołem,
ocieplenia stropodachu, wykonania izolacji przeciwwilgociowej,
ograniczenia barier architektonicznych,
- Strażacka 16A – ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z cokołem, ocieplenia
stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji
przeciwwilgociowej, zapewnienia dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.

Raport: MPGM TBS Sp. z o.o.
1 538 175,96

POZIOM REALIZACJI WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH W KARCIE PROJEKTU/
w przypadku ich braku, inne dane
ilościowe i jakościowe, prezentujące
poziom i skalę realizacji
Produktu projektu:
- liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków: 4
Rezultaty projektu:
Dot. Jankowskiego 6, 8
- szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych:
133,86000 tony równoważnika CO2,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej:
1328.26300 GJ/rok
Dot.Dąbrowskiego 9ª
- szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych:
24,86500 tony równoważnika CO2,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej:
286.11300 GJ/rok
Dot. Strażackiej 16A
- szacowany roczny spadek emisji
gazów cieplarnianych:
25,36000 tony równoważnika CO2,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej:
452.05000 GJ/rok

10. Podobszar rewitalizacji
Bykowina/Kochłowice

23

LP

NR I NAZWA
PROJEKTU

1

P.10.3. Rewitalizacja
historycznej części
dzielnicy Bykowina
wraz z częścią
Kochłowic
U.10.2 Zmniejszenie
niskiej emisji dla
budynków ul.
Siekiela, Wita
Stwosza, Okrężnej,
Potyki,
Plebiscytowej,
Szewczyka, Pordzika

2

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZDA
W.
(brutto
w zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

6 150,00

147 140,33

887 150,12

2 281 268,5
2

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY
W DANYM ROKU

W trakcie realizacji. Przeprowadzono renowację kamiennych postumentów
i wykonano nowe oznakowanie informacyjne średniowiecznego gródka
Raport: Miejski Konserwator Zabytków
W trakcie realizacji. Wykonano remont elewacji budynków przy ul. Plebiscytowej 21, 27,
Ks. Potyki 13-15, Siekiela 36-38. Opracowano dokumentację projektową dla budynków przy
ul. Ks. Potyki 25, 27, Pordzika 2-2b. Wymieniono drzwi wejściowe w budynkach przy ul. Drażyka
4, Ks. Potyki 2, 4, 8, 12, Plebiscytowej 13, 17, 19, 23, 29-31, Okrężnej 3. Wymieniono okna na
klatkach schodowych oraz w piwnicy w budynkach przy ul. Drażyka 1-3, 2, 5-7, 8, Ks. Potyki 2, 8,
12, Plebiscytowej 7, 17, 19, 23, 29-31, Pordzika 4-4a, Okrężnej 3.
Raport: MGSM Perspektywa

893 300,12

POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH
W KARCIE PROJEKTU/
w przypadku ich braku,
inne dane ilościowe
i jakościowe,
prezentujące poziom
i skalę realizacji
Liczba obiektów
poddanych renowacji: 1

Bd.

11.

25

Podobszar rewitalizacji
Nowy Bytom

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZD.
(brutto w zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto w zł)

1 296 197,75

1 320 367,25

U.11.5 Modernizacja
budynków wspólnot
mieszkaniowych na
terenie miasta Ruda
Śląska

517 540,82 (dot.
WMN
Niedurnego 43,
45, Czarnoleśna
2)
500 276,30 (dot.
WMN Furgoła
13) 444 669,75
(dot. WMN
Krasickiego 1)
448 311,41 (dot.
WMN
Krasickiego 2)

1 910 798,28

3

U.11.6. Modernizacja
Wielkiego Pieca
Hutniczego „A”

997 500,00

1 275 921,51

4

U.11.9 Modernizacja
budynku przy
ul. Niedurnego 75

6 025 462,32

6 025 462,32

LP

NR I NAZWA PROJEKTU

1

U.11.1 Nadanie nowych
funkcji przestrzeni
w rejonie Miejskiego
Centrum Kultury w
Rudzie Śląskiej – Nowym
Bytomiu

2

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

Zakres prac obejmował:
- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych,
- wykonanie ścieżki rowerowej z nawierzchni mineralno-żywicznej,
- montaż płyt granitowych i szklanych,
- wykonanie oświetlenia,
- montaż małej architektury (kosze, ławki),
- montaż filomatów.
Raport: Wydział Inwestycji
W trakcie realizacji.
Dotyczy budynków przy ul. Niedurnego 43, 45, 67, 67A, Czarnoleśnej 2, Markowej 9, 11, 13,
Damrota 10, 12, Chorzowskiej 13, Furgoła 13, Krasickiego 1, 2.
Wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i podłączono do miejskiej sieci
ciepłowniczej.

Raport: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
Wykonano dokumentację budowlano-kosztorysową rewitalizacji i adaptacji obiektu
Wielkiego Pieca Hutniczego na cele turystyczno-kulturalne, uzyskano pozwolenie na budowę
na podstawie w/w dokumentacji.

POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH
W KARCIE PROJEKTU/
w przypadku ich
braku, inne dane
ilościowe
i jakościowe,
prezentujące poziom
i skalę realizacji
Bd.

Częściowo osiągnięto
efekt ekologiczny –
redukcja emisji gazów
cieplarnianych

Rezultat będzie
widoczny po
zakończeniu
realizacji zadania.

Raport: Miejski Konserwator Zabytków
Przebudowano budynek wraz z nadaniem nowych funkcji usługowych.

Raport: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

Bd.

5

U.11.10. Rewitalizacja
historycznego centrum
dzielnicy Nowy Bytom

2 368,00

26 640,00

W ramach zadania inwestycyjnego, polegającego na termomodernizacji obiektów MOSiR przy
ul. Gen. Hallera, zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich dla zadania pn.
Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 14a - dyrekcji MOSiR.
Realizacja zadania nastąpi w 2021 r.
Raport: Wydział Inwestycji

10 232 326,35

Bd.

U.11.1 Nadanie nowych funkcji przestrzeni w rejonie Miejskiego Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu

P.11.7. Modernizacja zabytkowej willi przy ul. Niedurnego 75 w Nowym Bytomiu

28

U.11.6. Modernizacja Wielkiego Pieca Hutniczego - wizualizacja

29

12.

Projekty rewitalizacji obejmujące 2 i więcej podobszarów

Poniżej tabela, obejmująca projekty, które swoim zasięgiem obejmują co najmniej dwa obszary rewitalizacji.

LP

NR I NAZWA PROJEKTU

1

P.13.2 Przebudowa i nowe
zagospodarowanie
wybranych podwórek
i skwerów na terenie
miasta Ruda Śląska
metodą partycypacyjną
(lokalizacja: Niedurnego
28, Dąbrowskiego 7, 9,
11, Sienkiewicza,
Tuwima, Odrodzenia,
Strażacka 12, Kałusa 1828, Krasińskiego 20, 22,
22A, Sienkiewicza 11, 13,
13A, 13B, Sobieskiego,
Matejki 7-9, ul. Górnicza,
ul. Wesoła, Matejki 2-12,
Hlonda, Grunwaldzka,
Bytomska

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZD.
(brutto
w zł)

158 500,00 (dot.
Sienkiewicza 11,
13, 13A)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

2 263 867,02

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

Projekt zrealizowany w całości. Wykonano renowację podwórek w zakresie:
zagospodarowania terenu, układu komunikacyjnego i oświetlenia terenu podwórek przy
ulicach: Sienkiewicza 11, 13, 13A, Matejki 2-12, dot. Matejki 7, 9, Górnicza, Wesoła.

986 700,00 (dot.
Matejki 2-12)

POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH
W KARCIE
PROJEKTU/
w przypadku ich
braku, inne dane
ilościowe
i jakościowe,
prezentujące
poziom
i skalę realizacji
Produkty projektu:
- powierzchnia
terenów objętych
rewitalizacją: 3,20
ha,
Rezultaty projektu:
- liczba osób
korzystająca z
utworzonej i
zrewaloryzowanej
przestrzeni: 3 002
osób/rok

1 118 667,02
(dot. Matejki 7,
9, Górnicza,
Wesoła)

Raport: MPGM TBS Sp. z o.o.

2

P.13.7. Wsparcie dla osób
bezrobotnych w trwałym
zaistnieniu na rynku pracy
(I) - „Projekt praca.
Obszar rewitalizacji –
obszarem nowych
możliwości – II edycja”

301 307,31

316 567,22

3

P.13.13. Trakt Rudzki 1 –
rozwój zielonych
przestrzeni miasta Ruda
Śląska (lokalizacja:
Czajkowskiego, Skwer
przy ul. Tuwima,
Niemcewicza, Zwałowisko
pocynkowe w rejonie ul. 1
Maja, Tołstoja, Skwer
przy ul. Czarnoleśnej,
Park przy ul. Hallera, Park
Dworski, Park Młodzieży
wraz z Ośrodkiem
Sportowo – Rekreacyjnym
„Burloch”)

3 781 556,91

9 482 800,26

W projekcie zrealizowano działania takie jak:
- stałe wsparcie Doradcy Klienta (na podstawie kompleksowej analizy potrzeb)
przygotowywano/modyfikowano Indywidualny Plan Działania, Doradca Klienta współpracował
z pracodawcami nawiązując kontakty z pracodawcami poszukującymi pracowników na
stanowiska wymagające szkoleń oraz poszukujących stażystów/pracowników, organizowano
grupową poradę zawodową w celu podniesienia kompetencji uczestników projektu,
- w oparciu o ustalenia Indywidualnego Planu Działania realizowano działania związane z
realizacją szkoleń dla uczestników projektów celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności
zawodowych wymaganych przez pracodawców, szkolenia kończyły się egzaminem
zewnętrznym prowadzonym przez instytucję posiadającą uprawnienia do egzaminowania w
zakresie szkoleń i wydaniem certyfikatu/świadectwa jako potwierdzenie uzyskania
kwalifikacji, po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu posiadł umiejętność praktycznego
zastosowania zdobytej wiedzy, zwiększając szanse na powrót na rynek,
- organizowano staże, które umożliwiły zdobycie potrzebnego doświadczenia zawodowego,
rozwój kompetencji społecznych, podniosły umiejętności zawodowe na konkretnym
stanowisku, zwiększając zaistnienie i stały powrót na rynek pracy,
- po zakończeniu indywidualnej ścieżki wsparcia uczestnicy otrzymywali wsparcie Doradcy
Klienta w poszukiwaniu pracy,
- prowadzono działania informacyjno-promocyjne m.in. poprzez rozpowszechnianie
plakatów, www, upowszechniano plakaty przełamujące stereotypowe postrzeganie ról
społeczno-zawodowych.
Projekt będzie realizowany do 30.09.2021 r.

Raport: PUP
Wykonano roboty w zakresie nasadzeń zieleni, małej architektury, nawierzchni ścieżek,
oraz ich oświetlenia.Zostały zrealizowane w całości dwa zadania:
- Zadanie I Trasa Św. Wawrzyńca przy ul. Nowary, Czajkowskiego,
- Zadanie II Park Industrialny przy ul. Katowickiej, Tuwima.

Raport: MPGM TBS Sp. z o.o.

- liczba osób
bezrobotnych, w
tym długotrwale
bezrobotnych,
objętych wsparciem
w programie – 40
osób,
- liczba osób o
niskich
kwalifikacjach
objętych wsparciem
w programie – 34
osoby,
- liczba osób
pracujących, łącznie
z prowadzącymi
działalność na
własny rachunek, po
opuszczeniu
programu – 18 osób,
- liczba osób, które
uzyskały
kwalifikacje po
opuszczeniu
programu – 9 osób
Rezultat został
częściowo
osiągnięty.

4

P.13.16 Ruda Śląska
stawia na podwórka –
integracja i aktywizacja
społeczno-zawodowa
społeczności lokalnych –
etap I

288 943,68

706 827,10

5

P.13.20. Moje małe
zmiany w kierunku pracy

589 082,05

729 175,18

W okresie sprawozdawczym przyjęto i objęto wsparciem w projekcie 38 osób.
Wsparcie obejmowało doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia z zakresu aktywizacji
zawodowej, szkolenia zawodowe.
Projekt "Ruda Śląska stawia na podwórka - integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa
społeczności lokalnych - etap 1" oprócz celów związanych typowo z aktywizacją zawodową
mieszkańców terenów rewitalizowanych w projekcie realizowane są działania dodatkowe
związane m.in.:
- z partycypacją społeczną, gdzie mieszkańcy danych podwórek uczestniczą aktywnie
w procesach rewitalizacji. Partycypacja ta polega na aktywnym uczestnictwie w działaniach
uzupełniających inwestycje; są to m.in. pomoc w ulepszaniu infrastruktury podwórkowej,np.
nasadzanie drzew i krzewów oraz wypracowanie koncepcji tzw. „podwórkowych
mikroprzedsięwzięć”, czyli uzupełnianiu działań inwestycyjnych o dodatkowe zaplecze np.
ławki, kosze na śmieci itp. „Podwórkowe mikroprzedsięwzięcia” to inicjatywa oddolna
mieszkańców finansowana z projektu.
- z programami aktywności lokalnej, w ramach których organizowane były „Dni sąsiedzkiej
integracji”. Polegały one na organizacji lokalnych (dzielnicowych) imprez, podczas których
mieszkańcy mają okazję się spotkać oraz aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju
atrakcjach. „Dni sąsiedzkiej integracji” pozwalają na poznanie sąsiadów z najbliższego
otoczenia, uświadamiają mieszkańcom danych dzielnic, iż mogą stanowić jedną wspólnotę
lokalną, pozwalają na wypracowanie i skonsolidowanie większej ilości pomysłów w ramach
projektowych mikroprzedsięwzięć.
Raport: RAR Inwestor
Projekt w trakcie realizacji.
W okresie sprawozdawczym przyjęto i objęto wsparciem w projekcie 14 osób. Wsparcie
obejmowało doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia z zakresu aktywizacji
zawodowej, szkolenia zawodowe, subsydiowane zatrudnienie.
Projekt „Moje małe zmiany w kierunku pracy” polega na aktywizacji społeczno-zawodowej
20 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych oraz
nieaktywnych zawodowo) o niskich kwalifikacjach zamieszkujących Rudę Śląską –
w szczególności obszary rewitalizowane (min. 30% uczestników) i znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu przynależności do wskazanych grup
(osoby powyżej 50 roku życia osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne.
Projekt ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia poprzez udzielenie
kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego tj. doradztwa zawodowego, psychologicznego,
warsztatów poszukiwania pracy, indywidualnie dopasowanych szkoleń zawodowych oraz
finalnie zdobycia pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia. Projekt swoim obejmuje
wyłącznie osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z Rudy Śląskiej.
Raport: RAR Inwestor

Rezultat został
całkowicie
osiągnięty
(100%). Projekt
w realizacji.

Wskaźnik „liczba
osób które uzyskały
kwalifikacje po
opuszczeniu
programu” został
osiągnięty.
Wskaźnik „odsetek
uczestników, którzy
podejmą pracę
w okresie do 3 m-cy
po zakończeniu
udziału
w programie”
jest w trakcie
monitorowania.
Projekt w trakcie
realizacji.

6

U.13.4. Termomod.
budynków mieszkalnych
poprzez docieplenie
przegród bud. wraz z wyk.
dla każdego budynku
lokalnej instalacji c.o. z
kotłem gazowym (budynki
przy ul. Matejki 2, 2A, 2B,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
Mickiewicza 1; Różyckiego
19; Kubiny 31, Kałusa 1;
Sienkiewicza 1, 3;
Dąbrowskiego 7;
Bytomskiej 39 – 41; Wita
Stwosza 3;Hallera 10

7

U.13.8 Zmniejszenie
niskiej emisji poprzez
termomod. budynków
mieszkalnych,
modernizację obiektów
i podniesienie jakości
technicznej budynków,
odnawialne źródła
energii, wymianę źródeł
ciepła w podobszarach
rewitalizacji

308 221,20 (dot.
Hallera 10)

7 318 693,43

W trakcie realizacji. Wykonano termomodernizację budynku w zakresie ocieplenia ścian
zewnętrznych wraz z cokołem, ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji, wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej, dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

878 047,62

5 251 098,84

Wykonano dokumentację projektową oraz docieplenie dla budynków przy ul. Katowickiej
148 a oraz 148 b.

463 000,00

463 000,00

Wykonano termomodernizację budynku w zakresie ocieplenia dachu, ocieplenia ścian
zewnętrznych wraz z cokołem, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania izolacji
przeciwwilgociowej, dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rezultat został
osiągnięty
częściowo

Raport: MPGM TBS Sp. z o.o.
Produkty projektu:
- liczba
zmodernizowanych
energetycznie
budynków: 3
Rezultaty projektu:
- szacowany roczny
spadek emisji gazów
cieplarnianych:
47,12000 tony
równoważnika CO2,
- ilość
zaoszczędzonej
energii cieplnej:
497,66100 GJ/rok.

Raport: MGSM Perspektywa, MPGM TBS Sp. z o.o.

8

U.5.6. Ruda Śląska –
koPALnia możliwości

444 817,99

444 817,99

W ramach projektu podjęto realizację trzech programów aktywności lokalnej, tj.:
1. PAL dla mieszkańców Nowego Bytomia i Chebzia ze świetlicą na Kaufhausie przy
ul. Pileckiego 23/02,
2. PAL w dzielnicy Ruda ze świetlicą przy ul. Bujoczka 12,
3. PAL dla osób z problemem bezradności opiekuńczo-wychowawczej ze świetlicą przy
ul. Bujoczka 12.
Dotychczas projekt realizowany był częściowo ze względu na rozprzestrzeniającą się
pandemię korona wirusa, opóźniającą się ocenę merytoryczną i brak informacji o przyznaniu
dotacji.
W ramach PAL dla osób z bezradnością kontrakty socjalne podpisało 28 osób (23K, 5M).
Rodziny objęte były intensywną pracą socjalną, usługami asystentów rodzin,
a przedstawicielki rodzin dodatkowo brały udział w grupach samopomocowych.
Ponadto, kontrakty socjalne podpisało 31 uczestników/czek PAL na osiedlu Kaufhaus
(26K, 5M) oraz 34 osoby w dzielnicy Ruda (32K, 2M) w ramach których przez cały rok
objęci/te byli/ły pracą socjalną oraz uczestniczyli/ły w cyklicznych spotkaniach
świetlicowych z animatorami lokalnymi (średnio 2 razy w tygodniu), w wyjściu do instytucji
kultury oraz w wyjazdach edukacyjno – integracyjnych (Ogród Botaniczny w Mikołowie
Bujakowie, Park Krajobrazowy i Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach, Zespół
Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie, Jezioro w Tychach Paprocanach).
Ponadto, w ramach animacji lokalnej zorganizowano:
- szósty sezon amatorskiej ligi piłki nożnej dla młodzieży Asfalciok Liga Fusbal na Kaufhausie
wraz z finałowym Turniejem o Puchar Dyrektora MOPS oraz siódmy Turniej Mikołajkowy;
- wydarzenie plenerowe Odpust u Alberta;
- zajęcia ogrodowe w ogródkach społecznych prowadzonych przy świetlicach;
- zapewniono kontynuację darmowych usług punktu pralniczego i łaźni na Kaufhausie;
- kontynuowano współpracę z duszpasterzem osiedla w zakresie spotkań z mieszkańcami,
organizowania nabożeństw w świetlicy, wyjazdów edukacyjno - integracyjnych czy wigilii.
Raport: MOPS/PAL

9 318 843,78

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych wparciem:
93.

P.13.2 Renowacja podwórka przy ul. Sienkiewicza 11-13

35

P.13.2 Renowacja podwórka przy ul. Matejki 2-12

36

P.13.2 Renowacja podwórka przy ul. Matejki 7-9

37

P.13.13. Trakt Rudzki 1 – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska – skwer przy ul. Czajkowskiego

38

P.13.13. Trakt Rudzki 1 – rozwój zielonych przestrzeni miasta Ruda Śląska – skwer przy ul. Tuwima

39

Rozdział III
Inne działania realizowane w obszarach rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska.
Poniższa tabela zawiera wykaz projektów, które nie wynikają wprost z Programu, jednak realizują cele i założenia GPR

LP

1

NR I NAZWA PROJEKTU

Ruda Śląska dla rodzin

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZD.
(brutto
w zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

156 327,88

156 327,88

W ramach projektu podpisano 46 kontraktów socjalnych (36K, 10M) z osobami z bezradnością
opiekuńczo-wychowawczą. Rodziny objęte były intensywną pracą socjalną, usługami
asystentów rodzin i opieką pedagoga, a ponadto przedstawicielki rodzin dodatkowo brały
udział w zajęciach grup samopomocowych „Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko”, „moc-E”
i „Rudzkie warsztatowo”.
Realizację kontraktów nadzorowało dwóch pracowników socjalnych (finansowanych ze
środków MOPS). Realizację projektu w znacznym stopniu utrudniała rozprzestrzeniająca
się pandemia koronawirusa, w efekcie której zaplanowane w projekcie warsztaty oraz
integracyjne działania środowiskowe zostały przesunięte na termin późniejszy.
Ponadto, w ramach ww. projektów 11 rodzin otrzymało przydział mieszkania socjalnego
wyremontowanego w ramach projektu ZIT „Adaptacja lokali mieszkalnych i użytkowych
na mieszkania socjalne w Rudzie Śląskiej – etap I i II” współfinansowanego z EFRR w ramach
10.2.1. RPO WSL Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury usług społecznych – ZIT.
Raport: MOPS

POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH
W KARCIE
PROJEKTU/
w przypadku ich
braku, inne dane
ilościowe
i jakościowe,
prezentujące
poziom
i skalę realizacji
Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych wparciem:
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2

„Rudzka mAPPka"

-

-

3

Wydawnictwo muzealne
„Warto było walczyć,
warto było czekać"

-

-

W 2020 r. Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej zrealizowało projekt pod nazwą „Rudzka
mAPPka", dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Kultura w sieci!". Od października 2020 r. można pobrać na swój telefon „Rudzką mAPPkę".
Jest to aplikacja webowa, którą można przeglądać na komputerze oraz mobilną
z interaktywną mapą miasta działającą na smartfonach.
Aplikacja ma zachęcić do zapoznania się z dziejami miasta i stanowić pewną bazę
wiadomości sugerując i umożliwiając rozpoznanie terenu. „Rudzka mAPPka" to
aplikacja przedstawiająca informacje o najważniejszych zabytkach, miejscach
historycznych i obiektach przemysłowych, nawet tych Już nieistniejących, w Rudzie
Śląskiej. Prezentuje także znane rudzkie postacie oraz znamienite rody, które wywarty
ogromny wpływ na rozwój miasta. Znajdziemy w niej wiele informacji, ciekawostek
etnograficznych i historycznych, legend, a także propozycje spacerowych tras po
najciekawszych zakątkach każdej z dzielnic.
Raport: Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej
Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej
w dniu 19.10.2018 r. Rok 2018 był Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej. Wpisując się w cykl wydarzeń
z tej okazji Muzeum Miejskie zorganizowało konferencję pod tytułem Warto było walczyć,
warto było czekać, która odbyta się w dniu 19.10.2018 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Rudy
Śląskiej. Miała na celu przybliżenie wszystkim zainteresowanym historii Górnego Śląska na
tle odradzającego się w 1918 roku państwa polskiego z rożnymi jej wątkami i aspektami.
Pozostałe realizacje - współpraca:
1. Porozumienie o współpracy zawarte z Polsko-lrlandzkim Stowarzyszeniem Edukacyjnym
(Polish-Irish-Educational Association) i Rudzkim Stowarzyszeniem Przyjaciół Irlandii „Czarna
Koniczyna" - przedmiotem porozumienia jest deklaracja współpracy przy organizacji
cyklicznej imprezy kulturalnej pod nazwą „Festiwal Polska Eire".
2. Bieżąca współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami: Rudzkim Uniwersytetem III
Wieku, Stowarzyszeniem Pro Fortalicium, Stowarzyszeniem Prochownia 1910,
Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, Stowarzyszeniem Genius Loci, Polskim
Związkiem Filatelistów oddział Ruda Śląska.
Raport: Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej

Bd.

Bd.

4

Wystawa z okazji Roku
Rzemiosła Orzegowskiego
– „Rzemiosło i handel od
początku XX wieku po
dzień dzisiejszy” –
wystawa powstała
z inicjatywy Towarzystwa
Miłośników Orzegowa.
2020.01 (Galeria Czapla)

-

-

Na rok 2020 zaplanowano 44 wydarzenia oraz 6 cyklicznych działań takich jak: ćwiczenia
gimnastyczne, trzy razy w tygodniu fitness, zumba i pilates, Klub Szachowy dla Dzieci
i Dorosłych, Kółko Gitarowe, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, spotkania stowarzyszeń
Towarzystwa Miłośników Orzegowa i Śląskiego Związku Pszczelarzy Oddział Ruda Śląska.
Odwołano ze względu na pandemię 34 wydarzenia.
„Rezydencje, kościoły i mauzolea szlachty śląskiej” – wystawa fotografii Reinharda Glomba.
Wernisaż wystawy. 2020.02.21 (Galeria Czapla)

Liczba uczestników:
6

Klub Szachowy KS DORS – rozgrywki i turnieje szachowe dla dorosłych i dzieci (styczeń,
marzec, wrzesień, październik) (Galeria Czapla)

Liczba uczestników:
87

Zumba, fitness, pilates (CIS SO)

Liczba uczestników:
687

Koncerty: „Śpiewomy familijnie po ślonsku” – luty, marzec - (CIS SO)

Liczba uczestników:
73

Wycieczki do biblioteki i Galerii Czapla dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Wesołej Rodzinki.
Dzieci zwiedzały wystawę fotografii. Zaprezentowano poszczególne plansze z dawnymi
rezydencjami szlachty śląskiej nawiązując do historii Joanny Griczik, śląskiego kopciuszka.
Dodatkowo korzystano z książki Waldemara Cichonia „Zdarzyło się na Śląsku”. Zwieńczeniem
spotkania były prace rysunkowe dzieci. (CIS SO, Galeria Czapla)

Liczba uczestników:
60

„Zajęcia relaksacyjne z przyrządami” – zajęcia gimnastyczne poprowadziła Katarzyna
Wolniewicz w ramach cyklu spotkań „Aktywnie&Fit z Kasią na wiosnę” 2020.03.03 (CIS SO)

Liczba uczestników:
11

Spotkania stowarzyszeń: Towarzystwo Miłośników Orzegowa oraz Śląski Związek Pszczelarzy
Koło Ruda Śląska, styczeń, luty, marzec, wrzesień. (Galeria Czapla, CIS SO)

Liczba uczestników:
139

Rudzki Klub Mam. Spotkania styczeń, luty. (CIS SO)

Liczba uczestników:
80

Wszystkie imprezy zamieszczone w tabeli są realizowane w ramach działalności Centrum
Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nakłady ponosi MBP.

5

KakauSzale –
Fest Literacki
Stacja Biblioteka Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej

1 774,50

31 702,37

Raport: Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów - Miejska Biblioteka Publiczna
w Rudzie Śląskiej
Zrealizowano w formie on-line.
Materiały dostępne na stronie: http://biblioteka.r-sl.pl/ oraz na platformie youtube.
Finał konkursu im. ks. Norberta Bonczyka.
Uroczyste wręczenie nagrody MBP TABULKI, czyli tytuł Optimus Auctor Silesianus Anno
Domini MMXX oraz koncert Wiktorii Mrugacz.
Prezentacja autorska, wernisaż poetycki Gałuszka&Pilawa
Prezentacje wydawnicze
Raport: MBP

Bd.

6

Industriada Natura
w przemyśle Stacja
Biblioteka Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej

4 691,76

8 202,93
Od 2019 r.

7

Zmniejszenie niskiej
emisji dla budynków przy
ul. Lecha

445 613,10

1 677 809,75

8

Modernizacja boiska
do piłki siatkowej
i badmintona na ulicy
Bytomskiej 8 Ruda Śląska
- Orzegów

134 253,33

134 253,33

9

Modernizacja
infrastruktury sportowej
SP23 im. Jana Brzechwy
w Rudzie Śląskiej

261 923,70

261 923,70

10

Modernizacja instalacji
gazowej w budynku
ZSZ-P nr 1

77 791,92

77 791,92

11

Modernizacja budynku
szkolnego wraz z poprawą
standardu użytkowania
ZSP-2 przy ul. Glinianej 2

451 180,02

550 838,71

12

Budowa szybu windowego
wraz z przebudową
klatki schodowej
i dachu w budynku szkoły
przy ul. Bujoczka.

799,50

889 422,48

Zrealizowano w formie on-line.
Opowieści z mchu (online) – warsztaty kreatywne
Szklane ogrody (online) – warsztaty kreatywne HIT
Wystawa filatelistyczna (online) – wystawa
Joga w Bibliogrodzie – warsztaty
Komisorz Hanusik na Chebziu – występ
"Zielone miasto – zielony Śląsk" – konkurs fotograficzny – konkurs
Z kamerą wśród książek – zwiedzanie fabularyzowane
Znacie? To posłuchajcie. – koncert zespołu Tomasza Garbasa
Raport: MBP
W trakcie realizacji. Wykonano docieplenie budynku przy ul. Lecha 8 oraz opracowano
dokumentację projektową budynków przy ul. Lecha 1, 8.
Raport: MGSM Perspektywa
W ramach zadania zmodernizowano boisko wielofunkcyjne do siatkówki i badmintona
zastępując zdegradowaną nawierzchnię asfaltową nawierzchnią poliuretanową.
Zamontowano również piłkochwyty, a chodnik szutrowy utwardzono kostką betonową.
Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
Raport: Wydział Inwestycji
W ramach zadania wymieniono ogrodzenie terenu oraz zmodernizowano infrastrukturę
sportową. Istniejące boisko wielofunkcyjne zostało pokryte nawierzchnią poliuretanową,
wymieniono nawierzchnię bieżni do sprintu oraz odbudowano zeskocznię do skoku w dal.
Dodatkowo wymieniono piłkochwyty, ławki oraz kosze na śmieci. Istniejące ciągi piesze
otrzymały nową nawierzchnię z kostki betonowej typu Holland. Zadanie zrealizowano
w ramach budżetu obywatelskiego.
Raport: Wydział Inwestycji
W ramach inwestycji wykonano demontaż zabudowanego osprzętu w kotłowni olejowej wraz
z przezbrojeniem kotła na gaz ziemny, zamontowano osprzęt w kotłowni wraz z niezbędnymi
materiałami instalacyjnymi oraz wykonano rozruch kotłowni wraz z regulacją kotła gazowego.
Raport: Wydział Inwestycji
Zakres obejmował wymianę przyłączy kanalizacyjnych, tj. sanitarnej i deszczowej na terenie
szkoły.
Raport: Wydział Inwestycji
Zakres robót obejował:
-przebudowę ciągu komunikacji pionowej w budynku wraz z budową szybu windy
i montażem dźwigu osobowego,
-przebudowę i zmianę pokrycia dachu.
Nowoczesne szkoły dla zawodów przyszłości w Rudzie Śląskiej ZSP nr 1
Raport: Wydział Inwestycji

Bd.

Bd.

Bd.

Bd.

Bd.

Bd.

Bd.

13

14

15

16

ŻYJ ZDROWO NA
SPORTOWO - budowa
siłowni napowietrznej
przy Zespole Szkół nr 7
w Rudzie Śląskiej
Prowadzenie nadzoru
i wykonywanie funkcji
kontrolnych nad
orzekaniem
o niepełnosprawności
i jego stopniu

150 620,00

150 620,00

11 229,90

11 229,90

Zmiana pokrycia
dachowego terenów
targowych przy
ul. Kupieckiej
w Rudzie Śląskiej
Dostosowanie SP6
do wymogów
przeciwpożarowych

27 060,00

27 060,00

314 227,49

314 227,49

W ramach zadnia wybudowano siłownię napowietrzną. Zadanie zrealizowano
w ramach budżetu obywatelskiego.
Raport: Wydział Inwestycji
Opracowano dokumentację projektową.

Bd.

Bd.

Remont części budynku przy ul. Jadwigi Markowej 20 a

Raport: Wydział Inwestycji
Zgodnie z postanowieniem PINB nr 39.02.2020 r. opracowano ekspertyzę budowlaną
zadaszenia terenów targowych przy ul. Kupieckiej. Zgodnie z wydanymi zaleceniami
ekspertyzy, PINB wydał postanowienie o usunięciu nieprawidłowości.
Raport: Wydział Inwestycji
W ramach prac wykonano wydzielenie oddziałów przedszkolnych ściankami pożarowymi oraz
drzwiami o stosownej odporności pożarowej, wymieniono wykładziny podłóg na niepalne,
zapewniono dodatkowe wyjście ewakuacyjne, zabudowano oświetlenie ewakuacyjne
i oświetlenie awaryjne, zabudowano dodatkowy hydrant oraz przeprowadzono remont
sanitariatów.
Raport: Wydział Inwestycji

2 037 493,10

Bd.

Bd.

Rudzka mAPPka

Okładka publikacji poświęconej renowacji podwórek
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Modernizacja infrastruktury sportowej przy SP6 w Rudzie Śląskiej

Modernizacja infrastruktury sportowej przy SP23 w Rudzie Śląskiej

46

Modernizacja infrastruktury sportowej i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych przy ZS7 w Rudzie Śląskiej
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Poza wyżej opisanymi projektami, warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o kilku projektach,
w których Miasto uczestniczyło - pomimo trudnej sytuacji - projekty idealnie wpisują się w realizację
procesu rewitalizacji w Rudzie Śląskiej. Jest to dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie
kształtowania przestrzeni publicznych, terenów zielonych, przy uwzględnieniu usług ekosystemowych
i zmian klimatycznych. Należy wymienić uczestnictwo miasta w projekcie UrbanLinks 2 Landscape UL2L – współfinansowanego z programu INTERREG EUROPE, którego polskim partnerem jest Park
Śląski. Ponadto w projekcie uczestniczą partnerzy z całej Europy1 oraz interesariusze na poziomie
regionalnym2.

Głównym celem projeku UrbanLinks 2 Landscape (UL2L) realizowanego w ramach unijnego programu
INTERREG EUROPE jest wymiana i upowszechnienie dobrych praktyk oraz promocja innowacyjnych
rozwiązań z dziedziny rekultywacji nieużytków poprzez tworzenie w ich miejscu wielofunkcyjnych,
publicznych terenów zielonych. Zielona infrastruktura wraz z obiektami dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego znajduje się pod dużą presją miejskiego rozwoju gospodarczego, budowy mieszkań
i zakładów. Ilość tych obszarów stale maleje i są one narażone na niszczenie. Przez to otwarte zielone
przestrzenie stają się coraz bardziej pożądane, a ich wartość dla zurbanizowanych miast rośnie.
Naturalne zasoby uznawane za kapitał powinny być uwzględniane, doceniane i finansowane w ramach
programów rozwoju. Równolegle muszą być także efektywnie zarządzane, aby móc służyć
zmieniającym się potrzebom, celom i funkcjom oraz być miejscem takich usług, które korzystnie
wpływają na środowisko. Mają służyć integracji społecznej, polepszaniu samopoczucia i zdrowia
mieszkańców, a także zwiększać wartość ekologiczną i potencjał do rozwoju gospodarczego oraz
tworzenia nowych miejsc pracy. Teza ta znalazła odzwierciedlenie w unijnych, krajowych,
regionalnych i lokalnych programach strategicznych i operacyjnych. Jest także jednym z celów
zrównoważonego rozwoju „Strategii Europa 2020”.
W ramach działań zmierzających do efektywnego rozwoju takich obszarów, w projekcie UrbanLinks 2
Landscape (UL2L) wyodęrbniono główne linie tematyczne: usługi ekosystemowe, łagodzenie zmian
klimatu, miejskie rolnictwo, aktywne formy wypoczynku.
W efekcie Miasto podzieli sięswoimi doświadczeniami w kształtowania zdegradowanych przestrzeni
w kierunku zielonym, ale rownież pozna inne doświadczenia europejskie w tym zakresie.
1

Rhineland regional Council (DE), Umbria Regional Authority (IT), Surrey County Council (GB), Kristianstad Munipality (SE),
Schloss Dyck Foundation (DE), Kuldiga District (LT).
2

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego oraz Departament Rozwoju Regionalnego), Urząd Miasta Ruda Śląska, Urząd Miasta Jaworzno, Urząd Miasta
Mysłowice, Urząd Miasta Radzionków, Geosfera Jaworzno, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych w Katowicach, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, Śląski Ogród Botaniczny, Politechnika Śląska,
Rada ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego.
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Kolejnym projektem, w którym uczetniczy Ruda Śląska, jest SALUTE 4 CE, realizowanego w ramach
program INTERREG Central Europe, gdzie liderem jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
w Katowicach. SALUTE4CE to Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów
w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury.
Idea projektu SALUTE4CE realizowanego w ramach Programu INTERREG dla Europy Środkowej polega
na wykorzystaniu niewielkich powierzchni na terenie miasta dla realizacji nasadzeń zieleni. Projekt
będzie szeroko promował ideę przywracania roślinności rodzimej. Koncepcja polega na punktowym
działaniu na tkance miejskiej przez wprowadzanie zieleni, aby uzyskać efekt poprawy estetyki,
jakości życia, komfortu termicznego a także wzmocnienia usług ekosystemowych na terenie miasta.
Warunkiem uzyskania tego efektu jest duża liczba tych punktów, podobnie jak w medycznej
akupunkturze. Przewiduje się ścisłą współpracę z mieszkańcami od początku opracowywania
koncepcji, aby rozwinąć w nich odczucie współwłasności pomysłu i odpowiedzialności za opiekę nad
tymi miejscami w przyszłości. Skład konsorcjum jest również międzynarodowy3.

W najbliższym czasie Ruda Śląska w ramach projektu – przy współpracy z ekspertami – opracuje dla
kilku istotnych przestrzeni w centrum tzw. action plan – wytyczne, jak postępować przy ich
rewitalizacji mając na względzie zieleń, koszty jej utrzymania oraz dobór gatunkowy.
Ponadto, własnym nakładem, przy współpracy z Rudzką Agencją Rozwoju INWESTOR, wydany został
podręcznik dobrych praktyk Kształtowanie przestrzeni publicznych w Rudzie Śląskiej na przykładzie
wybranych podwórek. Jest to próba podsumowania projektu – Programu Renowacji Podwórek,
która wskazuje te elementy w zrealizowanym projekcie, które nalezy uznać za sukces, ale też te,
które były porażką.
Miasto Ruda Śląska nawiązało również ścisłą współpracę z Miastem Bytom w zakresie wspólnej
realizacji projektów dotyczących rozwoju błękitnko-zielonej infrastruktury, w szczególności
w otulinie Doliny rzeki Bytomki. Głównym elementem projektu jest przywrócenie zdolności do
samooczyszczania rzeki, poprawa jej parametrów, poprawa jakości powietrza, ochrona ekosytemu,
kreacja ścieżek pieszych i rowerowych, próba dowiązania do Traktu Rudzkiego. Nawiązano
ponadto współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych w Katowicach, Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie.

3

Miasto Chorzów, Śląski Ogród Botaniczny, Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Dresden,
Niemcy, Thuringia – Impulsregion, Niemcy, Leading Innovation and Knowledge for Society, Włochy, Development Agency
LAMORO, Włochy, Municipality of Alessandria, Włochy, Institute for Sustainable Development of Settlements, Czechy, Miasto
Liptovsky Mikulas, Słowacja.
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Dolina Bytomki wraz z otuliną – widziana z drona

50

W roku 2020 podjęto próbę wykonania zdjęć w celach inwentaryzacyjnych, informacyjnych
za pomocą drona z kamerą termowizyjną terenów zdegradowanych, poprzemysłowych oraz
rekreacyjnych w mieście (zdjęcia takie dają znacznie szerszą perspektywę stanu faktycznego) z uwagi na skalę miasta, prace te będą kontynuowane w 2021 r.

51

Poniższe fotografie, wykonane kamera termowizyjną, prezentują Plac Jana Pawła II w Nowym
Bytomiu. Różnica temperatur w okresie letnim sięga ponad 20 0C – gdzie kolor ciemnofioletowy
to fragmenty zieleni, tam też jest najchłodniej, natomiast kolor żółty to nawierzchnie betonowe,
granitowe, tutaj temperatura jest najwyższa.
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Rozdział IV
Tabela wskaźników realizacji celów GPR
Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą najistotniejsze wskaźniki, dla których podano określoną wartość. Całkowita wartość dla wszystkich wskaźników za
okres ostatnich trzech lat będzie zawierała ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030, która będzie opracowana
w 2021 roku.
CELE
STRATEGICZNE

Wzmocnienie
kapitału
społecznego
obszaru
rewitalizacji,
zintegrowania
wspólnot
sąsiedzkich
i społeczności
lokalnych

WSKAŹNIKI

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

ŹRÓDŁO DANYCH

Udział osób korzystających z pomocy
społecznej w ludności ogółem (K)

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej

Liczba osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie (P)

Urząd Miasta Ruda Śląska,
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej,
Rudzka Agencja Rozwoju
„INWESTOR” Sp. z o.o.

monitorowane na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu

Liczba osób pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu projektu(R)

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

monitorowane na podstawie
dok. potwierdzających
podjęcie pracy lub
działalności gospodarczej

Liczba środowisk objętych
programami aktywności lokalnej (R)

Miejski Osrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej,
Rudzka Agencja Rozwoju
„INWESTOR” Sp. z o.o.

monitorowane
na podstawie protokołów
z prowadzonego projektu

Liczba osób dotkniętych bezrobociem
długotrwałym (K)

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

Liczba zrealizowanych zajęć,
warsztatów, szkoleń, kursów itp. (P)

Urząd Miasta Ruda Śląska,
Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej, NGO’s

monitorowane na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, które
skorzystały z usług społecznych
w programie (R)

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej

monitorowane na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu

TENDENCJA

INSTYTUCJA,
JEDNOSTKA
WIODĄCA

WARTOŚĆ
W 2019 R.

WARTOŚĆ
W 2020 R.

MOPS

-

2 973

MOPS

-

223

PUP

-

81

MOPS

-

104

PUP

128

51

PUP

53

63

MOPS

-
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CELE
STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

Liczba osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych, objętych
wsparciem w projekcie (P)
Liczba osób pracujących, łącznie
z prowadzącymi działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu programu
(R)
Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu
(R)
Liczba osób (zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym)
poszukujących pracy/
uczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu/ pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na własny
rachunek)
po opuszczeniu programu (R)
Wzrost poziomu
zatrudnienia
i atrakcyjności
gospodarczej
obszaru
rewitalizacji

Liczba przeprowadzonych
warsztatów, zajęć, kursów, szkoleń
itd. (P)
Liczba utworzonych miejsc pracy,
w tym ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności
gospodarczej (R)
Liczba osób, które otrzymały środki
na podjęcie działalności gospodarczej
w projekcie (P)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie (P)

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

ŹRÓDŁO DANYCH

Śląski Inkubator
Przedsiębiorczości
Sp.z o.o., PUP, Rudzka
Agencja Rozwoju „INWESTOR”
Sp. z o.o.
Śląski Inkubator
Przedsiębiorczości
Sp. z o.o., PUP, Rudzka
Agencja Rozwoju „INWESTOR”
Sp. z o.o.
Śląski Inkubator
Przedsiębiorczości
Sp. z o.o., PUP, Rudzka
Agencja Rozwoju „INWESTOR”
Sp. z o.o.

monitorowana na podstawie
dokumentów
potwierdzających
rozpoczęcie udziału
w projekcie
monitorowane na podstawie
dokumentów
potwierdzających podjęcie
pracy lub działalności
gospodarczej

TENDENCJA

INSTYTUCJA,
JEDNOSTKA
WIODĄCA

WARTOŚĆ
W 2019 R.

WARTOŚĆ
W 2020 R.

117

269

63

184

37

117

PUP

63

81

PUP

53

116

PUP

63

184

-

21

-

163

monitorowane na podstawie
dokumentów
potwierdzających uzyskanie
kwalifikacji

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

Śląski Inkubator
Przedsiębiorczości
Sp. z o.o., PUP, Rudzka
Agencja Rozwoju „INWESTOR”
Sp. z o.o.
Śląski Inkubator
Przedsiębiorczości
Sp. z o.o., PUP, Rudzka
Agencja Rozwoju „INWESTOR”
Sp. z o.o.
Śląski Inkubator
Przedsiębiorczości
Sp. z o.o., PUP
Śląski Inkubator
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,
Rudzka Agencja Rozwoju
„INWESTOR” Sp. z o.o.

monitorowane na podstawie
protokołów
z prowadzonego projektu
monitorowane na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu
monitorowane na podstawie
protokołów z prowadzonego
projekt
Umowy najmu powierzchni
w Inkubatorze

CELE
STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków
podłączonych do sieci ciepłowniczej /
gazowej/ wyposażonych w instalację
fotowoltaiczną /kolektory słoneczne
(P)
Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej
emisji (R)
Modernizacja
starej zabudowy
mieszkaniowej
i jej
bezpośredniego
otoczenia
w centrach
dzielnic

Kreowanie
nowych
aktywności
zachowujących,
eksponujących
i rozwijających
dziedzictwo
kulturowe
i postindustrialne
miasta

ŹRÓDŁO DANYCH

Protokół odbioru robót

Urząd Miasta Ruda Śląska

Protokół odbioru robót

TENDENCJA

INSTYTUCJA,
JEDNOSTKA
WIODĄCA

WARTOŚĆ
W 2019 R.

WARTOŚĆ
W 2020 R.

Wydział
Ochrony
Środowiska
i Górnictwa,
MPGM

24

4

Wydział
Ochrony
Środowiska
i Górnictwa

monitorowanie na
podstawie protokołu
pomiaru liczby
osób korzystających
z efektów realizacji
projektu

Liczba osób korzystających
z infrastruktury objętej wsparciem
(R)

Wydział
Ochrony
Środowiska
i Górnictwa

249 szt.

Ok. 420 (na
podstawie
wniosków
o dotację)

-

5002

10 szt.
Wykonano
nasadzenie
291 szt.
drzew
(brak
wskaźnika)

7 szt.
Wykonano
nasadzenie
300 szt.
drzew
(brak
wskaźnika)

15,74 ha

12,7 ha

Liczba /powierzchnia terenów
poddanych rekultywacji [szt./ha] (P)

Urząd Miasta Ruda Śląska

Protokół odbioru robót

Powierzchnia obiektów objętych
rewitalizacją w m2 (P)

Urząd Miasta Ruda Śląska

Protokoły odbioru robót

Liczba oznakowanych obiektów
zabytkowych (R)

Urząd Miasta Ruda Śląska

Monitorowane na
podstawie raportu
z realizacji projektu

Miejski
Konserwator
Zabytków

140

150

Liczba odrestaurowanych
i udostępnionych dla przyszłych
pokoleń obiektów dziedzictwa
kulturowego (zabytków) (P)

Urząd Miasta Ruda Śląska

Protokoły odbioru robót

Miejski
Konserwator
Zabytków

17

1

Rozdział V
Podsumowanie
Mając na uwadze powyższe dane oraz pozyskane informacje, łącznie rewitalizacji poddano 12,7 ha
(nie licząc kilkunastu mniejszych inwestycji, gdzie powierzchnia nie miała większego znaczenia),
w tym działania rekultywacyjne, prowadzone przez Miasto. Całkowita wartość 47 zadań
realizowanych w ramach GPR, a także innych inicjatyw, projektów, przedsięwzięć, które realizują
cele określone w dokumencie w roku 2020 to szacunkowy koszt 38 316 750,54 zł.
Pokazuje to szeroki zakres oraz zasięg przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które udało się
z powodzeniem zrealizować oraz zakończyć.
W roku 2020 projekty P.13.2. Przebudowa i nowe zagospodarowanie wybranych podwórek i skwerów
na terenie miasta Ruda Śląska metodą partycypacyjną oraz P.13.16. Ruda Śląska stawia na podwórka
– integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa społeczności lokalnych zostały całkowicie
zakończone. Najistotniejszym jest zakończenie I etapu Programu Renowacji Podwórek – część
infrastrukturalna i część społeczna. Zakończono prace przy trzech ostatnich przestrzeniach:
Sienkiewicza 11, 13, 13A, Matejki 2-12 oraz Matejki 7, 9, Górnicza, Wesoła o łącznej powierzchni
3,2 ha.
Poza tym, do najistotniejszych zaliczyć należy: zadanie nr 1 Zieleniec przy ul. Nowary i Czajkowskiego
– Trasa Św. Wawrzyńca i zadanie nr 2 Park industrialny – zieleniec i siłownia przy ul. Katowickiej
i Tuwima w ramach Traktu Rudzkiego (łącznie 4,7 ha) oraz działania wokół Koksowni Orzegów, gdzie
powierzchnia poddana rekultywacji wynosi 4,82 ha, natomiast powierzchnia biologicznie czynna
wynosi 3,93 ha. Można zatem śmiało stwierdzić, że Trakt Rudzki w części dzielnicy Wirek został
zrealizowany w całości.
Ponadto, już poza GPR ale w jego obszarze, zmodernizowano kilkanaście obiektów oświatowych wraz
z infrastrukturą sportową, jak chociażby obiekty przy Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej
nr 23 czy przy Zespole Szkół nr 7.
Dużej części projektów - w tym również społecznych - z uwagi na trudną sytuację pandemiczną
spowodowaną szalejącym na całym świecie wirusem COVID 19 nie udało się zrealizować,
lub w najlepszym przypadku zrealizowano jakąś część większego projektu.
Zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.126.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.10.2020 r. w prawie
określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda
Śląska, Komitet Rewitalizacji wspiera działania Prezydenta Miasta w obszarze działań związanych
z rewitalizacją Miasta Ruda Śląska oraz stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji
z organami gminy. Ponadto, Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta
w sprawach dotyczących GPR oraz oceny i przebiegu procesu rewitalizacji.
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W dniu 8 listopada 2020 r. upłynęła pierwsza, dwuletnia kadencja Komitetu Rewitalizacji.
W „pandemicznym” roku 2020 posiedzenie wyjazdowe, planowane na 19.03.2020 r. w siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kubiny 24 w Rudzie Śląskiej – Wirku ze względu na obostrzenia,
nie odbyło się. W związku z zaistniałą sytuacją zorganizowano w dniu 27.05.2020 r. posiedzenie zdalne
wykorzystując

platformę

Zoom.

Poza

tym,

sprawy

dotyczące

Komitetu

były

załatwiane

korespondencyjnie. Jesienią odbyło się jeszcze ostatnie, podsumowujące kadencję Komitetu
posiedzenie zdalne. Ponadto, w roku ubiegłym Komitet pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie
z realizacji zadań Gminnego Programu Rewitalizacji za rok 2019 r.
W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatów na członków, w grudniu 2020 r. został powołany na
drugą – trzyletnią kadencję Komitet Rewitalizacji. Zarządzeniem nr SP.0050.1.66.2020 Prezydenta
Miasta Ruda Śląska z dnia 31.12.2020 powołany został Zespół w składzie:
1. Sektor społeczny - Adam Kowalski, Eugeniusz Koziołek, Jan Krawczyk, Marcin Makieła,
Monika Nizioł, Karol Pieter, Roman Prusak, Rafał Wypior.
2. Sektor gospodarczy - Henryk Gil, Katarzyna Wochnik.
3. Sektor publiczny - Michał Adamczyk, Anna Koźlik, Marta Lip-Kornatka, Krzysztof Piechaczek,
Katarzyna Szindler.
Przewodniczącym Komitetu wybrany został Rafał Wypior, natomiast jego zastępcą Michał Adamczyk.

Grażyna
Dziedzic
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„Dobrze zaprojektowane miasto jest jak dobra impreza ludzie zostają dłużej, niż jest to naprawdę konieczne,
ponieważ dobrze się bawią”.
Jan Gehl

Zapraszam do śledzenia naszego profilu rewitalizacyjnego na Facebooku

https://www.facebook.com/rewitalizacjaRudaSlaska/

Opracował: Michał Adamczyk
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