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Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego 
Budżetu Partycypacyjnego  
 
Klub Seniora i Juniora Manhattan na Osiedlu Sikorskiego 

 

Placyk rekreacyjny z siłownią pod chmurką 

 

Zakup książek i wyposażenia dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

działającej w dzielnicy Manhattan 
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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: 413 652,45 zł 

 

 Liczba złożonych projektów: 11 

 

 Łączna kwota złożonych projektów: 753 550,00 zł 
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Autor:  Anna Morawska, Sylwia Grudniak  
 

Tytuł:   Zielony skwerek na Leśnej 
 
Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami ul. Leśna 5 i Długa 7  
 
Koszt szacunkowy:  137 800,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w karuzelę okrągłą i huśtawkę 
podwójną, montaż dwóch stojaków rowerowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej 
(piaskowej) pod nowo zabudowanymi urządzeniami zabawowymi, nasadzenie roślinności 
ozdobnej (drzewka i krzewy), montaż elementów małej architektury (ławki i betonowe 
kosze na odpady), montaż latarni parkowych, wymianę nawierzchni istniejących chodników 
na kostkę betową (ok. 150 m2). 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami ul. Leśna 5 i Długa 7  
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Autor:  Ryszard Harańczyk  
 

Tytuł:  Rozbudowa monitoringu wizyjnego na osiedlu 
Sikorskiego 
 
Lokalizacja: Os. Manhattan – plac asfaltowy pomiędzy blokami nr 30,34,36 
 
Koszt szacunkowy:  50 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego poprzez montaż kamery 
na placu pomiędzy blokami  przy ulicy Piłsudskiego 30,34,36. W kosztach projektu ujęto 
sporządzenie projektu budowlanego, roboty ziemne, roboty instalacyjne, zakup kamery, 
monitora, oprogramowania i licencji. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
  
  

 
 

Zmiana zakresu projektu i wyceny 
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Lokalizacja: Os. Manhattan – plac asfaltowy pomiędzy blokami nr 30,34,36  
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Autor:  Ryszard Harańczyk 
 

Tytuł:   Siłownia pod chmurką przy ul. Leśnej 
 
Lokalizacja: plac wewnętrzny osiedla pomiędzy blokami ul. Leśną i ul. Długą 3 
 
Koszt szacunkowy:  90 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej: montaż ośmiu podwójnych urządzeń 
sportowych wraz z podbudową z kostki betonowej, montaż elementów małej architektury 
(ławki, kosze betonowe), nasadzenie drzewek ozdobnych. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: plac wewnętrzny osiedla pomiędzy blokami ul. Leśną i ul. Długą 3 
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Autor: Ryszard Harańczyk 
 

Tytuł:   Miejsca parkingowe przy ul. Długiej 
 
Lokalizacja: teren za blokami przy ul. Leśnej 5 (obok garaży) 
 
Koszt szacunkowy:   268 250,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada wykonanie parkingu i drogi dojazdowej o powierzchni ok. 775 m2 .                

W kosztach ujęto wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego  wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, odwodnienie parkingu i drogi, wykonanie parkingu i drogi 
dojazdowej z kostki betonowej. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: teren za blokami przy ul. Leśnej 5 (obok garaży) 

Proponowana przez 

wnioskodawcę  lokalizacja  
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Autor: Ryszard Harańczyk 
 

Tytuł:   Wymiana ogrodzenia placyku zabaw na Manhattanie 
 
Lokalizacja: plac zabaw zlokalizowany przy bloku Al. J. Piłsudskiego 34 
 
Koszt szacunkowy:   26 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada demontaż istniejącego drewnianego ogrodzenia placu zabaw, montaż 
metalowego panelowego ogrodzenia wraz z montaż furtki i bramy wjazdowej.  
 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
   
  

 
 

Wnioskodawca wycofał projekt 
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Autor:  Ryszard Harańczyk 
 

Tytuł:   Dosadzenie nowych drzew i żywopłotu na Manhattanie 
 
Lokalizacja: od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Piłsudskiego do przystanku Dąbrowa Górnicza 
Manhattan kier: Huta Katowice  
 
Koszt szacunkowy:  47 500,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada nasadzenie 250 mb żywopłotu przy chodniku (od strony bloku nr 20,22,30) 
począwszy od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Piłsudskiego do przystanku Dąbrowa Górnicza: 
Manhattan kier. Huta Katowice; nasadzenie 20 szt. Drzewek na Osiedlu Sikorskiego  

 
  

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Piłsudskiego do przystanku Dąbrowa 

Górnicza Manhattan kier: Huta Katowice  
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Autor:  Ryszard Harańczyk 
 

Tytuł:   Wyposażenie osiedla w stojaki rowerowe 
 
Lokalizacja:  teren przy Zespole Szkół nr 2 oraz na skwerze (przy planowanej lokalizacji siłowni) 
 
Koszt szacunkowy:   4 500,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada montaż stojaków rowerowych. 
  

Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Lokalizacja: teren przy Zespole Szkół nr 2 oraz na skwerze (przy planowanej 

lokalizacji siłowni)  
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Autor:  Andrzej Skubera 
 

Tytuł:   Oświetlenie skwerku przed blokiem przy  
Al. J. Piłsudskiego 32 – Osiedla Manhattan 
 
Lokalizacja: skwer przy Zespole Szkół nr 2  
 
Koszt szacunkowy:   - 
 
Opis: Projekt dotyczy wykonania oświetlenia skwerku (montaż 8 lamp ulicznych). 
 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji – zadanie planowane do realizacji  w ramach 
inwestycji „wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w 
nowoczesnej technologii LED” 
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Autor:  Andrzej Skubera 
 

Tytuł:   Oświetlenie osiedlowego ciągu pieszo-jezdnego na 
Osiedlu Manhattan 
 
Lokalizacja: ciąg pieszo-jezdny biegnący wzdłuż bloku przy Al. J. Piłsudskiego 32 (montaż 8 
lamp ulicznych) 
 
Koszt szacunkowy:   -  
 
Opis: Projekt zakłada wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego biegnącego wzdłuż bloku ( 
montaż 8 lamp ulicznych) 
 

Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego – 
zadanie planowane do realizacji  w ramach zadania „Rozbudowa miejsc parkingowych oraz 
przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na Osiedlu Sikorskiego – Etap III”  
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Lokalizacja: ciąg pieszo-jezdny biegnący wzdłuż bloku przy Al. J. Piłsudskiego 32 

(montaż 8 lamp ulicznych) 
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Autor:  Andrzej Skubera 
 

Tytuł:   Aktywny Manhattan 
 
Lokalizacja: Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
 
Koszt szacunkowy:   95 500,00 zł 
 
Opis: Projekt dotyczy doposażenie filii biblioteki poprzez: zakup książek i audiobooków , 
gier i zabawek edukacyjnych dla dzieci, sprzętu elektronicznego (m.in. rzutnik, ekran, 
uchwyt na projektor, aparata fotograficzny) wyposażenia (wieszaki mobilne, regały na 
audiobooki), organizację spotkań autorskich, warsztatów i projektów edukacyjnych. 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji. 
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Autor:  Grzegorz Przewieźlik 
 

Tytuł:   Nowa szafka, modernizacja i sportowa wyprawka 
 
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 2  Al. J. Piłsudskiego 24 
 
Koszt szacunkowy:   - 
 
Opis: Projekt dotyczy doposażenia szkoły poprzez zakup sprzętu sportowego, szafek wraz 
przeprowadzeniem częściowego remontu miejsca pod lokalizację szafek. 
 
 

Opinia: Projekt niemożliwy  do realizacji – brak zgody zarządcy nieruchomości. 
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Lokalizacja: Zespół Szkół nr 2  Al. J. Piłsudskiego 24 
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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 
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