
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA  
PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Ząbkowice 
 dzielnica nr 25 

 
Kwota dla dzielnicy:  385 937,04 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 23 

Liczba projektów pod głosowanie:12 
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Podsumowanie weryfikacji i opiniowania 
wniosków 

250 złożonych wniosków 
 

•125 wniosków zostało zakwalifikowanych jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•40 wniosków zostało uznanych jako niemożliwe do 
wykonania w zaproponowanym kształcie 
 
•83 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia 
albo modyfikacji 
 
•2 wnioski odpadły na etapie weryfikacji formalnej 
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Siłownie zewnętrzne  
(14 projektów)  

6 % 

 
Place zabaw 

(40 projektów)  

16 % Skateparki 
(2 projekty)  

1 % 

 
Koncepcje 

zagospodarowania 
terenu  

(20 projektów) 

8 % 

Inne 
(56 projektów) 

 23 % 

Budowa, remont boisk  
(15 projektów) 

6 % 

Montaż monitoringu 
(3 projekty)  

2 % 

Budowa parkingów 
(23 projekty) 

 10 % 

 
 

Remonty chodników, 
schodów, nawierzchni 

jezdni  
(59 projektów) 

24 % 

 

Skwerki 
(8 projektów)  

4% 

Montaż oświetlenia 
(8 projektów) 

 4 % 
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Autor:  Krzysztof Plech 
 

Tytuł:   Remont bieżni na stadionie KS Unia Ząbkowice   
 
Lokalizacja:  Teren stadionu Klubu Sportowego Unia Ząbkowice 
 
Koszt szacunkowy: 170 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada remont bieżni na stadionie KS Unia Ząbkowice wraz z 
przygotowaniem dokumentacji technicznej.  W ramach projektu przewiduje się remont 4 
torów o szerokości ok. 1,22 m oraz długości 110m. Tory składać się będą z warstwy 
odsączającej z piasku, warstwy z kruszywa naturalnego, warstwy z mieszkanki mineralno-
bitumicznej asfaltowej, warstwy syntetycznej oraz obrzeży na ławie. Projekt zlokalizowany 
jest na terenie KS Unia Ząbkowice 
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Lokalizacja:  Teren stadionu Klubu Sportowego Unia Ząbkowice 
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Autor:  Bożena Ślęzak 
 

Tytuł:   Wymiana nawierzchni chodników na Osiedlu Młodych 
 Hutników  
 
Lokalizacja: Chodniki prowadzące od Al. Zwycięstwa do Osiedla Młodych Hutników  
 
Koszt szacunkowy: 197 400,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada remont nawierzchni chodników. W ramach zadania wymienionych 
zostanie ok. 840 m² chodników, które przygotowane zostaną z kostki brukowej  
na podbudowie cementowo-piaskowej   
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Lokalizacja: Chodniki prowadzące od Al. Zwycięstwa  

do Osiedla Młodych Hutników  
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Autor:  Beata Wajda-Gałązka 
 

Tytuł:   Koncepcja zagospodarowania terenu w rejonie budynków  
 nr 3A, 4A,i 5A oraz nr 7A, 8A i budynków nr 6A Wspólnoty 
 Mieszkaniowej na osiedlu Robotniczym na działce gruntu  
 nr 2746 będącej w użytkowaniu wieczystym SM „Metalurg”  
 
Lokalizacja: Plac w rejonie budynków nr 3A, 4A i 5A oraz nr 7A, 8A i budynków nr 6A na Osiedlu 
Robotniczym 
 
Koszt szacunkowy: 20 000,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego 
terenu, która jest niezbędna ze względu na duże uzbrojenie terenu. Tak przygotowany projekt pozwoli 
na realizację zadania w latach przyszłych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną konsultacje z 

mieszkańcami na temat projektu. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM Metalurg 
 
 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: Plac w rejonie budynków nr 3A, 4A i 5A oraz nr 7A, 

8A i budynków nr 6A na Osiedlu Robotniczym 
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Autor:  Bartłomiej Czechowski 
 

Tytuł:   Siłownia plenerowa – plac zabaw dla dorosłych  
 
Lokalizacja: Park Tysiąclecia obok stacji paliw wzdłuż ul. Szosowej  
 
Koszt szacunkowy: 64 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada montaż 6 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, przy czym 
urządzenia te zostaną zamontowane bez podbudowy z kostki brukowej ze względu na 
zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania, który nakazuje zachować istniejącą zieleń na 
tym terenie  

 
 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

Lokalizacja: Park Tysiąclecia obok stacji paliw wzdłuż  

ul. Szosowej  
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Autor:  Piotr Czarnik  
 

Tytuł:   Remont chodnika przy ul. Osiedle Robotnicze  
 
Lokalizacja: Chodnik wzdłuż bloków nr 1, 3, 4 na Osiedlu Robotniczym 
 
Koszt szacunkowy: 141 000,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada remont nawierzchni chodników. W ramach zadania wymienionych 
zostanie ok. 600 m² chodników, które przygotowane zostaną z kostki brukowej na 
podbudowie cementowo-piaskowej. Projekt zlokalizowany jest na terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej Osiedle Robotnicze 1, 3, 4 
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Lokalizacja: Chodnik wzdłuż bloków nr 1, 3, 4 na Osiedlu 

Robotniczym 
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Autor:  Michał Skowron 
 

Tytuł:   Monitoring na Osiedlu Młodych Hutników w 
 Ząbkowicach   
 
Lokalizacja: Monitoring znajdować się ma na elewacji budynków przy Al. Zwycięstwa o 
numerach 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91  
 
Koszt szacunkowy: 113 000,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada montaż monitoringu tj.: instalacji 2 kamer obrotowych, 
przeprowadzenie prac ziemnych celem przeprowadzenia się do świałowodów, zakup 
monitora oraz zakup macierzy dyskowej. Planowany czas interwencji wynosi od 10 do 15 
minut. Projekt zlokalizowany jest na terenie SM „Fenix” 
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Lokalizacja: Monitoring znajdować się ma na elewacji 

budynków przy Al. Zwycięstwa o numerach 79, 81, 83, 85, 

87, 89, 91  
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Autor:  Katarzyna Wocior  
 

Tytuł:   Podnoszenie standardów edukacyjnych i zapewnienie 
 nowoczesnych form nauczania w Szkole Podstawowej  
 nr 31   
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa  
 
Koszt szacunkowy: 98 729,00 zł   
 
Opis: Projekt polega na doposażeniu SP nr 31 w pracownię multimedialną w skład której 
wchodzić będzie: 21 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,  szafka  
do przechowywania sprzętu, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna,  
projektor krótkoogniskowy, komplet głośników, kontroler WLAN oraz router. Projekt 
realizowany będzie w SP nr 31, a Dyrektor zobowiązał się, że w przypadku wyboru tego 
projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia w godzinach popołudniowych 
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa  
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Autor:  Ryszard Prusaczyk  
 

Tytuł:    Remont chodnika wzdłuż budynku Chemiczna 3c 
 
Lokalizacja: Chodnik przy ul. Chemicznej 3c  
 
Koszt szacunkowy: 70 000,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada remont nawierzchni chodników (ok. 250 m²) wraz z wymianą 
krawężnika i obrzeży. Projekt zlokalizowany jest na terenie Arcelor Mittal i będzie możliwy 
do realizacji po uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej  
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Lokalizacja: Chodnik przy ul. Chemicznej 3c  
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Autor:  Piotr Bobrowski  
 

Tytuł:   Budowa infrastruktury parkingowej wraz z drogą 
dojazdową na terenie Przedszkola nr 33 w Ząbkowicach 
 
Lokalizacja: Teren Przedszkola nr 33, Al. Zwycięstwa 1  
 
Koszt szacunkowy: 229 640,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada wykonanie 640 m² drogi z płyt ażurowych na podbudowie 
tłuczniowej, budowę 20 miejsc parkingowych oraz przygotowanie dokumentacji 
technicznej. Dodatkowy zjazd do drogi publicznej zostanie uzgodniony po przedłożeniu 
wniosku do Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
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Lokalizacja: Teren Przedszkola nr 33, Al. Zwycięstwa 1  
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Autor:  Władysława Strączek, Grzegorz Szymiec  
 

Tytuł:   Plac zabaw klubu rekiny 
 
Lokalizacja: Plac pomiędzy budynkami na ul. Sikorskiego 5 i 7 
 
Koszt szacunkowy: 90 000,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w zestaw zabawowy ze 
zjeżdżalnią (wraz z podbudową z materiału syntetycznego), karuzelę, zestaw 
zręcznościowo-wspinaczkowy, 3 ławki wraz z podbudową z kostki brukowej oraz 2 kosze na 
śmieci. Plac ten zostanie również ogrodzony i przedzielony ścieżką z kostki brukowej. 
Zostanie on również podzielony na dwie strefy dla dzieci młodszych i starszych  
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Lokalizacja: Plac pomiędzy budynkami na ul. Sikorskiego  

5 i 7 
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Autor:  Monika Wróbel 
 

Tytuł:   Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej 
 
Lokalizacja: Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2  
 
Koszt szacunkowy: 50 000,00 zł 
 
Opis: Projekt zakłada stworzenie Punktu Informacyjnego dla mieszkańców dzielnicy, którego zakres 
działania obejmowałby m. in. zatrudnienie 2 osób, które udzielałyby informacji z zakresu komunikacji, 
spraw obywatelskich oraz promocji. Dodatkowo koniecznym jest tu zakup stanowiska komputerowego 
wraz z oprogramowaniem i osprzętem (drukarka itp.), zakup wyposażenia oraz opłacenie kosztów 
związanych abonamentem za telefon  
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Lokalizacja: Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2  

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

Autor:  Monika Wróbel  
 

Tytuł:   Rewitalizacja amfiteatru Ząbkowickiego 
 
Lokalizacja: Amfiteatr w Ząbkowicach przy Al. Zwycięstwa 
 
Koszt szacunkowy: 30 000,00 zł  
 
Opis: Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego 
amfiteatru Ząbkowickiego. W ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja 
techniczna oraz przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami na temat projektu 
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Lokalizacja: Amfiteatr w Ząbkowicach przy Al. Zwycięstwa 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

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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