
lp.
Nr 

zadania
Dzielnica Tytuł projektu Lokalizacja Krótki opis

Kwota 

wnioskowana

Kwota 

przeznaczona 

dla dzielnicy

1 L-1-1
Plac zabaw "Bezpieczne 

podwórko".

Boguszowice Osiedle, 

działka nr: 2394/45

ul. Lompy 5

Budowa bezpiecznego placu zabaw dla dzieci wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą (urządzenia zabawowe, 

piaskownica, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery) 

na osiedlu przy ul. Lompy.  

       138 794,00 zł 

2 L-1-2

Fungopolis - miasto grzybów 

zwalczające smog! Edukacyjny 

plac zabaw. 

Boguszowice Osiedle, 

działki nr: 1844/45, 2273/45, 

teren pomiędzy 

os. Południe 24-27,

 a torami kolejowymi

Edukacyjny plac zabaw w dzielnicy Boguszowice Osiedle na 

terenie pomiędzy os. Południe 24-27, a torami kolejowymi o 

tematyce - królestwo grzybów tzw. Fungopolis, z takimi 

elementami jak tyrolka (kolejka liniowa), karuzele, huśtawki, 

słupy do wspinania, mała architektura nawiązująca do organizacji 

przestrzeni w mieście (domki 

w formie tablic interaktywnych - sklepy, szpital) oraz leżaki, stoliki 

z krzesełkami, ławki, stojaki rowerowe, strefą zabaw ruchowych. 

Nasadzenie roślin niskopiennych. Organizacja festynu rodzinnego 

inaugurującego plac zabaw wraz 

z organizacją rajdu pieszego i rowerowego. 

       140 000,00 zł 

3 L-6-1 

Oświetlenie tzw. treningowe 

części płyty boiska sportowego 

i instalacja tablicy informacyjnej.

Gotartowice, 

działka nr: 141/11

ul. Sygnały,

(boisko sportowe) 

Montaż okablowania, instalacji, słupów z lampami 

oświetleniowymi, oświetlającymi co najmniej połowę boiska. 

Montaż słupa z tablicą informacyjną. 

         70 000,00 zł 

4 L-6-2
Siłownia na wolnym powietrzu 

w Gotartowicach. 

Gotartowice, 

działka nr: 1201/108

ul. Szybowcowa 1

(teren z placem zabaw 

za budynkiem OSP) 

Instalacja siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Szybowcowej 1. 

Montaż urządzeń do ćwiczeń, ławek, koszy na śmieci, stojaków 

na rowery oraz tablicy z regulaminem siłowni. Utwardzenie i 

przygotowanie podłoża pod montaż infrastruktury.

         70 000,00 zł 

5 L-11-1
Maroko-

Nowiny
"Bawmy się razem".

Maroko-Nowiny, 

działka nr: 2631/106

ul. Orzepowicka 14/16

Budowa placu zabaw wraz z 6 urządzeniami zabawowymi, 

4 urządzeniami do ćwiczeń. Położenie bezpiecznej nawierzchni, 

zakup koszy na śmieci i na psie odchody. 

       102 967,63 zł 210 000,00 zł

Gotartowice 70 000,00 zł

2018-94914

Zestawienie projektów lokalnych do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2019 rok, poddanych pod głosowanie

Boguszowice 

Osiedle
140 000,00 zł



6 L-11-2
"Lilogród - dla seniorów  

i maluchów".

Maroko-Nowiny, 

działki nr: 2580/122, 2858/122, 

2581/122

ul. Piownik 13

Uzupełnienia zagospodarowania terenu wokół bloku przy 

ul. Piownik 13, poprzez montaż wiaty nad stołem, dosadzenie 

żywopłotu, iglaków oraz roślin ozdobnych. 

           6 000,00 zł 

7 L-11-3 Gniazdo cyklistów. 

Maroko-Nowiny, 

działki nr: 2437/121, 2439/122

ul. Ks. H. Jośki, boisko dolne 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 11

Wyremontowanie nawierzchni dolnego boiska przy Szkole 

Podstawowej nr 11, celem stworzenia bezpiecznej nawierzchni z 

poliuretanu z zaplanowaną drogą rowerową, grami i boiskiem do 

zbijaka dla dzieci oraz dostosowanie strefy zabaw do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Uporządkowanie terenu, wycinka 

topoli oraz nasadzenie nowych drzew, uporządkowanie i 

zabezpieczenie skarp. 

       210 000,00 zł 

8 L-11-4

Ćwiczeń więcej, mniej siedzenia - 

doznasz prędzej uzdrowienia. 

Powiększenie siłowni na wolnym 

powietrzu o ścieżkę zdrowia. 

Maroko-Nowiny, 

działki nr: 2289/68, 1827/62,

ul. Chabrowa 24

Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu o ścieżkę zdrowia. 

Montaż ławek, koszy na śmieci oraz nasadzenie drzew 

ozdobnych. 

       100 000,00 zł 

9 L-12-1

Rekreacja dla każdego.

Rozbudowa "Street Workout"

Turniej siatkówki i badmintona.

Karnawałowa zabawa seniorów.

Meksyk, 

działki nr: 287/80, 803/81

Park "Kozie Góry",

sala gimnastyczna ZSP nr 14,   

ul. Kręta 20, 

sala gimnastyczna ZSB, 

ul. Świerklańska 42,

sala OPPZ Przygoda, 

ul. Świerklańska 42

Rozbudowa street workout o nowe elementy urządzeń. 

Karnawałowe spotkanie seniorów. 

IX Turniej siatkówki o Puchar Rady Dzielnicy Meksyk.

IV Rodzinny turniej badmintona.

         39 993,00 zł 

10 L-12-2
Strefa rekreacyjno-rehabilitacyjna 

"SENIOR-JUNIOR".

Meksyk, 

działka nr: 2049/69,

ul. Chwałowicka 29

Strefa rekreacyjno-rehabilitacyjna "SENIOR-JUNIOR" - miejsce 

rekreacji na powietrzu wyposażone w: stolik rekreacyjny szachy-

chińczyk z ławkami, stół betonowy 

do gry w tenisa, dwa leżaki plenerowe, dwie ławki parkowe, 

ławkę z mini rowerkami, dwa kosze na śmieci. 

         20 000,00 zł 

Meksyk 40 000,00 zł

Maroko-

Nowiny
210 000,00 zł



11 L-13-1
Osiedlowy Plac Integracji 

Społecznej WRĘBUŚ.

Niedobczyce, 

działki nr: 2437/72, 2439/80, 

2442/71, 2445/81, 

ul. Wrębowa

Osiedlowy plac integracyjny ze strefą aktywności 

dla dzieci: huśtawki, piaskownica, drabinki z domkiem, ślizgawka, 

oraz dla starszych: stoliki do gry w szachy/warcaby, wiata z 

zadaszeniem z wbudowanym grilem oraz ławami 

z miejscami siedzącymi, wraz 

z elementami zieleni (klomby/rabaty z kwiatami).

       140 000,00 zł 

12 L-13-2

"Po dzwonku" - integracyjne 

miejsce zabaw i odpoczynku 

dla dzieci i dorosłych.

Niedobczyce, 

działka nr: 2574/64, 

ul. Boczna 17

Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci w wieku 0-12 lat 

wraz z rozrywkami dla osób niepełnosprawnych. Montaż 

urządzeń zabawowych: piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki, 

karuzele itp. na terenie zielonym przy SP nr 22. 

       140 000,00 zł 

13 L-13-3 Rodzina Rymera.

Niedobczyce, 

działka nr: 2643/237

ul. Górnośląska 44

boczne boisko KS Rymer Rybnik

Renowacja bocznego boiska KS Rymer wraz z jego otoczeniem. 

Pielęgnacja i renowacja murawy, montaż instalacji oświetlenia, 

zaprojektowanie i montaż małej architektury (ławki, ławy, kosze, 

parkingi rowerowe, słupki, donice, pergole, trejaże, kominek 

grillowy, zamykana piaskownica). Montaż siłowni (6 urządzeń) na 

wolnym powietrzu. Organizacja kina "pod chmurką". 

       140 000,00 zł 

14 L-16-1 Orzepowice

Budowa miejsca treningowego 

najmłodszych grup (żaki, orliki) 

klubu piłkarskiego "Zuch" 

Orzepowice.

Orzepowice, 

działka nr: 1561/47,

ul. Łączna 55

Budowa terenu treningowego o powierzchni ok. 1800m2 dla 

najmłodszych grup wiekowych (żaki, orliki) zlokalizowanego za 

główną płytą boiska klubu piłkarskiego "Zuch" Orzepowice. 

         70 000,00 zł 70 000,00 zł

Niedobczyce 140 000,00 zł



15 L-16-2 Orzepowice

"NAUKI PRZYRODNICZE KLUCZEM 

DO SUKCESU - czyli nauczanie 

przez odkrywanie".

Orzepowice, 

działki nr: 3695/117, 3866/184, 

4586/184,

ul. Borki 37D, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Wyposażenie pracowni chemiczno-fizycznej, biologicznej 

o geograficznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 7 w Rybniku w sprzęt i pomoce naukowe niezbędne do 

realizacji podstawy programowej. 

         69 924,00 zł 70 000,00 zł

16 L-18-1
Doposażenie Domu Strażaka 

w Popielowie. 

Popielów, 

ul. Gabrieli Zapolskiej 1, 

działki nr: 2407/563, 2409/563, 

siedziba OSP Popielów

Doposażenie siedziby OSP w nowy sprzęt do kuchni (szafa 

chłodnicza, chłodziarka wentylowana oszklona, lodówka 

na napoje oszklona, patelnia uchylna, piekarnik do zabudowy, 

garnki, termosy transportowe, zaparzacz do wody, zastawa 

stołowa 100 kompletów) oraz sprzęt nagłaśniający. 

50 000,00 zł         

17 L-18-2 Przedszkole bez smogu.
Popielów, ul. Staffa 42a

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14

Zakup 7 urządzeń oczyszczających powietrze z cząstek stałych 

i poprawiających jakość powietrza w pomieszczeniach, 

w których przebywają dzieci przedszkolne. 

13 993,00 zł         

18 L-18-3 Majówka 2019. 

Popielów, działka nr: 3520/538

 parking przy Kościele pw. Trójcy 

Przenajświętszej 

przy ul. Staffa

Majówka 26 maja 2019 roku. Zorganizowanie cyklu gier 

i zabaw oraz konkursów z nagrodami dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych, zawodów sportowych, występów lokalnych zespołów 

muzycznych i tanecznych. 

12 000,00 zł         

19 L-18-4 Dożynki - Rybnik Popielów 2019. 

Popielów, działka nr: 3520/538

 parking przy Kościele pw. Trójcy 

Przenajświętszej 

przy ul. Staffa

Dożynki - Rybnik Popielów 2019. Msza św. dożynkowa, korowód 

dożynkowy ulicami dzielnic, poczęstunek 

dla uczestników korowodu, festyn dożynkowy. 

8 000,00 zł           

Popielów 70 000,00 zł



20 L-18-5 Popielów Szafka dla każdego ucznia. 

Popielów, Szkoła Podstawowa nr 24 

im. Wisławy Szymborskiej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 14, ul. 

Staffa 42a

Zakup i montaż szafek szkolnych na potrzeby uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 24 im. Wisławy Szymborskiej. Szafki zostaną 

zamontowane w szkolnych korytarzach i w pomieszczeniu 

obecnej szatni. W ramach projektu zdemontowana zostanie 

stara zabudowa szatni - stalowa konstrukcja wraz 

ze ściankami z siatki drucianej. 

49 852,00 zł         70 000,00 zł

21 L-21-1

Czyste powietrze dla 

przedszkolaków w dzielnicy 

Północ.

Rybnik-Północ,

ul. Solskiego 3,

Przedszkole nr 7

Zakup 7 szt. oczyszczaczy powietrza dla Przedszkola nr 7          17 500,00 zł 

22 L-21-2
"Północ - dzielnica aktywnego 

wypoczynku".

Rybnik-Północ,

1. zagospodarowanie terenu

działka nr:  4106/41 (Park 

Wiśniowiec)

2. spotkanie integracyjne seniorów - 

lokal dla 100 os.,

3. Festyn rodzinny 

działka nr:  4106/41 (Park 

Wiśniowiec),

4. siłownia pod chmurką, działka nr: 

2238/19, teren przy SP nr 5 

1. Zagospodarowanie Parku Wiśniowiec poprzez montaż 

oświetlenia, małej architektury (ławki, kosze), zadaszenie sceny 

wybudowanej w 2018 roku,

2. Organizacja trzech spotkań integracyjnych dla seniorów 

o charakterze integracyjno-edukacyjno-rozrywkowym. 

3. Organizacja rodzinnego festynu o charakterze ekologiczno-

sportowym.

4. Montaż trzech urządzeń do ćwiczeń na powietrzu na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika. 

         90 000,00 zł 

23 L-22-2 Smolna
"Jesień, zima, wiosna, lato chcę 

się bawić mamo, tato".

Smolna,

działki nr: 3404/77, 2040/77 

(teren Szkoły Podstawowej nr 34), 

 ul. Reymonta 69, 

działki nr: 4201/241 

(teren Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 10),

ul. Wodzisławska 46

Wymiana nawierzchni na istniejących przyszkolnych placach 

zabaw, z piaskowej na poliuretanową. 
         60 000,00 zł 90 000,00 zł

Rybnik-Północ 90 000,00 zł



24 L-22-3

"Bezpieczny przedszkolak - 

spokojny rodzic" - zakup nowych 

wideodomofonów oraz 

brukowanie nawierzchni wokół 

budynku Przedszkola nr 17. 

Smolna, działki nr: 4252/76, 

4250/76, 2852/76, 2854/76, 

4248/76, 2087/76, 2088/76, 

2845/76, 2849/76, 

ul. Krzyżowa 12

Wymiana instalacji domofonów oraz zakup nowych urządzeń 

łączących komunikację głosową z podglądem wideo. Wymiana 

nawierzchni wokół budynku przedszkola (przygotowanie 

nawierzchni do brukowania, położenie kostki brukowej). 

         70 000,00 zł 

25 L-22-4 Festyn rodzinny dzielnicy Smolna.

Smolna, 

działka nr: 4211/132,

ul. Smolna 27, 

(teren zielony przy bloku)

Organizacja festynu z występami artystycznymi, atrakcjami dla 

dzieci oraz stanowiskami gastronomicznymi. 
         29 500,00 zł 

26 L-22-5

Remont harcówki 34 Drużyny 

Harcerskiej "WATRA" oraz 14 

Gromady Zuchowej "Bajkowy 

Wóz".

Smolna, 

Szkoła Podstawowa nr 34 

im. Ireny Sendlerowej, 

ul. Reymonta 69

Remont harcówki 34 Drużyny harcerskiej "WATRA" oraz 

14 gromady zuchowej "Bajkowy wóz" poprzez odnowienie 

i uzupełnienie braków w wyposażeniu pomieszczenia używanego 

przez dzieci i młodzież z dzielnicy Smolna. Odświeżenie 

(malowanie, gipsowanie braków) ścian i sufitu, wymiana 

wyposażenia elektrycznego (gniazdka, wyłączniki, lampy),  

wymiana drzwi wejściowych, odnowienie mebli. Doposażenie 

pomieszczenia w plastikowe pojemniki na przechowywanie m.in. 

materiałów piśmienniczych, książek. Zakup poduszek do 

siedzenie, materiałów piśmienniczych (np. kredki, pisaki, bloki, 

farby).

           3 000,00 zł 

27 L-24-1 Śródmieście

PLACYKOWO OSIEDLOWE 

DWOREK - miejsce rekreacji dla 

mieszkańców z urządzeniami 

rekreacyjnymi.

Śródmieście, Osiedle Dworek, 

ul. Św. Józefa 16 i 18, 

ul. Dworek 17 i 19, 

działki nr: 2448/133, 2793/133.

Stworzenie miejsca sportowej rekreacji dla mieszkańców 

dzielnicy o powierzchni ok. 250 m2 na miejscu starej, 

zniszczonej nawierzchni, służącej do gry w piłkę nożną. 

         90 000,00 zł 90 000,00 zł

Smolna 90 000,00 zł



28 L-24-2 Śródmieście

Uczymy się i bawimy aktywnie 

spędzając czas - plac zabaw

 przy SP 9.

Śródmieście, 

działka nr: 3954/26, 

ul. Cmentarna 1

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego  nr 9 im. 

Adama Mickiewicza 

Realizacja wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci do 12 roku 

życia składającego się z zestawu wspinaczkowego, huśtawki, 

tablic edukacyjnych. Naprawa nawierzchni chodnika między 

boiskiem a szkołą, schodów prowadzących do niższej części placu 

szkolnego oraz pozostałości po starym asfaltowym boisku 

szkolnym (wyrównanie i wyłożenie kostką brukową). 

         89 484,49 zł 90 000,00 zł

29 L-26-1 Dbajmy o swoją sprawność. 
Zamysłów, działka nr: 1985/6,

ul. Pełczyńskiego, Rajzapunkt

Realizacja siłowni pod chmurką na terenie Rajzapunktu - 

stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku.
         12 600,00 zł 

30 L-26-2

"Kulturalny Zamysłów - integracja 

mieszkańców poprzez sport i 

kulturę".

szkoła oraz boisko przy ZSP nr 9, 

ul. Wodzisławska 123, polana w 

Lesie Nacyńskim, Użytek 

Ekologiczny Okrzeszyniec, 

Rajzapunkt - ul. Pełczyńskiego

Realizacja działań kulturalno-sportowych integrujących 

mieszkańców dzielnicy Zamysłów. 

III edycja Bike Race Zamysłów - wyścig rowerowy wokół 

Zamysłowa, wręczenie pucharów i nagród dla zwycięzców. 

Festyn Zamysłowski z licznymi atrakcjami dla dzieci (dmuchane 

zamki, zjeżdżalnie, malowanie twarzy itp.) 

i młodzieży, organizacja konkursu Strongman i Strongwoman, 

występy artystyczne. Zamysłowski RajzaBier (Oktoberfest na 

Rajzapunkcie) - impreza integrująca seniorów dzielnicy.

 Eko Piknik na Okrzeszyńcu.  Mikołaj dla dzieci z przedszkola

 i szkoły podstawowej. Spotkanie opłatkowe dla seniorów.

Ognisko na polance w Lesie Nacyńskim.

Wycieczka rowerowa śladami zamysłowskich zabytków, 

z ogniskiem na zakończenie. 

         70 000,00 zł 

Zamysłów 70 000,00 zł


