
LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA  
PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM 

FORUM MIESZKAŃCÓW 

Łosień   
 dzielnica nr 18 

 
Kwota dla dzielnicy: 81 340,72 zł 

 
Liczba złożonych projektów: 7 

Liczba projektów pod głosowanie: 6 
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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:  Rafał Pawluś  
 

Tytuł:   Modernizacja wiat przystanków autobusowych–Etap I 
 
Lokalizacja: Wiaty znajdować się mają w następujących lokalizacjach: Łosień Szkoła 
(2 wiaty) oraz Łosień Ząbkowicka(2 wiaty)  
 
Koszt szacunkowy: 20 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada wymianę metalowych wiat autobusowych na nowe i funkcjonalne 
wiaty przeszklone  
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Lokalizacja: Wiaty znajdować się mają  

w następujących lokalizacjach: Łosień 

Szkoła(2 wiaty) oraz Łosień Ząbkowicka 

(2 wiaty)  
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Autor:  Łukasz Nanuś 
 

Tytuł:  Modernizacja wiat przystanków autobusowych–Etap II 
 
Lokalizacja: Wiaty znajdować się mają w następujących lokalizacjach: Łosień Szkoła 
Policyjna(1 wiata), Łosień Gołonoska skrzyżowanie(1 wiata) 
 
Koszt szacunkowy: 10 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada wymianę metalowych wiat autobusowych na nowe i funkcjonalne 
wiaty przeszklone  
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Lokalizacja: Wiaty znajdować się mają w następujących 

lokalizacjach: Łosień Szkoła Policyjna(1 wiata) oraz Łosień 

Gołonoska skrzyżowanie(1 wiata) 
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Autor:  Jakub Muszyński 
 

Tytuł: Modernizacja wiat przystanków autobusowych–Etap III 
 
Lokalizacja: Wiaty znajdować się mają w następujących lokalizacjach: Łosień Koksownicza 
parking (1 wiata), Łosień las (1 wiata) oraz Łosień Koksownicza (1 wiata)  
 
Koszt szacunkowy: 15 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada wymianę metalowych wiat autobusowych na nowe i funkcjonalne 
wiaty przeszklone  
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Lokalizacja: Wiaty znajdować się mają w następujących 

lokalizacjach: Łosień Koksownicza parking (1 wiata), Łosień 

las (1 wiata) oraz Łosień Koksownicza (1 wiata)  
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Autor:  Elżbieta Mikołajczyk 
 

Tytuł: Multimedialna świetlica 
 
Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa w Łośniu, ul. Przedziałowa 1  
 
Koszt szacunkowy: 10 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Łośniu w sprzęt 
multimedialny tj. laptop, projektor cyfrowy wraz z wyposażeniem(ekran ze statywem), 
zestaw PlayStation wraz z kontrolerem move i grami oraz telewizor 42’’  
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Lokalizacja: Świetlica Środowiskowa w Łośniu,  

ul. Przedziałowa 1  
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Autor:  Anna Kępska  
 

Tytuł: Siłownia zewnętrzna, monitoring oraz montaż 
ogrodzenia 
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Gołonoska 23 
 
Koszt szacunkowy: 60 500,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada montaż 3 kamer stacjonarnych oraz rejestratora. W koszt ten 
wliczone są również kwestie montażu i okablowania. Monitoring pozwoli na monitorowanie 
sytuacji zarówno wokół Szkoły jak i na placu zabaw. Dodatkowo planuje się montaż  
5 podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z podbudową z kostki brukowej.  
W ramach projektu planuje się również montaż ogrodzenia (ok. 100 mb)  
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 26,  

ul. Gołonoska 23 
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Autor:  Monika Kosmala 
 

Tytuł: Budowa boksów i stojaków rowerowych w dzielnicy                     
 Łosień 
 
Lokalizacja: Lokalizacje stojaków i wiaty: Szkoła Podstawowa nr 26, Ośrodek Zdrowia, 
Przystanek Łosień Szkoła  
 
Koszt szacunkowy: 4 800,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada montaż wiaty rowerowej przy Ośrodku Zdrowia oraz montaż  
6 stojaków rowerowych na przystanku Łosień Szkoła(3 stojaki) i na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 26 (3 stojaki)  
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Lokalizacja: Lokalizacje boksów: Szkoła 

Podstawowa nr 26, Ośrodek Zdrowia, 

Przystanek Łosień Szkoła  
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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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