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1
projekt 

ogólnomiejski

Budowa tężni solankowej 

na terenie byłego basenu 

przy ul. Mikołowskiej 

działka nr 2841/274 

przy ul. Mikołowskiej, dzielnica 

Paruszowiec-Piaski

Projekt przewiduje budowę tężni solankowej służącej regeneracji organizmu. Projekt zostanie 

zlokalizowany na działce nr 2841/274 przy ulicy Mikołowskiej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.  

Wnioskodawca: Helena Szuleka

1 000 000,00 zł

2 Boguszowice 

Stare

Integracja społeczno-

kulturalna dzielnicy 

Boguszowice-Stare

gabloty informacyjne: 

1. skrzyżowanie ulic: Boguszowicka, 

Małachowskiego, Gotartowicka, 

działki nr 750/176 lub 753/177,

2. ul. Strażacka - Małachowskiego, 

działka nr 1163/75,

3. ul. Małachowskiego 40, 

działka nr 1030/113,

4. ul. Leona Kruczkowskiego, 

działka nr 1604/9,

Boguszowice Stare

Projekt składa się z czterech powiązanych ze sobą części. 1. Wyposażenie remizy

OSP w sprzęt niezbędny do organizowania spotkań i wydarzeń lokalnych (sprzęt 

gastronomiczny, stoły i krzesła). 2. Organizacja Dnia Seniora: dla ok. 220 osób.

3. Zakup i montaż czterech gablot informacyjnych, służących do zamieszczania

informacji o charakterze kulturalnym, urzędu miasta, rady dzielnicy, parafii, 

mieszkańców i grup lokalnych. 4. Zakup podestów scenicznych i zadaszenia

(namiot 3x3m) służących organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych. Celem

projektu jest integracja społeczności lokalnej, wzrost aktywności, wspieranie

inicjatyw mieszkańców. 

Wnioskodawca: Bronisław Szmidt

uwaga: zmiana lokalizacji dwóch gablot

89 630,38 zł

3
Golejów

Cyfrowa szkoła dla juniora

 i seniora - mobilna 

pracownia komputerowa

ul. Komisji Edukacji Narodowej 29,

Golejów

Projekt zakłada zakup sprzętu do mobilnej pracowni komputerowej 

(25 komputerów mobilnych, szafa mobilna, projektor, kserokopiarka) 

i utworzenie "kawiarenki internetowej" dla seniorów z terenu dzielnicy 

Golejów. W założeniach projektu jest jego wartość międzypokoleniowa, 

dzieci i młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 będą po 

zajęciach szkolnych pomagać swoim dziadkom w "oswajaniu się" 

z komputerem.

Wnioskodawca: Arkadiusz Trzebuniak

40 000,00 zł

Lista projektów ogólnomiejskich i lokalnych wybranych do realizacji w ramach 

budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2017 rok 

spośród projektów poddanych pod głosowanie 

2016-96317

załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia

Zespołu ds. budżetu obywatelskiego 

Miasta Rybnika



4
Gotartowice

Tworzymy kulturę 

- Gotartowice 2017

budynek remizy strażackiej OSP 

Gotartowice, 

ul. Gotartowicka 21c, 

działka nr 1200/108,

Gotartowice

Projekt polega na wyposażeniu w sprzęt nagłaśniający oraz AGD 

pomieszczeń OSP, celem stworzenia miejsca, w którym organizowane

będą działania kulturalno-społeczne dla mieszkańców dzielnicy. 

W ramach projektu OSP zostanie wyposażona w sprzęt nagłaśniający 

(kolumny, mikser, mikrofony, odtwarzacz CD), oświetlenie oraz 

sprzęt AGD (termosy, witryna chłodnicza, kuchnia elektryczna 

z piekarnikiem elektrycznym, zmywarka, patelnia elektryczna,

taboret gazowy, garnki gastronomiczne) oraz krzesła bankietowe 

metalowe w ilości 100 szt. i stoły bankietowe w ilości 12 szt. 

Zaplanowano również modernizację pieca kuchennego węglowego

oraz zakup namiotu imprezowego szybko rozkładanego 

ze ścianami oraz nadrukiem, o wymiarach 8 x 4 m, 25 szt. krzeseł

składanych i 5 szt. stołów stanowiących wyposażenie namiotu. 

Wnioskodawca: Piotr Tkocz

68 992,60 zł

5 Niedobczyce

Sporty ekstremalne 

w Niedobczycach - 

budowa

 skateparku

ul. Barbary 23, 

działka nr 3313/155, 

teren obok boiska wielofunkcyjnego, 

za Domem Kultury 

w Rybniku-Niedobczycach,

Niedobczyce

Projekt zakłada budowę skateparku na terenie znajdującym się obok 

boiska wielofunkcyjnego w Niedobczycach. Prace polegać będą 

na wyrównaniu terenu, zagęszczeniu podłoża, przygotowaniu podłoża 

pod infrastrukturę sportową, budowę skateparku oraz obsianie trawą

przyległego terenu. 

Wnioskodawca: Mariusz Węglorz

139 000,00 zł

6
Rybnik-Północ

"Wiśniowiec - miejsce

spotkań i aktywnego

wypoczynku"

Park Wiśniowiec, 

działka nr 4106/41,

Rybnik-Północ

Projekt polega na stworzeniu miejsca nazwanego "Centrum Sportów 

Ekstremalnych Wiśniowiec", jako przestrzeni dla spotkań wspierających 

dotychczasową aktywność osób korzystających z obecnej infrastruktury 

oraz pozostałych osób. W pierwszej fazie projekt zakłada opracowanie

koncepcji zagospodarowania z udziałem przedstawicieli wszystkich 

zainteresowanych grup oraz montaż sceny i obiektów małej

 infrastruktury (ławki, kosze).

Wnioskodawca: Kamil Jakubiak

50 000,00 zł

7
Zamysłów

Kulturalny Zamysłów - 

integracja mieszkańców 

poprzez sport i kulturę

boisko przy ZSP nr 9, 

ul. Wodzisławska 123, 

polana w Lesie Nacyńskim, 

Użytek Ekologiczny Okrzeszyniec,

 Rajzapunkt, 

ul. Pełczyńskiego, 

tereny wzdłuż rzeki Nacyny,

Zamysłów

Celem projektu jest szeroko pojęta integracja mieszkańców poprzez 

następujące przedsięwzięcia: zimowisko styczeń/luty 2017 - organizacja

ogniska dla dzieci i młodzieży, kulig; Bike Race Zamysłów (kwiecień)

 - wyścig rowerowy wokół Zamysłowa (ok. 12 km), wręczenie pucharów

i nagród, after party; Festyn Zamysłowski (maj/czerwiec) z atrakcjami

dla dzieci (dmuchane zamki, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, duże

maskotki, gry i zabawy, konkurs strongman i stronwoman Zamysłowa,

gwiazda wieczoru; Rajd rowerowy Szlakiem Zamysłowskich Zabytków

- III edycja, wspólne ognisko; EkoPiknik - pikni rodzinny na terenie użytku

ekologicznego Okrzeszyniec (sierpień), budowanie wiaty, porządkowanie

 terenu wokół "źródełka"; 50 Plus Bus (wrzesień) - wyjazd klubu seniora

do Wrocławia; Mikołajki (grudzień) - wyjście do kina dzieci 

przedszkolnych i szkolnych oraz słodki upominek; spotkanie opłatkowe 

dla najstarszych Zamysłowian (grudzień). 

Wnioskodawca: Przemysław Dorczak

uwaga: projekt możliwy do realizacji poza wyjazdem seniorów do Wrocławia

69 900,00 zł



8
Boguszowice 

Osiedle

Naprawa chodników na 

ulicach Kadetów i Lompy

ul. Lompy od nr 1 do nr 13, 

działka nr 2370/45,

Boguszowice Osiedle

Projekt polega na wyrównaniu krzywej nawierzchni chodnika i wyłożeniu miejsc przeznaczonych na 

chodniki kostką brukową, wzdłuż ulicy Lompy od 

nr 1 do 13. Planowana powierzchnia naprawy to około 900m².

Wnioskodawca: Wojciech Wasyl

136 650,00 zł

9
Dożynki - Chwałęcice 

20.08.2017

działka nr 1227/158, 

Chwałęcice 

Organizacja dożynek w dzielnicy celem pokazania młodszym pokoleniom tradycji 

i zwyczajów związanych z tym świętem.  W ramach projektu planuje się wynajem

nagłośnienia i oświetlenia, namiotów i ławek a także atrakcji 

w postaci występu zespołu biesiadnego, dmuchańców dla dzieci, balonów

oraz poczęstunku.  

Wnioskodawca: Bronisław Gawełczyk

10 000,00 zł

10

Doposażenie boiska 

piłkarskiego 

w Chwałęcicach

 w trybuny

 dla widzów 

działka nr 1438/100, 

Chwałęcice

Projekt polega na doposażeniu boiska piłkarskiego 

w trybuny dla widzów o długości 24 m (trzy sztuki), celem poprawy komfortu

oglądania wydarzeń sportowych przez kibiców.

Wnioskodawca: Krzysztof Benisz

29 500,00 zł

11 Grabownia

Zakup sprzętu AGD 

na potrzeby organizacji 

spotkań integracyjnych 

mieszkańców dzielnicy 

budynek OSP Grabowania 

Rybnik, 

ul. Wiktora Poloczka 76C,

Grabownia

Projekt zakłada zakup sprzętu AGD (lodówka, zmywarka, chłodziarka, kuchnia gazowa, kuchnia 

mikrofalowa, serwis obiadowo-kawowy oraz sztućce na 100 osób, szafa wewnątrzwnękowa) na 

potrzeby wyposażenia kuchni znajdującej się w OSP. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez 

organizacje działające na terenie dzielnicy w czasie spotkań różnych grup mieszkańców. 

Wnioskodawca: Łukasz Nieszporek

39 920,00 zł

12 Kamień
Streetworkout 

w Kamieniu

Szkoła Podstawowa nr 28, 

ul. Szewczyka 6,

Kamień

Projekt polega na stworzeniu streetworkout składającego się z kilkunastu elementów

oraz części rekreacyjnej dla dzieci w postaci siłowni oraz trampoliny zewnętrznej, 

zamontowanych na terenie o pow. ok. 270 m². Proponowana przestrzeń rekreacyjna

ma stanowić uzupełnienie kompleksu sportowego znajdującego się 

przy Szkole Podstawowej nr 28. 

Wnioskodawca: Agnieszka Gorzawska

69 441,94 zł

13 Kłokocin
Siłownia na wolnym 

powietrzu 

ul. Bracka, 

działka nr 1074/261, 

Kłokocin

Projekt zakłada montaż przyrządów do ćwiczeń, celem stworzenia miejsca aktywnego

spędzania wolnego czasu oraz rozwoju fizycznego. Projekt ma zostać zlokalizowany

przy ul. Brackiej (działka nr 1074/261).

Wnioskodawca: Tadeusz Pałka

40 000,00 zł

14
Ligota - 

Ligocka Kuźnia

Obchody 300-lecia 

zabytkowego kościoła pw. 

św. Wawrzyńca 

w Ligockiej Kuźni

ul. Partyzantów, 

działki nr 252/16, 253/16, 249/156

KS Silesia Rybnik,

Ligota - Ligocka Kuźnia

Organizacja w lipcu 2017 r. okolicznościowej imprezy kulturalnej z okazji 300-lecia

kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni. Wydarzenie będzie miało charakter

plenerowy i nieodpłatny. W ramach działania odbędzie się: msza św., konkursy, 

animacje dla dzieci, koncert zespołów muzycznych. 

Wnioskodawca: Kazimierz Żak

40 000,00 zł

spośród projektów poddanych pod kosultacje 

Chwałęcice
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Ligota - 

Ligocka Kuźnia

Doposażenie oraz 

wymiana urządzeń na 

istniejącym placu zabaw 

przy ul. Partyzantów

ul. Partyzantów, 

działka nr 252/16, 

plac zabaw na terenie boiska 

baseballowego KS Silesia Rybnik

Ligota - Ligocka Kuźnia 

Celem projektu jest poprawa warunków oraz atrakcyjności placu zabaw przy 

ul. Partyzantów (teren boiska baseballowego KS Silesia Rybnik) poprzez

wymianę piaskownicy oraz jego doposażenie w linarium obrotowe. 

Wnioskodawca: Jan Smołka

29 961,05 zł

16
Maroko-

Nowiny

Maroko-Nowiny 

kulturalnie i sportowo

ul. Kotucza, 

działka nr 2730/131, 

ul. Zgrzebnioka, 

działka nr 2725/131,

ul. H.M. Góreckiego, 

 działka nr  917/18,

ul. Grunwaldzka, 

 działka nr 4234/66,

ul. Broniewskiego,  

działka nr 2475/46,

Maroko-Nowiny

Projekt zakłada realizację zadań inwestycyjnych oraz tzw. "miękkich". W ramach działań 

inwestycyjnych ma powstać  plac z naklejanymi - interaktywnymi grami dla dzieci, wraz 

z ławkami i koszami na śmieci przy ul. H.M. Góreckiego. Kolejny element to 

uatrakcyjnienie placu zabaw przy ul. Zgrzebnioka poprzez wytyczenie i utwardzenie 

ścieżek prowadzących do urządzeń zabawowych, co umożliwi korzystanie 

z elementów zabawowych przez dzieci niepełnosprawne oraz jego doposażenie.  

W ramach działań nieinwestycyjnych zostanązorganizowane trzy spotkania 

środowiskowe w formie festynów, które odbędą się w trzech różnych miejscach

dzielnicy w terminach: przełom czerwca i lipca, z okazji Dnia Dziecka oraz 

w październiku. Kolejną imprezą o charakterze kulturalnym będzie organizowane

cyklicznie kino pod chmurką. 

Wnioskodawca: Jadwiga Lenort

189 600,00 zł

17 Meksyk "Tablice wiedzy"

tablice edukacyjne: teren parku "Kozie 

Góry" - działka nr 803/81, 

tablice informacyjne:

ul. Kolejowa 38, 

działka nr 2330/223,

ul. Świerklańska (skwer Stup Puk + 

parking), 

działka nr 1462/265,

ul. Chwałowicka 33a (sklep), działka nr 

1183/69,

ul. Brzeziny Miejskie 18 

(naprzeciw Kaplicy Brzeziny), działka nr 

863/41

Meksyk

Projekt zakłada montaż dziesięciu tablic edukacyjnych na terenie parku Kozie Góry, 

o wymiarach 100x75 cm o treści: ptasi zegar, rozkład śmieci w czasie, drzewa liściaste, 

drzewa iglaste, kółko i krzyżyk, światowid standard - owady, gra edukacyjna - leśne 

puzzle "wiewiórka/kuna", tropy zwierząt - kostki wiedzy, fotościanka "ssaki leśne". 

W ramach projektu zostaną również zamontowane cztery tablice informacyjne 

celem poprawy systemu informacyjnego dzielnicy Meksyk. 

Wnioskodawca: Celina Kaczmarczyk

Uwaga: zmiana loklizacji dwóch gablot, uzgodnienie z Miastem form tablic 

edukacyjnych, celem ich dopasowania do miejsca

40 000,00 zł

18 Niewiadom

"Pogodne Buzowice" 

Plac zabaw wraz z 

terenem rekreacyjnym

ul. Frontowa 6, 

działka nr 527/1,

Niewiadom

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu zielonego

w Buzowicach pod plac zabaw oraz teren 

rekreacyjny. W ramach placu zabaw planuje się

montaż urządzeń zabawowych: huśtawka, karuzela,

dwa bujaki, domek zabawowy, piaskownica, ścianka

wspinaczkowa, zjazd linowy oraz dwie ławki i dwa

kosze na śmieci. Na terenie rekreacyjnym ma

powstać domek drewniany - szałas dla ok. 30 osób

oraz murowany grill.

Wnioskodawca: Julia Lubańska

70 000,00 zł



19
Zielony zakątek

 przy ulicy Milenijnej

skrzyżowanie ulic 

Milenijnej i Łukowej, 

działka nr 1117/47, 

Ochojec

Celem projektu jest zagospodarowanie działki, położonej przy skrzyżowaniu 

ulic Milenijnej i Łukowej, poprzez stworzenie przestrzeni do wypoczynku

i rekreacji dla mieszkańców osiedla domów jednorodzinnych. W tym celu

planowane jest wykonanie nasadzeń roślin, zabudowa urządzeń do

ćwiczeń siłowych i ławeczek. Od strony ciągu pieszo-jezdnego planowane jest

utwardzenie części działki płytami ażurowymi, na których zabudowane zostaną

ławeczki i stojaki na rowery. 

wnioskodawca: Barbara Wieczorek

32 933,87 zł

20
Tworzymy kulturę 

w Ochojcu

ul. Cystersów, boisko MOSiR, działka nr 

84/3,

Ochojec

Organizacja festynu rodzinnego z programem artystycznym: występ zespołu, program

kabaretowy, oprawa muzyczna oraz prowadzący.W czasie festynu zostanie zorganizowany

poczęstunek dla uczestników - integracyjny grill. 

Wnioskodawca: Barbara Wieczorek

5 000,00 zł

21
Rozwój infrastruktury 

kulturalnej w Ochojcu

MOSiR, ul. Cystersów,

Ochojec

Projekt polega na wyposażeniu dzielnicy w 5 zestawów stołów i ław służących organizacji

imprez i spotkań, których organizatorami są różnego rodzaju grupy mieszkańców, 

m.in. Koło Emerytów i Rencistów, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, 

LKS "Płomień" Ochojec, rada dzielnicy. 

Wnioskodawca: Barbara Wieczorek

1 725,35 zł

22 Orzepowice

"Nie ma mamy, nie ma 

taty, tu się bawią 

małolaty" - zajęcia 

opiekuńczo-edukacyjne 

dla dzieci - II edycja  

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 7, ul. Borki 37D, 

działki nr: 3695/117, 3866/184, 

4586/184,

Orzepowice

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 6-16 lat w godzinach 

popołudniowych w ciągu roku szkolnego (np. muzyczne, plastyczne, teatralne,

sportowe, językowe, logopedyczne, kulinarne) oraz półkolonii dla dzieci w okresie ferii 

zimowych oraz wakacji letnich (5-8 godzin dziennie i zajęć dla dzieci w zorganizowanych

grupach wiekowych).

Wnioskodawca: Joanna Sereda

69 900,00 zł

23

Remont budynku po byłej 

bibliotece na potrzeby 

mieszkańców dzielnicy 

ul. Za Torem, 

działki nr: 2951/210, 2949/193, 

2961/278, 

Paruszowiec-Piaski

Projekt polega na przeprowadzeniu remontu budynku byłej biblioteki w dzielnicy 

Paruszowiec-Piaski, dzierżawionej przez Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów 

"Silesia". Zakres prac remontowych to: wymiana pokrycia dachowego i rynien, 

malowanie elewacji, położenie nowej wykładziny wewnątrz budynku i listew 

wykończeniowych. 

Wnioskodawca: Eugeniusz Zimończyk

34 500,00 zł

24

Weekend dla małego

 i dużego

na Paruszowcu-Piaskach 

z kinem pod dzielnicową

chmurką w tle 

ul. Za Torem, teren boiska MOSiR, 

działka nr 2947/193,

Paruszowiec-Piaski

Trzydniowa aktywizacja kulturalna dla mieszkańców dzielnicy poprzez działania: 

organizacja Dnia Dziecka: gry i zabawy dla dzieci, animacje, ścianka

wspinaczkowa,trampolina, dmuchańce, poczęstunek, dzielnicowe kino 

plenerowe dla najmłodszych, drugi dzień z kinem plenerowym dla dorosłych oraz

poczęstunkiem, trzeci dzień - coroczny festyn dzielnicowy: oprawa muzyczna 

(orkiestra dęta, zespół muzyczny, osoby prowadzące), wynajem namiotów, 

nagłośnienia i sceny. 

Wnioskodawca: Katarzyna Szymura

34 900,00 zł

Ochojec

Paruszowiec-

Piaski



25 Pole do mini golfa

ul. Konarskiego 49, teren przy budynku 

SENIOR WIGOR, 

działka nr 5868/562,

Popielów

Projekt polega na utworzeniu pola do gry w minigolfa składającego się z 9 mini

torów z dołkami. Nowe miejsce aktywności fizycznej posłuży 

pensjonariuszom placówki Senior Wigor, a także mieszkańcom dzielnicy.

Wnioskodawca: Ryszard Konsek

52 430,00 zł

26
Dożynki Rybnik

-Popielów 2017

Kościół pw. Trójcy 

Przenajświętszej 

w Popielowie (msza św.),

 ulice dzielnicy (korowód), 

parking przy kościele 

od ul. Staffa (festyn dożynkowy),

Popielów

Organizacja uroczystości dożynkowych zaplanowanych na niedzielę, 3 września 2017 r. 

Uroczystości rozpoczną się mszą św., następnie przejdzie korowód dożynkowy, 

a w godzinach popołudniowo-wieczornych odbędzie się festyn z udziałem zespołów

muzycznych, tanecznych oraz chóru i gwiazdy wieczoru. 

Wnioskodawca: Mieczysław Marcol

7 500,00 zł

27 Majówka 2017

parking przy kościele pw. Trójcy 

Przenajświętszej 

w Popielowie, ul. Staffa, 

Popielów

Organizacji Majówki, którą zaplanowano na 28 maja 2017 r. W ramach imprezy

przewiduje się organizację cyklu gier i zabaw oraz konkursów z nagrodami dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, zawody sportowe, występy lokalnych zespołów muzycznych 

i tanecznych oraz występ gwiazdy wieczoru. 

Wnioskodawca: Władysław Horabik

10 000,00 zł

28 Piknik sportowy

teren boiska MKS - 32 Radziejów-

Popielów 

przy ul. Gen. Okulickiego,

Radziejów 

Organizowanie wspólnych gier, meczy piłki nożnej oraz konkursów sportowych 

z nagrodami dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu odbędą się również

występy muzyczne oraz poczęstunek. Beneficjentami projektu będą 

mieszkańcy Radziejowa, Popielowa oraz sąsiednich dzielnic. 

Wnioskodawca: Danuta Mika

5 000,00 zł

29
Spotkanie integracyjne 

2017
-

Organizacja spotkania członków Rady Dzielnicy Radziejów z seniorami, mającymi

powyżej 80 lat. Celem spotkanie będzie integracja z najstarszymi

mieszkańcami dzielnicy. Spotkanie będzie miało charakter spotkania opłatkowego,

a jego planowany termin realizacji to grudzień 2017 rok. Projekt zakłada oprawę

muzyczno-artystyczną oraz poczęstunek. Seniorzy, którzy ze względów

zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu otrzymają świąteczne paczki. 

Wnioskodawca: Dariusz Oślizło

5 000,00 zł

30
Festyn dzielnicowy 

2017

teren parkingu przy kościele 

parafialnym pw. Trójcy 

Przenajświętszej w Popielowie, 

wyposażony w naturalną scenę,

Radziejów

Organizacja festynu dzielnicowego mającego na celu integrację lokalnej społeczności. 

W ramach imprezy zostaną zorganizowane gry, zabawy, konkursy z nagrodami dla dzieci

i dorosłych, występy lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych, a także koncert

gwiazdy wieczoru. Realizacja projektu zakłada współpracę z Domem Kultury 

w Niedobczycach, który zapewni wykonanie nagłośnienia i oświetlenia oraz pomoc 

organizacyjną, natomiast  zadaszenie sceny zostanie wykonanie  

przez Ochotniczą Straż Pożarną w Popielowie. 

Wnioskodawca: Jerzy Wasilewski

10 000,00 zł

31 Radziejów

Zakup profesjonalnego, 

mobilnego zestawu 

nagłośnieniowego wraz 

ze skrzyniami 

transportowymi 

na potrzeby Dzielnicy 

Radziejów 

pomieszczenie Rady Dzielnicy 

Radziejów - Gimnazjum nr 13, 

ul. Kręta 20,

 działki nr: 3296/433, 3241/446, 

3239/440,

Radziejów

Projekt polega na zakupie wysokiej klasy systemu - zestawu nagłośnieniowego 

wraz ze statywami do głośników i mikrofonów i skrzyniami transportowymi 

na potrzeby realizacji spotkań integracyjnych, imprez kulturalnych i sportowych

dzielnicy Radziejów. 

Wnioskodawca: Mieczysław Błaszczyk

19 902,00 zł

Popielów

Radziejów



32

Ścieżka zdrowia 

"Spotkajmy się 

w dobrej formie!"

Gimnazjum nr 4, 

ul. Rybacka 55, 

działka nr 1020/163,

Rybnicka Kuźnia

Projekt polega na budowie ścieżki zdrowia na terenie Gimnazjum nr 4, celem 

promowania zdrowego stylu życia, integracji lokalnej społeczności, kreowania

możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu przez uczniów gimnazjum 

oraz mieszkańców dzielnicy. 

Wnioskodawca: Barbara Zawadzka

29 000,00 zł

33

Doposażenie urządzeń 

i rozbudowa zaplecza 

służącego organizacji 

imprez integrujących 

mieszkańców dzielnicy

 Rybnicka Kuźnia

teren przy skrzyżowaniu ulic: 

Podmiejskiej i Św. Maksymiliana, 

działka nr 1244/51,

Rybnicka Kuźnia

Projekt polega na zakupie 10 podestów scenicznych oraz namiotu i ścianki 

o wymiarach 3 x 6m celem ułatwienia organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych. 

Wnioskodawca: Jacek Mularczyk
18 000,00 zł

34

Organizacja festynu 

rodzinno-odpustowego 

dla mieszkańców 

Rybnickiej Kuźni

teren przy skrzyżowaniu ulic: 

Podmiejskiej i Św. Maksymiliana, 

działka nr 1244/51,

Rybnicka Kuźnia

Organizacja  festynu rodzinno-odpustowego w dniach 13-15 sierpnia 2017 r., którego

głównym celem jest integracja mieszkańców dzielnicy. Program imprezy zakłada występy

artystyczne, muzyczne gry i zabawy dla dzieci, konkursy sportowe, zawody 

strzeleckie, speedrowerowe oraz wieczorki taneczne.  

Wnioskodawca: Agata Szychowicz

23 000,00 zł

35 Festyn na Smolnej

teren zielony przy bloku 

przy ul. Smolnej 27,

Smolna

Organizacja festynu rodzinnego, w ramach którego odbędą się występy artystyczne,      

konkursy z nagrodami oraz dmuchany plac zabaw. 

Wnioskodawca: Paweł Kozielski
26 000,00 zł

36
Ćwiczymy i myślimy przy 

tym zdrowo się bawimy!

teren SP nr 34, 

ul. Wł. St. Reymonta 69, 

działki nr 3404/77, 2040/77, 

teren ZSP nr 10, 

ul. Wodzisławska 46, 

działki nr: 4205/140, 

4202/241, 3884/232,

Smolna

Projekt polega na wymianie na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 

nawierzchni piaskowej na bezpieczną poliuretanową. Projekt zakłada również montaż 

na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnegonr 10 w Rybniku 4 stołów betonowych 

do gry w tenisa stołowego oraz 4 stołów betonowych do gry w szachy. 

Wnioskodawca: Joanna Brzoza

63 000,00 zł

37 Stodoły

Wykonanie oświetlenia 

oraz monitoringu terenu 

placu zabaw oraz 

zadaszenia grillowego 

przy ul. bł. ks. E. Szramka

tereny rekreacyjne (dawne 

boisko) przy 

ul. Bł. Ks. Emila

Szramka, sąsiedztwo placu

zabaw, zadaszenia 

grillowego oraz boiska

do siatkówki, 

koszykówki i piłki nożnej, 

nr działki: 899/60,

Stodoły

Projekt ma na celu realizację oświetlenia oraz zamontowanie monitoringu placu 

rekreacyjnego w pobliżu wykonanych inwestycji z poprzednich edycji budżetu

obywatelskiego (Stodółka - zadaszenie grillowe- 2015, plac zabaw - 2013): 

montaż 8 lam parkowych na słupach stalowych, jednej kamery monitoringu

oraz doprowadzenie gniazd prądowych i oświetlenia wewnętrznego 

zadaszenia grillowego. 

Wnioskodawca: Paweł Wiercioch

39 900,00 zł

Rybnicka 

Kuźnia

Smolna



38 Śródmieście
Konkurs na projekt 

"Instalacji Światłoczułej"
nie dotyczy 

Zadanie dotyczy organizacji konkursu na projekt dużej "artystycznej" instalacji 

światłoczułej, która w przyszłości miałaby zostać zlokalizowana na placu u zbiegu ulic 

Sobieskiego i Św. Jana (okolice Świerklańca). Projekt przewiduje nagrody dla trzech 

najlepszych pomysłodawców. 

Wnioskodawca: Wacław Troszka

uwaga: do ustalenia wysokość nagród

50 500,00 zł

39

Zakup nagłośnienia dla 

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego 

z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1 

w Rybniku-Wielopolu

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

nr 1, ul. Gliwicka 105,

Wilelopole

Projekt zakłada zakup kompletnego zestawu nagłośnieniowego dla ZSP nr 1 w Wielopolu, 

który będzie wykorzystywany podczas imprez szkolnych, spotkań z rodzicami. 

Ze sprzętu będą też korzystały organizacje działające na terenie dzielnicy (rada 

dzielnicy, OSP, parafia). 

Wnioskodawca: Łukasz Tkocz

10 000,00 zł

40

Zakup i montaż przy 

boisku "Sahara" urządzeń 

do ćwiczeń 

na świeżym powietrzu 

ul. Podleśna 21b, nr działek: 

2430/114, 2431/114, 

sąsiedztwo placu zabaw 

przy boisku "Sahara"

Wielopole 

Projekt polega na budowie minisiłowni składającej się z czterech urządzeń. Realizację 

minisiłowni zaplanowano w sąsiedztwie boiska "Sahara" oraz placu zabaw dla dzieci. 

Wnioskodawca: Sylwia Duńska-Uherek

uwaga: uzgodnić lokalizację urządzeń adekwatnie 

do powierzchni działki  

14 000,00 zł

41 Wakacje na Saharze

teren OSP Wielopole 

oraz boisko MOSiR 

przy ul. Podleśnej 21b

Projekt polega na organizacji zajęć dla dzieci i ich opiekunów, w lipcu 2017 r., jeden raz 

w tygodniu, przez 2-3 godziny popołudniami. Każde z zajęć miałoby inną tematykę, 

wakacje na Saharze: z mundurem (spotkanie ze służbami mundurowymi: 

straż pożarna, policja, straż miejska, pogotowie ratunkowe), ze sportem (rozgrywki

sportowe dla dzieci i ich opiekunów), ze sztuką (plener artystyczny), z dmuchańcami. 

Wnioskodawca: Beata Miozga

3 000,00 zł

42
Festyn "Dni Wielopola 

2017"

teren OSP Wielopole 

oraz boisko MOSiR 

przy ul. Podleśnej 21b,

Wielopole

Organizacja dwudniowego festynu integrującego mieszkańców dzielnicy i zachęcającego 

do aktywnego wypoczynku oraz rekreacji na wolnym powietrzu wraz z występami 

zespołu muzycznego, poczęstunkiem dla uczestników, a także gry i zabawy dla dzieci, 

dmuchańce, karuzele itp. 

Wnioskodawca: Wojciech Sobczak

10 000,00 zł

43

Spotkanie świąteczno

-noworoczne dla 

seniorów w Wielopolu 

-

Organizacja spotkania świąteczno-noworocznego dla seniorów dzielnicy Wielopole 

z oprawą muzyczną i poczęstunkiem. 

Wnioskodawca: Wojciech Sobczak
3 000,00 zł

44

Uatrakcyjnienie placu 

integracyjnego dla 

mieszkańców 

Zebrzydowic

przy ul. Krzywej 

ul. Krzywa, 

działka nr 2781/30,

Zebrzydowice

Projekt zakłada zakup i montaż zadaszonej wiaty ogrodowej o powierzchni 35 m kw. 

(dach pokryty gontem, obiekt zaimpregnowany) oraz stalowej konstrukcji (pomieszczenie 

gospodarcze) służącej do przechowywania sprzętów i narzędzi, wykorzystywanych 

przez mieszkańców Zebrzydowic podczas pobytu na placu integracyjnym. 

Projekt przewiduje również montaż stacjonarnej toalety wraz z umywalką z możliwością

podłączenia do sieci wod-kan. Dodatkowo działkę planuje się uzbroić w przyłącze 

energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wnioskodawca: Łukasz Widera

23 000,00 zł

Wielopole

Zebrzydowice



45

Uatrakcyjnienie placu 

przyszkolnego 

na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 12

w Rybniku

-Zebrzydowicach 

ul. M.Buhla, 

działka nr 2790/69,

Zebrzydowice

Projekt zakłada montaż trzech urządzeń siłowych, które uzupełnią mini-siłownię 

na wolnym powietrzu, zakup i montaż stołu betonowego do gry w tenisa raz zakup 

i montaż czterech ławek. 

Wnioskodawca: Łukasz Widera

17 500,00 zł

46

Integracja dzieci dzielnicy

Zebrzydowice poprzez 

organizację wyjazdów 

do kina 

nie dotyczy 

Projekt zakłada organizację, przy współudziale ZSP nr 12, dwóch wyjazdów do kina

dla dzieci - uczniów szkoły podstawowej oraz przedszkola pod opieką nauczycieli 

i wychowawców z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja. 

Wnioskodawca: Łukasz Widera

13 900,00 zł

47

Integracja mieszkańców 

dzielnicy Zebrzydowice 

poprzez organizację 

imprez środowiskowych w 

roku 2017 

ul. Zebrzydowicka 202,  

teren Państwa Gajer,

Zebrzydowice

Projekt zakłada realizację trzech imprez środowiskowych - festynów rodzinnych, które

zaplanowano na czerwiec, sierpień i wrzesień 2017 roku. W ramach festynów 

zaplanowano atrakcje dmuchane dla dzieci, animacje i zabawy dla dzieci (klaun 

z balonami, malowanie twarzy), program kulturalno-muzyczny dla dorosłych, 

poczęstunek dla uczestników.

Wnioskodawca: Łukasz Widera

15 600,00 zł

Zebrzydowice


