
 

 

WYKAZ PROJEKTÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE W RAMACH PROCEDURY 

GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022 

(głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od 25 sierpnia do 15 września) 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich  900.000 zł 

 

LP
. 

Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu 

1 132 Przebudowa ścieżki 
pieszo-rowerowej przy 

ul. Płażyńskiego 

Wykonanie nowej 
nawierzchni 

(asfaltowej) ścieżki 
pieszo-rowerowej 

wzdłuż ul. Płażyńskiego. 

590 000 

2 276 Turnieje gier 
planszowych i 

komputerowych 

Organizacja 10 
jednodniowych 

turniejów, w tym 5 
turniejów gier 

planszowych i 5 
turniejów gier 

komputerowych z 
transmisją w internecie. 

310 500 

3 278 Bikepark w Parku 
Szwajcaria 

Budowa toru 
rowerowego 

pumptrack w Parku 
Szwajcaria. 

320 000 

4 279 Masaż limfatyczny dla 
pracowników 

gliwickich szpitali 

Wykonanie serii 10 
masaży limfatycznych 

dla 50 osób pracujących 
na oddziałach COVID w 
Gliwickich szpitalach i 

31 500 



będących mieszkańcami 
Gliwic. 

5 280 Montaż przewijaka dla 
osób z 

niepełnosprawnościa
mi 

Montaż przewijaka dla 
osób z 

niepełnosprawnościami 
w jednej z toalet w 

Śródmieściu 

25 000 

6 281 Turniej piłkarski dla 
dzieci i młodzieży 

Rozgrywki reprezentacji 
w piłce nożnej szkół 

podstawowych w 
poszczególnych 

rocznikach.. 

90 000 

7 282 E-przewodnik po 
mieście 

Stworzenie aplikacji na 
telefon, tablet, 

komputer pozwalającej 
mieszkańcom zapoznać 

się z ciekawymi 
miejscami w mieście. 

80 000 

8 311 Rewitalizacja 
„Okrąglaka” na placu 

Grunwaldzkim 

Odtworzenie budynku 
"Okrąglaka" przy placu 

Grunwaldzkim. 

900 000 

9 319 XGame - Platforma 
sportowa 

Zakup sprzętu 
sportowego oraz 

organizacja 
współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży z 
dzielnic Baildona, 

Kopernika i 
Szobiszowice. 

145 000 

10 321 Mnemotechniki w 
edukacji - warsztaty 

Cykl zajęć dla dzieci w 
wieku 7-13 lat z 

zakresu: kreatywnych 
technik uczenia się, 
relaksacji, treningu 

koncentracji i walki ze 
stresem. Zajęcia 

odbywałyby się w: SP-2, 
SP-6, SP-8, SP-9, SP-11, 
SP-13, SP-21, ZS-P1, ZS-
P2, ZS-P3, ZS-P5, ZS-P6, 

380 700 



ZS-P8, ZS-P12, ZS-P16, 
ZSO-4, ZSO-8, ZSO-14. 

SUMA 2 872 700  

 

 

PROJEKTY DZIELNICOWE 

PROJEKOGÓLNOMIEJSKIE 

Kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych   6 974 000 

 

Dzielnica Baildona 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 360 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 052 Modernizacja 
skweru Teodora 

Kalidego 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej modernizacji 
skweru na działce 115/2, 

obręb Politechnika, wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

(mała architektura) oraz 
wykonaniem oświetlenia. 

360 000 

2 053 Radarowe 
wyświetlacze 

prędkości na ul. 
Robotniczej i ul. 

Baildona 

Montaż radarowych 
wyświetlaczy prędkości przy 

ulicach Robotniczej i 
Baildona. 

75 000 

3 054 Rozbudowa 
placu zabaw 

przy ul. 
Hutniczej 

Rozbudowa istniejącego 
placu zabaw przy ul. 
Hutniczej. Montaż 

dodatkowych urządzeń 
zabawowych oraz 

nawierzchni bezpiecznych. 

360 000 

4 067 Warsztaty 
rękodzielnicze 

Cykl otwartych warsztatów 
rękodzielniczych dla 

mieszkańców dzielnicy 
(scrapbooking, decoupage, 

wyrób papieru i kartek, 
florystyka, majsterkowanie 
itp.), odbywających się w 

Klubie "Baildonka". 

30 000 



5 200 Aktywna 
Baildonka - 

zajęcia dla dzieci 
i dorosłych 

Organizacja warsztatów 
aktywizujących 

mieszkańców dzielnicy: 
warsztaty rękodzielnicze, 
zajęcia językowe, zajęcia 
fitness, aquaaerobik oraz 

zajęcia umuzykalniające dla 
najmłodszych. 

90 000 

6 201 Street workout 
przy ul. 

Franciszkańskiej 

Budowa strefy do street 
workout przy ul. 
Franciszkańskiej. 

300 000 

7 216 Dziecięce 
rozgrywki 
piłkarskie 

Rozgrywki ligowe 
przeznaczone dla dzieci do 

lat 12, grających w piłkę 
nożną w drużynach 

szkolnych, klubowych, jak i 
amatorskich. 

16 000 

8 317 Remont boiska 
przy ul. 

Chorzowskiej - 
Jesionowej 

Remont boiska 
zlokalizowanego na działce 
nr 213, obręb Żorek przy ul. 
Chorzowskiej - Jesionowej. 

140 000 

9 318 Mural Johna 
Baildona i 

doposażenie ZSP 
nr 6 

Doposażenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolny nr 6, 
ul. Robotnicza 6 w sprzęt 

sportowy (ergometry, 
trenażery), wymiana 

nawierzchni oraz 
doposażenie placu zabaw. 

Dodatkowo wykonanie 
muralu antysmogowego 

Johna Baildona, który 
zostanie odsłonięty podczas 

pikniku z okazji 250-lecia 
urodzin Johna Baildona. 

199 000 

      

SUMA 1 570 000 

 

 

Dzielnica Bojków 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 208 000 

 

 



LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 147 Bezpieczna 
droga do szkoły 

SP nr 8 

Wdrożenie rozwiązań 
zapewniających 

bezpieczeństwo dzieci na 
ulicy przy Szkole 

Podstawowej nr 8 w 
Gliwicach - Bojkowie. 

178 000 

2 166 Lampa LED 
solarno-

wiatrowa przy 
ul. Miodowej 

Budowa oświetlenia na ul. 
Miodowej przy budynku 
70M z wykorzystaniem 

lampy hybrydowej solarno-
wiatrowej. 

10 400 

3 213 Książkomat przy 
SP nr 8 

Umieszczenie książkomatu 
(18 skrytek) na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 8 w 
Gliwicach. Dostęp 24/7. 

146 000 

4 217 Budowa 
oświetlenia 

hybrydowego ul. 
Jeziornej i 

Koniczynowej 

Budowa od 6 do 8 punktów 
oświetlenia hybrydowego 

ul. Jeziornej i ul. 
Koniczynowej w systemie 
"zaprojektuj i wybuduj", w 

celu poprawy 
bezpieczeństwa 

mieszkańców i osób 
korzystających z dróg. 

95 000 

5 223 Mural Wykonanie muralu 
przedstawiającego gniazdo z 
bocianami, nawiązującego 
do istniejącego w dzielnicy 

od wielu lat bocianiego 
gniazda. 

61 500 

SUMA 490 900 

 

 

 

 

 

Dzielnica Brzezinka 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 197 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 



1 156 Zajęcia 
ogólnorozwojowe 
oraz treningi piłki 

plażowej dla dzieci 
i młodzieży 

Cykl całorocznych zajęć 
sportowych obejmujących 
piłkę plażową oraz zajęcia 

ogólnorozwojowe dla dzieci 
i młodzieży. 

22 000 

2 157 Zajęcia 
ogólnorozwojowe 
oraz treningi piłki 
nożnej dla dzieci i 

młodzieży 

Cykl całorocznych zajęć 
sportowych dla dzieci w 

wieku  4 -14 lat, obejmujący 
zajęcia piłki nożnej i 
ogólnorozwojowe.. 

20 000 

3 159 Aktywny senior - 
cykl wydarzeń 
integracyjno-
kulturalnych 

Zorganizowanie cyklu 
wydarzeń 

integracyjno-kulturalnych 
dla mieszkańców dzielnicy w 

wieku senioralnym, takich 
jak: spotkanie integracyjne, 
wspólne wyjścia do kina i 

teatru 
oraz wycieczki. 

31 500 

4 183 Tablice 
informujące o 

zanieczyszczeniu 
powietrza przy ZSO 

nr 12 

Zakup i montaż w ZSO nr 12 
(ul. Płocka 16) małej stacji 

pomiarowej z 
wyświetlaczem, 

informującym mieszkańców 
o poziomie zanieczyszczenia 

powietrza. 

15 000 

5 205 Integracyjne 
turnieje sportowe 

dla osób 
niepełnosprawnych 

Realizacja integracyjnych 
turniejów sportowych na 

terenie ZSO nr 12. Do 
turniejów piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki 

zaproszone zostaną 
pełnosprawne i 

niepełnosprawne drużyny 
szkolne, klubowe i 

amatorskie. 

10 000 

6 286 Park trampolin 
przy ul. 

Gnieźnieńskiej 

Budowa parku trampolin 
ziemnych przy ul. 
Gnieźnieńskiej. 

197 000 

7 323 Wiata 
przeciwsłoneczna 
przy ul. Łódzkiej 

Budowa wiaty 
przeciwsłonecznej przy ul. 

Łódzkiej. 

35 000 



SUMA 330 500 

 

 

 

 

Dzielnica Czechowice 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 152 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 095 Utwardzenie 
nawierzchni 
parkingu i 

wjazdu przy 
Starej Szkole 

Wykonanie utwardzenia 
terenu przy budynku 

Stowarzyszenia Rozwoju 
Czechowic (Starej Szkoły), 

na działce nr ewid. 275, obr. 
Czechowice Zachów, przy ul. 
Nad Łąkami 1 w Gliwicach. 

140 000 

SUMA 140 000 

 

Dzielnica Kopernika 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 380 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 012 Park trampolin 
przy ul. 

Centaura 

Budowa parku trampolin 
ziemnych przy ul. Centaura. 

200 000 

2 019 Integracja 
międzypokoleni

owa 
mieszkańców 

Organizacja olimpiady dla 
seniorów (m.in. bieg, skok w 

dal, kręgle, rzut piłką 
lekarską, pchnięcie kulą, 

przełaje rowerowe, 
pływanie) oraz pikniku 

międzypokoleniowego dla 
mieszkańców dzielnicy - 

spotkania integracyjnego 
dziadków z wnukami. 

16 750 

3 031 Monitoring 
placu przy ul. 

Jowisza 

Montaż punktu 
kamerowego na placu przy 
ul. Jowisza (działka nr 119). 

56 200 



4 041 Modernizacja 
siłowni 

zewnętrznej 
przy ul. 

Gwiazdy 
Polarnej 

Modernizacja istniejącej 
siłowni zewnętrznej przy ul. 
Gwiazdy Polarnej / Syriusza. 
Wymiana i montaż nowych 

urządzeń. Doposażenie 
strefy street workout. 

180 000 

5 051 Budowa toru 
rowerowego - 

pumptrack przy 
ul. Pionierów i 

ul. Witoszka 

Budowa toru rowerowego - 
pumptrack na działce nr 
210/4, obręb Kopernik. 

350 000 

6 114 Aleja leśna z 
oświetleniem 

od ul. 
Toszeckiej do 

Kąpieliska 
Leśnego. 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej modernizacji 

alei oraz wykonanie 
oświetlenia alei od ul. 
Toszeckiej do bramy 

wejściowej Kąpieliska 
Leśnego. 

380 000 

7 118 Plac zabaw przy 
ZSO nr 8 

Budowa małego placu 
zabaw ze sztuczną 

nawierzchnią, utworzenie 
fizycznego kącika 

naukowego, stworzenie 
"miasteczka ruchu 

drogowego", wykonanie 
zejścia na teren szkolny od 

strony północnej. 

380 000 

8 123 Parking przy ul. 
Bereniki 

Budowa parkingu na 15 
miejsc postojowych przy ul. 
Bereniki, na działce nr ewid. 

148/2, obręb Kopernik. 

300 000 

9 148 Instalacja 
pojemnika 

Serce dla Gliwic 
przy ZSO nr 8 

Instalacja pojemnika w 
kształcie serca przy ZSO nr 8 

(ul. Syriusza 30), który 
umożliwi zbiórkę 

plastikowych nakrętek w 
ramach akcji wspierających 

potrzebujące osoby i 
organizacje charytatywne. 

Projekt pomoże też w 
aktywnym podnoszeniu 

świadomości ekologicznej 
uczniów i będzie 

przypominać mieszkańcom 
o obowiązku segregacji 

odpadów. 

2 500 

10 256 Zajęcia 
sportowe dla 

dzieci 

Zajęcia sportowe z piłki 
nożnej dla dzieci w wieku 5-

15 lat. 
Zajęcia odbywałyby się w 

Zespole 

9 700 



Szkolno-Przedszkolnym nr 2 
w Gliwicach przy ul. 

Kopernika 63. 

SUMA 1 875 150 

 

 

Dzielnica Ligota Zabrska 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 183 000 

 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 141 Modernizacja 
placu zabaw 
przy skwerze 

700-lecia 

Modernizacja istniejącego 
placu zabaw na terenie 

skweru 700-lecia. Wymiana 
piaskownicy i huśtawek. 

Montaż mat przerostowych. 

183 000 

2 142 Plenerowy kącik 
naukowy na 

terenie SP nr 11 

Ogólnodostępny plenerowy 
park doświadczeń i 

eksperymentów dla dzieci 
na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 11 w 
Gliwicach przy ul. Pocztowej 

31 - zakup i montaż 
urządzeń naukowych, 

muzycznych i 
sensorycznych. 

80 000 

3 145 Wiaty grillowe 
przy skwerze 

700-lecia Ligoty 
Zabrskiej 

Doposażenie skweru 700-
lecia Ligoty Zabrskiej o dwie 
zadaszone wiatry grillowe. 

100 000 

SUMA 363 000 

 

 

 

 

 

 

Dzielnica Łabędy 



Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 499 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 073+297 Modernizacja 
placu zabaw 

przy ul. 
Planetarnej 

Modernizacja istniejącego 
placu zabaw przy ul. 

Planetarnej/ Piaskowej. 
Wymiana urządzeń 
zabawowych oraz 

nawierzchni 
bezpiecznych. 

499 000 

2 177 Rewitalizacja 
zieleni przy ul. 
Narutowicza 

Rewitalizacja zieleni 
obejmująca pielęgnację 
istniejącej zieleni, prace 

porządkowe, utwardzenie 
przedeptów i nasadzenia 

materiału roślinnego. 

100 000 

3 221 Gimnastyka dla 
seniorów 

Przeprowadzenie zajęć 
gimnastycznych z 

elementami rehabilitacji, 
mających na celu 

usprawnienie mobilności 
osób w wieku senioralnym. 

8 750 

4 300 Utwardzenie 
terenu wzdłuż 

ul. 
Ossolińskich 

Utwardzenie miejsc do 
parkowania wzdłuż ul. 

Ossolińskich na odcinku od 
ul. Satyryków 2 do ul. 

Ossolińskich 15. 

305 000 

5 301 Chodnik na ul. 
Poezji i ul. 

Ossolińskich 

Rozbudowa ciągu chodnika 
na ul. Poezji (po stronie 

numerów parzystych) i ul. 
Ossolińskich (do ul. Prozy). 

285 000 

6 303 Modernizacja 
skweru przy ul. 

Strzelców 
Bytomskich 

Modernizacja skweru 
zlokalizowanego na części 

działki nr 274, obręb 
Łabędy, przy ul. Strzelców 

Bytomskich wraz z 
wykonaniem oświetlenia. 

255 000 

7 304 Cykl imprez dla 
seniorów 

Cykl dedykowanych 
seniorom wydarzeń takich 
jak: koncerty plenerowe, 
wyjścia do teatru i kina, 

rejsy po Kanale Gliwickim, 
wycieczki, piknik 

78 000 



integracyjny i spotkanie 
tematyczne z lekarzem. 

8 305 Zajęcia 
gimnastyczne 

Gimnastyka usprawniająca 
ruchowo dla 30 

mieszkańców Łabęd, raz w 
tygodniu przez 1 h. 

10 550 

9 306 Kreatywne 
warsztaty dla 

dzieci 

Cykl kreatywnych 
warsztatów z 

wykorzystaniem klocków 
Lego dla dzieci, w czasie 

których poznają one nowe 
techniki budowania i 

programowania. 

15 000 

10 307 Pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

Zajęcia z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej dla 
wszystkich grup wiekowych. 

Treść zajęć i zakres 
dostosowany do wieku 

odbiorców. 

4 200 

11 308 Zumba Fitness Zajęcia Zumba Fitness dla 50 
pań z Łabęd w wieku od 18 

lat, zajęcia 1 raz w tygodniu. 

10 550 

12 309 Kurs 
samoobrony dla 

kobiet 

Kurs samoobrony dla kobiet 
- nauka praktycznych 
technik samoobrony, 

rozwijanie sprawności i 
nauka właściwego 

reagowania w sytuacjach 
zagrożenia. 

15 000 

13 310 Tenis stołowy Zajęcia tenisa stołowego dla 
40 dzieci w wieku 7-14 lat z 
terenu Łabęd. Zajęcia 1 x w 

tygodniu po 2h. 

17 000 

SUMA 1  603 050 

 

 

 

 

 



Dzielnica Obrońców Pokoju 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 263 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 004 Nasadzenia przy 
ul. Obrońców 

Pokoju 

Wykonanie nasadzeń z 
drzew i krzewów, które 

utworzą labirynt na terenie 
działki nr 680, obręb 

Szobiszowice. 

50 000 

2 024 Modernizacja 
placu zabaw 

przy ul. 
Paderewskiego 

Modernizacja istniejącego 
placu zabaw przy ul. 

Paderewskiego. Wymiana i 
montaż nowych urządzeń, 

doposażenie obiektu m.in. o 
tyrolkę. 

263 000 

3 116 Aerobik dla Pań Aerobik dla kobiet 
mieszkających w dzielnicy 

Obrońców Pokoju. 

29 200 

4 175 Zajęcia 
sportowe dla 

dzieci 

Zajęcia sportowe z piłki 
nożnej dla dzieci w wieku 5-
15 lat. Zajęcia odbywałyby 

się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 4 w 

Gliwicach przy ul. Obrońców 
Pokoju 4. 

13 300 

5 182 Spotkania z 
behawiorystą 

zwierzęcym dla 
właścicieli psów 

Spotkania i konsultacje z 
behawiorystą zwierzęcym 

dla mieszkańców, będących 
właścicielami psów. Celem 
projektu jest niwelowanie 

agresywnych zachowań 
czworonogów i błędów 

popełnianych przez 
właścicieli na etapie 
socjalizacji zwierząt. 

6 700 

6 218 Dziecięce 
Rozgrywki 
Piłkarskie 

Rozgrywki ligowe 
przeznaczone dla dzieci do 
lat 10-ciu, grających w piłkę 

nożną w drużynach 
szkolnych, klubowych, jak i 

amatorskich. 

16 000 



7 315 Doposażenie 
ZSO nr 4 

Doposażenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 
przy ul. Obrońców Pokoju 4 
w mechaniczną instalację 

wentylacji, sprzęt 
multimedialny oraz pomoce 

dydaktyczne. 

145 000 

8 316 Kurs fotografii 
cyfrowej 

Kurs fotografii cyfrowej dla 
mieszkańców związany z 
techniką wykonywania, 

obrabiania, poprawiania, 
edytowania i 

wykorzystywania fotografii 
cyfrowej. 

28 800 

SUMA 552 000  

 

Dzielnica Ostropa 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 209 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 034 Wyposażenie 
dla OSP Ostropa 

Zakup wyposażenia dla OSP 
Gliwice-Ostropa tj. 

przyczepki sprzętowej 
producent Viola, pilarki Stihl 

MS 462 C-MR do akcji 
ratowniczych oraz narzędzi 
akumulatorowych Makita 

18V. 

31 000 

2 035 Oświetlenie ul. 
Marynarskiej 

Budowa latarni zasilanej 
hybrydowo (solarnie i 

wiatrowo) na ul. 
Marynarskiej na działce 
gminnej nr 1315/3 obr. 

Ostropa Północ w systemie 
"zaprojektuj i wybuduj" w 

celu poprawy 
bezpieczeństwa 

mieszkańców i osób 
korzystających z drogi. 

22 700 

3 084 Zajęcia fitness Zajęcia fitness odbywające 
się na świeżym powietrzu; 
od kwietnia do września. 

12 200 

SUMA 65 900 



 

 

Dzielnica Politechnika 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 235 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 022 Spacery 
ornitologiczne 

Spacery weekendowe dla 
mieszkańców z 

ornitologiem, jesienna, 
zimowa, wiosenna 

obserwacja ptaków w Parku 
Chrobrego i okolicach, 

wzdłuż rzeki Kłodnicy jak i 
innych miejscach w 

Gliwicach. 

6 000 

2 082 Przeniesienie 
przejazdu dla 
rowerów przy 

ul. Konarskiego 

Przeniesienie przejazdu dla 
rowerów z ul. Konarskiego 

na stronę zachodnią 
przejścia dla pieszych. 

90 000 

3 115 Spotkania z 
kulturą 

Cykl ogólnodostępnych, 
bezpłatnych 8 warsztatów 

rękodzielniczych oraz 3 
wydarzeń kulturalnych w 

dzielnicy. 

21 000 

4 134 Kurs jazdy na 
rolkach 

Kurs jazdy na rolkach 
prowadzony przez 
profesjonalnych 

instruktorów w sezonie 
letnim (od maja do 

września), o różnym 
poziomie zaawansowania, z 
możliwością wypożyczenia 

sprzętu od instruktora. 

28 000 

5 152 Cykl wydarzeń 
aktywizujących 

seniorów 

Cykl dedykowanych 
seniorom wydarzeń takich 

jak: wycieczki piesze i 
autokarowe z 

przewodnikiem po mieście i 
okolicach, także z wejściem 

do obiektu muzealnego 
oraz posiłkiem 

integracyjnym, wycieczki o 
tematyce przyrodniczej, 2 

wydarzenia kulturalno-

40 000 



integracyjne w formie 
biesiady z oprawą 

muzyczną, zajęcia sportowe 
Nordic Walking oraz wyjścia 
na koncerty czy wydarzenia 

kulturalne. 

6 320 Stacjonarne 
rowery miejskie 

na pl. 
Krakowskim 

Montaż 4 stacjonarnych 
rowerów miejskich na Placu 

Krakowskim. 

150 000 

SUMA 335 000 

 

 

Dzielnica Sikornik 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 447 000 

 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 002 Nasadzenia 
drzew 

Nasadzenie 100 drzew 
wzdłuż obwodnicy 

zachodniej w dzielnicy 
Sikornik. 

100 000 

2 003 Chodnik obok 
targowiska 

Wykonanie chodnika o 
długości około 45 m na 

działce nr ewid. 628, obr. 
Sikornik (obok targowiska). 

55 000 

3 043 Modernizacja 
siłowni 

zewnętrznej 
przy al. Sikornik 

Modernizacja istniejącej 
siłowni zewnętrznej przy al. 
Sikornik. Wymiana urządzeń 

siłowych i nawierzchni. 
Montaż dodatkowych 

urządzeń do street workout. 

180 000 

4 064 Modernizacja 
placu zabaw 

przy ul. 
Derkacza 

Modernizacja istniejącego 
placu zabaw przy ul. 
Derkacza. Wymiana 

urządzeń zabawowych oraz 
nawierzchni bezpiecznych. 

447 000 



5 079 Monitoring 
wybranych 

miejsc dzielnicy 

Zabudowa kamer 
monitoringu miejskiego 

obejmującego teren skweru 
przy DPS przy ul. Sikornik i 
placu zabaw przy ul. Pliszki 

wraz z zabudową kamer 
monitoringu obiektowego 
obejmującego teren boiska 
sportowego przy SP nr 41 

oraz ZSO nr 5. 

173 000 

6 090 Pumptrack w 
rejonie ul. 
Kokoszki 

Budowa toru rowerowego - 
pumptrack w rejonie ul. 
Kokoszki. Działka nr 17, 

obręb Sikornik. 

320 000 

7 113 Gimnastyka w 
wodzie dla 
seniorów 

Cykl zajęć gimnastycznych i 
usprawniających w wodzie 

dla seniorów z dzielnicy. 

16 500 

8 129 Plac zabaw przy 
ul. Cyraneczki 

Budowa placu zabaw przy 
PM nr 41 (ul. Cyraneczki 3). 
Zakres zadania obejmuje: 
prace projektowe, roboty 

ziemne, wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej, 

montaż 3 zestawów 
urządzeń rekreacyjno-

zabawowych, prace 
porządkowe. 

280 000 

9 139 Siłownia 
zewnętrzna przy 

ul. Pliszki 

Budowa siłowni zewnętrznej 
przy placu zabaw przy ul. 

Bekasa/Pliszki. 

120 000 

10 140 Zajęcia z piłki 
nożnej 

Aktywizacja ruchowa dzieci 
w wieku 5 - 15 lat. Projekt 

zakłada 25 zajęć po 1,5 
godz., przez ok. 6 miesięcy 

na terenie dzielnicy. 

11 000 

11 187 Pracownia 
językowa w ZSP 

nr 16 

Modernizacja sali 

dydaktycznej, doposażenie 

pracowni w: stanowiska 

językowe, urządzenia audio-

video, tablicę 

multimedialną, programy i 

audiobooki oraz w pomoce 

dydaktyczne. Ponadto 

planowana jest organizacja 

115 000 



Dni Europejskich dla 

mieszkańców. 

    
 

 

12 288 Bezpieczne 
przejścia dla 

pieszych przy ul. 
Czapli i Pliszki 

Ustawienie oznakowania 
aktywnego przy dwóch 

przejściach dla pieszych na 
ul. Czapli i dwóch 

przejściach dla pieszych na 
ul. Pliszki. 

108 000 

13 289 Oświetlenie 
chodnika 

pomiędzy ul. 
Pliszki i ul. 

Sikornik 

Budowa latarni wzdłuż 
chodnika pomiędzy ul. 

Pliszki i ul. Sikornik w celu 
poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

92 500 

SUMA 2 018 000 

 

 

Dzielnica Sośnica 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 569 000 

 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 021 Skwer 
rekreacyjny przy 

ul. Wielickiej 

Budowa nowego skweru 
rekreacyjnego z placem 

zabaw przy ul. Wielickiej, 
działka nr 736/5. 

569 000 

2 038 Wydarzenia w 
bibliotece 

Wydarzenia kulturalne w 
Filii nr 16 MBP w Gliwicach 
Sośnicy, m.in.: warsztaty, 

spotkania autorskie, 
przedstawienia dla dzieci. 

21 000 

3 040 Monitoring 
wybranych 

miejsc dzielnicy 

Monitoring: boiska 
sportowego przy ul. 

Skarbnika 3; skrzyżowania 
ul. Wielickiej z ul. Korczoka; 
skrzyżowania ul. Wielickiej z 

ul. Odrowążów. 

123 900 



4 068 Zakup 
defibrylatorów 

Zakup defibrylatorów AED 
do hali sportowej przy ul. 
Sikorskiego 130, pływalni 

Neptun przy ul. Dzionkarzy 1 
i Szkoły Podstawowej nr 21 z 
Oddziałami Integracyjnymi 

przy ul. Reymonta 18A. 

20 000 

5 104 Zatoka 
postojowa przy 
ul. Przedwiośnie 

Budowa zatoki postojowej 
przy ul. Przedwiośnie na 
wysokości terenów po 

byłych nieckach basenowych 
(na wysokości dz. nr 1518 

obr. Sośnica). 

261 000 

6 107 Wiata 
rekreacyjna 
pomiędzy ul. 
Wschodnią a 

Miastem Zabrze 

Budowa wyposażonej w 
ławki i stolik wiaty 

rekreacyjnej, przy drodze 
rowerowej G-3 pomiędzy ul. 

Wschodnią a Miastem 
Zabrze. Działka nr 1673/3, 

obręb Sośnica. 

40 000 

7 161 Nasadzenia 
roślin wzdłuż ul. 

Przyszłości 

Nasadzenia roślin 
ozdobnych przy miejscach 
parkingowych wzdłuż ul. 

Przyszłości na odcinku od ul. 
Pogodnej do ul. 
Przedwiośnie. 

70 000 

8 163 Boisko 
wielofunkcyjne 

przy stawach 
„Szachta” 

Budowa wielofunkcyjnego 
boiska do piłki plażowej 

(nożnej i ręcznej) na działce 
nr ewid. 1175/7, obr. 

Sośnica. 

569 000 

9 174 Budki lęgowe 
dla ptaków - 

warsztaty 

Warsztaty, których celem 
jest wykonanie przez 
mieszkańców budek 

lęgowych dla ptaków. 
Wykonane budki zostaną 

umieszczone w 
ogólnodostępnych 

miejscach publicznych tj. 
tereny szkół, przedszkoli itp. 

W programie warsztatów 
także prelekcja na temat 

ptaków występujących na 
terenie Miasta. 

3 500 

     



10 209 Wakacyjne 
zajęcia 

animacyjne, 
sportowe i 

artystyczne dla 
dzieci 

Cykl wakacyjnych zajęć 
animacyjnych, sportowych i 

artystycznych w dzielnicy 
Sośnica, realizowanych na 

terenie Szkoły Podstawowej 
nr 21 w Gliwicach przy ulicy 

Reymonta 18a oraz na 
terenie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 14 w 
Gliwicach przy ulicy 

Przedwiośnie 2. 

20 000 

11 211 Zielony skwer 
przy SP nr 14 

Stworzenie zielonego 
skweru przy Szkole 

Podstawowej nr 14 przy ul. 
Jedności 35, składającego się 
z naturalnego placu zabaw z 

nasadzeniami drzew, 
krzewów i roślin, urządzeń 
dydaktyczno-rekreacyjnych 
uzupełnionych o elementy 
małej architektury wraz z 
instalacją monitoringu. 

60 000 

12 222 Książkomat przy 
SP nr 21 

Umieszczenie książkomatu 
dla mieszkańców na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 21. 

222 000 

13 243 Pijalnia wody na 
skwerze przy ul. 

Dzionkarzy 

Zakup i montaż podręcznej 
pijalni wody na skwerze przy 

ul. Dzionkarzy. 

50 000 

14 265 Warsztaty z 
zakresu zdrowia 

psychicznego 

Realizacja 8 warsztatów dla 
osób w wieku 15-35 lat oraz 
osób w wieku produkcyjnym 

z obszaru zdrowia 
psychicznego, w tym m.in. 

umiejętności rozwiązywania 
konfliktów, umiejętności 

słuchania i wyrażania 
uczuć/emocji. 

5 600 

SUMA               2 035 000 

 

 

 

 

 



 

Dzielnica Stare Gliwice 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 296 000 

 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 065 Książkomat przy 
ZSP nr 13 

Umieszczenie książkomatu 
oraz trezora bibliotecznego 

przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 13 przy ul. 

Rubinowej. 

240 000 

2 086 Makijaż 
permanentny 
dla kobiet po 

przebytym 
leczeniu 

onkologicznym 

Makijaż permanentny dla 20 
kobiet po przebytym 

leczeniu onkologicznym oraz 
dla kobiet z problemem 
łysienia plackowatego. 
Oferta dla kobiet 60+. 

14 000 

3 124 Zajęcia 
sportowe dla 
mieszkańców 

Organizacja cyklicznych 
zajęć dla mieszkańców 

dzielnicy w takich 
dyscyplinach jak: tenis 
stołowy, piłka nożna, 

siatkówka, rajdy rowerowe, 
nordic walking. Tylko dla 

seniorów organizacja zajęć 
gimnatycznych. 

60 000 

4 136 Rozbudowa 
strefy relaksu 

przy ul. 
Sadowej 

Rozbudowa istniejącej strefy 
relaksu przy ul. Sadowej o 

dodatkowe urządzenia. 

90 000 

5 137 Plac zabaw przy 
ul. Sadowej 

Budowa placu zabaw dla 
dzieci za górką saneczkową 
przy ul. Sadowej. Montaż 
urządzeń zabawowych z 

nawierzchnią bezpieczną. 

296 000 

6 199 Próg zwalniający 
na ul. Sadowej 

Wykonanie progu 
zwalniającego na ul. 

Sadowej w rejonie posesji nr 
6-8 oraz barier 

zabezpieczających przed 
wtargnięciem pieszego na 

jezdnię na wysokości wyjścia 
z boiska sportowego. 

34 400 



7 235 Nowa 
nawierzchnia na 
ul. Braci Grimm 

Przebudowa drogi - 
wykonanie nawierzchni 

asfaltowej jezdni ul. Braci 
Grimm 

222 000 

SUMA                  956 400 

 

 

Dzielnica Szobiszowice 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 440 000 

 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 030 Opieraki - 
przysiadaki przy 
ul. Dziewanny, 
Lublinieckiej, 

Świętojańskiej, 
Udzieli, 

Warszawskiej 

Utworzenie miejsc 
odpoczynku dla seniorów i 

osób o ograniczonej 
mobilności poprzez 

zamontowanie obiektów 
małej architektury w postaci 

przysiadek - umożliwienia 
odpoczynku jednocześnie 

dwóm osobom. 

52 000 

2 149 Zajęcia 
sportowe dla 

dzieci 

Zajęcia sportowe z piłki 
nożnej dla dzieci w wieku 5-

15 lat z dzielnicy 
Szobiszowice. Zajęcia 

odbywałyby się w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 

4 w Gliwicach przy ul. ul. 
Orląt Śląskich 25. 

9 500 

3 158 Modernizacja 
placu zabaw 

przy szkole ZSP 
nr 10 

Kompleksowa 
modernizacja/odbudowa 

ogrodzenia wokół PM nr 36 
(ul. Sztabu Powstańczego 

56C). Wykonanie zadaszenia 
piaskownic dla poprawy 

komfortu użytkowników w 
czasie zabaw spędzanych na 
powietrzu w słoneczne dni. 

440 000 

4 167 + 195 Wybieg dla 
psów na 

Skwerze Nacka 

Budowa wybiegu dla psów 
na Skwerze Nacka. 

150 000 



5 202 Zielone ekrany 
akustyczne 

wzdłuż al. Jana 
Nowaka 

Jeziorańskiego 

Wykonanie zielonych 
ekranów akustycznych 
wzdłuż al. Jana Nowaka 

Jeziorańskiego - nasadzenie 
szpaleru ok. 120 szt. grabu 

pospolitego odmiany 
"Fastigiata". 

90 000 

6 234 Modernizacja 
boiska 

sportowego na 
skwerze Nacka 

Modernizacja istniejącego 
boiska na skwerze Nacka, z 
dostosowaniem do gry w 
siatkówkę i koszykówkę. 

440 000 

7 246 Siłownia 
plenerowa przy 

SP nr 7 

Utworzenie siłowni 
plenerowej, wraz z 
remontem zaplecza 

sportowego i zakupem 
sprzętu sportowego i 

rekreacyjnego (na imprezy 
plenerowe). 

180 000 

8 248 Gimnastyka w 
wodzie dla 
seniorów 

Cykl zajęć gimnastycznych i 
usprawniających w wodzie 

dla seniorów. 

15 000 

9 314 Aktywny senior - 
wydarzenie 

kulturalne oraz 
wycieczka dla 

seniorów 

Organizacja wycieczki oraz 
wydarzenia kulturalno-

integracyjnego dla seniorów 
wraz z koncertem, 

poczęstunkiem oraz 
zabawami. 

13 000 

      

SUMA               1 389 500 

 

Dzielnica Śródmieście 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 467 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 027 Aqua aerobik 
dla seniorów 

Cykl zajęć gimnastycznych i 
usprawniających w wodzie 

dla seniorów z dzielnicy. 

16 100 



2 037 Siłownia przy SP 
28 

Stworzenie siłowni w SP-28, 
z której będą mogli 

korzystać uczniowie i 
mieszkańcy. Zakres prac 

obejmuje również adaptację 
pomieszczenia z 

wydzieleniem niezależnego 
przejścia, prace instalacyjne, 

prace budowlano-
remontowe, prace 
wykończeniowe. 

85 000 

3 069 Modernizacja 
placu zabaw na 
skwerze Bottrop 

Modernizacja istniejącego 
placu zabaw na skwerze 

Bottrop. Wymiana urządzeń 
zabawowych oraz 

nawierzchni bezpiecznych 

467 000 

4 085 Makijaż 
permanentny 
dla kobiet po 

przebytym 
leczeniu 

onkologicznym 

Makijaż permanentny dla 20 
kobiet po przebytym 

leczeniu onkologicznym oraz 
dla kobiet z problemem 
łysienia plackowatego. 
Oferta dla kobiet 60+. 

14 000 

5 160 Ogród zabaw 
przy PM nr 40 

Budowa placu/ogrodu 
zabaw przy PM nr 40 (ul. 
Sienkiewicza 9). Zakres 
zadania obejmuje prace 
projektowe, wykonanie 
strefy zabaw, miejsca 

rekreacyjno-poznawczego, 
ścieżki sprawnościowej, a 
także montaż urządzeń i 

elementów małej 
architektury oraz 

nasadzenie roślinności. 

125 000 

6 165 Zajęcia 
sportowe dla 

dzieci 

Zajęcia sportowe z piłki 
nożnej dla dzieci w wieku 5-

15 lat. 

9 500 

7 193 Nasadzenia przy 
ul. Fredry 

Nasadzenie roślin na 
skwerze przy ul. Fredry, 
pomiędzy DTŚ a Parkiem 

Chopina. Działka nr 390/1, 
obręb Centrum. 

30 000 

8 252 Zieleńce na ul. 
Dworcowej 

Zagospodarowanie 
przestrzeni oraz nowe 

nasadzenia na terenach 

40 000 



zielonych położonych przy 
ul. Dworcowej na odcinku 
od ul. Wyszyńskiego do ul. 

Dolnych Wałów. 

9 254 Nowa zieleń 
przy ul. 

Wyszyńskiego 

Wykonanie remontu 
nawierzchni i infrastruktury 
terenu przed budynkami ul. 

Wyszyńskiego 14A-14D, 
ustawienie parkletów oraz 

nasadzenie roślin. 

305 000 

10 268 Modernizacja 
placu zabaw na 
skwerze Dessau 

Modernizacja istniejącego 
placu zabaw na skwerze 

Dessau. Wymiana 
nawierzchni bezpiecznych 

oraz montaż nowych 
urządzeń. 

467 000 

11 295 + 185 Zieleń wzdłuż al. 
Przyjaźni 

(odcinek ul. 
Zwycięstwa - ul. 

Chudoby) 

Kompleksowa renowacja 
terenów zielonych wzdłuż 

al. Przyjaźni na odcinku 
pomiędzy ul. Zwycięstwa a 

ul. Chudoby. 

70 000 

12  
296 + 239 

 

Nasadzenia na 
al. Przyjaźni 
(odcinek ul. 

Dworcowa - ul. 
Częstochowska) 

Aleja Przyjaźni - nasadzenia 
roślin ozdobnych wzdłuż 

ciągu pieszo-rowerowego na 
odcinku ul. Dworcowa - ul. 

Częstochowska. 

100 000 

SUMA               1 728 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzielnica Trynek 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 542 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 010 Zielone 
podwórko przy 
ul. Piastowskiej 

Modernizacja podwórka 
pomiędzy budynkami 

zlokalizowanymi przy ul. 
Piastowskiej 4-6 i ul. 
Piastowskiej 14-16. 

145 000 

2 070 Rozbudowa 
street workoutu 

przy ul. Jasnej 

Rozbudowa istniejącego 
street workoutu przy ul. 
Jasnej poprzez montaż 
dodatkowych urządzeń 

siłowych: 1 lina do crossfit, 2 
worki bokserskie, 3 worki do 

kickboxingu, 10 
profesjonalnych urządzeń 

siłowych z regulacją 
obciążenia. 

500 000 

3 071 Modernizacja 
placu zabaw 

przy ul. 
Piastowskiej 

Modernizacja istniejącego 
placu zabaw przy ul. 

Piastowskiej. Wymiana 
urządzeń zabawowych oraz 
nawierzchni bezpiecznych. 

300 000 

4 125 Modernizacja 
placu zabaw 
przy SP nr 5 

Rozbudowa i modernizacja 
placu zabaw przy SP nr 5 (ul. 
Żwirki i Wigury 85) w nowe 

urządzenia, w tym także 
dostosowane dla dzieci ze 
szczególnymi potrzebami. 
Zakres zadania obejmuje 

również: prace projektowe, 
roboty ziemne, demontaż i 

montaż urządzeń, 
powiększenie nawierzchni 

bezpiecznej, prace 
porządkowe. 

300 000 

5 153 Ścianki 
wspinaczkowe 
przy ul. Jasnej 

Budowa bezobsługowego 
kompleksu wspinaczkowego 

do boulderingu na terenie 
Orlika przy ul. Jasnej. 

200 000 



6 164 Zajęcia z boksu Półroczny cykl 
ogólnorozwojowych zajęć 
sportowych z elementami 

boksu dla mieszkańców 
dzielnicy chcących poprawić 

swoją ogólną sprawność 
fizyczną i samopoczucie. 

12 000 

7 224 Strefa 
rekreacyjno-

sportowa przy 
ZSP nr 1 

Wybudowanie strefy 
rekreacyjno-sportowej przy 

Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w 

Gliwicach przy ul. Kilińskiego 
1. 

220 000 

8 249 Język angielski 
dla 

mieszkańców 

Całoroczne zajęcia z języka 
angielskiego dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Kurs 
obejmowałby grupy dla 

poczatkujących i 
średniozaawansowanych. 

70 000 

9 255 Warsztaty 
kreatywne w 

bibliotece 

Organizacja w Filii nr 15 
MBP cyklu warsztatów i 
zajęć kreatywnych dla 

dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 

12 000 

10 261 Kurs tańca Kurs tańca towarzyskiego 
dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

32 000 

11 312 Zajęcia 
sportowe dla 

dzieci 

Zajęcia sportowe z piłki 
nożnej dla dzieci w wieku 5-

15 lat z dzielnicy Trynek. 
Zajęcia odbywałyby się w 

Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w 
Gliwicach przy ul. ul. 

Kilińskiego 1. 

9 500 

SUMA               1 800 500 

 

 

 

 

 



Dzielnica Wilcze Gardło 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 162 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 032 Street workout 
na boisku przy ul. 
Niezapominajki 

Stworzenie strefy 
rekreacyjnej z zestawem 
sprawnościowym typu 

street workout. Działka nr 
214/2, obręb Wilcze 

Gardło. 

162 000 

2 089 Zajęcia 
sportowo-

rekreacyjne 

Przeprowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych 
dwa razy w tygodniu (w 

tym aerobik, tenis stołowy) 
w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej nr 2. 

35 000 

3 192 Rozbudowa 
monitoringu przy 

pl. Jaśminu 

Uzupełnienie istniejącego 
monitoringu na budynku 

przy pl. Jaśminu 2 o 
dodatkową kamerę 

skierowaną na przejście dla 
pieszych oraz wejścia do 

budynku. 

7 700 

4 220 Rozbudowa 
siłowni 

zewnętrznej przy 
placu zabaw 

Rozbudowa istniejącej 
siłowni zewnętrznej - 

montaż nowych urządzeń. 

45 000 

SUMA                  249 700 

 

Dzielnica Wojska Polskiego 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 422 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 042 Książkomat przy 
ul. Kozielskiej 

Umieszczenie książkomatu 
(42 skrytki) oraz trezora 

bibliotecznego przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 5 

w Gliwicach. 

240 000 



2 057 Plac zabaw i 
siłownia przy SP 

nr 9 

Budowa placu zabaw i 
siłowni na świeżym 

powietrzu na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 9 w 

Gliwicach przy ul. 
Sobieskiego 14. 

400 000 

3 072 Modernizacja 
placu zabaw 

przy ul. 
Gagarina 

Modernizacja istniejącego 
placu zabaw przy ul. 
Gagarina. Wymiana 

urządzeń zabawowych oraz 
nawierzchni bezpiecznych. 

422 000 

4 076 Pracownia 
językowa w SP 

nr 6 

Stworzenie pracowni 
językowej 24-stanowiskowej 
w Szkole Podstawowej nr 6 

w Gliwicach przy ul. 
Jasnogórskiej 15-17. 

148 600 

5 120 Warsztaty 
kreatywne 

Cykl warsztatów rękodzieła 
artystycznego dla 

mieszkańców dzielnicy. 

20 000 

6 196 Zajęcia 
sportowe z piłki 
nożnej dla dzieci 

Zajęcia sportowe z piłki 
nożnej dla dzieci w wieku 5-
15 lat. Zajęcia odbywałyby 

się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 5 w 

Gliwicach przy ul. Kozielskiej 
39. 

11 600 

SUMA               1 242 200 

 

 

Dzielnica Wójtowa Wieś 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 277 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 018 Modernizacja 
placu zabaw na 

Placu 
Grunwaldzkim 

Modernizacja istniejącego 
placu zabaw na Placu 

Grunwaldzkim. Wymiana 
urządzeń zabawowych oraz 
nawierzchni bezpiecznych. 

277 000 

2 020 Oświetlenie 
zjazdu przy ul. 

Budowa oświetlenia zjazdu 
przy ul. Daszyńskiego 81-83 

18 700 



Daszyńskiego 
81-83 

poprzez postawienie latarni 
na pobliskim pasie zieleni. 

3 048 Zawody 
rowerowe 

Organizacja jednodniowych 
zawodów rowerowych dla 
ok. 200 uczestników w 11 
kategoriach wiekowych. 

Wyścig będzie przebiegać 
ulicami dzielnicy, dla 

uczestników przewidziano 
nagrody i medale. 

14 000 

4 146 Ławki i leżaki na 
Placu 

Grunwaldzkim 

Doposażenie Placu 
Grunwaldzkiego w 6 ławek i 

6 leżaków parkowych. 

50 000 

5 184 Pracownia 
komputerowa 

w SP nr 10 

Modernizacja pracowni 
komputerowej w Szkole 

Podstawowej nr 10 w 
Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 7 w 
Gliwicach przy ul. Ligonia 36. 

W ramach projektu 
przewiduje się doposażenie 

pracowni w sprzęt 
komputerowy, meble oraz 

odświeżenie pomieszczenia. 

200 000 

6 197 Zajęcia 
sportowe z piłki 

nożnej dla 
dzieci 

Zajęcia sportowe z piłki 
nożnej dla dzieci w wieku 5-
15 lat z dzielnicy Wójtowa 

Wieś. 

9 500 

7 203 Zajęcia fitness 
dla mam z 
opieką dla 

dzieci 

Zorganizowanie zajęć fitness 
dla matek oraz zapewnienie 

ich dzieciom opieki i 
zorganizowanie zajęć na czas 

treningu. 

12 000 

8 236 Zajęcia fitness 
dla kobiet 

Treningi skierowane do 
wszystkich mieszkanek 

dzielnicy zainteresowanych 
poprawą kondycji fizycznej, 

zadbaniem o figurę oraz 
chętnych na aktywne 

spędzanie czasu. 

25 000 

9 240 Ogrodzenie na 
Placu 

Grunwaldzkim 

Wymiana ogrodzenia placu 
zabaw na Placu 
Grunwaldzkim. 

40 000 



10 284 Domki dla 
owadów na 

Placu 
Grunwaldzkim 

Montaż domków dla 
owadów na terenie Placu 

Grunwaldzkiego. 

7 000 

SUMA                  653 200 

 

Dzielnica Zatorze 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 439 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 171 Ławki w Lesie 
Komunalnym 

Montaż 10 ławek wzdłuż 
alejki łączącej ul. Horsta 

Bienka z ul. 
Szymanowskiego. 

15 000 

2 173 Siłownia 
zewnętrzna 

pomiędzy ul. 
Tarnogórską a ul. 

Warszawską 

Wykonanie siłowni 
zewnętrznej na działce nr 

437, obręb Zatorze, 
pomiędzy ul. Tarnogórską a 

ul. 
Warszawską. 

137 000 

3 215 Modernizacja 
skweru przy ul. 
Dąbrowskiego 

- Lipowej 

Modernizacja skweru 
zlokalizowanego na działce 
nr 586, obręb Zatorze, przy 
ul. Dąbrowskiego - Lipowej. 
Likwidacja starego boiska 

do koszykówki i utworzenie 
w jego miejscu skweru 

rekreacyjno-
wypoczynkowego wraz z 
montażem oświetlenia. 

185 000 

4 241 Parklet u zbiegu 
ulic 

Poniatowskiego i 
Dąbrowskiego 

Budowa parkletu u zbiegu 
ulic Poniatowskiego i 

Dąbrowskiego w Gliwicach 
wyposażonego np. w 

siedzisko, stolik, zieleń. 

50 000 

5 290 Skwer 
botaniczny przy 

ul. 
Przyniczyńskiego 

Remont chodnika oraz 
nasadzenia na skwerze przy 

ul. Przyniczyńskiego. 

93 000 

6 292 Rozbudowa 
siłowni 

zewnętrznej w 

Rozbudowa istniejącej 
siłowni zewnętrznej w 

okolicy ul. 

70 000 



okolicy ul. Horsta 
Bienka 

Horsta Bienka- montaż 
nowych urządzeń. 

7 293 Zajęcia fitness Roczny cykl treningów 
sportowych takich jak: 

fitness, joga, pilates, zumba 
itp. 

23 500 

8 324 + 170 Zajęcia 
sportowo-

rekreacyjne 

Organizacja zajęć 
sportowo-rekreacyjnych na 

terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 12 w 

Gliwicach przy ul. Lipowej 
27. 

84 500 

9 325 Pracownia 
odkrywców 

przyrody w ZSP 
nr 12 

Stworzenie nowoczesnej 
przestrzeni, zachęcającej do 

poznawania i zgłębiania 
świata przyrody, poprzez 

modernizację sali oraz 
zakup pomocy i 

wyposażenia w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 

12, ul. Lipowa 29. 

105 000 

SUMA 
                 763 000 

 

Dzielnica Żerniki 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 227 000 

 

LP. Numer wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt projektu 

1 025 Plac zabaw przy 
ul. 

Chałubińskiego 

Budowa placu zabaw przy 
ul. Chałubińskiego / 

Domeyki. Montaż urządzeń 
zabawowych, nawierzchni 
bezpiecznych oraz budowa 

ciągu pieszego. 

227 000 

2 151 Cykl wydarzeń 
aktywizujących 

seniorów 

Cykl dedykowanych 
seniorom wydarzeń takich 

jak: wycieczki piesze i 
autokarowe z 

przewodnikiem po mieście i 
okolicach, także z wejściem 
do obiektu muzealnego oraz 
posiłkiem integracyjnym, 2 

35 000 



wydarzenia kulturalno-
integracyjne w formie 

biesiady z oprawą 
muzyczną, zajęcia sportowe 

Nordic Walking. 

3 154 Warsztaty 
rękodzielnicze 
dla seniorów 

Cykl 10 warsztatów dla 
seniorów, obejmujących 

takie zagadnienia jak: 
wykonywanie kartek 

okolicznościowych, stroików 
i ozdób świątecznych itp. 
Zajęcia w grupach 10-12 

osobowych. 

6 100 

4 229 Rozbudowa 
siłowni 

zewnętrznej 
przy ul. 

Warmińskiej 
oraz rolkowiska 

przy ul. 
Żernickiej 

Montaż nowych urządzeń 
siłowych i ławek solarnych 
przy istniejącej siłowni przy 
ul. Warmińskiej oraz ławek 
solarnych przy rolkowisku 

na ul. Żernickiej. Ławki 
wyposażone będą w 
ładowarkę urządzeń 

mobilnych. 

95 000 

SUMA                  363 100 

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich 
 i dzielnicowych, wyłonionych w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2022 

 7.874.000 zł 

Łączny przewidywany koszt projektów ocenionych  pozytywnie  
i zakwalifikowanych do głosowania 

23.397.400 zł 

 

 


