
1 2 3 4 5 6

1 1. Paker plac

Wyposażenie placu znajdującego się 

pomiędzy osiedlami (Osiedle Południe, 

ul. Patriotów) w pobliżu targowiska 

w urządzenia do ćwiczeń fizycznych. 
140 000,00 zł

Lista projektów lokalnych poddanych pod głosowanie 

   
lp. dzielnica

numer 

projektu
tytuł projektu krótki opis

kwota 

wnioskowana

w urządzenia do ćwiczeń fizycznych. 

Wnioskodawca: Mirosław Moszczyński

2 2. Plac zabaw i siłownia 

na powietrzu

Zagospodarowanie terenu w rejonie 

ul. Patriotów 31 i sklepu TESCO 

na plac zabaw i siłownię na wolnym powietrzu 

wraz z montażem ławek, koszy na śmieci, 

tablicy informacyjnej oraz ogrodzenie terenu.

Wnioskodawca: Dominika Kondraciuk 

140 000,00 zł

3 3.
Organizacja zajęć, spędzania czasu

wolnego oraz wyjazdów seniorów - 

mieszkańców dzielnicy

 Boguszowice Osiedle

Integracja osób starszych z dzielnicy 

Boguszowice Osiedle. Organizacja warsztatów

 artystycznych, plastycznych oraz konsultacje 

z lekarzami, profilaktyczne badania 

oraz wyjazdy kulturalne. 

Wnioskodawca: Katarzyna Lewa

Uwaga: zakres zadania zostanie okrojony 

o działania zloklizowane poza Rybnikiem

135 484,00 zł

4 1. Bezpieczny plac zabaw

Zakup i montaż oświetlenia placu zabaw 

przy ul. Małachowskiego, 

na działce nr 1155/46.

Wnioskodawca: Sylwia Janicka 

19 987,50 zł

5 2.
Wsparcie dla organizacji i grup

nieformalnych poprzez zakup

sprzętu do organizacji 

Zakup nagłośnienia, oświetlenia, sprzętu 

komputerowego oraz namiotu i ławostołów 

na rzecz organizacji wydarzeń w dzielnicy. 61 241,00 zł

1. 
Boguszowice 

Osiedle

2. 
Boguszowice 

Stare

2. sprzętu do organizacji 

wydarzeń w dzielnicy
Wnioskodawca: Bronisław Szmidt



6 3. Dzień seniora w dzielnicy

Organizacja dnia seniora w dzielnicy 

Boguszowice-Stare (poczęstunek 

oraz program artystyczny).

Wnioskodawca: Michał Wengerski

8 030,00 zł

7 4.
Wymiana nawierzchni asfaltowej

ul. Sztolniowej wraz z regulacją

studzienek 

Wymiana nawierzchni asfaltowej 

ul. Sztolniowej od nr 32a 

do nr 20  (wewnętrznej drogi osiedlowej) 

wraz z regulacją studzienek.

Wnioskodawca: Grzegorz Gruszka

90 000,00 zł

8 1.
Siłowania pod chmurką i plac zabaw 

dla dzieci na Karłowej Górce 

w Chwałęcicach

Montaż czterech urządzeń siłowni zewnętrznej

oraz trzech urządzeń do placu zabaw 

na ogrodzonej i oświetlonej działce 

przy ul. Karłowej.

Wnioskodawca: Bronisław Gawełczyk 

40 000,00 zł

9 2.
Doposażenie boiska piłkarskiego 

w Chwałęcicach w trybuny 

dla widzów oraz umocnienie skarp

Doposażenie boiska piłkarskiego w dzielnicy

Chwałęcice w trybuny sportowe dla kibiców

 oraz umocnienie skarp znajdujących się 

na terenie boiska za pomocą płyt 

ażurowych i wyrównanie części terenu.

Wnioskodawca: Mirosław Foit

39 200,00 zł

Wyposażenie szatni remizy 
Wyposażenie budynku remizy strażackiej 

2. 
Boguszowice 

Stare

3.
Chwałęcice 

10 1.
Wyposażenie szatni remizy 

strażackiej w budynku ochotniczej 

straży pożarnej 

w Rybniku-Gotartowicach 

Wyposażenie budynku remizy strażackiej 

OSP Gotartowice w 16 szt. metalowych 

szafek ubraniowych strażackich.

Wnioskodawca: Piotr Tkocz

16 000,00 zł

11 2.
Zaadaptowanie pomieszczeń 

w budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rybniku-Gotartowicach 

na działalność społeczno-kulturalną 

Wyposażenie sali spotkań w budynku OSP 

w sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy 

oraz sprzęt AGD (m.in.: termosy, witryna 

chłodnicza, kuchnia elektryczna, garnki, 

regał metalowy) na potrzeby prowadzenia 

działalności społeczno-kulturalnej. 

Wnioskodawca: Izabella Tkocz

45 000,00 zł

12 3. Siłownia na wolnym powietrzu

Budowa siłowni na wolnym powietrzu

(8-10 urządzeń, 3 ławki, tablica z regulaminem, 

kosze na śmieci, stojaki na rowery)

na terenie SP 20, przy ul. Ziołowej 3. 

Wnioskodawca: Mirela Szutka 

70 000,00 zł

13 4.
Budowa brukowanego parkingu

na obiekcie sportowym 

przy ul. Sygnały

Zagospodarowanie terenu

wokół boiska sportowego przy ul. Sygnały 

na potrzeby parkingu samochodowego

wykonanego z kostki brukowej.

Wnioskodawca: Piotr Sobik

70 000,00 zł

14 5. 1. Plac zabaw dla dzieci 

Budowa placu zabaw dla dzieci przy boisku 

sportowym w dzielnicy Grabownia 

wraz z ogrodzeniem. 40 000,00 zł

4. 
Gotartowice 

14 5. 
Grabownia

1. Plac zabaw dla dzieci 

sportowym w dzielnicy Grabownia 

wraz z ogrodzeniem. 

Wnioskodawca: Wojciech Szymura

40 000,00 zł



15 5. 
Grabownia

2.
Centrum kulturalne dzielnicy 

Grabowania w budynku miejskim 

(remiza OSP) przy ul. Poloczka 76C

Wyposażenie pomieszczeń OSP w Grabowni 

w sprzęt multimedialny, AGD, meble 

oraz wyremontowanie podłogi. 

W ramach projektu odbędą się 

również działania na rzecz promocji 

aktywności społecznej i kulturalnej.

Wnioskodawca: Tomasz Ibrom

40 000,00 zł

16 1.

Zaadaptowanie pomieszczeń 

w budynku remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rybniku-

Kłokocinie na działalność

społeczno-kulturalną 

Doposażenie sali spotkań społeczno-

kulturalnych w budynku remizy OSP Kłokocin 

w sprzęt AGD (szafy ze stali nierdzewnej, 

patelnia elektryczna, wyparzacz elektryczny, 

kuchnia gazowa, zestaw serwisowy na 100 os.) 

Wnioskodawca: Henryk Szymura

37 215,64 zł

17 2.
Monitoring. 

Pawilon imprezowy

 z oświetleniem 

Wykonanie monitoringu infrastruktury 

(OSP Kłokocin, Przedszkole nr 21, SP nr 19)

w dzielnicy Kłokocin oraz zakup namiotu 

o wymiarach 6 m x 14 m z oświetleniem 

na potrzeby dzielnicowych spotkań.

Wnioskodawca: Tadeusz Pałka 

39 994,00 zł

18 1. Budowa altany z grillem 

oraz wysposażeniem 

Budowa altany z grillem oraz wysposażeniem 

na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

KS Silesia Rybnik na potrzeby 

mieszkańców dzielnicy.
56 920,00 zł

6.
Kłokocin

18 1. oraz wysposażeniem mieszkańców dzielnicy.

Wnioskodawca: Jan Smołka

56 920,00 zł

19 2.
Zakup kompletu 150 krzeseł

konferencyjnych i 30 składanych 

stołów bankietowych 

Zakup kompletu 150 tapicerowanych krzeseł 

konferencyjnych i 30 składanych stołów

bankietowych o wymiarach 180/80 

wraz z wózkami transportowymi, 

stanowiących wyposażenie 

Klubu Kultury Harcówka.

Wnioskodawca: Amalia Michalska

31 470,00 zł

20 3. System informacji dzielnicowej 

Ligota-Ligocka Kuźnia 2016

Montaż na terenie dzielnicy trzech tablic 

informacyjnych, celem ułatwienia przepływu 

informacji i komunikacji wśród 

mieszkańców dzielnicy.

Wnioskodawca: Kazimierz Żak

Uwaga: zmiana lokalizacji jednej tablicy 

informacyjnej

13 000,00 zł

21
8. 

Maroko-

Nowiny

1.

I etap budowy parku 

ogólnodostępnego

"łączącego wszystkie pokolenia".

Budowa skate parku betonowego 

monolitycznego

Wybudowanie skate parku o powierzchni 

ok. 190 m² na terenie dzielnicy Maroko-

Nowiny, przy ul. H.M. Góreckiego, 

służącego do jazdy na rolkach, łyżworolkach 

lub deskorolkach. 

Zakup koszy na śmieci oraz ławek.  

Wnioskodawca: Marek Szymura 

199 300,00 zł

7. 
Ligota-Ligocka 

Kuźnia



22
8. 

Maroko-

Nowiny

2. Maroko-Nowiny kulturalnie 

i sportowo

Kontynuacja zagospodarownia terenów 

zielonych przy ul. H.M. Góreckiego 

poprzez montaż dwóch lamp, 

uzupełnienie części rekreacyjnej 

o park linowy, boisko do siatkówki, 

rozbudowę małego placu zabaw, toru

do jazdy na rolkach oraz doposażenie 

siłowni w dwa urządzenia, 

a także organizacja festynu dla mieszkańców 

na zakończenie zadania. 

Wnioskodawca: Jadwiga Lenort 

210 000,00 zł

23 1.
Siłownia w terenie, miasteczko ruchu 

drogowego i gry asfaltowe 

na os. Korfantego 

Powstanie miasteczka ruchu drogowego, 

siłowni na wolnym powietrzu 

oraz wykonanie gier asfaltowych 

na os. Korfantego (teren SP nr 22 

przy ul. Bocznej 17)

Wnioskodawca: Zofia Liszka 

140 000,00 zł

24 2.
Zagospodarowanie terenu wokół 

boiska wielofunkcyjnego 

w Niedobczycach

Uporządkowanie terenu wokół boiska 

wielofunkcyjnego (wyrównanie terenu, 

zagęszczenie podłoża, przygotowanie podłoża

i montaż uzbrojenia pod infrastrukturę 

sportową (skate park), wyznaczenie ścieżek 

spacerowych, obsianie terenu trawą, 

wytyczenie "deptaka" w kierunku 

Parku im. Henryka Czempiela.

139 401,09 zł

9. 
Niedobczyce

Parku im. Henryka Czempiela.

Wnioskodawca: Mariusz Węglorz

25 1. ZIELONA KLASA

Doposażenie ogrodu szkolnego przy ZSP nr 3, 

przy ul. Kuglera 8a w urządzenia rekreacyjne: 

mini plac zabaw, ławostoły, kosze na śmieci, 

tablicę informacyjną, celem prowadzenia zajęć 

edukacyjnych na wolnym powietrzu 

oraz zabaw ruchowych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym.

Wnioskodawca: Aleksandra Dudek-Szymura

40 000,00 zł

26 2. Przebudowa chodnika

przy ulicy Cystersów

Wyłożenie kostką betonową  powierzchni 

chodnika przy ul. Cystersów na działce nr 202 

oraz zakup i zamontowanie dwóch 

stojaków rowerowych.

Wnioskodawca: Barbara Wieczorek 

25 487,50 zł

27 11. 
Orzepowice

1.
Zakup sceny, namiotów 

imprezowych oraz dodatkowego 

wyposażenia na potrzeby 

organizacji imprez plenerowych 

Zakup kompletnej sceny z zadaszeniem, 

podestami oraz ścianami bocznymi, 

namiotów imprezowych o wymiarach: 

3x6 m, 4x6 m, 6x12 m, ławeczek i stołów 

imprezowych (20 kpl.), dwóch tablic

 informacyjnych, wolnostojących 

oraz blaszanego garażu dwustanowiskowego 

na potrzeby organizacji plenerowych imprez. 

Wnioskodawca: Sławomir Hoła

69 900,00 zł

10.
Ochojec

Wnioskodawca: Sławomir Hoła



28 11. 
Orzepowice

2.
"Nie ma mamy, nie ma taty, 

tu się bawią małolaty - zajęcia

opiekuńczo-edukacyjne dla dzieci"

Organizacja popołudniowych zajęć 

dodatkowych dla dzieci w wieku 6-16 lat 

(np. muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe, 

językowe, logopedyczne, kulinarne) 

odbywających się na terenie ZSP nr 7 

oraz półkoloni w okresie ferii 

zimowych i wakacji letnich. 

Wnioskodawca: Joanna Sereda

69 980,00 zł

29 1. Ścieżka zdrowia "Spotkajmy się, 

w dobrej formie!"

Budowa ścieżki zdrowia na terenie Gimnazjum 

nr 4. Zakres prac związnych z budową ścieżki 

zdrowia obejmuje adaptację terenu, montaż 

siłowni, łuku drabinkowego, poręczy 

gimnastycznej.

Wnioskodawca: Barbara Zawadzka 

56 893,26 zł

30 2. Gdy nowe place powstają, 

dzieci o nudzie zapominają

Budowa placu zabaw na podłożu trawiastym, 

na terenie ZSP nr 13, 

przy ul. Św. Maksymiliana 24, 

składającego się z wielofunkcyjnych zestawów 

zabawowych dla dzieci w wieku 2-7 lat. 

Wnioskodawca: Agata Szychowicz

70 000,00 zł

Rozbudowa siłowni na wolnym

powietrzu wraz z uzupełnieniem 

Rozbudowa obecnie istniejącej siłowni 

o dodatkowe urządzenia i przyrządy 

do ćwiczeń, uzupełnienie infrastruktury 

12.
Rybnicka 

Kuźnia

31 3.
powietrzu wraz z uzupełnieniem 

infrastruktury skate parku

z jednoczesnym zadrzewieniem 

terenu

do ćwiczeń, uzupełnienie infrastruktury 

nowopowstałego skate parku o dodatkowe 

urządzenia oraz zagospodarowanie 

terenu zielenią. 

Wnioskodawca: Mateusz Kuźmak

70 000,00 zł

32 1. Dla zdrowia, dla ducha, 

dla dorosłych i malucha

Doposażenie szkolnych placów zabaw 

przy SP nr 34 i ZSP nr 10. 

Wnioskodawca: Weronika Piekoszowska

86 000,00 zł

33 2. Festyn rodzinny 

"Smolnioki razem"

Organizacja festynu rodzinnego 

dla mieszkańców dzielnicy Smolna z udziałem 

zespołów muzycznych, kabaretu 

oraz z programem dla dzieci.

Wnioskodawca: Paweł Kozielski

89 900,00 zł

34 1. STODÓŁKA. Zadaszenie festynowe

z paleniskiem 

Montaż zadaszenia festynowego 

z paleniskiem grillowym przy ul. bł. ks. Emila

Szramka na potrzeby mieszkańców dzielnicy 

oraz zakup 8 szt. ławostołów.

Wnioskodawca: Andrzej Jankowski

39 997,00 zł

35 2. Angielski, rękodzieło, fitness, 

lego-robotyka w Stodołach 

Organizacja zajęć języka angielskiego, 

rękodzieła, fitness, lego-robotyki 

dla 180 osób -  mieszkańców dzielnicy Stodoły 

w wymiarze 225 godzin. 
40 000,00 zł

13. 
Smolna

14.
Stodoły

Wnioskodawca: Bernard Oblonk



36 1. Aktywne Wielopole

Integracja mieszkańców dzielnicy Wielopole 

poprzez organizację różnych działań: 

zajęcia z nordic walking, warsztaty plastyczne, 

kurs tańca dla dorosłych, wycieczka 

krajoznawczo-turystyczna do Krakowa, 

dzień promocji zdrowia, akcja "Sprzątamy 

Wielopole" oraz promocja projektu.

Wnioskodawca: Beata Miozga

Uwaga:  zakres zadania zostanie okrojony 

o działania zlokalizowane poza Rybnikiem

26 000,00 zł

37 2.
Obniżenie studzienki instalacji

odprowadzenia wody deszczowej 

na ulicy Piaskowej 

Obniżenie studzienki instalacji 

odprowadzenia wody 

deszczowej na ulicy Piaskowej.

Wnioskodawca: Jacek Syrek 

7 685,53 zł

38 3. Obchody 110-lecia OSP Wielopole

Projekt polega na uczczeniu jubileuszu 110-lat 

istnienia OSP w Wielopolu poprzez 

organizację imprezy z udziałem mieszkańców. 

Wnioskodawca: Ryszard Moskal

6 500,00 zł

39 4. Ustawienie gablot informacyjnych 

w dzielnicy Wielopole

Montaż 6 gablot informacyjnych 

na terenie dzielnicy Wielopole.

Wnioskodwaca: Leszek Moskal 

Uwaga: zmiana lokalizacji czterech gablot 

10 600,00 zł

15.
Wielopole

Uwaga: zmiana lokalizacji czterech gablot 

informacyjnych

40 5. Spotkanie świąteczno-noworoczne

dla seniorów w Wielopolu

Organizacja noworocznego spotkania 

dla seniorów - mieszkańców Wielopola.

Wnioskodawca: Wojciech Sobczak

3 500,00 zł

41 6. Festyn "Dni Wielopola 2016"

Organizacja dwudniowego festynu

dzielnicowego dla mieszkańców Wielopola

(animacje, konkursy, rywalizacje 

sportowe dla dzieci i młodzieży 

oraz występy artystyczne). 

Wnioskodawca: Wojciech Sobczak 

8 900,00 zł

42 1. Rozbudowa infrastruktury 

w Rajzapunkcie

Utwardzenie kostką brukową przejścia 

pomiędzy ul. Pełczyńskiego (od Rajzapunktu), 

a "przepompownią", montaż koszy na śmieci 

i ławek w ciągu utwardzonej powierzchni. 

Wnioskodawca: Wioletta Iwan

70 000,00 zł

43 2. Dni Zamysłowa z okazji jubileuszu 

110-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 

Organizacja dwudniowej imprezy z okazji 

jubileuszu 110-lecia Szkoły Podstawowej. 

W ramach wydarzenia zostanie 

zorganizowany konkurs wiedzy o Zamysłowie, 

występy artystyczne oraz biesiada z udziałem 

seniorów z dzielnicy. 

Wnioskodawca: Przemysław Dorczak

46 607,00 zł

16.
Zamysłów

Wnioskodawca: Przemysław Dorczak


