PROJEKTY DZIELNICOWE DO REALIZACJI
Szacunkowy
koszt zadania

Liczba głosów
ważnych

376 000,00

521

220 000,00

351

110 000,00

361

Doposażenie OSP w GliwicachBrzezince

Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Gliwicach - Brzezince m.in.:
kamer termowizyjnych, systemu
oświetleniowego (LED) z ładowarką,
motopompy szlamowej, smoka ssawnego
pływającego, piły spalinowej, prądownicy.

59 900,00

149

Brzezinka

Aktywny Senior

Zorganizowanie cyklu wydarzeń
integracyjnych dla seniorów z dzielnicy,
takich jak: spotkanie integracyjne, wycieczki
krajoznawcze, wyjścia do kina lub teatru.

35 000,00

51

Kopernika

Budowa toru rowerowego pumptrack

Budowa toru rowerowego typu pumptrack
w dzielnicy Kopernika na działce nr 210/4

390 000,00

350

Ligota Zabrska

Rozbudowa skweru 700-lecia
Ligoty Zabrskiej

Zamontowanie oświetlenia solarnego oraz
stołu do gry w teqballa na skwerze.

194 000,00

264

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.

400 000,00

530

Cykl imprez dla seniorów

Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń,
takich jak: koncerty plenerowe, wyjścia do
kina i teatru, rejsy po Kanale Gliwickim,
wycieczki, spotkania integracyjne.

117 000,00

349

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.

68 000,00

450

Obrońców
Pokoju

Dojazd do tężni solankowej

Zorganizowanie dojazdu (autobusu) do tężni
solankowej oraz powrotu do dzielnicy
Obrońców Pokoju dla mieszkańców.

18 000,00

187

Obrońców
Pokoju

Aerobik dla kobiet

26 000,00

93

Obrońców
Pokoju

Zajęcia zumby

35 000,00

41

Dzielnica

Zadanie

Opis

Baildona

Projekt i modernizacja skwweru
Teodora Kalidego przy ul.
Robotniczej

Bojków

Altana rekreacyjna - scena na
skwerze przy ul. Parkowej

Brzezinka

Wymiana i konserwacja placu
zabaw oraz montaż tablic
informacyjnych przy ZSO nr 12

Montaż monitoringu, ułożenie chodników,
montaż oświetlenia i elementów małej
architektury.
Stworzenie altany – sceny wyposażonej w
stoły i ławy oraz z dostępem do źródeł
energii i WiFi jako miejsca spotkań,
wydarzeń kulturalnych, aktywności
społecznej.
Zakup i montaż nowych urządzeń na placu
zabaw przy szkole oraz zakup i instalacja
tablicy informującej o aktualnym stanie
jakości powietrza.

Brzezinka

Łabędy

Łabędy

Cykl zajęć z aerobiku dla kobiet
odbywających się 3 razy w tygodniu.
Zajęcia zumby dla 40 osób dorosłych oraz
prowadzenie jednocześnie zajęć tanecznych
dla 25 dzieci.

Ostropa

Doposażenie OSP Ostropa

Zakup wyposażenia dla OSP Ostropa, tj.
hełmów, kominiarek strażackich, rękawic
oraz zakup działka gaśniczego.

49 400,00

124

Ostropa

Remont drogi przy ul.
Daszyńskiego

Utwardzenie drogi publicznej znajdującej się
obok salonu Viessmann (działka nr 793).

77 000,00

84

Ostropa

Spotkanie dla seniorów dzielnicy
Ostropa

Spotkanie integracyjne dla 100 seniorów z
dzielnicy, w formie biesiady (poczęstunek,
występ orkiestry, wodzirej).

18 000,00

64

62 900,00

230

25 000,00

41

91 400,00

1446

180 000,00

184

105 000,00

126

48 400,00

81

3 000,00

49

15 000,00

47

10 500,00

44

7 500,00

41

Politechnika

Cykl wydarzeń aktywizujących
seniorów

Politechnika

Spotkanie z kulturą

Sikornik

Monitoring w wybranych
miejscach

Sikornik

Siłownia zewnętrzna przy ul.
Pliszki

Sikornik

Wiaty rowerowe dla
mieszkańców Sikornika

Sikornik

Monitoring

Cykl wydarzeń dla seniorów obejmujących
m.in.: wycieczki piesze i autokarowe z
przewodnikiem, wydarzenia kulturalnointegracyjne, zajęcia sportowe nordic
walking, wyjścia na koncerty oraz rejs
statkiem.
Cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych 8
warsztatów rękodzielniczych oraz 3
wydarzeń kulturalnych, w tym dwóch
prezentujących sztukę nowoczesną w formie
wystaw.
Zabudowa kamer monitoringu miejskiego
obejmujących teren boiska sportowego przy
SP nr 41, skweru przy DPS oraz placu zabaw
przy ul. Pliszki.
Budowa siłowni zewnętrznej obok placu
zabaw przy ul. Pliszki.
Budowa trzech wiat na rowery: przy ul.
Kormoranów, ul. Perkoza oraz przy ul.
Bekasa.
Budowa punktu monitoringu przy
skrzyżowaniu ul. Czajki z ul. Czapli, w
sąsiedztwie przystanku autobusowego.
Postawienie pośród roślin pięciu domków
dla owadów w odległości zapewniającej
komfort zarówno owadom, jak i
spacerowiczom.
Organizacja cyklicznych zajęć fitness, 1-2
razy w tygodniu, dla 30 mieszkańców.
Organizacja bezpłatnych zajęć
rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych.
Ogólnodostępny punkt wymiany książek o
zróżnicowanej tematyce dla czytelników w
każdym wieku.

Sikornik

Hotele dla owadów

Sikornik

Zajęcia fitness

Sikornik

Warsztaty rękodzielnicze

Sikornik

Książkostrefa - punkt wymiany
książek

Sośnica

Strefa sportowo-rekreacyjnodydaktyczna przy ZSO nr 14

Modernizacja istniejącej przestrzeni i
nawierzchni: wymiana ogrodzenia i
nawierzchni bieżni i boiska, montaż ławek i
innych elementów małej architektury.

509 500,00

1262

Sośnica

Zajęcia gimnastyczne dla
seniorów

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych
dla seniorów 60+.

6 400,00

173

Sośnica

Zajęcia z jogi

Organizacja zajęć z jogi dla mieszkańców
dzielnicy w sali gimnastycznej w SP nr 21
przy ul. Reymonta.

4 000,00

60

Sośnica

Montaż oświetlenia przy
schodach pomiędzy ulicami
Poznańską a Sikorskiego

Montaż oświetlenia przy schodach, w celu
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
którzy korzystają z tej drogi.

40 000,00

56

Stare Gliwice

Aktywizacja seniorów

Cykl wydarzeń dedykowanych seniorom
obejmujących m.in. wycieczki autokarowe,
spotkanie integracyjne w formie biesiady,
wyjścia do teatru.

64 000,00

431

Stare Gliwice

Leżaki parkowe w Parku
Szwajcaria

Zakup leżaków parkowych do Parku
Szwajcaria.

60 000,00

240

Stare Gliwice

Zajęcia sportowe dla
mieszkańców

Organizacja cyklicznych zajęć z różnych
dyscyplin sportowych, np.: tenis stołowy,
siatkówka, piłka nożna, rajdy rowerowe,
marsze nordic walking, zajęcia gimnastyczne
dla seniorów.

Stare Gliwice

Nasadzenia w Starych Gliwicach

Nasadzenia krzewów i traw ozdobnych w
pasach drogowych wzdłuż ul. Szafirowej.

Szobiszowice

Stworzenie ekologicznej przestrzeni do
aktywnego wypoczynku dla dzieci i
dorosłych z dzielnicy Szobiszowice,
Ekologiczno-rekreacyjna
stworzenie muralu antysmogowego z
przestrzen dla dzieci i młodzieży
sylwetkami sportowców oraz zamontowanie
w SP nr 7
na terenie przy SP nr 7 zewnętrznego stołu
do gry w piłkarzyki, stolika do gry w szachy
oraz w chińczyka.

Szobiszowice

Tyrolka - zjazd linowy dla dzieci

Szobiszowice

Budowa wiaty rowerowej wraz ze
Wiata rowerowa wraz z
stanowiskiem samoobsługowej stacji
infrastrukturą towarzyszącą przy
naprawy rowerów oraz umieszczenie
ul. Sztabu Powstańczego
pojemnika na psie odchody w pobliżu ZSP nr
10 i ZSO nr 4.

55 100,00

312

Szobiszowice

Ławeczki w Szobiszowicach

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

94 200,00

71

Szobiszowice

Progi zwalniające w ciągu ulic
Kowalskiej, Szobiszowickiej i
Powroźniczej

Montaż progów zwalniających na ulicach
Kowalskiej, Szobiszowickiej, Powroźniczej, w
celu poprawy bezpieczeństwa.

110 500,00

42

Stworzenie na terenie Szkoły Podstawowej
Pracownia fizyko-chemiczna w SP nr 28 przy ulicy ks. M. Strzody 4 w Gliwicach
nr 28
w pełni wyposażonej i bezpiecznej dla
uczniów pracowni fizyko-chemicznej.

150 000,00

227

Śródmieście

Budowa zjazdu linowego dla dzieci w
obrębie placu zabaw przy skwerze Nacka.

60 000,00

123

70 000,00

67

118 000,00

651

55 000,00

335

Śródmieście

Masaż regenerujący

Pakiet masaży regenerujących z elementami
terapii powikłań pocovidowych dla
mieszkańców dzielnicy.

50 000,00

216

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.

126 700,00

158

23 000,00

75

20 000,00

32

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.

76 300,00

237

Organizacja całorocznych zajęć z języka
angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Język angielski dla mieszkańców – mieszkańców dzielnicy. Kurs obejmowałby
grupy dla początkujących i dla średnio
zaawansowanych.

90 000,00

55

Śródmieście

Śródmieście

Trynek

Trynek

Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających
w wodzie dla seniorów z dzielnicy
Śródmieście.
Organizacja cyklu spotkań i warsztatów
Cykl spotkań i warsztatów wokół
wokół kultury regionu dla mieszkańców
kultury regionu
dzielnicy.
Gimnastyka w basenie dla
seniorów

Monitoring wizyjny na terenie
ZSP nr 1

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.

Trynek

Warsztaty taneczne dla
mieszkańców

Organizacja kursu tańca towarzyskiego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.

32 000,00

40

Trynek

Aqua aerobik

Organizacja aqua aerobiku dla pań. Cykl
zajęć gimnastycznych i usprawniających w
wodzie dla kobiet w różnym wieku.

35 000,00

38

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.

20 000,00

37

Wilcze Gardło

Budowa boiska do siatkówki
plażowej

Budowa boiska do siatkówki plażowej na
terenie stadionu.

170 000,00

157

243 100,00

817

30 000,00

53

Wojska
Polskiego

Stworzenie przestrzeni sportowomotorycznej przeznaczonej dla dzieci ze
Park sportowo-motoryczny przy szkoły i dla mieszkańców dzielnicy. W skład
SP nr 6
parku motorycznego wejdą: tor motoryczny i
tor przeszkód, park sportowy, czyli 3 stoły do
ping-ponga i teqballa.

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.

200 000,00

684

Wójtowa Wieś

Doposażenie parku Plac
Grunwaldzkim

Doposażenie placu zabaw, montaż
elementów małej architektury, karmników
dla wiewiórek, nasadzenia.

293 000,00

189

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.

179 800,00

330

Rewitalizacja skweru przy
Stadionie Miejskim

Stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy
dzielnicy Zatorze oraz mieszkańcy miasta
odwiedzający okolice Stadionu Miejskiego w
Gliwicach, mogliby spędzać wolny czas,
integrować się oraz odpoczywać.

250 000,00

271

Zakup nowości książkowych do Filii nr 17
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
Zakup nowości książkowych do
przy ulicy Spółdzielczej 33a. Projekt umożliwi
Filii nr 17 MBP w Gliwicach
powiększenie oferty nowości książkowych,
także o książki w języku ukraińskim.

15 000,00

202

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

14 000,00

30

Żerniki

Zagospodarowanie terenów zielonych przy
SP nr 13 poprzez stworzenie kompleksu
Sportowo-naukowy plac zabaw z
sportowo-naukowego placu zabaw wraz z
grami podwórkowymi
wymalowanymi grami podwórkowymi oraz
monitoringiem.

212 500,00

339

Żerniki

Całoroczne zajęcia gimnastyczne

15 300,00

73

Zatorze

Zatorze

Zatorze

Zatorze

Przedstawienia teatralne i
warsztaty dla dzieci

Cotygodniowe zajęcia gimnastyczne dla
mieszkańców w wieku 50+ na sali
gimnastycznej.

