
Wykaz inicjatyw lokalnych zakwalifikowanych do realizacji w roku 2022 
 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji  i sieci wodociągowej, stanowiących 
własność jednostek samorządu  terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury 

Dzielnica Nazwa projektu Nr wniosku Krótki opis 
Wkład Miasta 
Gliwice (zł) 

Wkład 
wnioskodawcy (zł) 

Liczba 
uzyskanych 
punktów 

Trynek 
Przebudowa placu zabaw przy 
ul. Szarych Szeregów w Gliwicach 

18/2021 
Przebudowa istniejącego placu zabaw pod kątem 
zwiększenia jego atrakcyjności dla mieszkańców 
okolicznych bloków. 

72735,00 104426,10 112 

Łabędy Siłownia na wolnym powietrzu  10/2021 
Budowa siłowni na wolnym powietrzu wraz z 
oświetleniem solarnym obok świetlicy „Stara 
Kotłownia” przy ul. Rzeczyckiej 27B. 

84000,00 66000,00 104 

Wojska 
Polskiego 

Rozbudowa placu zabaw przy 
ul. Emilii Plater 

08/2021 
Doposażenie istniejącego placu zabaw o urządzenie 
multifunkcyjne. 

20000,00 16031,10 94 

Sośnica Pogodny plac zabaw 04/2021 
Rozbudowa placu zabaw otwartego dla wszystkich 
mieszkańców dzielnicy Sośnica przy ul. Pogodnej działka 
nr 1551 obręb Sośnica. 

73101,53 21352,47 91 

Szobiszowice 
Zagospodarowanie podwórka - 
sąsiedzki parking rowerowy 

28/2021 
Zagospodarowanie podwórka poprzez wycięcie zarośli 
i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakiem. 

10200,00 4708,00 87 

Trynek 
„Uśmiech dziecka” modernizacja 
placu zabaw 

11/2021 
Modernizacja placu zabaw na terenie osiedla Gwarków 
w obszarze ul. Jasna 15-23 i Gwarków 2-12 we 
współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gwarków”. 

39360,00 15990,00 86 

Sikornik 

Utworzenie miniparku 
kieszonkowego przy 
ul. Kormoranów 7-13 w Gliwicach 
(działka nr 1252) 

15/2021 
Utworzenie miniparku kieszonkowego o wym. 8,5 m x 
9.0 m przy udziale Spółdzielni Mieszkaniowej Sikornik. 

10386,12 4735,00 86 

Szobiszowice 
Utworzenie wybiegu dla psów przy 
ul. Orląt Śląskich i Sztabu 
Powstańczego 

23/2021 

Stworzenie wybiegu dla psów na terenach zielonych 
pomiędzy Orląt Śląskich i Sztabu Powstańczego na 
działkach 1153/3 i 1152 znajdujących się w zasobach 
Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice. 

37138,64 22389,44 84 

Szobiszowice 
Montaż urządzeń rekreacyjnych na 
skwerze przy ul. Toszeckiej 96 

13/2021 
Stworzenie miejsca do rekreacji i rehabilitacji na działce 
nr 2095, w jej północnej części. 

44967,00 21087,00 82 

Sikornik 
Rozbudowa istniejącego placu 
zabaw przy ul. Biegusa w Gliwicach 
(nr działki 1250) 

14/2021 
Rozbudowa placu zabaw poprzez montaż urządzeń 
edukacyjnych, realizowana przy udziale Spółdzielni 
Mieszkaniowej Sikornik w Gliwicach. 

11227,35 3278,00 76 

Sikornik 
Osiedlowy kącik seniora przy ul. 
Czajki 11-17 w Gliwicach (nr działki 
633) 

21/2021 
Projekt zakłada utwardzenie terenu, utworzenie dwóch 
stanowisk do gry w szachy, montaż ławek wraz 
z zagospodarowaniem zieleni i monitoringiem. 

35064,39 10284,00 75 
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Sośnica 

Rozbudowa siłowni zewnętrznej 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół działki nr 2102/1 obręb 
Sośnica 

16/2021 

Zwiększenie atrakcyjności i estetyki okolic placu zabaw, 
uzupełnienie o nowe urządzenia siłowni zewnętrznej, 
zmiana usytuowania ławek, budowa chodnika wraz z 
rozbudową miejsc postojowych. 

158642,21 25307,93 70 

Sośnica 

Budowa pełnowymiarowego boiska 
piłkarskiego ze sztuczną trawą wraz 
z drenażem, oświetleniem i 
ogrodzeniem 

36/2021 
Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z 
trawy sztucznej o wymiarach 115x76 m na działce 
1240/2, projekt 3-letni, obręb Sośnica. 

1000000,00 
(w 1. roku) 

173333,00 
(w 1. roku) 

63 
4100000,00 
(w ciągu 3 lat) 

520000,00 
(w ciągu 3 lat) 

Stare Gliwice 
Wiaty śmietnikowe o konstrukcji 
stalowej 

30/2021 
Wyburzenie istniejących wiat murowanych, postawienie 
wiat stalowych o estetycznym wyglądzie. 

244169,00 85830,60 62 

Bojków 
Budowa drogi w formie ciągu 
pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej 

41/2021 

Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego 
z wykonaniem nawierzchni bitumicznej lub kostki 
betonowej na długości ok. 125 m. w ciągu ul. Lnianej 
wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, 
z włączeniem w ul. Bojkowską, wykonaniem ścieżki 
pieszej wraz z udostępnieniem terenu na ten cel oraz 
wykonaniem nasadzeń krzewów. 

415480,00 120620,00 60 

 

Działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; promocja i organizacja 
wolontariatu 

Dzielnica Nazwa projektu Nr wniosku Krótki opis 
Wkład Miasta 
Gliwice (zł) 

Wkład 
wnioskodawcy (zł) 

Liczba 
uzyskanych 
punktów 

Sośnica 

Odtworzenie i upowszechnienie 
dziejów, tradycji, różnych dziedzin 
życia mieszkańców Sośnicy oraz jej 
współczesnego obrazu poprzez 
wydanie książki o roboczym tytule 
„Sośnica - ludzie i dzieje gliwickiej 
dzielnicy” 

37/2021 
Wydanie książki opisującej historię i tradycję Dzielnicy 
Sośnica. 

18000,00 14596,30 90 

Wójtowa Wieś 
Spacery edukacyjne po Placu 
Grunwaldzkim i okolicach dla dzieci 
ze szkół podstawowych 

39/2021 

Cykl spacerów dla uczniów pierwszych klas szkół 
podstawowych celem zapoznania z historia dzielnicy 
i jej najważniejszych zabytków w formie zabawy 
polegającej na szukaniu obiektów zaznaczonych na 
mapie. 

3200,00 5000,00 84 

Politechnika Przestrzenna galeria sztuki 43/2021 
Utworzenie mobilnej galerii sztuki składającej się z 8 
stojaków. 

14090,88 8000,00 62 
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Edukacja, oświata i wychowanie 

Dzielnica Nazwa projektu Nr wniosku Krótki opis 
Wkład Miasta 
Gliwice (zł) 

Wkład 
wnioskodawcy (zł) 

Liczba 
uzyskanych 
punktów 

Ostropa 

Osiedlowy rodzinny konkurs 
wspierający i rozwijający myśl 
ekologiczną „Środowisko wspieram, 
gdy...” 

32/2021 
Konkurs proekologiczny na prace plastyczne opisujące 
zaangażowanie w ratowanie środowiska, wielkim 
finałem będzie wspólne zasadzenie drzewa. 

3000,00 1100,00 125 

Ostropa 
Warsztaty dla dzieci szkoły 
podstawowej „Rozumiem i już 
wiem” 

33/2021 
Projekt skierowany do uczniów szkoły podstawowej 
z dzielnicy Ostropa, tematyka skupiona wokół metod 
zapamiętywania. 

6000,00 4000,00 110 

Ostropa 

Warsztaty dla dzieci „Instrumenty 
orkiestry poznaję, może gra na 
instrumencie będzie również dla 
mnie?” 

31/2021 
Warsztaty o tematyce muzycznej dla dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym i szkolnym z dzielnicy Ostropa. 

6000,00 2070,00 106 

Śródmieście Odkryj Śródmieście na nowo 17/2021 

Organizacja gry miejskiej dla dzieci, której celem jest 
promowanie wybranych miejsc oraz rozpowszechnianie 
wiedzy z zakresu ekologii, edukacji zdrowotnej, zasad 
bezpieczeństwa rowerzysty i pieszego. 

5800,00 4300,00 103 

 
 

Działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki 

Dzielnica Nazwa projektu Nr wniosku Krótki opis 
Wkład Miasta 
Gliwice (zł) 

Wkład 
wnioskodawcy (zł) 

Liczba 
uzyskanych 
punktów 

Brak wniosków o realizację inicjatywy dla tej puli. 

 
 

Ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach 

Dzielnica Nazwa projektu Nr wniosku Krótki opis 
Wkład Miasta 
Gliwice (zł) 

Wkład 
wnioskodawcy (zł) 

Liczba 
uzyskanych 
punktów 

Szobiszowice 

Montaż budek lęgowych na 
drzewach znajdujących się w 
zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej Szobiszowice 

24/2021 

Montaż 60 budek lęgowych dla gatunków małych 
ptaków na drzewach rosnących na terenach 
znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 
Szobiszowice. 

945,00 915,00 146 
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Śródmieście 

Kompozycja zieleni na skwerze przy 
skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i 
Bohaterów Getta Warszawskiego 
(działka o nr 103/2 obręb Centrum). 

40/2021 Zaprojektowanie i budowa kompozycji zieleni. 9225,00 20295,00 125 

Wojska 
Polskiego 

Zadrzewiamy nasze osiedle! 07/2021 
Nasadzenia na terenach publicznych należących do 
Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia. 

43600,00 36950,00 113 

Obrońców 
Pokoju 

Wiosenne kwiaty dla przychodni 02/2021 

Nasadzenie krokusów, narcyzów, tulipanów i szafirków 
(łącznie 800 szt.), w formie luźnych i zwartych 
kompozycji, na terenie wokół przychodni „Alma-Med”, 
Paderewskiego 51. 

1000,00 1715,00 95 

Sikornik 
Wykonanie rabaty kwietnej przy ul. 
Czajki 11-17 w Gliwicach (nr działki 
633) 

22/2021 
Wykonanie rabaty kwietnej na skarpie przy budynku 
mieszkalnym Czajki 11-17 od strony ul. Czajki przy 
współudziale Spółdzielni Mieszkaniowej Sikornik. 

6809,00 2200,00 94 

Trynek 
„Zielono mi” odbudowa terenów 
zielonych - nasadzenia 

12/2021 
Wykonanie nasadzeń na terenie osiedla Gwarków we 
współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Gwarków”. 

44280,00 17835,00 93 

Obrońców 
Pokoju 

„Zielone” Obrońców Pokoju 06/2021 
Nasadzenia na skwerze obok żłobka przy ul. 
Paderewskiego 56, wysianie łąki kwiatowej na działce nr 
679 oraz nasadzenie 35 grabów na działce nr 719/1. 

41100,00 11000,00 86 

 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

Dzielnica Nazwa projektu Nr wniosku Krótki opis 
Wkład Miasta 
Gliwice (zł) 

Wkład 
wnioskodawcy (zł) 

Liczba 
uzyskanych 
punktów 

Ligota Zabrska 
Społeczna akcja selektywnej zbiórki 
odpadów zalegających na terenie 
Ligoty Zabrskiej 

29/2021 
Cykl jednodniowych społecznych akcji sprzątania 
głównych szlaków spacerowych Ligoty Zabrskiej. 

2460,60 11318,80 164 

Politechnika 
Poprawa bezpieczeństwa na ul. 
Galaktyki w Gliwicach 

35/2021 Montaż lampy solarnej na działce nr 83 obręb Kopernik. 9500,00 2800,00 60 

 

Rewitalizacja 

Dzielnica Nazwa projektu Nr wniosku Krótki opis 
Wkład Miasta 
Gliwice (zł) 

Wkład 
wnioskodawcy (zł) 

Liczba 
uzyskanych 
punktów 

Brak wniosków o realizację inicjatywy dla tej puli. 

 


