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1. 
Boguszowice 

Osiedle

442 1. Paker plac

Wyposażenie placu znajdującego się 
pomiędzy osiedlami (Osiedle 

Południe, ul. Patriotów) w pobliżu 
targowiska w urządzenia do ćwiczeń 

fizycznych. 

Wnioskodawca: Mirosław Moszczyński

140 000,00 zł

2. 
Boguszowice 

Stare

480 2.
Wsparcie dla organizacji

i grup nieformalnych 
poprzez zakup

sprzętu do organizacji 
wydarzeń w dzielnicy

Zakup nagłośnienia, oświetlenia, 
sprzętu komputerowego oraz namiotu 

i ławostołów na rzecz organizacji 
wydarzeń w dzielnicy.

Wnioskodawca: Bronisław Szmidt

61 241,00 zł

3.
Chwałęcice 

223 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

4. 
Gotartowice 

211 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

5. 
Grabownia

137 1. Plac zabaw dla dzieci 

Budowa placu zabaw dla dzieci przy 
boisku sportowym w dzielnicy 

Grabownia wraz z ogrodzeniem. 

Wnioskodawca: Wojciech Szymura

40 000,00 zł

6.
Kłokocin

134 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 d
zielnicowych spotkań.

Wnioskodawca: Tadeusz Pałka 

39 994,00 zł
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7. 
Ligota-
Ligocka 
Kuźnia

153 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

8. 
Maroko-
Nowiny

602 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  

9. 
Niedobczyce

550 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

10.
Ochojec

286 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

11. 
Orzepowice

116 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



12.
Rybnicka 

Kuźnia

271 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

13. 
Smolna

155 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

14.
Stodoły

31 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

86 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

16 000,00 zł

32 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

14 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

15.
Wielopole



16.
Zamysłów

125 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



liczba głosów tytuł projektu krótki opis
kwota 

wnioskowana

2721
"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
 

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

999 990,00 zł8
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