
 

 

Dzielnica Trynek Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 542 000 zł   

Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt 

 (w zł)  

010 
Zielone podwórko  

przy ul. Piastowskiej 

Modernizacja podwórka pomiędzy budynkami zlokalizowanymi  

przy ul. Piastowskiej 4-6 i ul. Piastowskiej 14-16. 
145 000 

070 
Rozbudowa street workoutu  

przy ul. Jasnej 

Rozbudowa istniejącego street workoutu przy ul. Jasnej poprzez montaż 

dodatkowych urządzeń siłowych: 1 lina do crossfit, 2 worki bokserskie,  

3 worki do kickboxingu, 10 profesjonalnych urządzeń siłowych  

z regulacją obciążenia. 

500 000 

071 
Modernizacja placu zabaw  

przy ul. Piastowskiej 

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Piastowskiej.  

Wymiana urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 
300 000 

125 
Modernizacja placu zabaw  

przy SP nr 5 

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy SP nr 5 (ul. Żwirki i Wigury 85) 

w nowe urządzenia, w tym także dostosowane dla dzieci ze szczególnymi 

potrzebami. Zakres zadania obejmuje również: prace projektowe, roboty 

ziemne, demontaż i montaż urządzeń, powiększenie nawierzchni 

bezpiecznej, prace porządkowe. 

300 000 

144 
Kontraruch rowerowy  

na ulicy Dzierżona 

Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na jednokierunkowej  

ulicy Dzierżona. 
1000 

153 
Ścianki wspinaczkowe  

przy ul. Jasnej 

Budowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego  

do boulderingu na terenie Orlika przy ul. Jasnej. 
200 000 

164 Zajęcia z boksu 

Półroczny cykl ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami boksu 

dla mieszkańców dzielnicy chcących poprawić swoją ogólną sprawność 

fizyczną i samopoczucie. 

12 000 

224 

Strefa 

rekreacyjno-sportowa  

przy ZSP nr 1 

Wybudowanie strefy rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 1. 
220 000 

249 Język angielski dla mieszkańców 
Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Kurs obejmowałby grupy dla poczatkujących i średniozaawansowanych. 
70 000 

255 Warsztaty kreatywne w bibliotece 
Organizacja w Filii nr 15 MBP cyklu warsztatów i zajęć kreatywnych  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
12 000 

261 Kurs tańca Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 32 000 

312 Zajęcia sportowe dla dzieci 

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

Trynek. Zajęcia odbywałyby się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  

w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 1. 

9 500 

Zeskanuj kod QR!

gbo.gliwice.eu


