LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA
PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM
MIESZKAŃCÓW

Stary Gołonóg
dzielnica nr 15
Kwota dla dzielnicy: 327 970,65 zł
Liczba złożonych projektów: 12
Liczba projektów do głosowania: 7

www.twojadabrowa.pl
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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
www.twojadabrowa.pl

Autor: Julita Amilkiewicz
Tytuł:

Plac codziennej rozrywki

Lokalizacja: skwer pomiędzy blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 10,12,14
Koszt szacunkowy: 87 000,00 zł

Opis: Projekt zakłada montaż zestawu zabawowego np. „Twierdza Dwie Baszty” wraz z
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod zestawem zabawowym. W kosztach ujęto
wykonanie dokumentacji oraz uporządkowanie terenu .
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Lokalizacja: skwer pomiędzy blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 10,12,14
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Autor: Julita Amilkiewicz
Tytuł:

Nasz chodniczek

Lokalizacja: skwer pomiędzy blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 10,12,14
Koszt szacunkowy: 10 000,00 zł
Opis: Projekt zakłada remont nawierzchni chodnika (rozbiórka istniejącej nawierzchni,
wymiana na kostkę brukową powierzchni ok. 40 m2 ).
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Lokalizacja: skwer pomiędzy blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 10,12,14
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Autor: Barbara Chylińska
Tytuł:

Regeneracja, modernizacja – nowy chodnik i ławki

Lokalizacja: chodnik przy bloku ul. Dzieci Wrześni 8
Koszt szacunkowy: 31 700,00 zł
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodnika (wymiana nawierzchni ok. 70 m2 na
kostkę brukową) oraz montaż ławek (3 szt.).
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Lokalizacja: chodnik przy bloku ul. Dzieci Wrześni 8
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Autor: Wiesław Ząbczyński

Remont chodnika, jezdni oraz zagospodarowania placu
przy ul. Dzieci Wrześni
Tytuł:

Lokalizacja: Chodnik przy ul .Dzieci Wrześni 4; skwer pomiędzy blokami przy ul. Dzieci Wrześni 4,
6 ; III Powstania Śląskiego 3, Al. Józefa Piłsudskiego 33
Koszt szacunkowy: 327 970,00 zł
Opis: Projekt zakłada remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego na wysokości budynku przy ul. Dzieci
Wrześni 4, remont nawierzchni dojść do klatek schodowych, miejscowy przebruk i uzupełnienie nawierzchni
z klinkieru przy ul. Dzieci Wrześni; zerwanie asfaltu około 600 m2 oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej
(syntetycznej) pod urządzeniami zabawowymi i ułożenie trawy z rolki na pozostałej nawierzchni placu zabaw;
montaż urządzeń zabawowych typu np. „dwie baszty”, dwie huśtawki podwójne, huśtawka „bocianie
gniazdo”, karuzela „Trzmiel”, trzy kiwaki sprężynowe, huśtawka ważka np. motyl, urządzenie ruchowe np.
żółw, zestaw gimnastyczny np. „FIP”; wykonanie ogrodzenia placu zabaw, montaż elementów małej
architektury (ławek i koszy na odpady; nasadzenie roślinnością ozdobną zgodnie z wykonaną dokumentacją
techniczną.
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Lokalizacja: Chodnik przy ul .Dzieci Wrześni 4; skwer pomiędzy blokami przy
ul. Dzieci Wrześni 4, 6 ; III Powstania Śląskiego 3, Al. Józefa Piłsudskiego 33
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Autor: Krzysztof Klimczak, Dominika Dubiel
Tytuł:

Place zabaw i mała wspólna przestrzeń – Stary Gołonóg

Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 6,
Al. J. Piłsudskiego 44, ul. Tysiąclecia 7;plac zabaw przy ul. Prusa 4, naprzeciw Przedszkola nr 13; schody oraz
chodnik przy bloku na ul. III Powstania Śląskiego 2 (od strony podwórka); kontenery zlokalizowane przy
budynkach Tysiąclecia 1,3

Koszt szacunkowy: 318 200,00 zł
Opis: Projekt zakłada budowę placu zabaw wewnątrz osiedla pomiędzy blokami przy ul. III Powstania
Śląskiego 6, Al. J. Piłsudskiego 44, ul. Tysiąclecia 7 na powierzchni około 300 m2:wykonanie nawierzchni
bezpiecznej (syntetycznej) na terenie placu zabaw; montaż urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy np.
„Pionier B”, zestaw zabawowy np. Dwie Baszty, dwie huśtawki podwójne, huśtawka ważka na sprężynie, dwa
kiwaki, domek np.”Lolek”; montaż elementów małej architektury, tj. ławek i koszy na odpady oraz wykonanie
ogrodzenia placu zabaw; doposażenie placu zabaw w pobliżu Przedszkola nr 13 poprzez montaż 2 szt.
siedzisk oraz stolika do piaskownicy, tablicy do rysowania kredą, kosza na odpady (np.Miś), wymianę tablicy
kosza do gry w koszykówkę znajdującego się pomiędzy placem zabaw a Przedszkolem nr 13, montaż wiaty
śmietnikowej przy węźle ciepłowniczym; remont nawierzchni chodnika ( wymiana na kostkę brukową
nawierzchni ok. 25 m2), remont schodów terenowych (2 szt.), placu na wysokości trzepaka (w tym zwężenie
do wymiarów 3 m x 5m), montaż 5 ławek parkowych, słupków zabezpieczających (3 szt.) przy bloku na ul. III
Powstania Śląskiego 2 (od strony podwórka).
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Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami przy ul. III Powstania Śląskiego 6, Al. J. Piłsudskiego 44, ul. Tysiąclecia
7;plac zabaw przy ul. Prusa 4, naprzeciw Przedszkola nr 13; schody oraz chodnik przy bloku na ul. III Powstania Śląskiego 2
(od strony podwórka); kontenery zlokalizowane przy budynkach Tysiąclecia 1,3
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Autor: Edward Lenart
Tytuł:

Plac zabaw

Lokalizacja: skwer pomiędzy ul. Marii Szulc a ul. Krasickiego
Koszt szacunkowy: 140 000,00 zł
Opis: Projekt zakłada montaż dwóch podwójnych urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej wraz z
podbudową z kostki betonowej i regulaminem siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia istniejącego placu
zabaw oraz dwóch nowo zamontowanych urządzeń sportowych, uporządkowanie terenu pod zabudowę
boiska do gry w siatkówkę (demontaż nawierzchni asfaltowej ), wykonanie nowego boiska do gry w
siatkówkę z nawierzchnią syntetyczną; wykonanie piłkochwytów z dwóch krótszych boków boiska, ułożenie
trawy z rolki na ternie zdewastowanym po usunięciu nawierzchni asfaltowej.

www.twojadabrowa.pl

Lokalizacja: skwer pomiędzy ul. Marii Szulc a ul. Krasickiego
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Autor: Anna Gaweł, Jadwiga Michta, Tadeusz Kosowski, Grzegorz Bednarczyk

Remont nawierzchni i chodników na osiedlu Wybickiego
4,6,8,10,12; Kwiatkowskiego 3; Szenwalda 1,5; Bema 6,8
Tytuł:

Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami przy ul. Wybickiego 4,6,8,10,12;
ul. Kwiatkowskiego 3; Szenwalda 1,5; ul. Bema 6,8
Koszt szacunkowy: 327 970,65 zł
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników o łącznej

powierzchni ok. 335 m2, ułożenie nowej nawierzchni z płyt typu jomb na wysokości
budynku przy ul. Wybickiego 12; montaż trzech wiat śmietnikowych na osiem
stanowisk oraz wykonanie nowych schodów terenowych przy ul. Wybickiego 12 a także
częściową realizację koncepcji zagospodarowania terenu wypracowanej przez
mieszkańców podczas konsultacji społecznych (kwota 122 970,65 zł).
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Lokalizacja: teren wewnątrz osiedla pomiędzy blokami przy ul. Wybickiego 4,6,8,10,12;
ul. Kwiatkowskiego 3; Szenwalda 1,5; ul. Bema 6,8
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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

