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 Dzielnica Łabędy Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 499 000 zł   

Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt 

 (w zł)  

073 
Modernizacja placu zabaw  

przy ul. Planetarnej 

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Planetarnej/ Piaskowej. 

Wymiana urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 
499 000 

177 
Rewitalizacja zieleni  

przy ul. Narutowicza 

Rewitalizacja zieleni obejmująca pielęgnację istniejącej zieleni, prace 

porządkowe, utwardzenie przedeptów i nasadzenia materiału roślinnego. 
100 000 

221 Gimnastyka dla seniorów 
Przeprowadzenie zajęć gimnastycznych z elementami rehabilitacji, 

mających na celu usprawnienie mobilności osób w wieku senioralnym. 
8 750 

300 
Utwardzenie terenu wzdłuż 

ul. Ossolińskich 

Utwardzenie miejsc do parkowania wzdłuż ul. Ossolińskich na odcinku  

od ul. Satyryków 2 do ul. Ossolińskich 15. 
305 000 

301 
Chodnik na ul. Poezji  

i ul. Ossolińskich 

Rozbudowa ciągu chodnika na ul. Poezji (po stronie numerów parzystych) 

 i ul. Ossolińskich (do ul. Prozy). 
285 000 

303 
Modernizacja skweru przy 

ul. Strzelców Bytomskich 

Modernizacja skweru zlokalizowanego na części działki nr 274, obręb 

Łabędy, przy ul. Strzelców Bytomskich wraz z wykonaniem oświetlenia. 
255 000 

304 Cykl imprez dla seniorów 

Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń takich jak: koncerty plenerowe, 

wyjścia do teatru i kina, rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczki, piknik 

integracyjny i spotkanie tematyczne z lekarzem. 

78 000 

305 Zajęcia gimnastyczne 
Gimnastyka usprawniająca ruchowo dla 30 mieszkańców Łabęd,  

raz w tygodniu przez 1 h. 
10 550 

306 Kreatywne warsztaty dla dzieci 
Cykl kreatywnych warsztatów z wykorzystaniem klocków Lego dla dzieci, 

 w czasie których poznają one nowe techniki budowania i programowania. 
15 000 

307 Pierwsza pomoc przedmedyczna 
Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich grup 

wiekowych. Treść zajęć i zakres dostosowany do wieku odbiorców. 
4 200 

308 Zumba Fitness 
Zajęcia Zumba Fitness dla 50 pań z Łabęd w wieku od 18 lat,  

zajęcia 1 raz w tygodniu. 
10 550 

309 Kurs samoobrony dla kobiet 

Kurs samoobrony dla kobiet - nauka praktycznych technik samoobrony, 

rozwijanie sprawności i nauka właściwego reagowania w sytuacjach 

zagrożenia. 

15 000 

310 Tenis stołowy 
Zajęcia tenisa stołowego dla 40 dzieci w wieku 7-14 lat z terenu Łabęd. 

Zajęcia 1 x w tygodniu po 2h. 
17 000 


