
 

 

Dzielnica Sośnica Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 569 000 zł   

Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt 

 (w zł)  

021 
Skwer rekreacyjny  

przy ul. Wielickiej 

Budowa nowego skweru rekreacyjnego z placem zabaw  

przy ul. Wielickiej, działka nr 736/5. 
569 000 

038 Wydarzenia w bibliotece 
Wydarzenia kulturalne w Filii nr 16 MBP w Gliwicach Sośnicy, m.in.: 

warsztaty, spotkania autorskie, przedstawienia dla dzieci. 
21 000 

040 
Monitoring wybranych  

miejsc dzielnicy 

Monitoring: boiska sportowego przy ul. Skarbnika 3; skrzyżowania  

ul. Wielickiej z ul. Korczoka; skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Odrowążów. 
123 900 

068 Zakup defibrylatorów 

Zakup defibrylatorów AED do hali sportowej przy ul. Sikorskiego 130, 

pływalni Neptun przy ul. Dzionkarzy 1 i Szkoły Podstawowej nr 21  

z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Reymonta 18A. 

20 000 

104 
Zatoka postojowa  

przy ul. Przedwiośnie 

Budowa zatoki postojowej przy ul. Przedwiośnie na wysokości terenów  

po byłych nieckach basenowych (na wysokości dz. nr 1518 obr. Sośnica). 
261 000 

107 
Wiata rekreacyjna pomiędzy 

ul. Wschodnią a Miastem Zabrze 

Budowa wyposażonej w ławki i stolik wiaty rekreacyjnej, przy drodze 

rowerowej G-3 pomiędzy ul. Wschodnią a Miastem Zabrze.  

Działka nr 1673/3, obręb Sośnica. 

40 000 

161 
Nasadzenia roślin wzdłuż 

ul. Przyszłości 

Nasadzenia roślin ozdobnych przy miejscach parkingowych wzdłuż  

ul. Przyszłości na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Przedwiośnie. 
70 000 

163 
Boisko wielofunkcyjne przy 

stawach „Szachta” 

Budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki plażowej (nożnej i ręcznej)  

na działce nr ewid. 1175/7, obr. Sośnica. 
569 000 

174 
Budki lęgowe dla ptaków - 

warsztaty 

Warsztaty, których celem jest wykonanie przez mieszkańców  

budek lęgowych dla ptaków. Wykonane budki zostaną umieszczone  

w ogólnodostępnych miejscach publicznych tj. tereny szkół, przedszkoli itp. 

W programie warsztatów także prelekcja na temat ptaków występujących 

na terenie miasta. 

3 500 

209 
Wakacyjne zajęcia animacyjne, 

sportowe i artystyczne dla dzieci 

Cykl wakacyjnych zajęć animacyjnych, sportowych i artystycznych  

w dzielnicy Sośnica, realizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 21  

w Gliwicach przy ulicy Reymonta 18a oraz na terenie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach przy ulicy Przedwiośnie 2. 

20 000 

211 Zielony skwer przy SP nr 14 

Stworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej nr 14  

przy ul. Jedności 35, składającego się z naturalnego placu zabaw  

z nasadzeniami drzew, krzewów i roślin, urządzeń dydaktyczno-

rekreacyjnych uzupełnionych o elementy małej architektury  

wraz z instalacją monitoringu. 

60 000 

222 Książkomat przy SP nr 21 
Umieszczenie książkomatu dla mieszkańców na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 21. 
222 000 

243 
Pijalnia wody na skwerze 

przy ul. Dzionkarzy 
Zakup i montaż podręcznej pijalni wody na skwerze przy ul. Dzionkarzy. 50 000 

265 
Warsztaty z zakresu zdrowia 

psychicznego 

Realizacja 8 warsztatów dla osób w wieku 15-35 lat oraz osób w wieku 

produkcyjnym z obszaru zdrowia psychicznego, w tym m.in. umiejętności 

rozwiązywania konfliktów, umiejętności słuchania i wyrażania 

uczuć/emocji. 

5 600 
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