
Lp. Rodzaj zadania Nazwa zadania Krótki opis zadania/przedsięwzięcia Wstępna szacunkowa wartość 
zadania/przedsięwzięcia

1
Infrastruktura 

drogowa Remont ulicy
Remont jezdni, chodnika i miejsc postojowych przy ul. 

Kosmonautów (100 m) od nr 58a do nr 54. 300 000

2
Infrastruktura 

drogowa Remont podwórza
Utwardzenie terenu kostką brukową, odwodnienie, założenie 
trawników przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Długosza i 

Zawiszy Czarnego.
160 000

3
Infrastruktura 

drogowa Remont ulicy
Utwardzenie kruszywem na całej długości (ok. 200 m) ul. 

Piekarskiej. 130 000

4
Infrastruktura 

drogowa Remont chodnika
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 140 m 

przy ul. Libelta (strona parzysta). 80 000

5
Infrastruktura 

drogowa Przejścia dla pieszych

Dodatkowe oznakowanie aktywnymi znakami informacyjnymi, 
zasilanymi panelami słonecznymi, 3 przejść dla pieszych przez ul. 

Pliszki (w okolicy kościoła, na wysokości placu zabaw przy ul. 
Bekasa).

52 000

6
Infrastruktura 

drogowa Wybieg dla psów
Wykonanie oświetlenia solarnego - 4 lampy uliczne na terenie 

wybiegu dla psów. 40 000

7
Infrastruktura 

drogowa Budowa chodnika
Budowa chodnika wzdłuż ul. Jagodowej na długości 100 m od 

skrzyżowania z ul. Toszecką do stacji paliw. 25 000

8
Infrastruktura 

sportowa Pumptrack
Wykonanie zapętlonego falistego toru do jazdy na rowerze, rolkach, 

hulajnogach i deskorolkach w okolicy lodowiska Tafla. 167 000

9
Infrastruktura 

sportowa Odbudowa boiska
Zmiana kształtu na prostokątny, przeniesienie istniejącego 

chodnika, rekultywacja trawiastej nawierzchni oraz ustawienie 
piłkochwytów na boisku przy ul. Pszczyńskiej 112-118.

90 000

10 Mała architektura Plac zabaw
Wykonanie bezpiecznych nawierzchni, montaż dodatkowych 

urządzeń zabawowych oraz ławek na placu zabaw przy ul. Bekasa. 100 000

11 Mała architektura Siłownia na wolnym powietrzu
Wykonanie dokumentacji projektowej, montaż 4 urządzeń siłowych 

oraz stołu do tenisa przy ul. Warmińskiej. 90 000

12 Mała architektura Budowa podjazdu
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz osób z 

wózkami dziecięcymi przy ul. Łanowej 2. 63 000

13 Mała architektura Plac zabaw
Wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i doposażenie placu 

zabaw przy SP 13 (zjeżdżalnia, huśtawki, bujaki). 60 000

14 Mała architektura Plac zabaw i siłownia
Doposażenie placu zabaw przy ul. Magnolii o podwójną huśtawkę 

oraz siłowni o zespół urządzeń typu parkour. 60 000

Szacunkowy koszt przykładowych zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego w 2017 roku 
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zadania/przedsięwzięcia

15 Mała architektura Plac zabaw
Zakup i montaż piłkochwytów, ścianki do graffiti, stołu do ping-

ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki - plac zabaw przy ul. 
Franciszkańskiej.

35 000

16
Modernizacja 

budynku Modernizacja w SP 39
Modernizacja zaplecza sportowego. Wymiana instalacji, stolarki 
drzwiowej, posadzek, tynków i okładzin ściennych, odmalowanie 

pomieszczeń, wymiana wyposażenia.
125 000

17 Sport i rekreacja Zajęcia fitness
Zajęcia fitness i treningi sportowe dla mieszkańców osiedla. Łączna 

liczba zajęć 380. 25 000

18 Sport i rekreacja Rozgrywki piłkarskie
Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci w wieku 8, 10,12 lat 

na Osiedlu Obrońców Pokoju. 8 000

19 Sport i rekreacja Aqua fitness
Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet, 

mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 20 godzinnych zajęć. 6 000

20 Sport i rekreacja Zumba - fitness
Organizacja cyklicznych zajęć zumba - fitness dla 50 kobiet, 

mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 24 godzinnych zajęć. 5 000

21 Sprawy społeczne Coworking
Urządzenie miejsca do wspólnej pracy kilkunastu osób w Parku 
Chopina. Stół i ławki pod zadaszeniem z dostępem do energii 

elektrycznej oraz hotspot.
150 000

22 Sprawy społeczne Warsztaty rękodzieła
Organizacja zajęć rękodzielniczych dla 50 dorosłych mieszkańców 

osiedla w Centrum Sportowo-Kulturalnym "Łabędź". 12 500

23 Sprawy społeczne Angielski dla seniorów
Kurs j. angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych - 

2 godziny lekcyjne tygodniowo dla grup 65+ (po 25 osób). 12 400

24 Sprawy społeczne Kurs samoobrony Kolejna edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla gliwiczanek. 12 000

25 Sprawy społeczne Internet dla seniorów
Szkolenie z obsługi komputera dla 30 seniorów, które mogłoby 

odbywać się na terenie osiedla. 10 100

26 Sprawy społeczne Wyjazdy integracyjne
Organizacja pięciu wyjazdów integracyjnych - do Radiostacji 

Gliwickiej, Pałacu w Pławniowicach, Zamku w Toszku, Kopalni 
Guido w Zabrzu oraz rejsu po Kanale Gliwickim dla 50 osób 60+.

7 600

27 Sprawy społeczne Rajdy rowerowe
Cykliczne rajdy rowerowe (6 rajdów) dla 15-osobowych grup 

seniorów ze Starych Gliwic. 3 500



Rodzaj zadania Nazwa zadania Krótki opis zadania / przedsięwzięcia

Wstępna szacunkowa 
wartość zadania / 
przedsięwzięcia

Bezpieczeństwo Monitoring ulicy Franciszkańskiej

W ramach zadania planowana jest budowa trzech punktów kamerowych 
składających się z 9 kamer. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni Monitoringu Miejskiego. 149 000,00

Bezpieczeństwo

Wykonanie monitoringu na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach - 
Bojkowie.

Projekt przewiduje: zaplanowanie działań modernizacyjnych w oraz wokół 
budynków szkolnych, zakup i instalację systemu monitoringu w Szkole. 30 000,00

Bezpieczeństwo
Budowa monitoringu na budynku Starej 
Szkoły

W rama zadania planowane jest zamontowanie czterech kamer monitoringu 
obiektowego oraz urządzenia rejestrującego. Budowa wymagać będzie montażu 
nowego okablowania wraz z drogami kablowymi. 10 000,00

Bezpieczeństwo
Bezpłatny kurs samoobrny dla kobiet w 
Łabędach

Zorganizowanie dodatkowego bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet na 
terenie Łabęd w ramach programu "Bezpieczne Gliwice". 10 000,00

Bezpieczeństwo
Monitoring placu zabaw przy ul. 
Zawadzkiego

W ramach zadania planowana jest budowa dwóch punktów kamerowych 
składających się z 6 kamer. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni Monitoringu Miejskiego. 60 000,00

Bezpieczeństwo
Budowa monitoringu na ul. Czapli i ul. 
Czajki

W ramach zadania planowana jest budowa punktu kamerowego składającego się 
z 4 kamer. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup niezbędnej infrastruktury 
sieciowej i doposażenia serwerowni Monitoringu Miejskiego. 55 000,00

Bezpieczeństwo
Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet w 
Sośnicy

Zorganizowanie dodatkowego bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet na 
terenie Sośnicy w ramach programu "Bezpieczne Gliwice" 10 000,00

Bezpieczeństwo
Monitoring placu zabaw przy ul. 
Głogowskiej

W ramach zadania planowana jest budowa jednego punktu kamerowego 
składających się z 3 kamer. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni Monitoringu Miejskiego. 45 000,00

Bezpieczeństwo
Monitoring wybranych miejsc Osiedla 
Sośnica

W ramach zadania planowana jest budowa trzech punktów kamerowych 
składających się z 11 kamer. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni Monitoringu Miejskiego. 172 000,00

Bezpieczeństwo
Budowa monitoringu ul. Szarych 
Szeregów i ul. Mł. Patriotów

W ramach zadania planowana jest budowa czterech punktów kamerowych 
składających się z 12 kamer. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni Monitoringu Miejskiego. 122 000,00

Szacunkowy koszt przykładowych zadań wyłonionych do realizacji w ramach wcześniejszych procedur budżetu obywatelskiego
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Bezpieczeństwo
Budowa monitoringu ul. Zubrzyckiego i 
ul. Z.W.M.

W ramach zadania planowana jest budowa czterech punktów kamerowych 
składających się z 11 kamer. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni Monitoringu Miejskiego. 132 000,00

Bezpieczeństwo
Budowa monitoringu ul. Fornalskiej, 
Asnyka oraz Żwirki i Wigury

W ramach zadania planowana jest budowa czterech punktów kamerowych 
składających się z 14 kamer. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni Monitoringu Miejskiego. 137 000,00

Bezpieczeństwo Budowa monitoringu w Wilczym Gardle

W ramach zadania planowana jest budowa dwóch punktów kamerowych 
składających się z 10 kamer. Przedsięwzięcie obejmuje również zakup niezbędnej 
infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni Monitoringu Miejskiego. 70 000,00

Bezpieczeństwo

Wykonanie aktywnej sygnalizacji 
ostrzegawczej na przejściu dla pieszych 
ul. Kozielskiej.

W ramach budowy przejścia zabudowanie dwóch słupków, paneli 
fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu. 20 000,00

Infrastruktura drogowa
Bezpieczne skrzyżowanie Robotnicza - 
Franciszkańska.

Wykonania aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych po 
obu stronach wiaduktu pomiędzy ulicami Robotniczą i Franciszkańską. 70 000,00

Infrastruktura drogowa

Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej 
na odcinku od ul. Snopowej do ul. 
Jeziornej. Wycinka drzew w pasie drogowym. Budowa chodnika na długości 130 m. 65 000,00

Infrastruktura drogowa
Połączenie ul. Miodowej z ul. Św. Brata 
Alberta. Utwardzenie przedłużenia ul. Miodowej kruszywem na długości ok. 130 m. 90 000,00

Infrastruktura drogowa Utwardzenie ul. Jeziornej. Utwardzenie ul. Jeziornej kruszywem na długości ok. 200 m. 100 000,00

Infrastruktura drogowa

Budowa oświetlenia na chodniku 
pomiędzy budynkami przy ul. 
Andromedy i ul.Kopernika 25-39. Wykonanie projektu i budowa 4 słupów oświetleniowych. 60 000,00

Infrastruktura drogowa
Remont chodnika przy ul. Andromedy 2-
8. Remont nawierzchni chodnika 125 000,00

Infrastruktura drogowa

Wykonanie aktywnej sygnalizacji 
ostrzegawczej na przejściu dla pieszych 
ul. Staromiejskiej.

W ramach budowy przejścia zabudowanie dwóch słupków, paneli 
fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu. 20 000,00

Infrastruktura drogowa
Budowa chodnika łączącego ul. 
Wieniawskiego z ul. Batorego Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 90 m. 40 000,00

Infrastruktura drogowa

Remont chodnika wzdłuż ul. Strzelców 
Bytomskich na odcinku od ul. Radosnej 
do ul. Zakątek Leśny. Remont nawierzchni chodnika na długości ok. 160 m. 65 000,00
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Infrastruktura drogowa
Remont chodnika wzdłuż ul. Z. 
Nałkowskiej Remont nawierzchni chodnika na długości ok. 230 m. 90 000,00

Infrastruktura drogowa
Budowa miejsc postojowych przy ul. 
Pszennej.

Budowa miejsc postojowych przy ul. Pszennej w rejonie Zakładu Opiekuńczo - 
Leczniczego. 120 000,00

Infrastruktura drogowa Utwardzenie nawierzchni części ul. Miłej.
Wykonanie kontynuacji nawierzchni drogi z warstwą ścieralną z betonu 
asfaltowego. 140 000,00

Infrastruktura drogowa

Remont oraz oświetlenie drogi 
wewnętrznej na osiedlu Strzelców 
Bytomskich.

Wykonanie remontu oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej, obejmującej 
działki nr 589, nr 274, nr 286 i nr 298, obręb Łabędy, prowadzącej od ulicy 
Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 
17 oraz do zespołów garażowych. 169 250,00

Infrastruktura drogowa

Budowa chodnika wzdłuż ul. 
Przyszowskiej na odcinku od sklepu 
Biedronka do ul. Pułaskiego Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 500 m. 200 000,00

Infrastruktura drogowa
Remont i budowa dodatkowych miejsc 
postojowych przy ul. Wrzosowej.

Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza 
komunalnego. 249 000,00

Infrastruktura drogowa
Ustawienie ławek wzdłuż chodnika przy 
ul. Granicznej

Ustawienie ławek wzdłuż chodnika przy ul. Granicznej od strony lasu (do pętli 
autobusu 702) 4 000,00

Infrastruktura drogowa
Rozbudowa parkingu przy ul. Obrońców 
Pokoju przy SP-39 w ZS-P nr 4 Budowa parkingu 30 000,00

Infrastruktura drogowa
Brukowanie części działki znajdującej się 
przy ul. Architektów 109

Brukowanie części działki znajdującej się przy ul. Architektów 109 (działka nr 
1230, obręb Ostropa Północ). W budynku znajduje się biblioteka miejska, siedziba 
Rady Osiedla i Klubu Seniora. Przed budynkiem umieszczono stojaki na rowery 
bez utwardzenia terenu. Powierzchnia do wybrukowania ok. 40 m2. 7 500,00

Infrastruktura drogowa Zakup wiat autobusowych - ul. Czapli Ustawienie wiaty przystankowej przy ul. Czapli 4-5 segmentowej 10 000,00

Infrastruktura drogowa
Doświetlenie przejścia dla pieszych w 
rejonie ul. Czapli i ul. Czajki. Inwestycja wymaga wykonania projektu i budowy. 30 000,00

Infrastruktura drogowa
Budowa oświetlenia na alejce przy ul. 
Derkacza.

Budowa oświetlenia na alejce przy ul. Derkacza. Wykonanie projektu i budowa 4 
lub 5 punktów oświetleniowych. 50 000,00

Infrastruktura drogowa
Budowa oświetlenia wzdłuż parkingu 
między ul. Rybitwy a ul. Zimorodka

Budowa oświetlenia wzdłuż parkingu między ul. Rybitwy a ul. Zimorodka. 
Wykonanie projektu i budowa 4 punktów oświetleniowych. 60 000,00

Infrastruktura drogowa
Remont chodnika wzdłuż ul. Biegusa od 
ul. Pliszki do wjazdu na boisko szkolne. Remont nawierzchni chodnika o szerokości 2,5 m i długości 150 m 75 000,00
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Infrastruktura drogowa
Remont i oświetlenie chodnika za 
placem zabaw przy ul. Bekasa Remont nawierzchni chodnika oraz wykonanie oświetlenia. 100 000,00

Infrastruktura drogowa
Budowa miejsc parkingowych przy ul. 
Biegusa od ul. Wilgi do ul. Pliszki. Budowa miejsc parkingowych. 175 000,00

Infrastruktura drogowa

Remont nawierzchni jezdni na dojeździe 
do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Sikorskiego 134.

Remont nawierzchni z betonu asfaltowego na dojeździe do Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Sikorskiego 134. 100 000,00

Infrastruktura drogowa

Budowa miejsc parkingowych przy ul. 
Jedności - naprzeciwko przychodni 
"Sośnica-Med". Budowa miejsc parkingowych. 150 000,00

Infrastruktura drogowa

Budowa chodnika i remont nawierzni 
jezdni drogi równoległej do ul. 
Traktorzystów od skrzyżowania z ul. 
Tulipanów do skweru w Wilczym Gardle.

Budowa chodnika oraz remont nawierzchni jezdni na długości ok 100 m drogi 
równoległej do ul. Traktorzystów od skrzyżowania z ul. Tulipanów do skweru w 
Wilczym Gardle. 80 000,00

Infrastruktura drogowa

Utwardzenie nawierzchni drogi pomiędzy 
ul. Długosza i Zawiszy Czarnego wraz z 
odprowadzeniem deszczówki

Utwardzenie nawierzchni drogi pomiędzy ul. Długosza i Zawiszy Czarnego wraz z 
odprowadzeniem deszczówki znajdującej się na działkach nr 1305/1, 1306/1, 
1307/1, obręb Nowe Miasto, stanowiących własność miasta Gliwice. Jest to droga 
dojazdowa do garaży i podwórek. 136 250,00

Infrastruktura drogowa
Budowa połączenia ul. Hoblera z ul. 
Tarnogórską. Budowa drogi o długości ok. 50 m. 190 000,00

Kultura
Ciekawe wydarzenia w Bibliotece dla 
dzieci i młodzieży Organizacja spotkań z "ciekawymi ludźmi", warsztaty, teatrzyki w Filii nr 16 MBP. 20 000,00

Kultura
Wyspa aktywności społecznej na 
Zatorzu - ruchomy klub dzielnicowy

Różnorodne zajęcia (sportowe, edukacyjne, kulturalne, wychowawcze) dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych organizowane od stycznia do grudnia na obiektach 
zlokalizowanych na terenie Zatorza. 35 610,00

Kultura
Wyspa aktywności społecznej na 
Zatorzu - ruchomy klub dzielnicowy

Roczny cykl spotkań, w ramach którego odbywać się będą liczne warsztaty, 
turnieje, zawody sportowe, wycieczki. 35 610,00

Mała architektura
Remont stolików na stadionie w Wilczym 
Gardle Remont i odnowienie istniejących stolików 5 000,00

Mała architektura Doposażenie terenu przy przychodni. Montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. 10 000,00

Remont budynku

Remont klatki schodowej w budynku 
przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w 
którym znajduje się siedziba Komisariatu 
Policji

Remont klatki schodowej polegający na wymianie instalacji elektrycznej, 
malowaniu i wymianie stolarki drzwiowej. 35 000,00
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Remont budynku

Remont dachu auli w Szkole 
Podstawowej nr 39 wchodzącej w skład 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

Naprawa nieszczelności pokrycia dachu nad aulą, wymiana folii dachowej, obróbki 
blacharskiej. 50 000,00

Remont budynku
Remont sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 39

Odświeżenie ścian poprzez uzupełnienie ubytków i pomalowanie, remont 
wentylacji mechanicznej. 120 000,00

Sport i rekreacja
Wymiana nawierzchni boiska na 
Piaskowej Dolinie Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki 100 000,00

Sport i rekreacja Zajęcia na siłowni CrossFit Opłata za zajęcia na siłowni dla 5 osób w okresie 6 miesięcy 1 raz w tygodniu. 3 000,00

Sport i rekreacja

Doposażenie placu zabaw dla dzieci z 
odziałów przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w Gliwicach - 
Bojkowie

Dla wzbogacenia atrakcyjności placu zabaw należałoby doposażyć go w nowe 
urządzenia zabawowe, ławki i nawierzchnię bezpieczną. 40 000,00

Sport i rekreacja Budowa siłowni
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu skweru oraz wykonanie siłowni na 
wolnym powietrzu 95 000,00

Sport i rekreacja Zakup wyposażenia sali zabaw dla dzieci
Wyposażenie sali przy siedzibie Rady Osiedla w: stoliki i krzesełka, domek zabaw 
dla dzieci, stół do gry w piłkarzyki oraz w cymbergaja. 2 500,00

Sport i rekreacja
Budowa obiektu sporotowo-
rekreacyjnego

Wykonanie projektu oraz placu zabaw z zachowaniem wymaganych stref 
bezpieczeństwa. 75 000,00

Sport i rekreacja Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej w różnych 
dyscyplinach sportowych dla grupy 50 osób. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w 
miesiącu od kwietnia do września. 10 000,00

Sport i rekreacja Zajęcia fitness i aerobik dla Pań
Organizacja bezpłatnych cyklicznych zajęć fitness i aerobik dla grupy 15 - 20 
kobiet. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia. 10 000,00

Sport i rekreacja Kurs sztuk walki dla dzieci i młodzieży

Organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie sztuk 
walki dla grupy 15 - 20 osób. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu od 
stycznia do grudnia. 10 000,00

sport i rekreacja
Bezpłatne zajęcia aqua aerobiku dla 
seniorek.

Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w wieku 65+ z Osiedla Łabędy na 
terenie Osiedla Łabędy. 7 000,00

Sport i rekreacja
Doposażenie siłowni przy ul. 
Narutowicza

Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Narutowicza w 2 urządzenia 
siłowe. 30 000,00

Sport i rekreacja
Rozwój zajęć sportowych na Osiedlu 
Obrońców Pokoju

Inwestycja w sprzęt sportowy przeznaczony do zajęć sportowych, które odbywają 
się na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 39 (ZS-Pnr4); zakup piłek, bramek, 
koszulek, bidonów, drabinek. 10 000,00
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Sport i rekreacja
Zakup sprzętu sportowego, który będzie używany przez uczestników zajęć 
sportowych odbywających się w hali SP 39. 12 000,00

Sport i rekreacja
Rozwój zajęć sportowych na Osiedlu 
Obrońców Pokoju

Inwestycja w sprzęt sportowy przeznaczony do zajęć sportowych, które odbywają 
się na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 39 (ZS-Pnr4); zakup piłek, bramek, 
koszulek, bidonów, drabinek. 12 000,00

Sport i rekreacja Wykonanie projektu oraz budowa disc golfa i boiska do gry w bulle. 80 000,00

Sport i rekreacja
Dostawienie karuzeli na placu zabaw 
przy ul. Bekasa Dostawienie karuzeli na placu zabaw przy ul. Bekasa 10 000,00

Sport i rekreacja Osiedlowa liga piłkarska
Organizacja zwodów piłkarskich dla dzieci i młodzieży (łącznie 96 osób). Zadanie 
będzie zrealizowane w formie ligi w dwóch kategoriach wiekowych. 10 000,00

Sport i rekreacja
Montaż stołów do tenisa i gry w szachy 
przy ul. Sadowej.

Dostawa i montaż stołów do tenisa oraz do gry w szachy wraz z wykonaniem 
nawierzchni (obok powstającej w 2016r. siłowni zewnętrznej). 30 000,00

Sport i rekreacja
Aktywizacja sportowo-intelektualna 
mieszkańców

Zakup różnych usług sportowo-rekreacyjnych w firmie prywatnej w celu 
przeprowadzenia zajęć dla mieszkańców wraz z ich transportem. 84 600,00

Sport i rekreacja
Montaż urządzeń siłowych na tereni 
Skweru Nacka Zakup i montaż urządzeń siłowych (4 szt.) na terenie skweru Nacka. 100 000,00

Sport i rekreacja Skwer Bottrop - stół do tenisa
Dostawa i montaż stołu do tenisa oraz do piłkarzyków wraz z wykonaniem 
nawierzchni. 20 000,00

Sport i rekreacja
Budowa boiska do koszykówki przy ul. 
Pszczyńskiej 116 a-f

Odnowienie zniszczonego boiska do koszykówki mieszczącego się przy ul. 
Pszczyńskiej 116a-f, na działce nr 450, obręb Trynek. 150 000,00

Sport i rekreacja Zdrowy kręgosłup-zajęcia dla osób 50+
Cykl zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców osiedla w wieku powyżej 50 
lat 3 600,00

Sport i rekreacja Sportowe wakacje
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w miesiącach wakacyjnych. Zajęcia będą 
prowadzone 2 razy w tygodniu przez 30 dni dla grupy 20 dzieci. 4 000,00

Sport i rekreacja Nordic Walking na Wojtuli

Organizacja 10 zajęć treningowych w chodzeniu z kijkami dla mieszkańców 
osiedla. Zajęcia będą zorganizowane przez 10 kolejnych sobót od kwietnia 2017 
roku dla grupy 20 mieszkańców. 10 000,00

Sport i rekreacja
Montaż urządzeń siłownych przy ul. 
Domeyki

Wykonanie projektu oraz dostawa i montaż urządzeń siłowych przy ul. Domeyki. 
Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami. 107 000,00

sprawy społeczne
Tablice edukacyjne o ptakach na terenie 
Osiedla Sikornik

Zakup i montaż tablic edukacyjnych o ptakach na terenach przy Al. Sikornik 
(będących w administracji MZUK) 30 000,00

sprawy społeczne
Zajęcia zdrowotne dla seniorów z 
uzyciem pierścieni wibrujących

Zorganizowanie ćwiczeń dla seniorów w wieku 60+ z Osiedla Stare Gliwice 
pierścieniami wibracyjnymi "Smovey" 7 200,00

Sprawy społeczne Kobieta w średnim wieku
Wniosek dotyczy zorganzowania wykładów i zajęć dla kobiet w okresie 
przekwitania. 20 700,00
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Sprawy społeczne Biblioteka - nasze miejsce na Zatorzu

Doposażenie Filii nr 17 MBP w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, czytniki 
e-booków, meble do kącika dla dzieci, komputerowe programy i zabawki 
edukacyjne, filmy i bajki dla dzieci na DVD. 40 000,00

Zwierzęta

Budowa wybiegu dla psów w rejonie 
ulicy Brzozowej, pomiędzy budynkami nr 
10 i nr 16. Budowa wybiegu dla psów na działkach nr 200, nr 201 i nr 204, obręb Żorek. 90 000,00

Zwierzęta

Budowa wybiegu dla psów na os. 
Powstańców Śląskich przy ul. Orląt 
Śląskich 50. Budowa wybiegu dla psów na działce nr 932, obręb Szobiszowice. 150 000,00

Zwierzęta
Budowa wybiegu dla psów na Os. 
Trynek Wykonanie projektu oraz budowa wybiegu dla psów na fragmencie działki. 70 000,00




