
 WYNIKI GŁOSOWANIA  
III EDYCJI  

DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 
 



247 złożonych projektów  
35 spotkań w ramach  

Dzielnicowych Forów Mieszkańców  
164 projekty o wartości 20 857 791,04 zł trafiły 

pod głosowanie 

23 135 oddanych głosów – frekwencja ok. 25,15 %  
 Internet 6 255 

 Papierowe 16 880 
 

Nieważnych głosów  2066 
 808 głosy nieważne internetowe 
 1 258 głosy nieważne tradycyjne 

70 projektów (w tym 2 dodatkowo w dzielnicy Łęka) o szacunkowej 
wartości 7 728 622,64 zł wyłonionych podczas głosowania 

 
Najwięcej punktów zdobył projekt w dzielnicy Reden-Adamiecki 

„Remont chodników przy przychodni “Merkury”, 
  przedszkolu nr 20  i budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców” – 

7843 (813 głosów) 



FREKWENCJA W DZIELNICACH  

1. Łęka    – 100% 
2. Okradzionów    – 86% 
3. Kuźniczka Nowa   – 73% 
4. Łazy Błędowskie    – 48% 
5. Rudy    – 47% 
6. Mydlice Północne  – 45% 
7. Marianki    – 42% 
8. Łosień    – 32% 
9. Ujejsce    – 32% 
10. Aleje    – 26% 
11. Ząbkowice   – 25% 
12. Strzemieszyce Małe  – 22% 
13. Gołonóg    – 21% 
14. Kasprzak   – 21% 
15. Mydlice Południowe        – 21% 

16. Reden       – 21% 
17. Reden-Adamiecki      – 21% 
18. Strzemieszyce Wielkie     – 21% 
19. Stary Gołonóg      – 20% 
20. Śródmieście      – 20% 
21. Zielona- Korzeniec-Dziewiąty     – 20% 
22. Tworzeń     – 19% 
23. Brodway     – 17% 
24. Staszic       – 17% 
25. Osiedle Młodych Hutników             – 16% 
26. Tucznawa-Bugaj-Sikorka                   – 16% 
27. Manhattan      – 14% 
28. Antoniów      – 13% 
29. Błędów      – 12% 
30. Łęknice       – 9% 
31. Stara Dąbrowa                     – 8% 
32. Piekło                                     – 4% 
33. Trzebiesławice                      – 4% 

 



 Typy projektów: 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Doposażenie świetlic, bibliotek     7 
 

• Oświetlenie                                       3 
 

• Modernizacja pracowni       

  multimedialnych                              2 
 

• Festyny                                             2   

 

• Monitoring                                        1 

 

• Inwestycje drogowe 19 
 

• Siłownie zewnętrzne 11 
 

• Zagospodarowanie  

  (rewitalizacja) terenu   8 
 

• Place zabaw                 7 
 

• Modernizacja boisk     4 
 



  Wybrane projekty: 

•ANTONIÓW  
Tytuł projektu: Mini siłownia zewnętrzna  
 
Opis: Projekt zakłada budowę mini siłowni zewnętrznej: montaż trzech 
metalowych urządzeń sportowych do siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem 
podbudowy z kostki betonowej, wykonanie ogrodzenia panelowego 
ocynkowanego na podmurówce. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji 
technicznej. 
 
Szacunkowy koszt: 68 500,00 zł 
 
 

•PIEKŁO 
Tytuł projektu: Nowa wczasowa 
 
Opis: Projekt zakłada utwardzenie odcinka nawierzchni przy ul. Wczasowej 
warstwą bitumiczno-asfaltową (ok.280 m2).  
 
 
Szacunkowy koszt: 72 500,00 zł 
 

 



  Wybrane projekty: 

 
 
•MARIANKI 
 
Tytuł projektu: Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń – siłownia przy placu 
zabaw 
 
Opis: Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej – montaż trzech podwójnych 
urządzeń wraz z wykonaniem podbudowy z kostki betonowej pod urządzeniami 
sportowymi, doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe typu kiwak. W 
kosztach ujęto wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu oraz montaż 
regulaminu korzystania z siłowni. . 
 
Szacunkowy koszt: 41 140,00 zł 
 

 

 



  Wybrane projekty: 

• BŁĘDÓW 
 
Tytuł projektu: Moje miejsce na stadionie "Tęczy" 
 
Opis: Projekt zakłada montaż trybuny trzyrzędowej długości ok. 15m wraz z 
przeprowadzeniem robót niezbędnych do realizacji zadania oraz  przygotowanie 
dokumentacji projektowej. 
 
Szacunkowy koszt: 97 789,51 zł 
 
Tytuł projektu: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Błędowie w sprzęt 
nagłaśniający  
 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Błędowie dwie 
kolumny, mikser, dwa mikrofony bezprzewodowe, okablowanie oraz statywy pod 
kolumny i mikrofony.  
 
Szacunkowy koszt: 11 000,00 zł 
 

 

 

 



  Wybrane projekty: 

• ALEJE 
Tytuł projektu: Utwardzenie gruntu pomiędzy garażami  
 
Opis: Projekt dotyczy utwardzenia terenu poprzez ułożenie płyt typu „Jomb” 
(powierzchnia ok. 500 m2). 
Szacunkowy koszt: 100 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Nowa ulica Słowackiego  
Opis: Projekt zakłada remont drogi osiedlowej (rozbiórka istniejącej nawierzchni, 
ułożenie warstwy z asfaltobetonu), utwardzenie terenu płytami jomb pod miejsca 
postojowe, remont nawierzchni chodnika oraz wymianę opraw oświetleniowych na 
ledowe (5 szt.).  
 
Szacunkowy koszt: 150 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Nowe estetyczne śmietniki na  ul. Krasińskiego 44-46-48  
 
Opis: Projekt zakłada montaż dwóch zadaszonych i zamykanych wiat śmietnikowych 
na sześć stanowisk kontenerowych. W kosztach projektu ujęto demontaż 
istniejących wiat śmietnikowych, wykonanie dokumentacji zagospodarowania 
terenu, uporządkowanie terenu po inwestycji. 
Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł 
 

 

 



  Wybrane projekty: 

• ALEJE 
Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury parkingowej oraz remont chodnika 
prowadzącego do klatek wejściowych 
 

Opis Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodnika – ok. 85 m2 (wymiana 
nawierzchni na kostkę brukową) oraz utwardzenie terenu płytami typu „Jomb” (ok. 
105 m2). 
 
Szacunkowy koszt: 58 300,00 zł 
 

• BRODWAY 
 

Tytuł projektu: Miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla Morcinka 
 

Opis :Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych (w tym miejsca dla osób 
niepełnosprawnych) z nawierzchni rozbieralnej. Ilość miejsc postojowych zostanie 
określona projektem wykonawczym. 
 
Szacunkowy koszt: 307 769,25 zł 
 

 

 

 



  Wybrane projekty: 
• GOŁONÓG 
Tytuł projektu: Nowoczesny, bezpieczny i rozwojowy plac zabaw oraz siłownia 
plenerowa 
 

Opis Projekt zakłada budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na terenie 
istniejącego placu zabaw. W ramach projektu wykonane zostanie uporządkowanie 
terenu, montaż urządzeń zabawowych: zestaw zabawowy dla dzieci młodszych, 
zestaw zabawowy dla dzieci starszych, kiwak sprężynowy, piaskownica, karuzela 
obrotowa, huśtawka podwójna z siedziskami kubełkowymi, huśtawka bocianie 
gniazdo, dwie huśtawki podwójne, zestaw gimnastyczny, zestaw rekreacyjny, kolejka 
linowa; wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piaskowej) pod urządzeniami 
zabawowymi; montaż czterech urządzeń do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową 
z kostki betonowej, elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady); 
wykonanie ogrodzenia placu zabaw. W kosztach projektu ujęto wykonanie 
dokumentacji zagospodarowania terenu. 
 
Szacunkowy koszt: 302 500,00 zł 
 

Tytuł projektu: Auto-Stop 
 

Opis :Projekt zakłada montaż progu zwalniającego w rejonie budynków przy ul. 
Cedlera 2 i Cedlera 3. 
 
Szacunkowy koszt: 4 500,00 zł 
 

 

 

 



  Wybrane projekty: 
• KASPRZAK 
Tytuł projektu: Rewitalizacja części placu osiedla Hutników 
 

Opis: Projekt dotyczy zagospodarowania placu Hutnika zgodnie z koncepcją 
wypracowaną przez mieszkańców podczas przeprowadzonych konsultacji 
społecznych (do wysokości środków dla dzielnicy). 
 
 
Szacunkowy koszt: 515 356,05 zł 
 

• KUŹNICZKA NOWA 
 

Tytuł projektu: "Rozwój Świetlicy Środowiskowej  w Kuźniczce Nowej" Etap II 
 

Opis: Projekt zakłada montaż doposażenie Świetlicy Środowiskowej  
w Kuźniczce Nowe w następujące elementy: organy Yamacha, sprzęt nagłaśniający, 
projektor multimedialny wraz z ekranem, telewizor, konsolę PS 4 wraz z grami, 
zlewozmywak jednokomorowy, szafę do zabudowy, laptop wraz z 
oprogramowaniem oraz mikrofon bezprzewodowy. 
 
 
Szacunkowy koszt: 42 887,10 zł 
 

 

 

 

 

 

 



  
Wybrane projekty: 

• ŁAZY BŁĘDOWSKIE 
Tytuł projektu: Kontynuacja chodnika 
 

Opis: Projekt zakłada kontynuację rowu wzmocnionego kostką brukową przy ul. Łazy 
Błędowskie od nr 92 w stronę zachodnią (do ul. Wypaleniska). W ramach projektu 
planuje się ułożenie chodnika w zakresie mieszczącym się w środkach dla dzielnicy. 
 
Szacunkowy koszt: 51 420,45 zł 
 

• ŁĘKA 
Tytuł projektu: Spotkajmy się Etap II 
 

Opis: Projekt zakłada realizację II etapu projektu zgłoszonego w ramach II edycji 
Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.W ramach tegorocznego projektu planuje 
się usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wraz z demontażem balustrad z 
kształtowników stalowych oraz sceny, wykonanie barwnej posadzki epoksydowo-
poliuretanowej z wypełnieniem kwarcowym, wykonanie ogrodzenia z paneli 
stalowych ocynkowanych oraz wykonanie podium (sceny) dla orkiestry. Projekt 
zlokalizowany na terenie OSP Łęka. 
 
Szacunkowy koszt: 70 576,95 zł 
 

 

 

 

 

 

 



  Wybrane projekty: 
  

• ŁĘKA (projekty dodatkowe w nagrodę za frekwencję) 
Tytuł projektu: Wypoczywaj aktywnie 
 

Opis: Projekt zakłada montaż dwóch podwójnych urządzeń sportowych do siłowni 
zewnętrznej wraz z podbudową z kostki betonowej oraz regulaminem siłowni, 
montaż dwóch punktów świetlnych tj. słup, wysięgnik, oprawa LED, montaż 
elementów małej architektury tj. 8 szt. ławostołów betonowo-drewnianych oraz 2 
szt. koszy betonowych z wkładem metalowym. Dodatkowo w ramach projektu 
przygotowana zostanie dokumentacja zagospodarowania terenu. Projekt 
zlokalizowany na terenie OSP Łęka. 
Szacunkowy koszt: 70 500,00 zł 
 
Tytuł projektu: Edukacja integracyjna - dobrem naszej dzielnicy 
 

Opis: Projekt zakłada zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem do 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęce. 
 
Szacunkowy koszt: 8 500,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Wybrane projekty: 
  

• ŁĘKNICE 
Tytuł projektu: Zespół rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Łęknice 
 

Opis: Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej 
wraz z podbudową, montaż małej architektury tj. sześciu ławek betonowo-
drewnianych, dwóch koszy betonowych oraz dwóch stojaków na rowery. 
Dodatkowo wykonana zostanie niwelacja i utwardzony zostanie teren siłowni 
zewnętrznej (żwirem). Zamontowane zostaną także cztery punkty świetlne. 
Dodatkowo przygotowana zostanie dokumentacja zagospodarowania terenu. 
Projekt zlokalizowany na terenie SM Lokator. 
 
Szacunkowy koszt: 133 280,00 zł 
 
Tytuł projektu: Aktywnie z Biblioteką 
 

Opis: Projekt zakłada doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej. W 
ramach zadania planuje się zakup książek tradycyjnych i audiobooków, zakup sprzętu 
multimedialnego, zakup mebli (stoliki, fotele obrotowe), zakup komputerowych 
programów edukacyjnych, filmów edukacyjnych, bajek dla dzieci oraz zakup gier 
planszowych. 
 
Szacunkowy koszt: 42 200,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Wybrane projekty: 
  

• ŁĘKNICE 
Tytuł projektu: Doposażenie boiska sportowego 
 

Opis: Projekt zakłada montaż piłkochwytów z dwóch stron boiska do gry w 
siatkówkę i koszykówkę (ok. 48 mb) oraz montaż małej architektury tj. dwóch 
stojaków na rowery. 
 
Szacunkowy koszt: 17 400,00 zł 
 

• ŁOSIEŃ  
Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców ulicy Ząbkowickiej poprzez 
zamontowanie nowych LED-owych źródeł oświetlenia ulicy 
 

Opis: Projekt zakłada zakup oraz montaż nowych opraw oświetleniowych LED na ul. 
Ząbkowickiej. W ramach projektu planuje się zakup 30 sztuk opraw LED. 
 
Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Wybrane projekty: 
  

•  ŁOSIEŃ  
Tytuł projektu: Wyposażenie pracowni szkolnej do zajęć językowych 
 

Opis: Projekt zakłada doposażenie placówki w cyfrową pracownię językową.  
W ramach projektu planuje się wyposażyć pracownię językową w słuchawki z 
mikrofonami, centralną jednostkę systemu, monitor dotykowy LED 17’’, tablet 10’’, 
router WI-FI, wzmacniacz dźwięku, głośniki, okablowanie, oprogramowanie oraz 
meble. W ramach projektu planuje się prowadzenie naukę języków obcych, które 
realizowane będą przez nauczycieli w ramach wolontariatu. 
Szacunkowy koszt: 36 000,00 zł 
 

Tytuł projektu: Doposażenie Świetlicy 
 

Opis: Projekt zakłada doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Łośniu  
w stoły mobilne składane (6 sztuk), stół do gry w tenisa stołowego oraz ekran 
ręcznie rozwijany ze statywem. 
Szacunkowy koszt: 9 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Składany zestaw ogrodowy 
 

Opis: Projekt zakłada zakup 12 zestawów ogrodowych tj. stół z dwoma ławkami. 
Projekt zlokalizowany na terenie OSP Łosień. 
Szacunkowy koszt: 5 400,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Wybrane projekty: 
  

•  MANHATTAN 
Tytuł projektu: Sportowa wyprawka 
 

Opis: Projekt dotyczy zakupu sprzętu sportowego: m.in. piłki do koszykówki, 
siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, sprzęt do pływania, badmintona, zestaw do 
Unihokeja. Ze sprzętu korzystać będzie społeczność szkolna oraz mieszkańcy 
korzystający z zaplecza sportowego przy Zespole Szkół nr 2.  
 
Szacunkowy koszt: 55 485,00 zł 
 

Tytuł projektu: Zielony skwerek na Leśnej 
 

Opis: Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w karuzelę okrągłą i 
huśtawkę podwójną, montaż dwóch stojaków rowerowych, wykonanie nawierzchni 
bezpiecznej (piaskowej) pod nowo zabudowanymi urządzeniami zabawowymi, 
nasadzenie roślinności ozdobnej (drzewka i krzewy), montaż elementów małej 
architektury (ławki i betonowe kosze na odpady), montaż latarni parkowych, 
wymianę nawierzchni istniejących chodników na kostkę betową (ok. 150 m2).  
Szacunkowy koszt: 137 800,00 zł 
 

 



  Wybrane projekty: 
  

•  MANHATTAN 
Tytuł projektu: Aktywny Manhattan 
 

Opis: Projekt dotyczy doposażenie filii biblioteki poprzez: zakup książek i 
audiobooków , gier i zabawek edukacyjnych dla dzieci, sprzętu elektronicznego 
(m.in. rzutnik, ekran, uchwyt na projektor, aparat fotograficzny) wyposażenia 
(wieszaki mobilne, regały na audiobooki), organizację spotkań autorskich, 
warsztatów i projektów edukacyjnych.  
 
Szacunkowy koszt: 95 500,00 zł 
 

Tytuł projektu: Siłownia pod chmurką przy ul. Leśnej 
Opis: Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej: montaż ośmiu podwójnych 
urządzeń sportowych wraz z podbudową z kostki betonowej, montaż elementów 
małej architektury (ławki, kosze betonowe), nasadzenie drzewek ozdobnych. 
Szacunkowy koszt: 90 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Wyposażenie osiedla w stojaki rowerowe 
Opis: Projekt zakłada montaż stojaków rowerowych. 
 
Szacunkowy koszt: 4 500,00 zł 
 

 

 



  Wybrane projekty: 
  

•  MYDLICE POŁUDNIOWE 
Tytuł projektu: „PAM” – Plac Aktywności Mieszkańca – etap I 
 

Opis: Projekt dotyczy utworzenia placu aktywności mieszkańca. W kosztach ujęto 
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanie alejek z kostki 
brukowej (powierzchnia ok. 2400 m2), instalację lamp oświetleniowych, montaż 
stolików szachowych/rekreacyjnych, ławek i koszy na odpady oraz przeprowadzenie 
konsultacji z mieszkańcami.  
 
Szacunkowy koszt: 569 574,75 zł 
 

• MYDLICE PÓŁNOCNE 
Tytuł projektu: Doposażenie placu zabaw 
Opis: Projekt zakłada wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu; montaż 
urządzeń zabawowych typu: huśtawka „Piotr 2 bocianie gniazdo”, zestaw „pociąg”, 
huśtawka „rodeo max”, karuzela krzyżowa „Jaś”, huśtawka sprężynowa BMX, zestaw 
gimnastyczny „poligon sześciokąt”; montaż elementów małej architektury (stołu do 
gry w szachy oraz dwóch ławek), wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej 
pod zestawem gimnastycznym oraz huśtawką bocianie gniazdo, rozbudowanie 
ogrodzenia.  
 
Szacunkowy koszt: 95 000,00 zł 
 

 

 

 

 



  Wybrane projekty: 
  

 

• MYDLICE PÓŁNOCNE 
 

Tytuł projektu: Plac rekreacji i zabawy dla dzieci, rodziców oraz seniorów – przy  ul. 
Sienkiewicza, pomiędzy budynkami nr 6a oraz 10 
Opis: Projekt zakłada wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu, prace 
porządkowe, tj. demontaż istniejących urządzeń zabawowych, przestawienie 
ogrodzenia; montaż urządzeń zabawowych typu: zestaw zabawowy „Pionier A”, 
huśtawka podwójna (2 szt.), piaskownica „Malwa”, karuzela „Trzmiel”, tablica do 
rysowania kredą, stół do gry w szachy; montaż czterech podwójnych urządzeń 
sportowych do siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) wraz z wykonaniem podbudowy 
z kostki betonowej pod urządzeniami sportowymi; montaż trzech urządzeń 
sportowych do siłowni zewnętrznej (dla dzieci) wraz z wykonaniem podbudowy z 
kostki betonowej pod urządzeniami sportowymi; montaż elementów małej 
architektury (ławki, kosze na odpady), wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod 
zestawem zabawowym  oraz huśtawkami, budowę oświetlenie placu wraz z 
podłączeniem do instalacji oświetlenia ulicznego (2  lampy), montaż systemu 
monitoringu wizyjnego przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej.  
 
Szacunkowy koszt: 250 000,00 zł 
 

 

 

 

 



  Wybrane projekty: 
  

 

• MYDLICE PÓŁNOCNE 
 

Tytuł projektu: Remont chodnika przy ulicy Sienkiewicza, między budynkami 
Sienkiewicza 6, Sienkiewicza 12 
 
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu chodnika (wykonanie nawierzchni z 
kostki brukowej ok. 85 m2).  
Szacunkowy koszt: 23 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Asfaltowe przejście do centrów handlowych 
 
Opis: Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni ok. 80 m2 warstwą asfaltobetonową.  
Szacunkowy koszt: 21 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Żyjmy zdrowo 
Opis: Projekt zakłada organizację osiedlowych pikników w trzech odsłonach 
tematycznych: „nie daj się chorobom: układu krążenia i serca, cukrzycy i 
nowotworom” mających na celu promowanie zachowań pro – 
zdrowotnych.  Organizację pikników proponuje się zlecić organizacji pozarządowej w 
ramach otwartego konkursu ofert. 
Szacunkowy koszt: 10 000,00 zł 
 
 

 

 

 

 



  Wybrane projekty: 
 

 
 

• OKRADZIONÓW 
 

Tytuł projektu: Siłownia zewnętrzna na terenie placu szkolnego 
Opis: Projekt zakłada montaż siedmiu podwójnych urządzeń do siłowni 
zewnętrznej  wraz z podbudową z kostki brukowej oraz regulaminem siłowni. W 
ramach projektu wykonana zostanie także dokumentacja zagospodarowania terenu.  
Szacunkowy koszt: 73 420,00 zł 
 

• OSIEDLE MŁODYCH HUTNIKÓW 
Tytuł projektu: Remont nawierzchni chodników  na Osiedlu Młodych Hutników  - 
kontynuacja 
Opis: Projekt zakłada remont nawierzchni chodników. W ramach zadania 
wymienionych zostanie ok. 667,5 m² chodników, które wykonane zostaną z kostki 
brukowej na podbudowie cementowo-piaskowej. Dodatkowo w ramach projektu 
przygotowana zostanie dokumentacja techniczna.  
Szacunkowy koszt: 170 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej miejscem przyjaznym 
mieszkańcom Osiedla Młodych Hutników 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej na 
Osiedlu Młodych Hutników w dodatkowe pozycje książkowe oraz audiobooki. 
Dodatkowo zakupione zostaną urządzenia oraz nośniki elektroniczne (m.in. laptop, 
projektor multimedialny, telewizor, konsola do gier), regały i meble dla dorosłych i 
dzieci. Szacunkowy koszt: 50 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• REDEN 
Tytuł projektu: Remont ciągów komunikacji pieszej oraz wykonanie placu zabaw  w 
rejonie ul. Reymonta i Kopernika 
Opis: 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.  
Szacunkowy koszt: 400 000,00 zł 
 

• REDEN-ADAMIECKI 
Tytuł projektu: Remont chodników przy przychodni “Merkury” i przedszkolu nr 20  i 
budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców 
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.  
Szacunkowy koszt: 445 200,00 zł 
 

 

 

 

 

 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• RUDY 
 

Tytuł projektu: Siłownia pod chmurką - urządzenia do siłowni zewnętrznej z 
podbudową 
Opis: Projekt zakłada montaż czterech podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej 
wraz z podbudową z kostki brukowej oraz regulaminem siłowni. W ramach projektu 
wykonana zostanie także dokumentacja zagospodarowania terenu .  
 
Szacunkowy koszt: 45 000,00 zł 
 

• STARA DĄBROWA 
Tytuł projektu: Remont chodnika przy  ul. Starzyńskiego 
Opis: Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodnika poprzez 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wymianę obrzeży i krawężników, wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa. Przewiduje się zawężenie 
chodnika do szerokości 1,5m.  
 
Szacunkowy koszt: 70 000,00 zł 
 
 
 

 
 

 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• STARY GOŁONÓG 
 

Tytuł projektu: Place zabaw i mała wspólna przestrzeń – Stary Gołonóg 
 
Opis: Projekt zakłada  budowę  placu zabaw wewnątrz osiedla pomiędzy blokami 
przy ul. III Powstania Śląskiego 6, Al. J. Piłsudskiego 44, ul. Tysiąclecia 7 na 
powierzchni około 300 m2:wykonanie nawierzchni bezpiecznej (syntetycznej) na 
terenie placu zabaw; montaż urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy np. 
„Pionier B”, zestaw zabawowy np. Dwie Baszty, dwie huśtawki podwójne, huśtawka 
ważka na sprężynie, dwa kiwaki, domek np.”Lolek”; montaż elementów małej 
architektury, tj. ławek i koszy na odpady oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw; 
doposażenie placu zabaw w pobliżu Przedszkola nr 13 poprzez montaż 2 szt.  siedzisk 
oraz stolika do piaskownicy, tablicy do rysowania kredą, kosza na odpady (np. Miś), 
wymianę tablicy kosza do gry w koszykówkę znajdującego się pomiędzy placem 
zabaw a Przedszkolem nr 13, montaż wiaty śmietnikowej przy węźle ciepłowniczym; 
remont nawierzchni chodnika ( wymiana na kostkę brukową nawierzchni ok. 25 m2), 
remont schodów terenowych (2 szt.), placu na wysokości trzepaka (w tym zwężenie 
do wymiarów 3 m x 5m), montaż 5 ławek parkowych, słupków zabezpieczających (3 
szt.) przy bloku na ul. III Powstania Śląskiego 2 (od strony podwórka).  
 
 
Szacunkowy koszt: 318 200,00 zł 
 

 

 

 

 

 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• STASZIC 
 

Tytuł projektu: Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu 
Opis: Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej 
wraz z podbudową z kostki brukowej, montaż elementów małej architektury (ławki, 
kosz na odpady), wykonanie ogrodzenia siłowni zewnętrznej oraz nasadzenie 
żywopłotu przy zboczu górki „saneczkarskiej”.  
Szacunkowy koszt: 80 350,00 zł 
 

•STRZEMIESZYCE MAŁE 
 

Tytuł projektu: Chodź na Zakawie nie idąc po trawie 
Opis: Projekt zakłada budowę chodnika przy ulicy Zakawie. W ramach projektu 
planuje się budowę ok. 430 m² (ok. 286 mb) chodnika z kostki brukowej.  
 
Szacunkowy koszt: 113 011,50 zł 
 

 

 

 

 

 

 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• STRZEMIESZYCE WIELKIE 
 

Tytuł projektu: Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 
Opis: Projekt zakłada wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni 
poliuretanowej. Dodatkowo w ramach projektu planuje się także montaż  czterech 
koszy do gry w koszykówkę, dwóch bramek do piłki nożnej, montaż piłkochwytów 
od strony hali gimnastycznej i ul. Sportowej. Projekt przewiduje także demontaż 
istniejących ławek oraz montaż czterech ławek betonowo-drewnianych oraz dwóch 
koszy betonowych. W ramach projektu przewidziane jest także uporządkowanie 
terenu po inwestycji oraz wykonanie dokumentacji.  
Szacunkowy koszt: 383 600,00 zł 
 
Tytuł projektu: Dostosowanie przejścia pomiędzy  ul. J. Majewskiego a Ofiar Katynia  
do ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów mechanicznych 
Opis: Projekt zakłada poszerzenie przejścia pomiędzy ul. J. Majewskiego a ul. Ofiar 
Katynia. W ramach projektu planuje się poszerzenie istniejącego ciągu o 2m co daje 
łącznie ok. 200 m² powierzchni do dobudowy. Dobudowa wykonana zostanie z 
kostki brukowej.  
 
Szacunkowy koszt: 65 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• STRZEMIESZYCE WIELKIE 
Tytuł projektu: Montaż progów zwalniających 
Opis: Projekt zakłada montaż dwóch progów zwalniających na ulicy Ofiar Katynia 
pomiędzy budynkami nr 82 i 80 oraz 71 i 69.  
Szacunkowy koszt: 9 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Dostosowanie przejścia pomiędzy  ul. J. Majewskiego a Ofiar Katynia  
do ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów mechanicznych 
Opis: Projekt zakłada poszerzenie przejścia pomiędzy ul. J. Majewskiego a ul. Ofiar 
Katynia. W ramach projektu planuje się poszerzenie istniejącego ciągu o 2m co daje 
łącznie ok. 200 m² powierzchni do dobudowy. Dobudowa wykonana zostanie z 
kostki brukowej.  
Szacunkowy koszt: 65 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2  w 
Strzemieszycach Wielkich 
Opis: Projekt zakłada doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2. W 
ramach projektu planuje się montaż metalowych urządzeń zabawowych tj. drążek 
gimnastyczny, kiwak „hipopotam”, huśtawka sprężynowa dla czterech osób, 
urządzenie linarne „choinka” oraz poręcze gimnastyczne. Dodatkowo planuje się 
montaż ławki betonowo-drewnianej oraz trzech ławostołów. W ramach projektu 
wykonana zostanie także bezpieczna żwirowa nawierzchnia pod urządzeniem 
linarnym oraz wykonana zostanie dokumentacja techniczna. 
Szacunkowy koszt: 45 000,00 zł  



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• ŚRÓDMIEŚCIE 
Tytuł projektu: Budowa ogólnodostępnej siłowni  na Oś. Struga 
Opis: Projekt zakłada montaż sześciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej 
wraz z wykonaniem podbudowy z kostki betonowej oraz elementów małej 
architektury (ławki, kosze).   
Szacunkowy koszt: 74 500,00 zł 
 
Tytuł projektu: Nasza, lepsza biblioteka – dofinansowanie Biblioteki Głównej MBP w 
Dąbrowie Górniczej 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Biblioteki Głównej MBP poprzez zakup książek.   
Szacunkowy koszt: 70 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Plac zabaw „Marzenie dziecka” 
Opis: Projekt zakłada budowę placu zabaw: zestaw sprawnościowy, karuzela, dwie 
huśtawki podwójne, zestaw gimnastyczny, urządzenie linearne, zjeżdżalnia, trzy 
kiwaki sprężynowe, piaskownica; montaż elementów małej architektury (ławki, 
kosze na odpady), nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi oraz 
ułożenie trawy z rolki na pozostałej powierzchni placu zabaw. W kosztach projektu 
ujęto uporządkowanie terenu (zerwanie nawierzchni asfaltowej), ogrodzenie placu 
zabaw oraz wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu. . 
Szacunkowy koszt: 134 600,00 zł 



  
Wybrane projekty: 

 
 

 
 

 

 

•ŚRÓDMIEŚCIE 
 

Tytuł projektu: Aktywny wypoczynek dla całej rodziny 
Opis: Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej: montaż sześciu podwójnych 
urządzeń sportowych wraz z podbudową z kostki betonowej pod urządzeniami, 
elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady). W kosztach ujęto 
uporządkowanie terenu (zerwanie nawierzchni asfaltowej), wykonanie 
dokumentacji zagospodarowania terenu.  
Szacunkowy koszt: 75 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: Bezpieczeństwo, ład, kształtowania społeczeństwa obywatelskiego 
Opis: Projekt zakłada utwardzenie parkingu płytami typu „Jomb” (ok.125 m2) oraz 
montaż lamp oświetleniowych (3 szt.).  
  
Szacunkowy koszt: 55 000,00 zł 
 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• TRZEBIESŁAWICE 
 

Tytuł projektu: Doposażenie i remont sali głównej  w Remizie OSP Trzebiesławice  
Opis: Projekt zakłada doposażenie sali głównej w Remizie OSP w 12 szt. składanych 
stołów, 80 szt. krzeseł, 12 szt. żyrandoli punktowych oraz 4 szt. żyrandoli 
czteropunktowych. Projekt zlokalizowany na terenie OSP Trzebiesławice.  
Szacunkowy koszt: 25 280,00 zł 
 
Tytuł projektu: Remont schodów oraz toalet  w Remizie OSP 
Opis: Projekt zakłada położenie płytek na schodach, pomieszczeniu na parterze oraz 
półpiętrach, montaż balustrad przy schodach, wymianę drzwi do wieży, wymianę 3 
szt. drzwi do kabin w toaletach na parterze i I piętrze (wymiana skrzydeł 
drzwiowych), wymianę 5 szt. muszli klozetowych, wymianę 4 szt. umywalek z 
postumentem oraz wymianę drwi wejściowych do toalet na parterze. Projekt 
zlokalizowany na terenie OSP Trzebiesławice.  
 
  
Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł 
 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• TRZEBIESŁAWICE 
 

Tytuł projektu: Nowe ławki na placu strażackim 
Opis: Projekt zakłada montaż 3 szt. ławek betonowo-drewnianych. Projekt 
zlokalizowany na terenie OSP Trzebiesławice.  
 
Szacunkowy koszt: 2 400,00 zł 
 
Tytuł projektu: Remont małej sali w Remizie OSP 
Opis: Projekt zakłada położenie płytek podłogowych w małej Sali Remizy OSP, 
wykonanie obniżenia sufitu z płyt kartonowo-gipsowych, położenie gładzi gipsowych 
wraz z malowaniem ścian oraz montaż drzwi wejściowych. Dodatkowo sala 
doposażona zostanie w 2 szt. składanych stołów, 6 szt. żyrandoli, 4 szt. karniszy. 
Projekt zlokalizowany na terenie OSP Trzebiesławice.  
  
Szacunkowy koszt: 30 000,00 zł 
 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• TUCZNAWA-BUGAJ-SIKORKA 
Tytuł projektu: Doposażenie placu zabaw na Sikorce 
Opis: Projekt zakłada doposażenie placu zabaw na Sikorce. W ramach projektu 
planuje się montaż metalowych urządzeń zabawowych tj. urządzenia ruchowego 
„Żółw wersja II” oraz karuzeli „Trzmiel”. Dodatkowo planuje się montaż małej 
architektury tj. dwóch ławek betonowo-drewnianych, wykonanie bezpiecznej 
żwirowej nawierzchni pod urządzeniem ruchowym oraz montaż podwójnego 
urządzenia do siłowni zewnętrznej wraz z podbudową z kostki brukowej.   
Szacunkowy koszt: 30 300,00 zł 
Tytuł projektu: Budowa elementów siłowni i trybun sportowych 
Opis: Projekt zakłada montaż 3 podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej, 
montaż trybuny sportowej na 50 miejsc, zakup bramek przenośnych do piłki nożnej 
oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Projekt zlokalizowany będzie na terenie 
Klubu Sportowego UKS Zagłębiak Tucznawa.  
 Szacunkowy koszt: 123 591,00 zł 
Tytuł projektu: Bogata szkoła dla twórczego ucznia 
Opis: Projekt zakłada doposażenie Szkoły Podstawowej nr 23. W ramach projektu 
planuje się zakup cyfrowego pianina, 15 sztuk dzwonków chromatycznych, zakup 
instrumentów perkusyjnych, keyboardu oraz telewizora LED. Zgodnie z pismem 
dyrekcji placówki zajęcia odbywać się będą w godzinach pozalekcyjnych oraz w 
godzinach i dniach odpowiadających mieszkańcom.  
 Szacunkowy koszt: 10 600,00 zł 
 

 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• TWORZEŃ 
 

Tytuł projektu: Modernizacja boiska przy  Szkole Podstawowej nr  11 
Opis: Projekt zakłada modernizację boiska sportowego poprzez wykonanie boiska 
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z montażem wyposażenia – 
bramki, kosze, słupki do gry w siatkówkę. W kosztach ujęto wykonanie dokumentacji 
zagospodarowania terenu.  
   
Szacunkowy koszt: 213 840,00 zł 
 

•UJEJSCE 
 

Tytuł projektu: Ujejska Strefa Ruchu  
Opis: Projekt zakłada montaż pięciu podwójnych urządzeń do siłowni zewnętrznej 
wraz z podbudową z kostki betonowej, montaż pięciu ławek betonowo-
drewnianych, czterech koszy betonowych, wykonanie nawierzchni chodników z 
betonowej kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.  
 
   
Szacunkowy koszt: 150 679,08 zł 
 

 

 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• ZĄBKOWICE 
 

Tytuł projektu: Remont chodników i drogi wraz z dojściami do budynków na osiedlu 
przy ulicy Rapackiego: 8 ,10, 12, 14, 16 i Chemiczna: 1A, 1B, 3A, 3B, 3, 5, 7, 9 
Opis: Projekt zakłada remont chodników oraz drogi w rejonie ulic Rapackiego i 
Chemicznej. W ramach projektu przewiduje się zmodernizować powierzchnię ok. 1 
500 m² (wykonanie powierzchni z kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężnika).   
Szacunkowy koszt: 315 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: "Z BABCIĄ NA FEJSIE" - WPROWADŹ SWOICH DZIADKÓW W 
CYFROWY ŚWIAT zakup tabletów dla Gimnazjum nr 9 im. M. Składowskiej-Curie 
 
Opis: Projekt zakłada zakup 30 szt. tabletów wraz z oprogramowaniem Windows. W 
ramach szkolnego wolontariatu przewiduje się także działania mające na celu 
zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych. W ramach projektu planuje 
się zatem prowadzenie szkoleń grupowych i indywidualnych m.in. dla seniorów.    
Szacunkowy koszt: 60 000,00 zł 
 

 

 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• ZĄBKOWICE 
 

Tytuł projektu: Zakup zewnętrznej tablicy informacyjnej LED dla PKZ Domu Kultury 
Ząbkowice 
Opis: Projekt zakłada zakup zewnętrznej tablicy informacyjnej LED dla PKZ Domu 
Kultury Ząbkowice.  
Szacunkowy koszt: 11 000,00 zł 
 
Tytuł projektu: "Oświetlenie Świąteczne na ulicy Związku Orła Białego 
 
Opis: Projekt zakłada zakup oraz montaż iluminacji świątecznych na ul. Związku Orła 
Białego. W ramach projektu planuje się zakup i montaż siedmiu sztuk iluminacji.  
 
Szacunkowy koszt: 9 800,00 zł 
 
Tytuł projektu: Usunięcie z chodnika słupa  (naprzeciwko Hallerczyków 17) 
Opis: Projekt zakłada usunięcie z aktualnego usytuowania oraz zmianę lokalizacji 3 
słupów zlokalizowanych przy ul. Hallerczyków 17.  
 
Szacunkowy koszt: 24 000,00 zł 
 

 

 

 



  
Wybrane projekty: 

 
 
 

• ZIELONA-KORZENIEC-DZIEWIĄTY 
 

Tytuł projektu: Przedszkole i Szkoła dla Wszystkich 
Opis: 1. Projekt zakłada wyrównanie i utwardzenie ok. 120 m² drogi dojazdowej 
płytami typu „Jomb”. Dodatkowo w ramach projektu przygotowana zostanie 
dokumentacja techniczna. 
2. Projekt zakłada modernizację placu przed głównym wejściem do przedszkola. W 
ramach projektu przewiduje się zmodernizować ok. 170 m² powierzchni (wykonanie 
powierzchni z kostki brukowej wraz z ułożeniem krawężnika). 
3. Projekt zakłada renowację drogi dojazdowej do obiektów rekreacyjnych przy 
Zespole Szkół nr 1. W ramach projektu przewiduje się zmodernizować ok. 540 m² 
powierzchni (wykonanie powierzchni z kostki brukowej wraz z ułożeniem 
krawężnika). 
4. Projekt zakłada montaż monitoringu na terenie placówek oświatowych tj. Zespołu 
Szkół nr 1 i Przedszkola nr 6 (montaż monitoringu wizyjnego wewnętrznego). 
Dodatkowo projekt obejmuje montaż oświetlenia (dwa słupy, cztery oprawy) oraz 
montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem nawierzchni z 
kostki brukowej wraz z instalacją drugiej furtki w ogrodzeniu placu zabaw na terenie 
Zespołu Szkół nr 1. 
5. Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego na terenie Centrum Sportów 
Letnich i Wodnych w Parku Zielona. W ramach pikniku planuje się organizację 
miejsca  pikniku, wynajęcie oprawy muzycznej, wynajęcie opieki animatorskiej itp..  
Szacunkowy koszt: 327 372,00 zł 
 

 

 

 

 



 
  

Biuro Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Obywatelskiej 
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
tel. 32 295 96 38; 32 295 68 87 
 
 
 
 

www.twojadabarowa.pl 
 

 


