
 

 

 Dzielnica Sikornik Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy: 447 000 zł   

Numer 
wniosku Nazwa projektu Krótki opis Przewidziany koszt 

 (w zł)  

002 Nasadzenia drzew Nasadzenie 100 drzew wzdłuż obwodnicy zachodniej w dzielnicy Sikornik. 100 000 

003 Chodnik obok targowiska 
Wykonanie chodnika o długości około 45 m na działce nr ewid. 628,  

obr. Sikornik (obok targowiska). 
55 000 

043 
Modernizacja siłowni zewnętrznej 

przy al. Sikornik 

Modernizacja istniejącej siłowni zewnętrznej przy al. Sikornik.  

Wymiana urządzeń siłowych i nawierzchni. Montaż dodatkowych  

urządzeń do street workout. 

180 000 

064 
Modernizacja placu zabaw  

przy ul. Derkacza 

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Derkacza. Wymiana 

urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 
447 000 

079 
Monitoring wybranych miejsc 

dzielnicy 

Zabudowa kamer monitoringu miejskiego obejmującego teren skweru przy 

DPS przy ul. Sikornik i placu zabaw przy ul. Pliszki wraz z zabudową kamer 

monitoringu obiektowego obejmującego teren boiska sportowego przy  

SP nr 41 oraz ZSO nr 5. 

173 000 

090 Pumptrack w rejonie ul. Kokoszki 
Budowa toru rowerowego - pumptrack w rejonie ul. Kokoszki.  

Działka nr 17, obręb Sikornik. 
320 000 

113 
Gimnastyka w wodzie  

dla seniorów 

Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie  

dla seniorów z dzielnicy. 
16 500 

129 Plac zabaw przy ul. Cyraneczki 

Budowa placu zabaw przy PM nr 41 (ul. Cyraneczki 3). Zakres zadania 

obejmuje: prace projektowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej, montaż 3 zestawów urządzeń rekreacyjno-zabawowych,  

prace porządkowe. 

280 000 

139 
Siłownia zewnętrzna  

przy ul. Pliszki 
Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy ul. Bekasa/Pliszki. 120 000 

140 Zajęcia z piłki nożnej 
Aktywizacja ruchowa dzieci w wieku 5 - 15 lat. Projekt zakłada  

25 zajęć po 1,5 godz., przez ok. 6 miesięcy na terenie dzielnicy. 
11 000 

187 Pracownia językowa w ZSP nr 16 

Modernizacja sali dydaktycznej, doposażenie pracowni w:stanowiska 

językowe, urządzenia audio-video, tablicę multimedialną, programy  

i audiobooki oraz w pomoce dydaktyczne. Ponadto planowana jest 

organizacja Dni Europejskich dla mieszkańców. 

115 000 

288 
Bezpieczne przejścia dla pieszych 

przy ul. Czapli i Pliszki 

Ustawienie oznakowania aktywnego przy dwóch przejściach dla pieszych 

na ul. Czapli i dwóch przejściach dla pieszych na ul. Pliszki. 
108 000 

289 
Oświetlenie chodnika pomiędzy  

ul. Pliszki i ul. Sikornik 

Budowa latarni wzdłuż chodnika pomiędzy ul. Pliszki i ul. Sikornik  

w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 
92 500 

Zeskanuj kod QR!

gbo.gliwice.eu


