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Lista projektów ogólnomiejskich poddanych pod głosowanie
budżet obywatelski Miasta Rybnika na 2017 rok
Nr

Tytuł projektu

Lokalizacja

Opis

Kwota
wnioskowana

1

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

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu byłego boiska "Parys" na całoroczny ośrodek rekreacyjno
-sportowy. Głównymi działaniami projektu będzie: doprowadzenie wszystkich mediów i odprowadzenie
ścieków, wyrównanie i utwardzenie bocznych części terenu, które stworzą warunki do uprawiania
nordic walking i rekreacji rowerowych, ukształtowanie zbocza od strony wschodniej, tak by można było
uprawiać w okresie zimy sporty zimowe, oraz dalszą część zbocza ukształtować na posadowienie
zewnętrznych trybun na około 300 miejsc siedzących, wykonanie zaplecza socjalnego i technicznego
z elementów prefabrykowanych, w tym szalety - w dwóch punktach obiektu, wykonanie instalacji
drewnianej i żelbetowej (boksy) ze stołami, ławami, wiatą do rodzinnych pikników, ustawienie
tematycznych stanowisk zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń wkomponowanych w naturalne
środowisko, wykonanie kortów o podwójnej funkcji – do tenisa i badmintona na podłożu przyjaznym
dla środowiska, wydzielenie trawiastego boiska do siatkówki i mini boiska do piłki nożnej,
zabudowanie ławek parkowych i koszów na śmieci, wykonanie systemowego oświetlenia
zewnętrznego led z czujnikami ruchu, zmierzchowym i oświetleniem ciągłym, wykonanie
systemu monitoringu wielofunkcyjnego z alarmem, zakup mobilnej estrady wraz z zespołem
urządzeń towarzyszących w celu organizacji imprez kulturalnych przy wykorzystaniu
istniejącej infrastruktury.
Wnioskodawca: Ola Ściubidło

1 000 000,00 zł

2

AMFITEATR PARYS

3

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

4

5

Budowa Akademii Golfa
wraz z Driving Range
w Rybniku

Szukamy talentów na miarę
Radwańskiej i Janowicza budowa hali tenisowej
w Golejowie

ul. Witosa,
działka nr 52/9
dzielnica Niedobczyce

ul. 1 Maja 27,
działka nr 782/2
dzielnica Chwałowice

Obwiednia Północna
(naprzeciw Castoramy),
działki nr 2512/154, 477/36,
dzielnica Wielopole

ul. Komisji Edukacji
Narodowej 29,
działka nr 822/142,
dzielnica Golejów

Projekt zakłada wykonanie nowoczesnego boiska piłkarskiego przy stadionie
GKS Pierwszy Chwałowice na cele treningowe, sportowe i rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży, o wymiarach 40 m x 60 m wraz z ogrodzeniem.
Wnioskodawca: Michał Oślizlok

500 000,00 zł

Budowa Akademii Golfa wraz z driving range zakłada budowę trzech profesjonalnych green'ów
(dołków), putting green'u (obszar bardzo krótko przystrzyżonej trawy), na którym znajdują się dołki
z flagami, a także bunkra i górki treningowej. W ramach projektu zostanie wykonane
oświetlenie latarniami solarnymi, zakupione urządzenia do pielęgnacji terenów zielonych
(kosiarki, pompa do systemu nawadniania), a także wyposażenie czterech stanowisk treningowych
(maty do wybijania, ścianki działowe, zestawy kijków dla dorosłych oraz dla dzieci, wózek baggy golf,
zbieraki oraz tabliczki do oznakowania). Dodatkowymi działaniami projektowymi jest organizacja
nauki gry w golfa przez profesjonalnego trenera, a także organizacja inauguracji działalności Akademii.
Wnioskodawca: Joanna Sokołowska

281 500,00 zł

Projekt obejmuje rozbudowę infrastruktury tenisowej i wzbogacenie jej o nowy obiekt całoroczny,
który przyczyni się do popularyzacji tenisa w Rybniku oraz poprawy aktywnego spędzania wolnego
czasu. Projekt zakłada budowę kortu tenisowego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie
betonowej oraz hali drewnianej w formie półbeczki o wymiarach 36m x 17,4m x 8,4m, która zostanie
zlokalizowana przy boisku wielofunkcyjnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w Rybniku-Golejowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29. W ramach projektu zaplanowano
również zakup wyposażenia tenisowego do hali i przeprowadzenie 300 godzin zajęć
z instruktorem tenisa dla minimum 3 grup, liczących od 6 do 8 uczestników,
raz lub dwa razy w tygodniu.
Wnioskodawca: Arkadiusz Trzebuniak

667 462,00 zł

6

"Akcja: Śląski Mural"

Plenery plastyczne:
1. "Deptak" - Plac Jana Pawła
II, ul. Powstańców Śl., ul.
Sobieskiego,
2. CKI "Ignacy",
ul. Mościckiego 3,
3. ul 1. Maja, Chwałowice,
teren familoków,
Mural:
1. ul. gen. J.Hallera 9,
nr działki 1071/5
2. łącznik ulic: Na Górze
i ul. Powstańców Śl, Dróżka
Profesora Libury

"Akcja : Śląski Mural !" to cykl warsztatów, plenerów plastycznych inspirowanych tradycjami śląska,
których efektem końcowym będzie powstanie muralu na jednej ze ścian w centrum miasta.
Założeniem projektu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży śląskich tradycji, pokazanie
uczestnikom możliwości łączenia tradycji z nowoczesnymi technikami graficznymi, rozbudzenie
świadomości i przynależności regionalnej. Projekt będzie się składał z trzech etapów:
1. cykl wykładów i warsztatów plastycznych mających na celu zaznajomienie uczestników
z kulturą i tradycjami Śląska. Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez specjalistów z wybranych
dziedzin, 2. plenery plastyczne - celem będzie rozbudzenie wyobraźni uczestników warsztatów
oraz odkrywanie ciekawych miejsc na mapie Rybnika, 3. Mural - wyłonienie najlepszego projektu
finalizującego cykl warsztatów oraz jego realizacja na jednej ze ścian w centrum miasta,
4. plenerowa wystawa wyróżnionych prac w centrum miasta (Deptak, Rynek).
Celem projektu jest aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wspólne zajęcia warsztatowe
i plenerowe, uzupełnienie miejskiego programu lekcji regionalizmu w szkołach, zaangażowanie
w projekt osób starszych. Efekt końcowy - Mural, będzie miał za zadanie
powstanie ciekawego i inspirującego miejsca w mieście, poprawi estetykę i ożywi jedną
ze ścian w centrum miasta.
Wnioskodawca: Robert Drozd

30 750,00 zł

Projekt zakłada powstanie urządzeń, które będą uzupełnieniem boiska wielofunkcyjnego: pole
szachowe z pionkami, pole do gry w boule oraz pole do minigolfa o powierzchni ok. 1.000 m²
z 15 elementami sprawnościowo-rekreacyjnymi. Planowane centrum sportowo-rekreacyjne
będzie zlokalizowane w sąsiedztwie dużego parkingu samochodowego, niedaleko
Domu Kultury w Niedobczycach.
Wnioskodawca: Adam Niespodziany

1 000 000,00 zł

7

ul. Barbary (teren byłego
Centrum Sportowobasenu kąpielowego),
Rekreacyjne w Niedobczycach
działka nr 3313/155 dzielnica
przy ul. Barbary
Niedobczyce

8

Marzenia do spełnienia.
Szybowiec dla rybnickiej
młodzieży i dorosłych

Aeroklub Rybnickiego Okręgu
Węglowego,
ul. Żorska 332,
działka nr 664/27, dzielnica
Gotartowice

Projekt zakłada zakup nowoczesnego szybowca jednomiejscowego SZD-51-1 Junior, produkowanego
w słynnych Szybowcowych Zakładach Doświadczalnych w Bielsku-Białej. Szybowiec przeznaczony jest
dla pilotów początkujących, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze sportem szybowcowym i stanowi
podstawę kontynuacji szkolenia lotniczego. Proponowany szybowiec jest laminowany, bardzo trwały
i ekonomiczny w eksploatacji.
Wnioskodawca: Ireneusz Wilgucki

225 000,00 zł

9

Budowa kortu tenisowego
o nawierzchni ze sztucznej
trawy wraz z ogrodzeniem
i oświetleniem

ul. Sztolniowa 29B,
Gimnazjum nr 7,
działka nr 1714/45,
dzielnica Boguszowice Stare

Projekt zakłada budowę kortu tenisowego na terenie Gimnazjum nr 7. Kort ma być wykonany
na podbudowie z kruszywa mineralnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej.
Kort ma zostać ogrodzony, wyposażony w oświetlenie oraz ściankę treningową.
Wnioskodawca: Tadeusz Gruszka

220 000,00 zł

ul. Bogusławskiego, działki nr
2052/40, 1147/40, 2222/41,
dzielnica
Boguszowice Osiedle

Celem projektu jest rewitalizacja parku osiedlowego, powstałego w latach sześćdziesiątych,
na miejsce gdzie mieszkańcy dzielnicy będą mogli spędzać czas. W ramach projektu przewiduje się
utwardzenie ścieżek, wymianę oświetlenia, doposażenie i ogrodzenie istniejącego placu zabaw,
a także usunięcie starych urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu, wymianę ławek na nowe,
które będą odporne na różne warunki atmosferyczne, ustawienie większej ilości koszy na śmieci.
Ważnym elementem projektu jest modernizacja muszli koncertowej, wykonanie zadaszenia, wymiana
drewnianych ławek na widowni, budowa zaplecza. Dzięki realizacji tego pomysłu na terenie parku
mogłyby się odbywać festyny, pokazy, teatr oraz inne wydarzenia kulturalne dla mieszkańców.
Wnioskodawca: Wojciech Wasyl

995 000,00 zł

teren Miasta Rybnika

Celem projektu jest wykonanie 10.000 nasadzeń drzew liściastych stanowiących pożytek dla pszczoły
miodnej, zapewniających naturalne oczyszczenie powietrza i zmniejszające poziom hałasu. Aby efekt
był zauważalny należy nasadzenia wykonać sadzonkami z gruntu o niekształtowanej koronie. Dobór
odpowiednich gatunków drzew ma na celu ochronę rodzin pszczelich, które wskutek chemizacji
rolnictwa i chorób są zagrożone wyginięciem. Preferowane gatunki drzew to: wierzby różnych odmian,
klony, jawory, jarzęby, kasztanowce, robinie akacjowe, lipy i głogi. Głównymi lokalizacjami nasadzeń
będą miejsca, gdzie wycięto drzewa, wzdłuż dróg zachowując bezpieczną odległość od jezdni
oraz miejsca, gdzie duże dorodne drzewa będą świadczyć o naszym zaangażowaniu w ochronę
przyrody. Sadząc drzewa należy uwzględniać potrzeby rodzin pszczelich, tzn. nie należy sadzić
drzew tych samych gatunków obok siebie, a naprzemiennie.
Wnioskodawca: Rafał Szymura

325 000,00 zł

Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac
Teatralny 1,
Rynek miejski, Plac św. Jana
Pawła II przy Bazylice
Mniejszej św. Antoniego,
scena w Parku Tematycznym
nad Nacyną

Projekt zakłada organizację dwudniowego festiwalu tańca o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym. Impreza będzie obejmować kilka działań: 1. część konkursową,
rozgrywana wg reguł Polskiego Związku Tańca Freestyle oraz International Dance
Organization, odbędzie się na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej oraz na scenie
w Parku Tematycznym nad Nacyną i będzie podzielona na dwa dni - Street Dance
Festival, który obejmuje tzw. style tańca ulicznego - hip-hop, break-dance i tzw. tańce
par (salsa, bachmata, salsa shine) w konkurencjach solowych i duetach, - Art Dance Festival
obejmujący dyscypliny tańca artystycznego: taniec jazzowy, modern&contemporary,
taniec klasyczny i taniec dyskotekowy. 2. otwarte, darmowe warsztaty w wybranych
dyscyplinach tańca, skierowane do uczestników Festiwalu oraz wszystkich rybniczan,
3. otwarte zajęcia taneczne i ruchowe, gry, zabawy z animatorami skierowanymi do
dzieci, dorosłych oraz seniorów, 4. Uroczysta Gala Taneczna,
z bezpłatnym wstępem dla publiczności wieńcząca Street Dance Festival,
5. Uroczysta Gala Taneczna,z bezpłatnym wstępem dla publiczności wieńcząca Art
Dance Festival,6. dwa artystyczne performance z udziałem uczestników festiwalu
i rybnickich tancerzy, które odbędą się w formie improwizowanych flash mobów
połączonych z korowodem tanecznym, 7. pokazy różnych technik tańca oraz
tzw. "bitwy taneczne" pomiędzy tancerzami różnych stylów lub tych samych stylów.
Wnioskodwca: Izabela Barska-Kaczmarczyk

25 000,00 zł

10

11

12

Rewitalizacja Parku
Osiedlowego

Wykonanie nasadzeń 10.000
drzew celem poprawy jakości
powietrza, zmniejszenia
poziomu hałasu i ochrony
pszczoły miodnej

Street&Art. Dance Festival

13

14

15

16

Tężnia Zacisze

not FOR smog

Rozbudowa Stanicy
Żeglarskiej nad Zalewem
Rybnickim

"Dzieci i Rybnik mają głos" Przewodnik po Rybniku

ul. Hotelowa 12, teren
MOSiR,
działka nr 822/96,
dzielnica Kamień

Projekt przewiduje budowę tężni solankowej o wymiarach jak największych na terenie MOSiR
w Rybniku-Kamieniu. Może ona mieć kształt ściany z zadaszeniem i tarasem lub dwóch
mniejszych pawilonów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie, które utworzą tzw. inhalatorium
zewnętrzne, wytwarzające wokół tężni solankowej specyficzny mikroklimat, będący naturalnym
leczniczym inhalatorium. Tężnia jest konstrukcją budowlaną, wykonaną z drzewa iglastego
(sosna lub świerk), wyposażoną w pompę rozprowadzającą solankę po specjalnie
rozmieszczonych wiciach. Tak rozlokowana solanka podlega parowaniu, wytwarzając
intensywny aerozol, nasycając powietrze jodem, bromem i całą gamą innych mikroelementów
jak magnez, potas, sód, żelazo. Działania związane z realizacja projektu obejmują: wykonanie
projektu, doprowadzenie wody i kanalizacji na teren budowy, budowę głównej konstrukcji
z drewna, budowę niecki fundamentowej tężni, wykonanie konstrukcji drewnianej, wykonanie
wykopu i zamontowanie zbiornika głównego na solankę, wykonanie instalacji służącej
do przepompowywania solanki i wody.
Wnioskodawca: Małgorzata Piaskowy

1 000 000,00 zł

teren Miasta Rybnika

Celem projektu jest walka ze smogiem poprzez przeznaczenie 1 miliona złotych na dopłaty
do wymiany pieców na bardziej ekologiczne, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych,
które będą traktowane preferencyjnie w dostępie do środków, w przypadku braku zainteresowania
środki powinny zostać przeznaczone na pozostałe domy.
Wnioskodawca: Mariusz Wiśniewski

1 000 000,00 zł

ul. Rudzka, Stanica 6
Harcerskiej Drużyny
Żeglarskiej,
działka nr 65/15,
dzielnica Chwałęcice

Projekt obejmuje zrealizowanie pierwszego z trzech etapów planowanej przebudowy ośrodka
harcerskiego - stanicy wodnej zlokalizowanej przy Zalewie Rybnickim. Projekt został podzielony
na kilka niezależnych etapów i może funkcjonować samodzielnie. Istniejąca zabudowa - stary
hangar na sprzęt sportowy - będzie wykorzystywana równolegle jako magazyn sprzętu sportowego.
Jego rozbiórka oraz zastąpienie nowa halą jest przewidziane w drugim lub w trzecim etapie.
Pierwszy etap, będący przedmiotem wniosku, obejmuje wykonanie głównego węzła socjalnego
wraz z zapleczem technicznym sprzętu sportowego oraz części biurowo-administracyjnej jednostki.
W ramach pierwszego etapu powstaną salki szkoleniowe, węzeł sanitarny, pomieszczenie kuchenne
umożliwiające wydawanie posiłków w ramach cateringu, tarasy widokowe oraz pola namiotowe.
Dodatkowo, część budynku - hala wyposażona w suwnicę oraz pomieszczenie techniczne umożliwią
bieżącą naprawę i konserwację sprzętu sportowego jednostki. Realizacja planowanego projektu
umożliwi organizację szerokiej ofert i wielu działań: letnie obozy żeglarskie, biwaki, imprezy sportowe,
szkolenia i spotkania oraz wspomoże codzienne funkcjonowanie jednostki, nie ograniczając się
do sezonu letniego. Powierzchnia planowanych do wykonania pomieszczeń to ponad 250m2,
natomiast tarasów łącznie - ponad 460 m2. Budynek będzie dostosowanych
dla osób niepełnosprawnych.
Wnioskodawca: Martyna Kowacka

1 000 000,00 zł

Miasto Rybnik

Celem projektu jest stworzenie dla dzieci przewodnika po Rybniku, który ma być nie tylko okazją
dla najmłodszych do lepszego poznania naszego miasta, ale ma również zachęcić dorosłych
do wspólnego odkrywania Rybnika "na nowo" lub z innej strony. Przewodnik będzie zawierał
nie tylko ciekawostki historyczne dotyczące charakterystycznych miejsc, ale i proponowane
szlaki spacerowe, gry i zabawy miejskie oraz wiele innych propozycji aktywnego udziału
w "zwiedzaniu": m.in. tworzenie kartki pocztowej z Rybnika, interpretację herbu, wytyczanie
autorskiego szlaku turystycznego po Rybniku. Projekt zakłada wydanie 2.000 egzemplarzy
przewodnika. W ramach projektu planuje się również organizację warsztatów promujących
przewodnik. A kontynuacją projektu w przyszłości mogłyby być warsztaty i wydarzenia
kulturalne organizowane na jego podstawie.
Wnioskodawca: Agnieszka Blazy

64 000,00 zł

