
Opis Projektu Uzasadnienie realizacji projektu
Zakres i zastosowanie 

projektu
Funkcja

Zwort środków z dzielnic: 310 652,55

Razem środki dostępne: 749 862,55

1. Wieża widokowa

Najwyższy punkt 

miasta Raciborza - 

wzgórze Lipki w 

Brzeziu (działka 

1090/42 lub 

1093/42)

Wieża widokowa stalowa lub drewniana z jednym podestem widokowym, o powierzchni widokowej 7 do 

12 m
2
, nie zadaszona, o wysokości 10 -12 m, wejście schodami, wraz z informacją (na planszach) o 

widocznych i interesujących obiektach znajdujących się w widnokręgu, wraz z informacją o kierunku i 

odległości do największych miast jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Berlin, Praga, Bratysława, 

Wiedeń, Rzym, Lwów, Moskwa. Nasza wieżę można nazwać  bocianim gniazdem zawieszonym nad 

Bramą Morawską. Stąd roztacza się rozległy widok na całą dolinę Odry wraz z wzgórzami z których 

wypływa. Po wybudowaniu wiezy widokowej będzie można zobaczyć Beskidy polskie i czeskie, Zlate 

Chory i Jesenniki w Sudetach, Górę św. Anny i inne obiekty ziemi raciborskiej. Jak na dłoni będzie 

widoczny zbiornik Racibórz I i II. Zwiedząjacy będą mogli zapoznać się z licznymi legendami, 

związanymi z tym miejscem, których "ilustracje" i opisy są już wykonane. Jest też małą piękna kapliczka - 

miejsce kultu lokalnego. Będzie to orientacyjny i widoczny z bardzo daleka punkt krajobrazu naszej ziemi 

raciborskiej. Istniejący punkt widokowy w Pogrzebieniu jest zdecydowanie  za niski, a i tak budzi 

ogromne zainteresowanie. Wieże takie są popularne wśród naszych południowych sąsiadów jak również 

ościennych gminach i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Stworzenie dla mieszkańców naszego miasta celu ciekawych wycieczek. 

Brak jest w naszym mieście zorganizowanych i ogólnodostępnych miejsc z 

tak wspaniałym widokiem na rozległą okolicę, a jednocześnie mających tak 

duży ładunek poznawczy i edukacyjny. Zbiornik wody Lipki i drzewa, które 

podrosły niestety ograniczają zakres obserwacji.

Realizacja tego projektu będzie 

służyć ogółowi społeczeństwa 

miast i powiatu. Projekt 

nakierowany jest na dzieci, 

młodzież i na aktywną część 

społeczeństwa - jako punkt 

docelowy wycieczek. 

Zwiedzający mogą zapoznać się 

z: walorami widokowymi 

naszego regionu, faktami 

historycznymi i legendami 

związanymi z tym miejscem.

turystyczna, 

krajoznawcza, 

poznawcza, 

edukacyjna, 

wypoczynkowa

250 000,00 Przyjęto do realizacji

2.
Ścieżka zdrowia 

Obora
ul. Markowicka 17

Projekt ma na celu odnowienie ścieżki zdrowia znajdującą się na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w 

Raciborzu przy ulicy Markowickiej 17.  Wymianie mają ulec stanowiska treningowe rozmieszczone 

wzdłuż trasy ze względu na niski stan użytkowy i zaniedbanie istniejących.  Niektóre ze stanowisk 

zostaną wzbogacone o całkiem nowe profesjonalne zestawy, dostosowane do potrzeb użytkowników, co 

przełoży się na lepsze bezpieczeństwo i urozmaicenie treningu kalistenicznego tj. z własną masą ciała, 

użytkowników różnych grup wiekowych. Dodatkowo rozmieszczone zostaną nowe tabliczki z 

oznakowaniem trasy i opisem stanowisk, co pomoże w lepszym wykorzystaniu możliwości danego 

miejsca. Dzięki tego rodzaju urządzeniom możliwe jest wykonywanie treningu ogólnorozwojowego, 

funkcjonalnego, siłowego i wielu innych.

Wymiana istniejących urządzeń wynika z zaniedbania i niskich walorów 

użytkowych istniejącego miejsca, oraz obniżającego się bezpieczeństwa.

Na realizacji projektu skorzystają 

osoby w każdym wieku. 

Szczególnie biegacze pragnący 

urozmaicenia treningów i osoby 

początkujące, które pragnął 

zadbać o swoje zdrowie.

sportowa, 

wypoczynkowa, 

zdrowotna, 

społeczna

55 350,00 Przyjęto do realizacji

3. Pawilon dla psów
ul. Komunalna 9

dz. nr 819/52

Projekt zakłada zakupienie nowoczesnego, wysokiej jakości pawilonu, przy ul. Komunalnej 9 w 

Raciborzu. Stanowic on będzie dopełnienie zatwierdzonego do realizacji w ramach II edycji budżetu 

obywatelskiego Miasta Racibórz ogólnomiejskiego projektu pn. „Plac dla psów” (obecnie w realizacji), 

dzięki któremu każdy mieszkaniec Raciborza zabierający na w/w plac psa (czy to swojego czy 

raciborskiego schroniska), będzie mógł zaopiekować się nim na wybiegu. Pawilon będzie się składał z 

trzech pomieszczeń oraz węzła sanitarnego (WC i umywalki), co stworzy możliwości skorzystania z 

toalety i umycia rąk po zabawie z psem na omawianym terenie. Lokalizację pawilonu zaplanowano poza 

schroniskiem, dzięki czemu przyprowadzone przez mieszkańców Raciborza psy nie będą narażone na 

kontakt z wirusami czy bakteriami przenoszonymi przez inne, niejednokrotnie chore zwierzęta. Główne 

pomieszczenie ww. obiektu będzie przeznaczone do zapoznanie się z czworonogami, uzyskania o nich 

podstawowych informacji ( m.in. na temat wieku, płci, temperamentu, szczepień, itp. ), wydania zwierząt 

ze schroniska w celu ich socjalizacji, jak również do zawierania umów dot. ich hotelowania czy adopcji. 

Przy czym należy zaznaczyć, iż boksy do hotelowania psów usytuowane będą w korzystnej lokalizacji, tj. 

w sąsiedztwie ww. pawilonu. Dodatkowo, w celu nauczenia psa prostych komend, w pozostałych 

pomieszczeniach pawilonu przewidziano możliwość przeprowadzenia podstawowej tresury psów oraz 

jakże istotnej socjalizacji, zwłaszcza w przypadku psów o temperamencie defensywnym. Tresurze czy 

socjalizacji będą mogły być poddane także psy z raciborskiego schroniska, co niewątpliwie wpłynie na 

zwiększenie ich szans na adopcję. Opisany powyżej projekt planuje się wyposażyć w meble i akcesoria 

biurowe ( w tym biurka, regały, krzesła). Z pawilonu będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani 

mieszkańcy Raciborza. W rezultacie będą oni obsłużeni w sposób profesjonalny, w przyjaznym oraz 

komfortowym pomieszczeniu na miarę XXI wieku

Projekt rozwiąże problem braku obiektu, który umożliwi mieszkańcom: 1) 

socjalizację / tresurę czworonogów 2) skorzystanie z toalety / umycia rąk po 

z psem na wybiegu 3) profesjonalną adopcję oraz hotelowanie zwierząt. 

Wpłynie także na wzrost aktywizacji mieszkańców Raciborza.

Projekt zakłada zakup pawilonu 

dla psów o wymiarach ok. 7,5m 

x 3,2m wraz z przygotowaniem 

podłoża. Będzie to obiekt 

udostępniony mieszkańcom 

nieodpłatnie, służący wszystkim 

mieszkańcom Raciborza 

posiadającym czworonoga, 

którzy pragną spędzić akywnie 

czas ze swoim pupilem.

usługowa, 

informacyjna, 

edukacyjna, 

sanitarna

88 757,00 Przyjęto do realizacji

Ostateczna decyzja

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

Przydzielona  pula środków finansowych na realizację zadań: 439 210,00

Suma wartości projektów pozytywnie zweryfikowanych : 701 908,00

Wykaz projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz

Lp.

(wg daty 

wpływu)

Nazwa projektu

Miejsce 

wykonywania 

projektu

Zakres, zastosowanie i uzasadnienie

Wartość 

projektu 



4.
Honor i troska - OSP 

chroni i pomaga

Teren działania 

czterech jednostek 

OSP z dzielnic: 

Brzezie, Markowice, 

Miedonia i Sudół

Umundurowanie strażaka świadczy o koordynacji jednostki i jej prestiżu. Straż ubrana w mundury 

wyjściowe budzi szacunek i podziw. Prezentuje się w nich na uroczystościach kościelnych, miejskich i 

strażackich. Umundurowanie identyfikujące i koszulki są wykorzystywane przez straż w okolicznościach, 

w których służy ona na rzecz społeczności lokalnej. Są to przedsięwzięcia poza jej głównym obszarem 

działań, umundurowania tego nie używa się w akcjach gaśniczych itp. Schludne umundurowanie 

wyjściowe oraz emblematy identyfikujące są pilną potrzebą wszystkich czterech jednostek OSP na 

terenie Raciborza. Jego zakup umożliwi podniesienie jakości służby oraz umocni jej pozytywny 

wizerunek wśród społeczeństwa. Więzi mieszkańców ze strażą zacieśnia wspólna organizacja festynów 

dzielnicowych i okolicznościowych. OSP czuwa nad logistyką i bezpieczeństwem tych inicjatyw. Może 

poszerzać zaangażowanie w tym zakresie pozyskując sprzęt nagłośnieniowy do wykorzystywania na 

imprezach plenerowych i nie tylko. Mikrofony, mikser, wzmacniacz czy kolumny to urządzenia, bez 

których nie obejdą się organizatorzy imprez. Wyposażenie OSP w taki zestaw gwarantuje dbałość o 

sprzęt i jego właściwe przeznaczenie.

OSP wykazuje niedobory umundurowania wyjściowego i emblematów 

identyfikacyjnych wykorzystywanego głównie na cele współdziałania ze 

społecznością lokalną. Brak własnego sprzętu nagłośnieniowego naraża 

strażaków na duże wydatki za wypożyczenie takich urządzeń. Projekt 

posłuży integracji środowiska strażackiego z czterech dzielnic Raciborza 

oraz społeczności je zamieszkującej.

Z projektu skorzystają 

bezpośrednio jednostki OSP, ale 

korzyści jakie przyniesie będą 

dotyczyć populacji całego 

miasta, zwłaszcza w kontekście 

zaangażowania strażaków we 

współdziałanie przy mniejszych i 

większych imprezach miejskich

integracyjna, 

jakościowa, 

słuzebna, 

historyczna

82 000,00 Przyjęto do realizacji

5.
Daj głos - plac dla 

psów

Skrzyżowanie ulic 

Matejki i 

Warszawskiej,  

działka nr 660/106

Projekt "DAJ GŁOS - Plac dla psów" to miejsce stworzone dla każdego, kto uwielbia spędzać czas w 

towarzystwie zwierząt. Teren placu dla psów będzie wyposażony w urządzenia do aktywnego spędzania 

czasu ze swoim czworonogiem. Ponadto, na placu dla psów będzie umiejscowiona skrzynia na zabawki 

dla zwierząt i miski na wodę. Dzięki takiemu wyposażeniu placu każdy będzie mógł edukować i 

socjalizować swojego czworonożnego przyjaciela. Jednak najważniejszym punktem tego miejsca będą 

gabloty, w których znajdują się plakaty promujące idee dbania o środowisko, w tym plakaty dotyczące 

gospodarki odpadami pochodzenia zwierzęcego. Chodzi tutaj o edukację mającą na celu promowanie 

dobrych nawyków związanych z opieką nad zwierzętami i środowiskiem.

W związku z dużym zainteresowania mieszkańców Palcem dla psów przy 

Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Raciborzu i dot. odległości tamtego 

miejsca od centrum, czy Nowych Zagród pojawiła się potrzeba stworzenia 

wybiegu dla psów z torem do szkolenia psów w centrum.

Właścicielom psów, 

czworonożnym mieszkańcom 

miasta

sportowa, 

edukacyjna, 

wypoczynkowa

35 000,00 Przyjęto do realizacji

6.
Raciborski kącik 

geograficzny
 Park Roth

Raciborski kącik geograficzny obejmuje: Raciborski krzyżak geograficzny – czyli skrzyżowanie 18-tego 

południka z 50-tym równoleżnikiem zwany w skrócie RKG 18/50 według projektu, wykonany jest z 36 

kostek brukowych w kolorze kontrastowym z podłożem (np. kostki czerwone). Napisy (litery, cyfry, znaki) 

wykonane są z blachy nierdzewnej. Elementami uzupełniającymi są: 2 ławki oraz gablotka z ulotką 

objaśniająco – informacyjną zawierającą objaśnienia liter, cyfr, znaków oraz informacje geograficzne 

dotyczące położenia Raciborza na Ziemi (odległość od biegunów do równika, do zwrotników Raka i 

Koziorożca), oraz pokazujące kierunki północ-południe, wschód-zachód, kierunki wschodu i zachodu 

słońca. 21 czerwca, 21 grudnia i wiele innych wiadomości o Ziemi.

Projekt będzie służył dzieciom, młodzieży, dorosłym, przyjezdnym, turystom.
Dzieciom, młodzieży, dorosłym, 

przyjezdnym, turystom
edukacyjna 2 001,00 Przyjęto do realizacji

7.

Trybuna sportowa - 

doposażenie 

OSIR-u

OSiR

ul. Zamkowa 4

Zaproponowany projekt ogólnomiejski ma za zadanie służyć mieszkańcom w trakcie kluczowych imprez 

oraz eventów organizowanych w Raciborzu. Mowa m.in. o organizowanych do tej pory: Intro Festival, 

Gala MMA, Krajowa Liga Zapaśnicza, Turnieje Siatkówki Plażowej oraz halowej, Rafako Półmaraton i 

wszystkie koncerty plenerowe na Palcu Długosza, czy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Dodatkowo 

zrodzi się możliwość organizowania cyklicznego kina plenerowego na Zamku Piastowskim, gdzie 

trybuna wpisze się na stałe jako część infrastruktury. Zgłoszony projekt przewiduje zakup trybuny 8-

rzędowej o wymiarach 20m*7m i dysponuje miejscami siedzącymi z wysokim oparciem dla 292 osób.

Zadanie pozwoli większej liczbie mieszkańców uczestniczyć w miejskich 

wydarzeniach kulturalnych i sportowych

Projekt posłuży głównie 

mieszkańcom Raciborza i okolic

sportowa, 

wypoczynkowa, 

edukacyjna, 

kulturalna

69 000,00 Przyjęto do realizacji

8.
Biblioteka bliżej 

pacjenta

Filia nr 4 MiPBP

Szpital Rejonowy

ul. Gamowska 3

Projekt zakłada rozszerzenie oferty Filii nr 4 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu 

mieszczącej się w budynku Szpitala Rejonowego poprzez zakup audiobooków, odtwarzaczy płyt CD, 

słuchawek nausznych, wózka bibliotecznego i nowości książkowych z dużą czcionką. Zakupione 

urządzenia i zbiory pomogą pacjentom przebywającym na oddziałach szpitalnych, szczególnie osobom 

starszym i niedowidzącym w skorzystaniu z usług biblioteki. Ponadto projekt zakłada zakup laptopów na 

potrzeby pacjentów korzystających z biblioteki oraz bibliotekarki w trakcie pracy na oddziałach 

szpitalnych i przy organizacji imprez kulturalnych. Projekt służy nie tylko pacjentom, ale również 

pracownikom Szpitala Rejonowego w Raciborzu i wszystkim mieszkańcom dzielnicy Stara Wieś.

Projekt ma za zadanie pomóc osobom przebywającym na oddziałach 

szpitalnych, sczególnie osobom starszym i niedowidzącym w skorzystaniu z 

oferty biblioteki.

Projekt posłuży pacjentom, 

szczególnie niedowidzącym, 

mającym wady wzroku, po 

zabiegach operacyjnych oraz 

pracownikom Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu i 

wszystkim mieszkańcom 

dzielnicy Stara Wieś.

terapeutyczna, 

wypoczynkowa, 

usługowa

9 800,00 Przyjęto do realizacji

9.

Mała architektura 

przy schodach na 

Cmentarz Jeruzalem

Teren znajdujący się 

w obrebie ulicy 

Chłopskiej, ul. 

Józefa Lompy i 

parkingu przy ul. 

Jana Pawła II

Zaproponowany do realizacji projekt ogólnomiejski ma za zadanie służyć mieszkańcom naszego miasta 

oraz wszystkim osobom, których przodkowie spoczywają na Cmentarzu Jeruzalem. W 2017 roku 

wybudowane zostaną długo oczekiwane schody wiodące do parkingu  przy ul. Jana Pawła II w kierunku 

cmentarza. W okresie świątecznym, stały odpustów i pielgrzymek do Sanktuarium Matki Bożej w 

Raciborzu jest to najdogodniejsza droga do komunalnej nekropolii. Planowane remonty dróg i tworzące, 

w tym czasie problemy komunikacyjne, zachęcają do korzystania z alternatywnej drogi oraz przyszłych 

schodów na cmentarz. Zgodnie z posiadanym stanem wiedzy, obok wybudowanych schodów nie będzie 

obecnie potrzebnej w tym miejscu małej architektury w formie oświetlenia, ławek do odpoczynku dla osób 

starszych lub mających problem z pokonywaniem schodów. Na chwilę obecną nie będzie w tym miejscu 

potrzebnego kosza na śmieci, siedzisk tulipan, zagospodarowania przestrzeni zielonej i tablicy 

informacyjnej. Teren ten nie będzie także posiadał od ulicy Chłopskiej i Józefa Lompy tarasu 

widokowego, który połączy schody z ścieżką na cmentarz. Dlatego, proponowany do realizacji w ramach 

małej architektury wspomniany taras będzie łączył schody z chodnikiem w kierunku cmentarza oraz 

wszystkie wspomniane elementy. Będzie spełniał funkcje komunikacyjną podczas świąt i odpustów oraz 

wypoczynkową w czasie spacerów mieszkańców, wycieczek szkolnych i spotkań. Dodatnią cechą 

zaproponowanej w tym miejscu małej architektury będzie dostępność oraz otwartość dla każdej grupy 

wiekowej, o każdej porze dnia i tygodnia. Korzystanie ze schodów lub tarasu zawsze będzie bezpłatne i 

umożliwi podziwiane panoramy Raciborza z urokliwego wzniesienia. W przyszłości może także stanowić 

element pieszych szlaków turystycznych po ziemi raciborskiej.

Potrzeba budowy schodów i tarasu z małą architekturą wynika z postulatów 

mieszkańców. Zaplanowane przejście na cmentarz potrzebuje dodatkowego 

wyposażenia, które pozwoli odpocząć osobom starszym przez umieszczenie 

ławek, zapewni bezpieczeństwo w postaci oświetlenia, utrzyma teren w 

czystości przez ustawienie kosza na śmieci itp.

Z zaproponowanej małej 

architektury będą korzystać 

wszyscy mieszkańcy oraz osoby, 

których przodkowie spoczywają 

na Cmentarzu Jeruzalem. 

Zagospodarowanie tego terenu 

przyczyni się do poprawy 

funkcjonalności oraz dodatnio 

wpłynie na komunikacje w 

okresie świąt, odpustów, itp.

wypoczynkowa, 

komunikacyjna, 

turystyczna

110 000,00 Przyjęto do realizacji



10.

System 

informowania o 

sytuacji 

meteorologicznej i o 

jakości powietrza w 

Raciborzu

do uzgodnienia

Projekt polega na utworzeniu systemu informowania mieszkańców Raciborza o bieżącej sytuacji 

metrologicznej oraz o aktualnej jakości powietrza.  Zasadniczą część projektu stanowi zakup i montaż 

niezbędnych urządzeń pomiarowych, a także utworzenia portalu informacyjnego oraz aplikacji na 

smartphone, które informowałyby o wynikach pomiarów. Stacja metrologiczna oraz pyłomierz byłby 

wyposażone w urządzenia pozwalające na automatyczne zapisywanie i przesyłanie do serwera wartości 

danych uzyskanych w trakcie pomiarów. Stacja metrologiczna pozwoliłaby uzyskać informacje o 

aktualnej temperaturze, kierunku i prędkości wiatru, wielkości opadów deszczu, grubości pokrywy 

śnieżnej, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, zbliżające się burze itp. Pyłomierz mierzyłby wartość pyłu 

zawierzonego PM10 – z możliwością manualnej zamiany mierzonego czynnika na PM2,5, PM1. 

Zasadniczo pyłomierz byłby zamontowany razem ze stacja meteorologiczną, jednak jako urządzenie 

mobilne mógłby być przenoszony czasowo w różne inne punkty miasta w celu zbadania lokalnej sytuacji. 

Pyłomierz ten, jako urządzenie profesjonalne i kalibrowane, mogłyby także służyć jako punkt odniesienia 

i korygowania dla danych    pomiarowych uzyskiwanych z sieci czujników „ low cost” , których montaż 

planuje Miasto Racibórz we współpracy z PWSZ w Raciborzu. Ważnym elementem projektu jest 

utworzenie strony www oraz aplikacji telefonicznej, które prezentowałby aktualne dane w urządzeń 

pomiarowych, a także zwierałby istotne informacje dot. zjawisk meteo, jakości powietrza, a także działań 

Urzędu Miasta czy inicjatyw społecznych, jakich jak Alarm Smogowy czy Meteo Project Racibórz. Projekt 

zakłada możliwość rozbudowania stacji i portalu w przyszłości o kolejne moduły, np. mierzące wilgotność 

gleby (przydatne dla ogrodników i rolników), a także montażu kolejnych modułów mierzących jakość 

powierza np. zawartość WWA ( wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) w powietrzu.

W Raciborzu nie ma stacji badającej sytuację meteorologiczną w Raciborzu, 

a także instrumentów mierzących jakość powietrza. Informacje te są 

przydatne zarówno dla mieszkańców Raciborza czy instytucji 

organizujących np. wydarzenia sportowe czy kulturalne.

Na realizacji projektu skorzystają 

niemal wszyscy mieszkańcy, a w 

szczególności osoby 

uprawiające sport na zewnątrz, 

rodzice z dziećmi czy seniorzy 

(np. do planowania aktywności 

na zewnątrz) czy też instytucje 

organizujące wydarzenia 

plenerowe (imprezy sportowe 

czy kulturalne)

informacyjna, 

edukacyjna, 
155 500,00

Odrzucono, brak protestu

§ 2 ust. 2 pkt 6 sprzeczność z obowiązującymi w 

mieście politykami i planami, które zakładają 

wsparcie dla PWSZ we wskazanym zakresie

§ 2 ust. 1 to nie jest zadanie własne gminy

§20 projekty powinny być realizowane 

bezpośrednio przez Miasto Racibórz

§7 ust. 1 Za długa nazwa 11 wyrazów,

11.

Budowa strzelnicy 

sportowo - 

rekreacyjnej

Teren po 

niedokończonej 

inwestycji budowy 

basenu na żwirowni 

w dzielnicy Ostróg

Budowa strzelnicy sportowo – rekreacyjnej na terenie niedokończonego basenu pozwoli każdemu 

pasjonatowi strzelectwa rozwijać swoje zainteresowania w sposób zorganizowany i bezpieczny, oraz 

będzie ciekawą alternatywą spędzania wolnego czasu przez młodzież, dorosłych a nawet całe rodziny. Z 

obiektu będą mogli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ramach planowych zajęć, 

uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, członkowie bractwa, organizacji 

strzeleckich i proobronnych,  służby mundurowe, miłośnicy paintballa czy AGS a także mieszkańcy 

posiadający wiatrówki. Dodatkową korzyścią z budowy strzelnicy będzie częściową rewitalizacja oraz 

poprawa bezpieczeństwa terenu, który od wielu lat pozostanie niezagospodarowany. Umiejscowienie 

strzelnicy wysokie wały ochronne spowodują, iż nie będzie ona uciążliwa dla mieszkańców. Projekt 

przewiduje wyburzenie niecki basenu, usypanie kulochwytu głównego, zabezpieczeń bocznych w 

postaci wałów ziemnych oraz budowy przesłon.

W Raciborzu bardzo szybko rośnie liczba pasjonatów strzelectwa. Wymiary, 

ilość podmiotów korzystających oraz umiejscowienie jedynej na terenie 

miasta strzelnicy powodują, iż obiekt ten nie jest dostępny dla przeciętnego 

mieszkańca.

Beneficjentami projektu będą 

wszyscy mieszkańcy Raciborza. 

Z obiektu korzystać będą mogli 

członkowie klubów strzeleckich, 

grup rekonstrukcyjnych, 

stowarzyszeń zrzeszających 

miłośników broni, paintballa, 

ASG, właściciele wiatrówek, 

organizacje proobronne, 

studenci PWSZ, uczniowie szkół 

średnich oraz służby 

mundurowe.

sportowa, 

wypoczynkowa, 

edukacyjna

351 000,00

Odrzucono, brak protestu

§ 2 ust. 2 pkt 5 sprzeczność z obowiązującymi 

przepisami: Rozporzadzenie Ministra Środowiska 

z dnia 4 kwietnia 200r. w sprawie wymagań w 

zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy 

i użytkownia strzelnic 

§ 2 ust. 2 pkt 10 brak oświadczeń podmiotów 

zewnętrznych

§ 2 ust. 2 pkt 6 sprzeczność z obowiązującymi 

politykami

12.
Plac do nauki jazdy 

na rowerze

dzielnica Ostróg, nr 

działki 54 i 55 (plac 

pomiędzy szkołami)

Projekt zakłada utworzenie miejsca do nauki jazdy na rowerze dla dzieci, a także dla nauki przepisów 

drogowych. Projekt zakłada budowę asfaltobetonowego odcinka drogi imitującej drogę miejską, która 

zawierałaby różnorodne elementy będące odzwierciedleniem realnych obiektów na drodze, takich jak 

np. rondo, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przejścia dla pieszych, rożne oznakowania poziomie i 

pionowe itp. Plac proponujemy zbudować w dzielnicy Ostróg na wolnym placu pomiędzy Szkołą 

Podstawową nr 1 a Zespołem Szkół Specjalnych. Umiejscowienie w pobliżu 3 szkół oraz dużej ilości 

gospodarstw domowych powinno zachęcić do skorzystania z placu przez znaczną część mieszkańców 

miasta. Budowa placu do nauki jazdy na rowerze oraz nauki przepisów ruchu drogowego będzie 

stanowić z jednej strony doskonałą sposobność do nauki jazdy na rowerze dla młodszych mieszkańców 

Raciborza, pozwoli w ciekawy sposób ożywić wciąż nie zagospodarowany i częściowo zaniedbany duży 

plac w środku osiedla mieszkaniowego, a także – w perspektywie długofalowej – powinno wpłynąć na 

poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Raciborzu. Jesteśmy także przekonani, że 

powstanie tego placu przyczyni się promocji aktywności fizycznej na rowerze wśród dzieci i młodzieży, 

co będzie miało także wartość prozdrowotną i profilaktyczną.

Potrzeba realizacji projektu wynika z braku ogólnodostępnych placów tego 

typu na terenie miasta. Dzieci i młodzież nie mają dogodnego miejsca aby 

wraz z rodzicami i w bezpiecznych warunkach uczyć się nauki jazdy na 

rowerze oraz przepisów ruchu drogowego.

Projekt będzie służył dzieciom i 

młodzieży z calego Raciborza. 

Plac będzie ogólnodostępny i 

każdy będzie mógł z niego 

korzystać. Z uwagi na bliskie 

sąsiedztwo znajdzie w dużej 

mierze korzystać będą z niego 

mieszkańcy okolicznych 

gospodarstw oraz 3 pobliskich 

szkół.

edukacyjna, 

zdrowotna, 

sportowa

315 000,00

Odrzucono, brak protestu

§ 2 ust. 2 pkt 4, zbyt wysokie koszty generowane 

w przyszłości na utrzymanie kolejnego placu do 

nauki jazdy. W Raciborzu istnieje już jeden, 

rzadko uczęszczany plac.

13.

Festyn rekreacyjno - 

sportowy "Raptory 

zdobywają Dziki 

Zachód"

stadion PWSZ

ul. Wyszyńskiego

Przeglądających się działalności Klubu Sportowego Raptors Racibórz, można zauważyć, iż aktywne 

spędzenie wolnego czasu, poświęcenie się społecznej działalności klubu ( eventy sportowe) jest takim 

sposobie życia, które przyciąga młodzież, Młodzież, która zamiast spotykać się na tzw. „ ławka z 

piwkiem”, czy serfować po ocenie gier internetowych, stara się znaleźć odpowiedni (zdrowy) dla siebie 

sposób na spędzenie wolnego czasu. Planowany festyn, jest swoistym wyjściem na przeciw tym, którzy 

chcą wybrać właściwy do swojej kondycji sposób uprawiania sportu. Jak również dla tych którzy chcą w 

gronie rodziny czy razem  ze znajomymi spędzić rekreacyjnie czas, właśnie w sportowej atmosferze. 

Projekt będzie obejmował organizację festynu rekreacyjno- sportowego, w ramach którego zostanie 

rozegrany mecz towarzyski futbolu amerykańskiego oraz przeprowadzony Turniej Rodzinny, w którym 

rodzice wespół z dziećmi będą mogli rywalizować, w różnych sportowych konkurencjach, o atrakcyjne 

nagrody. Aby dopełnić atmosferę meczów futbolu amerykańskiego będą zaplanowane liczne zabawy i 

konkursy zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Motywem przewodnim wszelkich atrakcji będzie Dziki 

Zachód. Będzie to możliwe dzięki pokazom grupy odtwarzającej okres Dzikiego Zachodu oraz 

zaprezentowanie tańców wraz z muzyka Country. Takie zastosowanie sportu wraz z rozrywką jest 

pokazem, iż jedno nie wyklucz drugiego, a wręcz jest swoistym uzupełnieniem się. Ponieważ aktywne i 

zdrowe spędzanie wolego czasu powinno być harmonijnym połączeniem zarówno ćwiczeń sportowych, 

jak i wspólnego – np. rodzinnego – spędzania czasu.

Chcemy zwrócić uwagę młodzieży oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym, 

na ważny aspekt życia codziennego jakim jest aktywne spędzanie czasu 

wolnego zarówno z rodziną jak i znajomymi. Poprzez udział w pokazowym 

meczu futbolu amerykańskiego oraz w wielu atrakcyjnych konkurencjach  

festynu rodzinnego chcemy zaszczepić zdrowy styl życia.

Realizacja projektu jest 

skierowana do wszystkich 

mieszkańców Raciborza. Jednak 

największy nacisk będziemy 

kładli na promocję festynu wśród 

raciborskiej młodzieży (10-20 

rok zycia), którzy są 

zainteresowani poznaniem 

aktywnych sposobów spędzania 

swojego wolnego czasu.

sportowa, 

wypoczynkowa
110 000,00

Odrzucono, brak protestu,

 brak poprawy następujących błedów:

§2 ust. 2 pkt 10, brak oświadczeń o współpracy

§2 ust. 2 pkt 6, brak zgodności z polityka miasta, 

kluby mogą startować w konkursie ofert w ramach 

których mogą kupować stroje sportowe (stroje do 

wykreślenia, festyn do realizacji)



14.

Aktywny styl życia 

dzieci i młodziezy 

Miasta Racibórz

Miedzyszkolny 

Ośrodek Sportowy,

ul. Klasztorna 9

Prowadzenie zajęć z gimnastyki akrobatycznej, mające na celu kształtowanie zdolności motorycznych 

oraz cech wolicjonalnych i ambicjonalnych.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i ich rodziców z terenu gminy 

Racibórz, którzy wyrażają chęć doskonalenia umiejętności w zakresie 

gimnastyki.

Projekt będzie służył grupie 

dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Racibórz.

wychowawcza,

sportowa,

edukacyjna,

zdrowotna

13 250,00

Odrzucono, brak protestu

 brak poprawy następujących błedów:

§7 ust. 1 - za mało znaków w opisie (140 ze 

spacjami), 

§ 7 ust. 2 - na listę poparcia wpisały się wyłącznie 

osoby poniżej 16 roku życia, 

§2 ust. 2 pkt 3 - brak możłiwości określenia 

wartości zadania (brak liczby godzin, ilości dzieci),

§ 2 ust. 2 pkt 10 brak zgody Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego wraz z oświadczeniem o 

nieodpłatności zajęć w ramach BO

15.
Hala namiotowa z 

parkurem

ul. Huzarska

Ostróg

Witamy Państwa serdecznie. Przedstawiamy Państwu nasz zamysł na wykorzystanie funduszu 

obywatelskiego dla miasta Raciborza w dzielnicy Ostróg. Otóż od lat pracuję z młodzieżą w zakresie 

nauki jazdy konnej, jazdy rekreacyjnej oraz jazdy sportowej. W naszej stajni jeździ konno młodzież od 10-

tego roku życia po dorosłych. Konie nasze startują w zawodach hippicznych na śląsku. Ostatnio w dn., 

03.06.2017 w Częstochowie nasza reprezentantka Aleksandra H. zdobyła 15 zaszczytne miejsce w 

skokach przez przeszkody do 80 cm na ogólną liczbę 40 zawodników. Pracujemy z różną młodzieżą: tą 

trudną i tą która zna swoje miejsce i realizuje ambitne plany życiowo-sportowe. W okresie letnim 

trenujemy na padoku na wolnym powietrzu. Jednak zimą mamy ograniczone pole do popisu ponieważ 

treningi paraliżuje nam aura (mróz, deszcz, śnieg). Obecnie w naszej stajni jeździ około 25 jeźdźców z 

młodzieży i 6 osób dorosłych. Przyjeżdżają do nas na lokalne spotkania (końskie) właściciele lokalni koni 

z Raciborza, których liczba szacuje się na około 120 szt. W sporcie. Namiot halowy oraz parkur o który 

aspirujemy z całą pewnością rozwiązałby problem aury, ponieważ nawet w szkolne dni moglibyśmy 

pracować z końmi i młodzieżą. Organizujemy corocznie „Hubertusa” , który jest lokalnym wydarzeniem 

zatem prosimy o zaliczenie naszego projektu niezbędnego dla dzielnicy Ostróg.

W Raciborzu jest około 120 właścicieli koni sportowych, którzy nie maja 

gdzie trenować zimą i jesienią

Dla młodzieży uprawiającej sport 

hippiczny oraz dla osób 

dorosłych z Raciborza

sportowa, 

edukacyjna, 

usługowa, 

zdrowotna, 

rekreacyjna

63 000,00

Odrzucono, brak protestu

Słownik - to nie jest projekt ogólnomiejski, za mało 

odbiorców (ok 40 osób), gmina nie może w tej 

formie wspierać podmiotów prywatnych

16.

Atrakcja zdrowotna i 

turystyczna - tężnia 

solankowa w Parku 

Zamkowym

Park Zamkowyw 

Raciborzu (OSiR)

ul. Zamkowa 4

Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja obłożona gałązkami tarniny, po których spływa solanka. 

Wytwarza ona specyficzny mikroklimat i tworzy naturalne, lecznicze inhalatorium. Na terenie Parku 

Zamkowego będzie ono bezpłatne i dostępne dla wszystkich (mieszkańców i turystów). Powstający w 

tężni aerozol solny podobny jest do tego, które znamy znad brzegu morza. Godzina oddychania 

powietrzem solankowym pozwala przyjąć dawkę jodu, porównywalną z trzema dniami plażowania nad 

morzem. Mikroklimat tężni solankowej (o działaniu bakteriobójczym) zapobiega i leczy m.in. Schorzenia 

górnych dróg oddechowych, nadciśnienie tętnicze i ogólne wyczerpanie organizmu. Inhalacje stosowane 

u zdrowych ludzi zwiększają odporność organizmu.

Tężnia solankowa to efektywny sposób na poprawę zdrowia mieszkańców 

Raciborza, w którym obserwujemy znaczny problem zanieczyszczenia 

powietrza. Inwestycja wpisuje siew wizerunek "zielonego" miasta oraz 

pozytywnie wpływa na jego atrakcyjność.

Projekt zakłada budowę tężni 

solankowej o wymiarach 11m x 

1,3m x 3,65m wraz z 

przygotowaniem i urządzeniem 

okolicznego terenu. Będzie to 

obiekt otwarty i bezpłatny 

służący wszystkim mieszkańcom 

i turystom.

zdrowotna, 

rekreacyjna, 

wypoczynkowa, 

turystyczna

349 000,00

Odrzucono, brak protestu

§2 ust. 2 pkt 4 koszt utrzymania i eksploatacji 

niewspółmierny

§2 ust. 2 pkt 6 mała tężnia nie wpisuje się w 

politykę miasta

Projekt może być rekomendowany do realizacji w 

ramach  ustawowego budżetu gminy

17.

Raciborska tężnia - 

lepiej zapobiegać 

niż leczyć

Park imienia Miasta 

Roth

Zaproponowany do realizacji projekt ogólnomiejski ma za zadanie wykorzystać znane od dawna 

właściwości lecznicze tężni solankowej. Tężnia solankowa w istotny sposób przyczyni się do 

uatrakcyjnienia oferty naszego miasta oraz wprowadzi dodatkową usługę promującą zdrowy styl życia 

mieszkańców. Szczególnie jest to ważne dla nas mieszkańców woj. Śląskiego narażonych na 

zanieczyszczenia powietrza, hałas oraz różne negatywne czynniki środowiskowe. Wnioskowana tężnia 

powinna być zbudowana z drewna i gałęzi tarniny służących do zwiększenia stężenia soli w solance. 

Użyta w tężni przepływająca solanka wykazuje niezwykłe właściwości lecznicze dla dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych i seniorów. Zawiera ponad 80 pierwiastków niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu, których brak lub niedobór prowadzi do wielu groźnych chorób. Pierwiastki 

występujące w przepływającej solance łatwo są wchłaniane przez komórki organizmu ludzkiego i 

poddane procesowi metabolizmu. Dodatkowo unikalny mikroklimat powstający w wyniku wykorzystania 

naturalnych właściwości że pływającej solanki, będzie sprzyjał odpoczynkowi, regeneracji organizmu i 

poprawie stanu zdrowia mieszkańców Raciborza i okolic. Dzięki temu osoby korzystające z tężni nasycą 

się mikroelementami i biopierwiastkami mającymi bardzo pozytywny wpływ na zdrowie oraz 

samopoczucie. Można powiedzieć, że zaproponowana tężnia będzie dla mieszkańców ogromnym 

inhalatorem.

Klimat panujący wokół tężni odbudowuje i wzmacnia mechanizmy obronne 

organizmu. Udowodniono, że 50 minutowy seans dostarcza do organizmu 

tyle dobroczynnych pierwiastków ile kilkudniowy pobyt nad morzem. Dlatego 

regularne wizyty w znacznym stopniu poprawiają kondycję zdrowotną osób 

korzystających z tężni. 

Z tężni mogą korzystać wszyscy, 

bez ograniczeń wiekowych. 

Pobyt wokół tężni jest korzystny 

zarówno dla osób starszych, 

młodzieży, dzieci i niemowląt, a 

także dla kobiet w ciąży i 

przyszłych noworodków. Z tężni 

mogą korzystać zorganizowane 

grupy seniorów, klasy szkolne, 

przedszkola oraz osoby 

indywidualne. 

wypoczynkowa,

zdrowotna
300 000,00

Odrzucono, brak protestu

§2 ust. 2 pkt 4 koszt utrzymania i eksploatacji 

niewspółmierny

§2 ust. 2 pkt 6 mała tężnia nie wpisuje się w 

politykę miasta

Projekt może być rekomendowany do realizacji w 

ramach  ustawowego budżetu gminy



Łączna wartość pozytywnie zweryfikowanych projektów lokalnych: 750 137,45

Zwrot do puli środków ogólnomiejskich: 310 652,55

1.

Wokół boiska - 

porządki i 

modernizacje

Teren boiska LKS 

Brzezie,

działka nr 273/57,

ul. Brzeska 54a

Projekt zakłada: A)  utwardzenie nawierzchni na terenie LKS Brzezie na obszarze ok 200 m.kw, od 

strony czoła budynku szatni poprzez przygotowanie podłoża i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 

8 cm wraz z obrzeżem. B) zakup garażu blaszanego o wym. 3m*5m do przechowywania sprzętu 

używanego przy pielęgnacji boiska 9kosiarka samojezdna, kosiarki ręczne, kosy, itp.)C) zakup 24 

zestawów stołów biesiadnych wykorzystywanych przy organizacji festynów, spotkań drużyny, imprez 

organizowanych przez sąsiadujące przedszkole itp. Budynek szatni nie posiada pomieszczenia 

gospodarczego mogącego pomieścić traktor do koszenia, kosiarki, kosy, który to sprzęt musi być 

przechowywany w prywatnych domach, co jest niewygodne i niepraktyczne. Zakup stołów biesiadnych 

jako wyposażenia niezbędnego do zakupionego w tym roku namiotu festynowego. 

Po opadach deszczu na terenie wokół szatni tworzy się błoto, podczas 

upałów bardzo się kurzy. Wybrukowanie terenu zapobiegłoby tym 

zjawiskom.

Projekt ma służyć zawodnikom, 

sympatykom LKS-u, 

mieszkańcom dzielnicy Brzezie 

oraz przybyłym gościom.

porządkowa, 

organizacyjna, 

sportowa, 

społeczna

29 660,00 Przyjęto do realizacji

2. Plac rekreacyjny

Plac ćwiczeń za 

remizą OSP 

Racibórz -Brzezie, 

ul. Bitwy Olzańskiej 

28, działak nr 398

OSP Racibórz- Brzezie posiada własny plac znajdujący się za remizą, ale niestety nawierzchnia tego 

placu jest trawiasta i nierówna, co znacznie utrudnia bezpieczne korzystanie z niego nawet przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych, bo w przypadku opadów deszczu robi się tam prawdziwe 

bajorko. Wyrównanie i utwardzenie części tego placu pozwoli wyeliminować te utrudnienia, a 

jednocześnie uzyskamy równe i twarde podłoże na ustawienie stolików i ławek podczas organizowania 

różnego rodzaju spotkań, imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych, organizowanych przez 

mieszkańców naszej dzielnicy, skupionych w takich organizacjach jak: Klub Emerytów, uczniowie Szkoły 

Podstawowej oraz Przedszkola, członków LKS Brzezie i innych. Projekt zakłada zaprojektowanie i 

wykonywanie utwardzenia placu poprzez wybrukowanie z kostki betonowej około 280 m2 powierzchni 

oraz zakup i dostawę traktora kosiarki do porządkowania pozostałej części placu, która wynosi prawie 

6500 metrów kwadratowych.

W dzielnicy Brzezie nie ma placu przystosowanego do przeprowadzania 

dużej imprezy rekreacyjno - sportowej wraz z miejscem dla odpoczynku.

Plac za remizą będzie miejscem 

spotkań mieszkańców Brzezia i 

okolicy, skupionych w takich 

organizacjach jak: OSP Brzezie, 

Klub Emerytów, uczniowie LKS 

Brzezie i innych.

sportowa, 

społeczna, 

imprezowa

46 500,00 Przyjęto do realizacji

3.
Budowa alejek typu 

parkowego

Plac zabaw 

ul. Osiedleńcza 

(Ocice)

Celem projektu jest budowa alejek na placu zabaw przy ul. Osiedleńczej w Raciborzu. Projekt ma 

częściowo opierać się na już istniejących ścieżkach. Alejki mają okalać teren placu zabaw z trzech stron, 

łącząc jednocześnie oba wejścia – od furtki do bramy ( zał. nr 2). Długość alejek to ok. 110 metrów, a 

szerokości 2,5 metra. Alejki mają być odpowiedniej gładkości, tak aby można było bezpiecznie wygodnie 

jeździć na rolkach i deskorolce, a mamy z dziećmi mogły swobodnie spacerować wózkami. Dodatkowo 

pragniemy zamontować przy alejce 4 ławki z oparciem, tak aby można na nich przysiąść i np. poczytać 

książkę/ gazetę, przy okazji mieć na oku bawiące się dzieci. Teren placu zabaw to piękny „mini park”. 

Mogły bardziej służyć mieszkańcom, gdyby został należycie urządzony, wyposażony i sprzątany. 

Budowa alejek oraz montaż ławek, pozwoliłyby wielu mieszkańcom miło i kulturalnie spędzić czas na 

własnym osiedlu.

Budowa alejek zwiększy atrakcyjność placu zabaw oraz ułatwi życie 

mieszkańcom. Będzie doskonałym udogodnieniem dla rodziców z dziećmi w 

wózkach oraz dla małych dzieci.

Projekt służyć będzie dzieciom i 

młodzieży dzielnicy Ocice, a 

także innym mieszkańcom, 

poszukującym miejsca do 

odpoczynku i aktywności 

sportowej.

sportowa, 

rekracyjna, 

społeczna

60 424,00 Przyjęto do realizacji

4.
Ocickie centrum 

multimedialne

Filia nr 3 MiPBP

ul. Tuwima 1

Projekt zakłada stworzenie centrum multimedialnego poprzez zakup komputerów stacjonarnych, 

laptopów, tabletów, czytników e-book, tablicy interaktywnej, projektora z ekranem czy klocków LEGO do 

programowania. Wszystkie ww. urządzenia pozwolą na organizację zajęć kulturalno- edukacyjnych z 

wykorzystaniem nowinek technologicznych: spotkań dla najmłodszych, lekcji bibliotecznych, kursy 

programowania dla dzieci, jak i działania skierowane do wszystkich grup wiekowych: Interaktywny klub 

odkrywcy/ podróżnika, nauka języków obcych, robotyka LEGO itp. Projekt jest skierowany do wszystkich 

grup wiekowych i ma za zadanie również interakcję lokalnej społeczności. W ramach projektu 

realizowane będą również działania edukacyjne skierowane do dorosłych i seniorów np. podstawowy 

kurs komputerowy. Projekt zakłada także wspólne działania międzypokoleniowe: najmłodsi-seniorzy.

Projekt ma za zadanie umożłiwić mieszkańcom dzielnicy dostęp do 

komputerów i Internetu. Zakupione sprzęty wzbogacą ofertę biblioteki, 

pozwolą na organizację zajęć kulturalno - edukacyjnych z wykorzystaniem 

nowinek technologicznych.

Projekt jest skierowany do 

wszystkich grup mieszkańców 

Ocic, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci 

uczęszczajacych do szkoły 

podstawowej w Ocicach oraz 

dorosłych i seniorów

integracyjna, 

edukacyjna, 

kulturalna, 

usługowa

60 119,00 Przyjęto do realizacji

5.

Termoizolacja 

stropodachu w 

budynku przy ul. K. 

Makuszyńskiego 1

ul. Makuszyńskiego 

1, działka nr 473/2

Budynek szkolny mieści się przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 1 w Sudole. To sporych rozmiarów 

kompleks oświatowy, który został zmodernizowany w latach 80-tych. Stan techniczny obiektu ogólnie 

dobry pod względem konstrukcyjnym i użytkowym. Jedynie budynek łącznika, który wymaga po latach 

modernizacji stanowi problem – przeciekający dach. W czasie obfitych opadów deszczu czy śniegu w 

kilku miejscach dach przecieka. Dlatego zmiana pokrycia dachowego i jego termoizolacja rozwiązałyby 

problem. Termoizolacja styropianem EPS 200 pozwala na optymalne wydatkowanie energii potrzebnej 

do ogrzania budynku zmniejszają starty ciepła a latem klimatyzację. Pokrycie dachu membraną dachową 

czyni dach bardziej bezpieczny i wytrzymały.

Dzięki realizacji projektu zostaną zmniejszone koszty ogrzewania budynku, 

zwiększy się bezpieczeństwo osób znajdujacych się w budynku dlatego, że 

woda nie będzie już zalewała ścian.

Z projektu w pierwszej kolejności 

skorzystają dzieci uczęszczajace 

do szkoły a także ich rodzice i 

pracownicy a nawet inni 

mieszkańcy dzielnicy Sudoł

bezpieczeństwa

ekonomiczno-

eksploatacyjna

57 204,00 Przyjęto do realizacji

6.

Remont ubikacji 

męskiej i wymiana 

drzwi wejściowych

Hala Sportowa LKS 

Studzienna

ul. Urbana 5a

Wraz z zarządem LKS-u Studzienna mamy zamiar wymienić drzwi wejściowe do hali sportowej. Stare 

drzwi zostały zainstalowane w budynku z 1998 r. jak została budowana i oddana do użytku. Drzwi są 

wykonane z drewna, nie są ocieplone. W tamtych czasach nie było możliwości zainstalowania innych, 

lepszych. Mija prawie dwadzieścia lat ich użytkowania. Po tych latach używania drzwi są już zużyte. 

Mamy problemy z ich zamykaniem, a zimą duże ilości ciepła uchodzą na zewnątrz. Postanowiliśmy wraz 

z zarządem LKS-u Studzienna wymienić je na nowe, ładne, ocieplane i zabezpieczające przed 

włamaniem. Podobna sprawa jest z remontem ubikacji męskiej, w której armatura sanitarna jest zużyta i 

starej generacji. Nie ma możliwości oszczędzania wody podczas spłukiwania. Drzwi do ubikacji są 

zużyte, zdeformowane. Kafelki same odpadają od ścian, gdyż mają co najmniej 20 lat. W naszym 

obiekcie jest zainstalowana ścianka wspinaczkowa. Czynna jest codziennie oprócz niedziel. Ma spore 

zainteresowanie, więc przewija się trochę ludzi, dlatego postanowiliśmy wyremontować także ubikację 

męską, aby nabrała odpowiedniego wyglądu i miała odpowiednie standardy na nasze czasy. Ludowy 

Klub Sportowy organizuje różne imprezy sportowe: np. turniej piłki im. Zbigniewa Oszka,  ogólno-

społeczne jak festyny sportowe, szkolne, a także dożynki miejskie i powiatowe. Dlatego zaplecze 

sanitarne powinno być na odpowiednim poziomie. W wyżej wymienionych imprezach biorą udział ludzie 

z miasta Racibórz, powiatu Raciborskiego i województwa Śląskiego.

Urządzenia są w złym stanie, należy je wymienić na nowe, bardziej 

funkcjonalne i oszczędne.Kafelki zaczynają odpadać, drzwi nieocieplone się 

rozpadają.

Ubikacje służom sportowcom 

LKS Studzienna, jak również 

osobom korzystajacym ze 

ścianki wspinaczkowej oraz 

mieszkańcom, którzy 

uczestniczą w różnych 

imprezach (festyny, dożynki, 

zebrania)

sportowa, 

wypoczynkowa, 

usługowa

14 500,00 Przyjęto do realizacji

Łączna przydzielona pula srodków finansowych: 1 060 790,00

PROJEKTY LOKALNE



7.

Remont 

pomieszczeń remizy 

strażackiej w 

Raciborzu - Miedoni

Remiza OSP 

Miedonia

ul. Podmiejska 21

Pomieszczenie remizy OSP Miedonia służą całej dzielnicy Miedonia. W ciągu roku są tu organizowane 

szkolenia, pogawędki, spotkania z władzami lokalnymi i różne imprezy integracyjne. Ważne jest 

bezpieczeństwo osób, które korzystają z tych pomieszczeń. Dlatego potrzebna jest wymiana instalacji 

elektrycznej, odmalowanie ścian w poszczególnych pomieszczeniach i wymiana, bądź naprawa podłogi 

drewnianej. Powyższa inicjatywa jest skierowana do wszystkich mieszkańców dzielnicy Miedonia nie 

tylko członków OSP. Podwyższy to estetykę, wygląd i komfort pomieszczeń co spowoduje jeszcze 

większe zainteresowanie osób chcących zorganizować spotkania, uroczystości dla mieszkańców w tym 

dzieci i emerytów.

Stworzenie bezpiecznego miejsca integrowania się społeczeństwa w 

dzielnicy Miedonia, obecny stan pomieszczeń nie odpowiada standardom.

Projekt jest kierowany do 

wszystkich mieszkańców 

dzielnicy Miedonia.

sportowa,

wypoczynkowa,

integracyjna

64 680,00 Przyjęto do realizacji

8.

Zakup agregata 

prądotwórczego na 

bosiko pod 

"Łężczokiem"

Boisko piłkarskie 

klubu LKS 07 

Markowice 

ul. B. Chrobrego 

pod "Łężczokiem"

Agregat prądotwórczy do 12 KW, jednofazowy AN-15000E3 10KW zabudowany. Przeznaczony z myślą 

o boisku Klubowym pod „Łężczokiem” ul. Bolesława Chrobrego. Zakup urządzenia stwarza klubowi 

większe możliwości do działania i rozwoju poprzez podniesienie, poprawę warunków sportowo-

rekreacyjnych obiektu, poprawę bezpieczeństwa na obiekcie i wokół niego poprzez bieżące naprawy i 

modernizację, stworzenie lepszych i bezpiecznych warunków do uprawiania piłki nożnej.  Daje również 

możliwości organizowania imprez sportowo – rekreacyjnej, zdrowotnych i wypoczynkowych na tle 

wspaniałego krajobrazu „Łężczoka”. Zakup agregata stwarza również możliwości organizowania imprez 

sportowo – rekreacyjnych dla społeczności lokalnej. Zabezpieczenie obiektu przed zwierzyną leśną. 

Ponadto z oferty sportowo – rekreacyjnej Klubu korzysta co roku ok. 2500 mieszkańców dzielnicy jako 

kibice czy uczestnicy imprez sportowo – rekreacyjnych.

Boisko pod „Łężczokiem” jest oddalone od ostatnich zabudowań przeszło 

400 metrów. W perspektywie nie ma szans na doprowadzenie prądu, 

mediów do boiska. Obiekt wymaga stałych prac naprawczych i 

konserwatorskich. Brak argregata prądotwórczego sprawia wiele problemów 

natury technicznej. Obecnie jesteśmy na etapie modernizacji boiska.

Projekt służyć będzie grupie ok. 

75 osób skaldających się z 

dzieci i młodzieży oraz 

mieszkańców dzielnicy 

Markowice uczestniczących w 

zajęciach i zawodach 

sportowych.

sportowa, 

zdrowotna, 

wypoczynkowa, 

integracyjna

9 999,00 Przyjęto do realizacji

9.

Doposażenie 

biblioteki w dzielnicy 

Markowice

Filia nr 10 MiPBP 

ul. Jordana 6

Filia Publiczno- Szkolna nr 10 Markowice raciborskiej biblioteki od lat pełni rolę ośrodka kultury w tej 

dzielnicy miasta. Tylko w 2016 roku w filii zorganizowano 84 wydarzenia (lekcje biblioteczne, spotkania, 

warsztaty), w których udział wzięło około 1600 osób. Zgłaszany projekt zakłada doposażenie Filii 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu poprzez zakup projektora multimedialnego, 

ekranu sufitowego i komputera. W związku z reformą szkolnictwa, od nowego roku szkolnego Filia 

Publiczno-Szkolna nr 10 zostaje przeniesiona do mniejszego pomieszczenia. Zakup wyżej 

wymienionego sprzętu pozwoli na dalszą realizację zadań oświatowo-Kulturalnych biblioteki. Projektor 

multimedialny posłuży zwłaszcza dzieciom z przedszkola i szkoły podstawowej w Markowicach, ale 

również wszystkim mieszkańcom dzielnicy, chociażby przy organizacji imprez kulturalnych.

Zakupiony sprzęt jest niezbędny do realizacji zadań oświatowo – 

kulturalnych biblioteki, która od nowego roku szkolnego zostaje 

przeniesiona do mniejszego pomieszczenia. Również zakup lektur 

szkolnych jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówki według 

nowego programu nauczania.

Na realizacji projektu skorzystają 

przede wszystkim uczniowie 

szkoły podstawowej w 

Markowicach oraz wszyscy 

mieszkańcy dzielnicy 

Markowice.

edukacyjna, 

kulturalna, 

społeczna

5 800,00 Przyjęto do realizacji

10.

Wyposażenie 

zaplecza OSP w 

meble do zabudowy

OSP Racibórz - 

Markowice

ul. Arki Bożka 20a

Zaplecze socjalne umieszczone na I piętrze, to przestrzeń w naszej remizie, która jest integralną częścią 

wszystkich innych pomieszczeń.  Stanowi główne pomieszczenie przygotowania wszelkich spotkań, 

imprez, uroczystości czy oficjalnych wizyt. Zaplecze  jest pośrednim  miejscem obsługi uroczystości 

przez firmy cateringowe, przygotowania odpowiednich naczyń czy na koniec do złożenia wszystkiego.  

W codziennym życiu strażaków, służy integracji.  Jest to miejsce, do którego szybko się przyzwyczajamy 

chociażby ze względu na dużą ilość czasu, który w nim spędzamy, dlatego powinno być funkcjonalne i 

przyjazne. Głównym celem projektu jest wyposażenie przedmiotowego zaplecza socjalnego w meble do 

zabudowy, tak by zadbać o odpowiednie ustawienie sprzętów. Takie rozwiązanie zapewni ergonomiczne 

rozplanowanie przestrzeni. Dzięki temu ilość miejsc do przechowywania rzeczy, naczyń itp.  zostanie 

maksymalnie zagospodarowana, a także można się będzie w niej swobodnie poruszać. Rozwiązanie 

zapewni porządek i ułatwi utrzymanie.

Z budynku OSP korzystamy wszyscy. Bardzo istotnym jest więc fakt, aby 

wszystkie rzeczy potrzebne do przygotowania spotkania, imprezy, były 

dostępne w jednym miejscu. Do tej pory naczynia i sprzęty znajdują się w 

różnych pomieszczeniach, co jest kłopotliwe dla strażaków i korzystających 

z remizy OSP.

Realizacja projektu służyć 

będzie wszystkim mieszkańcom 

dzielnicy oraz innym osobom 

chcącym skorzystać z zaplecza 

remizy.

integracyjna, 

organizacyjna, 

usługowa

4 310,00 Przyjęto do realizacji

11.
Siłownia pod 

chmurką

ul. Jordana 6,

dz. nr 1149

W świecie pełnym komputerów, a co za tym idzie braku aktywności fizycznej i ograniczonych kontaktów 

interpersonalnych, budowa plenerowej siłowni pod chmurką jest szansą na aktywne spędzanie wolnego 

czasu z korzystnym wpływem na stan zdrowia. Projekt przewiduje utworzenie miejsca rekreacyjno – 

sportowego, na którym zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń siłowych bez względu na stopień 

sprawności fizycznej. Ma powstać miejsce, gdzie osoby w różnym wieku mogłyby miło i przyjemnie 

spędzić czas łącząc go z szeroko pojętą rekreacją, atrakcyjną zarówno dla młodzieży, osób w podeszłym 

wieku oraz całych rodzin z dziećmi. Usytuowanie urządzeń do ćwiczeń fizycznych dostępnych za darmo 

w niemalże każdej chwili sprawi, iż aktywna, nowoczesna i atrakcyjna forma ruchu, z czasem stanie się 

naturalną potrzebą spędzania wolnego czasu, a także będzie to miejsce do zacieśniania więzi 

osobowych. Siłownia dla seniora będzie obejmować zestaw trwałych urządzeń do ćwiczeń, składający 

się z dziesięciu certyfikowanych stanowisk: orbitrek / biegacz, wyciskanie / ściąganie, ławeczka / 

prostownik pleców, prasa nożna / wioślarz, talia / wahadło. Zyskają na tym nie tylko nasze mięśnie, ale 

także cały organizm – lepsze dotlenienie powoduje zwiększoną wydolność, co z kolei przekłada się na 

lepsze wyniki sportowe. Dodatkowo będą dwie ławki jednostronne do odpoczynku, które uzupełnią 

kompleksowy charakter obiektu. Teren pod urządzeniami zostanie wyłożony kostką betonową szarą i 

czerwoną, zapewniając estetyczną, stabilną i bezobsługową powierzchnię. Charakter obiektu oraz jego 

kompleksowa oferta spowoduje, że wielu mieszkańców, bez względu na możliwości fizyczne kondycję i 

wiek, chętnie skorzysta z tego typu rekreacji oraz sprawi, że miejsce to będzie sportową wyspą wśród 

mieszkańców dzielnicy Markowice. Projekt zakłada wykonanie bezpiecznej nawierzchni, transport i 

montaż urządzeń do ćwiczeń. Dodatkowym atutem projektu jest to, że jest on dostępny dla wszystkich 

chętnych 12 miesięcy w roku.

Budowa siłowni plenerowej zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu 

całą społeczność lokalną. Mamy już plac zabaw, boisko szkolne, brakuje 

nam miejsca, w którym też i seniorzy mogliby aktywnie spędzić swój wolny 

czas. Utworzenie takiego miejsca również dla naszych starszych 

mieszkańców to szansa dla wszystkich na zdrowie i radosne życie.

Projekt skierowany jest przede 

wszystkim do młodzieży, 

dorosłych oraz seniorów. Służyć 

ma wszystkim mieszkańcom 

dzielnicy Markowice bez 

względu na wiek i płeć. Główną 

myślą jest stworzenie 

przestrzeni, dającej możliwość 

ćwiczenia na świeżym powietrzu 

w niedalekiej odległości od 

miejsca zamieszkania.

sportowa, 

wypoczynkowa, 

zdrowotna, 

integracyjna

51 991,45 Przyjęto do realizacji

12.

Kącik czytelniczy w 

bibliotece przy ul. 

Żorskiej

Filia nr 8 MiPBP

ul. Żorska 2

Projekt zakłada utworzenie kącika czytelniczego w pomieszczeniu biblioteki poprzez zakup mebli 

wypoczynkowych i biurowych oraz utworzenie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla 

czytelników i mieszkańców dzielnicy. W pomieszczeniach biblioteki odbywają się cykliczne spotkania 

czytelników dorosłych oraz liczne zajęcia dla uczniów współpracujących szkół i dzieci z zaprzyjaźnionych 

przedszkoli, stąd potrzeba rozbudowania bazy czytelniczo-rekreacyjnej. Projekt zakłada również 

uzupełnienie księgozbioru filii o nowe tytuły lektur szkolnych przewidzianych w zmienionej podstawie 

programowej dla szkół podstawowych. W ramach współpracy ze szkołami, głownie ze Szkołą 

Podstawową 18, z którą jesteśmy ściśle powiązani księgozbiorem i realizacją programu edukacyjno-

czytelniczego, będziemy zobligowani do częściowej wymiany kanonu lektur obowiązujących już od 

września bieżącego roku.

Utworzenie kącika czytelniczego posłuży wszystkim mieszkańcom dzielnicy, 

chcącym skorzystać z bezpłatnego dostępu do komputerów z Internetem a 

zakup mebli wypoczynkowych wpłynie pozytywnie na komfort korzystania z 

biblioteki. Zakup lektur szkolnych jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania placówki według nowego programu nauczania.

Kącik czytelniczy będzie 

przeznaczony dla wszystkich 

użytkowników biblioteki i 

mieszkańców dzielnicy. Z 

nowych lektur szkolnych 

skorzystaja głównie uczniowie 

szkoły podstawowej przy ul. 

Żorskiej.

wypoczynkowa, 

edukacyjna, 

kulturalna, 

integracyjna

19 000,00 Przyjęto do realizacji



13.

Modernizacja 

osiedlowego placu 

zabaw

Plac zabaw oraz 

boisko przy ul. H. J. 

Zamoyskiego i ul. 

H.J. Chodkiewicza

Zaproponowany do realizacji projekt lokalny ma za zadanie służyć mieszkańcom osiedla oraz dzielnicy. 

Istniejący na osiedlu plac zabaw wymaga modernizacji przez naprawę i odświeżenie istniejących 

urządzeń zabawowych, ławek, tablic i podestów do piaskownicy, montaż dodatkowych urządzeń oraz 

wymianę obecnej nawierzchni żwirowej na bezpieczną kolorową nawierzchnie z gumy. Dodatkowo w 

pobliżu placu zabaw mieszkańcy chcą utworzenia mini boiska do gry w bule i odpowiedniego 

zagospodarowania przestrzeni zielonej przy istniejącym placu zabaw. Jednocześnie zdają sobie sprawę 

z tego, że w późniejszym okresie realizacja zadania publicznego może wymagać korekty zadania. Nasz 

osiedlowy plac zabaw postrzegany jest przez mieszkańców jako lokalny zasób i dobro wspólne, które ma 

wpływ na atrakcyjność dzielnicy, chęć zamieszkania nowych lokatorów, w tym szczególnie młodych 

rodzin z dziećmi. Cecha naszego placu jest dostępność i otwartość dla każdej grupy wiekowej i o każdej 

porze dnia oraz tygodnia. Korzystanie z placu zawsze będzie bezpłatne i umożliwi bezpieczną zabawę 

pod okiem osób dorosłych. Obecny wygląd placu zabaw nie jest zadowalający i w ocenie mieszkańców 

wymaga zmian,  które zapienią atrakcyjność i bezpieczeństwo dzieciom. Po pierwsze mieszkańcy chcą 

w ramach projektu wymiany nawierzchni żwirowej na bezpieczną z kolorowej gumy. Żwir z placu może 

dosypany do nawierzchni żwirowej przy osiedlowej siłowni pod chmurką. Po drugie naprawę i 

odświeżenie istniejących urządzeń zabawowych, ławek, tablic i podestów do piaskownicy, itp. Po trzecie 

montaż urządzeń jak bujaki lub mini karuzela lub huśtawka wahadło lub urządzenie sprawnościowe lub 

siedzisko tulipan, itp. Po czwarte  umiejscowienie przy placu zabaw mini boiska do gry w bule oraz 

nowych nasadzeń ozdobnych drzew lub krzewów.

Potrzeba modernizacji osiedlowego placu zabaw wynika z postulatów 

mieszkańców osiedla i dzielnicy. Obecnie z uwagi na małą atrakcyjność 

tego miejsca, dzieci i rodzice zmuszeni są korzystać z nowych placów np.: 

przy Szkole Podstawowej nr 18 i Przedszkola 26. 

Z placu zabaw będą korzystać 

wszyscy mieszkańcy, bez 

ograniczeń wiekowych, a w 

szczególności dzieci i ich 

rodzice. Nowe i wyremontowane 

urządzenia zapewnią młodszym 

bezpieczeństwo oraz atrakcyjną 

zabawę. Powstałe boisko do gry 

w bule będzie sprzyjało 

integracji lokalnej społeczności i 

w sposób pożądany 

zagospodaruje czas wolny.

zabawowa, 

sportowa
97 700,00 Przyjęto do realizacji

14.
Stół do gry w tenisa 

stołowego

ul. Miechowska,

działka nr 3145/63

Projekt polega na doposażeniu placu zabaw w „parkowy” stół tenisa stołowego. Stół będzie 

zamontowany na stałe na podłożu z kostki brukowej w sąsiedztwie placu zabaw. Stół będzie 

wyposażony w siatkę stalowa nierdzewną, zamocowaną na stałe. Projekt polega na: uporządkowaniu 

terenu (wyrównanie i utwardzenie terenu pod montaż „parkowego” stołu do tenisa stołowego, położenie 

trawnika), wyposażenie terenu w „parkowy” stół do tenisa stołowego. Stół PARK marki Cornilleau to 

najwyżej jakości, wytrzymały stół zewnętrzny – idealny do zamontowania w miejscach publicznych, 

parkach, boiskach szkolnych czy ośrodkach wypoczynkowych. Wykonany z produktów najwyższej 

wytrzymałości i odporności. Stół jest wysoce wodoodporny, ognioodporny (poziom M2), odporny na 

wstrząsy i uderzenia a dodatkowo na przejawy wandalizmu takie jak np. malowanie farbami. Specjalna 

antyrefleksyjna powłoka blatu Mattop gwarantuje komfort gry. Stół jest wyposażony w stalową siatkę: 

bezpieczną, wykonaną ze stali ocynkowanej, wodoodporną, niepalną oraz nie toksyczną.

Montaż "parkowego" stołu do tenisa stołowego poszerzy ofertę rekreacyjną 

skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych przez co poprawie ulegnie 

standard życia mieszkańców osiedla. Będzie to kontynuacja rozpoczętego w 

poprzednim roku projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miechowskiej.

Projekt będzie służył ogółowi 

mieszkańców: dzieciom, 

młodzieży, dorosłym.

sportowa, 

edukacyjna, 

wypoczynkowa, 

zdrowotna

11 700,00 Przyjęto do realizacji

15.

Integracja i edukacja 

mieszkańców 

osiedla Obora

ul. Markowicka 1, 

osiedle Obora

W ramach projektu „Integracja i edukacja mieszkańców osiedla Obora” kontynuowana będzie 

działalność świetlicy na terenie kempingu. W świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne, dzieci grają i 

bawią się z animatorem. Dzięki funduszom uzyskanym z „budżetu obywatelskiego” działania te będą 

kontynuowane. Zakupione zostaną materiały plastyczne i edukacyjne, niezbędne do prowadzenia zajęć 

z dziećmi. W tym roku dzieci pojadą do Aquaparku oraz w okresie letnim będą korzystały z basenu na 

Oborze. Zaplanowane są również wyjścia do Sali zabaw, połączone z poczęstunkiem. Jak w 

poprzednich latach z uzyskanych funduszy zatrudniony zostanie animator dbający o bezpieczeństwo, 

zabawę i naukę dzieci. Aby integracje naszych mieszkańców poszerzyć o rodziców i osoby starsze, w 

okresie letnim na kempingu na osiedlu Obora odbędzie się festyn rodzinny, wypełniony atrakcjami np. 

ognisko, gry i zabawy dla dzieci, oprawa muzyczna, poczęstunek.

Ponieważ przez dwa ostatnie lata funkcjonowania świetlicy, stała się ona 

miejscem spotkań, zabaw i nauki dzieci z naszego osiedla. Dzieci chętnie 

uczestniczą w zajęciach i rozwijają swoje umiejętności działania w grupie. 

Festyn rodzinny umocni integrację osób tu mieszkających.

Projekt będzie słyżył dzieciom 

od wieku przedszkolnego do 

nastoletniego, poprzez 

spotkania w osiedlowej świetlicy. 

Poprzez festyn skorzystają 

rodzice małych dzieci oraz 

mieszkańcy, którzy na co dzień 

nie mają wielu możliwości do 

spotkania się w szerszym 

gronie.

rekreacyjna, 

edukacyjna, 

społeczna

22 670,00 Przyjęto do realizacji

16.

Centrum 

multimedialne dla 

mieszkańców 

dzielnicy Płonia

Filia nr MiPBP

ul. Sudecka 2

Filia Publiczno-Szkolna nr 5 Płonia raciborskiej biblioteki od lat pełni role ośrodka kultury w tej dzielnicy 

miasta. Tylko w 2016 roku w filii zorganizowano 68 wydarzeń (lekcje biblioteczne, spotkania, warsztaty), 

w których udział wzięło około 1000 osób. Składany projekt zakłada stworzenie centrum multimedialnego 

z dostępem do stanowisk komputerowych dla uczniów szkoły i mieszkańców dzielnicy, szczególnie 

nieposiadającym komputerów z dostępem do Internetu w domu. Użytkownicy będą mogli skorzystać 

także z urządzenia wielofunkcyjnego. Zakup projektora natomiast wzbogaci ofertę kulturalno–edukacyjną 

placówki. Rolety antywłamaniowe są konieczne do zabezpieczenia okien, gdyż biblioteka znajduje się na 

parterze budynku szkoły.

Projekt ma za zadanie umożliwić mieszkańcom dzielnicy dostęp do 

komputerów i Internetu. Zakupione sprzęty wzbogacą ofertę biblioteki.

Projekt posłuży wszystkim 

mieszkańcom dzielnicy Płonia, 

którzy nie mają możliwości 

skorzystaniaz Internetu w domu 

a także dzieciom 

uczęszczajacym do pobliskiego 

przedszkola i szkoły.

edukacyjna, 

usługowa, 

informacyjna

21 900,00 Przyjęto do realizacji

17.
Aktywne i wesołe 

dzieciństwo

Teren ZSP nr 3 w 

Raciborzu,

ul. Sudecka 3

Projekt składa się z dwóch części: 1. Organizacja pikniku dla dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

nr 3:  impreza ma na celu integrację dzieci, budowanie więzi wśród społeczności szkolno-przedszkolnej 

oraz miłe, atrakcyjne i radosne spędzanie wolnego czasu. Zabawa przewidziana jest czerwiec 2018r. W 

czasie pikniku zostaną zapewnione atrakcje sportowo – rekreacyjne min: „Dmuchańce”, przejażdżki na 

kucyku, pokazy tańca, gry i zabawy sportowe, konkursy Ponadto napoje i poczęstunek dla uczestników. 

Dla każdego uczestnika drobny upominek.

2.  Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

plac zabaw to miejsce doskonale znane i często uczęszczane przez mieszkańców dzielnicy z dziećmi. 

Na terenie placu pozostały miejsca niezagospodarowane, na których warto dobudować dodatkowe 

urządzenia (3 lub 4). Proponujemy montaż m.in. „Bocianiego Gniazda”, stołu do ping-ponga. Wszystkie 

urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnych z obowiązującymi 

normami. W ten sposób plac zabaw ma umożliwić dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w 

sposób bezpieczny i ciekawy.

Piknik ma na celu integrację dzieci. Odpowiada na potrzebę wspólnego 

działania i zabawy. Pozwoli na miłe i ciekawe spędzenie czasu wolnego. 

Doposażenie placu zabaw wpłynie na zwiększenie aktywności fizycznej 

przez zapewnienie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do jej uprawiania.

Plac zabaw będzie służył 

dzieciom i młodzieży z dzielnicy 

Płonia i Obora. Piknik 

przygotowany zostanie dla 

uczniów Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego nr 3.

wypoczynkowa, 

rekreacyjna, 

sportowa, 

integracyjna

26 110,00 Przyjęto do realizacji



18. Podwórko Eden

ul. Generała 

Dąbrowskiego,

działki nr 488/189, 

4826/189, osiedle 

Eden obok 

Śląskiego Oddziału 

Straży Granicznej

Projekt zakłada stworzenie osiedlowej strefy wypoczynku przyjaznej przede wszystkim dzieciom, ale 

także osobom dorosłym. Miejsce to miałoby skłaniać do wspólnych spotkań, animować dzieci do 

wspólnej zabawy i aktywności na świeżym powietrzu. Miejsce wspólnych spotkań przyczyni się do 

wspólnej integracji, oraz pomoże dzieciom w nauce kształtowania prawidłowych postaw społecznych i 

budowania prawidłowych relacji międzyludzkich w grupie rówieśników. Projekt przewiduje: 1. Stworzenie  

strefy  sprawnościowo – zręcznościowej dla dzieci wyposażonej w odpowiednie urządzenia, tj. 

trampolinę montowana na poziomie gruntu, huśtawkę podwójna, domek z zjeżdżalnią dla najmłodszych, 

oraz wielofunkcyjny sześciokąt sprawnościowy ze ścianką wspinaczkową, linami drążkami, itp. 2. 

Rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowej wokół strefy 

sprawnościowej, wyposażenie podwórka w stół piknikowy  z planszami do gry w chińczyka i szachy, 

montaż kilku ławek i kosza na śmieci, oczyszczenie i odnowienie zaniedbanej piaskownicy, odnowienie 

trójkątnego klombu znajdującego się w centralnej części placu, uporządkowanie chaotycznie rosnącej 

roślinności i wykonanie nowego nasadzenia krzaków i kwiatów ozdobnych. Całość stworzy estetyczny i 

funkcjonalny obszar zachęcający do wyjścia na zewnątrz, wspólnych spotkań, zabawy i odpoczynku dla 

dzieci i dorosłych niezależnie od wieku.

Obecnie na osiedlu nie ma strefy rekreacyjno – zabawowej, nie ma ławek, a 

wskazany teren jest zaniedbany i niewykorzystany. Dzieci nie mają miejsca, 

gdzie mogą bezpiecznie spędzać czas wolny. Realizacja projektu spełni 

oczekiwania rodzin z dziećmi, poprawi standard  życia mieszkańców i 

umożliwi pełniejsze wykorzystanie potencjału tego miejsca.

Bezpośrednimi beneficjentami 

projektu będą dzieci w wieku 0-

12 lat, które mieszkają na 

osiedlu. Beneficjentami będą 

także rodzice i dorośli – 

mieszkańcy okolicznych 

wspólnot mieszkaniowych, jak 

również mieszkańcy z najbliższej 

okolicy osiedla „Eden””, którzy 

będą chcieli odwiedzić strefę 

rekreacyjną.

społęczna, 

integracyjna, 

rekracyjna, 

wypoczynkowa

120 000,00 Przyjęto do realizacji

19.

Biblioteka - 

bezpieczna i 

widoczna

Filia nr 2 MiPBP

ul. Bielska 12

Filia nr 2 Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu to miejsce pełniące 

rolę kulturalnego centrum dzielnicy Ostróg. W bibliotece działają m.in. Klub Malucha organizujący 

cykliczne tematyczne spotkania dla dzieci w wieku 1, 5 - 3 lata oraz Klub Przyjaciół Biblioteki na Ostrogu 

skupiający osoby dorosłe. Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo i komfort odbiorców spotkań i użytkowników 

biblioteki, projekt „Biblioteka – bezpieczna i widoczna” zakłada zainstalowanie barierek ochronnych na 

chodniku przed lokalem biblioteki w związku z dość ruchliwym ciągiem ulic Bielskiej oraz Przejazdowej 

oraz montaż neonu świetlnego z napisem „Biblioteka” nad drzwiami wejściowymi w celu promocji 

placówki. Projekt zakłada również doposażenie Filii nr 2 poprzez zakup klimatyzatora, rolet, komputerów 

stacjonarnych dla czytelników oraz ekranu do prezentacji multimedialnych. Wszystkie zakupione 

urządzenia zwiększą komfort i bezpieczeństwo osób korzystających z biblioteki a także posłużą 

mieszkańcom dzielnicy w działaniach kulturalno-edukacyjnych.

Projekt odpowiada na potrzeby dzieci uczęszczających do pobliskich 

przedszkoli i szkoły, którzy korzystając z oferty edukacyjno-kulturalnej 

biblioteki są narażeni na niebezpieczeństwo w drodze do i z placówki. 

Projekt ma także na celu promocję biblioteki jako miejsca przyjaznego, 

dostępnego dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Ostróg.

Projekt posłuży wszystkim 

mieszkańcom dzielnicy Ostróg, 

głównie dzieciom 

uczęszczającym do pobliskich 

przedszkoli i szkoły a także 

czytelnikom biblioteki.

informacyjna, 

promocyjna, 

bezpieczeństwa

27 500,00 Przyjęto do realizacji

20. Zwierzęta Brzechwy
Przedszkole nr 15,

ul. Kowalska 1

Projekt będzie przedstawiał figury zwierząt naturalnej wielkości. Przy zwierzętach znajdować się będzie 

słup multimedialny zasilany panelem fotowoltaicznym oraz powerbank jako magazyn energii + 

fundament betonowy, panel z wyświetlaczem + przyciski na pulpicie słupka. Słupek 3 m wysokości + 

panel fotowoltaiczny. Zamontowany układ audio mp3 z możliwością wgrywania plików dźwiękowych. Z 

funkcją uśpienia i wybudzenia po naciśnięciu przycisku + programowanie godzin pracy. Zwierzęta będą 

dekoracją i wizytówką przedszkola, na panelu pod zdjęciem każdego zwierzęcia przycisk uruchamiający 

fragment wiersza Brzechwy "Zoo", dopasowany do zwierzęcia. Dodatkowo przycisk uruchamiający cały 

wiersz "Zoo".

Będzie nawiązywał do patrona przedszkola, będzie uczył dzieci bajek o 

zwierzętach w formie zabawy. Zwierzęta będą wizytówką przedszkola.

Projekt będzie służył dzieciom 

jako element dekoracyjny i 

naukowy. Corocznie projekt 

służyłby minimum 100 dzieci.

edukacyjna, 

dekoracyjna
35 624,00

Odrzucono, brak protestu

§ 2 ust. Pkt 6 Brak zgodności z planem 

zagospodarowania przestrzennego,

21. Oświetlenie solarne ul. Górna

Projekt przewiduje zakup i instalację solarnego oświetlenia drogowego w dzielnicy Ocice przy ul. Górnej. 

Jest to droga bardzo często uczęszczana przez pieszych oraz rowerzystów. Projekt zakłada zakup 7 

lamp solarnych o wysokości 4m, które charakteryzują się pracą w kilku trybach. Dane techniczne lamp: 

wysokość masztu 4m, wysokość całej lampy 4,5m, trwałość źródeł światła 50000h (co daje ok 13 lat 

użytkowania licząc 10h/dobę), moc modułu fotowoltaicznego 50W, czujnik ruchu z zasięgiem 8m. 

Rozstawienie lamp co 50m.

Projekt rozwiązuje problem braku oświetlenia przy często uczęszczanej 

przez pieszych i rowerzystów drodze

Instalacja posłuży głównie 

mieszkańcom Ocic i okolic.

bezpieczeństwa, 

komfortu
49 000,00

Odrzucono, brak protestu

'§2 ust. 2 pkt 4, §2 ust. 2 pkt 6, za wysokie koszty 

generowane w przyszłosci, sprzeczność z 

obowiazujacymi progreamami i politykami, 

oświetlenie solarne jest nieefektywne, zaś 

oswietlenie tradycyjne przekroczy określoną w 

zadaniu wartość

'§7 ust. 1 tZa mało znaków w opisie (518 ze 

spacjami), 

'§7 ust. 2 brak 5 podpisów na liście poparcia, 

22.

Zadaszony punkt 

odpoczynkowy na ul. 

Gamowskiej 

(rekreacyjna trasa 

Racibórz-Rudnik)

dzialka nr 1489 przy 

ul. Gamowskiej 

(obok punktu ujęcia 

wody)

Inwestycja polegać ma na stworzeniu zadaszonego punktu odpoczynkowego na nieoficjalnej trasie 

rekreacyjnej Racibórz – Rudnik przy ul. Gamowskiej (mniej – więcej w jej połowie). Trasa spacerowo – 

rowerowa rozpoczyna się przy raciborskim szpitalu i biegnie urokliwymi pagórkami i dolinami na zachód 

w kierunku Rudnika, docierając do stale rozbudowywanego osiedla domków jednorodzinnych. Trasa jest 

często odwiedzana przez rowerzystów, chodziarzy (nordic walking), biegaczy czy zwyczajnych 

spacerowiczów, zwłaszcza w weekendy. Proponowana lokalizacja inwestycji leży w dolinie, jest 

własnością gminy oraz bezpośrednio sąsiaduje z punktem ujęcia wody pitnej raciborskich wodociągów. 

Obecność istniejącej infrastruktury daje możliwość dostępu do innych mediów, co w przyszłości 

pozwoliłoby np. na podłączenie monitoringu. Proponowane wyposażenie punktu obejmuje: drewnianą 

wiatę, dwie ławki, stół, śmietnik oraz stojak na rower (wszystkie w/w elementy zainstalowane w sposób 

trwały do podłoża). Co więcej, projekt zakłada również pokrycie kostką betonową dojścia do wiaty od 

ulicy Gamowskiej oraz podłoża bezpośrednio pod wiatą i wokół niej (by uniknąć destrukcyjnego działania 

wody spływającej z zadaszenia). W dalszej perspektywie można by w tym miejscu zorganizować np. 

punkt czerpania wody prosto ze studni) czy miejsce na ognisko. Warto również podkreślić, że ul. 

Gamowska, nawet w jej obecnym stanie, po odpowiednim oznakowaniu mogłaby śmiało stać się częścią 

nowej trasy rowerowej czy spacerowej. Stąd też niniejszy projekt można traktować jako 

perspektywistyczny i zakładający rozwój aktywności rekreacyjnej we wskazanym rejonie.

Rosnąca potrzeba dostępu do infrastruktury rekreacyjnej blisko przyrody i 

jednocześnie w granicach miasta, rozwój oferty rekreacyjnej w zachodniej 

części miasta: potencjał ul. Gamowskiej jako popularnego, ale jeszcze 

nieoficjalnego szlaku rekreacyjnego (również dla pacjentów pobliskiego 

szpitala)

Mieszkańcy zainteresowani 

aktywnymi formami wypoczynku 

oraz spędzaniem czasu na 

świeżym powietrzu, mieszkańcy 

zarówno Starej Wsi jak i innych 

dzielnic bez ograniczeń 

wiekowych (wiata posłuży jako 

miejsce odpoczynku dla 

seniorów czy rodzin z małymi 

dziećmi, w szczególności osoby 

poszukujące możliwości 

obcowania z przyrodą.

wypoczynkowa, 

rekreacyjna, 

integracyjna, 

zdrowotna, 

krajoznawcza

30 000,00

Odrzucony, brak protestu

'§2 ust. 2 pkt 4, §2 ust. 2 pkt 6, za wysokie koszty 

generowane w przyszłosci, sprzeczność z 

obowiazujacymi progreamami i politykami



23.

"Przy trzepaku" 

Orłowiec Mysłowicka 

- Katowicka

ul. Mysłowicka, dz. 

nr 457/55

Projekt „Przy trzepaku Orłowiec Mysłowicka – Katowicka” zakłada rewitalizację zdegradowanego terenu 

byłego boiska do siatkówki. Teren ten, aktualnie zupełnie nie wykorzystany, ze względu na specyficzną 

lokalizację (bliskie sąsiedztwo dwóch bloków mieszkalnych oraz osiedlowego śmietnika) nie pozostawia 

zbyt wielu możliwości, ale jednocześnie stanowi fragment osiedla z potencjałem do zaadaptowania ta, by 

mógł służyć mieszkańcom i stanowić osiedlową atrakcję. W ramach wspomnianego projektu planuje się 

zbudować strefę aktywnego wypoczynku dla mieszkańców osiedla. Poprzez wspieranie rozwoju lokalnej 

infrastruktury, polegającej na uporządkowaniu przestrzeni wspólnej osiedla w ramach projektu 

planowane jest: przygotowanie terenu wraz z ogrodzeniem i kamienną ścieżką, umiejscowienie na 

wyznaczonym terenie małego toru przeszkód z drabinkami do aktywnego spędzania wolnego czasu 

przez mieszkańców, dwóch urządzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, a także części 

wypoczynkowej – trzech stołów z miejscami siedzącymi do gry w szachy czy chińczyka. Ponadto 

ogrodzenie terenu zostanie wykonane z wykorzystaniem zieleni, co nada wyjątkowego klimatu i 

znacząco poprawi estetykę otoczenia, odgradzając aktualnie zaniedbany i niewykorzystany teren od 

zlokalizowanego nieopodal śmietnika. Dodatkowo, realizacja projektu korzystnie wpłynie na wzrost 

aktywności okolicznych mieszkańców, co w efekcie przyczyni się do ich integracji społecznej, promocji 

spędzania wolnego czasu wspólnie na osiedlu. Rola edukacyjna i integracyjna ma szczególne znaczenie 

w dzielnicy osiedli wielorodzinnych, gdzie obserwuje się zanik więzi sąsiedzkich. Rewitalizacja 

przestrzeni wspólnej, jej uatrakcyjnienie i nadanie charakteru miejsca wspólnej aktywności służyć będzie 

podniesieniu komfortu mieszkania i odbudowywaniu więzi międzyludzkich lokalnej społeczności.

Rewitalizacja zdegradowanego i nieużytkowego terenu, podniesienie 

estetyki osiedla, nadanie wyznaczonemu terenowi funkcji integrujacej 

mieszkańców i promującej aktywne formy wypoczynku, odbudowa więzi 

międzyludzkich lokalnej społeczności.

Dzieci, młodzież, dorośli, w 

szczególności mieszkańcy 

osiedla Orłowiec i innych osiedli 

w dzielnicy Nowe Zagrody

wypoczynkowa, 

zdrowotna, 

edukacyjna, 

integracyjna, 

sportowa

71 500,00
Odrzucono, brak protestu:

'§7 ust. 2 pkt 8 Własność Skarbu Państwa

24. Plac zabaw "tyrolka" dz. nr 3713/68

Założeniem niniejszego projektu jest zagospodarowanie podwórza osiedlowego poprzez odbudowanie 

placu zabaw dla dzieci i młodzieży z kilkoma stanowiskami certyfikowanych urządzeń zabawowych oraz 

sprawnościowych, w tym postawienie zjeżdżalni linowej. Dzięki starannemu doborowi sprzętu, z placu 

zabaw będą mogły korzystać dzieci w różnym wieku. Mamy będą mogły wypocząć na ławkach, patrząc 

jak się bawią ich dzieci. Dla młodszych dzieci przewidziane są huśtawki i karuzela. Starszym z 

pewnością przypadnie do gustu wspomniana już zjeżdżalnia linowa (tak zwana „tyrolka”), betonowy stół 

do rozgrywek tenisa stołowego oraz różnego rodzaju ścianki gimnastyczne. Projekt ten zapewni 

doskonałą alternatywę dla telewizora, komputera, czy telefonu.

Dzieci wolny czas spędzają przed ekranem. Za tym idzie spadek kondycji 

fizycznej. Plac zabaw zachęca do aktywnej zabawy oraz  sprzyja budowaniu 

relacji z rówieśnikami. Użytkowanie sprzętów jest ciche i przyjazne dla 

otoczenia. Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach.

Projekt będzie słyżył dzieciom i 

młodzieży.

sportowa, 

wypoczynkowa, 

zdrowotna

49 900,00

Odrzucony, brak protestu

'§2 ust. 2 pkt 10 negatywna opinia Wspólnoty 

Mieszkaniowej Nieruchomości Łąkowa 3-3d, ktorej 

działka jest oddana w użyczenie.

25.

Utwardzenie 

nawierzchni - 

Osiedle Kossaka-

Chełmońskiego

Osiedle Kossaka - 

Chełmońskiego, 

boisko przy 

podwórku Kossaka, 

dz. Nr. 749/64

Utwardzenie nawierzchni na terenie obecnie zlokalizowanego boiska przy osiedlu Kossaka-

Chełmońskiego to projekt, którego celem jest uzupełnienie brakującego elementu architektonicznego 

Podwórka Kossaka. Poprzez rozwój infrastruktury aktualnie zdegradowany teren Osiedla Kossaka – 

Chełmońskiego stanie się funkcjonalny. Projekt „utwardzenie nawierzchni – Osiedle Kossaka-

Chełmońskiego polega na wymianie podłoża łupkowego na podłoże utwardzone, czyli takie, które jest 

odporne na warunki atmosferyczne. Dzięki realizacji projektu zarówno podczas słonecznych dni jak i 

opadów deszczu czy śniegu przy podwórkowe otoczenie zachowa estetyczny wygląd. Ponadto 

zlikwidowanie aktualnej warstwy łupkowej, na której często znajdują się odłamki szkła wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na podwórku Kossaka, a wzrost aktywności 

mieszkańców na rewitalizowanym terenie na integrację społeczną.

Odnowienie zdegradowanej nawierzchni w celu poprawienia estetyki i 

funkcjonalności Osiedla, a także poprawa bezpieczeństwa polegająca na 

likwidacji aktualnej nawierzchni łupkowej na której znajdują się kamienie i 

odłamki szkła.

Projekt będzie służył 

mieszkańcom osiedla Kossaka - 

Chełmońskiego

infrastrukturalna, 

integracyjna, 

estetyczna

120 000,00

Odrzucono,

 po rozpatrzeniu zlożonego protestu ponownie 

odrzucono

§ 2 ust. 2 pkt  11 nie można budować parkingów,

§ 2 ust. 2 pkt 4, koszty utrzymania beetonowego 

boiska/ parkingu są bezzasadne bo w pobliżu 

istnieje podobna infrastruktura


