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Rozdział I
Wprowadzenie
Sprawozdanie za rok 2019 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.
Rada Miasta Ruda Śląska w dniu 8 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę nr PR.0007.1.2018
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Ruda
Śląska. Zgodnie z treścią uchwały, na terenie miasta Ruda Śląska został wyznaczony obszar
zdegradowany w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowej
uchwały, a także obszar rewitalizacji w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik nr 2
do tejże uchwały. Ponadto, ustanowiono również na rzecz miasta Ruda Śląska prawo pierwokupu
niezamieszkałych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na podobszarach oznaczonych
cyframi rzymskimi od I do IV wyznaczonych na mapie stanowiącej załącznik nr 2 niniejszej uchwały.
Powyższa uchwała stanowiła podstawę do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Ruda Śląska do 2030 r. Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2019 r. (Dz.U.
z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.), prawo pierwokupu obowiązuje w okresie do dwóch lat od
podjęcia uchwały o ich wyznaczeniu, zatem w przypadku miasta Ruda Śląska okres ten upłynął
z dniem 25 stycznia 2020 r. co w praktyce oznacza, że wyznaczone obszary z prawem pierwokupu,
oznaczone odpowiednio numerami:
I – Tereny KWK Pokój
II – Tereny KWK Polska-Wirek
III – Teren przy ul. 1 Maja
IV – Szyb Mikołaj
pozostają nadal podobszarami rewitalizacji bez możliwości wykonywania prawa pierwokupu w trybie
ww. ustawy o rewitalizacji.
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 2019 r. Opisany został zakres
zadań dla każdego projektu, wraz z nakładami poniesionymi w roku sprawozdawczym. 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
Podobszary rewitalizacji – projekty
i działania

1.

4

Podobszar rewitalizacji Ruda

LP

NR I NAZWA PROJEKTU

1.

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

2.

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZD.
(brutto
w zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

4 220,00

1 000 000,00

W trakcie realizacji. Dla dzieci z przedszkoli i szkół w dzielnicy Ruda, Muzeum zorganizowało:
warsztaty (taneczne – karnawał, wielkanocne, barbórkowe, bożonarodzeniowe, gry i zabawy
na dawnym śląskim placu, mała gosposia) spacery historyczne, wycieczki rowerowe i autokarowe
z przewodnikiem, zwiedzanie wystaw czasowych, wykłady historyczne.

2 000,00
(+ paczki,
których koszt
to ok. 2550€/szt.)

7 000

300

600

Najwspanialsza Podróż – styczeń-luty

250

250

Język angielski dla mieszkańców (konwersacje co 2 tygodnie w okresie I-V i X-XII)

500

500

Spotkanie przy kawie (I-VI)

Wolontariat
+200 zł/m-c=2
400 zł-kosztów
eksploat.

Wolontariat
+2 400 zł
kosztów
eksploat.

250

250

800

1 300

Raport: Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej
Gwiazdkowa Niespodzianka – (całodzienna impreza rozrywkowo-kulturalna zakończona
wręczeniem paczek dzieciom) 19 styczeń 2019

POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH
W KARCIE PROJEKTU/
w przypadku ich
braku, inne dane
ilościowe
i jakościowe,
prezentujące poziom
i skalę realizacji
Łączna frekwencja:
1270 osób

Rozdano 300 paczek
dla dzieci, w tym
wytypowanych przez
MOPS, szkoły, Szpital,
wraz z rodzicami
uczestniczyło nie
mniej jak 500 osób
15 dzieci
30 osób

Rozdysponowanie pomocy w postaci odzieży i żywności w ramach służby charytatywnej Kościoła
(Otrzymane od Banków Żywności, od fundatorów i innych (parafii) Kościołów)

Spotkanie z młodzieżą w IV 2019 roku nt. wpływu pornografii oraz social mediów na wartości
i zachowania młodych ludzi w XXI wieku w formie wykładów multimedialnych i świadectw
wyzwolonej młodzieży od uzależnień (obecna trudna młodzież, w tym z rodzinnych domów
opieki (prelegentów zapewniła Fundacja Młodzież z Misją)

Ok. 120 indywidualnie
z ulicy
Średnio ok 100
osób/m-c, tj. 1200
osób w roku, głównie
mieszkańcy dzielnicy
Ruda
60 osób

500
500
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1 000
1 000

Spotkania kobiet (w tym z Domu Samotnej Matki w Rudzie wspólnie z Fundacją Młodzież
z Misją)- przeciętnie 15 samotnych matek na spotkaniu (6 spotkań)

Ok. 100 osób

Spotkania z misjonarzami z USA, RPA, Uzbekistanu, Ukrainy (spotkania międzykulturowe zarówno
w budynku jak i na ulicach Rudy)

Ok. 300 osób

Spektakl teatru z Krakowa pt.: „Wehikuł czasu”

Ok.50 osób

3 000

3 600

500

500

Festyn z mieszkańcami – 15.06 + loteria 16.06

200 osób

Park Etnograficzny w Chorzowie-impreza integracyjna dla sympatyków Kościoła i ich rodzin

40 osób

Raport: Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
3.

P.1.4. Rewitalizacja
historycznej części
dzielnicy Ruda

250 000,00

250 000,00

4.

P.1.4. Rewitalizacja
historycznej części
dzielnicy Ruda

20 000,00

120 000,00
(w latach
2016-2018)
25 000 zł,
w tym 5 000
zł w XI-XII
roku 2018)

5.

P.1.5 Adaptacja
zabytkowego
budynku byłej Fabryki
Margaryny na cele
społeczne, kulturalne
i gospodarcze

22 405,58

83 030,52

6.

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

13 541,91

2 908 547,46
nakłady
poniesione
do 2018 –
2 895 005,55

249 653,13

3 158 200,59

Wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Staszica 8

25 000 zł

Raport: MGSM Perspektywa
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

7.

6

U.1.6 Modernizacja
budynków

25 000 zł
(w tym piec

Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na:
• remoncie i malowaniu wnętrza Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej – Rudzie 100 000 zł
• kapitalnym remoncie dachu budynku położonego przy ul. Jana III Sobieskiego 32 w Rudzie
Śląskiej – Rudzie 60 000 zł
• modernizacji budynku oficyny przy ul. Wolności 13 w Rudzie Śląskiej–Rudzie 40 000 zł
• malowaniu kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej – Rudzie - 50 000 zł
Raport: Miejski Konserwator Zabytków
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;
3. Remontu przedsionka;
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)

Raport: Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
W trakcie realizacji. Budynek został nabyty w kwietniu 2018 r. Przeprowadzono dalsze prace
porządkowe (odgruzowanie, zabezpieczanie budynku przed wstępem osób postronnych).
Została zlecone i wykonane badania stanu zachowania piwnic oraz fundamentów (związane
z ruchem samochodów ciężarowych do sąsiedniego obiektu handlowego). Wyniki badań są
w trakcie opracowywania. Został opracowany i złożony wniosek dot. finansowania
termomodernizacji obiektu do WFOŚiGW.
Raport: Fundacja Śląsk Wczoraj i Dziś
W trakcie realizacji. Wymieniono zabytkowe okna na klatkach schodowych w budynkach przy
ul. Wieniawskiego 1, 3, 5

Powierzchnie
odnowione:
- 6 615,06 m2
pomalowanych ścian
i sufitu,
- 262 m2 dachu,
- 248,929 m2 elewacji
Rezultaty projektu:
- liczba osob
korzystających ze
zrewitalizowanych
obiektów – 2000 os.
(szt.)
- liczba nowych usług
- liczba – 1
(kawiarenka
rozbudowana
o zamykaną
jadalnie/pokój
dyskusyjny) szt.
utworzonych
miejsc pracy – 0 szt.
Bd.

Bd.

Produkty projektu:
- liczba

8.

mieszkalnych
w dzielnicy Ruda

c.o. 24 467 zł)

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

4 345 295,56

parterze) i potrzeb (odwilgocenie fundamentów, termomodern. ścian na zewnątrz,
pomieszczenia po projektorni kina, piwnica)
2. Wymieniono stary piec c.o. na piec 5 klasy na ekogroszek/pelet
3. Wywieziono piec c.o. na złom w ramach umowy utylizacji na koszt kościoła (15.10.2019 r.)

6 265 519,68

Raport: Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
Projekt w trakcie realizacji. Wykonano:
-instalacji: niskoprądowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznej z oprawami
oświetleniowymi,
-nagłośnienia wystawy,
-tynków wewnętrznych gipsowych,
-sufitów w pomieszczeniach ekspozycyjnych, komunikacji i salkach wielofunkcyjnych
-posadzek z płytek gresowych, parkietu, wykładzin PCV, obłożenie schodów, balustrady,
-montażu białego i osadzenie armatury,
-ocieplenia dachu skośnego z blachy,
-izolacji przeciwwilgociowej ścian piwniczych,
-przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
-przyłącza wodociągowego,
-schodów terenowych przy chodniku od ulicy Wolności.
Wymiana pokrycia dachu, malowanie ścian wewnętrznych oraz sufitów, obłożenie płytkami
ceramicznymi sanitariatów oraz łazienek, przemurowanie kominów ponad dachem, czyszczenie
elewacji budynku, zagospodarowanie terenu, montaż pochylni dla niepełnosprawnych.
Raport: Muzeum Miejskie w Rudzie Śląskiej, Wydział Inwestycji

4 938 716,18
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zmodernizowanych
energetycznie
budynków
podłączonych do sieci
ciepł. i gazowej – 0
szt.
Rezultaty projektu:
- ograniczenie niskiej
emisji – 0 zł
- obniżenie kosztów
eksploatacji
budynków – 0 zł
Pomiar wskaźnika
będzie możliwy po
oddaniu nowej
ekspozycji do użytku

P.1.1/U.1.7. Modernizacja Muzeum Miejskiego - Ruda

P.1.4. Odnowione wnętrze Kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej - Ruda

8

P.1.4. Odnowione wnętrze Kościoła pw. Św. Józefa - Ruda

P.1.4. Modernizacja budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 32 – Ruda

9

P.1.4. Modernizacja budynku przy ul. Wolności 13 - Ruda

P.1.4/U.13.8. Termomodernizacja budynku przy ul. Matejki 2-12 - Ruda

10

P.1.1. Działania społeczne organizowane przez Kościół Boży - Ruda

11

12

2.

Podobszar rewitalizacji
Orzegów

13

LP

1.

NR I NAZWA PROJEKTU

P.2.4 Rekultywacja
i remediacja terenów
dawnej koksowni
Orzegów

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

11 085 105,60

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

11 538 964,00

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY
W DANYM ROKU

W trakcie realizacji. Trwają prace budowlane w rejonie obiektów zabytkowych i usuwanie
zanieczyszczeń. Wykonano poletko bioremediacyjne, oczyszczono i pomalowano zbiornik
na smołę, trwają prace konserwatorskie na wieży węglowej.
Raport: Miejski Konserwator Zabytków

11 085 105,60

P.2.4. Rekultywacja Koksowni Orzegów - Orzegów

14

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

Koncepcja rewitalizacji obiektów Koksowni

15

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.

P.3.2.
Rewitalizacja
historycznej
części dzielnicy
Godula

170 000,00

170 000,00

Dotacja celowa z budżetu miasta na
wymianę pokrycia dachu od strony
południowej i zachodniej wieży głównej
kościoła pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli 170 000 zł

2.

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

1 106 068,25

1 260 193,40

Raport: Miejski Konserwator Zabytków
Wymieniono pokrycie dachowe w
budynku przy ul. Tiałowskiego 5, 12.
Uciepłowniono budynki przy ul. Goduli
21, 27, 29, 32, 33. Wymieniono okna
na klatkach schodowych oraz
w pomieszczeniach wspólnego użytku
w budynkach przy ul. Goduli 21, 29,
Czereśniowa 10, 12, 14.
Raport: MGSM Perspektywa

1 276 068,25

Podobszar Godula – realizowane projekty
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POZIOM
REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH
W KARCIE
PROJEKTU/
w przypadku ich
braku, inne dane
ilościowe
i jakościowe,
prezentujące
poziom i skalę
realizacji
115 m2
odnowionego
dachu

Bd.

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

18

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)

191 112,04
(w tym dotacja
konserwatorska
100 000,00)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto w zł)

7 490 744,02

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich
polegających na remoncie dachu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul. Raciborskiej 9 w Rudzie Śląskiej
Raport: Miejski Konserwator Zabytków

191 112,04

U.4.1. Modernizacja budynku przy ul. Raciborskiej 9 – Ruda, Kolonia Carl Emanuel
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POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH
W KARCIE
PROJEKTU/
w przypadku
ich braku, inne
dane ilościowe
i jakościowe,
prezentujące
poziom
i skalę realizacji
530 m2 odnowionego
dachu

8. Podobszar rewitalizacji
Chebzie/Kaufhaus

20

LP

NR I NAZWA PROJEKTU

1.

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

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZDAW.
(brutto w zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

1 158 500,69

9 958 116,34

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

Projekt zrealizowany. Wyposażono zaadaptowany budynek w ruchomości istotne
do funkcjonowania obiektu (meble, sprzęt audio), urządzono w pełni
funkcjonującą bibliotekę i czytelnię.

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

Raport: Wydział Inwestycji
2.

U.5.2 Rewaloryzacja i modernizacja
zabytkowego osiedla w rejonie ul. Pawła

3.

U.5.5 Rewitalizacja historycznej części
dzielnicy Chebzie

102 269,25

711 280,94

8 999,58

8 999,58

W trakcie realizacji. Wymieniono pokrycie dachowe w budynku przy ul. Pawła 1
oraz częściowo wyremontowano pokrycie dachowe w budynku przy ul. Pawła 99a. Wymieniono drzwi wejściowe w budynku przy ul. Pawła 9-9a.
Raport: MGSM Perspektywa
Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich
polegających na:
- kompleksowej renowacji drzwi wejściowych do klatki schodowej budynku
położonego przy ul. Przedtorze 12 w Rudzie Śląskiej – Chebziu – 2 999,86 zł,
- kompleksowej renowacji drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku
położonego przy ul. Dworcowej 27 w Rudzie Śląskiej – Chebziu 5 999,72 zł.
Raport: Miejski Konserwator Zabytków

1 269 769,52
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Bd.

Bd.

P.5.2. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego – Stacja Biblioteka - Chebzie

22
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9. Podobszar rewitalizacji
Wirek/Czarny Las

24

LP

NR I NAZWA PROJEKTU

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZD.
(brutto w
zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

1.

P.9.1. Kompleksowa
rewitalizacja
historycznego centrum
Dzielnicy Wirek

90 000,00

90 000,00

2.

P.9.3. Program
profilaktyczny Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Rudzie Śląskiej w Wirku

9 014,06

9 014,06

3.

4.

U.9.2. Zabudowa
mieszkalno-usługowa
w Rudzie Śląskiej
w Wirku przy
ul. Dąbrowskiego 15
U.9.5 Modernizacja
i renowacja zabytkowego
budynku kolonii
robotniczej Ficinus
w Rudzie Śląskiej

-

-

2 661 642,29

2 895 904,08

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

W trakcie realizacji. Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na renowacji elewacji wraz z termomodernizacją fragmentów budynku,
remontem kominów ponad dachem i remontem klatki schodowej budynku położonego przy
ul. 1 Maja 246 w Rudzie Śląskiej – Wirku.
Raport: Miejski Konserwator Zabytków
Poprawa sytuacji społecznej poprzez zaspokajanie potrzeb kulturalnych. „Dopalacze – nie żyj
złudzeniami”, dotyczy destrukcyjnego wpływu dopalaczy na organizm młodego człowieka.
Zajęcia mające na celu zdobycie wiedzy na temat dopalaczy, ich destruktywnego działania
na zdrowie fizyczne i psychiczne. Poznanie form manipulacji osób sprzedających dopalacze.
Arteterapia – warsztaty plastyczne dla młodzieży, pokazujące jak można bezpiecznie
uzewnętrznić tłumione emocje, pozbyć się zahamowań bez sięgania po używki.
„Jestem bezpieczny i pomocny” – głośne czytanie opowiadań z serii „Bezpieczeństwo”,
połączone z prezentacją multimedialną.
„Bajki dodają odwagi” – głośne czytanie bajek, które przekazują doświadczenie życiowe
niezliczonych pokoleń. Arteterapia – druga tura warsztatów plastycznych dla młodzieży
zagrożonej sięganiem po używki. Wystawa prac wykonanych przez uczniów w ramach zajęć
z arteterapii. Spotkanie z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej,
poświęcone ochronie dzieci przed przemocą.
Raport: Miejska Biblioteka Publiczna
W toku są sprawy spadkowe, celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej
przy ul. Dąbrowskiego 13-15. Trwają negocjacje ze spadkobiercami, więc dalsze czynności
są obecnie zawieszone.
Raport: Zbigniew Sprung – fundacja rodzinna
W trakcie realizacji. Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na obiekt usługowy - punkt informacji turystycznej oraz budowa budynku usługowego biblioteki. Wyposażenie budynku informacji turystycznej (meble, sprzęt audio, RTV I AGD),
montaż starodawnego pieca kaflowego, restauracja eksponatów, montaż platformy dla
niepełnosprawnych.
Raport: Wydział Inwestycji

2 760 655,35
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POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH
W KARCIE PROJEKTU/
w przypadku ich
braku, inne dane
ilościowe
i jakościowe,
prezentujące poziom
i skalę realizacji
414,598 m2
odnowionej elewacji

Ilość warsztatów 5
Ilość spektakli 1
Prelekcje 2
Ilość uczestników 298

Bd.

Bd.

U.9.5. Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Kubiny – nowa siedziba filii w zabytkowym obiekcie - Wirek

U.9.5. Budynek przy ul. Kubiny 24 przed modernizacją - Wirek

26

P.9.1. Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 246 - Wirek
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10.

Podobszar rewitalizacji
Bykowina/Kochłowice

28

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZD
AW.
(brutto
w zł)

LP

NR I NAZWA
PROJEKTU

1.

P.10.3. Rewitalizacja
historycznej części
dzielnicy Bykowina
wraz z częścią
Kochłowic

140 990,33

140 990,33

2.

U.10.2 Zmniejszenie
niskiej emisji dla
budynków ul. Siekiela,
Wita Stwosza,
Okrężnej, Potyki,
Plebiscytowej,
Szewczyka, Pordzika

1 353 494,12

1 394 118,40

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY
W DANYM ROKU

W trakcie realizacji. Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich
polegających na:
• renowacji elewacji frontowej wraz z wymianą okien w budynku położonym przy
ul. Wyzwolenia 8 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach – 20 000 zł
• zabezpieczeniu i naprawie ściany frontowej nawy głównej kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej
w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach 99 990,33 zł
• remoncie dachu i wymianie więźby w budynku położonym przy ul. Oświęcimskiej 132
w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach - 21 000 zł
Raport: Miejski Konserwator Zabytków
W trakcie realizacji. Wyremontowano elewację budynków przy ul. Plebiscytowej 1-3,
Ks. Potyki 1, 3, 5-7. Wymieniono drzwi wejściowe w budynkach przy ul. Drażyka 6,
Ks. Potyki 10, Plebiscytowej 1-3, 5, 7, 11, Siekiela 24-26, 28-30, 32-34, 36-38

Raport: MGSM Perspektywa
1 494 484,45

29

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH
W KARCIE PROJEKTU/
w przypadku ich braku,
inne dane ilościowe
i jakościowe,
prezentujące poziom
i skalę realizacji
Powierzchnie
odnowione:
105 m2 elewacji
220,176 m2 elewacji
210 m2 dachu

Bd.

Podobszar Bykowina/Kochłowice – realizowane projekty
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11.
Podobszar rewitalizacji
Nowy Bytom

31

LP

1.

NR I NAZWA PROJEKTU

P.11.2 „Roczniki” –
kontynuacja Projektu
„Generacje”

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

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto w zł)

40 450,00
(10 450,00
wkład własny
MCK,
30 000,00
dotacja
z MKiDN)
6 000,00

62 900,00

1 720,00

6 720,00

2.

P.11.3 Kultura Otwarta
2019

3.

P.11.4 Ogrody
śniadaniowe

4.

P.11.5 Seniorzy
dla Seniorów

5.

U.11.6. Modernizacja
Wielkiego Pieca
Hutniczego „A”

278 421,51

278 421,51

6.

P.11.7 Remont
i adaptacja budynku
Willa Florianka przy
ul. Niedurnego 73
w zabytkowej części
Nowego Bytomia

5 783 572,48

8 269 385,78

32

6 000,00

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

W trakcie realizacji. Produkty: warsztaty, wystawa, koncert, spektakl, wyjazd tematyczny,
wywiady
Rezultaty projektu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
objętych wsparciem w programie

POZIOM REALIZACJI
WSKAŹNIKÓW
OKREŚLONYCH
W KARCIE PROJEKTU/
w przypadku ich
braku, inne dane
ilościowe
i jakościowe,
prezentujące poziom
i skalę realizacji
20
100 os.- seniorzy

Raport: Miejskie Centrum Kultury
W trakcie realizacji. Produkty: imprezy kulturalne
Rezultaty projektu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
objętych wsparciem w programie

4
48

Raport: Miejskie Centrum Kultury
W trakcie realizacji. Produkty: wydarzenie kulturalno – rekreacyjne
Rezultaty projektu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
objętych wsparciem w programie

5
1250 os.- rodziny

Raport: Miejskie Centrum Kultury
W trakcie realizacji. Produkty: występy
Rezultaty projektu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
objętych wsparciem w programie

8
400 os.- seniorzy

Raport: Miejskie Centrum Kultury
Przejęto obiekt, przeprowadzony został międzynarodowy konkurs na zagospodarowanie
Wielkiego Pieca – wyłoniona została koncepcja architektoniczna; wykonana została
dokumentacja obiektu – skan 3D, chmura punktów, rysunki inwentaryzacyjne, dokonano
cyfryzacji archiwalnej dokumentacji
Raport: Miejski Konserwator Zabytków
W trakcie realizacji.
Zaadaptowano obiekt dla celu publicznego – Pałac Ślubów, uzyskano 5 pokoi hotelowych,
restaurację z barem oraz dobudowano windę i zabezpieczono budynek p.poż
Raport: Wydział Inwestycji, MPGM TBS Sp. z o.o.

Bd.

Bd.

7.

8.

9.

U.11.7 Remont i
adaptacja zabytkowej
wieży ciśnień przy
ul. Chorzowskiej 2 na cele
kulturalne, społeczne oraz
gospodarcze
U.11.8 Modernizacja
systemów grzewczych
budynków mieszkalnych
poprzez podłączenie do
sieci ciepłowniczej
(budynki wspólnot przy ul.
Kościuszki 5,7,9,11,
Wojska Polskiego
4,6,8,10,12,14,
Czarnoleśnej 4-4D;
Kolistej 4; Kościuszki 1,3,
Niedurnego 47,47A
U.11.10. Rewitalizacja
historycznego centrum
dzielnicy Nowy Bytom

6 150,00

24 600,00

404 683,01
(dot. budynku
Kościuszki 1,3,
Niedurnego
47a)

1 434 984,10

100 000,00

100 000,00

Projekt nie uzyskał wsparcia w ramach programu EFRR 10.03.01 – Rewitalizacja terenów
zdegradowanych. Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcja
zagospodarowania i koncepcja architektoniczna. Dokonano remontu dachu oraz prac
porządkowych w bezpośrednim otoczeniu wieży
Raport: Fundacja Śląsk Wczoraj i Dziś
W trakcie realizacji. Wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania
z podłączeniem do miejskiej sieci c.o.

Raport: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających
na:
- malowaniu klatki schodowej i wymianie okien w częściach budynku położonego przy
ul. Piotra Niedurnego 52 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu 20 000 zł,
- renowacji fragmentu elewacji południowej kościoła pw. św. Pawła zlokalizowanego
w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu 80 000 zł
Raport: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

6 432 922,01
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Rezultat został
osiągnięty częściowo

Powierzchnie
odnowione:
237,59 m2
pomalowanych ścian,
454,665 m2 elewacji

P.11.7. Modernizacja zabytkowej willi Florianka – Nowy Bytom

34

U.11.10. Modernizacja budynku przy ul. Niedurnego 52 – Nowy Bytom

35

12.

Projekty rewitalizacji obejmujące 2 i więcej podobszarów

Poniżej tabela, obejmująca projekty, które swoim zasięgiem obejmują co najmniej dwa obszary rewitalizacji, a także projekty, które nie wynikają
wprost z Programu, realizujące cele i założenia GPR:

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

2.

36

P.13.5 Ruda Śląska dla
społeczności lokalnych

NAKŁADY
PONIESIONE
W ROKU
SPRAWOZD.
(brutto
w zł)

NAKŁADY
ŁĄCZNIE
(brutto
w zł)

943 022,10
(Dąbrowskiego
7-11)
660 348,69
(Hlonda,
Bytomska,
Grunwaldzka)
911 242,64
(Strażacka 12,
Kałusa 18-29)
337 729,29
(Niedurnego 28)
422 417,01
(dot.
Sobieskiego)

3 267 954,72

683 323,01

1 213 829,34

ZAKRES ZADAŃ ZREALIZOWANY W DANYM ROKU

Projekt zrealizowany w zakresie 5 podwórek. Dotyczy to realizacji przy ulicach:
Dąbrowskiego 7-11, Hlonda/Bytomskiej/Grunwaldzkiej, Strażackiej 12/Kałusa 18-29 oraz
Niedurnego 28. Dokończono ponadto inwestycję przy ul. Sobieskiego, doposażając ją
w urządzenia do rekreacji.

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

Wyłoniono wykonawcę rewitalizacji ostatnich 3 podwórek. Cała inwestycja zostanie
zakończona w 2020 r.

Raport: MPGM TBS Sp. z o.o.
Kontynuowano działalność dwóch świetlic jako siedzib programów aktywności lokalnej (PAL),
tj. świetlicy PAL przy ul. Pileckiego 23/02 dla mieszkańców Nowego Bytomia

Liczba osób
zagrożonych

i Chebzia oraz świetlicy PAL przy ul. Ściegiennego 6/1dla mieszkańców dzielnicy Wirek.
Dodatkowo na Osiedlu Kaufhaus funkcjonował nieodpłatny punkt pralniczy, w którym
w 2019 r. wykonano 2 562 usługi pralnicze (średnio 9 usług dziennie). Społeczność lokalna
wraz z otoczeniem w dalszym ciągu korzystała też z darmowej łaźni, w tym osoby
bezdomne, objęte usługami opiekuńczymi itp. W efekcie w 2019 r. z darmowych kąpieli
skorzystało 1 658 osób (średnio 6 osób dziennie). Na Kaufhausie okresowo działał też punkt
pomocy rzeczowej co jakiś czas zasilany przez darczyńców. Działalność punktu pralniczego
i łaźni w dniu 21.11.2019r. została wyróżniona przez Radę Polityki Społecznej działającej
przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za promowanie pozytywnego wizerunku
pomocy społecznej oraz skuteczne i profesjonalne wsparcie osób wymagających pomocy.
Dla potrzeb działalności dwóch świetlic PAL zaangażowano pięciu animatorów lokalnych,
którzy prowadzili cykliczne zajęcia świetlicowe ze społecznościami lokalnymi (średnio 2 razy
w tygodniu), organizowali kulturalne wydarzenia plenerowe (np. Dzień Dziecka w ogrodzie,
Koncert muzyki klasycznej, Mikołajki na Wirku, Odpust u Alberta, Lato na Kaufhausie i Wilijo
na Kaufhausie), wyjazdy edukacyjno – integracyjne (kulig w Istebnej, rekreacja na
Paprocanach, Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach Zdrój, Zamki Mirów-Bobolice-Ogrodzieniec,
grzybobranie w Zielonej, zabytki Krakowa, Skansen i ZOO w Chorzowie, Papugarnia
i Sztauwajery w Katowicach, Palmiarnia w Gliwicach, Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu) oraz
wyjścia do instytucji kultury (kino, teatr, filharmonia, Stacja Biblioteka, Muzeum PRL,
Muzeum Powstań Śląskich, koncert Arki Noego). Ponadto, w ramach PAL animatorzy
kontynuowali działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym zorganizowali piąty sezon
amatorskiej ligi piłki nożnej dla młodzieży Asfalciok Liga Fusbal (ALF), Turniej o Puchar
Dyrektora MOPS, pierwszy Turniej Niepodległościowy oraz szósty Turniej Mikołajkowy.
Animatorzy wspierając inicjatywy UP, wraz z nimi brali udział w rudzkich Biegach Wiewiórki
(NW), zorganizowali plenerową zumbę, korzystali z siłowni napowietrznej, z wizyt w grocie
solnej czy na Stadionie Śląskim. Poza animacją lokalną, UP brali również udział w zajęciach
edukacyjnych w zależności od indywidualnych predyspozycji i potrzeb. Mieszkańcy Wirku
wzięli udział m.in. w warsztatach rozwojowych dla rodziców, zajęciach plastycznych oraz
warsztatach kulinarnych FEAD, natomiast mieszkańcy Nowego Bytomia i Chebzia
uczestniczyli w warsztatach z psychologiem dla seniorów, warsztatach rozwojowych dla
rodziców oraz zajęciach decoupage. Z kolei w ramach aktywizacji zawodowej brali udział
w zajęciach Klubu Integracji Społecznej oraz nabywali kwalifikacje w specjalnościach:
operator wózka widłowego z napędem silnikowym, obsługa komputera ECDL i prawo jazdy
kat. b.

3.
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P.13.5 Ruda Śląska
dla społeczności lokalnych

683 323,01

1 213 829,34

Raport: MOPS/PAL
Kontynuowano działalność dwóch świetlic jako siedzib programów aktywności lokalnej (PAL),
tj. świetlicy PAL przy ul. Pileckiego 23/02 dla mieszkańców Nowego Bytomia
i Chebzia oraz świetlicy PAL przy ul. Ściegiennego 6/1dla mieszkańców dzielnicy Wirek.
Dodatkowo na Osiedlu Kaufhaus funkcjonował nieodpłatny punkt pralniczy, w którym
w 2019 r. wykonano 2 562 usługi pralnicze (średnio 9 usług dziennie). Społeczność lokalna
wraz z otoczeniem w dalszym ciągu korzystała też z darmowej łaźni, w tym osoby
bezdomne, objęte usługami opiekuńczymi itp. W efekcie w 2019 r. z darmowych kąpieli
skorzystało 1 658 osób (średnio 6 osób dziennie). Na Kaufhausie okresowo działał też punkt
pomocy rzeczowej co jakiś czas zasilany przez darczyńców. Działalność punktu pralniczego i
łaźni w dniu 21.11.2019r. została wyróżniona przez Radę Polityki Społecznej działającej przy
Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za promowanie pozytywnego wizerunku
pomocy społecznej oraz skuteczne i profesjonalne wsparcie osób wymagających pomocy.

ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych wparciem:
43 (łącznie 104)

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub
wykluczeniem
społecznym
objętych wparciem:
43 (łącznie 104)

Dla potrzeb działalności dwóch świetlic PAL zaangażowano pięciu animatorów lokalnych,
którzy prowadzili cykliczne zajęcia świetlicowe ze społecznościami lokalnymi (średnio 2 razy
w tygodniu), organizowali kulturalne wydarzenia plenerowe (np. Dzień Dziecka
w ogrodzie, Koncert muzyki klasycznej, Mikołajki na Wirku, Odpust u Alberta, Lato na
Kaufhausie i Wilijo na Kaufhausie), wyjazdy edukacyjno – integracyjne (kulig w Istebnej,
rekreacja na Paprocanach, Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach Zdrój, Zamki Mirów-BoboliceOgrodzieniec, grzybobranie w Zielonej, zabytki Krakowa, Skansen i ZOO
w Chorzowie, Papugarnia i Sztauwajery w Katowicach, Palmiarnia w Gliwicach, Sztolnia
Królowa Luiza w Zabrzu) oraz wyjścia do instytucji kultury (kino, teatr, filharmonia, Stacja
Biblioteka, Muzeum PRL, Muzeum Powstań Śląskich, koncert Arki Noego). Ponadto, w ramach
PAL animatorzy kontynuowali działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym
zorganizowali piąty sezon amatorskiej ligi piłki nożnej dla młodzieży Asfalciok Liga Fusbal
(ALF), Turniej o Puchar Dyrektora MOPS, pierwszy Turniej Niepodległościowy oraz szósty
Turniej Mikołajkowy. Animatorzy wspierając inicjatywy UP, wraz z nimi brali udział
w rudzkich Biegach Wiewiórki (NW), zorganizowali plenerową zumbę, korzystali z siłowni
napowietrznej, z wizyt w grocie solnej czy na Stadionie Śląskim. Poza animacją lokalną, UP
brali również udział w zajęciach edukacyjnych w zależności od indywidualnych predyspozycji
i potrzeb. Mieszkańcy Wirku wzięli udział m.in. w warsztatach rozwojowych dla rodziców,
zajęciach plastycznych oraz warsztatach kulinarnych FEAD, natomiast mieszkańcy Nowego
Bytomia i Chebzia uczestniczyli w warsztatach z psychologiem dla seniorów, warsztatach
rozwojowych dla rodziców oraz zajęciach decoupage. Z kolei
w ramach aktywizacji zawodowej brali udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej
oraz nabywali kwalifikacje w specjalnościach: operator wózka widłowego z napędem
silnikowym, obsługa komputera ECDL i prawo jazdy kat. b.

4.

P.13.5. Ruda Śląska dla
rodzin

-

1 312 674

5.

P.13.6. Projekt praca.
Obszar rewitalizacji –
obszarem nowych
możliwości

365 735,09

673 501,99
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Raport: MOPS/PAL
Pozytywna ocena merytoryczna. Realizacja przewidziana w okresie 1.04.2020 – 31.03.2022

Raport: MOPS
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 projektu w 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,
- organizowano prace interwencyjne, dzięki którym uczestnicy otrzymali możliwość

Liczba osób
zagrożonych
ubóstwem lub wykl.
społ. objętych
wparciem: 64
- l. osób bezrob. w
tym długotrwale
bezrob., obj.
wsparciem – 107
- liczba osób
pracujących łącznie
z prowadzącymi
działalność
na własny rachunek,
po opuszczeniu
programu – 63
- Liczba osób, które
uzyskały
kwalifikacje po
opuszczeniu
programu- 37
Osiągnięto wszystkie

zatrudnienia i zaistnienia na rynku pracy,
- po zakończeniu indywidualnej ścieżki wsparcia uczestnicy otrzymywali wsparcie Doradcy
Klienta w poszukiwaniu pracy,
- prowadzono działania informacyjno-promocyjne m.in. poprzez rozpowszechnianie
plakatów, ulotek informacyjnych, www, upowszechniano plakaty przełamujące stereotypowe
postrzeganie ról społeczno-zawodowych (m.in. na terenie urzędu).

6.

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

15 259,91

15 259,91

7.

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”)

1 313 913,24
(Trakt)

5 616 193,05
(Trakt)

8.

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

349 814,56

417 883,41

39

Raport: PUP
W październiku 2019 r. rozpoczęto realizację projektu. Zgodnie z harmonogramem
zrealizowano następujące zadania:
- stałe wsparcie Doradcy Klienta (na podstawie kompleksowej analizy potrzeb
przygotowywano/modyfikowano Indywidualny Plan Działania,
- w oparciu o ustalenia Indywidualnego Planu Działania realizowano działania związane
z realizacją szkoleń dla uczestników projektu w 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 dla pierwszych uczestników projektu,
- prowadzono działania informacyjno-promocyjne
Raport: PUP
Projekt realizowany był w ramach środków pochodzących z Programu Interreg Central Europe
- LUMAT oraz NFOŚiGW (POIiŚ) w zakresie lokalizacji przy ul.1 Maja. Zadanie polegało na
niwelacji terenu, ukształtowaniu i zabezp. skarpy, wymianie gruntu na hałdzie,
humusowaniu i założeniu trawnika, nasadzeniu drzew, krzewów i krzewinek, wykonaniu
ścieżki pieszo-jezdnej, wykonaniu oświetlenia, zorganizowaniu miejsc odpoczynku, miejsc
postojowych dla rowerów, placu zabaw. Część realizacyjna
w ramach projektu LUMAT koncentrowała się na pracach ziemnych, formowaniu skarp,
fitostabilizacji, instalacji części sieci teletech. i elektrycznych, budowie łącznika pieszego u
podnóża hałdy od strony północnej, montażu zestawu ścianek wspinaczkowych. Ponadto, w
ramach projektu LUMAT opracowano Action Plan, dokument, który wskazuje kierunki
rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, przeszkolono kilkunastu pracowników jst.
z zagadnień usług ekosystemowych.
Zostały zrealizowane w całości dwa zadania:
- Zadanie III Hałda przy ulicy 1 Maja,
- Zadanie IV Zieleniec przy ulicy Czarnoleśnej.
Raport: MPGM TBS Sp. z o.o.
W okresie sprawozdawczym przyjęto i objęto wsparciem w projekcie 29 osób. Wsparcie
obejmowało doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia z zakresu aktywizacji
zawodowej, szkolenia zawodowe. 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. Są to m.in. pomoc w ulepszaniu infrastruktury podwórkowej; np.
nasadzanie drzew i krzewów oraz wypracowanie koncepcji tzw. „podwórkowych

założone
w projekcie
wskaźniki. Projekt
zakończono zgodnie
z har-monogramem
30.09.2019 r.

- liczba osób
bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych,
objętych wsparciem
w programie – 10
osób. Zgodnie
z założeniami
projekt będzie
realizowany
do 09.2021 r.

Rezultat został
częściowo
osiągnięty.
Tym samym,
z dniem 31.07.2019
r. zakończyła się
realizacja ponad 3letniego projektu
LUMAT.

Rezultat został
częściowo
osiągnięty
(w 73%). Projekt
w realizacji.

mikroprzedsięwzięć”, czyli uzupełnianiu działań inwestycyjnych
o dodatkowe zaplecze; np. ławki, kosze na śmieci itp.„Podwórkowe mikroprzedsięwzięcia”
to inicjatywa oddolna mieszkańców finansowana z projektu. Polegają 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.

9.

P.13.20. Moje małe
zmiany w kierunku pracy

10.

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
Postaw na swoje!
Wsparcie dla osób
chcących założyć własną
działalność gospodarczą”
Krok po kroku zakładanie i prowadzenie
działalności gospodarczej

11.

12.
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Raport: RAR Inwestor
Projekt w trakcie realizacji.
Projekt polega na aktywizacji społeczno-zawodowej osób 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 niepełnospr., 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.
W okresie sprawozdawczym przyjęto i objęto wsparciem w projekcie 13 osób. Wsparcie
obejmowało doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia z zakresu aktywizacji
zawodowej, szkolenia zawodowe, subsydiowane zatrudnienie.

140 552,50

140 552,50

3 742 003,59
(dot. Matejki 2,
2A, 2B, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 12)

7 010 472,23

Raport: RAR Inwestor
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem lokalnej instalacji c.o.
wraz z kotłem gazowym.

752 071,53

3 081 172,00

Raport: MPGM TBS Sp. z o.o.
Doradztwo zawodowe i organizacja staży dla osób pozostających bez zatrudnienia. Wsparcie
doradcze i finansowe dla nowopowstałych firm – 64 szt. Projekt zrealizowany.

100 %
11 osób

2 000,00

20 000,00

Raport: ŚIP
Szkolenia dla osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą.

18 osób

Raport: ŚIP

20 osób powyżej 30
roku życia Rezultat
został częściowo
osiągnięty
(w 65%)

Rezultat został
osiągnięty
częściowo

13.

Najem powierzchni
w Inkubatorze

14.

Ruda Śląska – koPALnia
możliwości

15.

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
Wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego
budowy szybu windowego
wraz z przeb. klatki
schodowej i dachu w bud.
szkoły przy ul. Bujoczka 2
Budowa mieszkań
komunalnych przy ulicy
Bytomskiej/Stromej
w Rudzie Śląskiej
Modernizacja
infrastruktury sportowej
placówek oświatowych
w Rudzie Śląskiej -remont
boisk przy ZSP 6 przy
ul. Kałusa 4

16.

17.

18.

Najem powierzchni biurowej, magazynowej, produkcyjnej. 99,67 % wynajętej powierzchni
przy ul. K. Goduli 36; 17 podpisanych umów z przedsiębiorcami.
100% powierzchni przy ul. Szyb Walenty 32; 65 podpisanych umów z przedsiębiorcami.

-

2 729 269,46

Raport: ŚIP
Na etapie oceny.

2 214,50

4 373 051,22

Raport: MOPS/PAL
Opracowano audyty energetyczne dla budynku przy ul. Katowickiej 148b

27 000,00

27 000,00
do 2019 r.

Raport: MGSM Perspektywa
Zakres robót projektowych obejmuje przebudowę ciągu komunikacji pionowej w budynku
wraz z budową szybu windy i montażem dźwigu osobowego oraz przebudowę dachu

+ 850 000,00
w 2020 r.
3 304 459,35

7 755 759,23

1 278 056,87

1 295 645,87

Raport: Wydział Inwestycji
Wybudowano 50 mieszkań komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą parkingami,
windą siecią gazową wod-kan, drogami wewnętrznymi
Raport: Wydział Inwestycji
Powstała nowoczesna infrastruktura sportowa dla młodzieży uczącej się w zespole szkół.
W ramach zadania wybudowano boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, badmintona,
bieżnia do sprintu, skocznie do skoku w dal, chodniki.

Raport: Wydział Inwestycji
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Bd.

L. osób zagr.
ubóstwem lub wykl.
społ. obj.
wparciem: 120

19.

20.

21.

Modernizacja
infrastruktury sportowej
placówek oświatowych
w Rudzie Śląskiejremont boiska przy ZSP 2
przy ul. Gliniana 2
Modernizacja budynku
szkolnego wraz z poprawą
standardu użytkowania
ZSP-2 przy ul. Glinianej 2

1 676 667,12

1 695 732,12

99 658,69

99 658,69
do 2019 r.

Opracowanie projektu
bud-wyk instalacji źródeł
odnawialnych z energii
słonecznej w czterech
obiektach użyteczności
publicznej oraz
w wybranych obiektach,
remont pokrycia dachu
w ramach - Zespół Szkół
Muzycznych I i II stopnia

Całe zadanie
20 787,00

300 000,00
w 2020 r.

Raport: Wydział Inwestycji
Wykonano:
- roboty ziemne związane z odkopaniem ściany piwnicznej i dylatacji,
- uzupełnienie tynków ścian zewnętrznych piwnicznych,
- izolację przeciwwilgociową ścian piwnicznych,
- skucie istniejącego muru zbiornika na opał,
- drenaż wraz ze studzienką z PVC 300 i pompą do odpompowania wody gruntowej,
- wymianę wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- roboty murarskie i tynkowe zamurowania kanałów,
- uszczelnienie kanałów i dylatacji pianką poliuretanową,
- demontaż i montaż blach dylatacji.
Raport: Wydział Inwestycji
Zakres robót projektowych obejmuje:
instalację źródeł odnawialnych z energii słonecznej w czterech placówkach oświatowych:
w tym Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia, ulica Piotra Niedurnego 36.

5 196,75 –
Szkoła Muzyczna

Raport: Wydział Inwestycji
17 053 473,44
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Na całe
zadanie
71 000,00

Powstała nowoczesna infrastruktura sportowa dla młodzieży uczącej się w zespole szkół.
W ramach zadania wybudowano boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, bieżnia
do sprintu, plac do ćwiczeń, plac apelowy, teren został ogrodzony.

P.13.16. Zajęcia organizowane przez RAR Inwestor - Ruda

43

44

45

P.13.5. Zajęcia organizowane przez MOPS/PAL na osiedlu Kaufhaus – Nowy Bytom

46

47

Nowa inwestycja - budynek mieszkaniowy wielorodzinny przy ul. Bytomskiej - Orzegów

48

Strefa crossfit przy ZSP1 – Nowy Bytom

Obiekty sportowe przy ul. Kałusa - Wirek

49

Obiekty sportowe przy ul. Glinianej – Czarny Las

50

P.13.13. Trakt Rudzki – Góra Antonia - Wirek

51

P.13.13. Trakt Rudzki – Amfiteatr – Czarny Las/Nowy Bytom

52

P.13.2. Program renowacji podwórek - rewitalizacja podwórka przy ul. Dąbrowskiego 9, 9a - Wirek

53

P.13.2. Program renowacji podwórek - rewitalizacja podwórka przy ul. Grunwaldzkiej-Hlonda-Bytomskiej – Orzegów

P.13.2. Program renowacji podwórek - rewitalizacja podwórka przy ul. Kałusa-Strażackiej - Wirek

54

P.13.2. Program renowacji podwórek - rewitalizacja podwórka przy ul. Niedurnego 28 – Nowy Bytom
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Rozdział III
Inne działania społeczne realizowane w obszarach
rewitalizacji na terenie miasta Ruda Śląska.
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej inne działania realizowane przez Wydział
Komunikacji Społecznej i Promocji, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Miejskie.
Lp.

Organizator

1.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

3.

Działania realizowane na przestrzeni całego roku

2.

11.

12.

15.
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Działania realizowane na przestrzeni całego roku

14.

Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka

13.

Nazwa i opis inicjatywy
Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” 2019 r. To inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii
ewangelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko
pojętych tradycji śląskich.
25 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim w dzielnicy Wirek odbył się koncert kolęd
w wykonaniu Inicjatywy „Dajmy Ludziom Trochę Radości”. Z zespołem gościnie wystąpił wokalista
UNIVERSE Henryk Czich.
28 lutego w siedzibie chóru „Słowiczek" z okazji Dnia Kobiet odbyły się "Babskie klachy".
29 marca tematem spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie” była śląsko godka. Szpaski
wielkanocne, monologi i wiersze w gwarze przedstawił Bronisław Wątroba, Dorota Książek i Oliwia
Stawicka.
26 kwietnia o dziejach Ślązaków podczas Powstań Śląskich na przykładzie losów małego Gustlika
i jego rodziny opowiadał Kazimierz Szymeczko, autor książki dla dzieci pt. „Gołąbek niepokoju”.
31 maja tematem spotkania na Ficinusie były dzieje piłki nożnej na Górnym Śląsku podczas II wojny
światowej. Gościem spotkania był Mariusz Kowoll, autor książki „Futbol ponad wszystko”.
8 czerwca miała miejsce Industriada, czyli święto Szlaku Zabytków Techniki. Tematem przewodnim
Industriady był „Fajer u Ficinusa”.
27 września gośćmi wrześniowego spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie” byli Sabina
i Aleksander Górkowie. Rudzianie - miłośnicy podróżowania - opowiadali o swojej ostatniej
wyprawie do Wietnamu. Spędzili tam wraz z dziećmi minione wakacje, poznając kulturę,
kuchnię i zwyczaje mieszkańców oraz odkrywając miejsca nieuczęszczane przez turystów.
25 października odbyło się spotkanie autorskie z Krystianem Gałuszką. Poeta zaprezentował
najnowsze wydanie „Księgi Raziela”.
22 listopada w kościele ewangelickim na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus odbył się koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów rudzkiego Morcinka. Występ nawiązywał do walk
o niepodległość i Powstań Śląskich.
11 maja - piknik ekologiczny przy piekaroku w Rudzie w ramach rudzkiej edycji Dni Otwartych
Funduszy Europejskich. W wydarzeniu wzięło udział ok. 150-200 osób. Jednym z punktów był spacer
zrewitalizowaną dolina Rowu Rudzkiego II.
21 września – piknik rodzinny przy piekaroku – „O czym marzą drzewa”.
„Sto lat temu na Śląsku” – wystawa planszowa przygotowana na obchody 100-lecia wybuchu
pierwszego powstania śląskiego, prezentowana w sierpniu 2019 r. w Centrum Inicjatyw Społecznych
w Orzegowie w ramach uroczystych obchodów rocznicowych. Wystawie towarzyszyły warsztaty
plastyczne, których uczestnicy wykonywali bibeloty utrzymane w kolorystyce patriotycznej. Były to:
magnesy, zakładki do książek, bransoletki, kokardy patriotyczne.
Projekt „Wykuć z niepamięci” dofinansowany w ramach programu Operator Kultury ogłoszonego
przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Koncepcja projektu zakładała przeprowadzenie
interdyscyplinarnych warsztatów dla młodzieży, których celem było z jednej strony przedstawienie
postaci artysty Piotra Latoski w kontekście źródeł historycznych, zachowanych prac, miejsc
związanych z jego życiem, a z drugiej uwrażliwienie na sztukę i kulturę poprzez prezentację
warsztatu pracy rzeźbiarza, wielkich kolekcji sztuki intuicyjnej, klasycznej i nowoczesnej.
Partnerem projektu był Zespół Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej. W ramach projektu
powstała również wystawa ukazująca życie i twórczość Piotra Latoski, która została
zaprezentowana podczas finału wydarzenia.
Dzień z Muzeum w „Ruda Śląska Plaza” – wydarzenie, które odbyło się w kwietniu, miało na celu
przypomnienie, spopularyzowanie i kultywowanie tradycji. Częściami składowymi imprezy były
warsztaty plastyczne, pokazy, wystawy, konkursy, prelekcje. Całość poświęcona była symbolice
i obrzędowości świąt wielkanocnych. Uczestnicy warsztatów plastycznych własnoręcznie
przygotowali tradycyjną śląską palmę i wielkanocne dekoracje. Tego dnia odbyły się również
zajęcia dla najmłodszych, na których dzieci samodzielnie tworzyły wielkanocnego zajączka oraz
wycinankową kartę świąteczną. Była również sposobność do obejrzenia i przymierzenia stroju
regionalnego. Widzowie pokazów mogli podziwiać kunszt zdobienia jaj tradycyjnymi technikami –
batik i oklejanie sitowiem. Dzięki współpracy z Regionalnym Instytutem Kultury, Polskim
Związkiem Filatelistycznym oraz lokalnymi twórcami prezentowane były aż 3 wystawy nawiązujące

do myśli przewodniej, czyli Wielkanocy. Wydarzenie przeplatane było prelekcjami wygłaszanymi
przez zaproszonych gości oraz pracowników Muzeum. Nie zabrakło tradycyjnej wielkanocnej
zabawy dla dzieci – turlania jajec. Podsumowanie dnia stanowił quiz Zgaduj z nami, czyli zwyczaje
w pigułce”.
„Szańce Pamięci – Schron 33 Czarny Las” – to projekt zrealizowany przez Muzeum Miejskie w Rudzie
Śląskiej w sierpniu 2019 roku, w programie imprezy znalazły się: nabożeństwo ekumeniczne
w intencji ofiar II Wojny Światowej, koncert pieśni patriotycznych, pokaz sprzętu ratowniczego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, prezentacja wystawy "Ruda Śląska w czasie II Wojny
Światowej". Działania w ramach projektu miały na celu rozbudzenie zainteresowania historią kraju
i regionu oraz kształtowanie tożsamości regionalnej. Wydarzenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu, w imprezie wzięło udział ponad 300 osób.
„Noc Muzeów” – Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej już od wielu lat
włącza się w ideę nocnego zwiedzania muzeów. Program tegorocznej imprezy obejmował:
zwiedzanie schronów bojowych na terenie Rudy Śląskiej i spacer historyczny po dzielnicy Ruda.

16.

17.

18.

Wydawnictwo muzealne „Przewodnik historyczny po Rudzie Śląskiej” – Muzeum Miejskie w Rudzie
Śląskiej na 60. urodziny miasta Rudy Śląskiej wydało przewodnik historyczny. Ostatnie tego typu
wydawnictwo, autorstwa Jana Stefana Dworaka i Antoniego Ratki, ukazało się w 1986 roku.
Przewodnik jest w zamyśle przewodnikiem historycznym. Każdy z autorów– historyków, opisał
położenie i historię dzielnicy oraz przedstawił swoją propozycję wędrówki po najciekawszych jej
zabytkach, miejscach historycznych, pamiątkowych lub tylko ciekawych. Wydawnictwu towarzyszył
cykl spotkań promujących książkę, zorganizowanych w poszczególnych dzielnicach miasta
z udziałem autorów Przewodnika. Wydawnictwo spotkało się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców miasta.
Umowa o współpracy zawarta z Fundacją Zamek Chudów – przedmiotem umowy była realizacja
przez Muzeum lekcji muzealnych i warsztatów na terenie domu Karola Goduli, terenie Zamku
Rudzkiego oraz w pomieszczeniach restauracji „Piwnica u Czarta”.

19.

20.

Porozumienie w sprawie zawiązania koalicji dla niepodległej zawarte z Fundacją Wspólnota
Wielopokoleniowa i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rudzie Śląskiej – przedmiotem
porpozumienia była realizacja zadania pn. „Mural na 100-lecie Powstań Śląskich. Projekt upamiętnił
rocznicę wybuchu pierwszego z trzech Powstań Śląskich poprzez działania edukacyjne skierowane
głównie do młodzieży, spacer historyczny oraz stworzenie muralu powstańczego. Celem projektu
było wspieranie inicjatyw oddolnych, a także inspirowanie do wspólnych działań mieszkańców
i wolontariuszy. Projekt polegał na współpracy partnerskiej organizacji pozarządowej, szkoły
średniej oraz muzeum na terenie Rudy Śląskiej.
Porozumienie o współpracy zawarte z Polsko-Irlandzkim 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 Éire”.

21.

22.

25.

26.

27.
28.
29.
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Działania realizowane na przestrzeni całego roku

24.

Miejska Biblioteka Publiczna/Centrum Inicjatyw Społecznych

23.

Umowa o współpracy zawarta z Ruda Śląska KLP sp. z o.o., spółka komandytowa (CH Plaza) –
przedmiotem było zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie CHR Ruda Śląska Plaza imprezy
pt. „Wielkanocny dzień z Muzeum Miejskim w Ruda Śląska Plaza” oraz wystaw dzieł sztuki ludowej
w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji i promocji kultury i sztuki ludowej Górnego Śląska.
Przeniesienie siedziby Biblioteki wraz z Dyrekcją oraz zbiorami specjalnymi, czytelnią i czytelnią
naukową (Biblioteka Centralna – ul. Dąbrowskiego 18) oraz zbiorami książkowymi (Filii nr 17 –
ul. Osiedlowa 1) do nowych pomieszczeń mieszczących się przy ul. Dworcowej 33, czyli do Stacji
Biblioteki oraz przeniesienie wypożyczalni centralnej, wypożyczalni dziecięcej (Biblioteka
Centralna – ul. Dąbrowskiego 18) do nowych pomieszczeń przy ul. Kubiny 24. W efekcie czego
w strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej znikła Biblioteka Centralna i Filia
nr 17, a pojawiła się Stacja Biblioteka i Biblioteka Ficinus.
Wystawa „Nieznany Dworzec” Joanny Helander i Krzysztofa Goli, uruchomienie Galerii „Fermata
Godula”.
W omawianym roku sprawozdawczym po raz piętnasty odbył się Regionalny Poetycki Konkurs
poetycki im. Norberta Bonczyka, który wpisując się w tradycje Biblioteki ciągle cieszy się dużym
zainteresowaniem w regionie.
W efekcie podjętych działań powstał nowy obiekt biblioteczny (po byłym dworcu) „Stacja
Biblioteka”, który został wyróżniony w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany 2019 w kategorii Adaptacja obiektów
zabytkowych. Zwyciężył także w corocznym konkursie organizowanym przez Zarząd Województwa
Śląskiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice pod
patronatem Marszałka Województwa Śląskiego na najlepszą przestrzeń publiczną województwa
śląskiego 2019 roku. Ponadto zabytkowy dworzec w Chebziu zaadaptowany na Stację Biblioteka
wygrał w konkursie Dworzec roku 2019 zorganizowanym przez Fundację ProKolej przy współpracy
Fundacja Grupa PKP wyprzedzając w finale (łącznie zakwalifikowano 148 zgłoszeń) dworce:
Bydgoszcz Główna, Jarocin, Katowice, Kraków Główny, Olsztyn Zachodni, Tarnów, Warszawa
Centralna im. Stanisława Moniuszki, Wodzisław Śląski i Wrocław Główny.
Koncert gitarowy Agnieszki Kamińskiej i Francisco Lopesa. W programie koncertu wykorzystano
kompozycje J. S. Bacha, Stephena Gossa, M.M.Ponce`a.
„Józef Piłsudski - Jego życie i czyny” – prelekcja dr Mariusza Kolmasiaka pracownika Muzeum
Łazienki Królewskie.
„Nieznany Dworzec” (premiera książki „Nieznany dworzec” i wernisaż zdjęć Arka Goli i Joanny
Helander, fotografów pochodzących z Rudy Śląskiej odbyły się w Galerii Fermata.

30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.

44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.
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Herling-Grudziński: życie i dzieło.” (Przybliżenie sylwetki pisarza przez dr nauk humanistycznych
Jolantę Szcześniak, z okazji ustanowienia roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100-lecie jego
urodzin).
„Biuro matrymonialne” Czesławy Kwaśniok (Spektakl teatralny zespołu Teatru na Pięć działającego
przy Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty.
Spotkanie autorskie z Kamilem Kartasińskim. „Chłopak z Wehrmahtu. Żołnierz Andersa” to tytuł
książki napisanej przez młodego doktoranta UŚ Wydziału Historii, który opisał wojenne losy
orzegowianina Janusza Szymczyka.
„VIII Dzień Donnersmarcków” (Rudzkie ślady Donnersmarcków. Wykład Andrzeja Godoja).
Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki (W 2019 roku na Szlaku Zabytków Techniki znalazły
się kolonia robotnicza Ficinus oraz Stacja Biblioteka, czyli gmach dworca PKP w Chebziu, który
otrzymał status obiektu zaprzyjaźnionego Industriady.
Stacja Biblioteka, pokaz tańca towarzyskiego oraz potańcówka z Eliaszem i Pistulką, śląskimi
rozbójnikami).
„Porozmawiajmy o etyce” (Dyskusja o tym, czym jest etyka, co daje i czy jest potrzebna
z ks. Piotrem Brząkalikiem i Urszulą Koszutską połączona z promocją felietonów„… pomiędzy być
a żyć…”)
Dama w bibliotece.
„Narodowe Czytanie” Po raz drugi Narodowe Czytanie odbyło się w Galerii Czapla przy Centrum
Inicjatyw Społecznych MBP.
„Mama/tata z maluszkiem” (Spotkania animacyjne dla rodziców z dziećmi).
Otwarcie Stacji Biblioteka (We wrześniu z okazji uroczystego uruchomienia Stacji Biblioteka
w Rudzie Śląskiej wystąpił zespół Trio Appassionata. Swoją muzyczną twórczość zaprezentował
Grzegorz Poloczek, który opowiedział także o swojej książce „Historie z mojego placu”.).
„Rudzki Klub Mam” (Spotkania animacyjne dla rodziców z dziećmi dotyczyły m in. radzenia sobie
ze stresem w różnych sytuacjach. Zajęcia gimnastyczne dla mam prowadziła Mariola Ptoszek).
KakauSzale – Fest Literacki (Festiwal literacki 2019 rozpoczął się od uhonorowania Szczepana
Twardocha tzw. Tabulką. Szczepan Twardoch został laureatem honorowej nagrody Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Pisarzowi podczas Festu Literackiego „KakauSzale”
przyznano tytułu „Optimus Auctor Silesianus Anno Domini MMXIX”. Dotychczasowi laureaci nagrody
MBP to Henryk Waniek, ks. Jerzy Szymik, Zbigniew Kadłubek i Kazimierz Kutz
Spotkanie autorskie z Joanną Jax. (Joanna Jax jest autorką serii książek o tematyce historycznej
zatytułowanej „Saga von Becków”, która spotkała się z niezwykle gorącym przyjęciem zarówno ze
strony czytelników, jak i krytyków literackich. Spotkanie i uroczysta premiera jej nowej powieści
"Białe róże z Petersburga" odbyło się w nowej przestrzeni kulturalnej na Stacji Biblioteka).
„Śpiewomy familijnie po śląsku” (Rodzinne spotkania podtrzymujące tradycję wspólnego
muzykowania. Inicjatorem cyklu i zarazem prowadzącym jest pracownik biblioteki - Marian Brzoza).
„Misja: Zambia” (Spotkanie z księdzem Piotrem Literskim, które tegoroczne wakacje spędził na
misjach w Zambii. Ksiądz Piotr fantastycznie opowiedział nam o tym dalekim afrykańskim państwie,
o codziennym życiu jego mieszkańców, dzikich zwierzętach i największej atrakcji, czyli
o wodospadzie Wiktorii. Było dużo zdjęć i filmów przez niego nakręconych).
„VIII Dzieciontko u Donnersmarcków” (Przedświąteczne spotkanie literacko-muzyczne w ramach
Rudzkiej Jesieni Kulturalnej).
Spotkanie z Otylią Jędrzejczak i promocja książki „Otylia. Moja historia" (Spotkanie prowadził Adam
Szaja. Przybyli na spotkanie mieszkańcy mieli okazję poznać medalistkę olimpijską z innej niż dotąd
strony.
Działalność Dyskusyjnego Klubu Książki Klubu Literackiego BARWY oraz Dyskusyjnego Klubu Książki
Dialog.
Liczne zajęcia, warsztaty i spotkania z autorami dla dzieci.
W CIS Stary Orzegów dla seniorów zorganizowano bezpłatny kurs komputerowy podwyższający
kompetencje cyfrowe, prowadzony przez pracowników spółdzielni socjalnej FAJNA SPÓŁDZIELNIA
2019, zaprezentowano spektakl grupy aktorskiej, którą tworzą seniorzy TEATR NA 5 przy Miejskim
Centrum Kultury im. H. Bisty. Pensjonariusze z DPS SENIOR mogli zobaczyć spektakl komediowy
„Biuro matrymonialne” oraz etiudy Janusza Osęki: „W kawiarni”, „Morderca i prokurator”,
„Zaproszenie na bal”.

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

Wzrost poziomu
zatrudnienia
i atrakcyjności
gospodarczej
obszaru
rewitalizacji
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WSKAŹNIKI

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

ŹRÓDŁO DANYCH

Liczba osób dotkniętych bezrobociem
długotrwałym (K)

Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

Statystyka

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

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

Liczba osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych, objętych
wsparciem w projekcie (P)

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

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

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

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu (R)

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

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)

TENDENCJA

INSTYTUCJA,
JEDNOSTKA
WIODĄCA
PUP

Monitorowane na
podstawie protokołów
z prowadzonego
projektu
Monitorowana na
podstawie dokumentów
potwierdzających
rozpoczęcie udziału
w projekcie
Monitorowane na
podstawie dokumentów
potwierdzających
podjęcie pracy lub
działalności
gospodarczej
Monitorowane na
podstawie dokumentów
potwierdzających
uzyskanie kwalifikacji

PUP

Statystyka

128 - mieszkańcy
obszarów rewitalizacji
stan na 31.12.2019 r.
53
wartość osiągnięta
w ramach projektów
ujętych w GPR
117
wartość osiągnięta
w ramach projektów
ujętych w GPR
63
wartość osiągnięta
w ramach projektów
ujętych w GPR

PUP
Powiatowy Urząd Pracy
w Rudzie Śląskiej

WARTOŚĆ

37
wartość osiągnięta
w ramach projektów
ujętych w GPR
63
w ramach projektów
ujętych w GPR 63 osoby
bezrobotne podjęły pracę

CELE
STRATEGICZNE

Modernizacja
starej zabudowy
mieszkaniowej i jej
bezpośredniego
otoczenia
w centrach dzielnic

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

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

Liczba przeprowadzonych warsztatów,
zajęć, kursów, szkoleń itd. (P)

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

Liczba utworzonych miejsc pracy,
w tym ramach udzielonych z EFS
środków na podjęcie działalności
gospodarczej (R)

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

Liczba zmodernizowanych
energetycznie budynków podłączonych
do sieci ciepłowniczej / gazowej/
wyposażonych w instalację
fotowoltaiczną /kolektory słoneczne (P)

Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej
emisji (R)

Urząd Miasta Ruda Śląska

Urząd Miasta Ruda Śląska

ŹRÓDŁO DANYCH

Monitorowane na
podstawie protokołów
z prowadzonego
projektu
Monitorowane na
podstawie protokołów
z prowadzonego
projektu

PUP

PUP

Protokół odbioru robót

Protokół odbioru robót

Wydział Ochrony
Środowiska
i Górnictwa

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

Urząd Miasta Ruda Śląska

INSTYTUCJA,
JEDNOSTKA
WIODĄCA

Wydział Ochrony
Środowiska
i Górnictwa,
MPGM

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

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

TENDENCJA

Monitorowane na
podstawie raportu
z realizacji projektu
Protokoły odbioru robót

WARTOŚĆ

53
wartość osiągnięta
w ramach projektów
ujętych w GPR
63
w ramach projektów
ujętych w GPR 63 osoby
bezrobotne podjęły pracę
24 budynki przyłączone
do CO (udzielone
dofinansowanie do
zmiany systemu
ogrzewania nieekologicznego na ogrzewanie
proekologiczne)
249 szt.

Wydział Ochrony
Środowiska
i Górnictwa

10 szt.
Wykonano nasadzenie
291 szt. drzew
(brak wskaźnika)
15,74 ha

Miejski
Konserwator
Zabytków
Miejski
Konserwator
Zabytków

140
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Rozdział V
Podsumowanie
Komitet Rewitalizacji, którego I kadencja kończy się w tym roku, spotkał się kilkukrotnie w nieco
zmienionej formule. Innowacją była formuła posiedzeń wyjazdowych, która została entuzjastycznie
przyjęta przez członków Komitetu. Poza sprawami bieżącymi, odbywają się wizyty studyjne i debaty
o problemach poszczególnych obszarów. To pozwala lepiej poznać członkom problemy, z którymi
borykają się poszczególne obszary, miejmy również nadzieję, że bardziej trafnie i skutecznie
dedykować będziemy projekty i programy dopasowane do lokalnych potrzeb.
I tak, w ramach posiedzeń Komitetu, odbyło się 5 spotkań:
1. 28.03.2019 r. – Urząd Miasta Ruda Śląska
2. 04.04.2019 r. – Urząd Miasta Ruda Śląska
3. 13.06.2019 r. – Podobszar Ruda, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”
4. 12.09.2019 r. – Podobszar Bykowina/Kochłowice, Centrum Inicjatyw Społecznych
5. 28.11.2019 r. – Podobszar Chebzie, Stacja „Biblioteka”.
Od dnia wejścia w życie (25.01.2018 r.) uchwały z dnia 8 stycznia 2018 r. nr PR.0007.1.2018
Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
do końca roku 2019 Prezydent Miasta Ruda Śląska wydał w przybliżeniu 2900 zaświadczeń,
a w samym tylko roku 2019 - 1 650 zaświadczeń,

zawierających informację o położeniu

nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Ponadto, ww. informację
w liczbie ok. 55, ujęto także w wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym - wypisach i wyrysach z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W pozostałych pismach ogólnych, w ok. 65 przypadkach
przekazano informację o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym i obszarze
rewitalizacji. Reasumując, przedmiotowa informacja została zawarta w wydanych na wniosek
dokumentach w liczbie ok. 3020.
Łącznie rewitalizacji poddano 10 przestrzeni w obszarach rewitalizacji, w ramach kilku większych
projektów, na łączną powierzchnię 15,74 ha (nie licząc kilkunastu mniejszych inwestycji,
gdzie powierzchnia nie miała większego znaczenia), w tym działania rekultywacyjne, prowadzone
przez Miasto. Całkowita wartość 54 zadań realizowanych w ramach GPR, a także innych inicjatyw,
projektów, przedsięwzięć, które realizują cele określone w dokumencie w roku 2019 to koszt
60 793 155,86 zł.
W roku 2019 dwa projekty zostały całkowicie zakończone. Stacja Biblioteka została uroczyście
otwarta, można zatem stwierdzić, że projekt P.5.2 Stacja Biblioteka – rewitalizacja zabytkowego
budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej został zrealizowany, a mieszkańcy zyskali atrakcyjną
przestrzeń na mapie miasta. Drugim projektem jest zrealizowany przez Śląski Inkubator
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Przedsiębiorczości „Postaw na swoje!”, który polegał na udzieleniu wsparcia dla osób chcących
założyć własną działalność gospodarczą.
Poza tym, do najistotniejszych zaliczyć należy zadanie nr 3 i 4 w ramach Traktu Rudzkiego
(łącznie 8,83 ha), działania wokół Koksowni Orzegów, gdzie powierzchnia poddana rekultywacji
wynosi 4,82 ha, natomiast powierzchnia biologicznie czynna wynosić będzie 3,93 ha. W ramach
Programu Renowacji Podwórek rewitalizacji poddano 4 przestrzenie o łącznej powierzchni 1,06 ha
przy

ulicach:

Hlonda/Grunwaldzkiej/Bytomskiej,

Niedurnego

28,

Strażackiej/Kałusa

oraz

Dąbrowskiego 9, 9A. Ponadto, już poza GPR ale w jego obszarze, oddano do użytku dwa obiekty
sportowe: boisko przy ul. Glinianej oraz boisko przy ul. Kałusa o łącznej powierzchni 1,03 ha.
Pomimo wielu wyzwań i zadań wpisanych do GPR, patrząc na liczbę zaangażowanych w ich
realizację podmiotów, osób i środków można stwierdzić, że Gminny Program Rewitalizacji Miasta
Ruda Śląska jest sukcesywnie i skutecznie realizowany.
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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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