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1. 
Chwałowice

1.1

"Bezpieczeństwo dzielnicy 
i mieszkańców jest najważniejsze" - 

modernizacja i doposażenie 
zewnętrznego monitorowania 

obiektów kulturalno-
oświatowych, rekreacyjnych

Modernizacja systemu monitoringu 
wizyjnego w placówkach kulturalno-
oświatowych: SP 13, G 3, IV LO, Dom 

Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Wnioskodawca: Joanna Cichecka 

89 844,12 zł

2. 
Kamień

2.1
Dajcie nam miejsce, 

a my pokażemy na co nas stać 

Montaż na terenie OSP Kamień 
przy ul. Szewczyka 30 zadaszonej 

wiaty o wymiarach 10 m x 5 m 
służącej organizacji spotkań 

lokalnej społeczności. Zakup mebli 
ogrodowych, ławostołów 
oraz blaszanego garażu.

Wnioskodawca: Marek Krzyżowski 

69 805,00 zł

3.
Meksyk

3.1 LINKI I DRABINKI

Montaż sześciokąta wspinaczkowego 
MAXI obok placu zabaw 

w Parku Kozie Góry.

Wnioskodawca: Anna Wawrzyczek

37 386,00 zł

4. 
Niewiadom

4.1
Kreatywny park 

rekreacyjno-sportowy

Stworzenie kreatywnego parku 
rekreacyjno-sportowego przy 
ul. G. Morcinka 14, poprzez 

uzupełnienie istniejącego parku 
o scenę wielofunkcyjną 

z wymalowaną na podeście
grą planszową, stół do

 ping-ponga, betonowy stolik 
rekreacyjny do gier planszowych 

z ławkami, huśtawkę
oraz minirampę skate parku. 

Wnioskodawca: Ilona Zientek

70 000,00 zł

5.
Paruszowiec-

Piaski
5.1 Plac zabaw dla dzieci 

Budowa placu zabaw dla dzieci 
o pow. 108 m², składającego się 
z kilku elementów zabawowo-

rekreacyjnych, zlokalizowanego 
na terenie SP nr 3,
przy ul. Wolnej 17. 

Wnioskodawca: Krzysztof Kucjas

70 000,00 zł
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6.1 Dożynki Rybnik-Popielów 2016

Organizacja tradycyjnych dożynek 
4 września 2016 r. jako imprezy 

środowiskowej, zakończonej 
festynem dożynkowym 

z występami artystycznymi. 
 

Wnioskodawca: Mieczysław Marcol

8 800,00 zł

6.2
Dzielnicowe Centrum Integracji 

Społecznej 

Doposażenie OSP Popielów 
w system nagłośnienia 

oraz oświetlenia oraz zakup 100 szt. 
ławostołów na potrzeby 

lokalnych organizacji.

Wnioskodawca: Henryk Rojek

51 200,00 zł

6.3 Majówka 2016

Organizacja Majówki 2016 dla 
mieszkańców dzielnicy Popielów 

z grami, zabawami i konkursami dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 

zawodami sportowymi, występami 
lokalnych zespołów muzycznych i 

tanecznych. 

Wnioskodawca: Piotr Herok

10 000,00 zł

7.1
System informacji dzielnicowej -

Radziejów 2016

Montaż 6 gablot informacyjnych 
na terenie dzielnicy Radziejów.

Wnioskodawca: Dariusz Oślizło
Uwaga:  zmiana lokalizacji dwóch tablic 

informacyjnych

27 000,00 zł

7.2 Festyn dzielnicowy 2016

Organizacja festynu dzielnicowego, 
mającego na celu integrację 

lokalnej społeczności, podczas 
którego zorganizowane zostaną 

gry, zabawy, konkursy z nagrodami  oraz 
występy artystyczne.

Wnioskodawca: Jerzy Wasilewski

13 000,00 zł

6.
Popielów

7.
Radziejów 



8.1

Poprawa atrakcyjności ulicy 
Nadbrzeżnej jako popularnego 

traktu spacerowego
 i rowerowego 

Podniesienie atrakcyjności traktu 
spacerowo-rowerowego ulicy 

Nadbrzeżnej poprzez instalację 
fontanny z wodą do picia, ławek 
z oparciem, stojaków na rowery, 

latarni parkowych, urządzeń
 do ćwiczeń fizycznych 

oraz zagospodarowania 
zieleni.

 
Wnioskodawca: Marek Kucza

Uwaga: miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 

pozwala na realizację projektu 
w zakresie: wykonanie skweru 

z kwiatami i zielenią niską, montaż 
stojaka na rowery

20 000,00 zł

8.2
Festyn rodzinny dzielnicy

 Rybnik-Północ

Organizacja festynu rodzinnego 
dla mieszkańców dzielnicy Rybnik-

Północ w Parku Wiśniowiec z organizacją 
atrakcji dla dzieci oraz występami 

artystycznymi. 

Wnioskodawca: Kamil Jakubiak

16 784,00 zł

9.
Śródmieście 

9.1

Ochrona środowiska, naprawa 
dojazdu dla służb specjalnych 
i doposażenie infrastruktury 
sportowej przy Gimnazjum 
Sportowym nr 1 w Rybniku

Montaż dwóch betonowych stołów do 
gry w tenisa stołowego, 

wykonanie gier "ziemnych" 
planszowych na terenie 

starego boiska asfaltowego oraz 
usytuowanie wiaty (tzw. ochrony 

śmieciowej).

Wnioskodawca: Małgorzata 
Pomykalska

84 639,88 zł

10.1

Integracja mieszkańców 
dzielnicy Zebrzydowice 

poprzez organizację 
imprez środowiskowych 

w roku 2016 

Organizacja trzech imprez 
środowiskowych dla mieszkańców 

dzielnicy Zebrzydowice
(spotkanie noworoczne dla 

seniorów, festyn dla dzieci oraz 
biesiada śląska).

Wnioskodawca: Łukasz Widera

17 500,00 zł

8.
Rybnik-Północ

10. 



10.2

"BOULES" jako propozycja 
na aktywne spędzanie wolnego 

czasu i szansa na integrację 
mieszkańców Zebrzydowic

Budowa profesjonalnego toru 
do gry w boules (pétanque, bocce), 

montaż dwóch tablic (informacyjnej oraz 
wykorzystywanej do zapisów 

wyników gry), dwóch ławek oraz 
zakup 10 zestawów do gry.

Wnioskodawca: Łukasz Widera

25 000,00 zł
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