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

Nr

1

2

Tytuł projektu

Lokalizacja

Krótki opis

Budowa wodnego placu
zabaw w pobliżu tężni jako
uzupełnienie infrastruktury

ul. Mikołowska,
nr działki 2841/274

Budowa placu zabaw z czerpakami, rynnami do przelewania wody
i przesypywania piasku, wspierające wyobraźnię i kreatywność
w pobliżu tężni jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury.

budnek Poradni
PsychologicznoPedagogicznej,
ul. J. Karłowicza 48

Zakup nowoczesnego sprzętu interaktywnego - Magiczny Dywan
onEvo na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku
oraz organizacja pikniku z okazji zakończenia roku terapeutycznego z
konkursami, quizami i zabawami dla dzieci. Urządzenie będzie
wykorzystywane do zajęć związanych z ekologią oraz podczas
codziennej pracy terapeutycznej z dziećmi z różnymi trudnościami i
niepełnosprawnościami. Magiczny Dywan onEvo to wyposażony w
czujniki ruchu projektor wyświetlający na podłodze lub na stole
multimedialne gry i zabawy edukacyjne obsługiwane za pomocą ruchu
ciała. Jest to innowacyjne narzędzie edukacyjne, a z drugiej strony
inteligentna forma rozrywki, z której dzieci będą mogły korzystać
podczas zajęć terapeutycznych.

Magicznym dywanem
w świat ekologii

Kwota
wnioskowana

400 000,00 zł

46 965,00 zł

3

4

Woonerf dla Rybnika nowa ulica Wysoka

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

Projekt zakłada przebudowę ul. Wysokiej na ulicę typu woonerf rodzaj drogi, w której nacisk kładzie się na uspokojenie ruchu,
bezpieczeństwo oraz walory estetyczne przy jednoczesnym
zachowaniu miejsc parkingowych oraz funkcji komunikacyjnej (z
ul. Wysoka, Plac
priorytetem dla pieszych i rowerzystów). W założeniu woonerf łączy
Teatralny
funkcję ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców.
im. Kazimierza Kutza
Utworzenie woonerfu na ul. Wysokiej powinno obejmować: wymianę
nr działki: 5744/174,
nawierzchni na całej długości ulicy, rezygnację z wysokich chodników i
5740/174, 5738/174,
stworzenie spójnej przestrzeni dostępnej dla każdego, wyznaczenie
5737/174, 2578/174,
stref wyłączonych z ruchu samochodowego i zagospodarowanie ich
5061/102, 5068/174,
dla pieszych, rowerzystów (mała architektura: ławki, kosze, stojaki) a
5056/112, 5066/174,
także pod zieleń, nasadzenia nowych drzew, krzewów i innych roślin w
2243/112, 5521/105,
jak największej możliwej ilości, wyznaczenie pasa ruchu dla
5323/94, 926/91,
samochodów w sposób wymuszający zachowanie odpowiednio niskiej
5321/91, 5319/90,
prędkości, ustanowienie strefy zamieszkania z ograniczeniem
5010/90, 5013/87,
prędkości do 20 km/h., ograniczenie i wyznaczenie nowych miejsc
327/65, 4738/174,
parkingowych. Dodatkowo, projekt obejmuje przeprowadzenie liftingu
4491/67
Placu Teatralnego, wzorem remontu placu pomiędzy urzędem miasta
a pocztą, poprzez nasadzenie drzew, remont nawierzchni oraz
dodanie zielonej infrastruktury (tzw. zielone ściany na murach
znajdujacych się w obrębie placu).

2 715 000,00 zł

Wykonanie nowoczesnego boiska piłkarskiego przy stadionie GKS
"Pierwszy" Chwałowice na cele treningowe, sportowe i rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży. Boisko będzie wyposażone w urządzenia do piłki
nożnej. W skład kompleksu sportowego wchodzi: boisko piłkarskie o
wymiarach 40 m x 60 m (pole gry 36 m x 56 m), ogrodzone po
obwodzie boiska o wysokości min. 6 m (piłko-chwyty) z trzech stron:
północnej, wschodniej i zachodniej, trawa syntetyczna o wysokości
min. 40 mm, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża
(dwie bramki do gry w piłkę nożną), dodatkowo wykonana zostanie
instalacja oświetlenia wokół boiska oraz płyty głównej.

1 230 000,00 zł

ul. 1 Maja 27,
nr działki: 782/2

5

Zielony teren sportu
i rekreacji przy Ekonomiku
dla wszystkich rybniczan

ul. Św. Józefa 30, nr
działki: 4645/220,
3414/220, 3205/220,
2225/220, 3413/220

Budowa wielofunkcyjnego boiska, bieżni wokół boiska, bieżni prostej o
dł. 100 m do sprintów i skoku w dal z nawierzchnią z pianki
poliuretanowej, nawierzchni utwardzonej kostką brukową z rzędem
ławek, siłowni terenowej z nawierzchnią mineralną i
zagospodarowanie terenu zielenią przy Zespole Szkół EkonomicznoUsługowych w Rybniku. Na boisku do gier zostaną wytyczone boiska
do: piłki ręcznej/piłki nożnej (1), tchoukballa (1), koszykówki (2),
siatkówki (2) oraz badmintona (2). Wykonanie oświetlenia boiska z
użyciem czasowego automatu wrzutowego. Siłownia terenowa
zostanie wyposażona w 6 urządzeń dwufunkcyjnych.

3 400 000,00 zł

Budowa 4 zespolonych hal tenisowych o konstrukcji łukowej (łuki
drewniane) o całkowitych wymiarach 72m x 36m x 9m, umożliwiająca
uprawianie tej dyscypliny sportu bez względu na pogodę przez cały
rok, organizację ważnych wydarzeń sportowych, szkoleń, obozów
tenisowych, mistrzostw Polski czy turniejów międzynarodowych.
Wyposażenie hali stanowić będą: 4 korty tenisowe o nawierzchni
dywanowej, ogrzewanie, oświetlenie, podnoszone boczne kurtyny oraz
odgromienie. W ramach projektu przewidziano również budowę
budynku zaplecza z wyposażeniem 100m2 (sala konferencyjna, biuro,
sala do rozgrzewki/fitness, szatnie, prysznice, toalety, zaplecze
techniczne, bufet) oraz zagospodarowanie terenu - budowa parkingu,
tarasu przed budynkiem, nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie
trawników.

3 435 000,00 zł

Budowa remizy strażackiej dla ochotniczej straży pożarnej wraz z
zapleczem sanitarnym i technicznym oraz strefy rekreacyjno-sportowej
w tym przestrzeni zielonej dla mieszkańców wraz z wiatą oraz
miejscem do grillowania.

3 215 000,00 zł

7

Rybnickie centrum tenisa budowa hali tenisowej

ul. Małachowskiego
128, część działki
nr 206/6 (boczne
boisko Górnika
Boguszowice)

8

Pomóż nam pomagać
Tobie - Budowa remizy
strażackiej

ul. Ignacego
Mościckiego,
nr działki: 334/2,
396/2, 394/2, 395/2,
244/2

9

10

Zakup 120 elektrycznych rowerów miejskich, 5 rowerów cargo oraz
niezbędnego sprzętu do prowadzenia miejskiego systemu
wypożyczalni rowerów elektrycznych. Rowery będą udostępniane za
darmo w 15 pierwszych minutach dla wszystkich użytkowników.
Rowery będą znajdowały się przy istniejących już stacjach roweru
miejskiego. W ramach darmowych minut osoby korzystające z
systemu będą w stanie przejechać około 7 km. Dodatkowo planuje się
ustawienie 5 stacji
dokujących. Rowery cargo ze wspomaganiem elektrycznym docelowo
będą zadokowane na stacji roweru elektrycznego umiejscowionej na
parkingu wielopoziomowym.

Ekoło dla czystszego
powietrza

Miasto Rybnik

Nowy Osiedlowy Park

Rewitalizacja parku osiedlowego w dzielnicy Boguszowice Osiedle
poprzez utwardzenie ścieżek, wymianę oświetlenia, montaż
monitoringu, powiększenie istniejącego placu zabaw wraz z zabudową
ul. Bogusławskiego urządzeń do Street Workout'u. Zaplanowano również usunięcie starych
Park Osiedlowy,
urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz wykonanie publicznej
nr działki: 1147/40,
toalety. Wymiana starych ławek oraz ustawienie większej liczby koszy
2642/40
na śmieci. Istotnym elementem jest również odnowa amfiteatru,
wymiana drewnianych ławek na widowni wraz z zakupem oświetlenia
scenicznego oraz sterownika do oświetlenia scenicznego.

1 993 000,00 zł

3 435 000,00 zł

11

Kamień - reaktywacja

ul. Hotelowa 28,
nr działki: 569/117,
822/96, 826/121,
726/113, 733/96

Cztery strefy wypoczynku i aktywności na terenie ośrodka sportoworekreacyjnego w Rybniku-Kamieniu: 1) wypoczynku i relaksu, 2)
siatkówki plażowej, 3) zabaw i aktywności fizycznej dzieci, 4) sportów
ekstremalnych. Strefa wypoczynku i relaksu zakłada budowę 6
łukowych tężni solankowych oraz zagospodarowanie terenu
sąsiadującego z tężniami z elementami małej architektury, ścieżkami,
nasadzeniami roślinności. Wykonanie wzdłuż linii brzegowej stawu
sąsiadującego z tężniami pomostu o szer. ok. 2 m i dług. 80 m oraz
budowa owalnego pawilonu o średnicy 9 m z funkcją małej
gastronomii. Strefa siatkówki plażowej zakłada 3 boiska do siatkówki
plażowej o wymiarach 8 m x 16 m wraz z piłkochwytami oraz z trybuną
na 100 miejsc. Strefa zabaw i aktywności fizycznej dzieci:
zagospodarowanie terenu wokół Pluskadełka poprzez wyposażenie go
w trampoliny wraz z wymianą i uzupełnieniem piaszczystego podłoża.
Strefa sportów ekstremalnych: powstanie toru o długości 100 m i
szerokości 5 m z zabudowanymi urządzeniami typu "Ninja Warior".
Planuje się też podjęcie działań związanych z poprawą i pracami
uzupełniającymi istniejącej już infrastruktury, m.in. wyrównanie i
naprawa istniejącej nawierzchni na boisku do koszykówki, wymiana
starych ławek i doposażenie całego terenu w ławki i kosze, naprawa
istniejących ścieżek i chodników, zabudowa dodatkowego oświetlenia,
stojaków na rowery, nasadzenie roślinności.

3 435 000,00 zł
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#grajmy w sport

Czy beztydzień, czy
niedziela dychnij
w Niedobczycach
w Parku Czempiela

Miasto Rybnik

Projekt zakłada integrację środowiska sportowego poprzez realizację
ogólnomiejskich wydarzeń sportowych: Olimpiady sportowej, gali
sportu, szkolenia dla działaczy i organizatorów rybnickich rozgrywek
sportowych z zakresu pozyskiwania środków oraz działalność
statutowa poszczególnych grup biorących udział w projekcie. Zakup
sprzętu oraz odzieży sportowej, organizacja rozgrywek ligowych,
turniejów, szkolenie kadry szkoleniowej, doposażenie boisk oraz
obiektów miejskich, organizacja pikników dzielnicowych, zakup tablic
wyników, zakup środka transportu, łódki, osprzętu do silników, zakup
sprzętu medialnego, organizacja Mistrzostw Polski, opłata
fizjoterapeutów, diabetologów, psychologów.

3 435 000,00 zł

Park im. Henryka
Czempiela,
ul. Barbary,
nr działki: 2982/142,
2761/142, 2763/142,
3057/142

Modernizacja i uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku rodzinnego
poprzez zabudowę ogrodzenia wokół całego parku, budowa płytkiego
basenu Kneippa, brodzika do mokrego i suchego masażu stóp, misy
do moczenia rąk, ustawienie ławek i leżaków parkowych, naprawa
istniejących murków i wykonanie na nich siedzisk drewnianych,
wykonanie toru rowerowego terenowego i ziemnego, zabudowę
stojaków na rowery, budowa toalety ogólnodostępnej, pomieszczenia
socjalnego dla obsługi parku, instalacja monitoringu całego obiektu,
wymiana oświetlenia całego parku na nowocześniejsze
energooszczędne.

3 435 000,00 zł
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Park linowy "Grzybówka"

Budowa bezobsługowego parku linowego „Grzybówka” wraz z
infrastrukturą towarzyszącą – parkingiem, małą architekturą,
urządzeniami do street workout, parkiem trampolin i systemem
monitoringu wizyjnego. W ramach parku linowego powstaną minimum
Ośrodek Sportowotrzy trasy o różnym stopniu trudności, liczące około 20 przeszkód
Rekreacyjny
każda. Park zostanie wyposażony w elementy małej architektury, tj.
"Grzybowka"
min. 20 koszy na śmieci, 20 ławek, 6 tablic informacyjnych, 8 stojaków
w Rybniku-Golejowie
rowerowych. Zostanie ulepszone 400m2 drogi gruntowej oraz chodniki
ul. Podgórna 50,
z krawężnikami. Park zostanie wyposażony w monitoring obsługiwany
nr działki: 804/84
przez 8 kamer. Zostanie wykonany parking o powierzchni 1600m2,
zamontowane urządzenia do kalisteniki (street workout). Powstanie
mini-plac zabaw dla dzieci z grami podwórkowymi oraz mini-park
trampolin.

2 800 000,00 zł

100-lecie przyłączenia
Śląska do Polski, koncerty
muzyczne
międzypokoleniowe,
integracja mieszkańców

Organizacja trzech zadań w ramach projektu mającego na celu
upamiętnienie 100-lecia przyłączenia Śląska do Polski. Konferencja
Powiatowa
popularnonaukowa poświęcona wydarzeniom związanymi z
i Miejska Biblioteka
powstaniami śląskimi skierowana do przedstawicieli szkół oraz
Publiczna organizacji
ul. J. Szafranka 7,
społecznych z terenu Rybnika. Przygotowanie kapsuły czasu oraz
Stadion miejski
posadzenie 100 dębów na terenie miejskich jednostek oświatowych.
w Rybniku Organizacja dwudniowych koncertów muzycznych. Wykonanie obiektu
ul. Gliwicka 72, teren sportowo-rekreacyjnego w rejonie dawnego terenu sportowego TKKF
dawnego obiektu
"Parys", na który składać się będzie: pumptruck o podłożu asfaltowosportowego TKKF
betonowym, oświetlenie, instalacja fotowoltaiczna na wiacie
"Parys",
samochodowej i inne przyłącza, monitoring z alarmem, tor do jazdy na
ul. W. Witosa
rolkach o długości 600 m i szerokości 3 m, dwa parkingi utwardzone
(nr działki: 1312/9)
kostką betonową, boisko do tenisa, boisko do badmintona, plac zabaw
dla dzieci, ławki, scena z zadaszeniem oraz zaplecze sceniczne z salą
konferencyjną i toaletami.

3 370 100,00 zł

