
 
 

 
Informacja na dzień 05.10.2015 



PROJEKTY ZREALIZOWANE 
 



Dzielnica Boguszowice Osiedle 
Projekt pn. Strefa gier aktywnych – 
udostępnienie przedszkolnego placu 

zabaw dla mieszkańców dzielnicy 
Cel: Zapobieganie dewastacji 

przedszkolnego placu zabaw na terenie 
Przedszkola nr 39 i jego udostępnienie 

poza godzinami pracy przedszkola 
 



Dzielnica Boguszowice Osiedle 
Zakres: wykonanie furtki przy 

bramie wjazdowej, wymiana 
zniszczonych nawierzchni 

utwardzonych na kostkę brukową, 
zainstalowanie ławek oraz 

monitoringu wokół przedszkola    
Wartość: 119 486,71 zł  

 



Dzielnica Boguszowice Osiedle 



Dzielnica Chwałęcice 
Zadanie pn. Powiększenie parkingu  

o dodatkowe miejsca postojowe  
przed cmentarzem  

Zadanie zrealizowane przez RSK  –  
wykonano  nawierzchnię asfaltową na 

parkingu wraz z ułożeniem krawężników  
Wartość  zadania – 40 000 zł  

 



Dzielnica Chwałęcice 



Dzielnica Chwałowice 
Zadanie pn. Budowa placu zabaw  

i siłowni terenowej przy ul. Zwycięstwa  
Cel: wykonanie placu zabaw wraz  
z 3 urządzeniami siłowni zewnętrznej  
dla dzieci i mieszkańców Chwałowic 
zamieszkujących tzw. „Królewiok” 

Wartość: 85 899,51 zł  
 



Dzielnica Chwałowice 



Dzielnica Golejów 
Zadanie pn. Budowa na terenie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 4  
placu zabaw „Miejsce radosnej zabawy” 
Cel i zakres: montaż zjeżdżalni, karuzeli, 

piaskownicy oraz wykonanie robót 
przygotowawczych 

Wartość: 38 295,3 zł  
 



Dzielnica Golejów 



Dzielnica Grabownia 
 Zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy  

ul. Poloczka 76 c na potrzeby organizacji spotkań 
mieszkańców oraz działalności organizacji społecznych 
 Zakres: remont i modernizacja sali, świetlicy i aneksu 

kuchennego –  wymiana instalacji elektrycznej  
i wodno-kanalizacyjnej, kafelkowanie ścian i podłogi, 

malowanie, częściowa wymiana drzwi, położenie nowej 
wykładziny, doposażenie w stoły i krzesła    

 Wartość: 28 357,72 zł  
 



Dzielnica Kłokocin 
 Projekt  pn. Plac zabaw dla dzielnicy  

 Cel: zintegrowanie dzieci i młodzieży z dzielnicy poprzez 
rozbudowę placu zabaw przy ul. Poligonowej  

 Zakres: doposażenie placu zabaw  
przy ul. Poligonowej 13, 15, 17: wykonanie strefy 

bezpiecznej z piasku, montaż urządzenia zabawowego 
typu poligon mały, montaż urządzenia zabawowego 

typu mały taternik 
 Wartość: 34 223,52 zł  

 



Dzielnica Kłokocin 



Dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia 
 Projekt pn. Boisko do piłki siatkowej plażowej  

oraz siłownia zewnętrzna  
 Cel: rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej  

w dzielnicy przy ul. Partyzantów 
 Zakres: budowa boiska do piłki plażowej i jego 

ogrodzenia; instalacja 2 słupów i lamp 
oświetleniowych, zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 

 Wartość: 68 997,98 zł  
 



Dzielnica Ligota-Ligocka Kuźnia 



Dzielnica Maroko-Nowiny 
 Projekt pn. Sport i rekreacja  

 Cel i zakres: rozbudowa siłowni terenowej i budowa 
ścieżek dla rolkarzy na terenie sportowo-rekreacyjnym 

przy ul. Góreckiego oraz budowa placu zabaw wraz  
z zagospodarowaniem terenu w rejonie  

ul. Zgrzebnioka i Cierpioła, 
opracowanie dokumentacji monitoringu i oświetlenia 

 Wartość: 199 889,01 zł 
 



Dzielnica Maroko-Nowiny – ul. Góreckiego  



Dzielnica Maroko-Nowiny –  
 ul. Zgrzebnioka i Cierpioła 



Dzielnica Niedobczyce 

Projekt pn. Plac zabaw  
przy Szkole Podstawowej nr 21 

Cel i zakres: rozbudowa placu, doposażenie  
w urządzenia zabawowe  

i urządzenia siłowni terenowej 
Wartość: 139 173,27 zł  

 



Dzielnica Niedobczyce 



Dzielnica Ochojec 
 Projekt pn. Budowa siłowni na wolnym powietrzu  

oraz doposażenie placu zabaw  
 Cel: stworzenie przestrzeni rekreacyjno-sportowej dla 
mieszkańców Ochojca poprzez zakup i montaż urządzeń 

siłowni oraz małych urządzeń zabawowych dla dzieci  
(na działce przy ul. Cystersów) oraz zakup i montaż 

nowych bramek na boisku przy ul. Milenijnej 
 Wartość: 39 975 zł      

 



Dzielnica Ochojec 



Dzielnica Orzepowice 
Projekt pn. Plac zabaw dla nastolatków  

Cel: stworzenie placu zabaw  
dla dzieci powyżej 10 roku życia i młodzieży  
 Zakres: zakup i montaż atestowanych 

urządzeń rekreacyjnych na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 7 

Wartość: 63 909 zł  
 



Dzielnica Orzepowice 



Dzielnica Popielów 
Projekt pn. Majówka 2015  

 Cel: integracja mieszkańców dzielnicy poprzez 
organizację cyklu gier, zabaw i występów 

 Wydarzenie zorganizowane 6 czerwca br. 
 Wartość: 10 000 zł  

Projekt pn. Dożynki Rybnik-Popielów 2015  
 Cel i zakres: zorganizowanie dożynek – dekoracja 

kościoła, korowód, poczęstunek  
 Wydarzenie zorganizowane 6 września br. 

 Wartość: 8 800 zł  
 



Dzielnica Popielów – Dożynki 2015 



Dzielnica Radziejów 
 Projekt pn. Siłownia na powietrzu  
 Cel: budowa siłowni terenowej wraz  

z zagospodarowaniem terenu przy ul. Okulickiego  
w rejonie boiska sportowego 

 Projekt zrealizowany – Rada Dzielnicy wykonuje  
we własnym zakresie utwardzenie   

i zagospodarowanie terenu 
 Wartość: 35 141,1 zł 

 



Dzielnica Radziejów 



Dzielnica Rybnicka Kuźnia 
Projekt pn. Skate Park  

Cel i zakres: dostawa wraz z montażem  
urządzenia do uprawiania sportu  

na wolnym powietrzu 
(wyposażenie skate parku – „half-pipe”) 

Wartość: 47 232 zł  
 



Dzielnica Rybnicka Kuźnia 



Dzielnica Smolna 
 Projekt pn.  Dla zdrowia dla ducha –  

place do gier i zabaw. Boisko do piłki siatkowej,  
plac zabaw dla malucha  

 Cel i zakres: rozbudowa infrastruktury sportowo- 
-rekreacyjnej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 i placu zabaw  
na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 

 Wartość: 89 973,73 zł  
 



Dzielnica Smolna – SP nr 34 



Dzielnica Smolna – SP nr 2 



Dzielnica Stodoły 

 Projekt pn. Wyposażenie sali spotkań  
mieszkańców dzielnicy  

 Zakres: zakup wyposażenia zaplecza kuchni oraz sali 
spotkań w budynku OSP na potrzeby spotkań 

mieszkańców – zakup sprzętu AGD, zastawu stołowego  
i zestawu multimedialnego. 
 Wartość: 38 660 zł 

 



Dzielnica Zamysłów 

 Projekt pn. Rajzapunkt  
 Cel: budowa zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego 

„Rajzapunkt” przy ul. Pełczyńskiego 
 Zakres: realizacja skweru i postawienie na nim 3 wiat, 

wyposażenie ich w stoły, ławki, stojaki na rowery, 
wybudowanie stałego miejsca na grill/ognisko 

 Wartość: 59 946,42 zł  
 



Dzielnica Zamysłów 





Dzielnica Kamień 
 Projekt pn. Jak Cię widzą tak Cię piszą  

 Cel: Tworzenie nowego wizerunku dzielnicy Kamień 
 Pierwotna wersja projektu zakładała renowację i czyszczenie 

murków granitowych, zagospodarowanie zieleni wewnątrz 
przestrzeni ograniczonych granitowymi murkami i zabudowę 

podświetlanej tablicy ogłoszeniowej 
  Po konsultacjach ustalono: 

* murki granitowe ulegną likwidacji, w ich miejscu powstaną 
wysepki zieleni ograniczone krawężnikami 

* zagospodarowanie terenów zielonych pozostanie bez zmian 
* zamontowane zostanie oświetlenie uliczne w postaci 4 lamp 

 



Dzielnica Kamień 
 Większość prac przewidzianych została już wykonana – 

pozostał montaż i przyłączenie do sieci 4 szt. lamp 
drogowych – wykonanie niezwłocznie po uzyskaniu 

wymaganych zezwoleń 
 Rozliczenie projektu przez RSK po zakończeniu robót 

 Wartość szacowana: 70 000 zł  
 



Dzielnica Kamień 



Dzielnica Meksyk 
Projekt pn.  

Street workout dla wszystkich  
Cel: Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej 

dla rybnickiej młodzieży trenującej 
street workout w Parku Kozie Góry 

Termin realizacji do 15 listopada br. 
Wartość zadania:  39 852 zł 

 



Dzielnica Paruszowiec-Piaski 
 Projekt pn. Zagospodarowanie terenu pomiędzy 

„familokami” przy ul. Ogrodowskiego  
 Cel i zakres:  wykonanie ogrodzonego placu zabaw 

wyposażonego w następujące elementy:  
huśtawki łańcuchowe, zestaw zabawowy typu domek, 
urządzenia sprawnościowe typu poligon, urządzenie 

zabawowe typu poligon mały, urządzenie 
sprawnościowe typu mały taternik, zestaw zabawowy  

ze zjeżdżalnią, ławki, kosze na śmieci; przeniesienie 
istniejącej piaskownicy 

 



Dzielnica Paruszowiec-Piaski 
 Termin realizacji do 20 października br.;  

z uwagi na czas oczekiwania na urządzenia montaż 
planowany w dwóch ostatnich tygodniach umowy 

 Wartość: 66 588,51 zł  
 



Dzielnica Śródmieście 
Projekt pn. Park na zdrowo i sportowo  
Cel: przygotowanie nawierzchni pod 
kreatywną strefę gier; montaż urządzeń 

sprawnościowych, siłowych i umysłowych  
w parku u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego  
i 3 Maja – zieleniec im. Rozalii Biegeszowej  
 Zakończenie prac do 7 października  

Wartość:  83 313,54 zł  
 



Dzielnica Śródmieście 





Dzielnica Boguszowice Stare 
 Projekt pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  
wraz z dostawą i montażem siłowni na wolnym powietrzu 

przy ul. Braci Nalazków w Rybniku 
 Cel: realizacja siłowni na wolnym powietrzu i stworzenie 

warunków do czynnej rekreacji 
 Zadanie realizuje wyłoniona w przetargu firma NOVUM 
Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński (Pasym). 

Umowa podpisana 3 września, termin realizacji  
do 3 listopada 2015 r.  

 Oczekiwania na podanie przez wykonawcę terminu wejścia  
w teren i rozpoczęcia robót 

 Wartość:  61 493,65 zł + 2460 zł nadzór inwestorski 
 



Dzielnica Gotartowice 
 Zadanie pn. Budowa zadaszonego tarasu 

widokowego na terenie boiska  
przy ul. Sygnały 

Cel: zapewnienie kibicom  schronienia przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  

Podpisano umowę, oczekiwanie na 
pozwolenie na budowę 
Wartość: 68 400 zł  

 



Dzielnica Niewiadom 
 Projekt pn. Plac zabaw dla dzieci i siłownia pod chmurką  
 Cel: realizacja na terenie dzielnicy ogólnodostępnej 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie 
Gimnazjum nr 12  

 Zakres: budowa placu zabaw i siłowni terenowej  
 Pierwsze postępowanie przetargowe – 1 oferta 

niespełniająca wymogów SIWZ 
 Do 9 października zostanie ogłoszony ponowny przetarg 

 Wartość kosztorysu inwestorskiego: 69 940 zł  
 



Dzielnica Rybnik Północ 
 Projekt pn.  Droga z betonitów –  

łącznik ul. Szczygłów z ul. Janiego  
 Cel i zakres: wykonanie dokumentacji technicznej  

i realizacja drogi z betonitów w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z przejazdu 

pomiędzy ul. Szczygłów i Janiego 
 Zadanie na etapie procedury przetargowej 

* otwarcie ofert: 16 października br. 
* termin wykonania: 30 dni 

* szacowana wartość: 90 000 zł   
 



Dzielnica Wielopole 
 Projekt pn. „Zielona klasa pod lipami” – 

zagospodarowanie terenu przy budynku  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

 Cel: zagospodarowanie miejsca na terenie placu 
szkolnego, na którym dzieci z przedszkola i szkoły 

podstawowej mogłyby poprzez naukę aktywnie spędzać 
czas na świeżym powietrzu  

 Zakres: przygotowanie terenu, wykonanie ogrodzenia, 
schodów, prace brukarskie, zakup ławek, stołów, tablicy 

i koszy na śmieci 
 



Dzielnica Wielopole 
 W pierwszym postępowaniu przetargowym brak ofert 
  w postępowaniu powtórzonym 2 oferty znacznie 

przekraczające zabezpieczone środki finansowe 
 uzgodniono z wnioskodawcami ograniczenie zakresu 

realizacji zadania 
 ponowny przetarg zostanie ogłoszony do 9 października  

 Szacowana wartość: 39 999,33 zł  
 



Dzielnica Zebrzydowice 
 Projekt pn.  Rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego 
 Cel: poprawa dostępu do infrastruktury sportowej  
 Zakres: rozbudowa szkolnego placu rekreacyjnego na 

terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12  
poprzez stworzenie edukacyjnej strefy gier i sportu 

 W pierwszym postępowaniu przetargowym brak ofert 
 W drugim przetargu  wybrano wykonawcę – 

oczekiwanie na realizację 
 Wartość:  48 702,94 zł  
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