
WYKAZ PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA  

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA RUDA ŚLĄSKA NA 2021 r. 

 

WYKAZ ZADAŃ DUŻYCH 

ID nazwa projektu charakter zadania lokalizacja opis 

6 Więcej „kocich oczek”  
w mieście – bezpieczniejsi piesi 
w Rudzie Śląskiej 

Zadanie twarde Przejścia dla pieszych – ulice: 
1. Halembska – Alberta Pakuły 
2. Kłodnicka hala MOSiR  

– Biedronka  
3. 1 Maja – Olszynowa 
4. Oświęcimska przy SP nr 18  
5. Ks. Ludwika Tunkla przy SP nr 21  
6. Radoszowska – Ignacego 

Łukasiewicza 
7. Joanny przy SP nr 40 bliżej  

ul. Podlas 
8. Karola Goduli – Bytomska  

przy Starej Drukarni 
9. Katowicka – Ryszarda Siekiela 

obok przejścia wyposażonego 
już w „kocie oczka” 

10.Górnośląska – Skowronków  
przy „Żabce” 

11.Piotra Niedurnego  
przy Santander Bank 

12.Chorzowska – Ratowników  
13.Zabrzańska – Węglowa,  

przed zjazdem w ulicę, jadąc  
z Rudy 1 

14.Pawła – Stara 
15.Karola Goduli – Kopalnia Karol 

przy TESCO 
16.Główna przy SP nr 8  
17.Edmunda Kokota – Jedności  
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Wyposażenie kolejnych przejść dla pieszych  
w mieście w „kocie oczka” ostrzegające o wejściu 
pieszego na przejście.  
Pulsacyjne diody LED "kocie oczka" będą migały, 
gdy pieszy wejdzie na przejście i ostrzegały 
kierowców o jego obecności na przejściu. 



12 Budowa boisk do piłki nożnej  
i koszykówki - Halembska 
Strefa Aktywności Fizycznej 
przy SP 24  

Zadanie twarde Szkoła Podstawowa nr 24,  
ul. Księdza Pawła Lexa 14,  
działka numer: 3632/66 

Halemba Budowa infrastruktury sportowej: boisko do piłki 
nożnej: wymiary pola gry 40 x 20 m, nawierzchnia 
z trawy syntetycznej, piłkochwyty siatkowe, 
bramki juniorskie 5x2 m wraz z siatkami, kabiny 
dla zawodników, oświetlenie LED, kosze na śmieci 
stalowe, boisko do koszykówki: wymiary pola gry 
28 x 15 m, nawierzchnia z poliuretanu, kosze  
do koszykówki, oświetlenie LED montowane na 
elewacji budynku szkoły, ławki bez oparć, kosze 
na śmieci. Montaż kamery obrotowej wraz  
z systemem monitoringu, tablice regulaminowe 
metalowe. 

13 Nowy plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 13  
oraz miejsce do gry w tenisa 
stołowego 

Zadanie twarde Szkoła Podstawowa nr 13, 
ul. Księdza Józefa Niedzieli 61 

Bielszowice Wykonanie nowego placu zabaw, uwzględniającego 
urządzenia dla najmłodszych dzieci, nastolatków 
oraz dzieci na wózkach inwalidzkich, ogrodzonego 
płotem. Wykonanie strefy ze stołami do tenisa 
stołowego oraz strefy relaksu z zadaszonymi 
stolikami i ławkami. Całość będzie monitorowana 
przez system kamer. 

16 Budowa bieżni 
lekkoatletycznej  
wraz z ogrodzeniem 

Zadanie twarde IV Liceum Ogólnokształcące  
im. Herbert Clarka Hoovera, 
ul. Orzegowska 25,  
działka numer: 2662 

Orzegów Wykonanie 100 metrowej, 4 torowej, tartanowej 
bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku  
w dal w ciągu bieżni. Wykonanie ogrodzenia  
z paneli systemowych, w ciągu od linii działki  
przy DPS Senior, wzdłuż tyłu obiektu szkoły. 
Wykonanie i zamontowanie kamiennych stolików 
do gry w szachy, warcaby oraz stołów do ping-
ponga. 

17 Boisko wielofunkcyjne  
przy Szkole Podstawowej nr 8 
im. Miłośników Ziemi Śląskiej 
w Rudzie Śląskiej ul. Główna 1 

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

Wirek Modernizacja istniejącego ogólnodostępnego 
boiska żużlowego i stworzenie na jego miejscu 
nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego  
o nawierzchni poliuretanowej (tartanowej). 
Montaż bramek, ławek i koszy na śmieci. 

20 Skatepark przy Miasteczku 
Ruchu Drogowego 

Zadanie twarde Teren przy Rudzkim Miasteczku 
Ruchu Drogowego w okolicach  
ul. Kolberga,  
działka numer: 4017/249 

Wirek Budowa dużego betonowego skateparku o pow. 
800-900m2 z ok. 10 przeszkodami, w tym  
co najmniej: funboxy, jumpboxy i spine - 
przeszkody do skakania oraz banki, quatery  
i minirampę - do rozpędzania się i sztuczek, bowl - 
fragment zagłębienia do wykonywania sztuczek. 



25 Rewitalizacja obiektu 
sportowego „Tartan Niebieskie 
dachy – Bykowina” 

Zadanie twarde Boisko rekreacyjne  
przy ul. Górnośląskiej 

Bykowina Rewitalizacja obiektu sportowego poprzez 
wyłożenie podłoża tartanowego, wykonanie 
nowego ogrodzenia, postawienie nowych koszy  
do koszykówki, bramek do piłki nożnej.  
Na 1 części podłoża wykonanie gier: grzyb, mini 
droga do jazdy na rowerach itp., montaż stołów  
do tenisa stołowego, stołów do gry w chińczyka 
/szachy, ławek, koszy na śmieci, tablic kredowych, 
tablic kredowych z liczydłem, stojaków 
rowerowych. 

34 Rewitalizacja Skweru Żwirki  
i Wigury w Rudzie 

Zadanie twarde Skwer Żwirki i Wigury,  
działka numer: 2013/35. 

Ruda Rewitalizacja skweru poprzez: zasypanie niecki 
basenowej oraz urządzenie zieleni (bylinami, 
krzewami, krzewinkami wieloletnimi), montaż  
4-5 tablic informacyjnych, prezentujących historię 
dzielnicy (górnictwo, hutnictwo), renowację 
pomnika wraz z punktowym podświetleniem, 
uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego, 
wymianę istniejącej nawierzchni na nową, 
przepuszczalną, dolomitową o drobnej frakcji, 
zakup i montaż dwóch ławek (uzupełnienie)  
oraz koszy na śmieci, zakup i montaż mebli 
miejskich (ławek-huśtawek). 

38 Rowerowy Pumptrack  
na godulskim „Paryżu”,  
czyli rowerowy plac zabaw  
dla małego i dużego,  
dla profesjonalisty  
i początkującego,  
przy osiedlowej ścieżce 
rekreacyjnej 

Zadanie twarde Osiedle „Paryż” ul. Jesionowa  
- obręb placu zabaw 

Godula Budowa rowerowego pumptrack’a wraz z ławką  
dla widzów, specjalnym stojakiem na rowery, 
tablicą informacyjną – regulaminem użytkowania. 

 



WYKAZ ZADAŃ MAŁYCH 

ID nazwa projektu charakter zadania lokalizacja opis 

1 Piramida linowa i inne nowe 
atrakcje na placu zabaw  
przy Rudzkim Miasteczku 
Ruchu Drogowego w Wirku 

Zadanie twarde Plac zabaw przy Rudzkim 
Miasteczku Ruchu Drogowego  
w rejonie ul. Kolberga,  
działka nr: 4072/244 

Wirek Uatrakcyjnienie istniejącego placu zabaw poprzez 
dodanie nowych urządzeń zabawowych: piramidy 
linowej, zestawu zabawowego integracyjnego, 
huśtawki podwójnej z siedziskiem kubełkowym  
dla młodszych dzieci oraz siedziskiem płaskim dla 
starszych dzieci, 2 altanek z ławostołem i koszami 
na śmieci, wykonanie chodnika łączącego parking  
z placem zabaw, ustawienie znaku wskazującego 
drogę do placu zabaw. 

2 Miasteczko u Pszczółek - nauka 
i zabawa przygotowaniem  
do pełnienia ról społecznych  
oraz postawy przyjaciela 
przyrody 

Zadanie twarde Miejskie Przedszkole nr 37, 
ul. Obrońców Westerplatte 7A, 
działki nr: 2684/164, 2697/164, 
2699/164 

Wirek Wzbogacenie placu zabaw o elementy 
symbolizujące życie w mieście - elementy 
zabawowe: domek, domek ze zjeżdżalnią, 
ciężarówka, koparka, statek, warsztat 
mechaniczny, huśtawka pająk. Zbudowanie 
scenerii "pasieki" oraz wymiana ogrodzenia. 

3 "Gdy na niebie słonko świeci, 
na plac zabaw biegną dzieci" 

Zadanie twarde Miejskiego Przedszkola nr 21,  
ul. Licealna 7 

Wirek Budowa funkcjonalnego, atrakcyjnego  
i bezpiecznego placu zabaw - elementy zabawowe: 
zestaw wielofunkcyjny do zabawy, zestaw 
huśtawek, huśtawka wagowa podwójna, huśtawka 
dwuosobowa na sprężynie, karuzela tarczowa. 
Montaż osłony zaciemniającej piaskownicę, ławek, 
kosza na śmieci. 

4 Wymiana ogrodzenia na terenie 
cmentarza komunalnego  
przy ul. 1-go Maja w dz. 
Halemba w Rudzie Śląskiej 

Zadanie twarde Cmentarz komunalny  
ul. 1-go Maja (na wysokości nr 76),  
działka numer 123/6 

Halemba Wymiana ogrodzenia cmentarza komunalnego, 
wykonanie napisu "CMENTARZ KOMUNALNY" 
na murze przy bramie wjazdowej. 

5 Uczmy się i bawmy czyli 
naukowo - sensoryczny plac 
zabaw dla wszystkich n 
a terenie Miejskiego 
Przedszkola nr 47 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

Zadanie twarde Miejskie Przedszkole nr 47  
z Oddziałami Integracyjnymi,  
ul. Szramka 7, 
działki numer: 1481/96, 1486/96, 
1487/96, 1883, 1879 

Bykowina Stworzenie naukowo - sensorycznego placu zabaw: 
montaż urządzeń nawiązujących do świata fizyki. 
Doposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy wóz 
strażacki, karuzela typu trzmiel, bujaki 
sprężynowe, piaskownice. Wykonanie dojścia  
do placu zabaw oraz montaż płotka i furtki  
przed wejściem na plac zabaw. 



7 Street Workout Park 
Bielszowice 

Zadanie twarde Teren przy Orliku,  
ulica Jasna 

Bielszowice Wykonanie niewielkiego obiektu sportowego  
do wykonywania ćwiczeń, głównie z masą 
własnego ciała (gimnastyka, kalistenika), 
pozwalającego rozwijać siłę, dynamikę, 
koordynację ruchową i ogólnie pojętą sprawność 
fizyczną. 

10 Festiwal PolskaÉire w Rudzie 
Śląskiej w roku 2021 

Zadanie miękkie Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej 
im. Maksymiliana Chroboka, 
pomieszczenia i ogrody Miejskiego 
Centrum Kultury im. H. Bisty, 
Stacja Biblioteka 

Ruda, Nowy 
Bytom, Chebzie 

Zorganizowanie Festiwalu PolskaÉire w Rudzie 
Śląskiej, który ma na celu świętowanie przyjaźni 
polsko-irlandzkiej. Całość programu będzie 
urozmaicona motywami związanymi ze śląską 
kulturą regionalną. Proponowany termin festiwalu 
- 2-4 lipca 2021 r. 
UWAGA: Realizacja zadania uwarunkowana 
dokonaniem cesji (na rzecz miasta Ruda Śląska) 
praw do organizacji festiwalu. 

14 Zagospodarowanie terenu 
zewnętrznego na działce  
nr 3829/207 przy budynku 
mieszkalno-usługowym  
ul. Jankowskiego 6 w Rudzie 
Śląskiej - Wirku 

Zadanie twarde ul. Jankowskiego 6,  
działka numer: 3829/207 

Wirek Wykonanie 15 miejsc parkingowych + 1 miejsca dla 
osoby niepełnosprawnej, o nawierzchni z płyt 
ażurowych oraz drogi dojazdowej z kostki 
brukowej. Nasadzenie niskich krzewów oraz 
wysiane trawy. 

18 Bielszowice Trails - etap 2: 
rozbudowa terenowych tras 
rowerowych w Parku Strzelnica 

Zadanie twarde Park Strzelnica  
działki numer: 4109/546, 4151, 
4152 oraz zachodnie części 4161  
i 4167 (bez ingerencji w chodniki). 
W miarę potrzeb północne części 
działek numer: 4169, 4171 i 4172 
tylko celem uzyskania połączenia  
ze ścieżką na nasypie wzdłuż boisk. 
Opcjonalny dostęp do działek 
numer: 4155 i 4158  

Bielszowice Rozbudowa zrównoważonych rowerowych tras 
terenowych Bielszowice Trails o dwie kolejne linie: 
łatwą superflow i trudną natural z elementami 
drewnianymi. 

19 Modernizacja boiska  
do koszykówki/wymiana 
nawierzchni boiska wraz  
z montażem piłkochwytów. 
Boisko przy Szkole 
Podstawowej nr 6  
ul. Bytomska 8 

Zadanie twarde Szkoła Podstawowa nr 6,  
ul. Bytomska 8, 
działka numer: 3030/159 

Orzegów Przebudowa istniejącego boiska do koszykówki 
poprzez: wymianę istniejącej nawierzchni twardej 
(stary asfalt) na nawierzchnię poliuretanową  
o wymiarach 14 x 23 m, montaż koszy (siatki), 
umieszczenie ławeczek, koszy na śmieci, stojaka 
na rowery. 



21 Kolorowy i bezpieczny plac 
zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 27 im. Jana 
Pawła II w Rudzie Śląskiej 

Zadanie twarde Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jana 
Pawła II,  
ul. Zamenhofa 12,  
działka numer: 345/15 

Halemba Wykonanie bezpiecznego i kolorowego placu 
zabaw – elementy zabawowe: zestaw zabawowy, 
busik, straż pożarna, huśtawka potrójna  
z bocianim gniazdem, huśtawka ważka  
na sprężynach, karuzela tarczowa, bujaki pieski  
i koniki, walec wspinaczkowy. Montaż ławek  
i koszy na śmieci. 

23 Ficinus - strefa relaksu Zadanie twarde Teren przy Bibliotece Ficinus, 
działki numer: 2900/165 2902/165 

Wirek Ekspozycja górniczych wagoników jako symbol 
historii - transport dwóch wagoników górniczych  
z terenu kopalni Wujek, odnowienie 
(pomalowanie) i ustawienie wagoników, 
zagospodarowanie skarpy poprzez nasadzenie 
zieleni, montaż schodów i ławek. Urządzenie łąki 
kwietnej, utwardzenie terenu pod funkcję sceny 
artystycznej, montaż urządzeń zabawowych. 

26 DOBRE, BO NASZE… Najlepsze 
Polskie Filmy na dużym ekranie 

Zadanie miękkie Kino Patria ul. Chorzowska 3,  
Ogród przyległy do Miejskiego 
Centrum Kultury  

Nowy Bytom Spotkanie z ciekawymi gośćmi i projekcje 
kultowych polskich filmów. 

27 Budowa wiaty na przystanku 
Bykowina Górnośląska 
Stanowisko 2 (kierunek Wirek) 

Zadanie twarde Przystanek Bykowina Górnośląska 
Stanowisko: 2, 
w rejonie skrzyżowania ulic 
Górnośląskiej i Gwareckiej, 
działka numer: 1952 

Bykowina Montaż wiaty przystankowej. 

28 Zielona przestrzeń dla 
mieszkańców 

Zadanie twarde Skwer przy ul. Furgoła,  
działki numer: 3198/178, 3191/183, 
3197/178, 3190/183, 3199/178, 
3183/177 

Nowy Bytom Rewitalizacja zielonego skweru poprzez remont 
nawierzchni alejek, montaż ławek parkowych, 
koszy na śmieci i koszy na psie odchody, 
karmników oraz urządzenie terenu zielonego  
- ozdobne nasadzenia, pergole. 

30 Czas relaksu w Dolinie 
Kochłówki 

Zadanie twarde Teren wzdłuż istniejącej drogi 
rowerowej na odcinku od gródka 
średniowiecznego do granicy  
z Wirkiem, działki numer: 1567/72, 
648/75, 1474/45, 1549/100, 
1466/44, 1548/100, 1460/20, 
1461/20, 1089/100, 1421/91, 
1418/80, 1415/80, 819/45, 
1546/100, 1545/100, 1489/72  

Bykowina Wykonanie ścieżki edukacyjnej wzdłuż istniejącej 
drogi rowerowej - montaż ławek wraz z stojakami 
rowerowymi, postawienie tablic informacyjnych  
(o gródku średniowiecznym, o faunie i florze 
wokół, o trasach rowerowych w Rudzie Śląskiej), 
karmników, koszy na śmieci i na psie odchody. 



33 MINI TOKYO Zadanie miękkie Obiekty MOSiR Ruda Śląska,  
Plac Jana Pawła II 6,  
Przedszkola Miejskie  

Miasto Projekt zakłada zorganizowanie zawodów 
sportowych w 14 konkurencjach sportowych: piłka 
ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, 
zapasy w stylu klasycznym, tenis stołowy, 
akrobatyka sportowa, wędkarstwo, zawody 
przedszkolaków, rugby, szachy, pływanie, karate, 
ju jitsu. Impreza rozpocznie się uroczystym 
otwarciem, a zakończy ceremonią zamknięcia. 
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę 
oraz poczęstunek, zwycięscy zawodów otrzymają 
nagrody. 
UWAGA: Zgodnie z informacją wnioskodawcy  
„nie istnieje żaden klucz doboru dyscyplin  
w projekcie, gdyż mógłby on spowodować 
wykluczenie kogoś w jego uczestnictwie”. 

35 Zagrajmy razem! - budowa 
multifunkcyjnego boiska przy 
SP21 

Zadanie twarde Szkoła Podstawowa nr 21 im. 
Biskupa Wilhelma Pluty  
ul. ks Ludwika Tunkla 125 

Kochłowice Budowa obiektu sportowego przeznaczony  
do uprawiania wielu dyscyplin sportowych - boisko 
do siatkówki, badmintona i gier zespołowych  
z powierzchnią polipropylenową. 

37 Rudzkie serca - umiejscowienie  
w każdej dzielnicy miasta 
koszy w kształcie serca w celu 
zbierania plastikowych 
nakrętek po butelkach  
z przeznaczeniem na cele 
charytatywne 

Zadanie twarde Punkty w 11 dzielnicach Miasta.  
Miejsca ogólnodostępne, często 
odwiedzane przez mieszkańców 
dzielnicy. 

Miasto Zainstalowanie pojemników w kształcie serca  
do zbierania plastikowych nakrętek na cele 
charytatywne. 

 


