
Wykaz zadań z osiedli poddanych pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – liczba głosów 
ważnych.  

Osiedle Zadanie Wniosek Opis Szacunkowy 
koszt zadania 

Liczba 
głosów 

ważnych 

BAILDONA Sprzęt multimedialny  
i sportowy 226 

Doposażenie ZSP-6 w zestawy multimedialne, sprzęt do narciarstwa biegowego  
i biathlonu oraz zakup urządzeń zabawowych do ogólnodostępnego ogrodu przy 
przedszkolu. 

161 000 zł 
438 

BAILDONA Miejsca postojowe 103 Budowa miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Franciszkańskiej 
na odcinku od ul. Paulińskiej do Św. Cecylii. 

287 000 zł 
156 

BAILDONA Budowa chodnika 107 Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej na odcinku od ul. Bł. Czesława do 
Modrzejewskiej. 

240 000 zł 
47 

BAILDONA Modernizacja 
oświetlenia 393 Modernizacja oświetlenia ul. Królewskiej Tamy na odcinku od ul. Baildona do 

Robotniczej. 
107 000 zł 

35 

BAILDONA Parking 131 Remont parkingu i drogi dojazdowej w Lesie Komunalnym przy Zameczku Leśnym. 
250 000 zł 

18 

BAILDONA Street Art 353 Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej 
wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali. 

3 000 zł 
17 

BAILDONA Warsztaty dla 
młodzieży 359 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

7 

BOJKÓW Budowa oświetlenia 181 Wykonanie oświetlenia na ul. Zielnej, nieoświetlonym fragmencie ul. Łanowej  
i Glebowej przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych. 

66 000 zł 
233 

BOJKÓW Rekonstrukcja 
kapliczki 13 Rekonstrukcja kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX w. wraz z rzeźbą oraz 

zagospodarowanie terenu wokół - przy ul. Rolników pomiędzy nr 326 a 300. 
98 000 zł 

193 

BOJKÓW Tor rolkowy 160 Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerkach dla dzieci i młodzieży na terenie parku  
w Bojkowie. 

170 000 zł 
169 

BOJKÓW Budowa oświetlenia 156 Wykonanie oświetlenia na ul. Koniczynowej i Jeziornej przy zastosowaniu lamp 
solarno-wiatrowych. 

66 000 zł 
108 

BOJKÓW Przejścia dla pieszych 157 + 
182 

Dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami 
słonecznymi - skrzyżowanie ul. Rolników z Łanową, Knurowskiej z Rolników, 
Bojkowskiej z Rolników. 

60 000 zł 
62 

BOJKÓW Zagospodarowanie 
placu 269 Wybrukowanie terenu przy poczcie przed budynkiem przy ul. Łanowej 2 - montaż ławek 

i stojaka na rowery oraz tablicy historycznej dzielnicy. 
63 000 zł 

22 

BOJKÓW Zagospodarowanie 
łącznika 7 Wykonanie balustrad mostku, posadzenie 6 drzew oraz ustawienie 2 ławek wzdłuż 

łącznika ul. Żytniej z Rolników. 
20 000 zł 

7 

BOJKÓW Zajęcia w bibliotece 161 Przeprowadzenie całorocznych warsztatów artystycznych, pokazów filmowych, spotkań 
z ekspertami różnych branż oraz turniejów gier planszowych dla dzieci i dorosłych. 

10 000 zł 
3 

BOJKÓW Wydarzenia dla 
seniorów 349 

Organizacja bezpłatnego udziału 60 seniorów w wydarzeniach artystycznych - 2 
spektaklach teatralnych, 2 koncertach muzycznych oraz 1 seansie filmowym na terenie 
Gliwic z dojazdem. 

16 000 zł 
2 

BOJKÓW Warsztaty historyczne 250 
Warsztaty historyczne na temat industrializacji Śląska, roli Gliwic w tym procesie oraz 
warsztaty robótek ręcznych, podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 200 osób  
w 4 grupach. 

12 000 zł 
1 

BOJKÓW Warsztaty dla 
młodzieży 362 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

0 

BOJKÓW Pierwsza pomoc 167 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla różnych grup wiekowych. 
4 200 zł 

0 

BRZEZINKA Street workout 236 Doposażenie placu zabaw przy ul. Łódzkiej/Olsztyńskiej/Gnieźnieńskiej/ Rzeszowskiej 
o nowe urządzenia sportowe street workout do kwoty 165 000 zł. 

165 000 zł 
208 

BRZEZINKA Wycieczki 254 Organizacja dla 50 mieszkańców osiedla wycieczek do najciekawszych miejsc  
w Gliwicach (Palmiarnia, Muzeum, rejs po Kanale Gliwickim). 

8 500 zł 
21 

CZECHOWICE Siłownia zewnętrzna 341 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Nad Łąkami. 
60 000 zł 

81 

CZECHOWICE Remont drogi 243 Wykonanie remontu drogi - części łącznika ul. Nad Łąkami z Kolejową. 
39 000 zł 

56 

CZECHOWICE Warsztaty dla 
młodzieży 364 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

2 

KOPERNIKA Parking 89 Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika. 
328 000 zł 

600 

KOPERNIKA Plac targowy 88 Utwardzenie nawierzchni placu targowego (15m x 15m), drogi dojazdowej i chodnika 
przy ul. Kopernika. 

80 000 zł 
304 

KOPERNIKA Boisko trawiaste 111 Odbudowa szkolnego, ogólnodostępnego boiska trawiastego (37m x 64m) przy ZSP-2  
- odtworzenie nawierzchni, odwodnienie, montaż piłkochwytów, oświetlenia i ławek. 

150 000 zł 
94 

Wykaz zadań z osiedli poddanych pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego - liczba głosów
ważnych.

Szacunkow LichaOsiedle Zadanie Wniosek Opis k zt z d n?, głosów
03 a a a ważnych

Sprzęt multimedialny Doposażenie ZSP-6 w zestawy' multimedialne, sprzęt, do narCIarstwa biegowego 161 000 zł
BAILDONA . 226 I biathlonu oraz zakup urządzen zabawowych do ogolnodostępnego ogrodu przy 438I sportowy przedszkolu.

BAILDONA Miejsca postojowe 103 Budowa miejsc postOjowych_ o naWierzchniz kostki betonowej przy ul. Fran0iszkanskiej 156
na odcmku od ul. Paulinskiej do Sw. Cecylii.

- - - - 240 000 złBAILDONA Budowa chodnika 107 Budowa chodnika w Ciągu uI. Sportowej na odcmku od ul. Bł. Czesława do 47
Modrzejewskiej.

BAILDONA Modernizacja 393 Modernizacja OSWIetIenla uI. Krolewskiej Tamy na odcmku od ul. Baildona do 35
OSWIetIenia Robotniczej.

. . . . . . . , 250 000 złBAILDONA Parking 131 Remont parkingu i drogi d0jazdowej w LeSie Komunalnym przy Zameczku Lesnym. 18

BAILDONA StreetArt 353 Otwarte spotkanie _dla mieszkancow na temat sztuki ulicznej i _mozliwosm jej 17
wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.

Warsztaty dla 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 ZłBAILDONA . . 359 . . . . . , . . . 7młodżieży radzenia sobie ze stresem i umiejętnOSCI pierwszej pomocy.

BOJKOW Budowa oświetlenia 181 Wykonanie OSWIetIenia na ul. Zielnej, nieOSWIetIonym fragmenCIe uI. Łanowej 233
i Glebowej przy zastosowaniu lamp solarno-WIatrowych.

r Rekonstrukcja Rekonstrukcja kapliczki św. Jana Nepomucena z XIX w. wraz z rzeżbą oraz 98 000 ZłBOJKOW . . 13 . , . , . 193kapliczki zagospodarowanie terenu wokoł- przy ul. Rolnikow pomiędzy nr 326 a 300.

, - - - - - - - - 170 000 złBOJKOW Tor rolkowy 160 Budowa toru do jazdy na rolkach i rowerkach dla dZIeCI i młodżiezy na terenie parku 169
w BOjKOWIe.

BOJKOW Budowa oświetlenia 156 Wykonanie OSWIetIenia na ul. Koniczynowej i Je2iornej przy zastosowaniu lamp 108
solarno-WIatrowych.

I _I _ _ 157 + Dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6wraz z panelami 60 000 zł
BOJKOW PrzejSCIa dla pieszych 182 słonecznymi - skrzyzowanie uI. Rolnikow z Łanową, Knurowskiej z Rolnikow, 62

Bojkowskiej z Rolników.

r Zagospodarowanie Wybrukowanie terenu przy poczcie przed budynkiem przy ul. Łanowej 2 - montaż ławek 63 000 ZłBOJKOW 269 . . . . . . . 22placu i stcjaka na rowery oraz tablicy historycznej dżielnicy.

r Zagospodarowanie Wykonanie balustrad mostku, posadzenie 6 drzew oraz ustawienie 2 ławek wzdłuż 20 000 ZłBOJKOW . 7 . . . . . , 7łącznika łącznika uI. Zytniej z Rolnikow.

I . . . . Przeprowadzenie całorocznych warsztatów artystycznych, pokazów filmowych, spotkań 10 000 Zł
BOJKOW zaJęC'a W b'bhoteœ 161 z ekspertami różnych branż oraz turniejów gier planszowych dla dzieci i dorosłych. 3

I Wydarzenia dla OrganizaCja bezpłatnego udżiału 60 seniorow w wydarzeniach _artystycznych - _2 16 000 zł
BOJKOW . , 349 spektaklach teatralnych, 2 koncertach muzycznych oraz 1 seanSIe filmowym na terenie 2seniorow . . .GIiWic z d0jazdem.

I Warsztaty historyczne na temat industrializacji Śląska, roIi Gliwic w tym procesie oraz 12 000 zł
BOJKOW Warsztaty historyczne 250 warsztaty robótek ręcznych, podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 200 osób 1

w 4 grupach.

r Warsztaty dla 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 ZłBOJKOW . . 362 . . . . . , . . . 0młodżieży radzenia sobie ze stresem i umiejętnOSCI pierwszej pomocy.

, _ _ _ _ _ , _ 4 200 zł
BOJKOW Pierwsza pomoc 167 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla rożnych grup Wiekowych. 0

BRZEZINKA Street workout 236 Doposażenie placu zabaw przy ul. Łodzkiej/Olsztynskiej/Gnieznienskiej/ Rzeszowskiej 208
o nowe urządzenia sportowe street workout do kwoty 165 000 zł.

BRZEZINKA Wycieczki 254 OrganizaCja dla 50 _mieszkancow _ OSIedIa wyCIeczek_ do najCIekawszych miejsc 21
w GIiWicach (Palmiarnia, Muzeum, rejs po Kanale GIiWickim).

. . . . . . 60 000 złCZECHOWICE Siłownia zewnętrzna 341 Budowa Siłowni zewnętrznej przy ul. Nad Łąkami. 81

. . . , . . . . 39 000 złCZECHOWICE Remont drogi 243 Wykonanie remontu drogi - CZęSCI łącznika ul. Nad Łąkami z Kolejową. 56

CZECHOWICE Warsztatydla 364 24 zajęCIa aktyiNizujące dla młodżieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 2
młodżieży radzenia sobie ze stresem i umiejętnOSCI pierwszej pomocy.

_ _ _ _ , _ 328 000 złKOPERNIKA Parking 89 Budowa miejsc parkingowych dla samochodow osobowych przy ul. Kopernika. 600

KOPERNIKA Płactargowy 88 Utwardzenie naWierzchni placu targowego (15m X 15m), drogi d0jazdowej i chodnika 304
przy ul. Kopernika.

' ' ' _ 150 000 złKOPERNIKA Boisko trawiaste ł ł 1 Odbudowa szkolnego, ogolnodostępnego bciska traWIastego (37m x 64m) przy ZSP 2 94
- odtworzenie nawierzchni, odwodnienie, montaż piłkochwytów, oświetlenia i ławek.



KOPERNIKA Budowa oświetlenia 152 Wykonanie oświetlenia na ul. Gajowej i części Pod Borem przy zastosowaniu lamp 
solarno-wiatrowych. 

144 000 zł 
79 

KOPERNIKA Miejsca postojowe 244 Budowa zatoki parkingowej wzdłuż łącznika ul. Bereniki i Kopernika. 
60 000 zł 

33 

KOPERNIKA Ławki 223 Montaż dodatkowych ławek przy al. Ks. S. Witoszka. 
10 000 zł 

18 

KOPERNIKA Warsztaty dla 
młodzieży 358 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

5 

LIGOTA 
ZABRSKA Chodnik 189 Remont chodnika przy ul. Klonowej, Cichej, Ceglarskiej w śladzie starej ścieżki. 

70 000 zł 
126 

LIGOTA 
ZABRSKA Skwer 221 Rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej, m.in. budowa nowej alejki, montaż 

małej architektury i urządzeń do gier i zabaw. 
100 000 zł 

116 

LIGOTA 
ZABRSKA Detekcja rowerzystów 10 

Zabudowa detektorów wykrywających rowerzystów na dwóch przejazdach dla rowerów 
w obrębie skrzyżowania ul. Kujawskiej i Panewnickiej wraz z montażem liczydła 
rowerowego z wyświetlaczem. 

120 000 zł 
46 

LIGOTA 
ZABRSKA 

Warsztaty dla 
młodzieży 373 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

22 

LIGOTA 
ZABRSKA Zajęcia sportowe 220 Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - siatkówka, piłka nożna i taniec. 

30 000 zł 
13 

LIGOTA 
ZABRSKA Fitness i aerobik 218 Organizacja zajęć fitness i aerobik dla 50 kobiet z osiedla, raz w tygodniu z przerwą 

wakacyjną. 
15 000 zł 

6 

ŁABĘDY Plac zabaw 318 Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej. 
400 000 zł 

446 

ŁABĘDY Siłownia zewnętrzna 322 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A. 
100 000 zł 

436 

ŁABĘDY Budowa parkingu 135 + 
311 

Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż drogi 
dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A-D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi 
dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A-D. 

95 000 zł 
312 

ŁABĘDY Remont ulicy 278 Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni  
i chodników. 

410 000 zł 
183 

ŁABĘDY Budowa chodnika 316 + 
193 Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich. 

160 000 zł 
163 

ŁABĘDY Remont ulicy 321 Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego. 
420 000 zł 

162 

ŁABĘDY Remont ulicy 309 Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów 
 (II etap) na odcinku od budynku nr 54 do 50A. 

370 000 zł 
132 

ŁABĘDY Remont chodnika 280 Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej. 
140 000 zł 

114 

ŁABĘDY Miejsca postojowe 197 
Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania  
z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc 
postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11. 

240 000 zł 
106 

ŁABĘDY Remont ulicy 192 Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji 
(odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej). 

330 000 zł 
90 

ŁABĘDY Siłownia zewnętrzna 267 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny. 
150 000 zł 

58 

ŁABĘDY Tenis stołowy dla 
dzieci 324 Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci  

z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym "Łabędź". 
16 000 zł 

52 

ŁABĘDY Imprezy dla seniorów 351 
Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym 
"Łabędź" i SM Stare Łabędy - koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze 
specjalistami (np. prawo, zdrowie). 

30 000 zł 
42 

ŁABĘDY Przejścia dla pieszych 314 
Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami 
słonecznymi przy ul. Przyszowskiej (sklep Biedronka) oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców 
Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną. 

60 000 zł 
38 

ŁABĘDY Budowa chodnika 313 Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu 
Biedronka do ul. Pułaskiego. 

240 000 zł 
33 

ŁABĘDY Zumba 279 Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet. 
10 200 zł 

22 

ŁABĘDY Street workout 268 Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej 
Doliny. 

110 000  zł 
21 

ŁABĘDY Aqua aerobik 302 Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do 
listopada (z przerwą wakacyjną). 

23 000 zł 
21 

ŁABĘDY Miejsca postojowe 315 + 
191 

Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż 
ul. Ossolińskich. 

160 000 zł 
19 

ŁABĘDY Budowa oświetlenia 266 Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego  
z Przyszowską. 

66 000 zł 
12 

ŁABĘDY Wydarzenia dla 
seniorów 350 

Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych -  
2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic  
(z dojazdem). 

16 000 zł 
10 

Wykonanie oswietlenia na ul. Gajowej i części Pod Borem przy zastosowaniu lamp 144 000 ZłKOPERNIKA Budowa oswietlenia 152 . 79solarno-WIatrowych.
. . . . . . . . . . . 60 000 złKOPERNIKA Miejsca postójowe 244 Budowa zatoki parkingowej wzdłuż łącznika ul. Bereniki I Kopernika. 33

_ _ 10 000 złKOPERNIKA Ławki 223 Montaż dodatkowych ławek przy al. Ks. S. Witoszka. 18

Warsztaty dla 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 ZłKOPERNIKA . . 358 . . . . . , . . . 5młodżieży radzenia sobie ze stresem I umiejętnosCI pierwszej pomocy.

LIGOTA . . . . . .. , . 700002łChodnik 189 Remont chodnika przy ul. Klonowej, Cichej, Ceglarskiej w sladZIe starej soiezki. 126ZABRSKA

LIGOTA Skwer 221 Rekultywacja skweru 700-Iecia Ligoty Zabrskiej, m.in. budowa nowej alejki, montaż 100 000 Zł 116
ZABRSKA małej architekturyi urządzeń do gier i zabaw.

LIGOTA _ I Zabudowa detektorów wykrywających rowerzystów na dwóch przejazdach _dla rowerów 120 000 zł
ZABRSKA Deteija rowerzystow 10 w obrębie skrzyzowania ul. Kujawskiej I Panewnickiej wraz z montazem liczydła 46

rowerowego z wyświetlaczem.

LIGOTA Warsztaty dla 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 Zł. . 373 . . . . . , . . . 22ZABRSKA młodżieży radzenia sobie ze stresem I umiejętnosCI pierwszej pomocy.

LIGOTA . . . . ., . .. .. . , . . . . 300002łZABRSKA ZajęCIa sportowe 220 OrganizaCJa zajęc sportowych dla dżieci i młodżieży - siatkowka, piłka nozna i taniec. 13

LIGOTA Fitness i aerobik 218 OrganizaCJa zajęc fitness I aerobik dla 50 kobiet z osiedla, raz w tygodniu z przerwą 6
ZABRSKA wakacyjną.

_ 400 000 złŁABĘDY Plac zabaw 318 Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej. 446

. . . . . . . 100 000 złŁABĘDY Siłownia zewnętrzna 322 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A. 436

_ 135 + Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla _samochodów osobowych wzdłuż drogi 95 000 zł
ŁABĘDY Budowa parkingu dójazdowej do budynkow przy ul. Piaskowej 3A-D oraz do 10 miejsc wzdłuz drogi 312311 . . , ,dójazdowej do budynkow przy ul. Kosmonautow 42A-D.

ŁABĘDY Remont ulicy 278 Remont [ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej naWierzchni jezdni 183
I chodnikow.

. 316+ . . ,. . . ., . 1600002łŁABĘDY Budowa chodnika 193 Budowa brakującej częsCI chodnika wzdłuz ul. Perji I Ossolinskich. 163

. . . . .. .. ., , . 4200002łŁABĘDY Remont ulicy 321 Wykonanie nowej naWierzchni jezdni I chodnikow ul. Warynskiego. 162

. Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów 370 000 Zł
ŁABĘDY Remont Uhcy 309 (II etap) na odcinku od budynku nr 54 do 50A. 132

_ _ I _ _ _ 140 000 złŁABĘDY Remont chodnika 280 Remont chodnika przy ul. Partyzantow na odcmku od nr 30 do ul. Fiołkowej. 114

_ _ _ Wykonanienowych miejsc postojowych w ciągu ul. ossolińskich odskrzyżowania 240 000 zł
ŁABĘDY Miejsca postójowe 197 z ul. Perji do bloku nr 65 wraz z remontem naWierzchni Istniejących miejsc 106

postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11.

. Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji 330 000 Zł
ŁABĘDY Remont Uhcy 192 (odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej). 90

. . . . . . . . . 150 000 złŁABĘDY Siłownia zewnętrzna 267 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny. 58

Tenis stołowy dla Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci 16 000 ZłŁABĘDY . . 324 . . „ 52dZIeCI z osiedla w Wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym Łabędz .

Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym 30 000 zł
ŁABĘDY Imprezy dla seniorów 351 "Łabędź" i SM Stare Łabędy - koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze 42

specjalistami (np. prawo, zdrowie).

Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami 60 000 zł
ŁABĘDY Przejscia dla pieszych 314 słonecznymi przy ul. Przyszowskiej (sklep Biedronka) oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców 38

Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną.

- - - - - - - 240 000 złŁABĘDY Budowa chodnika 313 Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuz ul. Przyszowskiej na odcmku od sklepu 33
Biedronka do ul. Pułaskiego.

_ _ _ _ , _ 10200 złŁABĘDY Zumba 279 OrganizaCJa raz w tygodniu zajęc zumby dla 50 kobiet. 22
' - - - 110 000 złŁABĘDY Street Workout 268 Eäñcäšva kompletu urządzen sportowych typu street workout na terenie Piaskowej 21

- - - - - - 23 000 złŁABĘDY Aqua aerobik 302 Z_ajęCIa aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do 21
listopada (2 przenNą wakacyjną).

- - - ' - - - 160 000 złŁABĘDY Miejsca postojowe 315 + Wykonanie zatok postojowych do parkowania rownoległego z kostki brukowej wzdłuz 19
191 ul. Ossolinskich.

ŁABĘDY Budowa oświetlenia 266 Wykonanie osWIetlenia hybrydowego wzdłuz chodnika łączącego ul. Wieniawskiego 12
z Przyszows ką.

Wydarzenia dla OrganizaCJa bezpłatnego udZIału 50 seniorow w wydarzeniach artystycznych _- 16 000 zł
ŁABĘDY 350 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie GIiWic 10seniorów (z dojazdem).



ŁABĘDY Zajęcia w bibliotece 276 Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych 
branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych. 

23 000 zł 
9 

ŁABĘDY Gimnastyka 329 Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, 
raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji. 

9 500 zł 
8 

ŁABĘDY Kurs samoobrony 277 Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem. 
10 000 zł 

7 

ŁABĘDY Utwardzenie placu 319 Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi. 
150 000 zł 

5 

ŁABĘDY Pierwsza pomoc 334 Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych. 
15 000 zł 

3 

ŁABĘDY Warsztaty dla 
młodzieży 372 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

1 

ŁABĘDY Gabloty informacyjne 335 Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących  
w dyspozycji Rady Osiedla. 6 000 zł 0 

ŁABĘDY Warsztaty historyczne 323 Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 
osób w 5 grupach. 14000  zł 0 

OBROŃCÓW 
POKOJU Plac zabaw 337 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw o powierzchni 300 m2 przy szkole na 

osiedlu Obrońców Pokoju - wymiana nawierzchni, nowe urządzenia. 
175 000 zł 

265 

OBROŃCÓW 
POKOJU Droga rowerowa 2 Budowa drogi dla rowerów i pieszych, wzdłuż łącznicy przy al. J. Nowaka-

Jeziorańskiego w rejonie stacji paliw, łączącej ul. Tarnogórską z Przydrożną. 
197 000 zł 

68 

OBROŃCÓW 
POKOJU Park botaniczny 235 Wykonanie miniparku botanicznego, składającego się z drzew i krzewów ciekawych 

przyrodniczo przy ul. Obrońców Pokoju. 
15 000 zł 

31 

OBROŃCÓW 
POKOJU Liga piłkarska 224 Organizacja rozgrywek osiedlowej ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 13. 

15 500 zł 
20 

OBROŃCÓW 
POKOJU 

Zajęcia sportowo - 
rekreacyjne 339 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobik, fitness, pilates, joga i inne) 

dla młodzieży i dorosłych, połączone z wykładami z dietetyki i zdrowego trybu życia. 
85 000 zł 

11 

OBROŃCÓW 
POKOJU 

Warsztaty dla 
rodziców 228 Cykl warsztatów "Rodzicielstwo bliskości w praktyce" dla obecnych i przyszłych 

rodziców. 
3 000 zł 

10 

OBROŃCÓW 
POKOJU 

Warsztaty dla 
młodzieży 367 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

1 

OSTROPA Doposażenie OSP 
Ostropa 262 Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Ostropa - motopompy, 

prądownic, lancy gaśniczej i podpór stabilizujących. 
21 500 zł 

460 

OSTROPA Brukowanie ulicy 202 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ul. Marynarskiej. 
170 000 zł 

334 

OSTROPA Przebudowa zjazdu 207 Remont zjazdu z ul. Daszyńskiego na drogę przycmentarną przy Parafii Ducha 
Świętego w Ostropie. 

32 000 zł 
30 

OSTROPA Remont ulicy 203 Remont nawierzchni ul. Rybackiej polegający na wykonaniu nawierzchni 
niskonakładowej z asfaltobetonu. 

128 000 zł 
28 

OSTROPA Remont chodnika 206 Remont nawierzchni chodnika prowadzącego do przychodni lekarskiej przy  
ul. Lekarskiej 10. 

7 500 zł 
9 

POLITECHNIKA Skwer 274 Rekultywacja skweru w rejonie ulic Wrocławska/Arkońska/Lutycka - m.in. budowa 
alejek, montaż małej architektury oraz nasadzenia krzewów. 

150 000 zł 
486 

POLITECHNIKA Minigolf 237 Budowa pola do minigolfa przy ul. Akademickiej. 
215 000 zł 

294 

POLITECHNIKA Spotkania ze sztuką 253 Cykl ogólnodostępnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych. 
15 000 zł 

4 

POLITECHNIKA Rolki 155 Kurs jazdy na rolkach dla 5 dziesięcioosobowych grup. 
30 000 zł 

4 

POLITECHNIKA Zajęcia dla seniorów 374 Organizacja spotkań tematycznych dla seniorów z osiedla - wycieczki po mieście, 
zajęcia ruchowo-rekreacyjne, spotkania edukacyjne. 7 100  zł 0 

POLITECHNIKA Warsztaty dla 
młodzieży 360 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800 zł 0 

SIKORNIK Strefa Młodego 
Naukowca 332 Zakup i instalacja na terenie SP 23 interaktywnych urządzeń edukacyjnych, 

wykorzystujących zjawiska z zakresu fizyki, dla mieszkańców osiedla. 
128 000 zł 

344 

SIKORNIK Nasadzenia 75 Nasadzenie 70 drzew i 30 krzewów na terenie osiedla. 
40 000 zł 

152 

SIKORNIK Chodnik 92 Remont chodnika w okolicy placu zabaw przy ul. Bekasa. 
40 000 zł 

102 

SIKORNIK Fitness 74 Organizacja całorocznych zajęć fitness dla mieszkańców osiedla na terenie SP 41. 
17 000 zł 

41 

SIKORNIK Remont chodnika 96 Remont nawierzchni chodnika na odcinku ok. 35 m wzdłuż skweru przy filii nr 5 MBP 
od strony ul. Czapli. 

18 000 zł 
36 

SIKORNIK Przejście dla pieszych 80 Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Czapli przy skrzyżowaniu  
z ul. Cyraneczki aktywnym znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi. 

20 000 zł 
16 

SIKORNIK Warsztaty dla 
młodzieży 365 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

12 

Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych 23 000 Zł
ŁABĘDY zaJęC'a W b'bIIOteœ 276 branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych. 9

. . . , . , - - I 9 500 złŁABĘDY GImnaStyka 329 OrganizaCJa zajęc gimnastycznych dla dwoch grup Wiekowych 65T i 35+ po 25 osob, 8
raz w tygodniu po godzmie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakaCji.

. . . , . 10 000 złŁABĘDY Kurs samoobrony 277 Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzmnych zajęc z Instruktorem. 7

. . . . . 150 000 złŁABĘDY Utwardzenie placu 319 Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi. 5

. . . . . , _ . 15 000 złŁABĘDY Pierwsza pomoc 334 ZajęCIa z zakresu pierwszej pomocy dla roznych grup Wiekowych. 3

Warsztaty dla 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 ZłŁABĘDY . . 372 . . . . . , . . . 1młodżiezy radzenia sobie ze stresem I umiejętnosCI pIenstej pomocy.

ŁABĘDY GabIoty informacyjne 335 Zakup I montaż 4_ stójących, zamykanych gablot Informacyjnych, będących 6 000 zł O
w dyspozyCJI Rady Osiedla.

ŁABĘDY Warsztaty historyczne 323 Cykl warsztatow historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale GIIWICKIm dla 300 14000 zł 0
osob w 5 grupach.

OBROŃCÓW PIaC zabaw 337 Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw 0 powierzchni 300 m2 przy szkole na 175 000 Zł 265
POKOJU osiedlu Obrońców Pokoju - wymiana nawierzchni, nowe urządzenia.

OBROŃCÓW Dro a rowerowa 2 Budowa drogi dla rowerów i pieszych, wzdłuż łącznicy przy al. J. Nowaka- 197 000 Zł 68
POKOJU g Jeziorańskiego w rejonie stacji paliw, łączącej ul. Tarnogórską z Przydrożną.

OBROŃCÓW . Wykonanie miniparku botanicznego, składającego się z drzew i krzewów ciekawych 15 000 Zł
POKOJU Park botamczny 235 przyrodniczo przy ul. Obrońców Pokoju. 31

' ' 15 500 złLiga piłkarska 224 Organizacja rozgrywek osiedlowej ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 13. 20

OBROŃCÓW Zajęcia sportowo - 339 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych (aqua aerobik, fitness, pilates, joga i inne) 85 000 Zł I I
POKOJU rekreacyjne dla młodzieży i dorosłych, połączone z wykładami z dietetyki i zdrowego trybu życia.

OBROŃCÓW Warsztaty dla Cykl warsztatów "Rodzicielstwo bliskosci w praktyce" dla obecnych i przyszłych 3 000 Zł. , 228 . , 10POKOJU rodZIcow rod2icow.

OBROŃCÓW Warsztaty dla 367 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 Zł I
POKOJU młodzieży radzenia sobie ze stresem i umiejętności pienstej pomocy.

' ' ' ' ' _ 21 500 złOSTROPA Doposazenie OSP 262 Zakup speCJaIIstycznego _ sprzętu ratowniczego dla OSP Ostropa motopompy, 460
Ostropa prądownic, Iancy gasniczej I podpor stabilizujących.

. . . . . . . . , . . . 170 000 złOSTROPA Brukowanie ulicy 202 Wykonanie naWierzchni z kostki brukowej na całej długosCI ul. Marynarskiej. 334
- ' - -- 32 000 złOSTROPA Przebudowa Zjazdu 207 Remont Zjazdu z_ ul. Daszyńskiego na drogę przycmentarną przy Parafii Ducha 30

SWIętego w Ostropie.
- - - - - - - - 128 000 złOSTROPA Remont uIICy 203 Remont naWierzchni ul. Rybackiej polegający na wykonaniu naWierzchni 28

niskonakładowej z asfaltobetonu.
- - - - - - 7 500 złOSTROPA Remont chodnłka 206 Remont nawierzchni chodnika prowadzącego do przychodni lekarskiej przy 9

ul. Lekarskiej 10.

' ' ' ' ' _ ' 150 000 złPOLITECHNIKA Skwer 274 RekultywaCJa_ skweru w _rejonie ulic Wrocławska/Arkonska/Lutycka m.in. budowa 486
alejek, montaz małej architektury oraz nasadzenia krzewow.

.. .. . .. 2150002łPOLITECHNIKA Minigolf 237 Budowa pola do minigolfa przy ul. Akademickiej. 294

. , , . . , 15 000 złPOLITECHNIKA Spotkania ze sztu ką 253 Cykl ogolnodostępnych 8 warsztatow rękodZIelniczych oraz 3 wydarzen kulturalnych. 4

. . . . . 30 000 złPOLITECHNIKA Rolki 155 Kurs jazdy na rolkach dla 5 dżiesIęCIoosobowych grup. 4

POLITECHNIKA Załęcła dIa senłorów 374 organizaCJa spotkan tematycznych dla seniorów z osiedla - wyoleczki po miescie, 7100 zł O
zajęCIa ruchowo-rekreacyjne, spotkania edukacyjne.

POLITECHNIKA Warsztatydla 360 24 zajęCIa aktyWIzujące dla młodżieży, obejmujące m.In. elementy pracy w grupie, 40 800 zł O
młodżiezy radzenia sobie ze stresem I umiejętnosCI pIenstej pomocy.

Strefa Młodego Zakup i instalacja na terenie SP 23 interaktywnych urządzeń edukacyjnych, 128 000 ZłSIKORNIK 332 . . . . . . , , . 344Naukowca wykorzystujących ZjaWIska z zakresu fizyki, dla mieszkancow osiedla.

. . . . . 40 000 zł
SIKORNIK Nasadzenia 75 Nasadzenie 70 drzew I 30 krzewów na terenie osiedla. 152

. . . 40 000 złSIKORNIK Chodnik 92 Remont chodnika w okolicy placu zabaw przy ul. Bekasa. 102

. . . . , . . , , . . 17 000 złSIKORNIK Fitness 74 Organizacja całorocznych zajęc fitness dla mieszkancow osiedla na terenie SP 41. 41

SIKORNIK Remont chodnika 96 Remont naWierzchni chodnika na odcmku ok. 35 m wzdłuz skweru przy filii nr 5 MBP 36
od strony ul. Czapli.

., . . Dodatkowe oznakowanie przejscia dla pieszych przy ul. Czapli przy skrzyżowaniu 20 000 Zł
SIKORNIK Przejscle dla pleszych 80 z ul. Cyraneczki aktywnym znakiem D-6 wraz z panelami słonecznymi. 16

Warsztaty dla 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 ZłSIKORNIK . . 365 . . . . . , . . . 12młodżiezy radzenia sobie ze stresem I umiejętnosCI pIenstej pomocy.



SIKORNIK Kwietniki 98 Uporządkowanie oraz nowe nasadzenia w dwóch kwietnikach przy ul. Czajki 3. 
3 000 zł 

4 

SOŚNICA Siłownia zewnętrzna 139 Wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Bema 20 - 28. 
100 000 zł 

323 

SOŚNICA Miejsca postojowe 301 Budowa miejsc postojowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej. 
190 000 zł 

320 

SOŚNICA Budowa chodnika 126 Budowa chodnika i zatok postojowych przy ul. Młodzieżowej (po stronie nieparzystej). 
394 000 zł 

244 

SOŚNICA Budowa parkingu 70 Budowa ok. 15 nowych miejsc postojowych dla aut osobowych przy ul. Przyszłości. 
250 000 zł 

233 

SOŚNICA Remont ulicy 120 Remont nawierzchni jezdni ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Pustej do Niedurnego. 
410 000 zł 

140 

SOŚNICA Imprezy w bibliotece 127 Organizacja cyklu imprez w filii nr 16 MBP - teatrzyki, spotkania z twórcami literatury 
współczesnej, warsztaty i zabawy. 

15 000 zł 
121 

SOŚNICA Budowa chodnika 215 Budowa chodnika w ciągu ul. Odrowążów na odcinku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej 
- strona nieparzysta. 

185 000 zł 
46 

SOŚNICA Warsztaty dla 
młodzieży 355 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

43 

SOŚNICA Aqua aerobik 128 Zajęcia dla pań 30+ z aqua aerobiku 2 razy w tygodniu na basenie "Neptun". 
25 000 zł 

29 

SOŚNICA Zajęcia taneczne 330 
Zajęcia taneczne dla 40 dzieci w sali SP 21, prowadzone przez 2 instruktorów,  
w dwóch grupach po godzinie 2 razy w tygodniu, od stycznia do czerwca i od 
października do grudnia. 

36 800 zł 
11 

SOŚNICA Fitness i taniec 331 Zajęcia taneczne i fitness dla 40 dorosłych mieszkańców osiedla w sali SP 21, dwa 
razy w tygodniu (z wyłączeniem wakacji i września). 

30 000 zł 
7 

STARE GLIWICE Remont drogi 194 Wykonanie nowej nawierzchni z kostki (wraz z niezbędną podbudową) drogi 
wewnętrznej w rejonie ul. Kozielskiej 218 - 220. 

247 500 zł 
913 

STARE GLIWICE Strefa relaksu 175 Rozbudowa strefy relaksu między ul. Sadową a SDKPiL o nowe urządzenia sportowe  
i zabawowe do kwoty 245 000 zł. 

245 000 zł 
355 

STARE GLIWICE Zajęcia sportowe 174 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, 
prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. 

105 000 zł 
119 

STARE GLIWICE Przejście dla pieszych 153 Montaż nowego aktywnego znaku D-6 z diodami LED wraz z czujnikami ruchu 
wykrywającymi pieszego w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 135. 

20 000 zł 
82 

STARE GLIWICE Liga piłki nożnej 173 Organizacja zajęć piłki nożnej oraz trzeciej edycji ligi piłkarskiej dla dzieci i młodzieży 
na boisku na terenie osiedla. 

30 000 zł 
20 

STARE GLIWICE Zajęcia sportowe 165 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla - wspinaczka, 
sztuki walki, aqua aerobik, joga, pilates, cross trening. 

90 000 zł 
19 

STARE GLIWICE Ćwiczenia dla 
seniorów 255 Ćwiczenia ruchowe z użyciem pierścieni wibracyjnych dla seniorów 60+, raz w tygodniu 

przez 6 miesięcy w dwóch grupach po 25 osób. 
10 000 zł 

13 

STARE GLIWICE Wycieczka 
integracyjna 333 Rejs kanałem z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla dla 50 mieszkańców osiedla. 

5 000 zł 
11 

STARE GLIWICE Warsztaty dla 
młodzieży 366 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

9 

STARE GLIWICE Judo 293 Organizacja zajęć judo z elementami samoobrony i sztuki miękkiego padania dla dzieci 
i młodzieży w wieku 4-12 lat w sali SP 27, dwa razy w tygodniu. 

19 000 zł 
5 

STARE GLIWICE Wspinaczka 296 Organizacja 20 zajęć ze wspinaczki dla dzieci w 2 grupach wiekowych. 
16 000 zł 

4 

STARE GLIWICE Judo 292 Zajęcia judo dla 15 dzieci wraz z opiekunami, raz w miesiącu po 1,5 godziny w SP 27. 
4 000 zł 

2 

STARE GLIWICE Zajęcia taneczne 248 Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 
mieszkańców osiedla, w szczególności w wieku 40+. 

24 000 zł 
2 

STARE GLIWICE Oświetlenie 306 Doświetlenie siłowni przy ul. Sadowej. 
5 000 zł 

2 

SZOBISZOWICE Sprzęt sportowy 140 Doposażenie ZSP-11 w sprzęt sportowy, m.in. do biegania na nartorolkach, służący 
wszystkim mieszkańcom osiedla. 

15 900 zł 
412 

SZOBISZOWICE Modernizacja 
oświetlenia 119 Montaż 21 lamp hybrydowych przy ul. Sztabu Powstańczego. 

232 000 zł 
370 

SZOBISZOWICE Sprzęt sportowo-
rekreacyjny 291 Wyposażenie ogrodu PM 36, wchodzącego w skład ZSP-10, w ogólnodostępny sprzęt 

sportowo-rekreacyjny. 
30 000 zł 

81 

SZOBISZOWICE Remont chodnika 121 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul. Dziewanny od nr 2 do ul. 
Mastalerza. 

162 000 zł 
52 

SZOBISZOWICE Remont chodnika 272 Remont chodnika przy ul. Cechowej 8-10-12. 
47 000 zł 

41 

SZOBISZOWICE Remont chodnika 210 Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Szobiszowickiej po stronie numerów 
nieparzystych. 

290 000 zł 
36 

SZOBISZOWICE Aqua aerobik 251 Cotygodniowe zajęcia aqua aerobiku na pływalni Delfin dla mieszkanek osiedla po 30. 
roku życia. 

10 000 zł 
29 

3 000 ZłSIKORNIK Kwietniki 98 Uporządkowanie oraz nowe nasadzenia w dwóch kwietnikach przy ul. Czajki 3. 4

I . . . . . . 100 000 złSOSNICA Siłownia zewnętrzna 139 Wykonanie Siłowni zewnętrznej przy ul. Bema 20 - 28. 323

I . . . . . . _ 190 000 zł
SOSNICA Miejsca post0jowe 301 Budowa miejsc post0jowych przed cmentarzem przy ul. Cmentarnej. 320

I . . . . .. . . . . 3940002łSOSNICA Budowa chodnika 126 Budowa chodnika I zatok post0jowych przy ul. Młod2iezowej (po stronie nieparzystej). 244

I . . . . , _ 250 000 złSOSNICA Budowa parkingu 70 Budowa ok. 15 nowych miejsc post0jowych dla aut osobowych przy ul. Przyszłosci. 233

I . . . . . . . . . . _ 410 000 zł
SOSNICA Remont ulicy 120 Remont naWierzchni jezdni ul. Beskidzkiej na odcmku od ul. Pustej do Niedurnego. 140

SOSNICA ImprezywbIbIIoteœ 127 OrganizaCja cyklu Imprez w filii nr 16 MBP teatrzyki, spotkania z tworcami IIteratury 121
wspołczesnej, warsztaty I zabawy.

I . . . , - - - - - 185 000 złSOSNICA Budowa choanka 215 Budowa chodnika w Ciągu ul. Odrowazow na odolnku od ul. Sudeckiej do Nadbrzeznej 46
- strona nieparzysta.

I Warsztaty dla 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujace m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 ZłSOSNICA . . 355 . . . . . , . . . 43młod2iezy radzenia sobie ze stresem I umiejętnosa pienstej pomocy.

I . . . , . . . 25 000 zł
SOSNICA Aqua aerobik 128 ZajęCIa dla pan 30+ z aqua aerobiku 2 razy w tygodniu na basenie "Neptun". 29

I Zajęcia taneczne dla 40 dzieci w sali SP 21, prowadzone przez 2 instruktorów, 36 800 zł
SOSNICA Zajęcia taneczne 330 w dwóch grupach po godzinie 2 razy w tygodniu, od stycznia do czerwca i od 11

października do grudnia.

SOSNICA FIIneSS I tanIeC 331 ZajęCIa taneczne I fitness dla 40 dorosłych mieszkancow osiedla w sali SP 21, dwa 7
razyw tygodniu (z wyłączeniem wakaCji I wrzesnia).

' ' ' ' ' ' ' 247 500 złSTARE GLIWICE Remont drogI 194 Wykonanie _ nowej _naWierzchni _z_ kostki (wraz z niezbędną podbudowa) drogi 913
wewnętrznej w rejonie ul. K02Ielskiej 218 - 220.

' - - 245 000 złSTARE GLIWICE Strefa reIaksu 175 Rozbudowa strefy relaksu między ul. Sadowa a SDKPIL o nowe urzadzenia sportowe 355
I zabawowe do kwoty 245 000 zł.

. . Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych, 105 000 Zł
STARE GLIWICE zaJęCIa Sportowe 174 prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. 119

., . . Montaż nowego aktywnego znaku D-6 z diodami LED wraz z czujnikami ruchu 20 000 Zł
STARE GLIWICE PrzeJSCIe dIa pIeSZyCh 153 wykrywającymi pieszego w rejonie przejscia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 135. 82

STARE GLIWICE LIga pIIkI nożnej 173 OrganizaCJa zajęcpiłki _noznej oraz trzeCIej ediji ligi piłkarskiej dla dZIeCI I młodZIezy 20
na bcisku na terenie osiedla.

. . . , _ . . , , . _ - 90 000 złSTARE GLIWICE ZajęcIa Sportowe 165 OrganizaCJa zajęc sportowo rekreacyjnych dla mieszkancow osiedla wspinaczka, 19
sztuki walki, aqua aerobik, joga, pilates, cross trening.

STARE GLIWICE CWiczenia dla 255 CWiczenia ruchowe z uzyCIem piersCIeni Wibracyjnych dla seniorow 60+, raz w tygodniu 13
seniorow przez 6 miesięcy w dwoch grupach po 25 osob.

Wycieczka . . . . , . , , . 5 000 zł
STARE GLIWICE . . 333 Rejs kanałem z GIIWIc do KędZIerzyna-Kozla dla 50 mieszkancow osiedla. 11integracyjna

STARE GLIWICE Warsztatydla 366 24 zajęCIa aktyWIzujace dla młodZIezy, obejmujace m.In. elementy pracy w grupie, 9
młod2iezy radzenia sobie ze stresem I umiejętnosa pienstej pomocy.

Organizacja zajęć judo z elementami samoobrony i sztuki miękkiego padania dla dzieci 19 000 Zł
STARE GLIWICE `Judo 293 i młodzieży w wieku 4-12 lat w sali SP 27, dwa razy w tygodniu. 5

. . . . , . . . . . 16 000 złSTARE GLIWICE Wspinaczka 296 OrganizaCja 20 zajęc ze wspinaczki dla dZIeCI w 2 grupach Wiekowych. 4

. . . . . . . . . _ 4 000 złSTARE GLIWICE Judo 292 ZajęCIa judo dla 15 dZIeCI wraz z opiekunami, raz w miesiacu po 1,5 godzmyw SP 27. 2

' ' ' ' ' ' 24 000 złSTARE GLIWICE ZajęcIa taneczne 248 organizaCja 4 wIeczorkow tanecznych_ połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 2
mieszkancow osiedla, w szczegolnosci w Wieku 40+.

, . . , . . . . . 5 000 złSTARE GLIWICE OsWIetlenie 306 DosWIetlenie siłowni przy ul. Sadowej. 2

- ' _ - - - - 15 900 złSZOBISZOWICE Sprzęt Sportowy 140 Doposazenie ZSP 11 w sprzęt sportowy, min. do biegania na nartorolkach, słuzący 412
wszystkim mieszkancom osiedla.

- - 232 000 złSZOBISZOWICE “gżügäšiga 119 Montaż 21 lamp hybrydowych przy ul. Sztabu Powstańczego. 370
_ - ' _ ' 30 000 złSZOBISZOWICE Sprzęt sportowo 291 Wyposazenie ogrodu PM 36, wchodzącego w skład ZSP 10, w ogolnodostępny sprzęt 81

rekreacyjny sportowo-rekreacyjny.
' ' ' - - - - 162 000 złSZOBISZOWICE Remont choanka 121 Wykonanie naWierzchni chodnika z kostki betonowej przy ul. DZiewanny od nr 2 do ul. 52

Mastalerza.
. . . 47 000 złSZOBISZOWICE Remont chodnika 272 Remont chodnika przy ul. Cechowej 8-10-12. 41

SZOBISZOWICE Remont choanka 210 Remont naWierzchni chodnika w Ciągu ul. SzobisZOWIckiej po stronIe numerow 36
nieparzystych.

SZOBISZOWICE Aqua aerobIk 251 Cotygodniowe zajęCIa aqua aerobiku na pływalni Delfin dla mieszkanek osiedla po 30. 29
roku życia.



SZOBISZOWICE Stacja napraw 
rowerów 91 Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów wyposażonej w niezbędne narzędzia 

do pilnego serwisu roweru przy ul. Toszeckiej w rejonie ul. Uszczyka. 
6 400 zł 

19 

SZOBISZOWICE Gimnastyka dla 
seniorów 256 Organizacja zajęć gimnastycznych dla 25 osób w wieku 60+, raz w tygodniu w sali 

ZSŁ. 
8 000 zł 

16 

SZOBISZOWICE Liga piłkarska 118 Organizacja rozgrywek ligi piłkarskiej dla dzieci do lat 7. 
14 000 zł 

12 

SZOBISZOWICE Chodnik 209 Wykonanie chodnika oraz nasadzenie drzew na skwerze przy ul. Szobiszowickiej/ 
Ślusarskiej. 

20 000 zł 
12 

SZOBISZOWICE Montaż ławek 212 Montaż dwóch ławek z oparciami wzdłuż chodnika przy ul. Toszeckiej 18, w rejonie 
przychodni lekarskiej. 

2 500 zł 
7 

SZOBISZOWICE Warsztaty dla 
młodzieży 357 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

1 

SZOBISZOWICE Street Art 354 Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej 
wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali. 3 000 zł 0 

ŚRÓDMIEŚCIE Zajęcia laboratoryjne 105 
Zajęcia praktyczne z fizyki, chemii i przyrody dla dzieci i rodzin ze Śródmieścia, 
wypełniające wolny czas w sposób aktywny, rozwijający i integrujący środowisko 
lokalne. 

45 000 zł 
392 

ŚRÓDMIEŚCIE Monitoring zewnętrzny 104 Objęcie monitoringiem zewnętrznym terenu SP 9. 
55 000 zł 

193 

ŚRÓDMIEŚCIE Warsztaty artystyczne 101 Raz w tygodniu warsztaty artystyczne z fotografii, filmu oraz malarstwa w GCOP przy 
ul. Barlickiego 3. 

11 000 zł 
106 

ŚRÓDMIEŚCIE Kurs samoobrony 338 Kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku - 16 dwugodzinnych zajęć dla 
kobiet i 16 dwugodzinnych zajęć dla mężczyzn. 

25 000 zł 
9 

ŚRÓDMIEŚCIE Zumba 41 Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 15 kobiet w wieku 50+. 
15 000 zł 

9 

ŚRÓDMIEŚCIE Zajęcia taneczne 162 Zajęcia taneczne - tango na świeżym powietrzu dla dorosłych - przeprowadzone  
w bliskim sąsiedztwie kawiarni przy ul. Mikołowskiej 4A. 

5 100 zł 
7 

ŚRÓDMIEŚCIE Warsztaty dla 
młodzieży 371 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

3 

TRYNEK Alejki 49 Brukowanie alejek dla pieszych pomiędzy blokami przy ul. Pszczyńskiej 112, 116 i 118. 
190 000 zł 

385 

TRYNEK Remont parkingu 24 Przebudowa parkingu pomiędzy ul. Modelarzy (dawna Fornalskiej) a Kusocińskiego. 
350 000 zł 

310 

TRYNEK Remont miejsc 
postojowych 273 Remont miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej. Wymiana starych płyt betonowych na 

nową nawierzchnię z kostki. 
210 000 zł 

309 

TRYNEK Budowa parkingu 196 Budowa parkingu na ok. 27 stanowisk pomiędzy linią garaży a budynkami przy  
ul. Cichociemnych 10-12 (dawna Zubrzyckiego). 

380 000 zł 
304 

TRYNEK Strefa gier 47 Stworzenie przed budynkiem ZSP-3 ogólnodostępnej strefy z wielkoformatowymi grami 
edukacyjnymi - m.in. szachownica, klasy, chińczyk, alfabet. 

35 000 zł 
69 

TRYNEK Ścianki wspinaczkowe 46 Montaż ścianek wspinaczkowych do boulderingu na terenie kompleksu boisk "Orlik" 
przy ul. Jasnej. 

170 000 zł 
51 

TRYNEK Tai Chi 151 Organizacja zajęć tai chi chuan dwa razy w tygodniu dla 30 seniorów. 
40 000 zł 

51 

TRYNEK Alejka 23 Brukowanie alejki dla pieszych przy ul. Kusocińskiego 8-14. 
70 000 zł 

44 

TRYNEK Miniliga piłkarska 68 Rozgrywki ligowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z drużyn szkolnych, klubowych 
i amatorskich na obiektach sportowych osiedla. 

9 000 zł 
40 

TRYNEK Plac zabaw 20 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cichociemnych 7-9 (dawna Zubrzyckiego). 
70 000 zł 

37 

TRYNEK Budowa oświetlenia 28 Montaż oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika między budynkami przy  
ul. Gwarków 22-24 i Gwarków 26A-B. 

11 000 zł 
29 

TRYNEK Komputery dla 
bibliotek 54 Zakup komputera i tablicy interaktywnej dla filii nr 7 MBP oraz komputera dla filii nr 15 

MBP. 
23 000 zł 

27 

TRYNEK Oznakowanie 
parkingu 21 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na placu postojowym na terenie SM 

Żwirki i Wigury. 
8 000 zł 

23 

TRYNEK Plac zabaw 19 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Młodych Patriotów 9. 
50 000 zł 

23 

TRYNEK Budowa parkingu i 
chodników 259 Budowa miejsc postojowych oraz chodników na działce przy ul. Piastowskiej. 

105 000 zł 
9 

TRYNEK Sprzęt sportowy 52 Zakup sprzętu sportowego dla treningów ogólnorozwojowych organizowanych przez 
Radę Osiedla w hali sportowej w ZSP-1. 

12 000 zł 
8 

TRYNEK Turniej e-sportowy 258 Turniej dla mieszkańców osiedla o mistrzostwo Gliwic w grze FIFA 2019. 
15 000 zł 

5 

TRYNEK Stacja napraw 
rowerów 82 

Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury, obok 
wypożyczalni rowerów miejskich, wyposażonej w niezbędne narzędzia do pilnego 
serwisu roweru. 

6 400 zł 
5 

TRYNEK Warsztaty dla 
młodzieży 370 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

5 

Stacja napraw Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów wyposażonej w niezbędne narzędzia 6 400 ZłSZOBISZOWICE , 91 . . . . . . 19rowerow do pilnego serWIsu roweru przy ul. Toszeckiej w rejonie ul. Uszczyka.

SZOBISZOWICE Gimnastyka dla 256 Organizaoja zajęc gimnastycznych dla 25 osob w Wieku 60+, raz w tygodniu w sali 16
seniorow ZSŁ.

. . . . ... .. . . 140002łSZOBISZOWICE Liga piłkarska 118 Organizaoja rozgrywek ligi piłkarskiej dla dZIeCI do lat 7. 12

SZOBISZOWICE Chodnik 209 Wykonanie chodnika oraz nasadzenie drzew na skwerze przy ul. SzobisZOWIckiej/ 12
Slusarskiej.

. , . . . . - - - - 2 500 złSZOBISZOWICE Montaż ławek 212 Montaz dwoch ławek z oparCIami wzdłuz chodnika przy ul. Toszeckiej 18, w rejonie 7
przychodni lekarskiej.

SZOBISZOWICE Warsztatydla 357 24 zajęCIa aktyiNizujące dla młodżieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 1
młodżiezy radzenia sobie ze stresem I umiejętnosCI pienstej pomocy.

SZOBISZOWICE StreetArt 354 Otwarte spotkanie _dla mieszkancow na temat sztuki ulicznej i _mozliwosci jej 3 000 zł O
wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.

I I I Zajęcia praktyczne z fizyki, chemii i przyrody dla dzieci i rodzin ze Śródmieścia, 45 000 zł
SRODMIESCIE Zajęcia laboratoryjne 105 wypełniające wolny czas w sposób aktywny, rozwijający i integrujący srodowisko 392

lokalne.
, , , _ _ _ _ _ _ _ 550002łSRODMIESCIE Monitoring zewnętrzny 104 ObjęCie monitoringiem zewnętrznym terenu SP 9. 193

, , , ' -- - 11 000 złSRODMIESCIE Warsztaty artystyczne 101 Raz w _tygodniu warsztaty artystyczne 2 fotografii, filmu oraz malarstwa w GCOP przy 106
ul. Barlickiego 3.

, , , ' ' - '- ' _ ' ' ' 25 000 złSRODMIESCIE Kurs samoobrony 338 Kurs samoobrony dla kobiet i_m,ęzczyzn_w roznym Wieku 16 dwugodzmnych zajęc dla 9
kobiet I 16 dwugodzmnych zajęc dla męzczyzn.

, , , _ _ _ _ , _ _ 15 000 złSRODMIESCIE Zumba 41 Organizaoja raz w tygodniu zajęc zumby dla 15 kobiet w Wieku 50+. 9

, , , ' ' _ ' ' - ' _ 5 100 złSRODMIESCIE Zajęcia taneczne 162 ZajęCIa taneczne _ tango na sWIezym_ pOWIetrzu dla dorosłych przeprowadzone 7
w bliskim sąsiedthIe kaWIarni przy ul. Mikołowskiej 4A.

SRODMIESCIE Warsztatydla 371 24 zajęCIa aktyiNizujące dla młodżieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 3
młodżiezy radzenia sobie ze stresem I umiejętnosCI pienstej pomocy.

. . . . . . . , . . . 190 000 złTRYNEK Alejki 49 Brukowanie alejek dla pieszych pomiędzy blokami przy ul. Pszczynskiej 112, 116 I 118. 385

. . . . . ., . 350 000 złTRYNEK Remont parkingu 24 Przebudowa parkingu pomiędzy ul. Modelarzy (dawna Fornalskiej) a Kusocmskiego. 310

Remont miejsc Remont miejsc postojowych przy ul. Piastowskiej. Wymiana starych płyt betonowych na 210 000 ZłTRYNEK . 273 . . . 309postójowych nową naWierzchnię z kostki.

. Budowa parkingu na ok. 27 stanowisk pomiędzy linią garaży a budynkami przy 380 000 Zł
TRYNEK Budowa park'ngu 196 ul. Cichociemnych 10-12 (dawna Zubrzyckiego). 304

. Stworzenie przed budynkiem ZSP-3 ogólnodostępnej strefy z wielkoformatowymi grami 35 000 Zł
TRYNEK Strefa g'er 47 edukacyjnymi - m.in. szachownica, klasy, chińczyk, alfabet. 69

, - ' ' ' - - - u -v' 170000 złTRYNEK Scianki wspinaczkowe 46 Montaz solanek wspinaczkowych do boulderingu na terenie kompleksu b0isk Orlik 51
przy ul. Jasnej.

.. .. . . ., 400002łTRYNEK Tai Chi 151 Organizaoja zajęc tai chi chuan dwa razy w tygodniu dla 30 seniorow. 51

. . . . . ., . 70 000 złTRYNEK Alejka 23 Brukowanie alejki dla pieszych przy ul. Kusocmskiego 8-14. 44

. . . . Rozgrywki ligowe dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z drużyn szkolnych, klubowych 9 000 Zł
TRYNEK Mmmga p'łkarSka 68 i amatorskich na obiektach sportowych osiedla. 40

. . . . _ 70 000 zł
TRYNEK Plac zabaw 20 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. CichOCIemnych 7-9 (dawna Zubrzyckiego). 37

, . . Montaż oswietlenia hybrydowego wzdłuż chodnika między budynkami przy 11 000 ZłTRYNEK Budowa osWIetlenia 28 ul_ Gwarków 22_24 i Gwarków 26A_B_ 29

TRYNEK Komputery dla 54 Zakup komputera I tablicy Interaktywnej dla filii nr 7 MBP oraz komputera dla filii nr 15 27
bibliotek MBP.

Oznakowanie Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na placu postojowym na terenie SM 8 000 ZłTRYNEK . 21 . . .. . 23parkingu ZWirki iWigury.
. . _ , 50 000 złTRYNEK Plac zabaw 19 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Młodych Patriotow 9. 23

' ' 105 000 złTRYNEK BUdgšvšdgfäwgu I 259 Budowa miejsc postojowych oraz chodników na działce przy ul. Piastowskiej. 9

Zakup sprzętu sportowego dla treningów ogólnorozwojowych organizowanych przez 12 000 Zł
TRYNEK SprZęt Sportowy 52 Radę Osiedla w hali sportowej w ZSP-1. 8

. . . . . , , . . . . 15 000 złTRYNEK Turniej e-sportowy 258 Turniej dla mieszkancow osiedla o mistrzostwo GIIWic w grze FIFA 2019. 5

Stacja napraw Montaz samoobsługowej _stacji napraw rowerow przy ul. ZWirki i Wigury, _obok 6 400 zł
TRYNEK rowerów 82 wypozyczalni rowerow miejskich, wyposażonej w niezbędne narzędZIa do pilnego 5

senNisu roweru.

TRYNEK Warsztaty dla 370 24 zajęCIa aktyiNizujące dla młodżiezy, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 5
młodzieży radzenia sobie ze stresem i umiejętności pienstej pomocy.



WILCZE GARDŁO Siłownia zewnętrzna 232 Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Magnolii. 
30 000 zł 

48 

WILCZE GARDŁO Zajęcia rekreacyjno-
sportowe 231 Zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali przy ul. Jaśminu 2 - godzina aerobiku oraz  

2 godziny tenisa stołowego lub siatkówki dwa razy w tygodniu. 
48 000  zł 

25 

WILCZE GARDŁO Modernizacja 
oświetlenia 201 Wymiana 4 opraw sodowych na oprawy LED w celu doświetlenia pl. Jaśminu. 

10 000 zł 
25 

WILCZE GARDŁO Warsztaty dla 
młodzieży 363 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

6 

WILCZE GARDŁO Montaż ławek 245 Montaż dwóch ławek z oparciami przy ciągu pieszym stanowiącym łącznik pomiędzy  
ul. Magnolii a Krokusów. 

2 500 zł 
4 

WOJSKA 
POLSKIEGO Boisko 26 Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego do koszykówki - ul. Kozielska 91/Ordona 

8 (dawna Armii Ludowej) - na boisko wielofunkcyjne dla dzieci. 
160 000 zł 

644 

WOJSKA 
POLSKIEGO Boisko 27 Przebudowa asfaltowego boiska do tenisa - ul. Kozielska 95/Ordona 8 (dawna Armii 

Ludowej) - na boisko do koszykówki. 
160 000 zł 

419 

WOJSKA 
POLSKIEGO Remont drogi 25 Remont nawierzchni drogi prowadzącej z ul. Kozielskiej do PM 5 i Żłobka Miejskiego 

Oddz. IV. 
75 000 zł 

269 

WOJSKA 
POLSKIEGO Boisko 180 Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy al. Majowej. 

360 000 zł 
202 

WOJSKA 
POLSKIEGO Warsztaty kreatywne 252 Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych - florystyka, filcowanie, 

ceramika. 
14 000 zł 

75 

WOJSKA 
POLSKIEGO Przejście dla pieszych 176 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 - montaż 

dodatkowych świateł ostrzegawczych dla kierowców. 
20 000 zł 

20 

WOJSKA 
POLSKIEGO Podnośnik schodowy 39 Zamontowanie podnośnika schodowego na potrzeby filii nr 9 MBP. 

118 000 zł 
19 

WOJSKA 
POLSKIEGO 

Muzykoterapia dla 
seniorów 348 Po 5 godzinnych zajęć muzykoterapii dla 2 grup do 15 osób każda - gra na 

instrumentach, improwizacja ruchowa i ćwiczenia rytmiczne. 
3 300 zł 

18 

WOJSKA 
POLSKIEGO Fitness 261 Zorganizowanie zajęć fitness dla mieszkańców osiedla - godzinne zajęcia 2 razy  

w tygodniu. 
20 000 zł 

12 

WOJSKA 
POLSKIEGO Pierwsza pomoc 257 Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów z osiedla  

w siedzibie Klubu Seniora. 
1 000 zł 

10 

WOJSKA 
POLSKIEGO Zajęcia na siłowni 340 Organizacja dla mieszkańców osiedla 144 zajęć na siłowni. 

36 000 zł 
2 

WOJSKA 
POLSKIEGO 

Warsztaty dla 
młodzieży 356 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

1 

WÓJTOWA WIEŚ Siłownia zewnętrzna 31 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Pl. Grunwaldzkiego w okolicy placu zabaw. 
80 000 zł 

183 

WÓJTOWA WIEŚ Budowa oświetlenia 17 Budowa oświetlenia przy drodze dojazdowej do garaży i podwórek między ul. Długosza 
i Zawiszy Czarnego. 

102 000 zł 
70 

WÓJTOWA WIEŚ Montaż ławek 295 Montaż 11 ławek z oparciami przy al. Mickiewicza na odcinku pomiędzy  
ul. Daszyńskiego a Sobieskiego. 

14 000 zł 
63 

WÓJTOWA WIEŚ Zajęcia rekreacyjno-
sportowe 164 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla w wieku 50+, prowadzone 

przez wykwalifikowanego trenera, przez cały rok z wyłączeniem wakacji. 
3 600 zł 

21 

WÓJTOWA WIEŚ Tablice informacyjne 345 
Zaprojektowanie oraz wykonanie i zainstalowanie wzdłuż alejki spacerowej przy  
ul. Mickiewicza oraz Parku Grunwaldzkim 6 tablic prezentujących historię Osiedla 
Wójtowa Wieś. 

39 000 zł 
18 

WÓJTOWA WIEŚ Kurs tańca 300 Kurs tańca dla mieszkańców osiedla, dla dzieci oraz dorosłych, po 20 osób w każdej 
grupie, 4 razy w miesiącu. 

5 500 zł 
7 

WÓJTOWA WIEŚ Warsztaty dla 
młodzieży 369 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

1 

WÓJTOWA WIEŚ Wycieczki rowerowe 352 Cykl 5 wycieczek rowerowych dla mieszkańców osiedla. 
8 900 zł 

1 

WÓJTOWA WIEŚ Wykłady literackie 299 Zorganizowanie dwóch wykładów literackich w siedzibie Rady Osiedla. 1 000  zł 0 

ZATORZE Plac zabaw 200 Budowa szkolnego, ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP-12 - sztuczna 
nawierzchnia, chodniki, nasadzenie zieleni, mała architektura i zestawy zabawek. 

376 000 zł 
266 

ZATORZE Plac zabaw 86 Modernizacja oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego/ Lipowej/Św. 
Bronisławy/Czarneckiego. 

382 000 zł 
249 

ZATORZE Zajęcia edukacyjno-
rozrywkowe 394 Zajęcia dla dzieci i młodzieży - warsztaty artystyczne, perkusyjne, didżejskie, teatrzyki, 

spotkania z Planetarium. 
57 900 zł 

248 

ZATORZE Utwardzenie 
podwórka 37 Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnego fragmentu podwórka 

przy ul. Okrzei 27-29/Wandy 11-15/ Wróblewskiego 22-26. 
250 000 zł 

148 

ZATORZE Przejścia dla pieszych 179 Odtworzenie trzech przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej - przy SP18 
 i GCE - oraz zainstalowanie nad przejściami w rejonie SP18 aktywnego znaku D-6. 

80 000 zł 
102 

ZATORZE Utwardzenie 
podwórka 38 Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnej części podwórka przy ul. 

Okrzei 8 i 8a. 
40 000 zł 

97 

ZATORZE Siłownia zewnętrzna 60 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Hoblera 10-12. 
100 000 zł 

74 

30 000 ZłWILCZE GARDŁO Siłownia zewnętrzna 232 Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Magnolii. 48

. . . _ . . . _ . I . _ . .WILCZE GARDŁO ZajęCIa rekreacyjno 231 ZajęCIa rekreacyjno sportowe w sali przy ul. Jasminu god2ina aerobiku oraz 25
sportowe 2 god2iny tenisa stołowego lub siatkowki dwa razy w tygodniu.

' ' 10 000 złWILCZE GARDŁO “gżügà'šiga 201 Wymiana 4 opraw sodowych na oprawy LED w celu doświetlenia pl. Jasminu. 25

Warsztaty dla 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 Zł
WILCZE GARDŁO młodzieży 363 radzenia sobie ze stresem i umiejętności pienstej pomocy. 6

WILCZE GARDŁO Montaż ławek 245 Montaz dwoch ławek z oparoiami przy oiągu pieszym stanOWIącym łącznik pomiędzy 4
ul. Magnolii a Krokusow.

WOJSKA BoIsko 26 Modernizacja istniejącego boiska asfaltowego do koszykówki - ul. Kozielska 91/Ordona 160 000 Zł 644
POLSKIEGO 8 (dawna Armii Ludowej) - na boisko wielofunkcyjne dla dzieci.

WOJSKA BoIsko 27 Przebudowa asfaltowego boiska do tenisa - ul. Kozielska 95/Ordona 8 (dawna Armii 160 000 Zł 419
POLSKIEGO Ludowej) - na boisko do koszykówki.

WOJSKA . Remont nawierzchni drogi prowadzącej z ul. Kozielskiej do PM 5 i Żłobka Miejskiego 75 000 ZłPOLSKIEGO Remontdrogi 25 Oddz_ IV_ 269

WOJSKA B`k 180 Md ' "t" b`k t IM` ' 3600002ł 202POLSKIEGO cis o o ernizaCJa is niejącego cis a spor owego przya. ajowej.

WOJSKA Przeprowadzenie warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych - florystyka, filcowanie, 14 000 ZłPOLSKIEGO Warsztaty kreatywne 252 œramIka_ 75

WOJSKA ., . . Budowa aktywnego przejscia dla pieszych przy ul. Kozielskiej 80 - montaż 20 000 Zł
POLSKIEGO PrzeJSC'e dla p'eSZyCh 176 dodatkowych swiateł ostrzegawczych dla kierowców. 20

WOJSKA P d ' 'k h d 39 Z t ' d ' 'k h d t b f'I" 9MBP 1180002]( 19POLSKIEGO o nosni sc o owy amon owanie po nosni asc o owego na po rze y III nr .

WOJSKA Muzykoterapia dla Po 5 godzinnych zajęć muzykoterapii dla 2 grup do 15 osób każda - gra na 3 300 Zł. , 348 . . . . . , . . . 18POLSKIEGO seniorow Instrumentach, imprOWIzaCja ruchowa I CWiczenia rytmiczne.

WOJSKA FItneSS 261 Zorganizowanie zajęć fitness dla mieszkańców osiedla - godzinne zajęcia 2 razy 20 000 Zł 12
POLSKIEGO w tygodniu.
WOJSKA . Szkolenia z zakresu pienstej pomocy przedmedycznej dla seniorów z osiedla 1 000 Zł

POLSKIEGO P'erwsza pomoc 257 w siedzibie Klubu Seniora. 1°

WOJSKA Z` ' `ł ' 340 o ' ' dl ' k" `dl144 " `ł ' 360003 2POLSKIEGO ajęCIa na si owni rganizaCJa a miesz ancow osie a zajęc na si owni.

WOJSKA Warsztaty dla 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 Zł. . 356 . . . . . , . . . 1POLSKIEGO młodżiezy radzenia sobie ze stresem i umiejętnosa pienstej pomocy.

, , _ _ _ _ _ _ _ _ 80 000 złWOJTOWA WIES Siłownia zewnętrzna 31 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie PI. Grunwaldzkiego w okolicy placu zabaw. 183

, , ' ' ' ' ' ' ' ' ' 102 000 złWOJTOWA WIES Budowa ośwIetIenIa 17 Budowa osWIetlenia przy drodze dójazdowej do garazy i podworek między ul. Długosza 70
i ZaWIszy Czarnego.

, , ' ' ' ' ' ' ' ' 14 000 złWOJTOWA WIES Montaż ławek 295 Montaz 11 _ ławek z_ oparoiami przy al. MickieWIcza na odCinku pomiędzy 63
ul. Daszynskiego a Sobieskiego.

I I . . . - . . . - . r I . . 3WOJTOWA WIES ZajęCIa rekreacyjno 164 ZajęCIa rekreacyjno sportowe dla mieszkancow osiedla w Wieku 50+, prowadzone 21
sportowe przez wykwalifikowanego trenera, przez cały rok z wyłączeniem wakaCji.

I I Zaprojektowanie oraz wykonanie i zainstalowanie wzdłuż alejki spacerowej przy 39 000 zł
WOJTOWA WIES Tablice informacyjne 345 ul. Mickiewicza oraz Parku Grunwaldzkim 6 tablic prezentujących historię Osiedla 18

Wójtowa Wies.
I I r . r I . . . I . . 5WOJTOWA WIES Kurs tańca 300 Kurs_ tanca dla mieszkancow osiedla, dla dZIeCI oraz dorosłych, po 20 osob w kazdej 7

grupie, 4 razy w miesiącu.

WOJTOWA WIES Warsztatydla 369 24 zajęCIa aktyiNizujące dla młodżieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 1
młodżiezy radzenia sobie ze stresem i umiejętnosa pienstej pomocy.

r I . . . . , , . 8 900 złWOJTOWA WIES WyCIeCZKI rowerowe 352 Cykl 5 wyCIeczek rowerowych dla mieszkancow OSiedla. 1

WÓJTOWA WIES Wykłady literackie 299 Zorganizowanie dwóch wykładów literackich w siedzibie Rady Osiedla. 1 000 zł 0

Budowa szkolnego, ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP-12 - sztuczna 376 000 Zł
ZATORZE Plac zabaw 200 nawierzchnia, chodniki, nasadzenie zieleni, mała architektura i zestawy zabawek. 266

' ' - ' ' ' ' ' 382000 złZATORZE PIaC zabaw 86 ModernizaCJa oraz doposazenie placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego/ Lipowej/Sw. 249
Bronisławy/Czarneckiego.

ZATORZE ZajęCIa edukacyjno 394 ZajęCIa _dla dZIeCI i młodżieży warsztaty artystyczne, perkusyjne, didzejskie, teatrzyki, 248
rozrywkowe spotkania z Planetarium.

ZATORZE Utwardzenie 37 Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogólnodostępnego fragmentu podwórka 250 000 Zł 148
podwórka przy ul. Okrzei 27-29/Wandy 11-1 5/ Wróblewskiego 22-26.

ZATORZE PrzejścIa dIa pIeSZych 179 Odtworzenie trzech przejsc dla pieszych wtechnologii grubowarstwowej przy SP18 102
i GCE - oraz zainstalowanie nad przejsCIami w rejonie SP18 aktywnego znaku D-6.

ZATORZE Utwardzenie 38 Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej ogolnodostępnej częsCI podworka przy ul. 97
podworka Okrzei 8 i 8a.

_ _ _ _ _ 100 000 złZATORZE Siłownia zewnętrzna 60 Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Hoblera 10-12. 74



ZATORZE Wyposażenie auli 83 Wyposażenie auli w GCE w nagłośnienie oraz oświetlenie sceniczne - powstanie 
miejsca do tworzenia oferty edukacyjno-rozrywkowej dla Zatorza. 

37 000 zł 
70 

ZATORZE Fitness 85 Organizacja cotygodniowych zajęć w 5 grupach w różnych rodzajach fitness dla 
mieszkańców osiedla po 16. roku życia. 

50 000 zł 
29 

ZATORZE Wymiana ławek 61 Demontaż 4 ławek bez oparć oraz montaż 4 ławek z oparciami na skwerze przy  
ul. Poniatowskiego. 

5 000 zł 
13 

ZATORZE Siłownia zewnętrzna 216 Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Bienka o dodatkowe urządzenia. 
40 000 zł 

13 

ZATORZE Warsztaty 58 Cykl 15 różnych tematycznie bezpłatnych zajęć rękodzielniczych w filii nr 17 MBP oraz 
w siedzibie Rady Osiedla Zatorze. 

11 000 zł 
9 

ZATORZE Kurs samoobrony 57 Kurs samoobrony dla kilkuset kobiet z Osiedla Zatorze. 
20 000 zł 

6 

ZATORZE Zajęcia taneczne 247 Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 
mieszkańców osiedla, w szczególności w wieku 40+. 

17 600 zł 
6 

ZATORZE Wykłady w bibliotece 59 10 wykładów w filii nr 17 MBP dla mieszkańców osiedla o tematyce kulturalnej, 
turystycznej i zdrowotnej. 

7 000 zł 
4 

ZATORZE Warsztaty 
fotograficzne 154 Cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci w filii nr 17 MBP oraz zakup sprzętu 

fotograficznego dla biblioteki. 
6 800 zł 

3 

ZATORZE Warsztaty 346 
Warsztaty edukacyjno-ekologiczno-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla - zdrowe 
odżywianie, ekologia, przygotowanie domowych potraw i kosmetyków, recycling  
w życiu codziennym. 

29 600 zł 
3 

ZATORZE Zajęcia dla dzieci 63 Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia organizowane w filii 
nr 17 MBP. 

15 000 zł 
3 

ZATORZE Street Art 347 Otwarte spotkanie dla mieszkańców na temat sztuki ulicznej i możliwości jej 
wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali. 

3 000 zł 
1 

ZATORZE Warsztaty dla 
młodzieży 361 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 40 800 zł 0 

ŻERNIKI Strefa aktywności 15 Projekt i wykonanie do kwoty 187 tys. zł strefy rekreacyjnej (tor rolkowy, górka i inne) 
przy ul. Żernickiej. 

187 000 zł 
317 

ŻERNIKI Budowa chodnika 171 Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Śniadeckich na odcinku od  
ul. Tarnogórskiej do Kadłubka. 

148 000 zł 
56 

ŻERNIKI Warsztaty dla 
młodzieży 368 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, 

radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy. 
40 800 zł 

3 

 
Suma głosów ważnych 19112 

 

ZATORZE Wyposażenie au“ 83 Wyposazenie auli _w GCE w nagłosnienie oraz osWIetlenIe sceniczne powstanie 70
miejsca do tworzenia oferty edu kacyjno-rozrywkowej dla Zatorza.

ZATORZE Fitness 85 organizaCja cotygodniowych zajęc _w 5 grupach w roznych rodzajach fitness dla 29
mieszkancow osiedla po 16. roku zycia.

- ' - - - 5 000 złZATORZE Wymianaławek 61 Demontaz 4 ławek bez oparc oraz montaz 4 ławek z oparCIami na skwerze przy 13
ul. Poniatowskiego.

. . . . . . . . _ 40 000 złZATORZE Siłownia zewnętrzna 216 Doposazenie siłowni zewnętrznej przy ul. BIenka o dodatkowe urządzenia. 13

Cykl 15 różnych tematycznie bezpłatnych zajęć rękodzielniczych w filii nr 17 MBP oraz 11 000 Zł
ZATORZE warsztaty 58 w siedzibie Rady Osiedla Zatorze. 9

_ _ _ 20 000 złZATORZE Kurs samoobrony 57 Kurs samoobrony dla kilkuset kobiet z Osiedla Zatorze. 6

' ' ' ' ' ' 17 600 złZATORZE Zajęcia taneczne 247 organizaCja 4 wieczorkow tanecznych_ połączonych z warsztatami tanecznymi dla 500 6
mieszkancow osiedla, w szczegolnosci w Wieku 40+.

I . .. . I I . . 7ZATORZE Wykładywbiblioteœ 59 10 wykładow w filii nr_ 17 MBP dla mieszkancow osiedla o tematyce kulturalnej, 4
turystycznej I zdrowotnej.

ZATORZE Warsztaty 154 Cykl warsztatow fotograficznych dla dZIeCI w filii nr 17 MBP oraz zakup sprzętu 3
fotograficzne fotograficznego dla biblioteki.

Warsztaty edukacwno-ekologiczno-rekreacwne dla mieszkańców osiedla - zdrowe 29 600 zł
ZATORZE Warsztaty 346 odżywianie, ekologia, przygotowanie domowych potraw i kosmetyków, recycling 3

w życiu codziennym.

ZATORZE Zajęcia dla dzieci 63 ZajęCIa ogolnorozw0jowe dla dZIeCI od 6 miesiąca do 5 roku zycia organizowane w filii 3
nr 17 MBP.

ZATORZE Street Art 347 Otwarte spotkanie _dla mieszkancow na temat sztuki ulicznej i _mozliwosci jej 1
wykorzystania do zmiany otoczenia, połączone z wykonaniem np. murali.

ZATORZE Warsztatydla 361 24 zajęCIa aktyWIzujace dla młodZIezy, obejmujace m.In. elementy pracy w grupie, 40 800 zł O
młod2iezy radzenia sobie ze stresem I umiejętnosCI pIenstej pomocy.

. - - - - - ' - - 187 000 złZERNIKI Strefa aktywności 15 Pr0jekt I_ wykonanie do kwoty 187 tys. zł strefy rekreacyjnej (tor rolkowy, gorka I Inne) 317
przy ul. Zernickiej.

. - - - ' - - - 148 000 złZERNIKI Budowa chodnika 171 Budowa jednostronnego chodnika w Ciągu ul. Sniadeckich na odolnku od 56
ul. Tarnogorskiej do Kadłubka.

- Warsztaty dla 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujace m.in. elementy pracy w grupie, 40 800 ZłZERNIKI . . 368 . . . . . , . . . 3młod2iezy radzenia sobie ze stresem I umiejętnosCI pIenstej pomocy.

Suma głosów ważnych 19112


