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Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł 

Liczba złożonych projektów: 10 

Liczba projektów do głosowania: 7 

 

 www.twojadabrowa.pl 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 



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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Autor:  Maria Oraczewska 
 

Tytuł:   Zagospodarowanie terenu na wysokości budynku przy 
ul.1 Maja 50 
 
Lokalizacja: Teren przy budynku ul.1 Maja 50 
 
Koszt szacunkowy:  89 900,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada uporządkowanie terenu przed budynkiem przy ul.1 Maja 50 poprzez: 
wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na wysokości budynków na nawierzchnię z kostki 
brukowej (ok. 310 m2),utwardzenie nawierzchni pod kontenery na odpady komunalne  
i pojemniki na odzież, nasadzenie krzewów niskopiennych na zieleńcu przed budynkiem 
(ok. 30 szt.). 
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Autor:  Krystyna Szpakiewicz 
 

Tytuł:   Skwer dla seniora i nie tylko 
 
Lokalizacja:  Planty im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego pomiędzy ul. Przemysłową  
                       a ul. Janusza Korczaka 
 
Koszt szacunkowy:  117 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada montaż dziesięciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz 
z podbudową z kostki brukowej, dwóch betonowych stolików szachowych oraz stołu do gry 
w ping-ponga. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji. 
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Lokalizacja: Planty im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego pomiędzy  
ul. Przemysłową a ul. Janusza Korczaka 
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Autor: Anna Moniczewska 
 

Tytuł:   Dziecięcy plac zabaw 
 
Lokalizacja: Teren pomiędzy blokiem przy ul. Korczaka 6 a  ul. Wojska Polskiego 43 
 
Koszt szacunkowy:  240 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę placu zabaw. W ramach projektu przewiduje się montaż 
urządzeń zabawowych typu: huśtawka „Jolka2”, huśtawka „Jolka bocianie gniazdo”, 
huśtawka sprężynowa „Miś”, huśtawka sprężynowa „Śmigło 1”, karuzela „Trzmiel”, zestaw 
rekreacyjny „Pionier A”; zjeżdżalnia „Krasnal 1”, piaskownica „Malwina Bis”, kiwak 
„Koniczynka”, tablica edukacyjna „Aga”; wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod 
urządzeniami zabawowymi oraz ułożenie ułożenie trawy z rolki na pozostałej powierzchni 
placu zabaw; montaż elementów małej architektury (ławki oraz kosze na odpady) oraz 
ogrodzenia placu zabaw. W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji 
zagospodarowania terenu oraz demontaż istniejących urządzeń zabawowych. 
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Autor: Katarzyna Jas 
 

Tytuł:  "Nowości książkowe, gry planszowe i nie tylko"  
Filia 1 MBP 
 
Lokalizacja: Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. Wojska Polskiego 43 
 
Koszt szacunkowy:  127 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie filii biblioteki poprzez zakup książek, gier, materiałów 
dydaktycznych i edukacyjnych, urządzeń multimedialnych, mebli oraz przeprowadzenie 
warsztatów tematycznych i spotkań autorskich. 
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Autor: Teresa Kołda 
 

Tytuł:  Modernizacja infrastruktury parkingowej  
i chodnikowej 
 
Lokalizacja: Teren w rejonie budynków przy  ul. 1 Maja 51 oraz ul. Wojska Polskiego 56 
 
Koszt szacunkowy:  305 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie modernizacji terenu wokół bloków poprzez wykonanie 
remontu drogi wraz z parkingiem na wysokości budynku przy ul. Wojska Polskiego 56 
(rozbiórka istniejącej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni z 
warstwy asfaltowej, zabudowa krawężnika);remont nawierzchni chodnika (rozbiórka 
istniejącej nawierzchni, wymiana obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 
nasadzenie zieleni niskiej w rejonie bloku. Z uwagi na brak odwodnienia parkingu proponuje 
się wykonanie nawierzchni z płyt typu Jomb. 
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Autor: Tadeusz Kasprzyk, Stanisław Kwas 
 

Tytuł:  Remont chodników przy przychodni “Merkury”  
i przedszkolu nr 20 i budowa miejsc parkingowych dla 
mieszkańców 
 
Lokalizacja: Teren w pobliżu Przedszkola nr 20 oraz Przychodni Zdrowia „Merkury” 
 
Koszt szacunkowy: 445 200,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola nr 20 oraz przychodni 
zdrowia „Merkury” poprzez: wykonanie remontu nawierzchni chodników (wymianę 
istniejącej nawierzchni na kostkę brukową), wyznaczenie miejsc parkingowych, poszerzenie 
drogi dojazdowej z wyznaczenie chodnika oraz montaż elementów małej architektury. 
Szczegółowy zakres wykonania projektu określony zostanie w dokumentacji technicznej. 
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Autor: Antonina Polak 
 

Tytuł:  Remont chodnika przy ul. Korczaka 2-4  
 
Lokalizacja: Chodnik wzdłuż bloku ul. Korczaka 2 do ul. Korczaka 4 
 
Koszt szacunkowy: 64 600,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika (wymiana nawierzchni na kostkę 
brukową ok. 320 m2). 
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 Lokalizacja: Chodnik wzdłuż bloku ul. Korczaka 2 do ul. Korczaka 4 
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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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