
 
 

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA  
W DĄBROWSKIM BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM NA ROK 2016 

 
DZIELNICA: REDEN 

Lp. Wnioskodawca: Tytuł projektu: Szacunkowy koszt: 

 

1.  

Włodzimierz Antos Nasze małe podwórko 185 000,00 

Streszczenie projektu: 

 Projekt zakłada modernizację terenu w rejonie budynków przy ul. Starej 13,15,17 poprzez wymianę istniejącej 

nawierzchni chodnika , wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu płytami ażurowymi, wykonanie nowej nakładki 

asfaltowej na drodze wewnętrznej, montaż zadaszonej wiaty śmietnikowej, nasadzenie żywopłotu oraz wymianę 

trzech ławek. 

Lokalizacja: teren w rejonie budynków przy ul. Starej 13,15,17 

 

 

2.  Tomasz Czowalla, 
Piotr Chałuda 

Remont chodników i poszerzenie 
dróg osiedlowych w obrębie ulic 
Górników Redenu, Skibińskiego, 

Augustynika, Cieplaka oraz budowa 
placu zabaw przy szkole 

425 959,05 zł 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika łączącego drogę wewnętrzną przy budynku ul. 

Skibińskiego 4A z głównym ciągiem ul. Skibińskiego, chodnika na wysokości placu zabaw zlokalizowanego po stronie 

budynku przy ul. Skibińskiego 6, chodników pomiędzy budynkami ul. Skibińskiego 4 i 4a, chodnika na wysokości 

budynku przy ul. Skibińskiego 2, remont nawierzchni drogi wewnętrznej (wraz z poszerzeniem) zlokalizowanej po 

stronie północnej budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1 A; montaż dwóch zadaszonych wiat śmietnikowych w obrębie 

ulic Augustynika i Cieplaka oraz Górników Redenu i Królowej Jadwigi; budowę placu zabaw na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 10 wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej oraz uzupełnieniem piłkochwytu od strony boiska 

sportowego. 

Lokalizacja: teren w rejonie ulic: Górników Redenu, Skibińskiego, Cieplaka, Augustynika 

 

 

3.  
Marcin Domański 

Budowa chodnika na ulicy  
Wojska Polskiego 

62 000,00 zł 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wykonanie chodnika (nawierzchnia z kostki brukowej) na długości ok. 110 m. 

Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego (odcinek prowadzący do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi) 

 

 

 

4.  Jan Gertner 
Modernizacja terenu w rejonie 

Pomnika Pamięci 10 Powieszonych z 
Huty Bankowej 

160 000,00 zł 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada wykonanie remontu chodnika oraz schodów terenowych zlokalizowanych równolegle do budynku 
przy ul. Augustynika 9 (ok. 350 m

2
) wraz z nasadzeniem zieleni niskiej oraz wykonaniem nowych schodów.  

Lokalizacja:  teren przy pomniku w rejonie budynków przy ul. Augustynika 9,11 
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,                               
ul. Graniczna 21, Tel. 32 295-67-41, 32 295-96-38, mail: twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.  

Jan Sabatura 
Remont ciągów komunikacji pieszej 

oraz wykonanie placu zabaw  
w rejonie ul. Reymonta i Kopernika 

400 000,00 zł 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika od ul. Królowej Jadwigi wzdłuż budynków przy  
ul. Reymonta 14,16 do skrzyżowania z ul. Augustynika oraz od pawilonów handlowych wzdłuż parkingu do budynku 
Reymonta 1 wraz z chodnikiem prowadzącym pomiędzy budynkami Kopernika 42 a, 42 c; budowę placu zabaw: 
montaż zestawu zabawowego „Julek A’, huśtawki podwójnej „Kasia 2:, huśtawka „bocianie gniazdo”, piaskownica 
„malwa”, trzy kiwaki sprężynowe, urządzenie ruchowe „Żółw wersja II, karuzela krzyżowa „Jaś”, wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi, wykonanie ogrodzenia placu zabaw  
Lokalizacja:  ul. Reymonta 14,16, teren w rejonie bloków przy ul. Kopernika 42 a, 42 c, skwer pomiędzy ul. Reymonta 
i ul. Kopernika 

 

 

 

6.  

Danuta 
Wojciechowska 

Spotkajmy się w Bibliotece 90 000,00 zł 

Streszczenie projektu:  

Projekt zakłada doposażenie Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej poprzez zakup m.in. książek, komputerów, 
oprogramowania, drukarki, telewizora, sprzętu biurowego, multimediów i materiałów edukacyjnych dla dzieci; 
organizację warsztatów i projektów edukacyjnych.  
Lokalizacja: Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

mailto:twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl

