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i 

1.  G0026RU 

Zakup książek dla czytelników Filii 79 BM. 
BM Filia 79, ul. Rudzka 7. 
Filia 79 BM, jest jedyną biblioteką na osiedlu Ruda, z której korzystają 
najmłodsi czytelnicy oraz seniorzy. Większa ilość nowych książek znacząco 
wpłynie na liczbę czytelników. 
Nowości wydawnicze oraz lektury będą dostępne dla wszystkich czytelników 
zarejestrowanych w BM. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

8000,00 

2.  G0203RU 

Zakup sprzętu multimedialnego dla PM 86. 
PM 86, ul. Demokratycznej 61/63. 
„Multimedialne przedszkole"- wyposażenie Przedszkola Miejskiego nr 86 w 
sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne: laptop dla każdej grupy, tablice 
interaktywną z projektorem szerokokątnym, dywan interaktywny i drukarkę 
laserową. Zakupiony sprzęt pozwoli na urozmaicenie zajęć edukacyjnych w 
interaktywne pomoce wizualne. Dzieci będą miały możliwość korzystania ze 
sprzętu multimedialnego. który jest nieodłącznym elementem dzisiejszego 
świata. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy przedszkola. 

42000,00 

3.  G0159RU 

Plac zabaw i rekreacji: Brydżowa – Karowa. 
Teren leżący 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., stojaka rowerowego 1 
szt., kosz 1 szt., regulaminu. Teren zabezpieczony ogrodzeniem systemowym, 
pola piaskowe, trawnik, nasadzone krzewy. 
Ogólnodostępne. 

85000,00 

4.  G0091RU 

Kino plenerowe -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 oraz uatrakcyjnienie samych 
Stawów Stefańskiego. Wnioskuję o kontynuację organizacji weekendowego 
letniego kina plenerowego nad wodą w miesiącach maj - wrzesień, poprzez 
projekcje ok. 15 seansów. Przed główną projekcją filmową dla dorosłych dobrze 
by przedstawić jakiś film dla dzieci, by również nasi milusińscy mogli cieszyć się 
z letnich pokazów. 
Nie dotyczy. 

100000,00 

5.  G0092RU  

Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej. 
ul. Przestrzenna pomiędzy ul. Rudzką, a ul. Graniczną. 
Zadanie polegające na postawieniu 4 szt. wiat przystankowych wraz z obróbką 
brukarską na przystankach MPK znajdujących się obecnie na ul. Przestrzennej 
ucywilizuje oczekiwanie mieszkańców na autobus. Osoby starsze będą mogły 
usiąść czekając na autobus, a w czasie deszczu i niepogody schować się przed 
aurą. Wiaty te powinny powstać na następujących numerach przystanków: 
1635, 1638, 1639, 2073, przy ul.: Karowa, Tabelowa i Rudzka. Wnioskowane 
zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakość życia na dzielnicy 
Górna, na Osiedlu Ruda. 
Miejsce jest i będzie otwarte, ogólnodostępne dla mieszkańców przez całą dobę. 

100000,00 



6.  G0087RU 

REMONT I WYPOSAZENIE SZATNI W SP 125. 
SP 125, ul. Dzwonowa 18/20. 
Celem zadania jest remont szatni w SP 125. Będzie on polegał na usunięciu 
starych metalowych ścianek działowych tworzących nieestetyczne boksy. 
Odświeżeniu ścian szatni, odmalowaniu oraz wyposażeniu ich w szafki szkolne 
metalowe/drewniane zamykane na kluczyk (400), dla wszystkich uczniów. 
Dzieci będą mogły bezpiecznie zostawiać nie tylko okrycia, obuwie, ale również 
książki. Zostanie wykonana wentylacja, zainstalowane 2 kamery do 
monitoringu oraz zakupione ławeczki (15). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 125. 

130000,00 

7.  G0089RU 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY SP 125. 
Działka przy skrzyżowaniu ulic Dzwonowej i Finansowej. 
Celem zadania jest stworzenie ogólnodostępnej, nieodpłatnej siłowni na 
świeżym powietrzu dla mieszkańców osiedla Ruda oraz uczniów SP 125. 
Zostanie odpowiednio przygotowane podłoże oraz nawierzchnia, a cały teren 
ogrodzony. Siłownia będzie wyposażona w takie urządzenia jak: biegacz, surfer, 
twister, orbitrek, rower (łącznie 10), znajdą się ławki (6), kosze na śmieci (2) i 
tablice informacyjne (2). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 125 i okoliczni 
mieszkańcy. 

145000,00 

8.  G0197RU 

Stawy Stefańskiego „Od Nowa - Etap - VI". 
Stawy Stefańskiego, na terenie Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, 
Patriotyczną i Głębinową. 
Zakres wniosku będzie obejmował: 
-  Wykonanie nowych nasadzeń wraz z przecinką niepotrzebnych krzewów na 
terenie Stawów Stefańskiego; 
- remont obskurnego budynku znajdującego się w parku przy ul. Patriotycznej 6 
, wraz z przy łączeniem budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 
- montaż alei parkowej w miejscu istniejącego chodnika na odcinku pomiędzy 
jazem a ulicą Farną po wschodniej stronie rzeki Ner; 
- Dostawa i montaż elementów małej architektury: ok. 10 ławek i 10 koszy na 
śmieci; 
- wykonanie miejsc postojowych na rowery. 
Ogólnodostępny. 

460000,00 

 

 


