
Nr Tytuł projektu Lokalizacja Krótki opis Kwota wnioskowana

1

Bez tydzień i w niedziela dychnij w Parku 

Czempiela - modernizacja i uatrakcyjnienie 

miejsca wypoczynku rodziny.

Niedobczyce, działki nr: 

2982/142, 2759/154, 3057/142 

(Park im. Henryka Czempiela)

Modernizacja i uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku 

rodziny. Wymiana ogrodzenia, płytki basen Kneippa, 

brodzik do mokrego masażu stóp, ścieżka do 

suchego masażu stóp, misa do moczenia rąk, 

ławki i leżaki ogrodowe, urządzenia zabawowe, 

naprawa istniejących murków i wykonanie na nich 

siedzisk drewnianych, zabudowa stojaka na rowery, 

wybudowanie nowej toalety, 

rozbudowa monitoringu. 

             1 000 000,00 zł 

2

Baza ratowniczo-szkoleniowa WOPR 

w Rybniku oraz piknik dla mieszkańców 

"Bezpiecznie nad wodą".

Chwałęcice, działka nr: 65/15,             

ul. Rudzka

Budowa bazy ratowniczo-szkoleniowej WOPR 

na potrzeby organizacji szkoleń dla przyszłych 

ratowników, pogadanek dla dzieci i młodzieży 

rybnickich szkół  oraz na potrzeby zabezpieczenia 

imprez organizowanych na Zalewie Rybnickim, 

a także szeroko rozumianych działań ratowniczych. 

Doposażenie strefy dla mieszkańców o gry 

i zabawy terenowe (piłkarzyki, stoły do tenisa, 

stoliki do gry w szachy i chińczyka oraz tablice 

edukacyjne. Organizacja pikniku 

"Bezpiecznie nad wodą". 

             1 000 000,00 zł 

3
Północ - centrum sportów olimpijskich. 

Wiśniowiec dla przyszłych mistrzów!

Rybnik-Północ, 

działka nr: 4106/42

Park Wiśniowiec

Stworzenie centrum sportów olimpijskich 

(kolarstwo górskie, bmx, skateboarding). 

Powstanie toru do BMX racing, trasy 

do uprawiania kolarstwa górskiego, 

wybić do dirt jumpingu oraz jedynego 

w Polsce parku do uprawiania 

mountainboardingu. Realizacja oświetlenia, 

montaż instalacji wodnej 

i elektrycznej oraz obiekty małej architektury. 

             1 000 000,00 zł 

4 Walka z bezdomnością zwierząt psów i kotów. 
Miasto Rybnik, miejsca 

corocznej akcji szczepienia 

psów.

Chipowanie psów i wpisywanie danych 

do międzynarodowej bazy danych 

o zwierzętach, celem zmniejszenia liczby zwierząt 

w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

                 120 000,00 zł 

5

Wapnowanie jako walka ze skutkami 

zanieczyszczenia powietrza 

czyli kwaśnymi deszczami. 

Tereny zielone miasta Rybnika

 i mieszkańców.

Wapnowanie gleb i miejsc nasadzeń drzew i krzewów 

nawozami węglanowymi. 
                 200 000,00 zł 

6 Re:akcja - rewitalizacja parku osiedlowego.
Boguszowice Osiedle, działki nr: 

2052/40, 1147/40, 2222/41

ul. Bogusławskiego 

Rewitalizacja parku osiedlowego w dzielnicy 

Boguszowice Osiedle, przy ul. Bogusławskiego. 

W ramach projektu przewiduje się utwardzenie 

ścieżek, wymianę oświetlenia, rozbudowę 

istniejącego placu zabaw, a także usunięcie 

starych urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu. 

Zostaną wymienione ławki na nowe, odporne 

na różne warunki atmosferyczne, ustawione 

zostanie większa ilości koszy na śmieci. 

Ważnym elementem projektu jest modernizacja 

sceny oraz wymiana drewnianych ławek 

na widowni.

             1 000 000,00 zł 

7 Czyste powietrze dla rybnickich dzieci. Rybnickie przedszkola i żłobki. 

Zakup 383 szt. oczyszczaczy powietrza dla wszystkich 

rybnickich przedszkoli i żłobków oraz uczniów 

klas 1-3. W ramach projektu szacuje się, 

że ponad 8700 dzieci skorzysta z oczyszczaczy, 

które zostaną zainstalowane w 206 salach 

przedszkolnych, 138 salach do edukacji 

wczesnoszkolnej, 36 ogólnodostępnych świetlicach, 

3 salach żłobkowych. 

                 957 117,00 zł 

8
V Regionalny konkurs recytatorski "Polscy poeci 

dzieciom". 

Zebrzydowice, 

Przedszkole nr 12 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 12 

w Rybniku, ul. M. Buhla 3

V regionalny konkurs recytatorski "Polscy poeci 

dzieciom" skierowany do dzieci z rybnickich 

przedszkoli. 

                     1 500,00 zł 
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