
Numer 

projektu 
Tytuł Skrócony opis Koszt Lokalizacja

1
Senioralne wydarzenia: dla juniora i seniora, dla 

każdego mniej sprawnego

1.Olimpijskie zmagania pokoleń w nieolimpijskich dyscyplinach.

2. Wyjście o kijach, wózkach inwalidzkich i rowerach z mapą (gra 

terenowa). Boisko do bulli.

3. Poznaj swoje dzielnice i ich historie - autobusem i rowerami.

4. Cyfrowe korzenie - nauka obsługi urządzeń cyfrowych dla 

seniorów i niepełnosprawnych. Gwara i kultura śląska dla 

młodzieży.

5. Potańcówki dla seniorów.

6. Profilaktyka zdrowotna.

424 750 zł

budowa boiska do buli na Kampusie działka nr 1256/160, Sala 

prywatna Domu Rzemiosł Różnych / okrąglak/

przy ul. Wysokiej

1. Boisko lekkoatletyczne MOSIR ul Gliwicka 72 organizacja olimpiady

2. Scena Kampusu przy ul. Rudzkiej 13 + teren zielony zakończenie 

imprez - Wyjście o kijach wózkach inwalidzkich rowerach z mapą i 

grami terenowymi.

3.poznaj swoje Dzielnice - objazd po historycznych Dzielnicach

4. Zespół Szkół nr 3  ul. Orzepowicka 15a, Zespół Szkół 

Technicznych ul. Kościuszki 5 - Cyfrowe korzenie -

nauka obsługi komputerów laptopów  smartfonów

5.potańcówki - Dom Kultury Chwałowice, Dom Kultury Niedobczyce, 

Dom Kultury Boguszowice,

Dom Kultury Niewiadom, Teatr Ziemi Rybnickiej Harcówka, Dom 

Rzemiosł Okrąglak przy ul. Wysokiej. 

2
Tak brzmi NASZE pokolenie! - Festiwal 

współczesnej młodzieżowej muzyki

Projekt zakłada organizację dwudniowego festiwalu muzycznego 

z najpopularniejszymi gwiazdami młodzieżowej sceny muzycznej. 

Dzień pierwszy będzie obejmował gwiazdy muzyki alternatywnej i 

pop. Drugiego dnia festiwalu zagrają najpopularniejsi twórcy 

sceny rapowej i hip-hopowej. Skupienie najchętniej słuchanych 

wykonawców wśród młodego pokolenia pozwoli na rozbrzmienie 

kultury młodzieżowej w Rybniku.

624 500 zł
Kampus Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku

ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik

3
Rehabilitacja niemowląt i dzieci, nowoczesna, 

przyjazna

Niemowlęta i dzieci rybnickie muszą mieć najlepszą rehabilitację, 

najlepszych terapeutów, najlepszy sprzęt i najbardziej przyjazne 

miejsce,w którym mogą się leczyć. Umożliwimy terapeutom 

zdobyć najnowszą wiedzę, kupimy najnowszy sprzęt, poprawimy 

standard sal terapeutycznych, zadbamy o miejsce do karmienia 

piersią i poczekalnię dla dzieci. Terapia nowoczesna, przyjazna, 

bezpłatna i bez czekania.

374 900 zł 44-217 Rybnik, ul. Księdza Henryka Jośki 55,  nr działki 1805/111

4
„Boisko Żaków i Orlików” – wykonanie boiska 

piłkarskiego przy stadionie GKS „Pierwszy” 

Chwałowice

Projekt zakłada wykonanie nowoczesnego boiska piłkarskiego 

przy stadionie GKS Pierwszy Chwałowice na cele treningowe 

,sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Boisko będzie 

wyposażone w urządzenia do piłki nożnej. 

2 000 000 zł
 44-206 Rybnik ,ul.1 Maja 27, nr działki 782/2

dzielnica Chwałowice

5 Nowy Osiedlowy Park

Celem projektu jest rewitalizacja parku osiedlowego, powstałego 

w latach sześćdziesiątych, dla mieszkańców dzielnicy 

Boguszowie Osiedle. Działania podjęte w ramach projektu 

miałyby na celu stworzenie miejsca, gdzie czas będą mogli 

spędzać zarówno rodziny z dziećmi, jak i młodzież, a także starsi 

ludzie. 

3 320 000 zł
Działka o numerze 1147/40, 2642/40, ulica Bogusławskiego – Park 

Osiedlowy

6
Rewitalizacja użytku ekologicznego Okrzeszyniec 

dla mieszkańców Rybnika

Celem projektu jest rewitalizacja i przywrócenie do życia  "Użytku 

ekologicznego Dolina Okrzeszyniec" który znajduje się w 

dzielnicy Zamysłów. Położony między ulicami: Na Niwie, 

Raciborską, Ujejskego, Wyboistą, Niedobczycką, Jarzynową las 

pełen bagien i oczek wodnych, z kilkoma pomnikami przyrody, 

unikalną fauną i florą.

3 595 500 zł

Użytek ekologiczny Okrzeszyniec o powierzchni 14,4359 hektara 

znajdujący się na działkach miejskich:

181/11, 1340/1, 148,1,156/1,153/1,175/1, 176/1, 

152/1,154/1,155/1,1447/11, 380/20, 378/20, 850/19

7 Budowa boiska softballowego

Wybudowanie boiska softballowego z opcją wykorzystania dla 

baseballu dziecięcego obok boiska baseballowego seniorskiego w 

dzielnicy Ligota Ligocka-Kuźnia będzie tworzyło kompleks 

obiektów sportowych do wykorzystywania przez mieszkańców 

Rybnika. 

3 450 000 zł Boisko baseballowe MOSiR Rybnik. Działki nr 299/16, 249/16; 223/16.

8 Rybnickie Centrum Tenisa

Projekt przewiduje budowę 3 kortów o nawierzchni akrylowej (tzw. 

hard court) z homologacją Międzynarodowej Federacji Tenisa 

(ITF) pokrytych trzema zespolonymi halami łukowymi o 

konstrukcji stalowej lub drewnianej. Dodatkowo powstanie 

budynek zaplecza mieszczący szatnie, zaplecze sanitarne, 

pomieszczenie biurowe, salkę fitness, recepcję oraz parking.

3 595 000 zł
Ul. Małachowskiego 128, część działki nr 206/6 (boczne boisko 

Górnika Boguszowice).

9 KAMIEŃ - REAKTYWACJA

W otoczeniu działającego kąpieliska powstaną tężnie, pomost 

wzdłuż linii brzegowej stawu, boiska do siatkówki plażowej, tor do 

uprawiania sportów ekstremalnych typu Ninja  Warior,  strefa 

zabaw dla dzieci wokół istniejącego wodnego placu zabaw. 35 ha 

dla małych, dużych, silnych i słabych, na zdrowe zmęczenie, na 

wyciszenie się i na naładowania baterii w przepięknych 

okolicznościach przyrody.  

3 595 000 zł

Tereny MOSiR- u w dzielnicy Kamień

ul. Hotelowa 28																						                                

nr działek: 569/117, 822/96, 826/121, 726/113, 733/96

10 Wypoczynek i rekreacja łączy dzielnice

To projekt budżetu obywatelskiego, który łączy potrzeby 

mieszkańców kilku dzielnic naszego miasta. Elementem 

wspólnym jest szeroko rozumiana rekreacja, spędzanie czasu 

wolnego, integracja lokalna, edukacja ekologiczna i sport. Projekt 

będzie realizowany w dzielnicach: Boguszowice Stare, 

Gotartowice, Kłokocin, Paruszowiec - Piaski, Zebrzydowice, 

Rybnicka Kuźnia i Maroko-Nowiny.

3 595 500 zł

Dzielnica Boguszowice Stare: teren przy OSP Boguszowice ul. 

Strażacka 62 - nr działki 1487/136, Szkoła Podstawowa nr 16 ul. 

Małachowskiego 44 - nr działki 1923/113, Przedszkole nr 18 ul. 

Małachowskiego 40 - nr działki 1030/113, Szkoła Podstawowa nr 36 

ul. Sztolniowa 29B - nr działki 2677/45, 2679/45, Przedszkole nr 50 ul. 

Sztolniowa 29C - nr działki 2677/45, 2679/45, Zespół Szkół nr 6 ul. 

Małachowskiego 145 - nr działki 69/1, Dzielnica Gotartowice - teren 

OSP Gotartowice ul. Gotartowicka 21 - nr działki 1200/108, Dzielnica 

Kłokocin: Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Włościańska 39E - nr działki 

246/46, Przedszkole nr 21 ul. Bracka 9 - nr działki 2953/259, Dzielnica 

Paruszowiec - Piaski: teren tężni solankowej ul. Mikołowska - nr 

działki 2841/274, Dzielnica Maroko - Nowiny: teren za MDK Nowiny w 

zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Orzepowicka - nr działki 

2631/106, teren pomiędzy Auchan, a Zespołem Szkół Sportowych 

przy ul. Grunwaldzkiej 18 - nr działki 3850/58, ulica Generała 

Kazimierza Pułaskiego 9 - nr działki 4263/66, Dzielnica Zebrzydowice - 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Maksymiliana Buhla 3 - nr 

działki 2790/69 oraz 2786/69

Dzielnica Rybnicka Kuźnia: Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Rybacka 55 - 

nr działki 1020/163

2022-156167

Lista projektów ogólnomiejskich poddanych pod głosowanie w budżecie obywatelskim Miasta Rybnika na 2023 rok


