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Lista projektów lokalnych poddanych pod głosowanie w budżecie obywatelskim Miasta Rybnika na 2023 rok
Numer
Dzielnica
projektu
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Tytuł

Skrócony opis

Boguszowice
Osiedle

Wskocz do parku!

Projekt "Wskocz do parku!" to projekt ukierunkowany
na wzrost atrakcyjności parku osiedlowego w dzielnicy
Boguszowice Osiedle. W ramach projektu planujemy
rozbudować infrastrukturę sportową i rekreacyjną parku
88 000 zł
o dodatkowe urządzenia do parkour'u i streetworkout'u.
Instalacja ta będzie atrakcyjna dla wszystkich, głównymi
użytkownikami będą młodzi ludzie, ale inne grupy
wiekowe również skorzystają.

Boguszowice
Stare

Skwer św. Wawrzyńca jako ekomiejsce integracji.
Utworzenie łąki kwietnej, ziół i roślin, hoteli dla
owadów. Dostosowanie przestrzeni dla osób z małymi
Wawrzyn dla Wawrzyńca dziećmi - ławka z przewijakiem, z możliwością
ogród jordanowski dla całej
71 500 zł
karmienia niemowlęcia, mała ścieżka sensoryczna.
rodziny
Tyrolka dla starszych dzieci. Tablice ze zdjęciami
starego kościoła. Stojaki na rowery. Organizacja zajęć:
ćwiczenia dla seniorów, teatrzyk dla dzieci.

Boguszowice
Stare

Chwałęcice

Chwałowice

Koszt

Lokalizacja
Infrastruktura planowana do zakupienia w
ramach projektu - po otrzymaniu o
dofinansowaniu - planowana jest do
instalacji w okolicach placu zabaw i parku
deskorolkowego w osiedlowym parku w
dzielnicy Boguszowice Osiedle.
Projekt planowany jest do realizacji na
działce o numerze: 2725/40, na terenach
sportu i rekreacji (F1 US).

Skwer św. Wawrzyńca nr działki:
1404/172
441/180
364/179

"Integrować i bawić"

Głównym założeniem projektu jest integracja
mieszkańców Boguszowic, Rybnika oraz ludzi
przyjezdnych. Integracja poprzez aktywny wypoczynek
na skwerach oraz terenach naszej dzielnicy podczas
wielu imprez plenerowych gdzie nasze najmłodsze
pociechy znajdą ciekawe zajęcia i zabawę gdy My
będziemy mogli rozkoszować się pięknem naszej
dzielnicy przy dobrej kawie, ciastku oraz muzyce na
żywo.

71 500 zł

Projekt będzie realizowany w miejscach:
1.Dożynk 2023 r. - Wydarzenie będzie
odbywało się na terenie farskiego ogrodu
przy ulicy Małachowskiego, teren parafii
NSPJ w Boguszowicach, oraz w parku
przy ul. Św. Wawrzyńca.
2. Dzień Seniora 2023 r. - Wydarzenie
będzie odbywało się na terenie farskiego
ogrodu przy ulicy Małachowskiego, teren
parafii NSPJ w Boguszowicach, oraz w
parku przy ul. Św. Wawrzyńca.
3 Dni Boguszowic - Wydarzenie będzie
odbywało się na terenie farskiego ogrodu
przy ulicy Małachowskiego, teren parafii
NSPJ w Boguszowicach, oraz w parku
przy ul. Św. Wawrzyńca.
4. Sprzęt będzie przechowywany w
Harcówce BSSK "Ślady" mieszczącej się
przy ul. Św. Wawrzyńca 6. Budynek
należy do ZGM w Rybniku.

Doposażenie boiska w
Chwałęcicach

Montaż ogrodzenia wysokości około 1,0m
oddzielającego murawę boiska od trybun
uniemożliwiającego niekontrolowane wbiegnięcie na
murawę kibiców, a także zapewniającego ochronę
przed uderzeniem piłką dla kibiców na trybunach.
Dodatkowo zakup namiotów festynowych szybkiego
montażu o wymiarach 3x3m.

38 338,20 zł

Rybnik, ul. Marusarzówny nr działki:
1438/100

Zestaw treningowy rodem
z „NINJA WARRIOR”

Zestaw treningowy rodem „NINJA WARRIOR” – Jest
to wielofunkcyjne urządzenie wykonane w postaci
klatki, zawierające zestaw trzynastu najczęściej
występujących przeszkód na biegach przeszkodowych 71 500 zł
typu Runmageddon, torach Ninja, a także w programie
telewizyjnym „Ninja Warrior Polska”. Jest to unikatowa
konstrukcja jakiej jeszcze nie ma w naszym mieście.

Działka nr: 964/57 i 966/57 przy ul.
Kupieckiej oraz Zwycięstwa (w miejscu
nieużywanego boiska do siatkówki
plażowej)

Całoroczny zestaw imprezowy dla mieszkańców.

Golejów

Wspólna sprawa i wspólna
zabawa

44 000 zł

Projekt będzie służył mieszkańcom miasta
Rybnika i nie będzie generował
dodatkowych kosztów a składowany może
być w jednym z magazynów Remizy OSP
Rybnik - Golejów.
Miejsce składowania projektu magazyn
OSP Rybnik - Golejów ul. Gliwicka 257
Rybnik 44 -207

Golejów

Założeniem naszego projektu jest zakup sprzętu i
akcesoriów do animowania życia kulturalnego dzielnicy,
Imprezowy Golejów - zakup z którego korzystać będą mogli bezpłatnie wszyscy
sprzętu i akcesoriów do
mieszkańcy Golejowa oraz tutejsze organizacje
44 000 zł
animowania życia
społeczne i instytucje - rada dzielnicy, Ochotnicza Straż
kulturalnego dzielnicy
Pożarna, szkoła, parafia, stowarzyszenie i fundacja,
koło emerytów i rencistów, harcerze w celu organizacji
imprez dla społeczności lokalnej.

Ze względu na specyfikę projektu nie ma
on przypisanego miejsca realizacji. Sprzęt
może być przechowywany np. w
pomieszczeniach, z których na mocy
porozumienia ze szkołą korzysta
miejscowa rady dzielnicy lub w
pomieszczeniach lokalnej Ochotniczej
Straży Pożarnej.

Projekt ma na celu zbudowanie Zielonej klasy w
postaci drewnianej altany wraz z żaluzjami oraz całej
infrastruktury wraz z wyposażeniem na terenie Szkoły
Podstawowej nr 20 w Rybniku przy ul. Ziołowej 3.

8

Gotartowice

Klasopracownia pod
chmurką

9

Grabownia

Bezpieczna Dzielnica doposażenie jednostki OSP Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Grabownia.
Grabownia

10

11

12

13

Kamień

Kłokocin

Ligota-Ligocka
Kuźnia

49 400 zł

Miejsce realizacji projektu na terenie
szkolnym- Szkoła Podstawowa nr 20 w
Rybniku -Gotartowice przy ul. Ziołowej
3,44-251 Rybnik
nr działki: 909/31

32 994 zł

ul. Wiktora Poloczka 76c Osp RybnikGrabowia

55 000 zł

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego
Szewczyka w Rybniku
ul: Alojzego Szewczyka 6
44-213 Rybnik
telefon: 324266056
numer działki: 923/229

Klasa pod chmurką

Założeniem projektu jest utworzenie klasopracowni na
wolnym powietrzu, która będzie atrakcyjnym
uzupełnieniem bazy dydaktycznej naszej placówki. Ma
być to miejsce, gdzie będą mogły odbywać się zajęcia
edukacyjne oraz spotkania integracyjne dla dzieci i
młodzieży szkoły oraz ich rodziców, jak też spotkania
rocznikowe.

Cyfrowy dialog
międzypokoleniowy

Projekt zakłada uniwersalne projektowanie.
Proponowany projekt integracji wielopokoleniowej ma
na celu zorganizowanie serii zajęć komputerowych dla
seniorów. Zajęcia prowadzone będą przez uczniów
40 000 zł
szkoły podstawowej – młodych Informatyków i mają na
celu naukę podstawowych zasad korzystania z
komputera. Technologia IT może stać się doskonałym
spoiwem.

Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku
ul. Włościańska 39e
44 - 251 Rybnik
numer działki: 246/46

Oplandekowanie tunelu
treningowego do odbijania
piłek baseballowych

Obecnie istniejący tunel do odbijania piłek
wykorzystywany może być tylko przy dobrej pogodzie.
Konstrukcja tunelu pozwala na wykonanie
oplanedkowania. Oplandekowanie pozwoli na
wykorzystywanie tunelu przez prawie cały rok i wiele
55 000 zł
godzin dziennie. Wykonanie oplandekowania znacznie
poprawi komfort oraz bezpieczeństwo podczas
odbijania piłek baseballowych zarówno dla zawodnika
jak i obserwującego.

Boisko baseballowe KS Silesia Rybnik.
Tunel jest na działce: 253/16.

Projekt zakłada budowę małej siłowni pod chmurką ze
stanowiskiem do gry w bule. Dopełnieniem integracji
mieszkańców jest propozycja spędzenia czasu wolnego
131 700 zł
przy muzyce i zabawie na festynie środowiskowym w
dzielnicy, a także cyklicznie już organizowana w parku
Maja impreza dla dzieci pod hasłem "Piknik na kocyku".

1. mała siłownia, bulodrom: ul.
Mahoniowa, nr działki: 4487/214
2. festyn, ul. Grunwaldzka, nr działki:
4234/66
3."Piknik na kocyku" ul. H. M. Góreckiego
(park Maja)

40 000 zł

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, ul.
Świerklańska 42, 44-200 Rybnik

99 000 zł

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Karola
Miarki w Rybniku

Maroko-Nowiny Dla każdego coś miłego

14

Meksyk

"Zdrowo i sportowo - w
Budowlance Meksyk bawi
się odlotowo"

Projekt ten jest kontynuacją dwóch poprzednich
projektów na życzenie mieszkańców. Projekt zakłada
realizację zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych na terenie Zespołu Szkól Budowlanych w
Rybniku oraz spotkanie integracyjne z ogniskiem i
spływem kajakowym.

15

Niedobczyce

Skok w nowoczesność
SP21

Wymiana sprzętu w pracowni komputerowej Szkoły
Podstawowej nr 21 w Rybniku.

Niedobczyce

RodzinaRymera2

Modernizacja i renowacja bocznego boiska
treningowego i meczowego KS Rymer oraz AP Rymer
wraz z jego otoczeniem.
Renowacja ubytków i pielęgnacja murawy, montaż
piłkochwytów, montaż stojaków na rowery.
Montaż świetlnej tablicy LED dla boiska głównego i
bocznego.
Budowa infrastruktury do odnowy biologicznej
(ogólnodostępna sauna).

99 000 zł

Rybnik Niedobczyce
Działki nr: 3455/237, 3456/237
ul. Górnośląska 44
Stadion KS Rymer Rybnik w
Niedobczycach.
Boczne boisko treningowe i meczowe KS
Rymer Rybnik oraz AP Rymer Rybnik.
Budynek piętrowy z szatniami i natryskami
KS Rymer Rybnik oraz AP Rymer Rybnik.

Niewiadom

Powitanie lata na
Buzowicach-Cały
Niewiadom bawi się na
Buzowicach," Wesołe jest
życie staruszka
...integracyjne spotkanie dla
emerytów"

1.Termin festynu 03.06.2023 miejsce Rybnik ul.
Frontowa 6 a na Buzowicach godzina15-22 atrakcje:
Dla dzieci dmuchańce, słodki poczęstunek, przejazd
bryczką i kucykiem. Dla dorosłych zespół "RAK", śląskie
szlagiery oraz DJ, gorący poczęstunek, zimne napoje, 55 000 zł
lody.
2.Termin spotkania 07.10.2023 miejsce Dom Kultury w
Niewiadomiu godzina 16-21 zabawa taneczna z DJ,
ciepły posiłek,słodki upominek.

Rybnik ul. Frontowa 6 a (działka nr 527/1)
Dom Kultury Niewiadom

Niewiadom

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik Pomagając nam, pomagasz
Niewiadom w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy
chronić swoją dzielnicę
oraz środki ochrony osobistej strażaków-ratowników.

16

17

18

49 800 zł

Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej
Rybnik - Niewiadom
44-273 Rybnik
ul. Gustawa Morcinka 18
numer działki: 215/7

19

Ochojec

Zakup kamery termowizyjnej oraz sprzętu
Ratujemy i szkolimy - sprzęt szkoleniowego w celu zwiększenia potencjału
dla OSP Ochojec
ratowniczego w czasie prowadzonych działań przez
strażaków OSP Ochojec.

39 215 zł

ul. Rybnicka 23, 44-207 Rybnik, 388/12

20

Ochojec

"Skate Park w Ochajo"
część I

Zgłoszona inwestycja "Skate Park w Ochajo" docelowo
ma służyć dzieciom i młodzieży z naszej dzielnicy i
umożliwić im spędzanie czasu wolnego w sposób
aktywny. Miejsce ma integrować, zachęcać do wspólnej
40 000 zł
zabawy oraz pozwolić na rozwój pasji i zainteresowań
młodych mieszkańców Ochojca. Część pierwsza
przewiduje przygotowanie planu zagospodarowania
terenu i projektu stworzenia tam skate parku.

21

Orzepowice

Teren pod rekreację i
spotkania mieszkańców
dzielnicy

Teren będzie przeznaczony na spotkania
mieszkańców, typu festyny dzielnicowe, uroczystości
lokalne, gry i zabawy dla dzieci.

Orzepowice

Budowa nowej skoczni w dal wraz z rozbiegiem oraz
siłownia na wolnym powietrzu z kilkoma urządzeniami i
regulamin na terenie ZSP nr 7 w Rybniku celem
Skocznia w dal i „siłownia
stworzenia zespołu obiektów sportowych niezbędnych 49 500 zł
pod chmurką” przy ZSP nr 7
do rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży podczas zajęć
lekcyjnych oraz do rekreacji i sportu mieszkańców
dzielnicy Orzepowice.

Orzepowice

Rozbudowa systemu
nawadniania na boisku
sportowym

Rozbudowa będzie polegała na wymianie części
niektórych elementów i dodanie nowej instalacji wraz
ze zraszaczami i systemem sterowania nawadniania.

"My favourite classroom" modernizacja pracowni
językowej w SP3.

Projekt obejmuje modernizację pracowni językowej w
Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w
Rybniku. Jego celem jest zapewnienie uczniom
55 000 zł
warunków do nauki języków obcych na jak najwyższym
poziomie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
multimedialnych.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. św.
Stanisława Kostki
ul. Wolna 17
44-203 Rybnik

Dzień Dziecka na
dmuchańcach

W ramach projektu planujemy ustawienie w trzech
punktach w dzielnicy urządzeń dmuchanych do zabawy
przy ZSP 14, OSP Popielów oraz Parafii Trójcy
15 000 zł
Przenajświętszej. Przy parafii planowany jest festyn z
gastronomią oraz oprawą muzyczna DJ.

Projekt będzie realizowany na terenie ZSP
nr 14, OSP Popielów, Parafia Trójcy
Przenajświętszej.

Popielów

Chodźmy na podwórko!

Realizacja projektu ma pomóc w dbaniu o zieleń wokół
placówek oświatowych na terenie dzielnicy Popielów
oraz doposażyć przedszkole w wielkie puzzle piankowe
30 000 zł
do zabawy na świeżym powietrzu. Pragniemy zadbać o
to, żeby zabawa dzieci na terenie ZSP 14 była
bezpieczna i przyjazna ich rozwojowi.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 w
Rybniku
ul. Leopolda Staffa 42a
44-274 Rybnik

Radziejów

Wygodna ławeczka, nowa
szafeczka - doposażenie
budynku ZSP nr 14, ul.
Kręta 20

Doposażenie budynku ZSP nr 14 w 10 szt. ławek
ogrodowych (boisko szkolne), 10 szt. ławeczek
25 000 zł
szatniowych (korytarze szkolne) oraz 7 szt. szafek
szkolnych 6-skrytkowych metalowych (szatnia szkolna).

ul. Kręta 20, teren i budynek ZSP nr14

Radziejów

Festyn sportowo-rodzinny przewiduje zorganizowanie
Festyn sportowo-rodzinny.
wspólnych gier sportowych, zabaw oraz konkursów z
Integracja dzieci, młodzieży i
nagrodami. Poprzez zabawę miło będzie można
ich rodzin
spędzić czas rodzinnie i z przyjaciółmi.
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ParuszowiecPiaski

Popielów

Rybnicka
Kuźnia

Każde pokolenie ma swój
czas

organizacja imprez oraz wydarzeń dla mieszkańców

44 930 zł

44 766 zł

44-207 Rybnik, ul. Łukowa, nr
działki:1104/6

44-200 Rybnik ul Łączna 55 nr działki:
1562/47, 1443/47, 1444/47.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w
Rybniku,
ul. Borki 37D, 44-200 Rybnik,
numer działki: 3866/184

Rybnik ul.Łączna 55 nr działki: 1561/47

13 500 zł

Teren boiska MKS "32" RadziejówPopielów, zlokalizowanego przy ul. Szyb
Marcin

49 500 zł

Teren dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz
kościół parafialny pw. Wniebowzięcia
N.M.P. w Rybnickiej Kuźni ul. Kuźnicka
10, także teren przy skrzyżowaniu ulicy
Podmiejskiej z ulicą św. Maksymiliana nr:
działki 1244/51 oraz fragmenty rybnickich
ścieżek rowerowych i terenów miasta
Rybnika.
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Rybnik-Północ

Sport, rekreacja i ochrona
przyrody - rozwój Dzielnicy
Rybnik-Północ

Dzielnica Rybnik-Północ to wspaniałe miejsce do
uprawniania sportu, rekreacji, ale też pełne pięknej i
unikalnej przyrody. Projekt ma na celu rozbudowę
Parku przy ulicy Sybiraków o miejsce odpoczynku, a
także zakup systemu pomiaru czasu dla młodych
71 500 zł
sportowców z Parku Wiśniowiec i wreszcie
inwentaryzację jednego z najcenniejszych przyrodniczo
terenów dzielnicy pomiędzy ulicą Strzelecką a
stadionem.

Smolna

Zakup urządzenia typu
"magiczny dywan" do
Przedszkola 17, zakup
urządzenia zabawowego do
ZSP nr 10 oraz zabawa,
rozrywka i integracja dla
mieszkańców

Celem projektu jest zakup urządzenia typu "magiczny
dywan" wraz z modułami dla Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku,
urządzenia zabawowego zamontowanego na placu
66 000 zł
zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 oraz
organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców
dzielnicy.

Stodoły

Zakres projektu zawiera zakup sprzętu ratowniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku Stodołach.
Sprzęt ratowniczy dla
Przedmiot projektu to zakup drabiny nasadkowej
Ochotniczej Straży Pożarnej
składającej się z części dolnej, 2 części górnych oraz
w Rybniku Stodołach
części uzupełniającej, pilarki łańcuchowej spalinowej
oraz przecinarki, piły do cięcia stali i betonu.

Stodoły

Piłkochwyty siatki do
wychwytywania piłek przy
boisku do piłki nożnej

Chcesz biegać za piłką po boisku, a nie po krzakach?!
Głosuj na piłkochwyty siatki do wychwytywania piłek
przy boisku do piłki nożnej.

16 500 zł

1. Rozbudowa Parku przy ulicy Sybiraków
odbywać się będzie na terenie działki o nr
5848/55.
2. System pomiaru czasu używany będzie
głównie na terenie Parku Wiśniowiec, tj.
działka o nr 4106/41. System będzie
przechowywany na terenie Parku
Wiśniowiec lub na terenie stadionu.
3. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy
terenu na działkach o nr 463/58, 4861/53,
4897/30, 3435/53, 4899/47, 4668/47,
3436/53, 4712/72, 4710/72, 2941/79,
2943/79, 2945/79, 2947/79, 3724/79,
2953/79, 2955/79, 3725/79.

1. Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w
Rybniku, ul. Krzyżowa 12 44-200 Rybnik
2. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 10 ul.
Wodzisławska 46 44-200 Rybnik, numer
działki: 4201/241
3. 44-200 Rybnik, teren obok bloku
Smolna 27 numer działki: 4211/1322

Budynek remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rybniku Stodołach,
ul. Zwonowicka 5 , 44-292 Rybnik, działka
numer: 927/185.

33 000 zł

Lokalizacja boisko do piłki nożnej
ul. Księdza Emila Szramka, Rybnik
Stodoły
Numer działki: 899/60

Przywróćmy Kasztany

Zasadźmy Nowy Piękny Kasztanowiec.

6 070 zł

zbieg ulic Mikołowskiej i Na górze (w
trójkącie miedzy schodami a ul.
Mikołowska i Na Górze)
działka 4814/161

ROWEROWY TYGIEL

Projekt "ROWEROWY TYGIEL" zakłada zakup
rowerów turystycznych, stojaków wiszących do ich
przechowywania, bezprzewodowych zestawów
słuchawkowych oraz kasków rowerowych. Rowery
posłużą nie tylko społeczności Zespołu Szkół
Technicznych, Stowarzyszeniu Wychowanków i
Przyjaciół TG i ZST, ale również mieszkańcom
Rybnika, w szczególności dzielnicy Śródmieście czy
Rybnickiej Radzie Seniorów.

60 440 zł

44-200 Rybnik, ul. Tadeusza Kościuszki 5
numer działki: 5294/71, 5296/67, 1086/87,
5250/90, 4836/71

Śródmieście

Bajkowy Plac Zabaw

Bajkowy Plac Zabaw" - funkcjonalna i atrakcyjna
przestrzeń do zabawy dla dzieci przy Przedszkolu nr 9
"Bajka" w Rybniku. Projekt zakłada modernizację
istniejącego placu zabaw poprzez zakup urządzeń
zabawowych w celu stworzenia dzieciom miejsca do
aktywnego spędzania wolnego czasu.

60 000 zł

Przedszkole nr 9 w Rybniku
ul.Henryka Wieniawskiego 9
44-200 Rybnik
działka nr: 3750/228
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Śródmieście

"Teatr dźwięczny - teatr
wdzięczny i otwarty dla
wszystkich - modernizacja
szkolnego zaplecza
teatralnego."

Rozwiń teatr w I LO, pozwól na profesjonalizm w kuźni
młodych talentów i daj szansę twórczym uczniom na
praktykę we własnym wydaniu. Celem projektu jest
stworzenie zaplecza teatralnego, doposażenie
41 000 zł
nagłośnienia, które będzie na miarę dzisiejszych
potrzeb i umożliwi także organizację wydarzeń w
plenerze dostępnych dla wszystkich mieszkańców.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich
Adres szkoły:
ul. Tadeusza Kościuszki 41
44-200 Rybnik
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Śródmieście

Aleja Drzew

Rewitalizacja alei drzew przy ulicy Mikołowskiej wzdłuż
muru Bazyliki Św. Antoniego (pomiędzy pl. Jana Pawła 60 000 zł
II a bramą wjazdową na teren bazyliki).

działka nr: 2416/54

Zintegrowane Wielopole
2023

Projekt „Zintegrowane Wielopole 2023” zakłada
zrealizowanie kilku zadań i zakupów zaproponowanych
przez osoby działające społecznie w dzielnicy. Godzi
potrzeby zainteresowanych budżetem obywatelskim,
38 500 zł
aby wszyscy mogli co roku z niego skorzystać.
Kontynuuje pomysł wykorzystywania dzielnicowego
budżetu obywatelskiego w sposób zintegrowany,
zgodny, unikający konfrontacji.

Festyn Dni Wielopola 2023 odbędzie się
na terenie placu apelowego i boiska przy
budynku OSP Wielopole.
Rybnicka Olimpiada Sportowa
Przedszkolaków - Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 w Rybniku
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Śródmieście

Śródmieście

Wielopole
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Zamysłów

Zebrzydowice

Integracja mieszkańców, prezentacja dzielnicy i
urokliwych zakątków Zamysłowa. Ożywienie
Kulturalny Zamysłów 2023 „Rajzapunktu” o możliwość uprawiania sportów jak i
integracja mieszkańców
rekreację najmłodszych. Pokazanie mieszkańcom
dzielnicy poprzez sport i
49 500 zł
dzielnicy i miasta użytku ekologicznego Okrzeszyniec
kulturę (od malucha do
oraz "bulwarów" nad Nacyną, jako miejsca odpoczynku
seniora)
i rekreacji. Beneficjentem projektu jest każdy
mieszkaniec dzielnicy Zamysłów oraz wielu Rybniczan.

Jaśniej, zdrowiej i
bezpieczniej w
Zebrzydowicach

Doświetlenie boiska szkolnego poprzez montaż pięciu
lamp. Inwestycja podniesie bezpieczeństwo
użytkowników obiektu oraz pozwoli na dłuższe
49 500 zł
korzystanie z niego przez dzieci i młodzież dzielnicy,
wpływając pozytywnie na poprawę ich kondycji fizycznej
i zdrowia.

BIKE RACE ZAMYSŁÓW - Rajzapunkt ul.
Pełczyńskiego
Zamysłowski Festyn Rodzinny Rajzapunkt ul. Pełczyńskiego
Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów
dzielnicy Zamysłów - ZSP nr 9 ul.
Wodzisławska 123

Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 12 w
Rybniku, ul. Maksymiliana Buhla 3, nr
działki: 2790/69 - lokalizacja czterech
lamp, nr działki: 2787/69 - lokalizacja
jednej lampy.

