
Dzielnica Nr projektu Tytuł projektu Lokalizacja Krótki opis
Kwota 

wnioskowana

1

Ogród zabaw "Zabawowe 

ZOO" wraz z integracją 

społeczno-kulturową 

dzielnicy Boguszowice Osiedle 

"Zabawowe zoo" - działka 

nr 926/45 (między ul. Rajską 

a os. Południe 59-60), integracja 

społeczno-kulturalna 

- działki nr: 1827/14, 1822/24, 

1829/14, 1857/21, 1831/14

dz. Boguszowice Osiedle

Realizacja placu zabaw "Zabawowe Zoo", montaż 

urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia 

oraz organizacja dwudniowego festynu z okazji 

otwarcia ogrodu/placu zabaw.

Wnioskodawca: Mirosław Moszczyński

140 000,00 zł

2 Kino na Placu
Plac Pokoju 3b

dz. Boguszowice Osiedle

Realizacja "Kina na placu" w budynku zlokalizowanym 

przy ul. Plac Pokoju 3b. Remont, aranżacja budynku 

na nowoczesną salę multimedialną dla 30 osób. 

Powstanie multifunkcyjnego miejsca służącego edukacji, 

spotkaniom lokalnej społeczności, organizacji imprez 

okolicznościowych, e-learningu oraz rozrywce.  

Wnioskodawca: Gabriela Chraboł

140 000,00 zł

1

Zdrowo, bo na sportowo - 

integracja sportowa mieszkańców 

Boguszowic. Budowa 

ogólnodostępnego boiska do 

koszykówki

działka nr 1923/113

boisko Szkoły Podstawowej nr 16 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 6, ul. Małachowskiego 44

dz. Boguszowice Stare

Realizacja boiska do koszykówki o nawierzchni sztucznej,  

o wymiarach 25x12 m wraz z wyposażeniem: 

tablice do kosza, obręcze itp., na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 16 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6.

Wnioskodawca: Lucyna Kwiatoń-Skura

90 000,00 zł

2
Tenis ziemny jest OK. Adaptacja 

boiska przy Gimnazjum nr 7 

do gry w tenisa ziemnego

teren Gimnazjum nr 7 przy 

ul. Sztolniowej 29b, 

działki nr: 1714/45, 1716/8

dz. Boguszowice Stare

Adaptacja boiska przy Gimnazjum nr 7 na boisko 

do gry w tenisa. Wyznaczenie pola wraz z liniami 

kortu tenisowego, montaż słupków trzymających 

siatkę, wymiana siatki. 

Wnioskodawca: Tadeusz Gruszka

50 000,00 zł

3
Tak dla Boguszowic Starych - 

integracja lokalnej społeczności 

park św. Wawrzyńca 

ul. Strażacka 

działki nr 364/179, 442/180, 1404/172

teren OSP Boguszowice, 

ul. Strażacka 62

dz. Boguszowice Stare

Doposażenie organizacji działających w dzielnicy 

Boguszowice Stare w sprzęt (namioty, leżaki, stoły 

i krzesła) niezbędny do realizacji różnego rodzaju 

działań o charakterze kulturalnym, społecznym, 

wychowawczym. Wyposażenie parku św. Wawrzyńca 

w lampy solarne parkowe. Zakup wiaty drewnianej 

i montaż na terenie OSP Boguszowice 

przy ul. Strażackiej 62. 

Wnioskodawca: Krzysztof Liszka

89 915,70 zł

1

Wymiana nawierzchni placu 

zabaw przy 

ul. Zwycięstwa z piasku 

na nawierzchnię syntetyczną

działka nr 1044/55

dz. Chwałowice

Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Zwycięstwa, 

z piasku na nawierzchnię syntetyczną.

Wnioskodawca: Henryk Machulik
72 400,00 zł

2
Bez smogu i alergenów 

w przedszkolach 

i szkołach

Przedszkole nr 13,14

Szkoła Podstawowa nr 13,35 

dz. Chwałowice

Zakup oczyszczaczy powietrza dla dzieci i uczniów 

przedszkoli i szkół podstawowych w dzielnicy 

Chwałowice. Oczyszczacze mają za zadanie 

oczyszczać powietrze, eliminując wirusy, drobnoustroje 

chorobotwórcze oraz odpowiednio nawilżać powietrze. 

W ramach projektu zaplanowano zakup 40 sztuk 

oczyszczaczy dla 4 placówek. 

Wnioskodawca: Joanna Cichecka

87 960,00 zł
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1 Siłownia na wolnym powietrzu 

ul. Szybowcowa 1

działka nr 1201/108

dz. Gotartowice

Siłownia na wolnym powietrzu wyposażona w kilkanaście 

urządzeń do ćwiczeń oraz doposażenie placu w ławki, 

kosze na śmieci i stojaki rowerowe, tablice informacyjne 

wraz z  regulaminem. 

Wnioskodawca: Mirela Szutka

70 000,00 zł

2

Wymiana nawierzchni 

bezpiecznej 

i modernizacja placu zabaw 

przy Szkole Podstawowej nr 20 

w Rybniku-Gotartowicach

ul. Ziołowa 3, działki nr: 909/31, 506/31

dz. Gotartowice

Wymiana istniejącej nawierzchni bezpiecznej wykonanej

z płytek gumowych EPDM na nawierzchnię bezpieczną 

montowaną "in situ" - wylewaną bezspoinowo o grubości 

45mm na powierzchni 200 m2. Projekt przewiduje 

również montaż urządzenia "bujak piłka".

Wnioskodawca: Lucjan Rugor

65 978,00 zł

1

Modernizacja oraz rozbudowa 

ogólnodostępnego placu 

zabaw zlokalizowanego 

przy Przedszkolu nr 4, 

przy ul. K. Miarki 72

Przedszkole nr 4 , 

ul. K. Miarki 72, działka nr 2611/46

Odnowienie i rozbudowa placu zabaw powstałego 

w 2005 r. Wykonanie ogrodzenia, wymiana nawierzchni 

na bezpieczną i trwałą na powierzchni ok. 40m2 

oraz zagospodarowanie terenu ok. 340m2 

urządzeniami zabawowymi.

Wnioskodawca: Witold Kazimierczak

55 000,00 zł

2

Wyposażenie zaplecza socjalnego 

KS Silesia Rybnik 

w niezbędne meble 

i urządzenia RTV i AGD

boisko baseballowe KS Silesia 

przy ul. Partyzantów, 

działka nr 252/16

dz. Ligota-Ligocka Kuźnia

Wyposażenie zaplecza socjalnego KS Silesia Rybnik 

w niezbędne meble i urządzenia RTV i AGD 

(lodówko-zamrażarka, mikrofalówka, kuchnia 

elektryczna, stoły 5 szt., krzesła metalowe 

30 szt., materace składane 20 szt., 

telewizor multimedialny).

Wnioskodawca: Jan Smołka

15 000,00 zł

3
Remont odcinka 

chodnika wzdłuż 

ul. Boguszowickiej 

Chodnik wzdłuż ul. Boguszowickiej 

od ronda Boguszowickiego w Ligocie 

w kierunku Boguszowic (odcinek 

chodnika wzdłuż ul. Boguszowickiej 

od skrzyżowania z ul. Pochyłą 

w kierunku zatoki autobusowej), 

działki nr: 425/51, 395/103, 

392/100, 391/101, 389/101, 

387/101, 385/102, 3

83/81, 397/110

dz. Ligota-Ligocka Kuźnia

Remont chodnika na ulicy Boguszowickiej, na odcinku 

od ul. Pochyłej w kierunku zatoki autobusowej. 

Wnioskodawca: Danuta Kurasz-Szyszka

70 000,00 zł

1
Budowa ogrodzenia OSP 

Orzepowice

ul. Łączna 62

działka nr 1665/12

dz. Orzepowice

Ogrodzenie terenu OSP Orzepowice.

Wnioskodawca: Tadeusz Michalski
65 500,00 zł

2

Nie ma mamy, nie ma taty, 

tu się bawią małolaty 

- zajęcia opiekuńczo

-edukacyjne 

dla dzieci - III edycja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, 

ul. Borki 37D

dz. Orzepowice

Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku 

6-16 lat w godzinach popołudniowych w ciągu 

roku szkolnego (np. muzyczno-taneczne, 

plastyczne, teatralne, wokalne, sportowe 

- gry zespołowe, rolki, językowe, logopedyczne, 

kulinarne itp.) oraz organizacja półkolonii dla dzieci 

w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich (5-8 godzin 

dziennie opieki i zajęć dla dzieci w zorganizowanych 

grupach wiekowych).

Wnioskodawca: Joanna Sereda

69 900,00 zł

1 Majówka 2018

parking przy kościele parafialnym 

pw. Trójcy Przenajświętszej 

w Popielowie

Majówka, 27 maja 2018 r. na parkingu przy kościele 

parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej 

dla mieszkańców z grami, zabawami i konkursami 

dla dzieci i młodzieży oraz występami 

lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych. 

Wnioskodawca: Piotr Herok

10 000,00 zł

2 Dożynki Rybnik - Popielów 2018

parking przy kościele parafialnym 

pw. Trójcy Przenajświętszej 

w Popielowie

dz. Popielów

Dożynki w Popielowie. Msza św. Dożynkowa, korowód 

dożynkowy ulicami dzielnic oraz organizacja festynu 

dożynkowego z występami artystycznym. 

Wnioskodawca: Mieczysław Marcol

10 000,00 zł

3
Doposażenie Domu Strażaka 

w Popielowie 

Ochotnicza Straż Pożarna

 w Rybniku-Popielowie

ul. Gabrieli Zapolskiej 1

działki nr: 2407/563, 2409/563

dz. Popielów

Doposażenie siedziby OSP Popielów w nowe 

krzesła dębowe oraz sprzęt nagłośnieniowy. 

Wnioskodawca: Henryk Rojek

48 838,00 zł

4
Bieżnia lekkoatletyczna 

80 m wraz z piaskownicą 

do skoku w dal

ul. Leopolda Staffa 42a, teren 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 14, dz. Popielów

Budowa bieżni lekkoatletycznej o długości 80 m 

z piaskownicą do skoku w dal. 

Wnioskodawca: Ryszard Konsek

47 620,00 zł
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1
Siłownia na wolnym powietrzu 

przy ul. Bł. Ks. E. Szramka 

w Rybniku-Stodołach

tereny rekreacyjne (dawne boisko) 

przy ul. Bł. Ks. Emila Szramka, 

sąsiedztwo placu zabaw, 

zadaszenia grillowego oraz 

boiska do siatkówki, koszykówki 

i piłki nożnej, działka nr 899/60

dz. Stodoły

Montaż 12 urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu 

na terenie dawnego boiska przy ul. Bł. Ks. Emila Szramka. 

Wnioskodawca: Paweł Wiercioch

39 975,00 zł

2

Tylko razem obudzimy starą 

szkołę w Stodołach, naprawa 

boiska do piłki sitkowej, kosza, 

mini "nogi"

ul. Rudzka 451, 

działka nr 1139/186

dz. Stodoły

Naprawa płyty niewielkiego boiska przy budynku dawnej 

szkoły. Wykonanie nowej nawierzchni (10m x 20m), 

przygotowanie krawędzi pod lodowisko oraz wykonanie 

prac porządkowych wokół boiska poprzez wyrównanie 

terenu, dosianie trawy, dosadzenie krzewów, drzew przy 

współudziale mieszkańców dzielnicy Stodoły. 

Wnioskodawca: Bernard Oblonk

40 000,00 zł

1

Zakup szafek do Szkoły 

Podstawowej 

z Oddziałami Mistrzostwa 

Sportowego nr 9 

im. Adama Mickiewicza                

w Rybniku, 

ul. Cmentarna 1 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego nr 9 

im. Adama Mickiewicza w Rybniku, 

ul. Cmentarna 1 

dz. Śródmieście 

Modernizacja istniejącej szatni poprzez demontaż 

boksów szatniowych, wykonanie prac remontowo

-malarskich oraz zakup i montaż szkolnych szafek 

szatniowych przystosowanych do przechowywania 

wierzchnich ubrań, oraz innych przedmiotów: 

tj. podręczników, stroju sportowego itp.  

Wnioskodawca: Małgorzata Pomykalska

89 966,25 zł

2
Wykonanie i instalacja rzeźby 

przypominającej postać 

Profesora Libury

skrzyżowanie ulic Powstańców Śl. 

oraz Dróżki Profesora Libury

dz. Śródmieście 

 Instalacja rzeźby z posągiem oraz tabliczką opisującą 

postać Profesora Libury oraz organizacja uroczystego 

odsłonięcia wraz z koncertem 

Zespołu Wokalnego 6na6 na deptaku. 

Wnioskodawca: Wojciech Kiljańczyk

89 000,00 zł

3
Odtworzenie drzewostanu 

w ciągu ul. Na Górze 

ciąg ul. Na Górze 

od ul. Ogródki do Orzeszkowej

dz. Śródmieście  

Przygotowanie podłoża, wykorzystując miejsca, 

gdzie kiedyś rosły drzewa, oraz zakup 

ok. 10 szt. sadzonek drzew. 

Wnioskodawca: Beata Krzyżaniak-Kauch

4 500,00 zł

1
Poprawiamy kondycję 

i dbamy o sprawność fizyczną

ul. Pełczyńskiego, 

działka nr 1985/6

dz. Zamysłów

Montaż urządzeń siłowych na terenie sąsiadującym 

z Rajazpunktem.

Wnioskodawca: Gabriela Stołtny

11 400,00 zł

2

Kulturalny Zamysłów. Integracja 

mieszkańców przez sport i kulturę 

oraz rozbudowa projektu 

RAJZAPUNKTU

boisko przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 9, ul. Wodzisławska 

123, polana w Lesie Nacyńskim, Użytek 

Ekologiczny Okrzeszyniec, Rajzapunkt 

- ul. Pełczyńskiego, tereny 

wzdłuż rzeki Nacyny

dz. Zamysłów

Organizacja działań kulturalno-sportowych 

dla mieszkańców dzielnicy: 

- II edycja Bike Race Zamysłów (wyścig wokół Zamysłowa: 

start na błoniach wzdłuż rzeki Nacyna meta na 

Rajzapunkcie - pętla ok. 12 km, after party - muzyka 

mechaniczna) - Festyn dzielnicowy (dmuchańce, 

zjeżdżalnie, trampoliny, malowanie twarzy, gry i zabawy 

dla dzieci, konkursy: Strongman i Strongwoman 

Zamysłowa, muzyka mechaniczna).

Wnioskodawca: Konrad Morawiec

70 000,00 zł
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