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Lista projektów lokalnych poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 rok

lp.

1

2

Nr projektu

1-1

Dzielnica

Boguszowice
Osiedle

Tytuł projektu

"BO RODZINA JEST WAŻNA lokalny"

Oczyszczacze powietrza
dla najmłodszych, kort
dla starszych mieszkańców
Boguszowic Starych

2- 1

Lokalizacja

Park w Boguszowicach Osiedlu,
działka nr 2642/40

Przedszkole nr 18
ul. Małachowskiego 40,
Szkoła Podstawowa nr 16
ul. Małachowskiego 44,
Szkoła Podstawowa nr 36
ul. Sztolniowa 29b,
Zespół Szkół nr 6
ul. Małachowskiego 145,
Szkoła Podstawowa nr 36
ul. Sztolniowa 29b
działka nr 1714/45

Boguszowice
Stare

3

4

5

W ramach projektu zostaną zrealizowane dwa
zadania: 1) zakup i wyposażenie pomieszczeń
placówek oświatowych: Przedszkola nr 18
(wszystkie pomieszczenia dydaktyczne),
Szkoły Podstawowej nr 16 i 36 (pomieszczenia
dydaktyczne zajmowane przez uczniów klas
I-III oraz świetlicę), Zespołu Szkół nr 6
(wszystkie pomieszczenia dydaktyczne)
w oczyszczacze powietrza, 2) adaptacja
części boiska przy Szkole Podstawowej
nr 36 w miejsce do gry w tenisa ziemnego,
budowa piłkochwytów, regeneracja nawierzchni
oraz wyznaczenie linii pola kortu, wybudowanie
mocowania słupków, zakup słupków i siatki.

80 000,00 zł

65 000,00 zł

2-2

"Kuźnia relacji"

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6,
ul. Stanisława Małachowskiego 44,
działka nr 1923/113

2-3

LOKALNIE-KULTURALNIE integracja lokalnej społeczności.
Organizacja wydarzeń
kulturalnych
dla mieszkańców

Parafia Najświętszego Serca
Pana Jezusa,
ul. Stanisława Małachowskiego 38,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6,
ul. Stanisława Małachowskiego 44

Organizacja "Boguszowickiego Kolędowania"
z konkursem kolęd dla dzieci i młodzieży,
w ramach którego wystąpi znany,
polski zespół artystyczny.

64 930,00 zł

3-1

Chwałęcice 2020: piknik,
spotkanie, festyn - integracja
poprzez wspólną zabawę

ul. Karłowa,
działki nr: 1466/158, 1468/158

Organizacja działań kulturalnych: pikniku rodzinnego
z okazji Dnia Dziecka (30 maja), spotkania z seniorami
(20 czerwca), festynu dla mieszkańców (22-23 sierpnia).

10 000,00 zł

Doposażenie Centrum
Aktywności Lokalnej
w Chwałęcicach

budynek dawnego przedszkola,
ul. Grodzka 14,
działki nr: 1235/145, 1275/145

Wyposażenie budynku przeznaczonego na działania
Stowarzyszenia Działań Lokalnych - Chwalynciok
w stoły, krzesła, szafy i regały. Zakup materiałów
na potrzeby organizacji warsztatów dla seniorów,
dorosłych i dzieci w zakresie rękodzieła, zajęć
plastycznych, fotograficznych,
gier planszowych oraz kulinarnych.

25 000,00 zł

Montaż konstrukcji Street
Workout Park
oraz wymiana ogrodzenia

działki nr 1945/32, 1935/20, 1943/31,
ul. Śląska 18a, boisko
przy Szkole Podstawowej nr 35

Montaż konstrukcji Street Workout Park
(drążki i drabinki do ćwiczeń) oraz wymiana ogrodzenia
boiska znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 35.

65 000,00 zł

Dbam o boisko i środowisko

Kompleks sportowo-rekreacyjny
przy ul. Komisji Edukacji
Narodowej 29

Doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ławki,
kosze na odpady oraz montaż kamer zewnętrznych.

19 123,00 zł

Leśna altana - miejsce spotkań
lokalnej wspólnoty

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny
"Grzybówka", ul. Podgórna 50,
działka nr: 85

Rozbudowa Ośrodka Sportowo-Rekracyjnego
"Grzybówka" o leśną altanę mogącą pomieścić
kilkadziesiąt osób, na potrzeby organizacji
spotkań lokalnej wspólnoty.

40 000,00 zł

Bezpieczeństwo jest
na topie!

OSP Gotartowice,
ul. Gotartowicka 21c,
działka nr: 1200/108

Zakup sprzętu szkoleniowego oraz sprzętu służącego
ratowaniu życia i zdrowia oraz mienia mieszkańców:
fantom osoby dorosłej do nauki resuscytacji krążeniowo
-oddechowej, specjalne ubrania strażackie,
hełmy strażackie.

44 998,60 zł

6

3-2

7

4-1

8

5-1

Chwałowice

Golejów

10

Stworzenie przyjaznego i bezpiecznego miejsca
spotkań i integracji mieszkańców. Projekt obejmuje
modernizację sceny oraz organizację cyklicznych
wydarzeń kulturalno-społecznych: Dzień Matki,
Dzień Dziecka, Dzień Seniora oraz Wakacyjny
Piknik Rodzinny. W ramach zadań będzie
funkcjonować strefa: rekreacyjna z leżakami
i kocykami biwakowymi, gastronomiczna, strefa
społeczno-kulturalna, warsztaty dla dzieci i animacje,
występy zespołów artystycznych. Projekt zakłada
modernizację sceny w zakresie budowy nowej
rozdzielni prądu, zakup sprzętu nagłośnieniowego,
zakup składanych namiotów, przeznaczonych
na garderobę dla występujących artystów
i wykonawców. Zostaną również zakupione
oczyszczacze powietrza dla przedszkolaków.

Kwota
wnioskowana

Projekt obejmuje cykl otwartych wykładów
oraz warsztatów dla mieszkańców Boguszowic
Starych, które mają na celu poprawić relacje
społeczne i polepszyć funkcjonowanie rodziny.
Wykłady są adresowane do osób dorosłych,
obejmują grupowe zajęcia ogólnorozwojowe,
w których mogą uczestniczyć wszyscy
członkowie rodziny, szczególnie dzieci i młodzież.

Chwałęcice

9

Krótki opis

5-2
6-1

Gotartowice

19 880,00 zł

11

ul. Skowronków,
działka nr: 1820/98

Budowa dwóch piłkochwytów o wysokości 4 m
oraz szerokości 25 m i 15 m w celu zabezpieczenia
nowego budynku szatniowo-socjalnego.
Doposażenie budynku w meble
oraz sprzęt RTV-AGD.

30 000,00 zł

ul. Skowronków,
działka nr: 1818/106, 1820/98

Powiększenie placu zabaw oraz jego
wyposażenie w trampolinę i linarium.

26 500,00 zł

Stworzenie nowoczesnej pracowni językowej
z 25 stanowiskami do nauki języków.
W ramach wyposażenia pracowni znajdą się:
słuchawki przy każdym stanowisku połączone
z centralnym komputerem przy stanowisku
nauczyciela, umożliwiającym prowadzenie
rozmów i dialogu w konfiguracjach grupowych
i indywidualnych, tablica interaktywna pozwalająca
wykorzystać multimedia i zasoby internetowe,
oprogramowania skorelowane z podręcznikami,
wysokiej jakości komputer (magnetofon, odtwarzacz
płyt CD, cyfrowe nagrywanie sterowanie pracą
projektora, tablicy interaktywnej). Przeprowadzenie
cyklu szkoleń dla nauczycieli języków obcych.
Zakup pakietu oprogramowania multimedialnego
do nauki języka angielskiego i francuskiego.

50 000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 19,
ul. Włościańska 39e,
działka nr: 246/46

Utworzenie klasopracowni na wolnym powietrzu
o powierzchni 49m kw., o wymiarach 7 m x 7m,
na potrzeby organizacji zajęć edukacyjnych oraz
spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży
z dzielnicy Kłokocin.

40 000,00 zł

Remont kapliczki domkowej
w Ligocie przy
ul. Żorska/Miarki - I etap

ul. K. Miarki, działka nr: 906/101

Remont zabytkowej kapliczki polegający na wykonaniu
naprawy fundamentów, tynków wewnętrznych,
czyszczeniu posadzki, wymianie okładziny schodów
wejściowych. Remont konserwatorski elewacji,
wymiana stolarki z odtworzeniem historycznego
wyglądu drzwi i okien, wymiana instalacji elektrycznej.

50 000,00 zł

Maroko-Nowiny
dzielnica razem

ul. H. M. Góreckiego,
działka nr: 2602/18, 915/18,
ul. Grunwaldzka,
działka nr: 4234/66,
ul. Broniewskiego,
działka nr: 2475/46

Montaż tablic edukacyjnych dotyczących ochrony
środowiska. Organizacja spotkań środowiskowych
dla mieszkańców dzielnicy: festyn rodzinny
z okazji Dnia Dziecka, festyn rodzinny - pożegnanie
lata, jubileuszowe spotkanie Marokanów oraz cykl
plenerowych spotkań dla dzieci i rodziców
pn.: "Bajkowy ogród malucha".

119 296,00 zł

Świętujemy razem 115
rocznicę parku "Kozie Góry"

Park "Kozie Góry",
działki nr: 287/80, 803/81,
806/82, 802/80, sala gimnastyczna
Zespołu Szkół Budowlanych,
ul. Świerklańska 42, działki nr:
1374/67, 2023/67, 2020/69,
Sala ZOPPZ Przygoda,
ul. Świerklańska 42a

Obchody 115 rocznicy parku "Kozie Góry"
poprzezdziałania: Karnawałowe spotkanie
Seniorów, Festyn rodzinny,
V Rodzinny turniej badmintona.

40 000,00 zł

13 - 1

"Po dzwonku"
- integracyjne miejsce
zabaw i odpoczynku

teren Szkoły Podstawowej nr 22
ul. Boczna 17,
działka nr 2574/64

Stworzenie wielofunkcyjnego
placu zabaw z elementami dla osób
niepełnosprawnych. Plac zabaw
zostanie zlokalizowany na terenie zielonym
przy Szkole Podstawowej nr 22.

90 000,00 zł

13 - 2

Niedobczycki Park
Aktywności
i Sprawności Fizycznej
w Zespole Szkół nr 5

Zespół Szkół nr 5,
ul. Rymera 24a,
działka nr: 2866/293

W ramach projektu powstanie plac zabaw
dla dzieci i młodzieży do 14 roku życia.
Zostaną zainstalowane urządzenia zabawowe,
sportowe i rekreacyjne (m.in. huśtawki, drabinki
do workoutu). Miejsce będzie wykorzystywane
w czasie zajęć dydaktycznych oraz w czasie wolnym.

90 000,00 zł

Modernizacja parkingu
przy cmentarzu parafialnym
w Niedobczycach

ul. Cienista,
działki nr: 620/83, 619/83

Modernizacja ogólnodostępnego parkingu w okolicy
cmentarza parafialnego w Niedobczycach
przy ul. Cienistej.

90 000,00 zł

Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach

Utworzenie Rybnickiej Akademii Mażoretek
i Cheerleaderek przy Domu Kultury
w Rybniku-Niedobczycach. W ramach
projektu ma powstać grupa około 120
osób podzielona na kilka
kategorii wiekowych (od 4 do 18 r. ż.).

90 000,00 zł

ul. Sportowa 88,
działki nr: 98/7, 69/4

Zakup ławek, namiotów, nagłośnienia, tablicy
wyników, gabloty wolnostojącej na potrzeby
organizacji imprez kulturalno-sportowych
z udziałem społeczności lokalnej oraz zakup
gadżetów reklamowych z okazji jubileuszów
w dzielnicy Niewiadom.

50 000,00 zł

7-1
Grabownia

12

13

14

15

16

17

18

19

7-2

8-1

9-1
10 - 1

11 - 1

12 - 1

Kamień

Kłokocin

Ligota - Ligocka
Kuźnia

MarokoNowiny

Meksyk

Budowa piłkochwytów
i zakup wyposażenia
do nowego budynku
szatniowego

Doposażenie placu zabaw

NieKamienne Języki
- pracownia językowa

"Klasopracownia
pod chmurką"

Szkoła Podstawowa nr 28
im. Alojzego Szewczyka,
ul. Alojzego Szewczyka 6

Niedobczyce

20

21

22

13 - 3
13 - 4

14 - 1

RYBNICKA AKADEMIA
MAŻORETEK

Niewiadom

NIEWIADOMSKI FAJER

Skuteczniejszy ratownik bezpieczny mieszkaniec

ul. Rybnicka 23,
działka nr 388/12

Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego
oraz sprzętu medycznego niezbędnego
przy udzielaniu kwalifikowanej pierwszej
pomocy w czasie prowadzonych działań
ratowniczo-gaśniczych na terenie dzielnicy
oraz miasta.

15 - 2

Klub gier na świeżym powietrzu

ul. Milenijna,
nr działki: 1117/47

Rozbudowa istniejącej infrastruktury do gier na świeżym
powietrzu poprzez montaż stołu do gry w piłkarzyki
w betonowej obudowie oraz stołu do gry w szachy
z miejscami siedzącymi.

9 850,00 zł

15 - 3

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
KULTURALNEJ W OCHOJCU

boisko przy ul. Cystersów 34,
nr działki: 84/3

Wyposażenie dzielnicy w 5 zestawów stołów, ław
oraz 2 namiotów do organizacji spotkań oraz
imprez integracyjnych dla mieszkańców.

7 558,00 zł

10 000,00 zł

23

15 - 1

24

25

Ochojec

29 846,91 zł

26

15 - 4

ROZWIJAMY KULTURĘ
W OCHOJCU

boisko przy ul. Cystersów 34,
nr działki: 84/3

Organizacja festynu rodzinnego wraz z obchodami
40-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego
"Płomień Ochojec". Program artystyczny, występ
kabaretu oraz atrakcje dla najmłodszych
(dmuchańce, fotobudka).

27

15 - 5

Rowerowy Ochojec

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Bernarda Kuglera 8a

Zakup 6 stojaków na rowery dla dzieci
uczęszczających do szkoły.

3 330,00 zł

28

15 - 6

SPACEROWY OCHOJEC

ul. Milenijna,
nr działki: 1117/47

Stworzenie przestrzeni do spacerowania o długości
ok. 120 m oraz szerokości ok. 0,8 m i odpoczynku
w cieniu drzew w pobliżu placu zabaw dla dzieci.
Zakup ławek kompozytowych.

8 241,52 zł

Organizacja półkolonii letnich dla dzieci w wieku szkolnym.
Dwa pięciodniowe turnusy półkolonii, po 8 godzin
dziennie, w trzech 15-osobowych grupach wiekowych.
W półkoloniach łącznie będzie uczestniczyło 90 dzieci.
Podczas półkolonii dzieci aktywnie spędzą czas, biorąc
udział w wycieczkach, grach, zabawach sportowych
oraz zajęciach artystycznych i survivalowych.

35 000,00 zł

Boisko MOSiR-u, ul. Za Torem,
działki nr: 2947/193, 2948/193

Piknik dla mieszkańców dzielnicy z programem
artystycznym przygotowanym przez Dom Kultury
Niedobczyce (występy orkiestry dętej, mażoretek, zespołów
artystycznych).

15 000,00 zł

18 000,00 zł

29

17 - 1

30

17 - 2

AKTYWNE WAKACJE organizacja półkolonii letnich
dla dzieci

ParuszowiecPiaski

Piknik RODZINNY

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Św. Stanisława Kostki,
ul. Wolna 17

31

17 - 3

KOBIETA I RODZINA

Rybnik, Dzielnica Paruszowiec-Piaski,
ul. Wolna 28

Zajęcia dla kobiet, małżonków oraz partnerów
będących w sporze lub konflikcie, prowadzone
metodą w cyklu KOLB (model uczenia się
przez doświadczenie) w tematyce dotyczącej m. in.:
rozwoju świadomości kobiet i rodzin w zakresie
edukacji, aktywizacji zawodowej kobiet, budowanie
wewnętrznej wartości, edukacji na temat uzależnień,
w zakresie radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
na temat komunikacji międzyludzkiej.

32

18 - 1

STREET WORKOUT PRZY ZSZP
NR 14 W POPIELOWIE

ul. Staffa 42a,
teren Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 14
w Rybniku-Popielowie

Montaż zestawu drabinek, drążków, poręczy
z akcesoriami.

11 000,00 zł

CZERWIEC MIESIĄCEM DZIECI

Plac zabaw wokół budynku SENIOR
WIGOR w Rybniku Popielowie,
ul. Konarskiego

Zajęcia warsztatowe, animacje, gry i konkursy
z nagrodami, zabawy na wolnym powietrzu
w ramach obchodów Dnia Dziecka oraz
zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży
w czerwcu 2020 r.

5 300,00 zł

Dożynki RybnikPopielów 2019

ul. Staffa, parking przy Kościele
pw. Trójcy Przenajświętszej
w Popielowie,
nr działki 3520/538

Organizacja uroczystości dożynkowych: msza św.,
korowód dożynkowy, festyn dożynkowy.

5 000,00 zł

Organizacja Majówki z programem artystycznym,
występami lokalnych zespołów muzycznych
i tanecznych, animacjami, grami i konkursami
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

15 000,00 zł

33

18 - 2
Popielów

34

18 - 3

35

18 - 4

MAJÓWKA-POPIELÓW 2020

ul. Staffa, parking przy Kościele
pw. Trójcy Przenajświętszej
w Popielowie

36

18 - 5

SENIOR 75 PLUS

sala OSP Popielów

Spotkanie integracyjne o charakterze biesiady
z oprawą muzyczną dla seniorów z dzielnicy
Popielów, którzy ukończyli co najmniej 75 lat.

8 700,00 zł

37

19 - 1

PIKNIK SPORTOWY

Teren boiska MKS-32 RadziejówPopielów przy ul. Szyb Marcin

Organizacja pikniku sportowego, wspólnych
konkursów, gier sportowych z nagrodami dla dzieci
i młodzieży wraz z oprawą muzyczną
oraz poczęstunkiem.

5 000,00 zł

MAJÓWKA 2020

teren parkingu przy Kościele
pw. Trójcy Przenajświętszej
w Popielowie

Organizacja Majówki z programem artystycznym
(Miejska Orkiestra Dęta, rybnickie mażoretki,
gwiazda programu Śląska Lista Przebojów), grami
i konkursami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

15 000,00 zł

Spotkanie integracyjne
z seniorami 2020

teren Miasta Rybnika

Spotkanie opłatkowe dla seniorów
z dzielnicy Radziejów, którzy ukończyli 80 lat.

3 000,00 zł

38

19 - 2

39

19 - 3

Radziejów

40

19 - 4

Radziejów

Dożynki Dzielnicowe
Radziejów 2020

Parking przy kościele pw.Trójcy
Przenajświętszej w Popielowie
przy ul. Saffa

Dożynki w dzielnicy (zespoły muzyczne, taneczne,
folklorystyczne) w dniu 6 września 2020 r.

5 000,00 zł

44 950,00 zł

41

20 - 1

Rybnicka
Kuźnia

"Każde pokolenie ma swój
czas…"

ul. Kuźnicka 10,
działka nr: 1244/51

Organizacja przedsięwzięć integracyjno-kulturalnych
dla mieszkańców dzielnicy: spotkanie opłatkowe
z seniorami, osobami niepełnosprawnymi oraz
potrzebującymi, organizacja konkursu kolęd
i pastorałek dla dzieci, organizacja festynu
rodzinno-odpustowego i I kuźnickiego rodzinnego
rajdu rowerowego na orientację
wraz z piknikiem rodzinnym.

42

21 - 1

Rybnik-Północ

"Północ - dzielnica aktywnego
wypoczynku 2020"

Park Wiśniowiec,
działki nr:
4106/41 i 2125/141

Organizacja festynu o charakterze ekologicznosportowym. Wykonanie schodów na terenie Wiśniowca.

65 000,00 zł

43

22 - 1

Organizacja festynu rodzinnego na Smolnej
połączonego z obchodami Dnia Dziecka.
Program artystyczny, występy kabaretu,
prezentacje sprawności harcerskich.

20 000,00 zł

Wymiana nawierzchni placu zabaw
z piaskowej na bezpieczną poliuretanową przy
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34
im. Ireny Sendlerowej. Zakup i montażurządzeń
zabawowych - bujaków sprężynowych (ważka, żaba,
łabędź, helikopter), dwóch urządzeń zabawowych
"kółko i krzyżyk" z podłożem, przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 10.

30 000,00 zł

Zakup 4 oczyszczaczy powietrza celem wyposażenia
sal Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku.

10 000,00 zł

44

45

46

22 - 2

Festyn rodzinny dzielnicy
Smolna

Smolna

48

teren Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 34
im. Ireny Sendlerowej,
ul. Reymonta 69,
działki nr: 3404/77, 2040/77
teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10,
ul. Wodzisławska 46,
działka nr: 4201/241

Powietrze to nasz oddech życia - ul. Krzyżowa 12, działki nr: 4252/76,
zakup oczyszczaczy powietrza do 4250/76, 2852/76, 2854/76, 4248/76,
przedszkola
2087/76, 2088/76, 2849/76

22 - 3
23 - 1
Stodoły
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Dla zdrowia dla ducha
- place do gier i zabaw

ul. Smolna 27,
działka nr 4211/132

23 - 2

Ogrodzenie placu przy
budynku remizy OSP
Rybnik-Stodoły

ul. Zwonowicka 5, plac przy budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rybniku-Stodołach,
działka nr 927/185

Wykonanie ogrodzenia placu remizy od strony
południowej oraz zachodniej.

10 000,00 zł

Gramy na całego - zwiększamy
możliwości

ul. Rudzka 451,
działka nr 1139/186

Montaż siatek o wysokości 6 m, zabezpieczających
mini boisko przy ul. Rudzkiej.

20 000,00 zł

działki nr 2448/133, 2793/133
na Osiedlu Dworek,
przy ul. Św. Józefa 16 i 18
oraz ul. Dworek 17 i 19

II etap zagospodarowania terenu na Osiedlu
Dworek poprzez stworzenie miejsca rekreacji
dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku
dla seniorów. Instalacja dwóch bramek, koszy do koszykówki,
trzech urządzeń do ćwiczeń siłowych dla młodzieży i seniorów,
urządzenia siłowego dla dzieci
oraz trzech ławek.

55 000,00 zł

PLACYKOWO OSIEDLOWE
DWOREK miejsce rekreacji
dla mieszkańców
z urządzeniami

24 - 1
Śródmieście
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24 - 2

25 - 1

Bezpiecznie i wesoło
przy SP9

Wielopole

Zintegrowane Wielopole

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Mistrzostwa Sportowego nr 9
im. Adama Mickiewicza w Rybniku,
ul. Cmentarna 1, działka nr 3954/26
(plac zabaw), działka nr 3949/26,
działka nr 3955/26

Festyn Dni Wielopola 2020 – teren
przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wielopolu przy
ul. Podleśnej 21b
Rybnicka Olimpiada Sportowa
Przedszkolaków – Zespół SzkolnoPrzedszkolny z Oddziałami
Integracyjnymi
w Rybniku – Wielopolu

Stworzenie wielofunkcyjnego placu zabaw
przeznaczonego dla dzieci do 12 roku życia,
składającego się z elementów wspinaczkowych,
tablic edukacyjnych. Naprawa nawierzchni
chodnika między boiskiem a szkołą wraz ze
schodami prowadzącymi do niższej części
placu szkolnego, a także wykonanie prac związanych
z odwodnieniem tego terenu (udrożnienie odpływu
kanalizacyjno-wodnego) oraz położenie kostki.
Organizacja spotkania świąteczno-noworocznego
dla seniorów, festynu "Dni Wielopola 2020",
zawodów sportowych dla dzieci w wieku
przedszkolnym pn. Rybnicka Olimpiada
Sportowa Przedszkolaków. Zakup namiotu
festynowego z ekspresowym mechanizmem
rozkładania, 10 kompletów stołów oraz ławek
festynowych, a także zakup 4 kompletów
ubrań bojowych na potrzeby OSP Wielopole.

54 491,82 zł

35 000,00 zł
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26 - 1

27 - 1

Zamysłów

Zebrzydowice

Kulturalny Zamysłów 2020 integracja mieszkańców poprzez
kulturę i sport

"Zebrzydowicki Dialog Pokoleń
2020"

Bike Race Zamysłów,
Militarny Festyn
Zamysłowski, Rajzabier –
Rajzapunkt, ul. Pełczyńskiego,
działka nr 1985/6
Spotkanie opłatkowe dla seniorów
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,
ul. Wodzisławska 123

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
w Rybniku, ul. Buhla 3, działki nr:
729/69, 2787/69, 2788/69, 2790/69

Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla
mieszkańców dzielnicy: IV edycji Bike Race
Zamysłów - wyścig rowerowy wokół Zamysłowa
z nagrodami dla uczestników oraz muzycznym
zakończeniem imprezy; Militarny Festyn
Zamysłowski z atrakcjami dla dzieci
(dmuchane zamki, malowanie twarzy, gry
i zabawy z nagrodami), występami muzycznymi
oraz pokazem pojazdów i akcesoriów militarnych;
Zamysłowski RajzaBier (Oktoberfest
na Rajzapunkcie), biesiadna impreza integracyjna
dla mieszkańców Zamysłowa.
Spotkanie opłatkowe dla seniorów
powyżej 70 roku życia ze śpiewem kolęd
oraz poczęstunkiem.

45 000,00 zł

Organizacja dziewięciu wydarzeń dla mieszkańców
dzielnicy: Kolędujemy z babcią i dziadkiem wspólne kolędowanie dzieci i młodzieży z seniorami
oraz poczęstunek; Razem odkrywamy Zebrzydowice
- wspólne tworzenie rodzinnych historii na
podstawie zdjęć i opowieści oraz prezentacja
zebranych materiałów w czasie spotkania
mieszkańców dzielnicy; zajęcia warsztatowe
dla dzieci (kodowanie, robotyka, gry zręcznościowe
i planszowe) w ramach dni wolnych od zajęć
dydaktycznych; szkolny turniej dwójek siatkarskich;
"Zielony przylądek" - organizacja warsztatów
przyrodniczo-ekologicznych (niska emisja, smog,
konkursy ekologiczne, biologiczne, geograficzne,
doświadczenia dla przedszkolaków); konkurs dla
uczniów klasy V-VI szkoły podstawowej pn.:
"Żyj zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie dotyczący
tematyki bezpiecznego poruszania sie na drogach
oraz ekologicznego trybu życia; konkursu plastycznego
pn.: "Projekt kartki wielkanocnej", konkursu recytatorskiego
pn.: "Polscy poeci dzieciom"
oraz tygodniowych zajęcia dla przedszkolaków
dotyczących kultury, tradycji i zwyczajów
panujących w Wielkiej Brytanii.

45 000,00 zł

