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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 przykğadowych zadaŒ zgğaszanych do budŨetu obywatelskiego 

Infrastruktura Remontjezdni, chodnikai miejsc postojowych przy ul.
1 drogowa Remont “hoy Kosmonautów (100 m) od nr 58a do nr 54. 30° 00°

Utwardzenie terenu kostką brukową, odwodnienie, założenieInfrastruktura , . , . . .2 Remont podworza trawnikow przy drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Długosza i 160 000drogowa .ZaWIszy Czarnego.
3 Infrastruktura Remont uiicy Utwardzenie kruszywem. na całej .długosCI (ok. 200 m) ul. 130 000

drogowa Piekarskiej.
4 Infrastruktura Remont chodnika Ułozenie naWierzchni z kostki betonowej na długosCI ok. 140 m 80 000

drogowa przy ul. Libelta (strona parzysta).
Dodatkowe oznakowanie aktywnymi znakami informacyjnymi,

5 Infrastruktura Przejścia dia pieszych zasilanymi panelami słonecznymi, 3 przejsc dla pieszych przez ul. 52 000
drogowa Pliszki (w okolicy kos0ioła, na wysokosCI placu zabaw przy ul.

Bekasa).
6 Infrastruktura Wybieg dia psów Wykonanie osWIetlenia solarnego - 4llampy uliczne na terenie 40 000

drogowa wybiegu dla psow.
7 Infrastruktura Budowa chodnika Budowa chodnika wzdłuz ul. `Jagodowej na długosci 100 m od 25 000

drogowa skrzyzowania z ul. Toszecką do staoji paliw.

Infrastruktura Wykonanie zapętlonego falistego toru dojazdy na rowerze, rolkach,
8 sportowa PumptraCK hulajnogach i deskorolkach w okolicy lodowiska Tafla. 167 000

Infrastruktura Zmiana kształtu na prostokątny, przeniesienie istniejącego
9 s ortowa Odbudowa boiska chodnika, rekultywacja trawiastej nawierzchni oraz ustawienie 90 000

p piłkochwytów na boisku przy ul. Pszczyńskiej 112-118.

10 Mała architektura Piac Zabaw Wykonanie bezpiecznych naWierzchni, montaz dodatkowych 100 000
urządzen zabawowych oraz ławek na placu zabaw przy ul. Bekasa.

Wk 'dk t" 'kt' t'4 d"ł h
11 Mała architektura Siłownia na wolnym powietrzu y onanie o umen acj' proj? owej' mon az .,urzą. zen 5' owyc 90 000oraz stołu do tenisa przy ul. Warminskiej.

12 Mała architektura Budowa podjazdu BUd°Wa ”9132”.“? °s.°b n'ępełmsprawnych °raz °s°b Z 63 000wozkami dZieCIęcymi przy ul. Łanowej 2.

13 Mała architektura Piac Zabaw Wymiana zniszczonych urządzen zabawowych i doposazenie placu 60 000
zabaw przy SP 13 (Zjezdzalnia, hustawki, bujaki).

14 Mała architektura Piac Zabaw i siłownia Doposazenie placu zabaw przy ul. Magnolii o podw0jną hustawkę 60 000
oraz siłowni o zespół urządzeń typu parkour.
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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

Zakup i montaż piłkochwytów, ścianki do graffiti, stołu do ping-
15 Mała architektura Plac zabaw ponga oraz stołu do gry w piłkarzyki - plac zabaw przy ul. 35 000

Franciszkańskiej.

Modernizaca Modernizacja zaplecza sportowego. Wymiana instalacji, stolarki
16 bud nkuJ Modernizacja w SP 39 drzwiowej, posadzek, tynków i okładzin ściennych, odmalowanie 125 000

y pomieszczeń, wymiana wyposażenia.

17 Sport i rekreacja Zajęcia fitness ZajęCIa fitness I treningi sportowe dla mieszkancow osnedla. Łączna: 25 000
liczba zajęc 380.

. . . . . Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci w wieku 8, 10,12 lat
18 Sport I rekrea0ja Rozgrywki piłkarskie na Osiedlu Obrońców Pokoju' 8 000

. . . Organizacja cyklicznych zajęć aqua fitness dla 30 kobiet,
19 Sport I rekreacJa Aqua f'tness mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 20 godzinnych zajęć. 6 000

. . . Organizacja cyklicznych zajęć zumba - fitness dla 50 kobiet,
20 Sport I rekreacJa zumba _ f'tness mieszkanek Łabęd. Łącznie ok. 24 godzinnych zajęć. 5 000

Urządzenie miejsca do wspólnej pracy kilkunastu osób w Parku
21 Sprawy społeczne Coworking Chopina. Stół i ławki pod zadaszeniem z dostępem do energii 150 000

elektrycznej oraz hotspot.

. Organizacja zajęć rękodzielniczych dla 50 dorosłych mieszkańców
22 Sprawy Spełeczne warSZtaty ręKOdZ'eła osiedla w Centrum Sportowo-Kulturalnym "Łabędź". 12 500

. . . , Kurs j. angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych23 Sprawy społeczne Angielski dla seniorow 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 sen'iorow, ktore mogłoby 10 100
odbywac snę na terenie osnedla.

Organizacja pięciu wyjazdów integracyjnych - do Radiostacji
26 Sprawy społeczne Wyjazdy integracyjne Gliwickiej, Pałacu w Pławniowicach, Zamku w Toszku, Kopalni 7 600

Guido w Zabrzu oraz rejsu po Kanale Gliwickim dla 50 osób 60+.

27 Sprawy społeczne Rajdy rowerowe Cykliczne rajdy rowerowe (6 rajdow) dla 15-osobowych grup 3 500
seniorów ze Starych Gliwic.


