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 Dzielnica Kopernika  Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 380 000 zł   

Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt 

 (w zł)  

012 Park trampolin przy ul. Centaura Budowa parku trampolin ziemnych przy ul. Centaura. 200 000 

019 
Integracja międzypokoleniowa 

mieszkańców 

Organizacja olimpiady dla seniorów (m.in. bieg, skok w dal, kręgle, rzut 

piłką lekarską, pchnięcie kulą, przełaje rowerowe, pływanie) oraz pikniku 

międzypokoleniowego dla mieszkańców dzielnicy - spotkania 

integracyjnego dziadków z wnukami. 

16 750 

031 Monitoring placu przy ul. Jowisza Montaż punktu kamerowego na placu przy ul. Jowisza (działka nr 119). 56 200 

041 
Modernizacja siłowni zewnętrznej 

przy ul. Gwiazdy Polarnej 

Modernizacja istniejącej siłowni zewnętrznej przy  

ul. Gwiazdy Polarnej / Syriusza. Wymiana i montaż nowych urządzeń.  

Doposażenie strefy street workout. 

180 000 

051 

Budowa toru rowerowego - 

pumptrack przy ul. Pionierów  

i ul. Witoszka 

Budowa toru rowerowego - pumptrack na działce nr 210/4, 

 obręb Kopernik. 
350 000 

114 

Aleja leśna z oświetleniem od 

ul. Toszeckiej do Kąpieliska 

Leśnego 

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji alei oraz wykonanie 

oświetlenia alei od ul. Toszeckiej do bramy wejściowej Kąpieliska Leśnego. 
380 000 

118 Plac zabaw przy ZSO nr 8 

Budowa małego placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, utworzenie 

fizycznego kącika naukowego, stworzenie „miasteczka ruchu drogowego”, 

wykonanie zejścia na teren szkolny od strony północnej. 

380 000 

123 Parking przy ul. Bereniki 
Budowa parkingu na 15 miejsc postojowych przy ul. Bereniki,  

na działce nr ewid. 148/2, obręb Kopernik. 
300 000 

148 
Instalacja pojemnika Serce  

dla Gliwic przy ZSO nr 8 

Instalacja pojemnika w kształcie serca przy ZSO nr 8 (ul. Syriusza 30), który 

umożliwi zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach akcji wspierających 

potrzebujące osoby i organizacje charytatywne. Projekt pomoże też 

w aktywnym podnoszeniu świadomości ekologicznej uczniów i będzie 

przypominać mieszkańcom o obowiązku segregacji odpadów. 

2 500 

256 Zajęcia sportowe dla dzieci 

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5-15 lat. 

Zajęcia odbywałyby się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gliwicach 

przy ul. Kopernika 63. 

9 700 


