
L-1-1
Boguszowice 

Osiedle

Bezpieczne i zielone 

Boguszowice

1) Skwer im. Długosza przy 

ul. Patriotów i Lompy, nr działki:

2705/45, 

2) teren przy Szkole 

Podstawowej 

nr 18 z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 18 im. Jana 

Brzechwy w Rybniku

(monitoring wizyjny,

oświetlenie, ukwiecenie skweru), 

3) ul. Żurawia 8, nr działki: 

2085/45 (ogród sensoryczny), 

4) Dom Kultury w Rybniku-

Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 

nr działki: 2393/45, Ośrodek 

Pomocy Społecznej,

ul. Patriotów 14, nr działki: 

1915/45, Szkoła 

Podstawowa nr 18

z Oddziałami Integracyjnymi

nr 18 im. Jana Brzechwy

w Rybniku, ul. Lompy 6, 

nr działki: 898/45, Przedszkole 

z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 39, Osiedle Południe 20, 

nr działki: 2048/24 (urządzenie 

do ratowania życia).

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa 

i jakości życia mieszkańców dzielnicy 

Boguszowice Osiedle poprzez montaż 

monitoringu i oświetlenia skweru im. Długosza 

oraz zakup 4 urządzeń AED. W ramach 

projektu dodatkowo planuje się ukwiecenie 

skweru im. Długosza oraz stworzenie na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 18 ogrodu 

sensorycznego. 

80 000,00 zł

2021-47911

Projekty lokalne do budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok, poddane pod głosowanie 

Nr zad. Dzielnica Tytuł projektu Lokalizacja Krótki opis
Kwota 

wnioskowana



L-2-1
Boguszowice 

Stare 

Całodobowa wrzutnia książek 

dla wszystkich czytelników 

Filia nr 9 Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rybniku,

przy ul. Karskiego 29B

Całodobowa, bezobsługowa wrzutnia książek 

dla czytelników. Wrzutomat wykonany z 

trwałych materiałów, posiada rozwiązanie 

zabezpieczające książki przed zalaniem i przed 

wrzucaniem niedopałków, posiada solidny 

zamek patentowy.

Wrzutnia daje możliwość bezobsługowego i 

wygodnego zwrotu książek bez konieczności 

wchodzenia do budynku biblioteki (ułatwienie 

dla osób niepełnosprawnych). Jest dostępna 24 

godziny na dobę. Do wrzutni mogą być 

oddawane książki czytelników różnych filii 

rybnickiej biblioteki. 

24 000,00 zł

L-2-2
Boguszowice 

Stare 

W zielone gramy dla 

Boguszowic 

Zielone miejsca, tereny, skwery, 

parki dzielnicy Boguszowice Stare 

- Park św. Wawrzyńca (nr działki: 

1404/172, 441/180, 364/179), 

Ogród farski - teren parafii NSPJ 

w Boguszowicach Starych 

(nr działki: 475/115, 166, 601/117), 

Harcówka, ul. Św. Wawrzyńca 6

(nr działki: 1592/174), plac zabaw 

przy ul. Małachowskiego

(nr działki: 1155/46)

Organizacja wydarzeń kulturalnych: 

boguszowickich dożynek, dni Boguszowic, dnia 

seniora dla społeczności na zielonych terenach 

Boguszowic Starych poprzedzonych akcją ich 

sprzątania. Doposażenie organizacji 

działających na terenie dzielnicy w sprzęt 

niezbędny do przygotowania i organizowania 

wydarzeń kulturalnych, spotkań, imprez 

cyklicznych, kina plenerowego (zakup ławek 

ogrodowych, namiotu całorocznego, ekranu 

projekcyjnego, lamp ogrodowych, gazowego 

promiennika). 

64 964,00 zł



L-2-3
Boguszowice 

Stare 

Bezpiecznie, zielono

i z sercem 

ul. Strażacka 62, nr działki:

1487/136, 1935/38 (zakup 

ubioru dla OSP, nasadzenia

drzew), Szkoła Podstawowa

nr 16, nr działki: 1923/113, 

Szkoła Podstawowa nr 35, 

nr działki: 1737/6 (pojemniki

na nakrętki), zbieg ulic 

Boguszowicka, Gotartowicka, 

Małachowskiego, nr działki: 

750/176, 2477/29 (oświetlenie), 

ul. Małachowskiego, nr działki: 

1155/46 (oświetlenie)

Trzy działania w celu realizacji potrzeb 

mieszkańców dzielnicy: w zakresie

bezpieczeństwa - poprawa oświetlenia 

na przejściu dla pieszych przy 

cmentarzu parafialnym oraz na parkingu

w centrum dzielnicy Boguszowice Stare

i zakup strojów bojowych dla OSP oraz

pralki i suszarki. W ramach działań 

proekologicznych projekt zakłada 

nasadzenie 13 drzew na terenie OSP 

oraz zakup metalowych pojemników 

w kształcie serca na zbiórkę metalowych

nakrętek i ich usytuowanie na terenie szkół.

65 000,00 zł

L-3-1 Chwałęcice

Doposażenie Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

w Chwałęcicach 

o motopompę pożarniczą

Remiza Ochotnicza Straż Pożarna

w Chwałęcicach, ul. Wiosenna, 

nr działki: 1271/148

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Chwałęcicach w motopompę pożarniczą. 
35 000,00 zł

L-3-2 Chwałęcice Zielona kraina

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

15,

ul. Gzelska 7, nr działki: 696/61

Szkolny ogród dydaktyczny z grządkami

warzywnymi, łąkami kwietnymi, miejscem

uprawy ziół oraz krzaczkami owocowymi. 

W ramach zaplanowanej przestrzeni 

znajdzie się również miejsce na wypoczynek 

i relaks służące uczniom szkoły. Ogród będzie

miejscem edukacyjnym. 

15 000,00 zł

L-4-1 Chwałowice Bezpieczni dla Was

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Chwałowicach, ul. Szulika 7, 

44-206 Rybnik, nr działki: 576/28,

614/28, 616/28, 618/28

Zakup odzieży ochronnej (10 sztuk ubrań

specjalistycznych i hełmów strażackich) oraz

sprzętu specjalistycznego - hydraulicznego

zestawu do wyważania drzwi dla strażaków

OSP w Chwałowicach. 

         53 700,00 zł 



L-4-2 Chwałowice 
Uczymy się razem przez 

zabawę!

Przedszkole nr 13, ul. 1 Maja 29,

nr działki: 224/46,

Przedszkole nr 14, ul. Śląska 1a,

nr działki: 1716/100

Szkoła Podstawowa nr 13, 

ul. 1 Maja 51, nr działki: 613/23

Szkoła Podstawowa nr 35, 

ul. Śląska 18a, nr działki: 1935/20

Wyposażenie placówek oświatowych

w nowoczesny sprzęt - zestaw SmartFloor

Mobile Audio (podłogę multimedialną),

przeznaczony dla dzieci w wieku

przedszkolnym i szkolnym uczęszczających

do chwałowickich placówek oświatowych.

Pakiet startowy zawiera 4 moduły, które

umożliwiają rozwijanie ruchu, zręczności,

współpracy i zdrowej rywalizacji. Ponadto 

rozwija wyobraźnię, logiczne myślenie,

kreatywność. Interaktywny zestaw zawiera

podłogę interaktywną, statyw mobilny 

z głośnikami. 

         65 000,00 zł 

L-4-3 Chwałowice 

Tor przeszkód OCR - budowa

zestawu treningowego 

Combo OCR Pro

ul. Kupiecka oraz Zwycięstwa

(w miejscu nieużywanego boiska 

do siatkówki plażowej), nr działki:

964/57 i 966/57

Tor przeszkód OCR - zestaw treningowy

Combo OCR Pro to kompleksowy projekt

sportowo-rekreacyjny, którego celem jest

budowa stacjonarnego parku

sprawnościowego, w postaci klatki. Jest to

wielofunkcyjne urządzenie do nauki 

i doskonalenia technik pokonywania najczęściej

spotykanych przeszkód na biegach typu OCR

(Obstacle Course Racing). Klatka zawiera

zestaw 17 przeszkód. 

         65 000,00 zł 



L-4-4 Chwałowice 
Całodobowa wrzutnia książek 

dla wszystkich czytelników 

Filia nr 7 Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rybniku, 

przy ul. 1 Maja 59

Całodobowa, bezobsługowa wrzutnia książek

dla czytelników. Wrzutomat wykonany 

z trwałych materiałów, posiada rozwiązanie

zabezpieczające książki przed zalaniem i przed

wrzucaniem niedopałków, posiada solidny

zamek patentowy. Wrzutnia daje możliwość

bezobsługowego i wygodnego zwrotu książek

bez konieczności wchodzenia do budynku

biblioteki (ułatwienie dla osób

niepełnosprawnych). Jest dostępna 24 godziny

na dobę. Do wrzutni mogą być oddawane

książki czytelników różnych filii rybnickiej

biblioteki. 

         24 000,00 zł 

L-5-1 Golejów

Golejów pod gwiazdami. 

Mobilne planetarium 

dla małych i dużych 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 29,

np. sala gimnastyczna, podwórko,

boisko szkolne, nr działki: 928/150

Zakup zestawu mobilnego planetarium 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, 

z którego będą mogli korzystać uczniowie, ale

również mieszkańcy podczas pikników

rodzinnych czy festynów. Zestaw stanowi:

dmuchana kopuła o średnicy ok. 5,2 m, 

z wejściem typu "śluza", wentylator do kopuły,

system wyświetlania obrazu, dedykowane filmy 

do planetarium, zestaw nagłośnieniowy, laptop i 

projektor. 

         40 000,00 zł 

L-5-2 Golejów
Pomagając nam skuteczniej 

pomożemy wam

Ochotnicza Straż Pożarna Rybnik – 

Golejów, ul. Gliwicka 257

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Golejowie w sprzęt i ubiór dla 

sześcioosobowej załogi wozu bojowego. 

         39 999,99 zł 



L-6-1 Gotartowice
Czyste powietrze = zdrowe 

dzieci 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy 

Buchalików, ul. Ziołowa 3, nr 

działki: 909/31

Zakup 18 oczyszczaczy powietrza wraz

z filtrami dla Szkoły Podstawowej nr 20 

im. Harcerzy Buchalików, służących 

do niwelacji z powietrza pyłów zawieszonych,

bakterii, wirusów, roztoczy, zarodników pleśni,

alergenów, pyłów oraz kurzu z pomieszczeń. 

         45 000,00 zł 

L-7-1 Grabownia Doposażenie placu zabaw
ul. Skowronków, nr działki: 

1818/106, 1820/98

Doposażenie placu zabaw w równoważnię 

na sprężynach, huśtawkę wagową i linearium.

Usunięcie chwastów i trawy na istniejącej

nawierzchni z piasku, powiększenie placu

zabaw i wykonanie bezpiecznej nawierzchni

trawiastej lub z piasku. 

         30 000,00 zł 

L-7-2 Grabownia

Monitoring boiska 

sportowego, zakup 

elektronicznej tablicy 

wyników, remont 

piłko-łapu

ul. Skowronków, nr działki: 

1820/98, 1824/93

Monitoring wizyjny budynków szatniowych,

parkingu, placu zabaw i siłowni na wolnym

powietrzu. Elektroniczna tablica wyników oraz

remont piłkochwytów. 

         30 000,00 zł 

L-8-1 Kamień 

Zaczarowane stawy - 

odkrywamy piękno

naszej dzielnicy

ul. Hotelowa 28, nr działki: 822/96, 

645/90, 644/93

Zabudowa 24 ławek i 23 koszy na śmieci wokół

powstających ścieżek rowerowych przy

stawach w Kamieniu. 

         49 178,00 zł 

L-9-1 Kłokocin 
Rozbudowa placu zabaw. 

Altanka dla przedszkolaków 

ul. Bracka 9, nr działki: 2953/259 

(altana)

ul. Bracka 13, nr działki: 1074/261 

(plac zabaw)

Montaż altany na terenie Przedszkola nr 21 

w Rybniku oraz dodatkowych urządzeń 

na placu zabaw zlokalizowanych przy 

ul. Brackiej 13. 

         40 000,00 zł 



L-10-1
Ligota-Ligocka 

Kuźnia
Oczyszczaj powietrze z klasą 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana 

Pawła II, ul. Karola Miarki 74

Zakup 12 oczyszczaczy powietrza wraz 

z filtrami dla Szkoły Podstawowej nr 4,

służących do niwelacji z powietrza pyłów

zawieszonych, bakterii, wirusów, roztoczy,

zarodników pleśni, alergenów, pyłów oraz kurzu 

z pomieszczeń. 

         14 976,00 zł 

L-10-2
Ligota-Ligocka 

Kuźnia

Budowa wiaty rowerowej 

na terenie SP 4 w Rybniku 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana 

Pawła II, ul. Karola Miarki 74, nr 

działki: 1781/43

Budowa wiaty rowerowej na terenie Szkoły

Podstawowej nr 4, wkomponowanej 

w istniejącą zieleń dla uczniów szkoły oraz

osób korzystających z dzielnicowych placów

znajdujących się niedaleko placówki

oświatowej. 

         30 000,00 zł 

L-10-3
Ligota-Ligocka 

Kuźnia

Razem w dzielnicy - festyn

integracyjny w Szkole

Podstawowej nr 4 im. Jana 

Pawła II w Rybniku

Boiska Szkoły Podstawowej nr 4 

im. Jana Pawła II w Rybniku, 

ul. Karola Miarki 74, nr dzialki:

2613/46, 1781/43, 1778/33, 

2478/32, 1771/21, 2476/21

Spotkanie integracyjne mieszkańców dzielnicy,

uczniów i społeczności lokalnych dzielnicy

Ligota-Ligocka Kuźnia. Organizacja gier 

i zabaw dla dzieci i młodzieży, występy 

artystyczne. 

           5 000,00 zł 

L-11-1
Maroko-

Nowiny

W zdrowej dzielnicy - zdrowy 

duch

nr działki: 4236/66 - festyn 

środowiskowy

915/18, 619/18 - budowa 

"Barwnego

kręgu ciszy"

915/18 - teren siłowni pod chmurką

"Sportowy piknik na kocyku",

ćwiczenia sportowe,

sala w Bushido lub w ZS nr 3 

(w razie niepogody)

Realizacja zadań o charakterze integracyjnym

dla mieszkańców dzielnicy oraz budowa

"Barwnego kręgu ciszy" z roślinami i ławkami.

Organizacja festynu środowiskowego 

z elementami edukacyjnymi "Sportowe cyferki"

- nauka poprzez wykorzystanie ruchu i sportu.

Organizacja sportowego pikniku na kocyku 

z konkurencjami sportowymi, nagrodami,

meczem piłki siatkowej oraz pokazy i zabawy 

z bańkami. Cykl treningów i zajęć sportowo-

rekreacyjnych na terenie siłowni pod chmurką

przy ul. H. M. Góreckiego lub na sali

gimnastycznej. 

       120 000,00 zł 



L-12-1 Meksyk

Meksyk dobrze o tym wie 

"chcesz być zdrowym - 

ruszaj się"

Zespół Szkół Budowlanych, 

ul. Świerklańska 42

Zajęcia sportowe dla mieszkańców: nauka

i doskonalenie pływania, aqua fitness dla kobiet

i mężczyzn, nauka i doskonalenie nordic

walking, joga, podstawy nurkowania oraz

spotkanie integracyjne na zakończenie projektu. 

         40 000,00 zł 

L-13-1 Niedobczyce
Wieża Eiffla na rondzie

Niedobczyce-Paryż

Rondo Niedobczyce-Paryż, 

ul. Wodzisławska, nr działki: 

1623/56

Montaż konstrukcji - mini instalacji 

podświetlanej wieży będącej punktem

orientacyjnym wjazdu na drogę szybkiego

ruchu z dojazdem do A1. Mini wieża, 

a w szczególności jej nazwa, ma

 odzwierciedlać jej powiązanie z osiedlem

 Paryż. 

         90 000,00 zł 

L-14-1 Niewiadom 
Defibrylator AED - Pomoc 

ratująca życie 

Zabytkowa Kopalnia Ignacy 

w Rybniku, ul. Mościckiego 3, 

Budynek maszynowni Zabytkowej 

Kopalni Ignacy, nr działki: 352/7

Zakup defibrylatora AED i jego montaż 

na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy, 

na zewnętrznym murze budynku maszynowni

Szybu Głowacki Zabytkowej Kopalni Ignacy, 

w pobliżu jednostki OSP. 

         13 220,00 zł 

L-14-2 Niewiadom 
INKUBATOR.IT - Cyfrowe

laboratorium językowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

im. Janusza Korczaka w Rybniku, 

ul. Gustawa Morcinka 18, nr działki:

215/7, 120/7, 129/7, 131/7

Inkubator.IT - Cyfrowe laboratorium językowe

zakłada utworzenie nowoczesnej pracowni

terminalno-językowej. W pracowni będą

organizowane zajęcia warsztatowe i otwarte.

Pracownia będzie wyposażona w stanowisko

dla lektora oraz 24 stanowiska pracy dla

uczestników zajęć. W ramach pracowni będą

mogły odbyć się m.in. zajęcia: nauki pisania 

na klawiaturze komputerowej, obsługi

komputera, korzystania z gier i programów

edukacyjnych.  

         50 000,00 zł 



L-15-1 Ochojec Zielone klasy w Ochojcu ul. Kuglera 8a, nr działki: 1104/5

Zadaszone miejsca przeznaczone do rekreacji

i realizacji działań edukacyjnych 

i integracyjnych na terenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 3. Zakup i montaż

drewnianej altany o wymiarach 5 m x 6 m

namiotów o wymiarach 3 m x 4,5 m oraz 4 m x

6 m oraz 60 składanych krzeseł. 

         40 000,00 zł 

L-16-2 Orzepowice

Starszaki chcą się bawić - 

rozbudowa istniejącego placu 

zabaw

ul. Borki 37c, nr działki: 3865/184

Rozbudowa istniejącego placu zabaw poprzez

doposażenie w atrakcje dla starszych dzieci.

Wydłużenie placu zabaw, dostawienie ławek,

przeniesienie huśtawek na drugi koniec placu 

zabaw, usunięcie niedziałającej latarni. 

         43 000,00 zł 

L-16-3 Orzepowice Plac zabaw "Kolorowe kredki" ul. Borki 37D, nr działki: 3866/184

Plac zabaw dla małych dzieci pn.: Kolorowe 

kredki, składający się ze sprzętów do zabawy,

rozwijania sprawności fizycznej i rekreacji,

ławka, kosz na śmieci i regulamin placu zabaw.

44 950,00 zł

L-17-1
Paruszowiec-

Piaski 

Drewniane siedziska 

na istniejących betonowych 

schodach obok tężni

ul. Mikołowska, nr działki: 2841/274
Montaż drewnianych siedzisk na istniejących, 

betonowych schodach obok tężni.
         50 000,00 zł 

L-18-1 Popielów 

System nagłośnienia sali

gimnastycznej szkoły

podstawowej

ul. Leopolda Staffa 42a, Zespół 

Szkół-Przedszkolny nr 14 

w Rybniku, Szkoła Podstawowa 

nr 24 im. Wisławy Szymborskiej, 

nr działki: 4035/59, 4029/66, 

4032/66, 4039/59, 4037/59, 

4033/66, 4052/536, 4050/536, 

4040/536, 4046/536, 4044/536, 

4042/536, 4040/536

Wyposażenie sali gimnastycznej w system

nagłośnieniowy w budynku siedziby Szkoły

Podstawowej nr 24 im. Wisławy Szymborskiej

celem poprawy jakości organizowanych

uroczystości szkolnych, spotkań z rodzicami

uczniów oraz mieszkańcami dzielnicy.

         21 000,00 zł 



L-18-2 Popielów 
Dobry ratownik to zdrowy 

ratownik 

Remiza Ochotnicza Straż Pożarna 

w Popielowie, ul. G. Zapolskiej 1, nr 

działki: 2407/563

Zakup profesjonalnego urządzenia do prania 

ubrań specjalistycznych strażaków OSP

Popielów 

           4 980,00 zł 

L-18-3 Popielów Zielone Przedszkole

teren placu zabaw Przedszkola 

nr 26 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym, ul. Leopolda Staffa

42a

Doposażenie przedszkolnego placu zabaw 

w pergole z zadaszeniem oraz obsadzenie ich

roślinnością. 

           5 000,00 zł 

L-18-4 Popielów Popielowska Majówka 2022

Parking przy ul. Staffa, obok 

kościoła pw. Trójcy

Przenajświętszej w Popielowie, 

ul. Konarskiego 6a

Popielowska Majówka z organizacją animacji, 

gier, konkursów z nagrodami, występem

lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych. 

         14 000,00 zł 

L-19-1 Radziejów 

System nagłośnienia sali 

gimnastycznej szkoły 

podstawowej

ul. Kręta 20, Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 14, Szkoła 

Podstawowa nr 24 im. Wisławy

Szymborskiej, nr działki: 3296/433, 

3239/440, 3241/446

Wyposażenie sali gimnastycznej w system

nagłośnieniowy w budynku siedziby Szkoły

Podstawowej nr 24 im. Wisławy Szymborskiej

celem poprawy jakości organizowanych

uroczystości szkolnych, spotkań z rodzicami

uczniów oraz mieszkańcami dzielnicy.

         25 000,00 zł 

L-19-2 Radziejów 
Żyj zdrowo, uprawiaj sport, 

a zostaniesz mistrzem

teren boiska MKS Radziejów-

Popielów, ul. Szyb Marcin 

Impreza sportowa połączona z obchodami 

90-lecia MKS 32 Radziejów-Popielów. 

W ramach zadania zostaną zorganizowane

konkursy, gry, sportowe mecze z nagrodami

dla dzieci i młodzieży z oprawą muzyczną 

i usługą gastronomiczną. 

         10 000,00 zł 



L-20-1
Rybnicka 

Kuźnia

Każde pokolenie ma swój 

czas ...

teren dzielnicy Rybnicka Kuźnia, 

kościół parafialny pw. 

Wniebowzięcia NMP w Rybnickiej 

Kuźni, ul. Kuźnicka 10, teren przy 

skrzyżowaniu ulicy Podmiejskiej 

z ulicą św. Maksymiliana, nr działki: 

1244/51, fragment rybnickich 

ścieżek rowerowych

Organizacja kilku wydarzeń w dzielnicy:

spotkania opłatkowego z seniorami, osobami

niepełnosprawnymi oraz będącymi w potrzebie,

organizacja koncertu noworocznego oraz

festynu rodzinno-odpustowego i III kuźnickiego

rodzinnego rajdu rowerowego na orientację

wraz z piknikiem. 

         44 950,00 zł 

L-21-1 Rybnik-Północ Nowy Park na Sybiraków
teren zielony przy ul. Sybiraków, 

nr działki: 5848/55

Przygotowanie nowego terenu zielonego, 

parku, miejsca rekreacji w południowej części

dzielnicy w okolicy Karolinki. Projekt polega 

na oczyszczeniu terenu, pielęgnacji roślin,

usunięciu połamanych roślin, następnie

przygotowanie koncepcji parku, wytyczenie

alejek i miejsc rekreacji oraz przygotowanie

alejek, montaż ławek i koszy na śmieci. 

         30 000,00 zł 

L-21-2 Rybnik-Północ 
Północ łączy pokolenia

i dzielnice 

MOSiR, Rybnik, ul. Gliwicka 72 

(sportowy festyn rodzinny), sala 

gimnastyczna przy ul. Różańskiego 

14a (spotkanie z seniorami), Park 

Wiśniowiec, ul. Gliwicka (zawody 

rowerowe), stadion lekkoatletyczny, 

MOSiR Rybnik, ul. Gliwicka 

(sportowy Dzień Dziecka) 

Cykl imprez mających na celu integrację

mieszkańców oraz aktywne spędzanie wolnego

czasu: sportowy festyn rodzinny, spotkanie

z seniorami, zawody rowerowe, sportowy

Dzień Dziecka. 

         65 000,00 zł 

L-22-1 Smolna Park trampolin "Sławiskok" ul. Sławików, nr działki: 3828/52

Zamontowanie zestawu czterech trampolin 

o wymiarach 150 x 150 cm oraz dwóch

trampolin o wymiarach 200 x 200 cm na placu

zabaw na wcześniej przygotowanym terenie

celem zachęcenia dzieci i młodzieży 

do większej aktywności fizycznej.

         60 000,00 zł 



L-22-2 Smolna

Bezpieczeństwo, zdrowie,

czyste powietrze, zabawa, 

rozrywka, integracja 

ul. Smolna 27, nr działki: 

4211/1322 - festyn,

Szkoła Podstawowa nr 34, 

nr działki: 3420/118, 1638/188, 

3402/118, 3414/80, 2840/76 (zakup 

oczyszczaczy)

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

10, nr działki: 4205/140, 4158/141, 

2098/141, 2730/141, 2099/141, 

2095/141, 2728/141, 4204/140, 

4202/241, 3884/232 (zakup 

oczyszczaczy)

Przedszkole nr 17, nr działki: 

4252/76, 4250/76, 2852/76, 

2854/76, 4248/76, 2087/76, 

2088/76, 2845/76, 2849/76 (piec 

konwekcyjno-parowy) 

Projekt obejmuje trzy działania: organizację

festynu, zakup oczyszczaczy powietrza wraz 

z filtrami dla Szkoły Podstawowej nr 34 i 

Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 10 oraz zakup 

pieca

konwekcyjno-parowego dla Przedszkola na 17. 

         60 000,00 zł 

L-23-1 Stodoły

Bezpieczny strażak - 

bezpieczna okolica. 

Zestaw 9 kompletów 

ubrań strażackich 

specjalnych

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Stodołach, ul. Zwonowicka 5, 

nr działki: 927/185

Zakup 9 kompletów ubrań specjalnych 

3-częściowych w kolorze piaskowym 

dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

w Rybniku-Stodołach. 

         30 000,00 zł 

L-23-2 Stodoły

Strefa Kalistenika zestaw

urządzeń do ćwiczeń 

sportowych Street 

Workout

ul. Księdza Emila Szramka, 

nr działki: 899/60

Wykonanie zestawu urządzeń do ćwiczeń

plenerowych, drążki różnej wielkości, poręcze,

drabinki, koła, ławki, słupy pionowe i liny 

do wykonywania kalisteniki. 

         30 000,00 zł 



L-24-1 Śródmieście
Całodobowa wrzutnia książek 

dla wszystkich czytelników 

Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Rybniku, przy 

ul. Szafranka 7 

Całodobowa, bezobsługowa wrzutnia książek

dla czytelników. Wrzutomat wykonany 

z trwałych materiałów, posiada rozwiązanie

zabezpieczające książki przed zalaniem i przed

wrzucaniem niedopałków, posiada solidny

zamek patentowy. Wrzutnia daje możliwość

bezobsługowego i wygodnego zwrotu książek

bez konieczności wchodzenia do budynku

biblioteki (ułatwienie dla osób

niepełnosprawnych). Jest dostępna 24 godziny

na dobę. Do wrzutni mogą być oddawane

książki czytelników różnych filii rybnickiej

biblioteki. 

         24 000,00 zł 

L-24-2 Śródmieście Tygiel fit

ul. Tadeusza Kościuszki 5

nr działki: 5294/71, 5296/67, 

1086/87, 5250/90, 4836/71

Modernizacja pomieszczeń szkolnych na cele

sportowo-rekreacyjne i montaż nowoczesnych

urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz fitness. 

         55 000,00 zł 

L-24-5 Śródmieście Rybnicki Park Centralny

nr działki: 1913/173, 4531/171, 

1142/170, 1141/170, 1149/170, 

2823/170, 2825/170, 534/210, 

1751/209, 1750/209, 533/210, 211, 

212, 213, 3750/228, 3050/228, 

1167/229, 503/248, 4797/226, 

4500/226

Przygotowanie aktualnej dokumentacji 

techniczno-kosztorysowej rybnickiego parku

centralnego w rejonie ulic: Henryka

Wieniawskiego, 3 Maja i Bolesława Chrobrego. 

         55 000,00 zł 

L-24-6 Śródmieście

W zdrowym ciele zdrowy 

duch - remont sali 

gimnastycznej przy SP9

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego nr 9 

im. Adama Mickiewicza, ul. 

Cmentarna 1, nr działki: 3952/26

Remont elewacji budynku sali gimnastycznej, 

naprawy remontowe stropodachu nad częścią

socjalną oraz odnowienie ścian wewnętrznych

sali gimnastycznej. 

         54 927,00 zł 



L-25-1 Wielopole Zintegrowane Wielopole 2022

Teren przy OSP Wielopole (festyn, 

sadzonki), sala gimnastyczna 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

z Oddziałami Integracyjnymi przy 

ul. Gliwickiej (Olimpiada 

Przedszkolaków, boisko do gry

w bule)

Organizacja festynu "Dni Wielopola 2022", 

publikacja książki "Dzieje Ochotniczej Straży

Pożarnej Wielopole na tle historii dzielnicy

Rybnika-Wielopola", Olimpiada

przedszkolaków, budowa boiska do gry w bule,

zakup węży strażackich oraz mostków

przejazdowych dla OSP Wielopole, zakup

sadzonek drzew ozdobnych wraz z palikami

zabezpieczającymi. 

         35 000,00 zł 

L-26-1 Zamysłów

Kulturalny Zamysłów 2022 - 

integracja mieszkańców 

poprzez sport i kulturę 

Rajzapunkt, ul. Pełczyńskiego, 

nr działki: 1985/6 (Sportowy 

Zamysłów, festyn biesiada śląska), 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, 

ul. Wodzisławska 123 (Spotkanie 

opłatkowe)

Organizacja działań integrujących lokalną

społeczność: V edycja Bike Race Zamysłów -

wyścig rowerowy wokół Zamysłowa, festyn

"Biesiada Śląska" oraz spotkanie opłatkowe 

dla seniorów powyżej 70 roku życia. 

         45 000,00 zł 

L-27-1 Zebrzydowice 

Wzbogacenie bazy

dydaktycznej SP12 

w Rybniku w sprzęt

komputerowy

Szkoła Podstawowa nr 12 im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 

12, ul. Maksymiliana Buhla 3, nr 

działki: 729/69, 2787/69, 2788/69, 

2790/69

Zakup 19 laptopów na potrzeby prowadzenia 

zajęć szkolnych i pozalekcyjnych dla uczniów

Zebrzydowic. 

         45 000,00 zł 


