
WYKAZ PROJEKTÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE 
W RAMACH PROCEDURY GLIWICKIEGO BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO 2023 
 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 
 

Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich 1 000 000 zł 

Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis projektu 

Przewidziany koszt 
projektu (w zł) 

 

001 Zielona obwodnica 
Zasadzenie 512 drzew wzdłuż istniejących odcinków 
obwodnicy (zarówno zachodniej, jak i południowej). 700 000 

031 

Opieka medyczna i 
psychologiczna nad osobami 

chorymi terminalnie - cykl 
szkoleń 

Cykl szkoleń z zakresu opieki medycznej i 
psychologicznej osób chorych terminalnie dla rodzin 

osób chorych, wolontariuszy, opiekunów oraz 
pielęgniarek POZ, pielęgniarek środowiskowych. 

72 000 

062 
Bezpłatny dostęp do bazy e-
booków i audiobooków dla 

czytelników MBP w Gliwicach 

Zakup dostępu do bazy e-booków i audiobooków dla 
czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej i 

umożliwienie czytelnikom darmowego dostępu do 
tej bazy. 

130 000 

071 Budowa terenu rekreacyjnego 
przy Marinie Gliwice 

Wykonanie ciągów pieszych, ławek, rampy do 
wózków dziecięcych i inwalidzkich oraz schodów do 

promenady nad wodą, przy Kanale Gliwickim. 
1 000 000 

083 
Wykonanie projektu oświetlenia 

na ciągu pieszo-rowerowym 
wzdłuż Kłodnicy 

Wykonie projektu instalacji tradycyjnych latarni w 
ciągu pieszym oraz obok istniejących ławek. 

57 000 

098 
Rewitalizacja bieżni na boisku 

sportowym przy ul. 
Niezapominajki 

Wymiana nawierzchni bieżni na boisku sportowym. 1 000 000 

167 
Muszla estradowa w parku przy 

ul. Chorzowskiej 

Odnowienie starej sceny estradowej obok tężni 
solankowej oraz wykonanie zadaszenia, a także 

remont oczka wodnego w parku przy ulicy 
Chorzowskiej. 

1 000 000 

178 Sale dla seniorów w dzielnicach 
Udostępnienie w  wybranych dzielnicach sal 

gimnastycznych na cykliczne zajęcia gimnastyczne, 
siatkówkę, taniec itp. 

90 000 

 

PROJEKTY DZIELNICOWE 
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIEPR 

Dzielnica BAILDONA 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 376 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

041 BAILDONA Zajęcia na basenie dla seniorów 
Cykl zajęć na basenie z zapewnionym 

dojazdem z dzielnicy.  62 500 

042 BAILDONA Zajęcia taneczne dla seniorów 
Zajęcia taneczne dostosowane do 

potrzeb seniorów.  
20 000 

051 BAILDONA 
Projekt i modernizacja skweru 

Teodora Kalidego przy ul. 
Robotniczej 

Montaż monitoringu, ułożenie 
chodników, montaż oświetlenia i 
elementów małej architektury. 

376 000 

169 BAILDONA 
Wybieg dla psów przy ul. 

Franciszkańskiej 

Budowa wybiegu dla psów wraz z 
koszami, elementami małej 

architektury i tablicą informacyjną. 
180 000 

193 BAILDONA 
Przyjazne podwórko przy ul. 

Jesionowej/Brzozowej 
Rewitalizacja podwórka wraz z 
elementami małej architektury.  

277 500 



OJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 
Dzielnica BOJKÓW 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 220 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

024 BOJKÓW Progi zwalniające na ul. św. 
Brata Alberta 

Montaż progów zwalniających lub 
wyniesień nawierzchni na ul. św. Brata 

Alberta. 
36 000 

046 BOJKÓW Język angielski dla dzieci 
Organizacja zajęć dodatkowych z języka 

angielskiego dla grupy dzieci w wieku 
szkolnym. 

11 000 

086 BOJKÓW 
Wydzielenie miejsca 

parkingowego dla osoby 
niepełnosprawnej przy SP nr 8 

Zaznaczenie na dziedzińcu szkolnym SP 
nr 8 miejsca parkingowego dla osoby 

niepełnosprawnej – oznakowanie 
poziome i pionowe. 

2 500 

087 BOJKÓW Ogólnodostępny plac do 
grillowania 

Budowa ogólnodostępnego miejsca do 
grillowania z ławkami, stolikami oraz 

grillami na działce nr 782. 
30 000 

113 BOJKÓW Kurs pierwszej pomocy 
Organizacja kursu pierwszej pomocy 
dla grupy 50 mieszkańców dzielnicy 

Bojków. 
3 500 

125 BOJKÓW Zajęcia taneczne dla dorosłych 

Zajęcia taneczne dla dorosłych 
mieszkańców dzielnicy. Zwieńczeniem 

całorocznych treningów będzie 
spotkanie taneczne dla wszystkich 

uczestników. 

17 000 

141 BOJKÓW Mural - Bocian 

Mural na kamienicy przy ul. Rolników 
254 przedstawiający bociana, który jest 

nawiązaniem do gniazda bocianiego 
znajdującego się w Bojkowie. 

70 000 

173 BOJKÓW 
Altana rekreacyjna - scena na 

skwerze przy ul. Parkowej 

Stworzenie altany – sceny wyposażonej 
w stoły i ławy oraz z dostępem do 
źródeł energii i WiFi jako miejsca 
spotkań, wydarzeń kulturalnych, 

aktywności społecznej. 

220 000 

189 BOJKÓW 
Warsztaty rękodzieła dla dzieci 

i młodzieży 

Warsztaty rękodzieła dla dzieci i 
młodzieży.  W czasie zajęć 

wykorzystane będą różne techniki 
artystyczne, m.in.: scrapbooking, 

filcowanie, decoupage. 

30 000 

205 BOJKÓW Budowa latarni solarno-
wiatrowych 

Budowa 3 latarni ulicznych solarno-
wiatrowych na ul. Koniczynowej. 

74 000 

 

Dzielnica BRZEZINKA 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 208 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

048 BRZEZINKA 
Zajęcia ogólnorozwojowe dla 

dzieci i młodzieży 

Cykl całorocznych zajęć sportowych 
obejmujących m.in.: piłkę nożna, 

siatkówkę, zajęcia z nauki pływania dla 
dzieci i młodzieży. 

34 000 

054 BRZEZINKA Aktywny Senior 

Zorganizowanie cyklu wydarzeń 
integracyjnych dla seniorów z dzielnicy, 

takich jak: spotkanie integracyjne, 
wycieczki krajoznawcze, wyjścia do kina 

lub teatru. 

35 000 

066 BRZEZINKA Doposażenie OSP w Gliwicach-
Brzezince 

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gliwicach - Brzezince 
m.in.: kamer termowizyjnych, systemu 

oświetleniowego (LED) z ładowarką, 

59 900 



motopompy szlamowej, smoka 
ssawnego pływającego, piły spalinowej, 

prądownicy. 

116 BRZEZINKA 
Wymiana i konserwacja  placu 

zabaw oraz montaż tablic 
informacyjnych przy ZSO nr 12 

Zakup i montaż nowych urządzeń na 
placu  zabaw przy szkole oraz zakup i 

instalacja tablicy informującej o 
aktualnym stanie jakości powietrza. 

110 000 

152 BRZEZINKA Monitoring ulic 

Montaż kamer monitoringu w kilku 
miejscach dzielnicy: przy rondzie,  przy 

ul. Lwowskiej / Nowosądeckiej, na 
placu rekreacyjnym przy ul. Łódzkiej, 

Rzeszowskiej. 

114 000 

 

Dzielnica KOPERNIKA 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 399 000 zł 

Numer 
wniosku Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

021 KOPERNIKA 
Budowa toru rowerowego - 

pumptrack 

Budowa toru rowerowego typu 
pumptrack w dzielnicy Kopernika na 

działce nr 210/4  
390 000 

156 KOPERNIKA 
Miejsca czasowego postoju 

przy ul. Bereniki 

Wykonanie dziesięciu miejsc 
czasowego postoju samochodów 

osobowych na terenie działki 148/2 
obręb Kopernik z wjazdem od ul. 

Bereniki. 

104 000 

 

Dzielnica LIGOTA ZABRSKA 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 194 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

192 LIGOTA ZABRSKA 
Modernizacja placu zabaw 
pomiędzy ulicami Klonową, 

Ceglarską, Cichą oraz Górników 

Wymiana wybranych, 
wyeksploatowanych urządzeń 

znajdujących się na placu zabaw. 
(połączono z wnioskiem nr 010) 

194 000 

229 LIGOTA ZABRSKA 
Rozbudowa skweru 700-lecia 

Ligoty Zabrskiej 

Zamontowanie oświetlenia solarnego 
oraz stołu do gry w Teqballa na 

skwerze. 
194 000 

 

Dzielnica ŁABĘDY 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 523 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

003 ŁABĘDY Zajęcia nordic walking dla 
seniorów 

Cykl zajęć nordic walking dla seniorów 
na terenie dzielnicy oraz zakup kijków 

dostępnych na czas zajęć.  
6 000 

105 ŁABĘDY 
 Trening mentalny - warsztaty  

z psychologii sportu 

Cykl warsztatów skierowany do 
najmłodszych mieszkańców dzielnicy 

oraz ich rodziców, poświęconych 
psychologii sportu i rekreacji.  

25 500 

185 ŁABĘDY Zumba - fitness 
Organizacja zajęć zumby - fitness dla 40 

kobiet w wieku od 18 lat, 
odbywających się na terenie dzielnicy. 

10 500 

231 ŁABĘDY 
Odnowienie parku przy ul. 

Staromiejskiej 

Wykonanie alejki w parku 
od strony Kłodnicy, od strony Kanału 

Gliwickiego, obsadzenie pomnika 
krzewami ozdobnymi i utworzenie 

rabaty kwiatowej, ustawienie 8 ławek 
parkowych i 6 koszy na śmieci. 

400 000 



232 ŁABĘDY 
Modernizacja placu zabaw przy 

ul. Piaskowej 

Modernizacja placu zabaw, obejmująca 
wymianę nawierzchni i wszystkich 

urządzeń. 
500 000 

235 ŁABĘDY 
Zagospodarowanie otoczenia 

kapliczki przy ul. Pszennej 

Zagospodarowania otoczenia kapliczki - 
wymiana i uzupełnienie zieleni oraz 

ułożenie kostki ażurowej, z 
zachowaniem pasa zieleni od strony 

nieruchomości. 

87 000 

237 ŁABĘDY Cykl imprez dla seniorów 

Cykl dedykowanych seniorom 
wydarzeń, takich jak: koncerty 

plenerowe, wyjścia do kina i teatru, 
rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczki, 

spotkania integracyjne.  

117 000 

238 ŁABĘDY Gimnastyka dla pań 
Gimnastyka dla kobiet w różnym wieku 
w formie zajęć na basenie oraz na sali 

gimnastycznej.  
21 500 

239 ŁABĘDY Tenis stołowy Organizacja zajęć tenisa stołowego dla 
40 osób w różnym wieku. 

15 500 

240 ŁABĘDY Cykl imprez dla dzieci 

 Cykl imprez dla dzieci w wieku od 6 do 
15 roku życia, obejmujących m.in. 

spektakle teatralne, warsztaty 
kreatywne, zabawy ruchowe. 

22 300 

241 ŁABĘDY Warsztaty taneczne dla dzieci 

Cykl 20 zajęć tanecznych dla 30 dzieci 
w różnym wieku, niezależnie od 

posiadanych umiejętności tanecznych, 
zakończone pokazem dla mieszkańców. 

14 000 

242 ŁABĘDY Rodzinne poranki filmowe 
Cykl 6 porannych seansów filmowych, 

adresowanych do rodzin, 
poprzedzonych krótką prelekcją. 

6 500 

 

Dzielnica OBROŃCÓW POKOJU 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 278 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

008 
OBROŃCÓW 

POKOJU 
Tunel roślinny (bindaż) na 

skwerze przy SP nr 39 

Nasadzenie i uformowanie wierzby 
energetycznej na kształt altany i tunelu 
(bindażu) oraz ustawienie ławeczki w 

środku. 

250 000 

153 OBROŃCÓW 
POKOJU 

Aerobik dla kobiet Cykl zajęć z aerobiku dla kobiet 
odbywających się 3 razy w tygodniu.  

26 000 

155 
OBROŃCÓW 

POKOJU 
Doposażenie placu zabaw przy 

ZSP nr 4  

Stworzenie bezpiecznej, ogrodzonej 
strefy zabaw w ogrodzie 

przedszkolnym, wzorowanej na 
ogrodach Montessori, zamontowanie 

betonowego stołu do gry w szachy, 
ping-ponga piłkarzyki. 

68 000 

163 
OBROŃCÓW 

POKOJU 
Dojazd do tężni solankowej 

Zorganizowanie dojazdu (autobusu) do 
tężni solankowej oraz powrotu do 

dzielnicy Obrońców Pokoju dla 
mieszkańców.   

18 000 

164 OBROŃCÓW 
POKOJU 

Zajęcia zumby  
Zajęcia zumby dla 40 osób dorosłych 
oraz prowadzenie jednocześnie zajęć 

tanecznych dla 25 dzieci.  
35 000 

 

Dzielnica OSTROPA 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 222 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

022 OSTROPA Doposażenie OSP Ostropa Zakup wyposażenia dla OSP Ostropa, tj.  
 hełmów, kominiarek strażackich, 

49 400 



rękawic  
oraz zakup działka gaśniczego. 

115 OSTROPA 
Remont drogi przy ul. 

Daszyńskiego 

Utwardzenie drogi publicznej 
znajdującej się obok salonu Viessmann 

(działka nr 793).  
77 000 

121 OSTROPA Defibrylatory AED 

Zakup trzech ogólnodostępnych  
defibrylatorów wraz z szafkami oraz 
montaż w wybranych obiektach w 

dzielnicy. 

33 000 

135 OSTROPA 
Doświetlenie przejść dla 

pieszych przy ul. Daszyńskiego 

Budowa sześciu lamp solarnych przy 
trzech przejściach dla pieszych 

znajdujących się przy ul. Daszyńskiego.  
97 800 

138 OSTROPA 
Spotkanie dla seniorów 

dzielnicy Ostropa 

Spotkanie integracyjne dla 100 
seniorów z dzielnicy, w formie biesiady 

(poczęstunek, występ orkiestry, 
wodzirej). 

18 000 

 

Dzielnica POLITECHNIKA 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 252 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

097 POLITECHNIKA 
Cykl wydarzeń aktywizujących 

seniorów 

Cykl wydarzeń dla seniorów 
obejmujących m.in.: wycieczki piesze i 

autokarowe z przewodnikiem, 
wydarzenia kulturalno-integracyjne, 

zajęcia sportowe nordic walking,  
wyjścia na  koncerty oraz rejs statkiem. 

62 900 

183 POLITECHNIKA Spotkania z kulturą 

Cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych 8 
warsztatów rękodzielniczych oraz 3 

wydarzeń kulturalnych, w tym dwóch 
prezentujących sztukę nowoczesną w 

formie wystaw. 

25 000 

 

Dzielnica SIKORNIK 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 468 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

006 SIKORNIK Chodnik, żywopłot i drzewa 

Budowa chodnika pomiędzy blokiem 
Bekasa 1-3-5-7 a targowiskiem, 

zasadzenie żywopłotu oddzielającego 
chodnik od pobliskiego parkingu oraz 

zasadzenie kilku drzew w pobliżu. 

80 000 

030 SIKORNIK Wiaty rowerowe dla 
mieszkańców Sikornika 

Budowa trzech wiat na rowery: przy ul. 
Kormoranów, ul. Perkoza oraz przy ul. 

Bekasa.  
105 000 

032 SIKORNIK 
Monitoring w wybranych 

miejscach 

Zabudowa kamer monitoringu 
miejskiego obejmujących teren boiska 
sportowego przy SP nr 41, skweru przy 
DPS oraz placu zabaw przy ul. Pliszki. 

91 400 

035 SIKORNIK 
Siłownia zewnętrzna przy ul. 

Pliszki 
Budowa siłowni zewnętrznej obok 

placu zabaw przy ul. Pliszki. 
180 000 

089 SIKORNIK Hotele dla owadów 

Postawienie pośród roślin pięciu  
domków dla owadów w odległości 

zapewniającej komfort zarówno 
owadom, jak i spacerowiczom. 

3 000 

090 SIKORNIK 
Książkostrefa - punkt wymiany 

książek 

Ogólnodostępny punkt wymiany 
książek o zróżnicowanej tematyce dla 

czytelników w każdym wieku.   
7 500 

132 SIKORNIK Zajęcia fitness Organizacja cyklicznych zajęć fitness, 1-
2 razy w tygodniu, dla 30 mieszkańców. 

15 000 



170 SIKORNIK Nowy plac zabaw  

Budowa nowoczesnego, bezpiecznego, 
ogólnodostępnego placu zabaw dla 

dzieci w okolicy ZSO nr 5. Przewiduje 
się montaż piaskownicy, tyrolki, ścianki 

wspinaczkowej, zjeżdżalni, tuneli, 
podestów oraz ławek. 

450 000 

188 SIKORNIK Warsztaty rękodzielnicze  Organizacja bezpłatnych zajęć 
rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych. 

10 500 

225 SIKORNIK Monitoring 
Budowa punktu monitoringu przy 

skrzyżowaniu ul. Czajki z ul. Czapli, w 
sąsiedztwie przystanku autobusowego. 

48 400 

 

Dzielnica SOŚNICA 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 594 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

004 SOŚNICA Miasteczko ruchu drogowego 
dla dzieci 

Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci 
i młodzieży przy ul. Wielickiej. 

380 000 

011 SOŚNICA 
Montaż oświetlenia przy 

schodach pomiędzy ulicami 
Poznańską a Sikorskiego 

Montaż oświetlenia przy schodach, w 
celu poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców, którzy uczęszczają tą 
drogą.  

40 000 

025 SOŚNICA 
Multirig - miejsce do treningów 

przy ul. Wielickiej 

Budowa konstrukcji z przeszkodami do 
trenowania techniki pokonywania 
przeszkód np. podczas biegów z 

przeszkodami.   

200 000 

058 SOŚNICA 
Wybieg dla psów przy ul. 

Jesiennej  

Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. 
Jesiennej, w tym ogrodzenie terenu i 

montaż urządzeń do tresowania psów 
(przeszkód) oraz śmietników na psie 

odchody. 
(połączony z wnioskami nr 069, 070, 

072) 

180 000 

060 SOŚNICA 
Miejsca parkingowe przy ul. 

Przedwiośnie 

Budowa miejsc parkingowych przy ul. 
Przedwiośnie na wysokości terenów po 

nieckach basenowych. 
287 000 

067 SOŚNICA 
Zajęcia gimnastyczne dla 

seniorów  
Organizacja zajęć sportowo-

rekreacyjnych dla seniorów 60+. 
6 400 

106 SOŚNICA Zajęcia z jogi 

Organizacja zajęć z jogi dla 
mieszkańców dzielnicy w sali 

gimnastycznej w SP nr 21 przy ul. 
Reymonta.  

4 000 

110 SOŚNICA 
Strefa sportowo-rekreacyjno-
dydaktyczna przy ZSO nr 14  

Modernizacja istniejącej przestrzeni i 
nawierzchni: wymiana ogrodzenia i 
nawierzchni bieżni i boiska, montaż 

ławek i innych elementów małej 
architektury.  

509 500 

130 SOŚNICA 
Monitoring wybranych miejsc 

w dzielnicy 

Wykonanie punktów monitoringu 
skweru przy ul. Korczoka - obok 

kościoła NMP WW, boiska przy ul. 
Skarbnika, skrzyżowania ulic Wielickiej i 

Odrowążów oraz skrzyżowania ulic 
Wielickiej i Korczoka. 

112 700 

 

Dzielnica STARE GLIWICE 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 312 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

075 STARE GLIWICE 
Zajęcia sportowe dla 

mieszkańców 
Organizacja cyklicznych zajęć z różnych 

dyscyplin sportowych, np.: tenis 
60 000 



stołowy, siatkówka, piłka nożna, rajdy 
rowerowe, marsze nordic walking, 
zajęcia gimnastyczne dla seniorów.  

081 STARE GLIWICE 
Modernizacja placu zabaw w 

Parku Szwajcaria  

Modernizacja placu zabaw w Parku 
Szwajcaria poprzez dodanie parku 

linowego lub piramidy linowej. 
312 000 

102 STARE GLIWICE Aktywizacja seniorów 

Cykl wydarzeń dedykowanych 
seniorom obejmujących m.in. wycieczki 
autokarowe, spotkanie integracyjne w 

formie biesiady, wyjścia do teatru. 

64 000 

139 STARE GLIWICE 
Zajęcia ogólnorozwojowe dla 

dzieci 

Zajęcia sportowe z elementami gier 
zespołowych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 
9 000 

142 STARE GLIWICE 
Leżaki parkowe w Parku 

Szwajcaria 
Zakup leżaków parkowych do Parku 

Szwajcaria. 
60 000 

168 STARE GLIWICE Osiedlowe Pikniki Rodzinne 

Organizacja czterech tematycznych 
pikników o charakterze otwartym. 

Realizowane będą: zabawy animacyjne 
dla dzieci i młodzieży, działania 

animacyjne dla dorosłych i seniorów, 
zabawy i konkursy integracyjne, zajęcia 

muzyczno-taneczne dla rodzin, 
programy edukacyjne.  

40 000 

215 STARE GLIWICE Nasadzenia w Starych Gliwicach 
Nasadzenia krzewów i traw ozdobnych 

w pasach drogowych wzdłuż ul. 
Szafirowej. 

70 000 

 

Dzielnica SZOBISZOWICE 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 461 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

029 SZOBISZOWICE Ławeczki w Szobiszowicach 

Utworzenie ok. 17 miejsc odpoczynku 
(ławeczki z podłokietnikami) w 
okolicach ulic: Warszawskiej, 

Dziewanny, Lublinieckiej, 
Świętojańskiej, Udzieli. 

94 200 

050 SZOBISZOWICE 
Progi zwalniające w ciągu ulic 
Kowalskiej, Szobiszowickiej i 

Powroźniczej 

Montaż progów zwalniających na 
ulicach Kowalskiej, Szobiszowickiej, 

Powroźniczej, w celu poprawy 
bezpieczeństwa. 

110 500 

112 SZOBISZOWICE 
Wiata rowerowa wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 
przy ul. Sztabu Powstańczego 

Budowa wiaty rowerowej wraz ze 
stanowiskiem samoobsługowej stacji 
naprawy rowerów oraz umieszczenie 
pojemnika na psie odchody w pobliżu 

ZSP nr 10 i ZSO nr 4. 

55 100 

149 SZOBISZOWICE Tyrolka - zjazd linowy dla dzieci 
Budowa zjazdu linowego dla dzieci w 
obrębie placu zabawy przy skwerze 

Nacka. 
55 000 

172 SZOBISZOWICE 
Ekologiczno-rekreacyjna 

przestrzeń dla dzieci i 
młodzieży w SP nr 7  

 Stworzenie ekologicznej przestrzeni do 
aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
dorosłych z dzielnicy Szobiszowice, 

stworzenie muralu antysmogowego z 
sylwetkami sportowców oraz 

zamontowanie na terenie przy SP nr 7 
zewnętrznego stołu do gry w piłkarzyki, 

stolika do gry w szachy oraz w 
chińczyka.  

118 000 

 

Dzielnica ŚRÓDMIEŚCIE 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 501 000 zł 



Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

034 ŚRÓDMIEŚCIE 
Modernizacja placu zabaw na 

skwerze Bottrop 

Modernizacja placu zabaw na skwerze 
Bottrop, pomiędzy ulicami Młyńską a 

Siemińskiego, poprzez wymianę 
urządzeń i przearanżowanie 

przestrzeni.  

500 000 

064 ŚRÓDMIEŚCIE 
Zakup zbiorów do 

Wypożyczalni Muzycznej MBP 
w Gliwicach 

Zakup nowości wydawniczych do 
Wypożyczalni Muzycznej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Gliwicach, które 
wzbogacą i uatrakcyjnią ofertę 

biblioteki dla mieszkańców. 

12 000 

073 ŚRÓDMIEŚCIE 
Gimnastyka w basenie dla 

seniorów  

Cykl zajęć gimnastycznych i 
usprawniających w wodzie dla 

seniorów z dzielnicy Śródmieście.  
23 000 

099 ŚRÓDMIEŚCIE 
Pracownia fizyko-chemiczna w 

SP nr 28 

Stworzenie na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 28 przy ulicy ks. M. 

Strzody 4 w Gliwicach w pełni 
wyposażonej i bezpiecznej dla uczniów 

pracowni fizyko-chemicznej.  

150 000 

109 ŚRÓDMIEŚCIE Naprawa muru oporowego przy 
ul. Lelewela i Chopina 

Naprawa muru oporowego 
znajdującego się na działce nr 514, 

obręb Stare Miasto, przy ul. Lelewela 2-
4 i naroża ul. Chopina. 

126 700 

123 ŚRÓDMIEŚCIE Masaż regenerujący 

Pakiet masaży regenerujących  z 
elementami terapii powikłań 

pocovidowych dla mieszkańców 
dzielnicy. 

50 000 

179 ŚRÓDMIEŚCIE Cykl spotkań i warsztatów 
wokół kultury regionu 

Organizacja  cyklu spotkań i 
warsztatów wokół kultury regionu dla 

mieszkańców dzielnicy. 
20 000 

217 ŚRÓDMIEŚCIE Modernizacja placu zabaw na 
skwerze Dessau 

Modernizacja placu zabaw przy 
skwerze Dessau poprzez: wymianę 
nawierzchni placu zabaw, montaż 

dodatkowych urządzeń zabawowych 
oraz montaż ławek dostępnych także 
dla osób z niepełnosprawnościami. 

500 000 

 

Dzielnica TRYNEK 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 567 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

181 TRYNEK 
Warsztaty taneczne dla 

mieszkańców  
Organizacja kursu tańca towarzyskiego 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 32 000 

187 TRYNEK 
Język angielski dla 

mieszkańców 

Organizacja całorocznych zajęć z języka 
angielskiego dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych – mieszkańców dzielnicy. 

Kurs obejmowałby grupy dla 
początkujących i dla średnio 

zaawansowanych. 

90 000 

203 TRYNEK 
Monitoring wizyjny na terenie 

ZSP nr 1 

Zainstalowanie 10 kamer zewnętrznych 
wraz z konieczną infrastrukturą 

techniczną umożliwiającą w przyszłości 
połączenie z monitoringiem miejskim. 
Kamery zainstalowane będą na terenie 

przy ZSP nr 1. 

76 300 

220 TRYNEK Aqua aerobik 

Organizacja aqua aerobiku dla pań. 
Cykl zajęć gimnastycznych i 

usprawniających w wodzie dla: 
nastolatek, kobiet i seniorek. 

35 000 



226 TRYNEK Kreatywnie na Trynku 

Cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych  
warsztatów rękodzielniczych dla rodzin. 

Spotkania artystyczne dla dzieci, 
młodzieży  i dorosłych obejmowałyby 
np. zajęcia florystyczne, ceramiczne, 
decoupage, warsztaty mydlarskie itp.  

20 000 

230 TRYNEK Kulturalnie na Trynku 

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

rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczka 
integracyjna i spotkania tematyczne 

dedykowane w szczególności młodzieży 
z dzielnicy. 

30 000 

 

Dzielnica WILCZE GARDŁO 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 170 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

140 WILCZE GARDŁO Oświetlenie solarne pomiędzy 
ulicami Krokusów i Magnolii 

Montaż oświetlenia ulicznego, 
solarnego wzdłuż traktu pieszego 

między ulicą Krokusów a ulicą Magnolii. 
60 600 

158 WILCZE GARDLO 
Nasadzenie krokusów na Placu 

Jaśminu 

Nasadzenia krokusów na Placu 
Jaśminu. Projekt obejmowałby 

nasadzenie kobierca krokusów na 
całym terenie trawnika. 

100 000 

184 WILCZE GARDŁO 
Budowa boiska do siatkówki 

plażowej 
Budowa boiska do siatkówki plażowej 

na terenie stadionu. 
170 000 

207 WILCZE GARDŁO Joga w ogrodzie 
Cykl 9 ogólnodostępnych zajęć jogi, 

otwartych i bezpłatnych dla 
mieszkańców. 

2 300 

 

Dzielnica WOJSKA POLSKIEGO 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 444 000 zł 

Numer 
wniosku Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

016 
WOJSKA 

POLSKIEGO 
Rewitalizacja Parku 
Starokozielskiego  

Rewitalizacja terenów zielonych w 
Parku Starokozielskim poprzez m.in.: 
miejscowe wyrównanie nawierzchni, 
wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, 

renowację terenu w miejscu 
zlikwidowanego placu zabaw dla dzieci, 

uzupełnienie warstwy humusu, 
nasadzenia krzewów ozdobnych. 

250 000 

120 WOJSKA 
POLSKIEGO 

Park sportowo-motoryczny przy 
SP nr 6 

Stworzenie przestrzeni sportowo-
motorycznej przeznaczonej dla dzieci 
ze szkoły i dla mieszkańców dzielnicy. 
W skład parku motorycznego wejdą: 
tor motoryczny i tor przeszkód, park 

sportowy, czyli 3 stoły do ping ponga i 
teqballa.  

243 100 

161 
WOJSKA 

POLSKIEGO 
Plac zabaw i siłownia na 

świeżym powietrzu przy SP nr 9 

Budowa placu zabaw i siłowni - montaż 
urządzeń do zabawy i ćwiczeń, miękkiej 

nawierzchni oraz rewitalizacja 
przyległych terenów zielonych. 

200 000 

171 WOJSKA 
POLSKIEGO 

Warsztaty rękodzieła dla dzieci 
i dorosłych 

Warsztaty rękodzieła - 14 cyklicznych 
zajęć manualnych realizowanych dla 

mieszkańców dzielnicy w klubie 
osiedlowym Chatka. 

25 000 

176 
WOJSKA 

POLSKIEGO 

Zajęcia ogólnorozwojowe z 
technikami boksu dla 

mieszkańców dzielnicy 

Seria ogólnorozwojowych treningów z 
elementami boksu dla mieszkańców 
dzielnicy, chcących poprawić swoją 

24 000 



ogólną sprawność fizyczną i 
samopoczucie.  

 

Dzielnica WÓJTOWA WIEŚ 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 293 000 zł 

Numer 
wniosku 

Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

012 WÓJTOWA WIEŚ 
Oświetlenie zjazdu przy ulicy 

Daszyńskiego 81-83 

Oświetlenie zjazdu przy ulicy 
Daszyńskiego 81-83 poprzez 

postawienie latarni dwumasztowych na 
pobliskim pasie zieleni. 

23 800 

059 WÓJTOWA WIEŚ 
Tablica informacyjna z historią 

Wójtowej Wsi 

Stworzenie i montaż w okolicach kładki 
dla pieszych przy bulwarach Ostropki 

tablicy informacyjnej, zawierającej 
krótką historię dzielnicy Wójtowa Wieś 

(dawniej Richtersdorf) wraz z 
historycznymi fotografiami.  

4 500 

077 WÓJTOWA WIEŚ 
Zajęcia fitness/zumba dla 

mieszkańców  

Zajęcia fizyczne takie jak: aerobik, 
trening ogólnorozwojowy z 

elementami samoobrony i sztuk walki, 
stretching, nordic walking,  gimnastyka, 

zajęcia taneczne itp.; zajęcia z 
profilaktyki bólów kręgosłupa i pleców; 

konsultacje dietetyczne - wszystkie 
zajęcia dla kobiet w każdym wieku. 
Planowana lokalizacja: ZSZS przy ul. 

Dolnej Wsi 74. 

21 000 

080 WÓJTOWA WIEŚ Ławki wypoczynkowe 
Ławeczki do przysiadania dla osób 

starszych (7 ławek wypoczynkowych 
wzdłuż ulicy Głowackiego).  

29 400 

195 WÓJTOWA WIEŚ 
Fitness i porady dietetyczne dla 

kobiet 

Cotygodniowe bezpłatne zajęcia fitness 
oraz porady dietetyczne dla mam, w 
trakcie których zapewniona będzie 

bezpłatna opieka dla ich dzieci.  

34 400 

196 WÓJTOWA WIEŚ 
Zajęcia sportowe dla dzieci i 

młodzieży 

Organizacja cyklicznych zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Tematyka treningów to np.: siatkówka, 
piłka ręczna, ping pong, lekka atletyka, 

gimnastyka ogólnorozwojowa, 
koszykówka. 

133 000 

228 WÓJTOWA WIEŚ 
Doposażenie parku Plac 

Grunwaldzki 

Doposażenie placu zabaw, montaż 
elementów małej architektury, 

karmników dla wiewiórek, nasadzenia.  
293 000 

 

Dzielnica ZATORZE 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 462 000 zł 

Numer 
wniosku Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

148 ZATORZE 
Modernizacja placu zabaw przy 

SP nr 18 

Wymiana starych, zniszczonych mat 
amortyzujących ewentualne upadki na 

placu zabaw przy szkole. 
200 000 

160 ZATORZE 
Aktywne Zatorze 3 - cykl 

warsztatów 

Organizacja popołudniowo-
weekendowych warsztatów sportowo-

rekreacyjnych, kulturalnych, 
rękodzielniczych i przyrodniczych dla 
mieszkańców dzielnicy przez okres 40 

tygodni, z miesięczną przerwą 
wakacyjną.  

179 800 

180 ZATORZE 
Rewitalizacja skweru przy 

Stadionie Miejskim 
Stworzenie miejsca, w którym 

mieszkańcy dzielnicy Zatorze oraz 
250 000 



mieszkańcy miasta, odwiedzający 
okolice Stadionu Miejskiego w 

Gliwicach, mogliby spędzać wolny czas, 
integrować się oraz odpoczywać.   

199 ZATORZE Zakup nowości książkowych do 
Filii nr 17 MBP w Gliwicach 

Zakup nowości książkowych do Filii nr 
17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Gliwicach przy ulicy Spółdzielczej 33a. 
Projekt umożliwi powiększenie oferty 

nowości książkowych, także o książki w 
języku ukraińskim.  

15 000 

201 ZATORZE 
Cykl spotkań i warsztatów 

wokół edukacji ekologicznej 

Organizacja cyklu spotkań, teatrzyków i 
warsztatów dotyczących edukacji 

ekologicznej. 
35 000 

212 ZATORZE 
Górka saneczkowa oraz remont 

placu zabaw 

Odnowienie i nowe wyprofilowanie 
górki saneczkowej, 

remont palcu zabaw oraz modernizacja 
ciągów komunikacyjnych. 

235 000 

218 ZATORZE Uzupełnienie i uporządkowanie 
skweru Foka 

Uzupełnienie i uporządkowanie skweru 
Foka poprzez montaż dodatkowych 

ławek, przedłużenie ogrodzenia 
oddzielającego skwer od skarpy od 
strony budynku mieszkalnego na ul. 

Wolskiego, aranżację klombu, 
uzupełnienie żywopłotów, 

uporządkowanie i aranżację okręgu 
wokół pomnika foki. 

30 000 

219 ZATORZE 
Przedstawienia teatralne i 

warsztaty dla dzieci 

Organizacja 10 spektakli teatralnych dla 
dzieci oraz 4 spotkań wspierających 
rozwój manualny, zainteresowanie 

tworzeniem, sztuką. 

14 000 

222 ZATORZE 
Cykl prezentacji "Z aparatem 

przez świat" 

Prezentacje multimedialne z różnych 
miejsc na świecie oraz pokaz zdjęć, 
które stworzą okresową wystawę, 

połączony z serią warsztatów 
kreatywnych.  

36 000 

 

Dzielnica ŻERNIKI 
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 242 000 zł 

Numer wniosku Dzielnica Nazwa zadania Krótki opis projektu Przewidziany koszt projektu (w zł) 

043 ŻERNIKI 
Wyniesione przejście 

dla pieszych na ul. 
Elsnera 

Wybudowanie wyniesionego 
przejścia dla pieszych. 

60 000 

082 ŻERNIKI 
Integracja seniorów 

dzielnicy  

Cykl dedykowanych 
seniorom wydarzeń takich 

jak: wycieczki piesze, 
autokarowe z przewodnikiem 
po mieście i okolicach, także 

z wejściem do obiektów 
muzealnych, wydarzenia 

kulturalno-integracyjne w 
formie biesiady, zajęcia 

sportowe i warsztaty 
rękodzielnicze. 

94 000 

175 ŻERNIKI Całoroczne zajęcia 
gimnastyczne  

Cotygodniowe zajęcia 
gimnastyczne dla 

mieszkańców w wieku 50+ na 
sali gimnastycznej. 

15 300 

177 ŻERNIKI 
Sportowo-naukowy 
plac zabaw z grami 

podwórkowymi 

Zagospodarowanie terenów 
zielonych przy SP nr 13 

poprzez stworzenie 
kompleksu sportowo-

212 500 



naukowego placu zabaw 
wraz z wymalowanymi grami 

podwórkowymi oraz 
monitoringiem. 

 


