
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA  
PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Tworzeń  
 dzielnica nr 26 

 
Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 10 

Liczba projektów pod głosowanie: 7 
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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:  Iwona Makieła  
 

Tytuł:   Modernizacja placu zabaw przy ul. J. Piłsudskiego – 
 spółdzielnia Sami Swoi  
 
Lokalizacja:  Plac pomiędzy blokami nr 95, 97, 99 na Al. J. Piłsudskiego 
 
Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada montaż ok. 100 m ogrodzenia metalowego istniejącego placu zabaw 
oraz budowę 5 słupów wraz z oprawami parkowymi. Projekt zlokalizowany jest na terenie 
SM Sami-Swoi  
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Lokalizacja:  Plac pomiędzy blokami nr 95, 97, 99  

na Al. J. Piłsudskiego 
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Autor:  Iwona Makieła  
 

Tytuł:   Koncepcja zagospodarowania terenu boisk przy Szkole 
 Podstawowej nr 11  
 
Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 11, Al. J. Piłsudskiego 103  
 
Koszt szacunkowy: 18 000,00 zł   
 
Opis: Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu boisk przy Szkole 
Podstawowej nr 11. W ramach koncepcji przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z 

mieszkańcami, którzy będą mieli istotny wpływ na efekt końcowy tego dokumentu  
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Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 11,  

Al. J. Piłsudskiego 103  
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Autor:  Iwona Makieła  
 

Tytuł:   Remont ciągu pieszego od budynku Łączna 22  
 do ul. Swobodnej   
 
Lokalizacja:  Chodnik biegnący od budynku na ul. Łączna 22 do ul. Swobodnej  
 
Koszt szacunkowy: 108 100,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie ok. 460 m² chodnika z kostki brukowej na podbudowie 
piaskowo-cementowej wraz z zabudową krawężnika oraz przeprowadzenie uzgodnień 
uzbrojenia terenu  
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Lokalizacja:  Chodnik biegnący od budynku  

na ul. Łączna 22 do ul. Swobodnej  
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Autor:  Iwona Makieła  
 

Tytuł:   Zagospodarowanie Osiedla Łączna  
 
Lokalizacja: Osiedle pomiędzy ul. Łączną, a ul. Spisaka  
 
Koszt szacunkowy: 15 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z 
opracowaniem dokumentacji projektowej. W ramach koncepcji przeprowadzone zostaną 
konsultacje społeczne z mieszkańcami, którzy będą mieli istotny wpływ na efekt końcowy 
tego dokumentu   
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Lokalizacja: Osiedle pomiędzy ul. Łączną, a ul. Spisaka  
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Autor:  Artur Jura  
 

Tytuł:   Ścieżka łącząca dzielnice Strzemieszyce Wielkie  
 z Gołonogiem  
 
Lokalizacja: Leśnia ścieżka rowerowa między ul. Jamki, a ul. Podlesie  
 
Koszt szacunkowy: 10 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada utwardzenie ścieżki materiałem sypkim (ok. 40 m²) wraz z sączkami 
odwadniającymi, która w okresie opadów staje się bardzo podmokła, co nie pozwala na 
przemieszczanie się tym terenem. Projekt zlokalizowany jest na terenie Lasów 
Państwowych 
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Lokalizacja: Leśnia ścieżka rowerowa między ul. Jamki,  

a ul. Podlesie  
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Autor:  Małgorzata Latos  
 

Tytuł:   Remont drogi wzdłuż Pogorii nr „1” prowadzącej  
 do wypoczynkowych i gastronomiczno-hotelowych 
 obiektów 
 
Lokalizacja: Droga wzdłuż Pogorii I prowadząca do obiektów wypoczynkowych i 
gastronomiczno-hotelowych 
 
Koszt szacunkowy: 65 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada naprawę nawierzchni drogowej poprzez wzmocnienie płyt 
betonowych w miejscach połączeń betonem (ok. 500m²)  
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Lokalizacja: Droga wzdłuż Pogorii I prowadząca do obiektów 

wypoczynkowych i gastronomiczno-hotelowych 
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Autor:  Diana Wolak  
 

Tytuł:  Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 11. Nowe 
 ogrodzenie – nowy wizerunek  
 
Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 11, Al. J. Piłsudskiego 103  
  
Koszt szacunkowy: 68 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada demontaż starego ogrodzenia, poszerzenie bramy wjazdowej, montaż 
ok. 504 mb ogrodzenia o wysokości ok. 2 m oraz bramy wjazdowej i wejściowej. Projekt 
zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 11   
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Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 11,  

Al. J. Piłsudskiego 103  
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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  
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