Kochłowickie planty miejscem
integracji
Planty w dzielnicy Kochłowice wypiękniały. Właśnie zakończyło
się zadanie związane z modernizacją skweru przy ul. Do Dworca
i ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, które zostało
zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w
Rudzie Śląskiej. Inwestycja kosztowała prawie 265 tys. zł.
– Liczę na to, że kochłowickie planty będą nie tylko strefą
rekreacji, ale także miejscem integracji mieszkańców, gdzie
chętnie będą spędzać wolny czas – podkreśla Grażyna Dziedzic,
prezydent Rudy Śląskiej.
Alejki szutrowe, którymi do tej pory charakteryzowały się
kochłowickie planty, otrzymały nawierzchnię z kostki, a jedna
z nich została zamieniona na zieleniec. Warto też dodać, że
przy alejkach stanęły nowe ławki, donice i kosze na śmieci,
które są jednolite pod względem wyglądu. Co więcej, mieszkańcy
Kochłowic będą mogli także grillować w specjalnie wyznaczonym
do tego miejscu, w którym oprócz grilla znalazły się też
stoliki.
– To jednak nie wszystko. Na dotychczas niezagospodarowanym
fragmencie terenu przy ul. Do Dworca utworzony został
specjalny plac do gier ulicznych, w którym można rozwijać
swoją sprawność fizyczną i który z pewnością będzie cieszył
się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Z kolei rowerzyści,
którzy przyjadą na planty, będą mogli skorzystać ze stojaków
na rower – zaznacza Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy
Śląskiej.

Z kolei w części południowej skwer od pasa drogowego
oddzielają stylizowane słupki parkingowe z łańcuchem, a
parkowe alejki zostały oświetlone oprawami ziemnymi, tak samo
jak stutrzydziestoletni buk, który jest pomnikiem przyrody.
Warto dodać, że w ostatnim czasie zrealizowane zostały także
cztery sportowo – rekreacyjne inwestycje w ramach rudzkiego
budżetu obywatelskiego na 2020 rok. W ramach tych zadań
została rozbudowana została Halembska Strefa Aktywności
Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24, która powstała w
ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. W tym roku
wybudowano tam boisko do siatkówki i skocznię do skoku w dal,
a także zainstalowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie
kosztowało ponad 175 tys. zł. Nowe atrakcje pojawiły się też w
strefie aktywności w rejonie ul. Górnośląskiej w Bykowinie,
rozbudowywanej w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego. Są
to tyrolka, piramida linowa, dwie okrągłe trampoliny ziemne
oraz trampolina ziemna dla osób niepełnosprawnych. Koszt prac
to ponad 192 tys. zł.
Gotowa jest także siłownia plenerowa przy Zespole Szkół nr 7 w

Rudzie, gdzie za 125 tys. zł zamontowano pięć stanowisk z
urządzeniami do ćwiczeń, wybudowano chodniki i dojścia oraz
wymieniono kamerę monitoringu na lepszą. Z kolei przy Szkole
Podstawowej nr 40 w Goduli nawierzchnia boiska została
wymieniona na nową z trawy syntetycznej, co kosztowało prawie
235 tys. zł.
Projekty znajdujące się w realizacji to: skwer przy ul.
Solidarności w dzielnicy Halemba, strefa gier i rekreacji przy
Szkole Podstawowej nr 8 w dzielnicy Wirek oraz rewitalizacja
podwórka przy ul. Husarskiej w dzielnicy Bielszowice. Trwają
również intensywne prace na placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu nr 4 w dzielnicy Nowy Bytom.
Przypomnijmy, że wcześniej zakończyły się już trzy inwestycje.
Przy IV Liceum Ogólnokształcącym w dzielnicy Orzegów powstało
nowe boisko do siatkówki i koszykówki z oświetleniem LED, a
inwestycja objęła też piłkochwyty, chodnik, ławki, kosze na
śmieci oraz schody terenowe. Przy Szkole Podstawowej nr 23 w
dzielnicy Bykowina zmodernizowana została infrastruktura
sportowa, na placu apelowym powstała strefa gier, rozbudowany
został też monitoring. Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 6
w dzielnicy Orzegów zmodernizowane zostało boisko
wielofunkcyjne do siatkówki i badmintona.
Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2020 r. wynosiła 3
994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na projekty duże (koszt
powyżej 270 tys. zł) i 2 970 000 zł na projekty małe (koszt
realizacji do 270 tys. zł).
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