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 Projekty 
ogólnomiejskie 

Kwota przeznaczona na realizację projektów: 900 000 zł   

Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt 

 (w zł)  

132 
Przebudowa ścieżki  
pieszo-rowerowej  

przy ul. Płażyńskiego 
Wykonanie nowej nawierzchni (asfaltowej)  

ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Płażyńskiego. 590 000 

276 Turnieje gier planszowych 
i komputerowych 

Organizacja 10 jednodniowych turniejów, w tym 5 turniejów gier 
planszowych i 5 turniejów gier komputerowych z transmisją w internecie. 310 500 

278 Bikepark w Parku Szwajcaria Budowa toru rowerowego pumptrack w Parku Szwajcaria. 320 000 

279 Masaż limfatyczny dla 
pracowników gliwickich szpitali 

Wykonanie serii 10 masaży limfatycznych dla 50 osób pracujących na 
oddziałach COVID w gliwickich szpitalach i będących mieszkańcami Gliwic. 31 500 

280 Montaż przewijaka dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Montaż przewijaka dla osób z niepełnosprawnościami  
w jednej z toalet w Śródmieściu. 25 000 

281 Turniej piłkarski dla dzieci  
i młodzieży 

Rozgrywki reprezentacji w piłce nożnej szkół podstawowych  
w poszczególnych rocznikach. 90 000 

282 E-przewodnik po mieście Stworzenie aplikacji na telefon, tablet, komputer pozwalającej 
mieszkańcom zapoznać się z ciekawymi miejscami w mieście. 80 000 

311 Restauracja Parkowa – Okrąglak 
na Placu Grunwaldzkim Odtworzenie budynku „Okrąglaka” przy Placu Grunwaldzkim. 900 000 

319 XGame - Platforma sportowa Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja współzawodnictwa  
dzieci i młodzieży z dzielnic Baildona, Kopernika i Szobiszowice. 145 000 

321 Mnemotechniki w edukacji - 
warsztaty 

Cykl zajęć dla dzieci w wieku 7-13 lat z zakresu: kreatywnych technik 
uczenia się, relaksacji, treningu koncentracji i walki ze stresem. Zajęcia 

odbywałyby się w:  
SP-2, SP-6, SP-8, SP-9, SP-11, SP-13, SP-21, ZS-P1, ZS-P2, ZS-P3, ZS-P5,  

ZS-P6, ZS-P8, ZS-P12, ZS-P16, ZSO-4, ZSO-8, ZSO-14. 

380 700 

Dzielnica  
Ligota Zabrska 

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 183 000 zł   

Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt 

 (w zł)  

141 
Modernizacja placu zabaw  

przy skwerze 700-lecia 

Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie skweru 700-lecia. 

Wymiana piaskownicy i huśtawek. Montaż mat przerostowych. 
183 000 

142 
Plenerowy kącik naukowy  

na terenie SP nr 11 

Ogólnodostępny plenerowy park doświadczeń i eksperymentów dla dzieci 

na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach przy ul. Pocztowej 31 - 

zakup i montaż urządzeń naukowych, muzycznych i sensorycznych. 

80 000 

145 
Wiaty grillowe przy skwerze  

700-lecia Ligoty Zabrskiej 

Doposażenie skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej  

o dwie zadaszone wiatry grillowe. 
100 000 


