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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 Budowa siłowni zewnętrznej na boisku Gimnazjum nr 9 
 
Budowa systemu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi leśnej na odcinku 
Nadrzecznej do Osiedla Robotniczego i Armii Krajowej 
 
Siłownia plenerowa  
 
Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Ząbkowice  
 
Remont nawierzchni chodników na Osiedlu Młodych Hutników 
  
Nasz kawałek zieleni  
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Podsumowanie weryfikacji i opiniowania 
wniosków 

247 złożonych wniosków 
 

•124 wnioski zostały zakwalifikowane jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•42 wnioski zostały uznane jako niemożliwe do wykonania  
w zaproponowanym kształcie 
 
•38 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia albo 
modyfikacji 
 
•7 wniosków odpadło na etapie weryfikacji formalnej 
 
•36 wniosków jest jeszcze w trakcie weryfikacji merytoryczno-prawnej 
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 Kwota dla dzielnicy: 422 476,05 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 19 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 1 227 650,00 zł  
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Autor:  Andrzej Szmurło  
 

Tytuł:   Remont drogi przy bloku 22,24 - ul. A. Krajowej 
 
Lokalizacja: Teren przy ul. Armii Krajowej 22 i 24 
 
Koszt szacunkowy:  155 500,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada modernizację drogi przy bloku 22 i 24 przy ul. Armii Krajowej. W 
ramach projektu planuje się wymienić nawierzchnię na kostkę brukową o powierzchni ok. 
510 m² wraz z podbudową z kruszywa. Projekt zakłada także przygotowanie dokumentacji 
technicznej oraz przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Teren przy ul. Armii Krajowej 22 i 24 
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Autor:  Andrzej Szmurło  
 

Tytuł:   Termomodernizacja Domu Kultury – Ząbkowice 
 
Lokalizacja: Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2  
 
Koszt szacunkowy:  -  
 
Opis: Projekt zakłada termomodernizację Domu Kultury „Ząbkowice”.  
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji 
  - Wizja w terenie potwierdziła zły stan techniczny obiektu. Określenie kosztów 
  realizacji projektu będzie możliwe po opracowaniu dokumentacji technicznej. 
  Projekt nie jest możliwy do realizacji w ramach kwoty przyznanej dla dzielnicy. 

 
 

http://twojadabrowa.pl/index.html


www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2  
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Autor:  Andrzej Szmurło  
 

Tytuł:   Zagospodarowanie terenu przy budynku  
 Dom Kultury - Ząbkowice  
 
Lokalizacja: Teren przy Domu Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2  
 
Koszt szacunkowy:  131 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada montaż dwóch podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z 
podbudową z kostki brukowej, montaż metalowych urządzeń zabawowych tj. dwóch 
huśtawek podwójnych, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej, tablicy do rysowania oraz stołu 
do gry w ping ponga, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi, 
montaż grilla zewnętrznego, budowę drewnianej altany zewnętrznej wraz z montażem 
stołu i ławy wewnątrz oraz nasadzenie roślinności ozdobnej. Projekt zlokalizowany na 
terenie Domu Kultury Ząbkowice  
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Teren przy Domu Kultury Ząbkowice,  

ul. Chemiczna 2  
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Autor:  Paweł Woźniczka   
 

Tytuł:   Rewitalizacja parku między byłym kinem  
 a wiaduktem PKP Propozycja zmiany tytułu 

 
Lokalizacja: Teren przy byłym kinie „Uciecha”  
 
Koszt szacunkowy:  264 750,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada pielęgnacje drzewostanu, wycinkę części drzew, demontaż 
betonowych płyt drogowych oraz płytek betonowych, wykonanie ok. 250 m², montaż 
elementów małej architektury tj. 10 szt. ławek betonowo-drewnianych, 3 ławostołów 
betonowo-drewnianych, 4 koszy betonowych z wkładem metalowych oraz nasadzenie 
terenu roślinnością ozdobną. Dodatkowo przygotowana zostanie dokumentacja techniczna. 
 
 

Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji  
    - Projekt nie możliwy do realizacji na drugim terenie wskazanym przez  
    Wnioskodawcę tj. teren przy ul. Armii Krajowej do wiaduktu kolejowego w  
  związku z brakiem uregulowania stanu prawnego nieruchomości 
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Lokalizacja: Teren przy byłym kinie „Uciecha”  
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Autor:  Katarzyna Wocior  
 

Tytuł:   Cyfrowa szkoła - pracownie multimedialne w Szkole 
Podstawowej nr 31 
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31, Aleja Zwycięstwa 77 
 
Koszt szacunkowy:  -  
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie szkoły w trzy pracownie multimedialne.  
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji 
  - Projekt obejmuje teren poza dzielnicą, do której przyporządkowany jest  
  Wnioskodawca 
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31,  

Aleja Zwycięstwa 77 
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Autor:  Katarzyna Młynarkiewicz  
 

Tytuł:  Multimedialne centrum informacji - zakup 
 komputerów do biblioteki w Szkole Podstawowej  
 nr 31  
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31, Aleja Zwycięstwa 77 
 
Koszt szacunkowy:  -  
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie biblioteki w Szkole Podstawowej nr 31 w komputery.  
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji 
  - Projekt obejmuje teren poza dzielnicą, do której przyporządkowany jest  
  Wnioskodawca 
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31,  
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http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

 
 
 
 
Autor:  Beata Wajda-Gałązka    
 

Tytuł:   Modernizacja infrastruktury i terenów zielonych 
 
Lokalizacja: Plac w rejonie budynków nr 3A, 4A, 5A, 7A oraz 8A na Osiedlu Robotniczym 
 
Koszt szacunkowy:  208 600,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada wykonanie skwerów rekreacyjnych na Osiedlu Robotniczym. W 
ramach projektu przewiduje się wykonanie projektu zagospodarowania terenu, wymianę 
istniejącej (asfaltowej) nawierzchni chodników i placów na kostkę brukową (ok. 600m²), 
montaż elementów małej architektury tj. 6 szt. ławek betonowo-drewnianych oraz 6 szt. 
koszy betonowych oraz nasadzenie roślinności ozdobnej. Projekt zlokalizowany jest na 
terenie SM Metalurg  
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
  

 
 

http://twojadabrowa.pl/index.html


www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: Plac w rejonie budynków nr 3A, 4A, 5A, 

7A oraz 8A na Osiedlu Robotniczym 
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Autor:  Monika Wróbel   
 

Tytuł: Nasza pracownia infobiblioteczna  
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Gospodarcza 1  
 
Koszt szacunkowy:  -  
 
Opis: Projekt zakłada utworzenie pracowni infobibliotecznej dla dzieci i dorosłych. 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji 
    - Brak zgody zarządcy nieruchomości  
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 21,  

ul. Gospodarcza 1  
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Autor:  Monika Wróbel   
 

Tytuł: Oświetlenie Świąteczne na ulicy Związku Orła Białego  
 
Lokalizacja: Ulica Związku Orła Białego 
 
Koszt szacunkowy:  9 800,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada zakup oraz montaż iluminacji świątecznych na ul. Związku Orła 
Białego. W ramach projektu planuje się zakup i montaż siedmiu sztuk iluminacji. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Ulica Związku Orła Białego 
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Autor:  Iwona Cichowlas  
 

Tytuł: Zakup zewnętrznej tablicy informacyjnej LED dla PKZ      
 Domu Kultury Ząbkowice  
 
Lokalizacja: Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 
 
Koszt szacunkowy:  11 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada zakup zewnętrznej tablicy informacyjnej LED dla PKZ Domu Kultury 
Ząbkowice. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 
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Autor:  Małgorzata Bargieł  
 

Tytuł: "Z BABCIĄ NA FEJSIE" - WPROWADŹ SWOICH 
DZIADKÓW W CYFROWY ŚWIAT zakup tabletów dla 
Gimnazjum nr 9 im. M. Składowskiej-Curie  
 
Lokalizacja: Gimnazjum nr 9, Aleja Zwycięstwa 44  
 
Koszt szacunkowy:  60 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada zakup 30 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem Windows. W 
ramach szkolnego wolontariatu przewiduje się także działania mające na celu zapobieganie 
cyfrowemu wykluczeniu osób starszych. W ramach projektu planuje się zatem prowadzenie 
szkoleń grupowych i indywidualnych m.in. dla seniorów   
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Gimnazjum nr 9, Aleja Zwycięstwa 44  
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Autor:  Łukasz Bujak  
 

Tytuł: Usunięcie z chodnika słupa  
(naprzeciwko Hallerczyków 17) 
 
Lokalizacja: Słupy zlokalizowane jest naprzeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 17 
 
Koszt szacunkowy:  24 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 3 słupów 
zlokalizowanych przy ul. Hallerczyków 17 
 

Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
    - Sugestia Wydziału Inwestycji miejskich, aby wszystkie wnioski  
  dot. ul. Hallerczyków połączyć w jeden wspólny projekt 
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Lokalizacja: Słupy zlokalizowane jest naprzeciwko 

budynku przy ul. Hallerczyków 17 
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Autor:  Łukasz Bujak  
 

Tytuł: Usunięcie z chodnika słupa  
 (naprzeciwko Hallerczyków 11) 
 
Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 11 
 
Koszt szacunkowy:  8 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa 
zlokalizowanego przy ul. Hallerczyków 11 
 

Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
    - Sugestia Wydziału Inwestycji miejskich, aby wszystkie wnioski  
  dot. ul. Hallerczyków połączyć w jeden wspólny projekt 
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Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko 

budynku przy ul. Hallerczyków 11 
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Autor:  Łukasz Bujak  
 

Tytuł: Usunięcie z chodnika słupa  
 (naprzeciwko Hallerczyków 21) 
 
Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 21 
 
Koszt szacunkowy:  8 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa 
zlokalizowanego przy ul. Hallerczyków 21 
 

Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
    - Sugestia Wydziału Inwestycji miejskich, aby wszystkie wnioski  
  dot. ul. Hallerczyków połączyć w jeden wspólny projekt 
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Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko 

budynku przy ul. Hallerczyków 21 
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Autor:  Łukasz Bujak  
 

Tytuł: Usunięcie z chodnika słupa  
 (naprzeciwko Hallerczyków 19) 
 
Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Hallerczyków 19 
 
Koszt szacunkowy:  8 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa 
zlokalizowanego przy ul. Hallerczyków 19 
 

Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji 
    - Sugestia Wydziału Inwestycji miejskich, aby wszystkie wnioski  
  dot. ul. Hallerczyków połączyć w jeden wspólny projekt 
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Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko 

budynku przy ul. Hallerczyków 19 
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Autor:  Łukasz Bujak  
 

Tytuł: Usunięcie z chodnika słupa  
 (naprzeciwko Chemicznej 2) 
 
Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Chemicznej 2  
 
Koszt szacunkowy:  8 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa 
zlokalizowanego przy ul. Chemicznej 2  
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko 

budynku przy ul. Chemicznej 2  
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Autor:  Łukasz Bujak  
 

Tytuł: Usunięcie z chodnika słupa  
 (ul. Rapackiego 30) 
 
Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Rapackiego 30 
 
Koszt szacunkowy:  8 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa 
zlokalizowanego przy ul. Rapackiego 30  
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko 

budynku przy ul. Rapackiego 30 
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Autor:  Łukasz Bujak  
 

Tytuł: Usunięcie z chodnika słupa  
 (ul. Oświecenia 8) 
 
Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko budynku przy ul. Oświecenia 8  
 
Koszt szacunkowy:  8 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 1 słupa 
zlokalizowanego przy ul. Oświecenia 8  
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Słup zlokalizowany jest naprzeciwko 

budynku przy ul. Oświecenia 8  
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Autor:  Piotr Bobrowski  
 

Tytuł:  Remont chodników i drogi wraz z dojściami do 
 budynków na osiedlu przy ulicy Rapackiego: 8 ,10, 12, 
 14, 16 i Chemiczna: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 5, 7, 9 
 
Lokalizacja: Teren przy ulicy Rapackiego: 8 ,10, 12, 14, 16 i Chemicznej: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 5, 
7, 9 
 
Koszt szacunkowy:  315 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada remont chodników oraz drogi w rejonie ulic Rapackiego i Chemicznej. 
W ramach projektu przewiduje się zmodernizować powierzchnię ok. 1 500 m² (wykonanie 
powierzchni z kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężnika).  
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Teren przy ulicy Rapackiego: 8 ,10, 12, 

14, 16 i Chemicznej: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 5, 7, 9 
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Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

ul. Graniczna 21, 

tel. 32 295 67 41, 32 295 96 38 
 

twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl 

www.twojadabrowa.pl  
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