PROJEKTY DZIELNICOWE DO REALIZACJI – PULA PODSTAWOWA
Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane do realizacji w 2022 roku w ramach
puli podstawowej:

DZIELNICA

NAZWA PROJEKTU

BAILDONA

Rozbudowa placu
zabaw przy
ul. Hutniczej

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Przewidywany
koszt projektu w zł

Liczba
głosów
ważnych
dla projektu

054

Rozbudowa istniejącego placu
zabaw przy ul. Hutniczej. Montaż
dodatkowych urządzeń
zabawowych oraz nawierzchni
bezpiecznych.

360 000

908

147

Wdrożenie rozwiązań
zapewniających bezpieczeństwo
dzieci na ulicy przy Szkole
Podstawowej nr 8 w Gliwicach Bojkowie.

178 000

286

10 400

54

NUMER
WNIOSKU

BOJKÓW

Bezpieczna droga do
szkoły SP nr 8

BOJKÓW

Lampa LED solarnowiatrowa przy
ul. Miodowej

166

Budowa oświetlenia na
ul. Miodowej przy budynku 70M z
wykorzystaniem lampy hybrydowej
solarno-wiatrowej.

BRZEZINKA

Park trampolin przy
ul. Gnieźnieńskiej

286

Budowa parku trampolin ziemnych
przy ul. Gnieźnieńskiej.

197 000

307

CZECHOWICE

Utwardzenie
nawierzchni
parkingu i wjazdu
przy Starej Szkole

095

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

57

118

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

529

141

Modernizacja istniejącego placu
zabaw na terenie skweru 700-lecia.
Wymiana piaskownicy i huśtawek.
Montaż mat przerostowych.

183 000

409

303

Modernizacja skweru
zlokalizowanego na części działki nr
274, obręb Łabędy, przy
ul. Strzelców Bytomskich wraz z
wykonaniem oświetlenia.

255 000

378

KOPERNIKA

Plac zabaw przy ZSO
nr 8

LIGOTA ZABRSKA

Modernizacja placu
zabaw przy skwerze
700-lecia

ŁABĘDY

Modernizacja
skweru przy
ul. Strzelców
Bytomskich

ŁABĘDY

Cykl imprez dla
seniorów

304

Cykl dedykowanych seniorom
wydarzeń takich jak: koncerty
plenerowe, wyjścia do teatru i kina,
rejsy po Kanale Gliwickim,
wycieczki, piknik integracyjny i
spotkanie tematyczne z lekarzem.

78 000

202

15 000

102

ŁABĘDY

Kreatywne
warsztaty dla dzieci

306

Cykl kreatywnych warsztatów z
wykorzystaniem klocków Lego dla
dzieci, w czasie których poznają
one nowe techniki budowania i
programowania.

ŁABĘDY

Zajęcia
gimnastyczne

305

Gimnastyka usprawniająca
ruchowo dla 30mieszkańców
Łabęd, raz w tygodniu przez 1h.

10 550

82

177

Rewitalizacja zieleni obejmująca
pielęgnację istniejącej zieleni, prace
porządkowe, utwardzenie
przedeptów i nasadzenia materiału
roślinnego.

100 000

76

309

Kurs samoobrony dla kobiet –
nauka praktycznych technik
samoobrony, rozwijanie sprawności
i nauka właściwego reagowania w
sytuacjach zagrożenia.

15 000

64

310

Zajęcia tenisa stołowego dla 40
dzieci w wieku7-14 lat z terenu
Łabęd. Zajęcia 1 x w tygodniu po
2h.

17 000

62

145 000

360

ŁABĘDY

ŁABĘDY

ŁABĘDY

Rewitalizacja zieleni
przy ul. Narutowicza

Kurs samoobrony
dla kobiet

Tenis stołowy

OBROŃCÓW
POKOJU

Doposażenie ZSP
nr 4

315

Doposażenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 4 przy ul.
Obrońców Pokoju 4 w mechaniczną
instalację wentylacji, sprzęt
multimedialny oraz pomoce
dydaktyczne.

OBROŃCÓW
POKOJU

Aerobik dla Pań

116

Aerobik dla kobiet mieszkających w
dzielnicy Obrońców Pokoju.

29 200

149

175

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla
dzieci w wieku 5-15 lat. Zajęcia
odbywałyby się w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 4 w Gliwicach
przy ul. Obrońców Pokoju 4.

13 300

94

004

Wykonanie nasadzeń z drzew i
krzewów, które utworzą labirynt na
terenie działki nr 680,obręb
Szobiszowice.

50 000

75

035

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

22 700

200

OBROŃCÓW
POKOJU

Zajęcia sportowe dla
dzieci

OBROŃCÓW
POKOJU

Nasadzenia w
formie labiryntu na
skwerze przy SP 39

OSTROPA

Oświetlenie
ul. Marynarskiej

mieszkańców i osób korzystających
z drogi.

OSTROPA

Wyposażenie dla
OSP Ostropa

034

Zakup wyposażenia dla OSP
Gliwice-Ostropa tj. przyczepki
sprzętowej, pilarki do akcji
ratowniczych oraz narzędzi
akumulatorowych.

OSTROPA

Zajęcia fitness

084

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

12 200

50

152

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-integracyjne
w formie biesiady z oprawą
muzyczną, zajęcia sportowe Nordic
Walking oraz wyjścia na koncerty
czy wydarzenia kulturalne.

40 000

147

134

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

73

115

Cykl ogólnodostępnych,
bezpłatnych 8warsztatów
rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń
kulturalnych w dzielnicy.

21 000

54

082

Przeniesienie przejazdu dla
rowerów z ul. Konarskiego na
stronę zachodnią przejścia dla
pieszych.

90 000

40

129

Budowa placu zabaw przy PM nr 41
(ul. Cyraneczki 3). Zakres zadania
obejmuje: prace projektowe,
roboty ziemne, wykonanie
nawierzchni bezpiecznej, montaż 3
zestawów urządzeń rekreacyjnozabawowych, prace porządkowe.

280 000

630

187

Modernizacja sali dydaktycznej,
doposażenie pracowni w:
stanowiska językowe, urządzenia
audio-video, tablicę multimedialną,
programy i audiobooki oraz w
pomoce dydaktyczne. Ponadto
planowana jest organizacja Dni
Europejskich dla mieszkańców.

115 000

332

POLITECHNIKA

POLITECHNIKA

Cykl wydarzeń
aktywizujących
seniorów

Kurs jazdy na
rolkach

POLITECHNIKA

Spotkania z kulturą

POLITECHNIKA

Przeniesienie
przejazdu dla
rowerów przy ul.
Konarskiego

SIKORNIK

SIKORNIK

Plac zabaw przy
ul. Cyraneczki

Pracownia językowa
w ZSP nr 16

31 000

193

SIKORNIK

Gimnastyka w
wodzie dla seniorów

113

Cykl zajęć gimnastycznych i
usprawniających w wodzie dla
seniorów z dzielnicy.

16 500

36

140

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

34

569 000

1071

SIKORNIK

Zajęcia z piłki nożnej

SOŚNICA

Boisko
wielofuncyjne przy
stawach "Szachta"

163

Budowa wielofunkcyjnego boiska
do piłki plażowej (nożnej i ręcznej)
na działce nr ewid.1175/7, obr.
Sośnica.

STARE GLIWICE

Nowa nawierzchnia
na ul. Braci Grimm

235

Przebudowa drogi - wykonanie
nawierzchni asfaltowej jezdni ul.
Braci Grimm.

222 000

1014

124

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

230

086

Makijaż permanentny dla 20 kobiet
po przebytym leczeniu
onkologicznym oraz dla kobiet z
problemem łysienia plackowatego.
Oferta dla kobiet 60+.

14 000

100

246

Utworzenie siłowni plenerowej,
wraz z remontem zaplecza
sportowego i zakupem sprzętu
sportowego i rekreacyjnego (na
imprezy plenerowe).

180 000

760

90 000

98

STARE GLIWICE

Zajęcia sportowe dla
mieszkańców

STARE GLIWICE

Makijaż
permanentny dla
kobiet po przebytym
leczeniu
onkologicznym

SZOBISZOWICE

Siłownia plenerowa
przy SP nr 7

SZOBISZOWICE

Zielone ekrany
akustyczne wzdłuż
al. Jana Nowaka
Jeziorańskiego

202

Wykonanie zielonych ekranów
akustycznych wzdłuż al. Jana
Nowaka Jeziorańskiego -nasadzenie
szpaleru ok. 120 szt. Grabu
pospolitego odmiany "Fastigiata".

SZOBISZOWICE

Wybieg dla psów na
Skwerze Nacka

167

Budowa wybiegu dla psów na
Skwerze Nacka.

150 000

76

SZOBISZOWICE

Aktywny senior –
wydarzenie
kulturalne oraz
wycieczka dla
seniorów

314

Organizacja wycieczki oraz
wydarzenia kulturalnointegracyjnego dla seniorów wraz z
koncertem, poczęstunkiem oraz
zabawami.

13 000

37

037

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 budowlanoremontowe, prace wykończeniowe.

85 000

389

ŚRÓDMIEŚCIE

Siłownia przy SP 28

160

Budowa placu/ogrodu zabaw przy
PM nr 40(ul. Sienkiewicza 9). Zakres
zadania obejmuje prace
projektowe, wykonanie strefy
zabaw, miejsca rekreacyjnopoznawczego, ścieżki
sprawnościowej, a także montaż
urządzeń i elementów małej
architektury oraz nasadzenie
roślinności.

125 000

242

085

Makijaż permanentny dla 20 kobiet
po przebytym leczeniu
onkologicznym oraz dla kobiet z
problemem łysienia plackowatego.
Oferta dla kobiet 60+.

14 000

173

70 000

68

ŚRÓDMIEŚCIE

Ogród zabaw przy
PM nr 40

ŚRÓDMIEŚCIE

Makijaż
permanentny dla
kobiet po przebytym
leczeniu
onkologicznym

ŚRÓDMIEŚCIE

Zieleń wzdłuż al.
Przyjaźni(odcinek
ul. Zwycięstwa ul. Chudoby)

295

Kompleksowa renowacja terenów
zielonych wzdłuż al. Przyjaźni na
odcinku pomiędzy ul. Zwycięstwa a
ul. Chudoby.

ŚRÓDMIEŚCIE

Aqua aerobik dla
seniorów

027

Cykl zajęć gimnastycznych i
usprawniających w wodzie dla
seniorów z dzielnicy

16 100

51

252

Zagospodarowanie przestrzeni oraz
nowe nasadzenia na terenach
zielonych położonych przy
ul. Dworcowej na odcinku od
ul. Wyszyńskiego do ul. Dolnych
Wałów.

40 000

49

296

Aleja Przyjaźni - nasadzenia roślin
ozdobnych wzdłuż ciągu pieszorowerowego na odcinku
ul. Dworcowa - ul. Częstochowska.

100 000

47

224

Wybudowanie strefy rekreacyjnosportowej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 w Gliwicach
przy ul. Kilińskiego 1.

220 000

732

010

Modernizacja podwórka pomiędzy
budynkami zlokalizowanymi przy
ul. Piastowskiej 4-6 i ul.
Piastowskiej 14-16.

145 000

635

12 000

107

ŚRÓDMIEŚCIE

Zieleńce na ul.
Dworcowej

ŚRÓDMIEŚCIE

Nasadzenia na al.
Przyjaźni(odcinek
ul. Dworcowa ul. Częstochowska)

TRYNEK

Strefa rekreacyjnosportowa przy ZSP
nr 1

TRYNEK

Zielone podwórko
przy ul. Piastowskiej

TRYNEK

Zajęcia z boksu

164

Półroczny cykl ogólnorozwojowych
zajęć sportowych z elementami
boksu dla mieszkańców dzielnicy
chcących poprawić swoją ogólną
sprawność fizyczną i samopoczucie.

TRYNEK

Kurs tańca

261

Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.

32 000

70

TRYNEK

Kontraruch
rowerowy na ulicy
Dzierżona

144

Wprowadzenie kontraruchu
rowerowego na jednokierunkowej
ulicy Dzierżona.

1 000

56

249

Całoroczne zajęcia z języka
angielskiego dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Kurs obejmowałby grupy
dla poczatkujących i
średniozaawansowanych.

70 000

53

032

Stworzenie strefy rekreacyjnej z
zestawem sprawnościowym typu
street workout. Działka nr 214/2,
obręb Wilcze Gardło.

162 000

140

148 600

1669

TRYNEK

Język angielski dla
mieszkańców

WILCZE GARDŁO

Street workout na
boisku przy
ul. Niezapominajki

WOJSKA
POLSKIEGO

Pracownia językowa
w SP nr 6

076

Stworzenie pracowni językowej24stanowiskowej w Szkole
Podstawowej nr 6w Gliwicach przy
ul. Jasnogórskiej 15-17

WOJSKA
POLSKIEGO

Warsztaty
kreatywne

120

Cykl warsztatów rękodzieła
artystycznego dla mieszkańców
dzielnicy.

20 000

93

WOJSKA
POLSKIEGO

Książkomat przy
ul. Kozielskiej

042

Umieszczenie książkomatu (42
skrytki) oraz trezora bibliotecznego
przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 5 w Gliwicach.

240 000

56

WOJSKA
POLSKIEGO

Zajęcia sportowe z
piłki nożnej dla
dzieci

196

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla
dzieci w wieku 5-15 lat. Zajęcia
odbywałyby się w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 5 w Gliwicach
przy ul. Kozielskiej 39.

11 600

33

WÓJTOWA WIEŚ

Modernizacja placu
zabawna Placu
Grunwaldzkim

018

Modernizacja istniejącego placu
zabaw na Placu Grunwaldzkim.
Wymiana urządzeń zabawowych
oraz nawierzchni bezpiecznych.

277 000

560

325

Stworzenie nowoczesnej
przestrzeni, zachęcającej do
poznawania i zgłębiania świata
przyrody, poprzez modernizację
Sali oraz zakup pomocy i
wyposażenia w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29.

105 000

281

215

Modernizacja skweru
zlokalizowanego nadziałce 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

156

50 000

43

70 000

38

ZATORZE

Pracownia
odkrywców przyrody
w ZSP nr 12

ZATORZE

Modernizacja
skweru przy
ul. Dąbrowskiego Lipowej

ZATORZE

Parklet u zbiegu ulic
Poniatowskiego
i Dąbrowskiego

241

Budowa parkletu u zbiegu ulic
Poniatowskiego i Dąbrowskiego
w Gliwicach wyposażonego np.
w siedzisko, stolik, zieleń.

ZATORZE

Rozbudowa siłowni
zewnętrznej w

292

Rozbudowa istniejącej siłowni
zewnętrznej w okolicy ul. Horsta
Bienka- montaż nowych urządzeń.

okolicy ul. Horsta
Bienka

ZATORZE

ŻERNIKI

Ławki w Lesie
Komunalnym

Plac zabaw przy ul.
Chałubińskiego

171

Montaż 10 ławek wzdłuż alejki
łączącej ul. Horsta Bienka z
ul. Szymanowskiego.

15 000

34

025

Budowa placu zabaw przy
ul. Chałubińskiego /Domeyki.
Montaż urządzeń zabawowych,
nawierzchni bezpiecznych oraz
budowa ciągu pieszego.

227 000

489

