
GÓRNA 

OSIEDLE RUDA 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

1  G0034RU 

Zakup lektur szkolnych i nowości wydawniczych do biblioteki 
publicznej przy ul. Rudzkiej 7. 
MBP  Filia nr 17 ul. Rudzka 7. 
Filia nr 17 jest jedyną biblioteką publiczną na Rudzie, z której korzystają 
dzieci, młodzież i najstarsi mieszkańcy. Zwiększony zakup nowości 
wydawniczych znacząco wzbogaci ofertę czytelniczą biblioteki.  

15000,00 

2  G0099RU 

Przycinka drzew na ul. Przestrzennej na odcinku od ul. Halki do 
Pańskiej. 
Pas drogowy ul. Przestrzennej. 
Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie drogowym ul. Przestrzennej 
polegające na przycięciu gałęzi suchych i nadłamanych oraz kolidujących ze 
skrajnią jezdni. 

15000,00 

3  G0100RU 

Przycinka drzew na ul. Mierzyńskiego na odcinku od ul. Przewodniej 
do Woźniczej. 
Pas drogowy ul. Mierzyńskiego. 
Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie drogowym ul. Mierzyńskiego 
polegające na przycięciu gałęzi suchych i nadłamanych oraz kolidujących  
z budynkami i skrajnią jezdni. 

20000,00 

4  G0109RU 

Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego. 
Stawy Stefańskiego, teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, 
Patriotyczną i Głębinową. 
Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość terenów 
zielonych w dzielnicy Górna, na Osiedlu Ruda i kontynuacją modernizacji 
Stawów Stefańskiego. Wnioskuje o organizację weekendowego letniego kina 
plenerowego nad wodą w miesiącach maj - wrzesień, poprzez projekcje ok. 
15 seansów. Dodatkowo zakupienie dla mieszkańców leżaków oraz dużych 
poduszek do siedzenie przed ekranem. 

70000,00 

5  G0127RU 

Plac zabaw i rekreacji: Brydżowa - Karowa. 
Zadanie dotyczy terenu leżącego u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej. 
Wykonanie projektu wraz z kosztorysem. Montaż huśtawki bocianie gniazdo 
1 szt., huśtawki wahadłowej 1 szt., huśtawki wagowej 1 szt., piaskownicy  
1 szt., skoczka 1 szt., wielofunkcyjnego zestawu ze zjeżdżalniami tzw. 
wieżyczki 1 szt., ławek 2 szt., plenerowego stołu do ping - ponga 1 szt., 
stojaku rowerowego 1 szt., kosz 1 szt., regulaminu. Teren zabezpieczony 
ogrodzeniem systemowym, pola piaskowe, trawnik, nasadzone krzewy. 

85000,00 

6  G0090RU 

Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz 
rywalizacja uczniów i studentów. 
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie 
osiedla. 
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje 
organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych  
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową w postaci 
organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-
rekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na 
obiektach sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć 
zarówno dla uczniów jak i studentów. 

100000,00 
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7  G0085RU 

Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143. 
ul. Kuźnicka 12.  
Nowoczesne Centrum Multimedialne i podłączenie wszystkich pracowni do 
sieci Internet, pozwolą na prowadzenie zajęć na wysokim poziomie, tak aby 
dać uczniom radość i przygotować ich do życia we współczesnym 
społeczeństwie informacyjnym. W ramach zadania zostanie zakupionych: 15 
laptopów, 25 tabletów, szafka do ich przechowywania oraz 2 rzutniki 
 i tablice interaktywne. Z centrum będą mogli korzystać uczniowie, ich 
rodzice oraz lokalne przedszkola. 

105000,00 

8  G0169RU 

Kompleks rekreacyjno - edukacyjny przy SP 125. 
ul. Dzwonowa 18/20. 
Zadanie dotyczy powstania kompleksu rekreacyjno - edukacyjnego przy SP 
125. Na podłożu z kolorowej kostki powstanie strefa zabaw kreatywnych 
oraz plac manewrowy ze znakami drogowymi. Pozwoli to zdobywać 
dzieciom umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym 
 i ciekawie się bawić. Plac będzie otoczony ławkami, zostaną zakupione  
3 rowery i stojaki na rowery. Dla bezpieczeństwa rozszerzony zostanie 
szkolny monitoring o dwie dodatkowe kamery. 

126000,00 

9  G0111RU 

Stawy Stefańskiego „OdNowa - Etap - V". 
Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, 
Patriotyczną i Głębinową. 
Zadanie jest kontynuacją i kolejnym etapem modernizacji Stawów 
Stefańskiego. Wnioskuje o budowę oświetlenia wzdłuż alejki parkowej. 
Budowę toru rowerowego typu "pumptrack" wraz z niezbędnymi 
elementami małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery). 
Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość terenów 
zielonych w dzielnicy Górna, na Osiedlu RUDA. 

395000,00 

 


