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"PLUSKADEŁKO"
wodny plac zabaw
w Kamieniu

Budowa wodnego placu zabaw na terenie
ośrodka MOSiR w Kamieniu. Wodny plac
zabaw ma tworzyć płytka niecka w kształcie
ryby o wymiarach 23 m x 13 m,
z zabudowanymi tryskaczami wodnymi,
fontannami i innymi elementami
dostosowanymi dla dzieci, służącymi wodnej
rekreacji.
Wnioskodawca: Małgorzata Piaskowy

kwota
wnioskowana
5

999 990,00 zł

Lokalizacja - Kamień, ul. Hotelowa,
działka nr 733/96

1994

1

Budowa toru do jazdy
na rolkach i wrotkach wraz
z infrastrukturą techniczną
(oświetlenie, ławki itp.)

Budowa toru dla wrotkarzy i rolkarzy
o długości ok. 600 m i szerokości 3 m
(na łukach 3,5 m) wraz z oświetleniem,
zapleczem parkingowym i małą architekturą.
Wnioskodawca: Helena Szuleka

452 822,92 zł

Lokalizacja - Paruszowiec-Piaski, Rybnickie
Błonia, działka nr 2961/278

1058

4

"BOULES" jako propozycja
na aktywne spędzanie
wolnego czasu i szansa
na integrację
mieszkańców Rybnika

Budowa na terenie 6 rybnickich szkół:
ZSP nr 12, ZSP nr 3, SP nr 34, G nr 4, ZSP nr 15,
ZSP nr 14 profesjonalnych torów do gry
w boules (pétanque, bocce) wraz z montażem
dla każdej lokalizacji dwóch tablic:
informacyjnej i wykorzystywanej do zapisów
wyników gry, dwóch ławek oraz zakupem
dziesięciu zestawów do gry.
Wnioskodawca: Łukasz Widera

147 000,00 zł

Lokalizacja - Zebrzydowice (ZSP 12, ul. Buhla
3), Ochojec (ZSP 3, ul. Kuglera 8a), Smolna (SP
34, ul. Reymonta 69), Rybnicka Kuźnia (G 4,
ul. Rybacka 55), Chwałęcice (ZSP 15, ul. Gzelska
7), Popielów (ZSP 14, ul. Staffa 42a)

775

3

Budowa kortu tenisowego

Budowa kortu tenisowego o nawierzchni ze
sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem
i oświetleniem na terenie
Gimnazjum nr 7.
Wnioskodawca: Tadeusz Gruszka
Lokalizacja - Boguszowice Stare,
ul. Sztolniowa 29b, działka nr 1714/45

183 000,00 zł

625

607

606

6

7

12

I etap budowy parku
ogólnodostępnego
"łączącego wszystkie
pokolenia"
Budowa skate parku
betonowego
monolitycznego

Centrum RekreacyjnoSportowe
w Niedobczycach
przy ul. Barbary

Park z wybiegiem dla psów
"RYBNICKI PSI ZAKĄTEK"

Budowa skate parku o powierzchni ok. 400 m²
wraz z widownią na 80 miejsc, służącego
mieszkańcom do jazdy na rolkach,
łyżworolkach lub deskorolkach.
Wnioskodawca: Radosław Lewandowski

981 800,00 zł

Lokalizacja - Maroko-Nowiny, ul. H.M.
Góreckiego, działki nr 917/18, 916/18, 915/18
Stworzenie Centrum RekreacyjnoSportowego w Niedobczycach przy
ul. Barbary, w ramach którego powstaną: plac
zabaw, skate park oraz siłownia w terenie.
Wnioskodawca: Adam Niespodziany
Lokalizacja - Niedobczyce, ul. Barbary
(teren byłego basenu kąpielowego),
działka nr 3291/155
Stworzenie ogrodzonego i oświetlonego
wybiegu dla psów o powierzchni ok. 4 ha,
składającego się z części relaksacyjnej
przeznaczonej dla psów o mniejszej
aktywności i szczeniaków oraz aktywnej
- z przeszkodami: slalom, tunel twardy,
huśtawka, koło, kładka, stacjonaty, ściana
- przeznaczonej do psiego sportu.
Wnioskodawca: Celestyna Kieś

1 000 000,00 zł

310 000,00 zł

Lokalizacja - Maroko-Nowiny,
ul. H.M.Góreckiego,
działki nr 917/18, 916/18, 915/18, 2602/18

531

455

15
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SCHRON CHROBREGO podziemna trasa
turystyczna
w centrum Rybnika

"Boisko Żaków i Orlików" wykonanie boiska
piłkarskiego przy stadionie
GKS Pierwszy Chwałowice

Modernizacja schronu z czasów II wojny
światowej i stworzenie atrakcji turystycznohistorycznej poprzez odbudowę dwóch wejść
do schronu znajdujących się
na terenie parku, wykonanie instalacji
elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie
przyłącza wodno-kanalizacyjnego, systemu
wentylacji, wypiaskowanie wnętrz
schronu, osuszenie schronu.
Wnioskodawca: Damian Rajca
Lokalizacja - Śródmieście, ul. B. Chrobrego,
działka nr 4531/171
Wykonanie nowoczesnego boiska
piłkarskiego o wymiarach 40 m x 60 m wraz
z ogrodzeniem, przy stadionie GKS Pierwszy
Chwałowice na cele treningowe, sportowe
i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
Wnioskodawca: Mariusz Wojaczek
Lokalizacja - Chwałowice, ul. 1-go Maja 27,
działka nr 782/2

171 731,00 zł

500 000,00 zł

391

5

Aktywna integracja dzielnic
Miasta Rybnika poznając historię, kulturę
i siebie - stać nas na więcej

Organizacja 10 wydarzeń kulturalnych
i edukacyjnych na terenie czterech dzielnic
Rybnika, polegających na organizacji m.in.:
spotkania integracyjnego, wydania
albumu "Niedobczyce w fotografii - wczoraj
i dziś", gra miejska o tematyce nawiązującej
do Kampanii Wrześniowej oraz montaż
czterech gablot informacyjnych.
Wnioskodawca: Mariusz Węglorz

234 715,00 zł

Lokalizacja: Niewiadom, Niedobczyce,
Popielów i Radziejów (teren szkół, parafii,
boisk, Domu Kultury Niedobczyce)

343

203

14
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Światowy Dzień Młodzieży.
Młodzież ze świata w
Rybniku.

Edukacja dzieci i młodzieży
w zakresie prawidłowego
szczotkowania i higieny
jamy ustnej, celem
zapobiegania próchnicy

Organizacja Światowego Dnia Młodzieży w
Rybniku poprzez realizację wydarzeń
kulturalnych (koncerty zespołów) oraz
wycieczek wyjazdowych.
Wnioskodawca: ks. Marek Bernacki

16 000,00 zł

Lokalizacja - Śródmieście, Kampus, ul. Rudzka
13, częściowo poza Rybnikiem
Uwaga : zakres zadania zostanie okrojony
o działania zlokalizowane poza Rybnikiem
Szerzenie i propagowanie wśród dzieci
i młodzieży zasad prawidłowego
szczotkowania i higieny jamy ustnej. Akcja
higienizacji realizowana będzie w formie
prelekcji z pokazem poprawnego
szczotkowania.
Wnioskodawca: Gabriela Kamińska

146 909,70 zł

Lokalizacja - teren rybnickich szkół
podstawowych i przedszkoli

171

17

Adaptacja budynku
nieczynnej
kotłowni przy MDPS
na świetlicę dla
mieszkańców Rybnika

Zaadaptowanie budynku starej kotłowni
na świetlicę służącą rybnickiej społeczności.
Wnioskodawca: Kamil Jakubiak
Lokalizacja - Rybnik-Północ, ul. Żużlowa 25,
działki nr 4455/14, 4139/18

145 000,00 zł

161

13

Montaż 5
samoobsługowych
stacji naprawy rowerów

69

9

Bezpiecznie i aktywnie

Montaż pięciu samoobsługowych stacji
naprawy rowerów w bezpośrednim otoczeniu
ścieżek rowerowych, umożliwiających
również naprawę wózków dziecięcych oraz
inwalidzkich.
Wnioskodawca: Krzysztof Krzyżaniak
Lokalizacja - Śródmieście (okolice Parku
Tematycznego), Rybnik-Północ (Wiśniowiec),
Rybnicka Kuźnia (okolice siłowni na wolnym
powietrzu - róg ul. św. Maksymiliana
i ul. Podmiejskiej), Chwałęcice, Stodoły
Uwaga : możliwa zmiana lokalizacji stacji
napraw rowerów
Montaż ogrodzenia oraz szlabanu na parkingu
przy ul. Kościuszki 55 na potrzeby
beneficjentów Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Poradni PsychologicznoPedagogicznej oraz mieszkańców Rybnika.
Wnioskodawca: Anetta Wagner

30 000,00 zł

10 524,82 zł

Lokalizacja - Śródmieście, ul. Kościuszki 55,
działki nr 3183/194, 4544/198

31

16

Senior z Rybnika chce
klikać!

Zorganizowanie szkolenia komputerowego
dla 50 seniorów (5 grup po 10 osób) w okresie
od września do grudnia.
Wnioskodawca: Kamil Jakubiak
Lokalizacja - Śródmieście,
Zespół Szkół Technicznych

20 000,00 zł

