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1. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2017
poz. 1023 z późn. zm.) „przygotowywanie, koordynowanie i tworzenie warunków do
prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią
jej zadania własne”. Zadania te gmina realizuje w sposób jawny i przejrzysty,
z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie (partycypacja
społeczna).
Działania partycypacyjne polegają m.in. na:
• poznaniu oczekiwań i potrzeb interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych
działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami,
• prowadzeniu
adresowanych
do
interesariuszy
działań
edukacyjnych
i informacyjnych o procesie rewitalizacji,
• rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji,
• zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowywaniu dokumentów dotyczących
rewitalizacji,
• zapewnieniu możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy w czasie
przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji.
Interesariuszami rewitalizacji, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji są:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa
budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rewitalizacji jedną z form partycypacji społecznej są
konsultacje społeczne, które prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta (Art. 6 ust. 1)
– w tym przypadku Prezydent Miasta Ruda Śląska.
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji przeprowadzone zostały konsultacje
społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ruda Śląska wraz z załącznikami, które
miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących
wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
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2. Sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji.
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Ruda
Śląska. W celu wyznaczenia ww. obszarów została sporządzona „delimitacja obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Ruda Śląska”. Konsultacje społeczne
zostały przeprowadzone w celu przedstawienia interesariuszom rewitalizacji ww. projektu
uchwały oraz wyników delimitacji i zebrania uwag odnośnie wyznaczonego obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Ruda Śląska.
Projekt uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji miasta Ruda Śląska składał się z tekstu uchwały i załącznika tj. mapy
w skali 1:5000 wskazującej granice tych obszarów (z uwagi na rozmiar, po pięć arkuszy
dla obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji).
Konsultacje społeczne odbyły się w dniach 28 listopada 2017 r. - 27 grudnia 2017 r.
Konsultacje społeczne prowadzono w następujących formach:
1) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej
z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.
2) spacerów studyjnych z interesariuszami rewitalizacji,
3) mobilnych punktów konsultacyjnych,
4) zbierania uwag ustnych do protokołu.
O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich
powiadomiono interesariuszy 21.11.2017 r. w następujących formach,
• obwieszczenie na stronie miasta Ruda Śląska ruda-sl.pl
Informacji Publicznej,
• obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
targowisku miejskim,
• ogłoszenie w lokalnym tygodniku Wiadomości Rudzkie z dnia
• ogłoszenie w portalu rudaslaska.com.pl

2.1.

i elektronicznej,

będą prowadzone,
poprzez:
oraz w Biuletynie
Ruda Śląska oraz na
21.11.2017 r.,

Zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej

Konsultowany projekt uchwały wraz z załącznikiem - mapą w skali 1:5000 wskazującą
granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny były
dostępne w terminie konsultacji:
• w
wersji
elektronicznej
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/, oraz na stronie internetowej Miasta, w zakładce
Rewitalizacja - http://www.rudaslaska.pl
•

w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta,
pl. Jana Pawła II 6, III piętro (pokój 306)
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Uwagi do projektu uchwały można było składać w terminie trwania konsultacji w postaci:
a) papierowej:
•

drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6,
41-709 Ruda Śląska,

•

bezpośrednio do Wydziału Rozwoju Miasta w godzinach pracy Urzędu,
tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek
od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00,

b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.).
Tabela 1. Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta
Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Lp.

Zgłaszający

1

Mondry
Marcin

Uwagi, propozycje zmian wraz
z uzasadnieniem

Stanowisko wraz
z uzasadnieniem

W obszarze zdegradowanym
uwzględniono jedynie tereny gęstej
zabudowy mieszkaniowej.
Instalacja np. 11 (ilość dzielnic)
designerskich i wandaloodpornych
ławek na terenie dzielnicy,
a zdecydowanie na terenach leśnych,
gdzie w ciągu roku miasto szczyci
się kilkunastoma medialnymi
wydarzeniami np. Bieg Wiewiórki.
Gdzie nie ma jednego miejsca
siedzącego dla spacerowiczów,
których jest sporo. Pole do popisu
jest duże, a tereny leśne swoje lata
świetności miały 25 lat temu.

Obszar zdegradowany obejmuje
tereny zabudowy mieszkaniowej,
ponieważ wynika to z art. 9 ust. 1
ustawy o rewitalizacji. Zgodnie
z zapisami ustawy za obszar
zdegradowany można uznać
wyłącznie obszar koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych,
charakterystycznych wyłącznie
dla obszarów zamieszkałych,
na którym współwystępują inne
negatywne zjawiska np.
gospodarcze czy techniczne.
Projekty rewitalizacyjne
realizowane będą na terenach
zdegradowanych wskazanych
do rewitalizacji.

Brak obszaru rewitalizacji na terenach
leśnych. W całym mieście jest brak
miejsc do spaceru z psami (wybieg
w Nowym Bytomiu z potłuczonymi
butelkami i brakiem latarni jest
ryzykowny dla psa i właściciela).
Miasta ościenne mają co najmniej
kilka dobrze zagospodarowanych
takich miejsc.

Zgodnie z zapisami ustawy
o rewitalizacji niezamieszkałe
tereny poprzemysłowe, w tym
poportowe i powydobywcze,
tereny powojskowe oraz
pokolejowe, na których
występują negatywne zjawiska
gospodarcze i/lub
środowiskowe i/lub
przestrzenno-funkcjonalne i/lub
techniczne, mogą wejść w
skład obszaru rewitalizacji
wyłącznie w przypadku, gdy
działania możliwe do
przeprowadzenia na tych
terenach przyczynią się do
przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom społecznym
występującym na obszarze
rewitalizacji. Tereny leśne
znajdujące się poza terenami
zamieszkałymi zgodnie z
ustawą o rewitalizacji nie
znajdują się w katalogu
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terenów mogących wejść w
skład obszaru rewitalizacji.

2.2.

Spacery studyjne

W dniach 4 i 5 grudnia odbyły się 4 spacery studyjne (badawcze). Spacery miały charakter
otwarty, dyskusyjny, miały również służyć poznaniu opinii mieszkańców Rudy Śląskiej,
a w szczególności mieszańców wyznaczonego w diagnozie obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na temat ww. projektu uchwały.
Uprawnionymi do uczestnictwa byli wszyscy interesariusze rewitalizacji (zgodnie z ustawą
o rewitalizacji).
Mapa 1. Lokalizacja spacerów studyjnych.

Pierwszego dnia (4 grudnia 2017 r.) o godz. 10:00 uczestnicy spaceru studyjnego przeszli
przez Nowy Bytom (zbiórka przed kościołem pw. Św. Pawła, pl. Jana Pawła II), natomiast
o godz. 14:00 podobny spacer odbył się w Wirku (zbiórka przed budynkiem Miejskiej
Biblioteki Publicznej, ul. Dąbrowskiego 18). Dzień później (5 grudnia 2017 r.) o godz.
10:00 odbył się spacer w Rudzie (zbiórka przed sanktuarium św. Józefa, ul. Piastowska).
Swoim zasięgiem spacer obejmował północną część dzielnicy od dworca kolejowego
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w rejonie ul. Piastowskiej. Natomiast o godz. 14:00 (zbiórka przed Muzeum Miejskim,
ul. Wolności), uczestnicy spaceru przeszli do południowej części dzielnicy Ruda w rejonie
ulic Wolności, Kościelnej, Bujoczka i Janasa.
Projekty plakatów, które były wywieszone w różnych częściach miasta.
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Nowy Bytom
Rysunek 1. Trasa spaceru w Nowym Bytomiu.

Uczestnicy spaceru spotkali się na Placu Jana Pawła II, z którego rozpoczął się spacer.
Moderator przedstawił cel spaceru i zasady jego organizacji, czyli w którym kierunku
będzie podążać grupa i w jaki sposób prowadzić dyskusję. Moderator wstępnie
zaproponował miejsca, w których grupa będzie się zatrzymywać i dyskutować. Zebrani
uczestnicy spaceru mogli zaproponować własne miejsca i wnieść uwagi do trasy spaceru.
Trasa spaceru wiodła ulicami Parkową, Chorzowską, Ignacego Krasickiego, Jana Furgoła,
Grochowską, Czarnoleśną, Wojska Polskiego, Placem Jana Pawła II, Damrota, Markową,
Niedurnego, Hutniczą.
Grupa zatrzymywała się w ustalonych miejscach, z których była dobrze widoczna
przestrzeń publiczna (lub obiekty) będąca przedmiotem dyskusji. Uczestnicy spacerów
mogli swobodnie wypowiadać swoje opinie na temat omawianej przestrzeni (obiektów).
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Zdjęcie 1. Zabytkowe budynki mieszkalne przy ul. Parkowej.

Źródło: zasoby własne.

Pierwszy przystanek miał miejsce na ulicy Parkowej, wzdłuż której zlokalizowany jest
zespół domów robotniczych, zbudowanych w latach 80-tych XIX wieku dla pracowników
huty, a następnie robotników z kopalni „Frieden”. Składa się z 10 powtarzalnych budynków
nie posiadających wyraźnych cech stylowych. Obecnie osiedle znajduje się w zarządzie
Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”. Część mieszkań
została wykupiona przez dotychczasowych lokatorów.
Uczestnicy w nawiązaniu do widocznego na ścianach graffiti wspomnieli w tym miejscu
o rudzkich kibicach. Część kibiców działa w lokalnym stowarzyszeniu, które realizuje
różnego typu inicjatywy społeczne np. malowanie budynków. Kibice organizują także
przemarsze, manifestacje przez miasto, promując swoje drużyny. W Urzędzie Miasta
brakuje osoby, która reprezentowałaby interesy kibiców, stanowiłaby pośrednie ogniwo
przy organizowaniu różnego typu inicjatyw (na zasadzie „pełnomocnika do spraw
z kibicami drużyn piłkarskich”), które są jednak w mieście bardzo widoczne. Dużym
problemem jest wandalizm i dewastacja przestrzeni publicznej, poprzez nieestetyczne
graffiti.
Zdjęcie 2. Graffiti na budynku przy ul. Furgoła.

Źródło: zasoby własne.

Przy zabytkowej wieży wodnej u zbiegu ulic Pokoju i Chorzowskiej, która była jednym
z elementów pierwszej nitki nowobytomskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, uczestnicy
spaceru wspomnieli, że planowana jest adaptacja obiektu na usługi typu kawiarnia,
siłownia.
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Tego typu usługi są bardzo potrzebne, ponieważ w okolicy brakuje lokali gastronomicznych
i miejsc do rekreacji.
Zdjęcie 3. Kino „Patria” przy ul Chorzowskiej 3.

Źródło: zasoby własne.

Uczestnicy spaceru zatrzymali się przy ul. Chorzowskiej 3, gdzie zlokalizowane jest kino
studyjne „Patria”, ważny punkt na mapie kulturalnej Rudy Śląskiej. W kinie organizowane
są różnego typu inicjatywy i akcje np. "Kino dla Kobiet" obejmujące zabiegi kosmetyczne,
prelekcje, spotkania z ekspertami profilaktyki zdrowotnej. W "Patrii" prowadzona jest
Akademia Filmowa dla młodzieży. Swoje spotkania ma tutaj również Dyskusyjny Klub
Filmowy.
Istotnym problemem wskazanym przez uczestników spaceru jest brak lub niska jakość
przestrzeni publicznych, gdzie można by spędzać czas wolny na świeżym powietrzu.
Brakuje zagospodarowanych terenów z małą architekturą, w szczególności ławek.
Następnie uczestnicy spaceru przeszli ulicą Chorzowską w kierunku ulicy Ignacego
Krasickiego, gdzie zatrzymali się przy zabudowaniach kolonii robotniczej „Neubau”
wybudowanej w latach 1902-1904 dla pracowników huty żelaza „Friedenshütte”. Kolonia
składa się z czterech budynków, położonych równolegle względem ul. Chorzowskiej oraz
zgrupowanych w układy podwójne – budynki zwrócone są do siebie wejściami do klatek
schodowych. Dzięki takiemu ustawieniu stworzono między budynkami 3 dziedzińce, które
zabudowane były obiektami gospodarczymi (obecnie nieistniejącymi).
Zdjęcie 4. Zabudowania kolonii robotniczej „Neubau” ul. Chorzowska, Furgoła.
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Źródło: zasoby własne.

Obecnie na 2 dziedzińcach znajdują się pojedyncze elementy małej architektury (ławki)
i pojedyncze elementy wyposażenia placów zabaw dla dzieci (piaskownica, huśtawka).
Cześć mieszkańców próbuje samodzielnie aranżować tą przestrzeń, poprzez nasadzenia
roślin i urządzanie niewielkich rabat. Środkowy dziedziniec jest niezagospodarowany.
Kolonie robotnicze stanowią doskonałe podkreślenie dziedzictwa Rudy Śląskiej, pokazują
charakter miasta, dlatego odnowa i włączenie społeczne tych terenów powinny stanowić
istotny element procesu rewitalizacji.
Trasa spaceru wiodła ulicą Jana Furgoła, Grochowską i Niedurnego wiaduktu nad linią
kolejową, gdzie poruszony został temat terenów przemysłowych.
Bardzo duży potencjał, pomimo oddalenia ma Szyb Mikołaj, który należy zaadaptować pod
funkcje kulturalno-gospodarcze i komercyjne.
Nawiązano do potencjału zbiorników wodnych w mieście i możliwości ich wykorzystania.
Jako przykład podano jeden z projektów obywatelskich zrealizowany przez harcerzy,
polegający na utworzeniu miejsca do przetrzymywania żaglówek nad stawem i podestów
dla wędkarzy.
Przy ulicy Grochowskiej znajdują się niezagospodarowane tereny należące do gminy, które
należałoby przeznaczyć np. na funkcje centrotwórcze, zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną.
Ostatni punkt na trasie spaceru stanowił teren huty "Pokój" i Stalmag, ochroną Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach objęte są wszystkie budynki na
przedmiotowym terenie a w szczególności zespół wielkiego pieca „A” z halą lejniczą oraz
budynek portierni bramy nr II. Jest to ostatni obiekt tego typu na terenie województwa
śląskiego i jeden z trzech na terenie kraju. Obiekt kwalifikuje się do rewitalizacji, ale nie
ma jeszcze ostatecznej koncepcji na jego zagospodarowanie i przeznaczenie.
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Zdjęcie 5. Wielki piec „A”.

Źródło: zasoby własne.

Spacer zakończył się w Budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Markowej, gdzie
uczestnicy omawiali zasięg obszaru rewitalizacji.
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Wirek
Rysunek 2. Trasa spaceru we Wirku.

Uczestnicy spaceru spotkali się przed Biblioteką Centralną przy ul. Dąbrowskiego, skąd
rozpoczął się spacer. Moderator zapytał uczestników o problemy występujące w tej części
miasta. Pierwsza poruszona kwestia dotyczyła „dzikich” parkingów w pustych miejscach
po wyburzonych budynkach. Wskazano na nieutwardzony teren przy ulicy Wąskiej,
na którym co czwartek odbywa się targ. Oprócz ubrań, artykułów spożywczych, na
wireckim targu można kupić również meble. Jest to miejsce po wyburzonych kamienicach,
kiedyś była tu ciągła zabudowa. Obecnie teren jest nierówny, kamienisty.
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Zdjęcie 6. Teren przy ul. Wąskiej.

Źródło: zasoby własne.

Mieszkańcy z nostalgią wspominają, że dzielnica Wirek od zawsze była reprezentacyjną
dzielnicą handlową, były liczne sklepy i restauracje. Obecnie większość tych budynków nie
istnieje, została wyburzona. W dzielnicy odczuwalne są bardzo duże negatywne wpływy
eksploatacji górniczej. Uszkodzone budynki są wyburzane, nie powstają nowe.
Targowisko miejskie znajduje się 400 metrów na północny-wschód przy ul. Kupieckiej.
Jednym z uczestników spacerów była osoba zarządzająca od wielu lat targowiskiem, której
zdaniem dzielnica Wirek umiera w zastraszającym tempie. Dawniej zakupy w Wirku robili
nie tylko mieszkańcy dzielnicy, ale także osoby dojeżdżające z całego miasta Ruda Śląska,
jak również z miast ościennych. Obecnie klientami targowiska są głównie mieszkańcy
dzielnicy, w większości osoby starsze przyzwyczajone do tego rodzaju handlu. Młode
pokolenia nie korzystają z targowiska, jeżdżą do supermarketów lub mniejszych sklepów,
w związku z czym targowisko zaczyna umierać. Ważną kwestią są godziny otwarcia
targowiska, które pokrywają się z godzinami pracy większości ludzi. Handel odbywa się
w godzinach od 7 do 13, co wynika z przyzwyczajeń handlowców. Kiedyś ludzie „urywali
się” z pracy żeby przyjść na targowisko, obecnie tak się nie dzieje. Klientami targowiska są
zatem przede wszystkim emeryci, renciści, osoby bezrobotne i osoby mające czas do
południa. System funkcjonowania targowiska – jeden dzień targowy w tygodniu, powoduje,
że przez 6 dni obiekt jest niewykorzystywany.
Na terenach targowych w Wirku organizowane są imprezy kulturalne, takie jak coroczne
Dni Rudy Śląskiej, czy koncerty. Ostatnimi laty frekwencja na tych imprezach uległa
zmniejszeniu, w opinii mieszkańców wynika to z mniejszej atrakcyjności programu
wydarzeń.
Istotnym problemem w Wirku jest duże rozdrobnienie działek ewidencyjnych, które są
bardzo małe, nie ma scaleń, co powoduje, że potencjalni inwestorzy mają duże problemy
w kwestii uzgodnień z wieloma właścicielami, ponadto nieuregulowany stan prawny wielu
z nich również uniemożliwia jakiekolwiek działania.
Wieczorami dzielnica jest pusta.
Istniejące budynki mieszkalne, pomimo niskiej ceny nie są atrakcyjne dla nowych
mieszkańców.
Poruszony został temat budowy trasy N-S w kontekście perspektyw dla Wirka. Nowa trasa
umożliwi dobry przejazd przez miasto, inwestorzy będą się lokować wzdłuż tej trasy,
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a dzielnica Wirek będzie omijana. Są oczywiście plusy ale też minusy takiego rozwiązania.
Bez interwencji i zmiany charakteru dzielnicy będzie ona nadal tracić mieszkańców.
Do ożywienia dzielnicy należy wykorzystać handel. U zbiegu ulic Obrońców Westerplatte
i 1 Maja znajduje się centrum handlowe Plaza, natomiast u zbiegu ulic Katowickiej
i Nowary sklep Kaufland. Obiekty te oddalone są od siebie o kilometr. Rewitalizacja
terenów
przy
ul. Nowary (hałdy pocynkowej) i powstanie obszaru o funkcjach handlowo-rekreacyjnowypoczynkowych doprowadzi do naturalnego „ciążenia” między CH Plaza a terenem
Kaufland – Nowary. Zdaniem zarządcy targowiska, tego typu duża inwestycja pozwoliłaby
na ożywienie dawnego deptaka handlowego w rejonie ulic Dąbrowskiego, Kupieckiej,
Sienkiewicza.
W opinii przedstawicieli Wydziału Rozwoju Miasta, wykreowanie przestrzeni typu „woonerf”
przy ulicy Dąbrowskiego, a być może również częściowo Teatralnej i Sienkiewicza pozwoli
na wykreowanie niewielkim kosztem atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która być może
zapoczątkuje proces rewitalizacji dzielnicy Wirek.
Widocznym problemem jest dewastacja przestrzeni publicznej, głównie fasad budynków
i murów. W części wynika to z braku atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
Problemem są także antagonizmy między kibicami drużyn piłkarskich, które ze sobą
rywalizują. Niemal w każdej dzielnicy funkcjonuje klub piłkarski, ale sympatie kibiców
podzielone pomiędzy dwa zespoły z sąsiednich miast - Górnika Zabrze i Ruch Chorzów.
Pomimo zdarzających się starać między kibicami, generalnie mieszkańcy Wirka uważają
dzielnicę za bezpieczną.
Podkreślony został temat konieczności dobrego skomunikowania rowerowego miedzy
dzielnicami. Obecnie mieszkańcy Wirka narzekają na brak infrastruktury rowerowej, chcąc
pojeździć rowerem muszą transportować go samochodem np. do najbliższego lasu
w dzielnicy Halemba. Duży potencjał w tym zakresie stanowi teren hałdy przy ulicy
Nowary, który po zagospodarowaniu będzie stanowił atrakcyjny teren rekreacji i
wypoczynku
dla mieszkańców dzielnicy, a także całego miasta. Tereny zielone w centralnej części
dzielnicy objęte są realizowanym obecnie projektem Trakt Rudzki – rozwój zielonych
przestrzeni miasta Ruda Śląska.
Jednak obecnie brakuje infrastruktury dla rodzin z dziećmi np. placów zabaw.
Uczestnicy spaceru zatrzymali się u zbiegu ulic Sienkiewicza, Kupieckiej, Niemcewicza
i Tuwima, gdzie poruszono temat dobrej lokalizacji targowiska i skomunikowania zarówno
komunikacją publiczną, jak i prywatną samochodową (parkingi). Teren ten od dawna miał
charakter handlowy. Istniejący obiekt targowy powstał gdy imprezy plenerowe były bardzo
popularne. Największe imprezy gromadziły nawet kilkanaście tysięcy osób. Kilka lat temu
powstało zadaszenie targowiska, uniezależniające organizację imprez od pogody.
Targowisko posiada duży (ale niewykorzystany) potencjał do organizacji różnego typu
wydarzeń, festynów, koncertów, a nawet imprezy sportowe (co wymaga wypłaszczenia
istniejącej nawierzchni). Targowisko zostało zaprojektowane w taki sposób, że można
wykonać rolety i powstanie zamknięta przestrzeń o charakterze hali. W przeszłości na
terenie targowiska organizowanych było 8-10 imprez rocznie, obecnie tyko dwie. Ponadto
targowisko zlokalizowane jest w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, co umożliwia
organizację imprez do późnych godzin nocnych, bez narażania okolicznych mieszkańców na
ewentualny hałas.
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Jeden z uczestników spaceru przedstawił oryginalny pomysł na wykorzystanie szybów KKW
Pokój Wanda, Jan Karol, Lech I lub Lech II jako atrakcji turystycznej, poprzez
uruchomienie między nimi kolejki, gondoli, umożliwiającej oglądanie z wysokości panoramy
miasta. Szyby stanowią doskonałe punkty widokowe, posiadają potencjał turystyczny.
Spacer zakończył się w Bibliotece Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie
Śląskiej, mieszczącej się przy ul. Dąbrowskiego, gdzie uczestnicy poruszyli problem szkód
górniczych. W budynku od kilkunastu lat pogłębiają się problemy techniczne. W związku
z działalnością górniczą Biblioteka Centralna ulega ciągłej degradacji. Przechył obiektu
wynosi obecnie 1 m i ciągle się zwiększa, co zakłóca pracę nie tylko wireckiej biblioteki, ale
całej sieci, gdyż w tym budynku mieści się Dyrekcja oraz Dział Gromadzenia i Opracowania
Zbiorów.
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Ruda część północna
Rysunek 3. Trasa spaceru w Rudzie (część północna).

Trasa spaceru obejmowała rejon ulicy Piastowskiej, na północ od dworca kolejowego.
Uczestnicy spotkali się przed Sanktuarium św. Józefa, naprzeciwko którego znajduje się
dom parafialny. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, wymaga
doinwestowania i doposażenia.
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Zdjęcie 7. Rejon ulic Wesołej i Górniczej.

Źródło: zasoby własne.

Uczestnicy spaceru przeszli ulicą Piastowską w rejon ulic Wesołej i Górniczej, gdzie
poruszono temat lokali socjalnych. Budynki w rejonie tych ulic mają ponad sto lat, nie
posiadają instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wymagają remontów.
Mieszkańcy tych budynków to głównie osoby wykluczone społecznie i zawodowo. Znajdują
się wśród nich osoby dokwaterowywane (przesiedlane) z innych dzielnic z powodu dużych
zaległości w płaceniu czynszu. Osoby nie przestrzegające norm społecznych, które nie
integrują się z lokalna społecznością, niszczą mienie, zakłócają porządek. Zdarzają się tu
interwencje policji i straży miejskiej. Problemem jest brak zagospodarowanych
i urządzonych miejsc do zabawy i spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Ta część
miasta uważana jest za mało bezpieczną.
Zdjęcie 8. Budynek przy ulicy Matejki.

Źródło: zasoby własne.

Mieszkańcy dzielnicy Ruda mieszkający koło siebie dobrze się znają, spotykają się podczas
codziennych sprawunków, jednak nawiązywaniu więzi społecznych nie sprzyja
zagospodarowanie przestrzeni publicznych. W dzielnicowym parku brakuje ławek
i elementów małej architektury, umożliwiających wypoczynek i wspólne spędzanie wolnego
czasu na świeżym powietrzu. Kiedyś działała fontanna, ale została zdewastowana. Bardzo
dużym problemem jest wandalizm i dewastacja przestrzeni publicznych.
Mieszkańcy z sentymentem wspominają dawniejsze czasy, gdy sąsiedzi spotykali się przed
blokami i spędzali razem czas np. przy robótkach ręcznych, grach itd. Sąsiedzi stanowili
wspólnotę, pomagali sobie wzajemnie. Czynnikiem „spajającym” mieszkańców osiedli
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patronackich była kopalnia, główny pracodawca dla większości rodzin i „inicjator” różnego
typu wydarzeń. Przykładem była zlokalizowana przy szybie Franciszek cechownia, w której
przez wiele lat działała jedna z najlepszych orkiestr na śląsku, było to też miejsce w którym
toczyło się życie kulturalne. Po zawaleniu się cechowni, wydarzenia kulturalne
organizowane były w pobliskiej muszli koncertowej.
Obecnie ludzie żyją odizolowani, nie utrzymują tak bliskich relacji, jak kiedyś. Nowi
mieszkańcy nie integrują się ze starymi. Dlatego konieczne jest aktywne funkcjonowanie
podmiotów animujących działalność społeczną. Rolę taką pełni m.in. Biblioteka, która
organizuje różnego typu zajęcia aktywizujące mieszkańców w każdym wieku. Kluczem
sukcesu jest oddolna inicjatywa ludzi, którzy utworzyli funkcjonujące Towarzystwo
Miłośników Orzegowa. W dzielnicy Ruda brakuje takich inicjatyw.
Przy ulicy Szyb Bartosza uczestnicy spaceru poruszyli problem składowanych w okolicy
odpadów. Ludzie są zaniepokojeni składowiskiem waty szklanej, sposobem zabezpieczenia
odpadów i możliwością przenikania niebezpiecznych substancji do środowiska. Mieszkańcy
skarżą się na uciążliwości takie jak: przykre zapachy (smród), śmieci przesypujące się
przez ogrodzenie, zniszczone budynki pokopalniane.
W dzielnicy brakuje miejsc do spacerów i rekreacji. Miejsce o takim potencjale znajduje się
na nasypie zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej, który rozpoczyna się między budynkami
o numerach 43 i 45, następnie łączy się z ulicą Wylężoła i prowadzi do Orzegowa, a dalej
do Goduli Teren stanowi własność miasta. Obecnie jest to nieutwardzona, wydeptana
ścieżka.
Zdjęcie 9. Nieutwardzona ścieżka rozpoczynająca się przy ul. Piastowskiej.

Źródło: zasoby własne.

Mieszkańcy są sceptycznie nastawieni do planowanej budowy ścieżki rowerowej przy ulicy
Piastowskiej ze względu na bezpieczeństwo. Ulica w kierunku z południa na północ biegnie
w dół, co oznacza, że rozpędzony rowerzysta może zostać potrącony przez samochody
wyjeżdżające z prywatnych posesji, które położone są poniżej osi jezdni. Nie zbadano
również potencjalnego wykorzystania tego odcinka przez rowerzystów.
Ze względu na niższe ceny mieszkań w Rudzie zamieszkują nowi mieszkańcy, głównie
młode małżeństwa z dziećmi. Mieszkańcy podkreślali, że dzieci te nie mają się gdzie bawić,
ponieważ brakuje placów zabaw i miejsc rekreacji dla rodzin z dziećmi.
Uczestnicy spaceru przeszli ulicą Piastowską na podwórze za budynkiem pod numerem 36,
gdzie dyskutowano na temat nie uregulowanej własności gruntów, co znacznie utrudnia
realizację inwestycji dla mieszkańców.
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Spacer zakończył się w salce parafialnej, gdzie uczestnicy dyskutowali na temat możliwości
integracji i zaangażowania mieszkańców w rewitalizację dzielnicy. Podano pozytywne
przykłady integracji mieszkańców w innych dzielnicach: Towarzystwo Miłośników
Orzegowa, działania Miasta w tej dzielnicy oraz remonty na Kaufhausie. Doceniono również
rewitalizację Parku Kozioła i wskazano na potrzebę organizacji większej ilości działań
służących integracji mieszkańców. Jako pozytywny przykład wskazano działania
prowadzone w salce parafialnej dla dzieci oraz konieczność ich rozszerzenia szczególnie
jeżeli chodzi o integrację mieszkańców, a także naukę obsługi komputerów, tabletów,
smartfonów itp. dla seniorów.
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Ruda (część południowa)
Rysunek 4. Trasa spaceru w Rudzie (część południowa).

Trasa spaceru obejmowała rejon od dworca kolejowego na południe ul. Wolności,
Kościelna, Bujoczka, Janasa.
Uczestnicy spaceru spotkali się przed Muzeum Miejskim przy ul. Wolności.
Ruda jest dzielnicą o bardzo długiej historii co widać w istniejącym do dziś układzie ulic.
Ulice Starowiejska i Bujoczka stanowią centrum dawnej wsi średniowiecznej. Ówczesne
działki w postaci wąskich pasów położone były równolegle do siebie, na północ i na
południe od tych ulic, czego świadectwem jest istniejący nadal układ budynków.
Najstarszym obiektem w dzielnicy jest dom kowala przy ulicy Szczęść Boże.
W niektórych familokowych osiedlach znajdowały się także piekaroki (piekarnioki),
w których kiedyś kobiety wypiekały chleb, mogły też piec kołocze. Większość tych pieców
przestała istnieć, ale jeden z ocalałych obiektów znajduje się w dzielnicy Ruda i w
październiku 2013 roku został reaktywowany.
Dzielnicę charakteryzuje ład przestrzenny, została dobrze zaprojektowana. Problemem jest
natomiast przestrzeń publiczna, która nie podkreśla walorów dzielnicy.
W świadomości mieszkańców Ruda Śląska prawie nie istnieje, najważniejsze są dzielnice.
Odrębność dzielnicowa mogłaby także stanowić walor, świadczący o oryginalności
i atrakcyjności miasta.
Przy ulicy Bujoczka uczestnicy spaceru zatrzymali się przy pozostałościach domu Karola
Goduli i Zamku Rudzkiego. Teren jest przepiękny z przyrodniczego punktu widzenia,
niestety jest zaniedbany i opuszczony.
Zadanie pn.: „Kompleksowa ochrona obszaru cennego przyrodniczo zlokalizowanego
w rejonie Rowu Rudzkiego II oraz ulicy Bujoczka w Rudzie Śląskiej wraz z prowadzeniem
kampanii informacyjno-edukacyjnych” zostało przeznaczone do realizacji w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach projektu planuje się inwentaryzację
istniejących gatunków, uporządkowanie terenu oraz utworzenie ścieżki edukacji
ekologicznej przy ruinach. Celem projektu jest budowanie świadomego społeczeństwa
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje
społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

strona | 21

w zakresie ochrony środowiska i poszerzenie wiedzy mieszkańców w zakresie działań
ekologicznych.
Pod koniec grudnia 2009 roku prezydent Rudy Śląskiej przekazał Fundacji Zamek Chudów
teren, na którym znajdują się ruiny domu Karola Goduli oraz Zamku Rudzkiego,
późniejszego dworku Ballestremów. Fundacja opiekuje się całym wzgórzem, prowadzi
prace porządkowe, organizuje bezpłatne plenerowe imprezy przy ruinach. Fundacja
ustawiła także tablice informacyjne pokazujące historię ruin oraz prowadzonych prac, ale
są one stale dewastowane i niszczone przez wandali.
Następnie uczestnicy spaceru przeszli ulicami Starowiejską, Miarki oraz Wincentego
Janasa, gdzie wskazano na puste witryny sklepowe i opuszczone lokale usługowe.
Plac Żwirki i Wigury był dawniej atrakcyjną przestrzenią publiczną, gdzie mieszkańcy
chętnie spędzali czas, szczególnie rodzice z dziećmi. W latach 80-tych był to Park Miejski,
w którym działała fontanna, obecnie unieruchomiona. W wyniku zmian jakie zaszły
w otoczeniu placu, powstał dyskont i sklepy sprzedające alkohol, czy chiński asortyment,
miejsce to stało się „atrakcyjne” dla klientów tych placówek. Plac utracił swoje funkcje
reprezentacyjne, rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dalej trasa spaceru prowadziła ulicami Bankową, Adama Mickiewicza i Hugona Kołłątaja.
U zbiegu ulic Hugona Kołłątaja i Wolności uczestnicy spaceru wskazali na nieudaną próbę
urządzenia przestrzeni publicznej, która nie pełni funkcji integracyjnej, rekreacyjnej, czy
wypoczynkowej. Zlokalizowane tu sklepy nie utrzymują się długo.
Zdjęcie 10. Zabudowania usługowe u zbiegu ulic Hugona Kołłątaja i Wolności.

Źródło: zasoby własne.

Spacer zakończył się w Muzeum Miejskim, gdzie uczestnicy spotkali się z dyrektorem
placówki. Podczas dyskusji wskazano na potencjał kulturowy dzielnicy, dziedzictwo rodów
przemysłowych i Karola Goduli, pomysł szlaku wielkich rodów przemysłowych.
Miasto posiada duży, ale zupełnie niewykorzystany potencjał związany z jego przemysłową,
górniczą historią, czy śląskimi zwyczajami. Zbliżamy się do jubileuszu 60-lecia powstania
Rudy Śląskiej. Miasto nie posiada prestiżowych wydawnictw o swojej historii i dziedzictwie
kulturowym. Powinno się przeprowadzić wielkie ogólnomiejskie pisanie historii miasta
i zbieranie pamiątek historycznych, świadectw pisanych, historii ludzi i miejsc, opowieści
nestorów miasta, w które zaangażowane powinny byś wszystkie możliwe instytucje
miejskie z muzeum na czele wraz ze szkołami np. zbieranie przez uczniów pamiątek
i opowieści dziadków itp.
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2.3.

Mobilne punkty konsultacyjne

Dodatkowo od 12 do 14 grudnia w kilku lokalizacjach w Rudzie Śląskiej działał mobilny
punkt konsultacyjny.
Punkt stanowił oznaczony namiot, w którym dyżurowali eksperci z zakresu rewitalizacji
oraz pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta. Mieszkańcy mogli uzyskać informacje na temat
prac nad GPR oraz wskazać miejsca, jak również inne propozycje związane z określeniem
obszarów zdegradowanych i rewitalizacyjnych.
Punkt konsultacyjny w terenie zlokalizowany był w następujących miejscach:
• wtorek 12 grudnia przy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Chebziu,
w godz. od 13:00 do 15:00,
• wtorek 12 grudnia w Rudzie na pl. im. Jana Koniecznego od godz. 16:00 do 18:00,
• środa 13 grudnia w Wirku na pasażu do CH Plaza, od godz. 15:00 do 18:00,
• czwartek 14 grudnia na pl. Jana Pawła II w Nowym Bytomiu od godz. 15:00 do
18:00.
Osoby, które korzystały z punktu konsultacyjnego chętnie dzieliły się swoimi
przemyśleniami w zakresie niezbędnych działań i prac na ich osiedlu, m.in. przygotowania
i remontów placów zabaw, remontów budynków itp. Mieszkańcy chętnie także dowiadywali
się nt. planowanych działań rewitalizacyjnych oraz samego zagadnienia rewitalizacji.
Zgłoszone w mobilnych punktach konsultacyjnych problemy i sugestie
mieszkańców Rudy Śląskiej:
• Problem ze śmietnikami – osoby niepożądane, które zbierają odpady i surowce
wtórne, otwierają śmietniki i szukając wartościowych odpadów rozrzucają śmieci
i zanieczyszczają okolicę śmietników.
• Brak punktów handlowych (sklepów) oraz miejsc rekreacji i wypoczynku
w dzielnicy Chebzie.
• Poruszono problem braku gazu, uciepłownienia oraz niskiej emisji w Chebziu.
• Problemy z oświetleniem – przy ulicy Damrota oświetlenie nie jest w pełni
sprawne, tzn. mrugają latarnie.
• Problemy w lokalnym parku – zgłoszono problemy z zanieczyszczeniami
spowodowanymi przez psy i gołębie, wskazano również, że tylko główny trakt
w parku jest oświetlony, natomiast boczne nie, co u niektórych mieszkańców
wzbudza lęk podczas przechodzenia, zwłaszcza, kiedy jest ciemno.
• Rynek przy UM – mieszkańcy, zwłaszcza osoby starsze, wskazały, że na rynku
zdecydowanie brakuje zieleni. Aktualnie rynek jest wyłożony betonowymi
płytami, brakuje cienia. Latem beton się nagrzewa i na rynku jest bardzo
gorąco.
• Fontanna na rynku – wskazano, że w rynkowej fontannie, zdarzają się sytuacje,
gdzie ludzie myją się w niej, również właściciele zwierząt pozwalają aby ich
podopieczni kąpali się w fontannie. Na to wszystko również dzieci latem bawią
się w fontannie. Cała ta sytuacja, stwarza zagrożenie zarażania się chorobą.
• Problem z ławkami – wskazano miejsca, gdzie brakuje ławek, na których można
by przysiąść i odpocząć.
• Poczta – jeden z mieszkańców wskazał, że w centrum, brakuje Urzędu
Pocztowego (jest daleko do najbliższego).
• Program dzierżawy działek mieszkaniowych – program miał być skierowany
tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej. Finalnie okazało się, że mogą z niego
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również korzystać mieszkańcy innych miast, również deweloperzy, co finalnie
podniosło ceny dzierżawy działek.
Problem bezpieczeństwa – mieszkańcy wskazali, że problemem są kibice.
Na terenie miasta ścierają się ze sobą kibice dwóch przeciwnych drużyn
„Górnika Zabrze” i „Ruchu Chorzów”, dodatkowo część rozmówców wskazała, że
nie czuje się bezpiecznie na terenie parku, a kilka osób, że i miasta, zwłaszcza,
kiedy jest ciemno. Co ciekawe, im osoba starsza, tym mniej czuje się
bezpiecznie, jednak z drugiej strony, im bardziej jest związana z miastem,
dłużej mieszka w mieście/ dzielnicy tym mniej czuje się zagrożona.
Place zabaw dla dzieci – wskazano również na małą ilość placów i miejsc, gdzie
mogą bawić się dzieci. Do tego tam gdzie te place są, bywa, że są
zanieczyszczone. Jeden z rozmówców wskazał na obecność pasożyta
odzwierzęcego w piaskownicy, przez co część bawiących się w niej dzieci została
nim zarażona.
Graffiti i zaśmiecenie – kilka osób wskazało na obecność graffiti, zarówno na
fasadach, jak i wewnątrz budynków. Do tego wskazano na zabrudzenie
i zanieczyszczenie oraz zaśmiecenie pewnych miejsc w dzielnicy.
Brak zieleni – część mieszkańców wskazała, że ogólnie w dzielnicy brakuje
miejsc z zielenią, gdzie można by wybrać się na spacer, przysiąść i odpocząć.
Bariery architektoniczne – część mieszkańców, zwłaszcza starszych zwróciła
uwagę, że jest problem na przystankach tramwajowych z wsiadaniem
i wysiadaniem osób niepełnosprawnych lub z problemami kończyn dolnych.
Sugerowano zrównanie poziomu przystanku z poziomem wejścia do tramwaju.
Imprezy w mieście – wskazano, że na terenie miasta/ dzielnicy odbywa się zbyt
mało imprez/ koncertów/ występów. Wskazano również na potrzebę
organizowania imprez z akcentem regionalnym – śląskim.
Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych - jeden z mieszkańców
wskazał na zbyt małą liczbę dostępnych miejsc na turnusach rehabilitacyjnych.
Problem miejsc parkingowych – jedna osoba wskazała, że są miejsca, gdzie jest
ciężko zaparkować.
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – jeden z mieszkańców wskazał miejsce
na granicy Zabrza i Rudy (w dzielnicy Ruda), po starym torze kajakowym, które
można by niewielkim kosztem odświeżyć, oczyścić i zaadoptować na miejsce
spacerowo - rekreacyjne dla mieszkańców.
Problematyczne wysypisko odpadów waty szklanej w rejonie ulicy Szyb
Bartosza.
Bardzo zły stan budynku mieszkalnego przy ulic Szyb Bartosza 1, brak
oświetlenia i utwardzenia drogi dojazdowej.
Niewystarczającej wielkości parking przy kościele pw. Św. Barbary,
niezagospodarowany (zalany) teren naprzeciwko kościoła.
Zniszczone boisko sportowe MOSiR przy ul. Górnośląskiej.
Ruda Śląska kompletnie nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych;
wiele budynków użyteczności publicznej nie ma podjazdów, wind dla osób
niepełnosprawnych. To nie jest kwestia tylko części miasta, to dotyczy całej
Rudy Śląskiej.
Powinno być więcej ścieżek rowerowych na terenach leśnych.
Problem dziedziczenia bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
w dzielnicy Ruda oraz liczne patologie w młodych rodzinach.
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W punktach konsultacyjnych udostępnione zostały formularze (ulotki), które
zainteresowani mieszkańcy mogli wypełnić, odpowiadając na następujące pytania:
• Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy Rudy Śląskiej?
• Na których obszarach miasta problemy te są szczególnie dokuczliwe? Proszę
wskazać lokalizację
• W jaki sposób można poprawić sytuację? Jakie działania lub inwestycje należy
podjąć?
Zwrot formularzy był niewielki. Mieszkańcy wyszczególnili następujące problemy:
• Problematyczne wysypisko odpadów waty szklanej w rejonie ulicy Szyb
Bartosza.
• Bardzo zły stan budynku mieszkalnego przy ulic Szyb Bartosza 1, brak
oświetlenia i utwardzenia drogi dojazdowej.
• Niewystarczającej wielkości parking przy kościele pw. Św. Barbary,
niezagospodarowany (zalany) teren naprzeciwko kościoła.
• Zniszczone boisko sportowe MOSiR przy ul. Górnośląskiej.
• W dzielnicy Ruda 1 – na terenach położonych na północ od linii kolejowej
najpilniejszymi problemami są: brud, zdegradowane tereny zielone, zaniedbana
i zdewastowana tkanka mieszkaniowa MPGM, dzikie wysypiska śmieci, brak
placów zabaw i świetlic (salki katechetyczne ich nie zastąpią), brak lokali
gastronomicznych (funkcjonuje tylko 1 restauracja czynna 5 godzin dziennie).

2.4.

Zbieranie uwag ustnych do protokołu

Zbieranie uwag ustnych do protokołu odbywało się w terminie od 28 listopada 2017 r. do
27 grudnia 2017 r., w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Jana
Pawła II 6, III piętro (pokój 306) w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, wtorek,
środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz
w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00.
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Rysunek 5. Pogląd udostępnienia projektu uchwały ze strony internetowej
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/

W terminie konsultacji nie wpłynęły uwagi ustne do protokołu.
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3. Podsumowanie
Konsultacje odbyły się zgodnie przyjętym sposobem ich przeprowadzenia:
• w formie papierowej i elektronicznej złożono 1 formularz,
• w formie ustnej nie złożono żadnych uwag czy wniosków,
Zebrane wnioski oraz uwagi ze spacerów i mobilnych punktów konsultacyjnych
przeanalizowano w odniesieniu do przeprowadzonych w diagnozie badań i uwarunkowań
wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
Ogółem w konsultacjach społecznych wzięło udział ok. 80 osób.
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