Opis zrealizowanych inicjatyw w ramach konkursów na Inicjatywy Obywatelskie „Rybnik
reWITA – włącz się!”
1. Chwałowice:
1.1 I konkurs – realizacja październik – grudzień 2017
1. Projekt Choinka – głównym założeniem projektu było wspólne przygotowanie ozdób
choinkowych przez mieszkańców (głównie dzieci) oraz postawienie dwóch żywych choinek na
terenie podwórek przy familokach. Wokół stawiania choinek przygotowano kolędowy wieczór,
spotkanie z Mikołajem oraz świąteczne poczęstunki dla mieszkańców. W działanie
zaangażowane zostały lokalne instytucje (np. dom kultury), jak i organizacje (Serduchowo).
Mieszkańcy w ogromnym stopniu poczuli się odpowiedzialni za wydarzenie – rozdawali
barszcz, przygotowali oświetlenie, uczestniczyli w kolędowaniu. Inicjatywa rozliczona została
na kwotę 2799,39 zł
2. Przyjdź na ławka pod familok – projekt realizowany z inicjatywy nauczycieli szkoły
podstawowej angażujący społeczność szkolna w działania środowiskowe włączające
mieszkańców familoków – Dzień Niepodległości, szycie biało-czerwonych flag, wspólne
pieczenie i rozdawanie rogali świętomarcińskich. Dzięki realizacji projektu, szkoła jako
instytucja otworzyła się na działania realizowane w terenie, na podwórkach wśród familoków.
Akcje spotykały się z ogromnym pozytywnym odbiorem, zwłaszcza starszych i samotnych
mieszkańców, którzy tygodniowe dopołudnia spędzają na ławeczkach przed familokami.
Inicjatywa rozliczona została na kwotę 2998,29 zł.
3. Tydzień Śląski – projekt przybliżający dawne zwyczaje i tradycje śląskie, działania
animujące teren osiedla familoków. Polegał na zaangażowaniu dzieci ze szkoły podstawowej, do
wprowadzania kultury, strojów i zwyczajów regionalnych. Głównym celem projektu była
integracja społeczności „chwałowickich familoków” oraz kultywowanie tradycji regionu.
Szeregu działań:
1. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie
2. Barbórka: włączenie się do obchodów Dnia Górnika w Dzielnicy Chwałowice (przemarsz
dzieci z górnikami z cechowni KWK Chwałowice do Kościoła, uroczysta akademia dla
górników w szkole oraz poczęstunek)
3.Kuchnia śląska: Rodzice (wolontariusze) przygotowali stoiska z potrawami śląskimi (
wodzionka, chleb ze szpyrką, kołocz) oraz przeprowadzili degustację na terenie szkoły oraz na
terenie familoków
4. Mikołajki: odwiedziny św. Mikołaja na familokach ( przemarsz Mikołaja wraz z
pomocnikami, rozdawanie dzieciom upominków).
5.Warsztaty „Robótki ręczne”: rodzice (wolontariusze) zorganizowali dla chętnych warsztaty,
jedna grupa przygotowywała ozdoby choinkowe, druga grupa szyła lalki szmacianki. Ozdoby
zostały zawieszone na choince w szkole.

6. Spektakl dla dzieci w wykonaniu rodziców: „Czerwony Kapturek po śląsku”.
Inicjatywa rozliczona została na kwotę 2807,26 zł
4. Okiem dziecka – projekt w ramach którego zrealizowano warsztaty fotograficzne dla dzieci,
przeprowadzono kilka spacerów na terenie rewitalizowanym, gdzie fotografowano przestrzenie
podwórek przy familokach. Efektem końcowym jest wystawa zdjęć w lokalnej bibliotece. Dzieci
z zaangażowaniem dostrzegały detale i elementy charakterystyczne dla budownictwa i
przestrzeni familokowych. Inicjatywa rozliczona została na kwotę 2887,08 zł.
5. Spotkanie z Mikołajem – w projekcie przygotowano przedstawienie w tematyce około
świątecznej, przygotowano piernikowe wypieki oraz zorganizowano otwarte dala dzieci
spotkanie ze świętym Mikołajem. Projekt rozpął się organizacją spotkań otwartych w budynku
Rady Dzielnicy dla chętnych osób , którzy chcieli pomóc w organizacji spotkania
Mikołajkowego dla dzieci. W ramach projektu zostało zorganizowane Spotkanie z Mikołajem
dnia 09.12.2017r. o godz.16.00 w Domu Kultury Chwałowice. Projektem objęte zostały dzieci z
całej dzielnicy Chwałowice a w szczególności dzieci zamieszkujące osiedle ”Familoki”. Projekt
został poprzedzony następującymi działaniami:
- wybranie grupy teatralnej z Mikołajem,
-przygotowanie strojów Aniołów dla dzieci,
-przygotowanie programu artystycznego o tematyce świątecznej przez wolontariuszy

w

wykonaniu dzieci ,
- przygotowanie świątecznego stołu w holu Domu Kultury ( ciasto, ciasteczka, napoje)
- zakup kalendarzy adwentowych ( bombonierek) dla dzieci.
Inicjatywa rozliczona została na kwotę 3004,48 zł.
1.2 II konkurs – realizacja kwiecień – czerwiec 2018
1. Festyn Rodzinny „Wśród Przyjaciół”. Festyn rodzinny „Wśród przyjaciół” był wspólnym
działaniem nauczycieli i rodziców związanych z SP 13. Inicjatywa miała za zadanie zintegrować
środowisko lokalne poprzez promocję zdrowego stylu życia. W czasie jego realizacji
przedstawiano sposoby spędzania wolnego czasu i płynące z nich korzyści dla zdrowia i więzi
rodzinnych, czy też lokalnych. Wśród atrakcji odbyły się: zawody sportowe dla najmłodszych,
turniej siatkówki nauczyciele- rodzice- dzieci, konkursy dla dzieci o tematyce prozdrowotnej,
występy talentów, malowanie twarzy, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, pokazy OSP
Chwałowice. W wydarzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Mieszkańcy byli odpowiedzialni
za przygotowanie i organizację stosik gastronomicznych. Inicjatywa rozliczona została na kwotę
2934,53 zł.
2. Dziecięca Kopalnia wiedzy. W ramach inicjatywy zostały zorganizowane dwa naukowe
spotkania dotyczące powstania wszechświata i życia na ziemi odbywające się w miesiącach
kwietniu i maju. Spotkania były przeznaczone dla dzieci przeprowadzono je w Domu Kultury w
Rybniku-Chwałowicach który udostępnił salę w ramach współpracy. Inicjatywę zakończył

multimedialny pokaz 3d połączony z wykładem dotyczący dinozaurów - otwarty dla dzieci z
familoków, ich rodziców, przyjaciół oraz innych chętnych, który odbył się w czerwcu w sali
widowiskowej Domu Kultury. Łącznie w spotkaniach i warsztatach wzięło udział prawie 200
dzieci. Inicjatywa rozliczona została na kwotę 2982,86 zł
3. Festyn Sportowy „Familoki kontra Bloki”. 19 maja odbył się mecz piłkarski w którym
udział wzięli dorośli i dzieci z Chwałowic dolnych – bloki i Chwałowic górnych – familoki. W
imprezę uświetniły występy cheerleaderek (uczennice SP 13), a także konkursy i zabawy dla
najmłodszych. W wydarzeniu wzięło udział 300 osób. Ojcowie dzieciaków zamieszkujących
familoki zawiązali drużynę piłkarską na potrzeby festynu. Inicjatywa rozliczona została na
kwotę 2998,29 zł.
4. Festyn śląski „Cołkiem fajnie jest z familią” Zorganizowany został festyn dla mieszkańców
Chwałowic, integrujący środowisko, wzmacniający więzy rodzinne, oraz promujący aktywny
sposób spędzania czasu wolnego. Przeprowadzone zostały konkursy i zawody sportowe z
wodzirejem. Festyn odbył się 5 czerwca na terenie placu przylegającego do szkoły podstawowej
nr 13. W realizację przedsięwzięcia zaangażowanych było 15 osób – rodzice, pedagodzy,
nauczyciele. W samym festynie uczestniczyło około 200 osób. Inicjatywa rozliczona została na
kwotę 2997,83 zł.
5. Mały artysta W ramach projektu przygotowano cykl spotkań dla najmłodszych mieszkańców
osiedla familoków przy ul. 1 maja. Spotkania prowadzone były przez mieszkankę, artystkę,
mamę. W spotkaniach za każdym razem uczestniczyło kilkanaście osób, listy chętnych za
zajęcia zapełniały się w mgnieniu oka. Zajęcia odbywały się na terenie pomieszczenia rady
dzielnicy lub w plenerze, w zależności od pogody i charakteru spotkania. Każdorazowo też było
obecnych kilka mam, mieszkanek osiedla które pomagały w prowadzeniu, przygotowaniu,
organizacji zajęć. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 2649,06 zł.
6. Happening ekologiczny W ramach projektu zorganizowano happening ekologiczny dla dzieci
i młodzieży z terenu Chwałowic. Happening miał na celu popularyzowanie wiedzy o środowisku
i jego zagrożeniach oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec postępującej degradacji
środowiska. Zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno – ekologiczne, konkursy w
chwałowickich szkołach i przedszkolach. 24 kwietnia odbył się przemarsz ulicami dzielnicy z
wcześniej przygotowanymi rekwizytami i hasłami ekologicznymi. Inicjatywa została rozliczona
na kwotę 2994,35 zł.
7. Sposoby spędzania wolnego czasu W ramach projektu zorganizowano wyjście do kina dla
dwóch 20 osobowych grup, dzieci starsze i dzieci młodsze, a także spotkanie z grami i zabawami
dla dzieci na wolnym powietrzu z poczęstunkiem. Oprócz liderek w organizację aktywności
zaangażowali się sąsiedzi i znajomi z familoków. Także w jednym z przyfamilokowych
ogródków zorganizowano ognisko z karaoke dla dzieciaków i ich rodzin. W całym projekcie
zaangażowanych zostało około 60 osób. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 2988,95 zł.

8. Kijowe wyjścia Projekt był oddolną inicjatywa lokalnej liderki, która polegała na
zorganizowaniu grupy aktywnie spędzającej czas na spacerach z kijkami nordic walking.
Zawiązana została grupa, zakupiono niezbędny sprzęt – kijki i wymienne końców. Grupa w
różnych konfiguracjach systematycznie kilka razy w tygodniu uskuteczniała spacery. Ponadto w
ramach zakończenia projektu liderki zorganizowały wyjazd do Pszczyny, zwiedzanie parku,
zamku, miasteczka. Wyjazd dedykowany był w szczególności osobom starszym i samotnym
zamieszkującym rewitalizowane osiedle. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 2640,37 zł.
1.3. III konkurs – realizacja lipiec– wrzesień 2018
1. Piknik rodzinny „Święto ziemniaka” – zrealizowany został piknik integrujący lokalne
środowisko, Rodzice w ramach zaangażowania przygotowali ziemniaczane przekąski.
Zrealizowano atrakcje – zamek dmuchany, zjeżdżalnie. Piknik odbył się w termienie
późniejszym niż pierwotnie zaplanowano ze względu na warunki pogodowe. W wydarzeniu
wzięła udział cała społeczność przedszkolna wraz z mieszkańcami familoków – rodziną i
rodzicami. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3000,66 zł.
2. Fitness – integracja z ruchem – inicjatywa zupełnie oddolna, która pojawiła się wśród grupy
mieszkanek wcześniej uczestniczącego w projekcie „Kijowe wyjścia”. Tym razem we
współpracy z trenerką fitneesu zrealizowano 20 otwartych godzinnych spotkań. Na zakończenie
projektu przygotowany został maraton fitness wraz ze spotkaniem w temacie zdrowego
odżywiania się. W cyklu uczestniczyło naprzemiennie 20 kobiet – mieszkanek familoków. A
działania realizowane były w pomieszczeniach domu kultury. Inicjatywa została rozliczona na
kwotę 3000,00 zł.
3. Szlakiem natury – projekt zakładający kontynuację spotkań z kijami, wędrówek po
okolicznych zaułkach. Finiszem projektu był wyjazd dla 30 mieszkańców familoków do
Ustronia na Czantorię. Wyjazd okazał się elementem wzmacniającym integrację zarówno wśród
liderów projektu, jak i samych uczestników. Po wyjeździe spacery z kijkami są nadal
kontynuowane. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 2580,20 zł.
4. Wycieczka Sztolnia Luiza – wyjazd, który został zaproponowany przez nową liderkę
lokalną, w odpowiedzi na zapotrzebowanie zorganizowania czasu wolnego rodzinom z dziećmi.
Świadomie za cel wyjazdu wybrano sztolnię Luiza, jako przestrzeń

związano z śląskim

dziedzictwem. Wyjazd odbył się w lipcową sobotę. Lista uczestników sięgnęła możliwości
miejsc w autobusie. Na miejscu zwiedzano sztolnię, park dookoła a także skorzystano z
możliwości wspólnego grillowania. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3151,19 zł.
5. Mały artysta II – to projekt kontynuowany przez lokalną artystkę Magdalenę, mieszkającą na
familokach i gospodarującą czas wolny najmłodszym mieszkańcom, proponując kolejne
spotkania przy zajęciach artystycznych. Zrealizowano tym razem 3 spotkania, po jednym w
miesiącu. Każde ze spotkań cieszyło się dużym zainteresowaniem. Realizowane były zarówno w

pomieszczeniu rady dzielnicy, jak i w przestrzeni podwórek familoków. Inicjatywa została
rozliczona na kwotę 3098,89 zł.
6. Pikniki „Idymy za familok” – projekt zrealizowany przy ogromnym wsparciu domu kultury.
Z jego założeń wynikła chęć zagospodarowania czasu wolnego dzieciakom mieszkającym a
familokach, tym które letnie popołudnia spędzają pomiędzy zabudowaniami. Zaplanowano
atrakcje na 6 dni, w tym czasie odbyły się także dwie wycieczki – do skansenu na wagę chleba
oraz do Rud. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział ponad 100 dzieci. Inicjatywa została
rozliczona na kwotę 2930,06 zł.
7. Survival dzieci dzielnicy Chwałowice – familoki ul.1 Maja. Projekt zakładał współpracę
pomiędzy Serduchowem, a Panem Jasiem Jasiewiczem, specjalistą ds. samoobrony i survivalu.
Na starym boisku przylegającym do familoków odbyły się 3 spotkania – gimnastyka
rekreacyjna, ćwiczenia ze sztuk walki, pokaz komandosów. Ponadto 16 dzieci wraz opiekunami
wyjechało na dwudniowy obóz survivlowy w Jasienicy. Inicjatywa została rozliczona na kwotę
3000,00 zł.
2. Niedobczyce
2.1 I konkurs – realizacja październik – grudzień 2017
1. Rusz się Rymer. Projekt został zrealizowany przez grupę nieformalną. Na działania
projektowe składały się trzy elementy: przygotowanie i rozegranie edukacyjnej strategicznej
gry, spacery studyjne i wydanie publikacji w formie gazety. Ideą projektu była integracja
mieszkańców, przybliżenie im historii ziem Polskich i historii obszaru Kolonii Rymer, a także
popularyzacja informacji dotyczących rewitalizacji społecznej i działań realizowanych na
obszarze osiedla Rymer w związku z działaniami podejmowanymi przez Urząd Miasta w
Rybniku. Projekt skupiał głównie dzieci – uczniów okolicznych szkół podstawowych.
Realizacja

projektu

–

zwłaszcza

negocjowanie

wyglądu

publikacji

–

przebiegała

problematycznie, realizator nie kontaktował się z koordynatorem czy animatorem, niemniej
wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane. Inicjatywa została zakontraktowana na
kwotę: 2 970,57 zł.
2. Zagraj z Nami – Rymerokami. Projekt został zrealizowany przez Klub Sportowy Rymer
Rybnik, a jego naczelną ideą była integracja dzieci z osiedla Rymer. W ramach projektu
zorganizowano kilka wydarzeń w przestrzeni publicznej, dla których piłka nożna była punktem
wspólnym. Część działań odbyło się po między familokami, część – ze względu na pogodę – na
terenie Sali gimnastycznej. W działaniach uczestniczyła grupa 30 dzieci z czego 26 było
mieszkańcami Osiedla Rymer, część z nich pozostało w klubie jako regularni nowi piłkarze.
Działania projektowe zaangażowały ok. 50 osób, w tym ok. 20 dorosłych mieszkańców.
Inicjatywa została zakontraktowana na kwotę: 1 179,00 zł.

3. Kolędowanie ze Słowackim. Projekt został zrealizowany przez nieformalną grupę rodziców
Słowacki działającą przy Szkole Podstawowej nr 22, w skład której weszli: Katarzyna Siudy,
Sandra Stolarczyk i Krzysztof Siudy. Integracyjny charakter imprezy skupiony był wokół
wspólnego kolędowania w trakcie zorganizowanych jasełek. Dodatkowo w ramach projektu
odbył się konkurs na potrawę wigilijną i kiermasz, na który ciasta upiekły matki uczniów.
Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na leczenie chorej na białaczkę jednej z uczennic. W
działaniach uczestniczyła grupa ok. 50 dzieci. Inicjatywa została zakontraktowana na kwotę: 2
379,70 zł.
4. Jedz smacznie i zdrowo. Projekt zrealizowany prze grupę nieformalną, w skład której
weszły: Gabriela Szulik, Monika Dziewior i Krystyna Łazarczyk. W ramach projektu odbyło się
8 spotkań, w których uczestniczyło 8 kobiet. Celem spotkań za każdym razem była integracja,
połączona z warsztatami kulinarnymi, na którzy zaangażowane kobiety mieszkanki osiedla
Rymer. Jeden warsztat został przeprowadzony przez profesjonalnego kucharza, a na
zakończenie projektu cała zaangażowania grupa zorganizowała spotkanie w restauracji.
Inicjatywa została zakontraktowana na kwotę: 2 775,50 zł.
5. Okiem dziecka. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i
Wspierania Dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni”. Projekt zakładał przygotowanie i organizację
warsztatów fotograficznych dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego zlokalizowanej w
Niedobczycach przy ul. Barbary. Zakończeniem projektu była wstawa fotograficzna połączona
z zabawą mikołajkową. W projekcie udział wzięła grupa ok. 30 dzieci z terenów Osiedla
Rymer. Inicjatywa została zakontraktowana na kwotę: 2 068,53 zł.
2.2 II konkurs – realizacja kwiecień – czerwiec 2018
1. Piknik z atrakcjami. Celem projektu była integracja młodszych mieszkańców dzielnicy
Rybnik Niedobczyce w oparciu o piknik sportowy. Piknik zorganizowano 23 czerwca na terenie
Parku Czempiela w Rybniku Niedobczycach, a w trakcie imprezy zorganizowano szereg
sportowych rywalizacji i stanowisk animacyjnych, a także poczęstunek dla zawodników i ich
rodziców. W realizację przedsięwzięcia zaangażowana była grupa ok. 10-ciu mieszkańców, w
imprezie środowiskowej udział wzięło ok. 50 osób – głównie dzieci. Inicjatywa rozliczona
została na kwotę: 2 983,63 zł.
2. Z rodziną raźniej. Celem projektu była integracja kobiet będących matkami, które
zamieszkują tereny rewitalizowane. W ramach projektu zrealizowano wyjazd do Kopalni Srebra
i Sztolni Czarnego Pstrąga dokładnie, który odbył się dokładnie w Dzień Matki. W realizację
inicjatywy zaangażowanych było ok. 10 mieszkańców, natomiast w wycieczce udział wzięło 34
mieszkańców, w tym 11 osób dorosłych i 23 dzieci. Inicjatywa rozliczona została na kwotę:
2 993,00 zł.
3. My tu mieszkamy i działamy. Celem inicjatywy było przywrócenie dawnej świetności
przestrzeni przy familoku i zorganizowanie miejsca do spotkań dla mieszkańców. W ramach

działań

projektowych,

grupa

mieszkańców
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pracą

dokonała

„rewitalizacji”

zdewastowanych przestrzeni wspólnych, w ramach prowadzonych prac: wyrównano teren i
przedłużono chodnik, zbudowano ławki i piaskownice dla dzieci, a także posadzono nowe
rośliny. W realizację inicjatywy zaangażowani byli wszyscy mieszkańcy familoku przy ul.
Andersa 17, a efekty ich prac wzbudziły ciekawość lokalnych i krajowych mediów. W działania
projektowe zaangażowało się 8 rodzin, łącznie 23 mieszkańców. Inicjatywa rozliczona została
na kwotę: 3 123,88 zł.
4. Rymeroki. Celem projektu była integracja i aktywizacja młodzieży w terenów
rewitalizowanych. W ramach inicjatywy przeprowadzono cykl zajęć sportowych dla
mieszkańców Niedobczyc, które realizowane były w przestrzeni po między familokami os.
Rymer, w Parku Czempiela lub na terenie boiska Orlik. W ramach inicjatywy realizowano z
młodzieżą i dziećmi warsztaty sportowe z piłką, grając w piłkę nożną, siatkową lub w dwa
ognie. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w okresie od początku kwietnia do połowy lipca.
W działania zaangażowanych było 8 dorosłych mieszkańców i grupa ok. 30 dzieci i młodzieży.
Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 3 070,03 zł.
5. T:RAF Celem inicjatywy było upowszechnianie dziedzictwa kulturowego zabytkowego
osiedla Rymer, a także zwiększenie więzi mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania. W
ramach inicjatywy przygotowano i wydano limitowana edycje pocztówek z widokiem
zabytkowego os. Rymer (pocztówki zostały dodatkowo wyposażone z opis w alfabecie
Braille’a), następnie dzieci na specjalnych warsztatach wypełniamy pocztówki, które następnie
zostały rozesłane do całej Polsce. W akcję pocztówkową zaangażowanych było ok. 20 młodych
mieszkańców dzielnicy. Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 2 959,98 zł
6. Słodkie życie. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców, połączona z warsztatami
kulinarnymi polegającymi na wspólnym, integracyjnym wypieku ciast. W realizacje działań w
ramach inicjatywy zaangażowanych było 12 kobiet. Inicjatywa rozliczona została na kwotę:
3 006,71 zł.
7. Sport to zdrowie.. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców, a także ich aktywizacja
sportowa. W ramach inicjatywy zorganizowano cykl regularnych treningów na siłowni dla
mieszkańców terenów rewitalizowanych. Łącznie zorganizowano 13 spotkań na siłowni, a
udział w projekcie wzięła grupa 16 mieszkańców w terminie od 7 maja do 5 czerwca 2018 roku.
Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 3 000,00 zł
2.3. III konkurs – realizacja lipiec– wrzesień 2018
1. Lepimy z gliny – integracyjne warsztaty. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców
familoku przy ul. Andersa 17, a także integracja z mieszkańcami okolicznych familoków.
Dodatkowo działania – poza integracją – zakładamy element edukacji, głównym elementem
były bowiem warsztaty lepienia z gliny. Ulepione i przygotowane gliniane „rzeźby”, po
uprzednim wypaleniu, zostały zabrane przez uczestników warsztatów i służyły jako elementy

ekspozycji w otoczeniu odnowionego budynku przy ul. Andersa 17. Dodatkowym elementem w
projekcie była tez wspólna praca mieszkańców przy stworzeniu zadaszonej wiaty, która pozwoli
mieszkańcom realizować wspólne spotkania przez budynkiem. W realizację inicjatywy
zaangażowanych było 8 rodzin, łącznie 23 mieszkańców. Inicjatywa została rozliczona na
kwotę 3190,00 zł.
2. Aktywne wakacje na familokach. Celem inicjatywy była integracja i animacja młodych
osób i dzieci z Osiedla Rymer w oparciu o zajęcia sportowe realizowane na świeżym powietrzu
lub przy wykorzystaniu infrastruktury klubu sportowego Rymer Rybnik. W ramach inicjatywy
został sfinansowany zakup dodatkowych artykułów sportowych, dzięki czemu możliwe było
rozszerzenie treningów. Inicjatywa była realizowana przez mieszkańcówi) przy wsparciu
profesjonalnego animatora/trenera. W działaniach udział wzięła grupa 20 dzieci z osiedla
Rymer i 5 osób dorosłych. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 2996,99 zł.
3. „Momy byfej od OMY” integracyjne warsztaty decoupag’u. Celem inicjatywy była
integracja mieszkańców osiedla Rymer i zachęcenie do aktywności społecznej. W ramach
inicjatywy warsztaty integracyjne zorganizowane były przez mieszkańców jednego familoka,
przy czym do udziału zachęcani byli również pozostali mieszkańcy. W trakcie warsztatów
mieszkańcy uczyli się techniki decoupag’u, część z ozdobionych elementów posłużyła jako
ekspozycja budynku przy ul. Andersa 17. Dodatkowym elementem w projekcie była tez
wspólna praca mieszkańców przy zagospodarowaniu przestrzeni wokół budynku – w która
zaangażowali się wszyscy mieszkańcy tego budynku. W realizację inicjatywy zaangażowanych
było 8 rodzin, łącznie 23 mieszkańców. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3062,78 zł.
4. Z rodzina raźniej – cz. 2 – Mamo, tato, skąd ten chleb. Celem inicjatywy była integracja
mieszkańców dzielnicy Niedobczyce, ze szczególnym uwzględnieniem os. Rymer. W ramach
inicjatywy odbył się jednodniowy wyjazd dla rodzin (rodzic i dziecko) do Chlebowej Chaty,
gdzie uczestnicy poznali tajniki przygotowania i wypieku chleba. Dodatkową atrakcją był
wyjazd na górę Szyndzielnia. W działania przygotowawcze i realizacje inicjatywy
zaangażowanych było 8 os, uczestników działań integracyjnych było łącznie 36 osób.
Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3000,30 zł.
5. Bezpieczny Rymer na nowy rok szkolny. Celem inicjatywy była profilaktyka społeczna
połączona z integracją, realizatorzy chcieli poprzez swoje działania uświadomić mieszkańcom
zagrożenia, które mogą spotkać ich dzieci, a także zaktywizować ich w obrębie ogólnego
pojętego bezpieczeństwa publicznego. W ramach inicjatywy – w trakcie jednego dnia –
zorganizowano wykłady, zajęcia profilaktyczne i zabawę dla rodzin z obszaru rewitalizacji w
obrębie dzielnicy Niedobczyce. W bezpośrednie działania była zaangażowana grupa 15 osób,
natomiast oferowanych dla lokalnej społeczności skorzystało ok. 45 osób. Inicjatywa została
rozliczona na kwotę 3011,94 zł.

6. Biwak letni w Wapiennicy. Celem podjętych działań była integracja i ożywienie
najmłodszej części osiedla Rymer. W ramach inicjatywy zorganizowano biwak letni, w trakcie
którego grupa 20-stu mieszkańców osiedla Rymer została zaproszona do udziału w
dwudniowym biwaku. Biwak został zorganizowany i przeprowadzony na terenie Ośrodka
Obozowego Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapiennicy, a w jego trakcie zorganizowano
m.in.: festiwal piosenki i ognisko. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 2830,78 zł.
7. Wycieczka dzieci i młodzieży z Niedobczyc do Energylandii. Celem inicjatywy była
integracja najmłodszych mieszkańców Osiedla Rymer, a także organizacja czasu wolnego. W
ramach inicjatywy przygotowano i przeprowadzono wycieczkę do Energylandii, jej
przygotowanie i organizację wspierali rodzice dzieci. W wycieczce uczestniczyło 30 dzieci, w
tym połowa to byli wychowankowie świetlicy (mieszkańcy Osiedla Rymer), a każdy z nim miał
możliwość zaprosić jednego swojego kolegę, który nie był wychowankiem PWD. Inicjatywa
została rozliczona na kwotę 3009,00 zł.
8. Aktywni mieszkańcy – ładny park. Celem inicjatywy był wzrost aktywności mieszkańców
w działaniach na rzecz społeczności lokalnej i otoczenia społecznego. W ramach działań
inicjatywnych, mieszkańcy metodą gospodarczą, dokonali napraw i odświeżenia części
infrastruktury znajdującej się w Parki im. Henryka Czempiela. Pierwotnie zaplanowano
naprawę betonowych cokołów, wokół ścieżek w parku, ostatecznie jednak, ze względu na
trudności w realizacji planów (działania w planowanym zakresie musi realizować
wyspecjalizowana firma, pod nadzorem konserwatorskim). Inicjatywa została rozliczona na
kwotę 3319,82 zł.
9. Sport to zdrowie – część II. Celem inicjatywy była aktywna integracja mieszkańców
ukierunkowana na wspólne spędzanie czasu wolnego i treningi. W ramach inicjatywy grupa
mieszkańców z osiedla Rymer cyklicznie (średnio 3 razy w tygodniu) korzystała z siłowni.
Każdorazowe wyjście na siłownie połączone było ze wspólnym spacerem i rozmowami, które
sprzyjały integracji. W działania zaangażowana była grupa 15 osób – mieszkańców osiedla
Rymer. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3000,00 zł.
10. Cuda z wikliny. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców Osiedla Rymer i
budowanie przestrzeni do współpracy z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej. W
ramach inicjatywy zorganizowano cykl warsztatów wikliniarskich, ukierunkowanych na
wyplatanie przedmiotów użytkowych, takich jak m.in.: koszyki. Do udziału w warsztatach
zaproszeni zostali zarówno mieszkańcy Osiedla Rymer, jak również podopieczni Warsztatów
Terapii Zajęciowej. W realizację projektu, od strony organizacyjnej zaangażowanych było 5-ciu
mieszkańców, a w warsztatach udział wzięło kolejnych 10 osób. Inicjatywa została rozliczona
na kwotę 3365,77 zł.
11. Niedobczycki kalendarz. Cele projektu ukierunkowane były na umacnianie dziedzictwa
kulturowego, poprzez utrwalenie i pokazanie walorów architektonicznych zabytkowego Osiedla

Rymer. W ramach inicjatywy grupa mieszkańców zorganizowała sesję indywidualną (dla
mieszkańców) i sesję plenerową, których zadaniem było ukazanie dzielnicy Niedobczyce –
szczególnie Osiedla Rymer – w pozytywnym świetle. Efekt sesji – zdjęcia – posłużyły jako
materiał do przygotowania kalendarzy, które następnie zostały podarowane różnym instytucjom
i organizacja działającym zarówno na terenie dzielnicy, jak i Miasta Rybnika. Kalendarze
rozdawali uczestnicy inicjatywy, m.in.: samodzielnie kalendarz przekazali Panu Prezydentowi
w trakcie imprezy związanej z 800-leciem dzielnicy. Każdy z uczestników inicjatywy również
otrzymał swój własny kalendarz. W działania, realizowane w ramach inicjatywy,
zaangażowanych było 16 osób. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3000,00 zł.
12. Piękną być. Celem inicjatywy było wzmocnienie relacji międzysąsiedzkiej i integracja
kobiet z Osiedla Rymer. W ramach inicjatywy zorganizowano cykl warsztatów prowadzonych
przez kosmetyczkę, ukierunkowane na wzrost umiejętności w zakresie własnego wizerunku
zewnętrznego. Każda z uczestniczek dodatkowo mogła liczyć na jeden zabieg kosmetyczny.
Działania w ramach inicjatywy skupiały się na grupie 15 osób. Inicjatywa została rozliczona na
kwotę 3300,00 zł.
3. Niewiadom
3.1 I konkurs – realizacja październik – grudzień 2017
1. Uśmiech dziecka Naszą pasją. Projekt zrealizowany został przez grupę nieformalną i
zakładał działania na rzecz dzieci poprzez zagospodarowanie im czasu wolnego w ciekawej i
aktywnej formie warsztatowej. Cykl warsztatów tematycznych zrealizowany został bez
przeszkód i cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców, którzy chętnie przychodzili
na warsztaty, ostatni świąteczny warsztat był szczególny – gdyż realizatorów projektu odwiedził
Prezydent Miasta Piotr Kuczera. Projekt uświadomił realizatorom, że istnieje spora potrzeba, by
stworzyć dla mieszkańców miejsce/przestrzeń do tego typu aktywności. Każdorazowo na
warsztatach było ok. 30 uczestników. Inicjatywa została zakontraktowana na kwotę: 2 448,81
zł.
2. Gwarki – międzypokoleniowa tradycja. Projekt zrealizowany został przez Koło Seniora
SITG Ignacy w Rybniku Niewiadomiu. Projekt zakładał warsztaty plastyczne przygotowane dla
dzieci z ZSP nr 2 w Niewiadomiu zakończone konkursem. Jednym z elementów projektu była
również międzypokoleniowa integracja w trakcie gwarków przygotowanych przez Koło SITG.
Ponadto organizatorzy wydarzenia przeprowadzili dla dzieci warsztaty i pogadankę, w trakcie
której opowiadali małym mieszkańcom Niewiadomia o historii kopalni Ignacy, o tradycjach
górniczych i ciężkiej pracy na kopalni. W wydarzenia zaangażowanych było ok. 100 osób.
Inicjatywa została zakontraktowana na kwotę: 2 021,02 zł.
3. Ping-Pong – łączymy pokolenia i mieszkańców. Projekt zrealizowany przez grupę
nieformalną. Działania projektowe ukierunkowane były na integracje społeczności lokalnej i

popularyzację sportu na drodze organizacji turniejów tenisa stołowego, które odbywały się w
Industrialnym Centrum Kultury w Niewiadomiu. Spotkania okazały się bardzo dobrą okazją do
międzypokoleniowych spotkań mieszkańców, a cały projekt zakończył się wspólnym obiadem,
w działania zaangażowanych było ok. 70 osób – mieszkańców dzielnicy Niewiadom.
Inicjatywa została zakontraktowana na kwotę: 1 668,15 zł.
4. Na śląsku w zgodzie z tradycją, smacznie i aktywnie. Projekt został zrealizowany przez
grupę nieformalną. Projekt ukierunkowany był na podtrzymywanie tradycji Śląska, tradycji
górniczych i kultywowaniu lokalnych tradycji i zwyczajów. W ramach projektu zorganizowano
wycieczkę studyjną do Katowic, gdzie młodzież gimnazjalna mogła obserwować jak przebiega
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współorganizowano kilka innych wydarzeń: kiermasz świąteczny, warsztaty kulinarne i
rodzinny bieg z okazji Dnia Górnika. Projekt łączył w sobie aktywny tryb spędzania wolnego
czasu z tradycjami śląskimi. W projekt zaangażowani byli uczniowie klas gimnazjalnych (ok.
50 osób), łącznie uczestnikami oferowanych działań była grupa ok. 80 uczestników –
mieszkańców dzielnicy Niewiadom (os. Morcinka i os. Beata). Inicjatywa została
zakontraktowana na kwotę: 2 092,12,00 zł.
5. Polonia Niewiadom – przez pokolenia. Projekt został zrealizowany przez Klub Sportowy
Polonia Niewiadom. Ideą podjętych działań projektu było wzmocnienie więzi sąsiedzkich,
pokoleniowych i rodzinnych poprzez aktywny udział w spędzaniu czasu wolnego. W ramach
projektu zorganizowano wspólne warsztaty sportowe, których końcowym efektem była wspólna
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„międzypokoleniowe” mecze. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, a realizatorzy już
wiedzą, że w okresie wiosenno-letnim powrócą do otwartych treningów dla wszystkich
mieszkańców. Działania zaangażowały ok. 60 osób (małych i dużych mieszkańców dzielnicy).
Inicjatywa została zakontraktowana na kwotę: 2 616,47,00 zł.
3.2 II konkurs – realizacja kwiecień – czerwiec 2018
1. Cuda Wianki. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców, a także wspieranie i rozwój
ich pasji, głównymi odbiorcami działań była młodzież i dzieci z os. Morcinka. W ramach
inicjatywy przeprowadzono szereg warsztatów, w tym m.in.: warsztaty krawieckie, warsztaty
decoupage’u, warsztaty rzeźbiarskie czy tworzenia biżuterii młodzieżowej. Realizacja
warsztatów angażowała 3 realizatorów, 3 wychowawców świetlicy, na terenie której odbywały
się warsztaty i 3 seniorów oraz grupę ok. 40 bezpośrednich odbiorców - dzieci i młodzieży
uczestniczących w warsztatach. Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 2 993,45 zł
2. Hajmat na Hoymie. Celem inicjatywy było upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i
integracja mieszkańców. W ramach działań zaplanowano i zrealizowano cykl spotkań
międzypokoleniowych, w trakcie których dorośli starali się przekazać dzieciom wiedzę na
tematy związane z dziedzictwem górnego śląska. Zaproszono w tym celu również gościa

specjalnego – pasjonata gwary śląskiej, a także zaplanowano wyjazd do studia filmowego w
Bielsku Białej. Na zakończenie zorganizowano biesiadę, w trakcie której również stworzono
możliwość w międzypokoleniowej integracji. W realizację inicjatywy zaangażowanych było –
również w formie uczestnictwa – ok. 40 osób. Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 2 993,40
zł.
3. Mamusie wychodzą z domu. Celem inicjatywy była integracja kobiet z dzielnicy
Niewiadom. W ramach działań zorganizowano cykl spotkań związanych z aktywnością
fizyczną, w trakcie których grano w piłkę siatkową, spotkania odbywały się regularnie raz w
tygodniu przez okres realizacji projektu, w każdy poniedziałek, w Szkole Podstawowej nr 23 w
Rybniku Niewiadomiu. W realizację inicjatywy zaangażowanych było 15 osób. Inicjatywa
rozliczona została na kwotę: 2 994,68 zł.
4. Aktywne osiedle. Celem inicjatywy było zachęcenie mieszkańców Osiedle przy ul. Kwiotka
do podejmowania aktywności na rzecz własnej społeczności lokalnej. W ramach projektu grupa
inicjatywna zaktywizowała sporą grupę mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej i wspólnie
oczyścili i przygotowali teren wspólny po między budynkami, tak aby w przyszłości z terenu
tego mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Organizacja wspólnego terenu do rekreacji
zakładała zarówno prace ogrodnicze (rozplanowanie ziemi, wysianie trawy), jak również zakup
akcesoriów sportowych dla dzieci i młodzieży. W ramach inicjatywy zorganizowano na
zakończenie prac turniej sportowy dla dzieci i grilla dla mieszkańców – co dodatkowo wzmogło
ich integrację. W realizację inicjatywy zaangażowanych było w różnej formie ok. 30 osób.
Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 3 030,13 zł.
5. Kreatywny świat dziecka. Celem inicjatywy była integracja międzypokoleniowa dzieci i
osób dorosłych (rodziców) w trakcie warsztatów rękodzielniczych. W ramach inicjatywy
zrealizowano 9 warsztatów dla dzieci i rodziców, każdy poświęcony innej technice rękodzieła,
warsztaty organizowano w świetlicy ZSP nr 2 w Rybniku Niewiadomiu. W realizację
inicjatywy zaangażowanych było ok. 30 mieszkańców, w większości były to dzieci. Inicjatywa
rozliczona została na kwotę: 3 006,89 zł
6. Senior pełen Pasji. Celem inicjatywy była integracji seniorów z terenu dzielnicy Rybnik
Niewiadom, w ramach inicjatywy zaplanowano i zrealizowano cykl spotkań i warsztatów dla
seniorów, o różnej tematyce, w tym: taniec brzucha, zumba, warsztat stolarki czy warsztat
międzypokoleniowy o tematyce kulinarnej. Inicjatywa zakończyła się wyjazdem połączonym z
ogniskiem. W realizację inicjatywy zaangażowanych było ok. 25-ciu seniorów. Inicjatywa
rozliczona została na kwotę: 3 002,61 zł.
7. Sportowy Festyn Olimpijski. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców połączona, ze
sportową rywalizacją. Grupa inicjatywna w ramach inicjatywy przygotowała, we współpracy z
aktywnymi mieszkańcami festyn olimpijski, którzy zorganizowano w czerwcu na terenie
Industrialnego Centrum Kultury. W realizację działań przygotowawczych zaangażowanych

było 30 mieszkańców, a odbiorcami działań była grup ok. 200 osób uczestniczących w
sportowej rywalizacji. Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 2 999,90 zł.
8. Niewiadomska Olimpiada 2018. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców połączona,
ze sportową rywalizacją. Grupa inicjatywna przygotowała i zorganizowała I Niewiadomską
Olimpiadę. Na etapie przygotowań zorganizowano ok. 10 spotkań z przyszłymi realizatorami,
w organizację przedsięwzięcia zaangażowanych było ok. 40 osób, a odbiorcami działań była
grup ok. 150 osób. Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 2 997,60 zł
3.3. II konkurs – realizacja lipiec– wrzesień 2018
1. Hoyma w obiektywie – nasze lokalne dziedzictwo. Cele projektu ukierunkowane były na
umacnianie dziedzictwa kulturowego i edukacje dzieci – mieszkańców Os. Morcinka i Os.
Beata. W ramach inicjatywy zorganizowano warsztaty dziennikarskie dla dzieci, warsztaty
fotograficzne i sesje zdjęciową, w trakcie którego najmłodsi wykorzystując zdobyte
umiejętności fotografowali zabytkową kopalnię w Niewiadomiu. Podsumowaniem był konkurs
prac (zdjęć) i nagrody dla najlepszych, a także wycieczka do radiostacji w Gliwicach. W
warsztatach udział wzięło 20 dzieci, łącznie w inicjatywie uczestników działań było 35 osób.
Inicjatywa została rozliczona na kwotę 1894,53 zł.
2. Aktywny senior. Celem projektu byłą integracja seniorów z terenu dzielnicy Niewiadom, ze
szczególnym uwzględnieniem seniorów zamieszkujących os. Morcinka. W ramach działań
projektowych zrealizowano cotygodniowe spotkania dla seniorów, skupione wokół warsztatów
rozwijających pasje i zainteresowania. Ważnym elementem inicjatywy była tez wycieczka i
kończąca inicjatywę biesiada. W zajęciach i warsztatach uczestniczyła stała grupa ok. 20
seniorów. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 2928,41 zł.
3. Pasjonaci z Hoymy. Celem inicjatywy było umacnianie dziedzictwa kulturowego, a także
podkreślenie roli i znaczenia mieszkańców w budowaniu społeczności lokalnej. W ramach
inicjatywy zorganizowano osiem spotkań tematycznych z mieszkańcami Niewiadomia, którzy
są „lokalnymi pasjonatami”, w trakcie spotkań przeprowadzono wywiady na temat pasji i
aktywności poszczególnych osób, a opracowane materiały zostały wydane w postaci foto
książki. Dodatkowo zorganizowano i przeprowadzono również sesje fotograficzną z każdym z
„pasjonatów”. W realizację inicjatywy zaangażowanych było 8 pasjonatów i grupa 15
mieszkańców. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3483,41 zł.
4. Kino pod chmurką. Celem inicjatywy była aktywizacja mieszkańców na rzecz organizacji
czasu wolnego dzieciom, które zamieszkują osiedle przy ul. Kwiotka w Niewiadomiu. W
ramach inicjatywy zorganizowano kilka cyklicznych seansów „Kina pod chmurką” dla
najmłodszych mieszkańców osiedla, seanse te były, każdorazowo łączone ze słodkim
poczęstunkiem. Podsumowaniem i zakończeniem inicjatywy był piknik rodzinny połączony z
ostatnim seansem „Kina pod chmurką”. W trakcie pikniku na terenie osiedla rozstawił się
dmuchany zamek, stoiska animacyjne i stoiska gastronomiczne (wata cukrowa, lody).

Wszystkie dostępne antrakcie były darmowe. Łącznie w działaniach inicjatywnych uaktywniło
się ok. 30 mieszkańców osiedla. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3095,89 zł.
5. Kwitnące ogródki. Celem projektu było zachęcenie mieszkańców do podejmowania
aktywności na rzecz własnej społeczności lokalnej, a także ich integracja. W ramach inicjatywy
zaplanowano i zrealizowano wyjazd do Palmiarni w Gliwicach, a także zakupiono rośliny, które
później mieszkańcy – uczestnicy inicjatywy – samodzielnie wsadzali, ozdabiając ogródki przy
os. Morcinka. W realizację inicjatywy zaangażowanych było ok. 20 mieszkańców, z czego 16
osób uczestniczyło dodatkowo w wycieczce do Palmiarni. Inicjatywa została rozliczona na
kwotę 2508,88 zł.
6. Cuda z drewna. Celem projektu była aktywizacja i edukacja mieszkańców ukierunkowana
na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych wokół zabudowań na przy ul. Kwiotka, połączona
z integracją mieszkańców. W ramach inicjatywy odbyły się warsztaty stolarskie ukierunkowane
ma tworzenie i budowanie małej drewnianej „architektury” zrealizowane w stolarni, następnie
mieszkańcy samodzielnie – już na terenie osiedla – tworzyli kwietniki, które następnie zostały
obsadzone roślinami. W realizacje działań projektowych zaangażowana była grupa 30 os. –
mieszkańców osiedla przy ul. Kwiotka. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3067,00 zł.
7. Ignacy dla Kobiet. Celem inicjatywy była integracja środowiska kobiet-matek
zamieszkujących dzielnicę Niewiadom. W ramach inicjatywy zorganizowano cykl warsztatów
rozwojowych dla kobiet, m.in.: warsztaty makijażu, warsztaty fryzjerstwa, stylizacji paznokci,
kosmetologii naturalnej, zajęć ruchowych i relaksacyjnych. Podsumowaniem i zakończeniem
projektu była sesja fotograficzna zorganizowana na terenie Industrialnego Centrum Kultury. W
działaniach udział wzięło łącznie 20 kobiet., w tym 12 w sesji fotograficznej. Inicjatywa
została rozliczona na kwotę 2883,14 zł.
4. Dzielnica Paruszowiec Piaski
4.1. I. konkurs – realizacja październik – grudzień 2017
1. Cykl warsztatów i bal Andrzejkowy. Projekt realizowany był przez 11 osobową grupę
kobiet - wszystkie zamieszkujące przy ul. Społecznej i Przemysłowej. Celem podjętych działań
była integracja mieszkańców i wymiana umiejętności w zakresie rękodzielniczych sztuk,
mieszkanki szkoliły siebie wzajemnie i motywowały do udziału. Zrealizowano m. in. warsztaty
rękodzielnicze na których przygotowywano karni świąteczne, bombki świąteczne i stroiki
świąteczne (każde spotkanie było zrealizowane osobno), wydarzeniem kulminacyjnym był Bal
Andrzejkowy na którym wspólnie bawiły się osoby dorosłe i dzieci z ul. Przemysłowej i
Ogrodowskiego. W warsztatach udział wzięło ok. 20 osób, w balu. ok. 70. Inicjatywa została
zakontraktowana na kwotę: 3 032,29 zł.
2. Reagujemy na święta. Projekt został przygotowany i zrealizowany przez grupę nieformalną.
Celem projektu była integracja mieszkańców i kultywowanie tradycji związanej ze świętami

Bożego Narodzenia. W ramach projektu odbyły się warsztaty, na których mieszkańcy
przygotowywali ozdoby świąteczne, a na zakończenie projektu odbyło się wspólne strojenie
choinki przy ul. Ogrodowskiego – wydarzenie to miało charakter integrujący społeczność
lokalną, a dodatkowym ciekawym elementem były odwiedziny Mikołaja – który rozdawał
dzieciom prezenty. Ostatecznym podsumowaniem było wspólne zdjęcie. W działania
zaangażowanych było ok. 40 osób. Inicjatywa została zakontraktowana na kwotę: 1 527,31 zł.
3. Spisz się!. Projekt realizowany był przez grupę nieformalną. Celem projektu było
kultywowanie tradycji robotniczej i zachowanie w zborowej pamięci wspomnień mieszkańców
ul. Przemysłowej i Słonecznej, którzy byli dawniej pracownikami Huty „Silesia”. W ramach
projektu zrealizowano cykl wywiadów z mieszkańcami, zarejestrowano wywiady i dokonano
ich transkrypcji. W przyszłości planowane jest opracowanie gry planszowej na podstawie
zarejestrowanych danych. Udział w nagraniach wzięło ok. 15 mieszkańców dzielnicy
Paruszowiec. Inicjatywa została zakontraktowana na kwotę: 762,30 zł.
4. Okiem dziecka. Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i
Wspierania Dzieci i Młodzieży „Uskrzydleni”. Projekt zakładał przygotowanie i organizację
warsztatów fotograficznych dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego zlokalizowanej na
terenie dzielnicy Paruszowiec Piaski, przy ul. Za Torem 3. Zakończeniem projektu była wstawa
fotograficzna połączona z zabawą mikołajkową. W projekcie udział wzięła grupa ok. 30 dzieci
zamieszkujących ul. Przemysłową i Ogrodowskiego. Inicjatywa została zakontraktowana na
kwotę: 2 570,53 zł.
5. Paruszowiec zdobywa góry. Inicjatywa została zrealizowana przez grupę nieformalną
mieszkanek ul. Społecznej i Przemysłowej. Celem nadrzędnym projektu była integracja
mieszkańców z dwóch sąsiadujących ze sobą osiedli. W ramach projektu mieszkańcy sami
przygotowali i zorganizowali wycieczkę, podzieli między siebie obowiązki organizacyjne i
omówili scenariusz wycieczki. W organizację wydarzenia zaangażowanych było 15
wolontariuszy mieszkańców Paruszowca), a w wycieczce udział wzięło ok. 70 mieszkańców
Słonecznej i Przemysłowej. Projekt tego typu okazał się bardzo potrzebny, dzięki integracji
mieszkańców inne realizowane w ramach projektu Rybnik reWITA działania realizowane były
zdecydowanie lepiej i przy większym zaangażowaniu społeczności lokalnej. Inicjatywa została
zakontraktowana na kwotę: 2 475,00 zł.
4.2. II konkurs – realizacja kwiecień – czerwiec 2018
1. ReWITA Paruszowiec Zakwita. Inicjatywa była zrealizowana przez grupę mieszkańców
ul. Przemysłowej, a jej celem była poprawa wizerunku dzielnicy, powrót do tradycji tworzenia
ogródków, a także edukacja ogrodnicza najmłodszych mieszkańców dzielnicy. W ramach
działań odbyło się szereg warsztatów i spotkań mieszkańców, w trakcie których wspólnie
pracowano nad poprawą wizerunku dzielnicy. Dokonano odświeżenia otaczających familoki
trawników i ogródków, a także nowe nasadzenia kwiatów. Ważnym elementem była również

integracja mieszkańców – na koniec zorganizowano wspólne spotkanie wszystkich
zaangażowanych z realizację tej inicjatywy mieszkańców. W realizację inicjatywy
zaangażowanych było ok. 30 mieszkańców. Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 2 958,67
zł.
2. Mamo …, Tato …, poćwicz, pobaw się ze mną. Działania zostały zrealizowane przez
grupę nieformalną mieszkańców ul. Słonecznej. Celem podjętych działań była integracja
mieszkańców i wspólna praca na rzecz ożywienia społecznego terenu przy ul. Słonecznej. W
ramach działań zaplanowano zakup akcesoriów sportowych i materiałów budowlanych, z
których wspólnymi siłami przygotowano później „mini siłownię” na świeżym powietrzu.
Zakupione w ramach inicjatywy materiały służyć mają w przyszłości głównie dzieciom
zamieszkującym osiedle przy ul. Słonecznej. W okresie realizacji inicjatywy udało się
zaangażować z integrować spora część mieszkańców osiedla, zorganizowano również
spotkanie integracyjne dla wszystkich zaangażowanych w projekt mieszkańców. W realizację
inicjatywy zaangażowanych było ok. 20 mieszkańców. Inicjatywa rozliczona została na kwotę:
3 075,20 zł.
3. Warsztaty wikiniarskie. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców, a także poprawa
wizerunku najbliższego otoczenia poprzez utworzenie na terenie wszystkich trzech osiedli
rzeźb z wikliny. Ważną ideą była również edukacja i pokazanie mieszkańcom, że samodzielnie
mogą wyplatać rzeźby z wikliny w przyszłości. Grupa inicjatywna w ramach projektu
zrealizowała cykl warsztatów wikliniarskich na wszystkich trzech osiedlach dzielnicy
Paruszowiec-Piaski, w tym, na osiedlu przy ul. Przemysłowej, ul. Słonecznej i ul.
Ogrodowskiego. Realizacja warsztatów odbywała się w weekendy, angażując znaczna grupę
mieszkańców i każdorazowo była połączona z integracją, a jej efekty można w dalszym ciągu
podziwiać. Łącznie w realizację inicjatywy zaangażowana była grupa ok. 50 mieszkańców.
Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 3 032,90 zł
4. Ogrody Ogrodowskiego. Celem inicjatywy była aktywizacja mieszkańców na rzecz
poprawy wizerunku najbliższego otoczenia, a także integracja mieszkańców. Inicjatywa
realizowana była przez grupę inicjatywną mieszkańców z ul. Ogrodowskiego, a w ramach
działań zakupiono materiały i akcesoria ogrodnicze, a także rośliny, w oparciu o które
zaangażowani mieszkańcy utworzyli 8 osobnych mini ogródków, służących również jako
miejsca spotkań. W realizację inicjatywy zaangażowanych było ok. 20 mieszkańców osiedla
przy ul. Ogrodowskiego. Inicjatywa rozliczona została na kwotę 3 021,91 zł.
5. Nasz kwadrat. Celem inicjatywy było zachęcenie mieszkańców do podejmowania
aktywności na rzecz własnej społeczności lokalnej, a także ich integracja. W ramach działań
grupa inicjatywna zaplanowała zakup materiałów budowlanych i ogrodniczych, które posłużyły
do utworzenia miejsca do spotkań dla mieszkańców. Efektem końcowym jest altanka
wybudowana przez mieszkańców, która służyć ma ich aktywności. Realizacja projektu

przebiegała z małymi problemami, gdyż utworzenie miejsca do spotkań w takiej formie
wymagało zgody konserwatora zabytków, ostatecznie uznano jednak że jest to zabudowa w
otoczeniu zabytku i uzyskano pozwolenia. Na końcu realizacji projektu zaplanowano i
zorganizowano spotkanie dla wszystkich mieszkańców osiedla przy ul. Słonecznej, na które
zaproszono również liderów z ul. Ogrodowskiego i Przemysłowej, a projekt w sposób
naturalny uzupełniał się z projektem „Mamo …, tato …, poćwicz, pobaw się ze mną”. W
realizację projektu zaangażowanych było ok. 25-ciu mieszkańców ul. Słonecznej. Inicjatywa
rozliczona została na kwotę: 3 023,84 zł.
6. Oaza spokoju. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców ul. Przemysłowej, a także
zachęcenie ich do podejmowania aktywności na rzecz własnej społeczności lokalnej. W ramach
działań dokonano zakupu materiałów budowlanych i akcesoriów ogrodniczych, które posłużyły
do zbudowania miejsca spotkań dla mieszkańców w formie altany. Przy jej wykonaniu
zaangażowana została grupa mieszkańców, a otwarcie altany zostało połączone z sąsiedzkim
spotkaniem i integracją. Projekt wpisywał się w poetykę wspólnej pracy mieszkańców na rzecz
poprawy wizerunku dzielnicy, widocznej również w projektach „ReWITA Paruszowiec
zakwita” i „Warsztaty wikliniarskie”. W realizację projektu Oaza Spokoju zaangażowanych
było ok. 20 mieszkańców. Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 3 388,43 zł.
7. Wiem co jem. Celem inicjatywy było wspieranie mieszkańców w rozwoju ich pasji, a także
pomoc w realizacji inicjatyw oddolnych, w tym przypadku chodziło głównie o potrzebę
modelowania zdrowego tryby życia u najmłodszych mieszkańców terenów rewitalizowanych.
W ramach inicjatywy zorganizowano cykl warsztatów ukierunkowanych na uświadamianie
dzieciom , jak ważne jest zdrowe odżywianie. Warsztaty realizowane były przez
wychowawców świetlicy i grupę realizatorów inicjatywy, w spotkaniach udział wzięła równie
Pani dietetyk, a całość zakończyła się wspólnym „zdrowym” grillem”. W realizację inicjatywy
zaangażowanych było ok. 6 dorosłych mieszkańców dzielnicy i grupa ok. 30 dzieci.
Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 2 999,92 zł
8. Warsztaty rolkowe. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców, a także pokazanie w
jaki sposób mogą wykorzystywać dostępną infrastrukturę na rzecz rozwoju swoich pasji i
aktywności
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wykorzystaniem toru do tego celu, prowadzone pod okiem doświadczonego instruktora. W
warsztatach udział wzięli młodzi mieszkańcy dzielnicy Paruszowiec-Piaski, a w ramach
inicjatywy dokonano zakupy rolek, które docelowo po zakończeniu realizacji inicjatywy mają
służyć mieszkańcom dzielnicy. Inicjatywa – co należy podkreślić – była realizowana przez
młodych ludzi, którzy rozpoczęli dopiero swoją aktywność społeczną. W realizację inicjatywy
zaangażowanych było ok. 25 osób – uczestników warsztatów. Inicjatywa rozliczona została na
kwotę: 2 999,91 zł

4.3. III konkurs – realizacja lipiec– wrzesień 2018
1. W plenerze myśli się łatwiej. Celem inicjatywy była integracja mieszkańców połączona z
działaniami edukacyjnymi ukierunkowanymi na dziedzictwo kulturowe. W ramach inicjatywy
zorganizowano wyjazd połączony z noclegiem dla rodzin trzech osiedli z dzielnicy
Paruszowiec-Piaski, w trakcie którego przewidziano warsztaty i konkursy dla dzieci
ukierunkowane na dziedzictwo, a także integracyjne ognisko. W działaniach projektowych
udział wzięła grupa 35 osób. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3000,00 zł.
2. Lokalna solidarność na rzecz równych szans. Inicjatywa ukierunkowana była na wzrost i
pogłębienie relacji sąsiedzkich mieszkańców osiedla przy ul. Słonecznej, a także ich integracja z
mieszkańcami osiedli przy ul. Przemysłowej i Słonecznej. W ramach inicjatywy zorganizowano
cykl wspólnych spotkań dla całych rodzin, dokonano zakupu materiałów i przedmiotów, które
posłużyły do organizacji tych spotkań mieszkańców. W działaniach w ramach inicjatywy udział
wzięła grupa 25 mieszkańców. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 3010,05 zł.
3. „Pod familokiem nr 5”. Celem inicjatywy była integracja i wzrost aktywności części
mieszkańców osiedla przy ul. Ogrodowskiego. W ramach inicjatywy mieszkańcy przygotowali i
wyposażyli miejsce do spotkań w przestrzeni otwartej, przed familokiem, zorganizowali
również cykl spotkań integracyjnych. Mieszkańcy przygotowane miejsce mają zamiar
wykorzystywać przygotowane miejsce do spotkań w przyszłości. W działaniach w ramach
inicjatywy grupa inicjatywa liczyła 8 osób, a w działaniach przy przygotowawczych i
późniejszych spotkaniach uczestniczyła grupa 17 mieszkańców. Inicjatywa została rozliczona
na kwotę 2925,95 zł.
4. Poznajmy Rudę – rzekę dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Celem inicjatywy była integracja
mieszkańców trzech osiedli z dzielnicy Paruszowiec-Piaski połączona z elementami
edukacyjnymi. Tematem przewodnim była rzeka Ruda – inicjatorom chodziło również o
„odczarowanie” Paruszowca, gdyż głównie kojarzy się on z hutą. W ramach inicjatywy
zrealizowano spływ kajakowy rzeką Rudą i ognisko integracyjne dla mieszkańców osiedli przy
ul. Przemysłowej, Słonecznej i Ogrodowskiego. W działaniach zorganizowanych w ramach
inicjatywy udział wzięło 30 osób – mieszkańców Paruszowca-Piasków. Inicjatywa została
rozliczona na kwotę 3000,00 zł.
5. Piknik na zakończenie wakacji. Celem inicjatywy była integracja najmłodszych
mieszkańców dzielnicy ukierunkowana szczególnie na integrację dzieci z trzech osiedli, tj. z
osiedla przy ul. Ogrodowskiego, Słonecznej i Przemysłowej. W ramach inicjatywy
zorganizowano piknik dla dzieci i ich rodzin, połączony z działaniami animacyjnymi. Piknik
odbył się przy wykorzystaniu infrastruktury sportowo rekreacyjnej przy ul. Za Torem 3. W
inicjatywie i działaniach realizowanych w jej ramach udział wzięła grupa 40 osób (dzieci i
rodziców). Inicjatywa została rozliczona na kwotę 2996,64 zł. Inicjatywa została rozliczona na
kwotę 2996,64 zł.

6. Zajęcia rekreacyjno-edukacyjne w terenie z udziałem koni. Inicjatywa była
ukierunkowana na integrację mieszkańców i wzrost więzi w rodzinach zamieszkujących
dzielnice Paruszowiec-Piaski. W ramach inicjatywy mieszkańcy mogli uczestniczyć w zajęciach
z wykorzystaniem konia, zaplanowano i zorganizowano również warsztaty plastyczne i
artystyczne dla dzieci, które zostały przeprowadzone w trakcie pikniku dla rodzin. W
inicjatywie udział wzięła grupa 40 mieszkańców. Inicjatywa została rozliczona na kwotę
3144,91 zł.
7. Tropem rybnickiej emalii. Inicjatywa była ukierunkowana na umacnianie dziedzictwa
kulturowego i integrację mieszkańców. W ramach inicjatywy zorganizowano prelekcję
dotyczącą Huty Silesia i architektury zabytkowego osiedla przy ul. Przemysłowej, dodatkowo
zorganizowano również warsztaty animacyjne dla dzieci i pokaz filmów. W inicjatywie wzięła
udział grupa 25 mieszkańców, w trakcie pokazu filmów liczba uczestników wzrosła do ok. 45
osób. Inicjatywa została rozliczona na kwotę 2738,10 zł.
5. Śródmieście
5.1 I konkurs – realizacja październik – grudzień 2017
1. Akademia Aktywnego Seniora. wnioskodawcą był Klub sportów Walki „Baca K-1” którego
liderem był Jan Jasiewicz. Projekt zakładał cykl zajęć sportowych dla seniorów Śródmieścia
połączonych z prelekcjami prozdrowotnymi, w realizację było zaangażowanych 2 wolontariuszy,
a uczestniczyło łącznie około 40 osób. Projekt był dalej kontowany. Inicjatywa rozliczona
została na kwotę: 3000,00 zł.
2. „Listy z wojny” – wnioskodawcami byli Roman Strączek, Jakub Strączek, Mirosław
Szymborski

projekt maił na celu przygotowanie przedstawienie teatralnego dla którego

inspiracja były oryginalne listy z wojny odnalezione w kredensie zakupionym na pchlim targu.
Przedstawienie było realizowane dwa razy na dziedzicu Halo Rybnik! Do jego przygotowania
zaangażowano artystów, stworzono scenografię. W dwóch przedstawieniach łącznie wzięło w
nim udział 70 osób, a w jego realizację było zaangażowanych było 4 wolontariuszy. Inicjatywa
rozliczona została na kwotę: 2998,86 zł.
3, Cykl warsztatów międzypokoleniowych pt. "EKO-RODZINA" – wnioskodawcami była
Blanka Długi, Iwona Głowacka oraz Irena Koska. warsztaty integracyjne międzypokoleniowe
połączone z rękodziełem dla rodzin z Śródmieścia z elementami edukacyjnymi i
terapeutycznymi. Łącznie odbyły się 3 warsztaty w których uczęszczało 24 osoby (w tym dzieci)
a zaangażowanych w realizację było 3 wolontariuszy. Zajęcia były kontynuowane po
zakończeniu projektu. Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 2988,26 zł
4. Wychodzimy z domu. Rybnickie Środowisko młodych mam ożywia Śródmieście”
cykl spotkań i warsztatów dla młodych mam takich jak: warsztaty z fotografem, warsztaty ze
stylistka, Kiermasz Mamy - Mamą, warsztat pt.: mikrowyprawy, warsztaty z makijażystką,

zabawy fundamentalne. Projekt aktywujący środowisko kobiet w Śródmieściu. Projekt pozwolił
zintegrować środowisko i zwiększył aktywność

łącznie uczestniczyło 50 kobiet, a

zaangażowanych w jego realizacje było 5 wolontariuszek. Inicjatywa rozliczona została na
kwotę: 2799,35 zł.
5. „Historia pewnego podwórka” wnioskodawcą była Lidia Białecka, Bożena Cieślak,
Waldemar Cieślak projekt nawiązujący do historii podwórka mieszczącego się w Śródmieściu w
którym zorganizowano wydarzenia artystyczne (koncert muzyczny) oraz został przygotowany
mural nawiązujący do historii Rybnika i tego miejsca. Drugim wydążeniem były warsztaty
szachowe dla dzieci. W wydarzeniach uczestniczyło 30 osób, a zaangażowanych w jego
realizację było 7 wolontariuszy. Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 3000,00 zł.
5.2 II konkurs – realizacja kwiecień – czerwiec 2018
1. Wychodzimy z domu. Rybnickie środowisko młodych mam ożywia Śródmieście. Edycja
2.. W ramach działania odbył się cykl spotkań i warsztatów dla młodych mam za każdym razem
o innej tematyce niż w pierwszej edycji i jak: 25.04.2018 – spotkanie z brafiterką w Punkt
Informacji Turystycznej Halo Rybnik - 17 osób; 09.05.2018 – spotkanie z doradcą noszenia –
Halo Rybnik - 28 osób; 16.05.2018 – spotkanie z neurologopedią – Halo Rybnika - 39 osób;
23.05.2018 - spotkanie z dietetykiem – Halo Rybnik - 33 osoby;25.05.2018 – zajęcia z
sensoplastyki – Szkoła Tańca Formini - 16 osób; 28.05.2018 – plenerowa sesja chustowonosidłowa - Śródmieście - 19 osób; 06.06.2018 – spotkanie dot. Pedagogiki Montessorii – Halo
Rybnik - 34 osób; 11.06.2018 – spotkanie z fizjoterapeutą – Kampus Park Rybnik - 35 osób;
22.06.2018 – wernisaż wystawy „Rybnik dostępny dzięki chustom i nosidłom” – Halo! Rybnik
26 osób. Spotkania mam, przebywających na urlopie macierzyńskim są dla nich niezwykle
ważne i wartościowe, nawiązują się nowe znajomości, przyjaźnie, przy okazji matki zdobywają
cenną wiedzę dotyczącą opieki i wychowania dzieci. Inicjatywa rozliczona została na kwotę:
2999,01 zł
2. Klachy na Placu Dziedziniec Punktu Informacja Turystycznej „Halo! Rybnik” został
przygotowany zgodnie ze złożonym wnioskiem (kwiaty, stworzenie stylizowanego byfyju,
wydruk widoku ulicy piance).

Zajęli się tym wnioskodawcy wraz z 3 wolontariuszami.

Oficjalne otwarcie ogródka stanowiącego zaplecze XIX-wiecznej śródmiejskiej kamienicy
Rybnika, stanowiącego obecnie dziedziniec halo! Rybnik pn. „Klachy na placu”, miało miejsce
26 kwietnia br. W ramach wydarzenia odbył się bluesowo-jazzowy koncert w wykonaniu
zespołu Czarny Miś, następnie Michał Palica opowiadał o historii Śródmieścia. Spotkaniu
towarzyszył poczęstunek składający się z tradycyjnych śląskich przysmaków. przygotowanie
dziedzińca i wydarzenia 26.04 – 6 osób; koncert – 20 osób, spotkanie z panem Palicą – około 20
osób. W całym wydarzeniu w sumie wzięło udział około 40 osób będących na publiczności.
Przygotowane podwórko służy na wydarzenia i spotkania w czasie całego okresu wiosenno
letniego. Inicjatywa rozliczona została na kwotę: 2430,20 zł.

3. Integracyjna wycieczka szlakiem rewitalizowanych dzielnic Rybnika. Autobusem i
rowerem młodzież kontra seniorzy. Wycieczka wyruszała ze Śródmieścia

od kaplicy w

Juliuszu, następnym przystankiem była Dzielnica Paruszowiec Piaski do nowo powstałej tężni
nasęnie zwiedzano osiedle przy ul. Słonecznej, ul. Przemysłowej, ul. Ogrodowskiego i Następnie
odwiedzono dzielnice Chwałowice na osiedle

familoków

przy ul.1 Maja

które później

Niedobczyce osiedle kopalni Rymer oraz park Czempiela . Końcowym miejscem to Dzielnica
Niewiadom z osiedlami kopalnia IGNACY. Podsumowanie całości to przejazd do Sioła w
Gaszowicach przez krajobrazowe lasy. Tam podsumowano wycieczkę integracyjną między
innymi konkursem fotograficznym, strzelaniem z łuku i śpiewaniem pieśni

Śląskich przy

akompaniamencie akordeonu W wyciecze uczestniczyło 50 osób dorosłych i siedmioro dzieci.
Inicjatywa rozliczona została na kwotę 2989,50 zł.
4. Kobiece śniadania na trawie. Spotkania na trawie w przyjemnej atmosferze w formie
warsztatów rozwojowych dla kobiet. Obyły się trzy spotkania: Wartość kobiety 13.05.2018r;
Joga – relaks dla ciała i ducha 27.05.2018; Warsztaty ze stylistką 1006.2018r. Miejscem spotkań
był trawnik na kampusie w Rybniku. Wszystkie spotkania zorganizowane zostały w sposób
otwarty, każda z osób mogła dołączyć w dowolnym momencie. Spotkania odbywały się w
luźniej przyjemnej atmosferze na kocach i leżakach. W czasie warsztatów dla kobiet obok
odbywały się animacje dla dzieci, tak aby każda z uczestniczek miała swobodną przestrzeń
chwilę dla siebie. Warsztaty miały na celu zwiększenie pewności siebie kobiet, wyciągnięcie ich
z domu, wymianę doświadczeń i kontaktów. W każdym ze spotkań uczestniczyło około 20
kobiet, około 15 dzieci, a również pojawiali się mężczyźni. Łączna liczba uczestników (kobiety i
dzieci): 50 osób. Inicjtywa rozliczona została na kwotę 2600,76
5. Rodzinna integracja poprzez prace i zabawę. W ramach działania zorganizowano warsztaty
więziotwórcze, w których uczestniczyły całe rodziny podczas warsztatów rodziny uczyły się
współpracować w czasie wykonywania różnych zadań. Wykonywane rękodzieło miało na celu
wzmocnić więzi rodzinne. Część rodzin pierwszy raz wykonywała coś wspólnie. Kolejnym
etapem była wspólna rodzinna wycieczka do Ustronia do Leśnego Parku Niespodzianek. W
projekcie wzięło udział łącznie 37 osób, a za całość odpowiadało 3 wolontariuszy. Inicjatywa
rozliczona została na kwotę 2894,83 zł.
6. Sport łączy pokolenia Międzypokoleniowy piknik odbył się na boisku szkolnym SP nr 9.
9.06.2018. W jego organizację byli zaangażowaniu uczniowi wolontariusze i nauczyciele.
zaproszono uczniów oraz ich rodziców oraz aktywnych seniorów. W czasie wydarzenia
zorganizowano gry i zabawy dla dzieci niesyty nie przychylna pogoda – ulewa rozproszyła gości
i reszta pikniku została przeniesiona na teren szkoły. inicjatywa rozliczona została na kwotę
2942,49 zł.
7. Akido walczy z nudą inicjatywa została zrealizowana w całości w lipcu z powodu
niewykorzystanych warunków pogodowych w czerwcu. W ramach działania odbyły się trzy

otwarte treningi dla dzieci i młodzieży z czego dwa w siedzibie klubu, a jeden w plenerze – park
pod bazyliką. Zwieńczeniem inicjatywy była organizacją pikniku sportowego w dniu 3.07.2018r.
W czasie pikniku odbyły się gry i aktywne zabawy, do których zaproszono całe rodziny. Obyła
się także prezentacja sztuk walk AKIDO w różnych grupach wiekowych. Inicjatywa została
rozliczona na kwotę: 2988,12 zł.
8. Kobiety na murale, inicjatywa polegała na stworzenie muralu przy udziale mieszkańców. Z
powodów organizacyjnych została zrealizowana w lipcu. Pierwsza jej częścią była organizacja
warsztatu tworzenia mozaiki społecznej, poprowadzony przez Monę Tusz - artystkę. W efekcie
powstało kilkanaście małych obiektów szklanych przypominających kwiaty. Następnie artystka
stworzyła mural o wymiarach 5 x 10 m2 który przedstawia kobiety w kręgu ze splecionymi
włosami. U szczytu malowidła znajduje się napis „100 lecie praw kobiet Przedstawione na
malowidle kobiety w sposób luźny nawiązują do Szlaku Rybnickich Kobiet, czyli znanych
rybniczanek zasłużonych dla Miasta Rybnika. 12 lipca w Punkcie Informacji Turystycznej Halo
Rybnik odbyło się spotkanie autorskie z moną Tusz. Inicjatywa została rozliczona na kwotę:
2995,08 zł.
5.3. III konkurs – realizacja lipiec– wrzesień 2018
1. Tajemnice kopalni i kuchni śląskiej to inicjatywa odwołująca się do dziedzictwa
kutrowego regionu przeznaczona dla dzieci i młodzieży z Śródmieścia. W pierwszej jej
części odbyły się warsztaty kulinarne 5.07.2018r oraz spotkanie z górnikiem, który
opowiedział uczestnikom o specyfice pracy na kopalni. Następnie dzieci udały się na
wycieczkę do kopalni Luzia w Zabrzu 11.07.2018r. łącznie w inicjatywie wzięło udział 37
osób. Inicjatywa została rozliczona na kwotę: 2884,37 zł.
2. Stara gazownia jeszcze wczoraj i dziś, to inicjatywa realizowana w historycznym budynku
w Śródmieściu odwołująca się do dziedzictwa kultowego miasta. W czasie wydarzenia w
dniu 8.09.2018 odbyła się prezentacja historii tego miejsca, oraz w jaki sposób na przestrzeni
lat zmieniała się funkcja tego budynku. Następnie uczestnicy mieli okazje zwiedzać
podziemia tzw. starych wodociągów. Wydarzenie w szczególności cieszyło się
zainteresowanym wśród starszych mieszkańców miasta. Uczestniczyło w nim około 35 osób.
Inicjatywa została rozliczona na kwotę: 2997,80 zł.
3. Letnie potańcówki dla aktywnych w Śródmieściu, to inicjatywa aktywnych seniorów
których celem jest aktywne spędzania wolnego czasu po przez wspólne organizację
potańcówek. Seniorzy wspólnie zorganizowali 5 potańcówek w każdej z nich uczestniczyło
około 50 seniorów. Spotkania stały się na tyle cenne i ważne, że mimo zakończenia
inicjatyw seniorzy dalej organizują sobie aktywnie czas wolny i angażują się w kolejne
działania. Inicjatywa została rozliczona na kwotę : 3 000,00 zł.
4. Czesław Gawlik In Memoriam, to wydarzenie artystyczne upamiętniające zmarłego
Czesława Gawlika, które zostało zrealizowane w dniu 1.09.2018 r. W pierwszej części

odbyły się warsztaty plastyczne w Punkcie Informacji Miejskiej Halo!Rybnik, podczas
których powstały portret muzyka, następnie na deptaku odbyły się koncerty muzyczne: South
Slesina Band oraz Andrzej Trefon Trio. W czasie inicjatywy wspominano muzyka, jego
twórczość oraz jego znaczenie dla kultury w mieście. W wydarzeniu uczestniczyło około 60
osób. Inicjatywa została zrealizowana na kwotę: 3 000,00 zł.
5. RETRO STO, wydarzenie artystyczne w stylu retro. Pierwszą jego częścią był spacer po
mieście prowadzony przez miejskiego przewodnika, który prowadził uczestników szlakiem
kawiarni, restauracji browarów. Kolejna częścią wydarzenia była degustacja oraz koncert
muzyczny. Wydarzenie odbyło się 22.08.2018r uczestniczyło w niej około 30 osób.
Inicjatywa została zrealizowana na kwotę: 2600,00 zł.
6. Wychodzimy z domu. Rybnickie środowisko młodych mam ożywia Śródmieście. Edycja
3; kolejna inicjatywa aktywnych mam w Śródmieściu. W ramach spotkań dla matek z
małymi dziećmi odbyły się spotkania: Fizjoterapeuta, Warsztat chustowy; Neurologopeda;
Sensoplastyka; Od hacki do chusty - etnograficzna prelekcja związana chustonoszeniem na
Śląsku; Warsztat nosidłowy; Książki dla dzieci – spotkanie dotyczące książek dla dzieci;
zajęcia z hula-hop. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 50 mam z dziećmi. Inicjatywa
została zrealizowana na kwotę: 3004,65 zł.
7. Japońskie lato; cykl warsztatów związanych z kultura japońską, w ramach wydarzenia
odbył się warsztaty tradycyjnego parzenia herbaty (14.09.2018r.)oraz kaligrafii (09.09.2018,
14.08.2018r.). w ramach inicjatywy odbył się piknik sportowy (09.09.2018) podczas którego
grupa AKIDO przeprowadziła pokaz sztuki walki oraz odbyły się gry i zabawy dla dzieci.
Piknik miał miejsce w parku i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Inicjatywa została zrealizowana na kwotę: 2849,90 zł.
8. Robotyka dla juniora. To cykl warsztatów z robotyki dla juniorów w oparciu o klocki lego.
Zajęcia odbywały się w świetlicy środowiskowej (11.09.2018r, 25.09.2018r., 27.09.2018) w
Halo! Rybnik (30.08.2018, 6.09.2019. 13.09.2018) w Domu dziecka (4.09.2018, 7.09.2018,
11.09.18). Łącznie z zajęć warsztatowych skorzystało 30 dzieci z Śródmieścia. Inicjatywa
została zrealizowana na kwotę: 3000,00zł

