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TEMAT NUMERU

BudŻeT  
NA 2022 rOK
ŹRÓDŁO: RYBNIK DLA WAS, BIP URZĘDU MIASTA W RYBNIKU

Wśród nich m.in. budowa hospicjum, 
Strefa Rzeczna przy ulicy Hallera, 
budowa nowej siedziby Młodzieżowego 
Domu Kultury, wsparcie dla rodzin 
ubogich energetycznie w programie 
„STOP SMOG”, termomodernizacje 
i wymiany ogrzewania w budynkach 
ZGM, nowy wiadukt i nowy most nad 
rzeką Rudą na ul. Mikołowskiej, Strefa 
Juliusza, budowa mieszkań na wynajem 
o umiarkowanych czynszach dla osób 
o średnich dochodach – plany TBS „Twój 
Dom”.

Na inwestycje drogowe zaplanowano 24 
846 576,40 zł. W dzielnicach przewi-
dziano m.in. remont nawierzchni jezd-
ni i chodnika na ul. Łukowej w dzielnicy 
Ochojec (1 mln zł), remont chodnika przy 
ul. Karola Miarki (500 tys. zł), rozbudowę 
ul. Morwowej w Golejowie za 3,5 mln zł, 
budowę łacznika ul. Golejowska – Kuź-
nicka w Rybnickiej Kuźni etap II (1 670 
000,00 zł). Dużą inwestycją będzie budo-
wa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska 
(Niewiadom, Niedobczyce), na co zaplano-
wano 6 851 240,00 zł.

Dla Zarządu Transportu Zbiorowego za-
planowano 2 765 600 zł, w tym na moder-
nizację systemu sprzedaży zostanie prze-
znaczone 130 000 zł, 20 tablic informacji 
pasażerskiej to koszt 1 200 000 zł, 20 wiat 
przystankowych – 670 000 zł i 10 bileto-
matów – 715 600 zł. Straż Miejska otrzy-
ma 200 tys. zł na samochód elektryczny 
dla ekopatrolu. Kolejny „elektryk” za 128 
tys. zł będzie wykorzystywany przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 
przewidziano trzy samochody elektryczne 

za 300 tys. zł. Koszt gospodarowania od-
padami komunalnymi to 2 440 000 zł. 
W dzielnicy Maroko-Nowiny zostanie za-
budowana toaleta publiczna za 400 tys. zł. 
Kontrowersje budzi pomysł postawienia 
ławki ozdobnej z drzewem w środku – Eks-
presso w Śródmieściu za 50 tys. zł.

Na modernizację dachu w Domu Kultury 
w Rybniku – Boguszowicach zaplanowano 
450 tys. zł, a na modernizację zabytkowej 
wieży ciśnień w dzielnicy Zamysłów 500 
tys. zł. Planowana rewaloryzacja budynku 
administracyjnobiurowego przy ul. Mościc-
kiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu 
(Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Niewiado-
miu) będzie kosztowała 235 240,00 zł.

Na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaplanowano 2 981 402,00 zł. W ośrodku 
w Kamieniu powstaną miejsca postojowe 
za 300 tys. zł, zostaną częściowo wymie-
nione panele kompozytowe na drewnia-
ne (koszt 100 tys. zł). Na kąpielisku Pnio-
wiec powstanie pomost pływający za 250 
tys. zł. Generalny remont za milion złotych 
przejdzie „Harcówka” w Boguszowicach.

Na terenie cmentarza przy ul. Rudzkiej 
powstanie krematorium za 3,5 mln zł 
i ścieżki za 340 tys. zł, ponadto zaplanowa-
no ponad 19 tys. zł na wykonanie nagrob-
ka „Grób Dzieci Utraconych” (etap 2).

W dzielnicy Północ kapitalny remont 
ma przejść plac zabaw przy Wiśniowcu 
(750 tys. zł). Zagospodarowanie 4 wysp 
rond na drodze Racibórz-Pszczyna po-
chłonie 500 tys. zł. Ponadto naprawiony 
zostanie ceglany mur przy ul. Janiego (110 
tys. zł) i dach sceny w parku Kozie Góry (35 
tys. zł). Na wykonanie rzeźby Dżudoków – 
Olimpijczycy Tokio 2020 zaplanowano 
150 tys. zł.

Wśród inwestycji jednorocznych znala-
zła się też budowa drogi rowerowej wzdłuż 
ul. Żorskiej (315 151,55 zł), budowa drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Raciborskiej (200 
000,00 zł), budowa Regionalnej Drogi 
Racibórz – Pszczyna na odcinku przebie-
gającym przez Miasto Rybnik – etap I (3 
mln zł), budowa łącznika ul. Brzezińska 
– Giedroycia w dzielnicy Ligota-Ligocka 
Kuźnia (ponad 290 tys. zł). Na dodatko-
we ekrany akustyczne przy Regionalnej 
Drodze Racibórz-Pszczyna (Chwałowicka, 
Świerklańska, Śródmieście) przeznaczono 
1,5 mln zł, na budowę chodnika wzdłuż 
ul. Racławickiej na odcinku Sportowa-
-Zygmunta Starego 2 mln, 650 tys. zł. Naj-
więcej, bo ponad 10 mln zł pójdzie na roz-
budowę ul. Mikołowskej I Etap (wiadukt 
i most przy skrzyżowaniu ul. Mikołowska 
– Wielopolska; inwestycja jest uzależniona 
od dotacji zewnętrznej).

MPT

Ponad 273 mln zł 
w budżecie na 2022 

rok zaplanowano 
na inwestycje. 



4 KALEJDOSKOP DZIELNICOWY

NieWiAdOM

gÓrNiCze  
ŚWiĘTO  
NA igNACYM
ŹRÓDŁO: MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
FACEBOOK PREZYDENT PIOTR KUCZERA, 
ZABYTKOWA KOPALNIA IGNACY W 
NIEWIADOMIU, RYBNIK.EU

W Zabytkowej Kopalni Ignacy 
zorganizowano Barbórkę.

Świętowanie na Ignacym odbyło się 3 grud-
nia. W wydarzeniu wziął udział prezydent 
Piotr Kuczera. Zagrała górnicza orkiestra dęta 
„Marcel”, której trzon stanowią pracownicy 
KWK Marcel w Radlinie. Dla dzieci zorganizo-
wano kreatywne warsztaty barbórkowe.

– Niech Święta Barbara otacza opieką pra-
cowników kopalń i ich rodziny, a tradycja 
górnicza jednoczy wokół wartości ważnych 
dla Śląska. Niech deklaracjom stopniowego 
odchodzenia od węgla towarzyszą racjonal-
ne propozycje restrukturyzacji śląskiego 
przemysłu. 

Niech podejmowane decyzje zapewnią 
górnictwu i branżom z nim związanym sys-
temowe wsparcie, w duchu sprawiedliwości 
społecznej i zrównoważonego rozwoju – ży-
czy górnikom włodarz.

MPT
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gOLeJÓW, WieLOPOLe, 
CHWAŁĘCiCe

MiKOŁAJKi W dzieLNiCACH
ŹRÓDŁO: RYBNIK DLA WAS, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE FACEBOOK, FOT. M. PALOWSKA-TRZEBUNIAK

6 grudnia to ważny dzień dla wszystkich 
dzieci. Z tej okazji w różnych dzielnicach 
Rybnika odbywały się spotkania z tym 
ulubionym świętym.

Wzorem ubiegłego roku, w Wielopolu po-
jawił się mobilny Mikołaj, który zatrzymy-
wał się w wybranych punktach dzielnicy. 
Świętemu towarzyszyły elfy, anioł i diabły. 

Święty rozwoził też słodki upominek dla 
najmłodszych mieszkańców dzielnicy 
Paruszowiec-Piaski.

W Zamysłowie słodycze zostały przekaza-
ne przez Radę Dzielnicy uczniom tamtej-
szej szkoły i wychowankom przedszkola. 
W Orzepowicach, na spotkaniu świątecz-
no-mikołajkowym zorganizowanym przez 
Szkołę Policealną Medyk były m.in. anima-
cje dla dzieci, dekorowanie ciastek, Festiwal 
Moczki i spotkanie z Mikołajem. Ponadto 
przeprowadzono zabiegi kosmetyczne, po-
rady stomatologiczne, masaże lecznicze 
i relaksacyjne.

W Chwałęcicach spotkanie z św. Mikołajem 
odbyło się w podziemiach kościoła. W Go-
lejowie tradycyjnie święty z Miry odwiedził 
parafian 6 grudnia podczas mszy rorat-
niej, gdzie rozdał słodkie upominki małym 
mieszkańcom Golejowa i Grabowni. Dzień 
wcześniej przy OSP Golejów odbyły się stra-
żackie mikołajki, podczas których można 
było m.in. zwiedzić wóz bojowy.

MPT
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KALEJDOSKOP DZIELNICOWY

NieWiAdOM, NiedOBCzYCe

BuLWArY 
POŁĄCzĄ 
dzieLNiCe
ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA RYBNIKA

Trwa budowa kolejnego odcinka 
rybnickich bulwarów, czyli asfaltowego 
traktu pieszo-rowerowego, biegnącego 
wzdłuż rzeki Nacyny. Koszt wybudowania 
trasy, która połączy dzielnice 
Niedobczyce i Niewiadom, wyniesie 
przeszło 7,4 mln zł.

Trasa dla spacerowiczów i amatorów jed-
nośladów połączy ul. Górnośląską z ul. Spor-
tową. Budowany od podstaw odcinek będzie 
miał 2 km długości i 4,5 m szerokości, na-
wierzchnię bitumiczną, będzie oświetlony, 
a wzdłuż trasy zaplanowano architekturę 
wypoczynkową, tj. ławki i stojaki rowerowe. 
Zgodnie z deklaracją wykonawcy, firmy DRO-
GOPOL Sp. z o.o. z Katowic, roboty powinny 
się zakończyć do końca przyszłego roku.

MPT

rYBNiK

JAKie POWieTrze  
W dzieLNiCACH?  
CzuJNiKi NA rAzie  
Nie TegO Nie POKAŻĄ
ŹRÓDŁO: RYBNIK DLA WAS, URZĄD MIASTA RYBNIKA

Czujniki służące do oceny jakości 
powietrza w dzielnicach nie pokazują 
wskazań pomiarowych.

Przerwa w działaniu czujników powietrza 
związana jest z zakończeniem współpracy 
Miasta z dotychczasowym dostawcą usługi, 
tj. Airly Sp. z o.o. z Krakowa. Ta z kolei sytu-
acja jest wynikiem rozstrzygnięć prowadzo-
nego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na kolejne 24 miesiące świad-
czenia usługi.

– Wkrótce podpisana ma zostać umowa 
z nowym dostawcą, którego oferta okazała 
się najkorzystniejsza i mieszkańcy Rybnika 
będą mogli nadal śledzić poglądowe wyniki 
pomiarów stężeń substancji zanieczyszczają-
cych powietrze w każdej z 27 dzielnic miasta. 

Usługa ta będzie polegała na bieżących po-
miarach stężenia pyłu zawieszonego PM 10, 
w 27 lokalizacjach wskazanych przez Miasto, 
z przetwarzaniem, przechowywaniem oraz 
wizualizacją danych pomiarowych, a także 
zapewnieniu monitoringu i serwisowaniu 
tych urządzeń. 

Przypominamy, że wyznacznikiem jako-
ści powietrza na terenie Rybnika – mimo 
obecności czujników – była i nadal pozo-
staje stacja pomiarowa Inspekcji Ochrony 
Środowiska zlokalizowana przy ul. Borki, 
prowadząca pomiary w ramach Państwo-
wego Monitoringu Powietrza – wyjaśnia 
Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta 
w Rybniku.

MPT

NieWiAdOM, NiedOBCzYCe

PrzYSTANKi KOLeJOWe 
dO MOderNizACJi
ŹRÓDŁO: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.

Dwa przystanki kolejowe – Rybnik 
Niedobczyce i Niewiadom zostaną 
przebudowane i dostosowane do obsługi 
osób o ograniczonych możliwościach 
poruszania się. Zadanie jest realizowane 
w ramach „Rządowego Programu budowy 
lub modernizacji przystanków kolejowych 
na lata 2021–2025”. Wartość prac 
to ponad 8 mln zł.

Mieszkańcy Rybnika będą wygodniej 
podróżować do Bielska Białej, Pszczyny, 
Katowic i Raciborza. PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. przebudują dwa przystan-
ki Rybnik Niedobczyce i Rybnik Niewia-
dom na linii Rybnik – Racibórz. Perony 
zostaną podwyższone, co ułatwi wsiada-
nie i wysiadanie z pociągów. Oba obiekty 

zostaną wyposażone w wiaty, co poprawi 
komfort podróży. Nowe oświetlenie za-
pewni większy poziom bezpieczeństwa 
po zmroku. Podróżowanie ułatwi także 
nowe oznakowanie i nagłośnienie. Oso-
by o ograniczonej możliwości porusza-
nia się skorzystają z pochylni. Będzie 
łatwiejsze dojście na perony, gdyż na an-
typoślizgowej nawierzchni zastosowane 
zostaną ścieżki naprowadzające. W Nie-
wiadomiu prace obejmą przebudowę 
peronu jednokrawędziowego oraz dobu-
dowę drugiego, w zamian za istniejący 
peron w międzytorzu.

– „Rządowy program budowy lub mo-
dernizacji przystanków kolejowych na lata 
2021-2025” to inwestycja w lepszy dostęp 
do kolei także w województwie śląskim. 

Dzięki poprawie warunków obsługi na pe-
ronach pasażerowie chętniej wybiorą ko-
lej w codziennych podróżach do pracy lub 
szkoły. Na realizację programu polski 
rząd przeznaczył miliard złotych – mówi 
Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury, pełnomocnik 
rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu 
komunikacyjnemu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpi-
sały umowę na wykonanie robót dla zada-
nia realizowanego w ramach „Rządowego 
programu budowy lub modernizacji przy-
stanków kolejowych na lata 2021–2025”. 
Wartość inwestycji to ponad 8 mln zł netto. 
Zakończenie prac planowane jest do końca 
2022 roku.

– Inwestycja z „Rządowego programu bu-
dowy lub modernizacji przystanków kole-
jowych na lata 2021-2025” będzie szczegól-
nie ważna dla podróżnych na trasie Rybnik 
– Racibórz. Efektywne wykorzystywanie 
środków z budżetu państwa i środków unij-
nych sprzyja rozwojowi kolei – mówi Irene-
usz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich 
Linii Kolejowych S.A.

MPT
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KALEJDOSKOP DZIELNICOWY

CHWAŁĘCiCe

OCHOTNiCzA STrAŻ 
POŻArNA MA NOWY WÓz
ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA W RYBNIKU, FOT. M. KOCZY

Chwałęcicka OSP może pochwalić 
się nowym samochodem ratowniczo-
gaśniczym. Opel Movano zastąpi 
wyprodukowanego w 1999 roku 
Lublina, który zostanie użyczony do OSP 
Popielów.

Nowy lekki samochód ratowniczo-gaśni-
czy posiada napęd 4x2 i silnik o mocy 120 
KW spełniający wymogi normy EURO 6. 
Pojazd wyposażony jest m.in. w zbiornik 
wody o pojemności 1000 m3 i zbiornik 
na środek pianotwórczy o pojemności 100 

litrów. Samochód ma też wysokociśnienio-
wy agregat wodno-pianowy o wydajności 
pompy min 80 litrów na minutę z linią 
szybkiego natarcia, wysuwany pneuma-
tycznie obrotowy maszt oświetleniowy, 
wyciągarkę o napędzie elektrycznym, ze-
staw radiotelefonów przenośnych oraz 
urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegaw-
cze. W wozie znajduje się też inny drobny 
sprzęt, niezbędny do prowadzenie działań 
ratowniczo-gaśniczych.

 — Samochód kosztował 359 800 zł. 
Na wartość tę składają się: środki z budżetu 
Miasta Rybnika: 184 800 zł, dofinansowanie 
ze środków Województwa Śląskiego:  
175 000 zł

Miasto Rybnik pokryło także koszty ubezpie-
czenia komunikacyjnego nowego samocho-
du w wysokości 4084 zł (OC, AC, NNW).

MPT

NiedOBCzYCe

POWSTAJe 
HOSPiCJuM
ŹRÓDŁO: RYBNIK DLA WAS, URZĄD MIASTA RYBNIKA, FOT. JACEK GUZIK

Rozpoczęły się prace nad budową 
hospicjum. Koszt budowy to 27 mln zł, 
z czego ok. 15 mln zł to dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Przy ul. Barbórki powstanie 30 miejsc dla 
pacjentów pod stałą opieką i 10 miejsc dla 
chorych pozostających w opiece dziennej. 
Inicjatorem budowy hospicjum jest ryb-
nicka Fundacja Puls-Med Blisko Ciebie, 

która docelowo poprowadzi wybudowany 
i przekazany przez miasto budynek.

Budynek hospicjum będzie obiektem 
wolnostojącym, z dwiema kondygna-
cjami nadziemnymi i jedną podziemną. 
W każdym ze skrzydeł zaprojektowano 
wewnętrzne patio, podcienie, a także ta-
ras dostępny z poziomu piętra. Ta koncep-
cja projektowa wyłoniona została w 2019 
roku, w ramach konkursu architektonicz-
nego. Dodatkowo w ramach inwestycji 
zaplanowano zagospodarowanie terenu – 
ciągi pieszych i jezdnych, miejsca postojo-
we, park rekreacyjny, ogród sensoryczny.

 — Koszt budowy to 27 mln zł. Blisko  
15 mln zł z tej kwoty to dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

– Planowane nakłady na budowę hospicjum 
wynosiły 22 mln zł i zostały zwiększone 
po przeprowadzonym postępowaniu prze-
targowym do 27 mln zł. Na realizację zadania 
Miasto pozyskało dofinansowanie ze środ-
ków RFIL: 10 mln zł w ramach puli konkur-
sowej i dodatkowo przeznaczyło na ten cel 5 
mln zł z puli I transzy otrzymanej do wyko-
rzystania na wybrane przez Miasto zadania. 
Ogółem więc dofinansowanie na to zadanie 
ze środków RFIL wyniesie 15 mln zł, a po-
zostałe nakłady zostaną pokryte ze środków 
własnych budżetu Miasta – wyjaśnia Anna 
Kolenda z biura prasowego rybnickiego 
magistratu.

Zakończenie budowy to 2023 rok.

MPT
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KALEJDOSKOP DZIELNICOWY

PAruSzOWieC-PiASKi, LigOTA-LigOCKA KuŹNiA

STAWiAJĄ NOWe WiATY 
PrzYSTANKOWe
ŹRÓDŁO: RYBNIK DLA WAS, URZĄD MIASTA RYBNIKA

Trwa wymiana starych betonowych wiat 
przystankowych, zgodnych z Systemem 
Identyfikacji Wizualnej miasta Rybnika. 
Prace za ponad 460 tys. zł. realizuje 
wyłoniona w przetargu zabrzańska firma 
Arret Sp. z o.o.

– Do wymiany wytypowaliśmy te wiaty przy-
stankowe, które były w najgorszym stanie. 
Na liście pojawiły się też te przystanki, które 
zlokalizowane są przy tych samych ciągach 
komunikacyjnych, na których już funkcjo-
nują estetyczne wiaty, tak, aby np. od ronda 
do ronda na jednej ulicy nie było różnego ro-
dzaju wiat. Montowanych jest 18 wiat przy-
stankowych zgodnych z Systemem Identyfi-
kacji Wizualnej miasta Rybnika oraz stylowo 
spójnych z już wymienionymi. Wszystkie wy-
posażone będą w oświetlenie, ławki, moduł 
lub moduły roślinne i znacznik TOTUPOINT. 
Pod wiatą położono nowe nawierzchnie lub 
zmodernizowano istniejące – informuje Łu-
kasz Kosobucki, Dyrektor Zarządu Transpor-
tu Zbiorowego w Rybniku.

Na których przystankach 
będą nowe wiaty?
Paruszowiec-Piaski Huta Silesia
Ligota- Ligocka Kuźnia Wiadukt
Ligota-Ligocka Kuźnia Wiadukt (druga 
strona)
Ligota-Ligocka Kuźnia Żorska (Agata)
Ligota-Ligocka Kuźnia Żorska (Obi)
Ligota-Ligocka Kuźnia Kaplica
Ligota-Ligocka Kuźnia Kaplica
Ligota-Ligocka Kuźnia Rondo Boguszowickie
Smolna Kotucza
Smolna Kotucza (druga strona)
Chwałowice Pętla
Paruszowiec-Piaski Mikołowska
Paruszowiec-Piaski Mikołowska (druga 
strona)
Ligota Ligocka Kuźnia Rondo Boguszowickie
Rudzka Cmentarz
Paruszowiec-Piaski Przemysłowa
Zamysłów Plebiscytowa
Śródmieście Kampus (kierunek DKM)

Na przystanku Maroko Nowiny Szkoła zo-
stanie zlikwidowana płyta fundamentowa 

– w jej miejsce stanie tu wiata, która dotych-
czas znajdowała się na przystanku Ligota Li-
gocka Kuźnia Wiadukt.

Nowe wiaty są wykonane z profili stalo-
wych lub aluminiowych zabezpieczonych 
przed działaniem czynników atmosferycz-
nych. Konstrukcję wiaty wypełnią moduły 
szklane, odporne na uszkodzenia mecha-
niczne oraz zapewniające jak największe 
bezpieczeństwo dla podróżnych. Szyba 
umieszczona z prawej strony oznaczona bę-
dzie w górnym lewym rogu logiem Miasta 
Rybnika. Dach wykonany ma być z materiału 
odpornego na warunki atmosferyczne. Na za-
daszeniu wiaty zamontowany będzie stelaż 
zawierający informacje o nazwie przystanku.

Wiaty będą wyposażone w: ławki 2-szcze-
blowe bez oparcia, regulowane za pomo-
cą czujnika zmierzchowego oświetlenie, 
gablotę informacyjną z rozkładem jazdy 
i systemem nawigacyjno-informacyjnym 
TOTUPOINT, moduły z roślinnością odporną 
na warunki atmosferyczne, znak przystanku 
autobusowego.

W ramach przetargu mieści się też montaż 
witacza na przystanku Paruszowiec-Piaski 
Mikołowska. Na witaczu znajdą się postacie 
zgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej 
Miasta Rybnika wraz z godłem oraz napisem 
powitalnym na awersie “Som my Wos radzi 
w Rybniku”. Konstrukcja zostanie zamonto-
wana do końca lutego 2022 roku.

MPT

NiedOBCzYCe

reMONT W PArKu CzeMPieLA
ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA RYBNIKA, RYBNIK DLA WAS, FOT. P. KUCZERA

Trwająca w dzielnicy Niedobczyce 
inwestycja obejmuje między innymi 
rozbudowę muszli koncertowej 
z amfiteatrem o zadaszoną scenę 
i zaplecze z pomieszczeniami dla 
artystów oraz toalety publiczne. Całość 
ustawiona zostanie w nowym miejscu. 
Prace w parku wykonuje wybrana 
w przetargu firma GRANI-TEC Sp. z o.o. 
z Rybnika za kwotę 3.797.010 zł.

Dzięki przeniesieniu muszli, przed otacza-
jącą ją sceną powstanie widownia w formie 
amfiteatralnych schodów z siedziskami, 
osadzonych w naturalnie ukształtowanym 
zboczu parkowym – w miejscu istniejących 
schodów i platform. 

Ścieżki wokół otoczonego starodrzewem 
amfiteatru zostaną przebudowane tak, aby 

umożliwić wejścia na poszczególne poziomy 
widowni. 

Przebudowa niedobczyckiego Parku 
Czempiela jest częścią unijnego projektu 
pn. „Zwiększenie funkcjonalności zabytko-
wego parku im. Henryka Czempiela, w kon-
tekście procesu rewitalizacji dzielnicy Nie-
dobczyce w Rybniku”, na realizację którego 
Miasto pozyskało środki w wysokości 2 992 
089,02 zł.

Projekt ten obejmuje dwa zadania – pierw-
sze związane jest właśnie z przeniesieniem 
muszli koncertowej i zagospodarowaniem 
terenu wokół niej, drugie (już zakończone) 
to modernizacja sąsiadującego z parkiem 
placu zabaw.

MPT
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OCHOJeC

dOdATKOWY KurS LiNii 14
ŹRÓDŁO: ZTZ RYBNIK, FOT. JACEK GUZIK

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku 
wprowadził w dni wolne dodatkowy kurs 
linii 14 dla dzielnicy Ochojec.

W związku z poprawą oferty, w dni wolne 
został wprowadzony dodatkowy kurs linii 
14 z Dworca Autobusowego o godz. 10:33 
(z Placu Wolności o godz. 10:46) dla dzielnicy 
Ochojec. Kurs powrotny z centrum Ochojca 
w kierunku Śródmieścia będzie odjeżdżać 
o godz. 11:05. Równocześnie następny kurs 
o godz. 11:28 z Dworca Autobusowego, 11:41 
z Placu Wolności i 12:10 z Ochojca, zostanie 
opóźniony o 10 minut.

MPT

NieWiAdOM

iNduSTriALNY PLAC 
zABAW zA MiLiONY
ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA RYBNIKA, RYBNIK DLA WAS, FOT: A. SKUPIEŃ

Plac zabaw, którego motywem 
przewodnim będzie para, ma być gotowy 
na wiosnę. Koszt zagospodarowania 
terenu wokół kopalni Ignacy pokryje 
w większości unijna dotacja, w kwocie 
przeszło 5 mln zł.

– Forma zagospodarowania terenu na obsza-
rze byłej kopalni została wypracowana przy 

współudziale mieszkańców, głównie sąsiadu-
jącego z zakładem osiedla mieszkaniowego 
przy ul. Morcinka, uczestniczącego w proce-
sie rewitalizacji. Mieszkańcy tej części dziel-
nicy wielokrotnie skarżyli się na brak miejsc 
do spędzania wolnego czasu, integracji, 
wypoczynku. Przystosowanie do tego celu 
terenu byłej kopalni, znajdującej się w bez-
pośrednim sąsiedztwie osiedla, było więc 

naturalnym ruchem – mówi Piotr Kuczera, 
prezydent Rybnika. 

W ramach powstającego  
placu zabaw znajdą się tu:
„Plac pary” – utwardzony placyk o niere-
gularnej formie, w rejonie budynku szybu 
„Głowacki”, gdzie przewiduje się jako atrakcję 
wytwarzanie sztucznej mgły/pary poprzez 
wytwornicę dymu oraz dysze parowe. Zgod-
nie z założeniami projektu, przygotowane zo-
staną 3 scenariusze wizualno-dźwiękowych 
pokazów, które będą mogły być uruchamiane 
przez użytkownika. Pokazy będą się odby-
wały w wybrane dni (imprezy na obiekcie, 
święta, dni wolne, szczególne wydarzenia), 
kilkukrotnie w ciągu dnia.

Plac zabaw – mieszczący urządzenia za-
bawowe dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym (m.in. zwieszane platformy, ze-
staw linowy z „gniazdami” czy zjeżdżalnia)

Ogród doświadczeń – mieszczący urządze-
nia zabawowe o charakterze naukowo-do-
świadczalnym (m.in. „głuchy telefon”, panele 
muzyczne, „kołyska Newtona” czy peryskop)

Łąka rekreacyjna – teren porośnięty trawą, 
z elementami małej architektury jak stoli-
ki, leżaki, przewidziany jako miejsce wypo-
czynku, pikników itd. Dojścia i dojazdy, na-
wierzchnie utwardzone

Pergola – zamykająca kompozycyjnie wnę-
trze urbanistyczne, funkcjonująca jako czę-
ściowo zadaszone miejsce wypoczynku oraz 
ew. ekspozycji zabytkowych urządzeń, rzeźb 
lub instalacji artystycznych.

MPT
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ŚrÓdMieŚCie

BOiSKA SPOrTOWe TYgLA 
dLA MieSzKAńCÓW rYBNiKA
ŹRÓDŁO: URZĄD MIASTA RYBNIKA

Ruszyły prace nad modernizacją boisk 
Zespołu Szkół Technicznych. Inwestycja 
to realizacja zwycięskiego projektu 
ogólnomiejskiego w rybnickim budżecie 
obywatelskim 2021. Z kompleksu boisk 
przy Tyglu będzie można korzystać 
w przyszłym roku.

Projekt przebudowę istniejących boisk 
na terenie Zespołu Szkół Technicznych oraz 
ich rozbudowę o nowe elementy. Efektem 
działań ma być powstanie kompleksu boisk 
do różnych dyscyplin sportowych i ćwiczeń 
rekreacyjnych.

Zgodnie ze złożonym do budżetu obywatel-
skiego wnioskiem, na terenie „Tygla” powsta-
nie m.in. boisko piłkarskie o wymiarach 56 
x 28m z nawierzchnią ze „sztucznej trawy”, 
boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i dwa 
boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, 
boisko do badmintona, bieżnia lekkoatletycz-
na, rozbieg do skoku w dal, teren pod siłownię 
wraz z wyposażeniem 10-12 stanowisk.

Dodatkowo inwestycja obejmuje za-
kup m.in. piłkochwytów, bramek, tablic, 
siatek, wykonanie oświetlenia, monitorin-
gu, odwodnienia terenu i budowę budynku 
gospodarczego.

Inwestycja realizowana jest w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” przez wybraną 
w przetargu firmę Grumix Sp. z o.o. Sp.k. 

Wynikająca z przetargu kwota 2 478 
450 zł została zmieniona aneksem do umo-
wy do wysokości 2 673 282 zł ze względu 
na zmianę planowanego pierwotnie ogro-
dzenia na ekrany akustyczne. O ich zabu-
dowanie wnioskowali mieszkańcy, których 
domy sąsiadują z przyszłym sportowym 
kompleksem.

MPT
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PÓŁNOC

zBuduJĄ KreMATOriuM
ŹRÓDŁO: RYBNIK DLA WAS, URZĄD MIASTA RYBNIKA

Spopielarnia zwłok ma kosztować 3,5 mln 
złotych.

W Rybniku ma powstać krematorium – zakła-
da projekt budżetu na 2022 rok. Nowoczesna 

spalarnia zwłok ma się mieścić na cmentarzu 
komunalnym przy ulicy Rudzkiej. Szacowany 
koszt inwestycji to 3,5 mln zł. – To odpowiedź 
na współczesne potrzeby, ponieważ z roku 
na rok rośnie ilość pochówków urnowych. 

Jest to działalność zeroemisyjna, jeżeli cho-
dzi o ekologię – wyjaśnia Agnieszka Skupień, 
rzecznik Urzędu Miasta w Rybniku.

MPT
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Sfinansowano  
przez Narodowy Instytut Wolności 

– Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

ze środków  
Programu Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich na lata 2018-2030

SPONSORZY


