
 

 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW 

Tworzeń   
 dzielnica nr 12 

 
06.10.2014 r. godz. 17.00 
Szkoła Podstawowa nr 11 

Al. J.Piłsudskiego 103 
 
 
 
 www.twojadabrowa.pl 



 

  
Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: 
Zagospodarowanie Osiedla Łączna 

Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 11. Nowe ogrodzenie – nowy 
wizerunek 

Modernizacja placu zabaw przy ul. J. Piłsudskiego – spółdzielnia Sami 
Swoi 

Ścieżka łącząca dzielnice Strzemieszyce Wielkie z Gołonogiem 
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Podsumowanie weryfikacji i 

opiniowania wniosków 

236 złożonych wniosków 
 

•96 wniosków zostało zakwalifikowanych jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•52 wnioski zostały uznane jako niemożliwe do wykonania w 
zaproponowanym kształcie 
 
•81 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia albo 
modyfikacji 
 
•7 wniosków odpadło na etapie weryfikacji formalnej 
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Kwota dla dzielnicy: 211 017,18 zł 

 

Liczba złożonych projektów: 10 

 

Liczba projektów spełniających wymagania formalne: 9 

 
Kwota złożonych projektów: 4 699 000,00 zł  
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Autor:  Krzysztof Płoński, Jan Jankowski 
 
Tytuł:   Wykafelkowanie rampy i schodów; Montaż barierki ochronnej – rampa + schody 
na ul. Łącznej 31 
 
Lokalizacja: budynek przy ul. Łącznej 31 
 
Koszt szacunkowy: 3 500,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada przeprowadzenie prac remontowych budynku przy ul. Łącznej 31.          
W ramach projektu wykonana zostanie nawierzchnia z płytek na podeście i schodach wraz z 
balustradą oraz tynk mozaikowy na ścianach bocznych podestu. 
 

 Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: budynek przy ul. Łącznej 31 
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Autor:  Zbigniew Kulig, Wiesław Banasik 
 
Tytuł:   Zagospodarowanie terenu przy południowej elewacji budynku przy ul. Łącznej 31 
 
Lokalizacja: teren przy budynku ul. Łącznej 31 
 
Koszt szacunkowy: 10 500,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada montaż czterech ławek, koszy na odpady, montaż reflektora 
halogenowego z czujką ruchu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod ławkami. 
 
 

Opinia: Projekt możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: budynek przy ul. Łącznej 31 
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Autor:  Diana Wolak 
 

Tytuł:   Odnowienie i modernizacja korytarzy szkolnych 
 
Lokalizacja:  Szkoła Podstawowa nr 11, Al. J. Piłsudskiego 103 
 
Koszt szacunkowy: 70 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada przeprowadzenie remontu korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej 
nr 11 (przetarcie tynków wraz z naprawą, położenie tynku cementowo-wapiennego, 
malowanie). W kosztach projektu ujęto wykonanie dokumentacji technicznej. 

 
 
 Opinia: Projekt  możliwy do realizacji 
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Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 11; Al.J.Piłsudskiego 103 
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Autor:  Diana Wolak 
 

Tytuł: Bezpieczne boiska-bezpieczne dziecko 
 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 11; Al. J.Piłsudskiego 11 
 
Koszt szacunkowy: 210 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 11 
(wymiana nawierzchni, montaż wyposażenia sportowego).  
 
 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji – koszt modernizacji dwóch boisk przekracza 

wartość środków dla dzielnicy. 
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Lokalizacja: boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 
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Autor: Katarzyna Lemańska 
 
Tytuł:  Wybrukowanie na nowo chodników przy ul. Łącznej 27,25,17,9 
 
Lokalizacja: chodnik przy ul. Łącznej 25,27; chodnik na wysokości budynków przy głównym 
ciągu ul. Łącznej 
 
Koszt szacunkowy:  211 017,18 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada przeprowadzenie remontu nawierzchni chodników (rozbiórka 
istniejącej nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, podbudowa z kruszywa, wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej). Powierzchnia przeznaczona do remontu ok. 754 m2 

 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji – koszt remontu wszystkich chodników 
wskazanych przez wnioskodawcę przekracza wartość środków przyznanych dla dzielnicy. 
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Lokalizacja: chodnik przy ul. Łącznej 25,27; chodnik na wysokości budynków 
przy głównym ciągu ul. Łącznej 
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www.twojadabrowa.pl 

Autor: Kinga Pluta 
 
Tytuł:  Budowa chodnika na ulicy Tworzeń 
 
Lokalizacja: ul. Tworzeń 
 
Koszt szacunkowy:  203 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę jednostronnego chodnika na ul. Tworzeń (na długości ok.600 
m, od przystanku tramwajowego do odcinka istniejącego).  

 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji –  budowa chodnika na całej długości 
przekracza wartość środków dla dzielnicy. 
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Lokalizacja: ul. Tworzeń 
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Autor:  Adrianna Włusek 
 

Tytuł:   Ścieżka komunikacyjna 
 
Lokalizacja: ul. Tworzeń 
 
Koszt szacunkowy:  154 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę chodnika na ul. Tworzeń ( likwidacja i zebranie nadmiaru              
z zieleńca, korytowanie, podbudowa, podsypka cementowo-piaskowa, kostka betonowa, 

krawężniki betonowe). 
 
 Opinia: Projekt częściowo możliwy do realizacji – po uzyskaniu zgody użytkowników 
wieczystych. 
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Lokalizacja: ul. Tworzeń 

*Wytyczenie chodnika nastąpi po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości na realizację projektu  
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Autor:  Adrianna Włusek 
 

Tytuł:   Uspokojenie ruchu 
 
Lokalizacja: ul. Tworzeń 
 
Koszt szacunkowy:  ---------------- 
 
Opis:  Projekt zakłada zapewnienie bezpiecznej prędkości na ul. Tworzeń poprzez montaż  

urządzeń inżynierii drogowej – zastosowanie szykan w ciągu drogi. 
 
 Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji – koncepcja przebudowy infrastruktury drogowej 
planowana jest do realizacji na lata następne. 
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Lokalizacja: ul. Tworzeń 
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Autor:  Iwona Makieła 
 
Tytuł:   Wykonanie ekranu akustycznego w rejonie ul. J.Piłsudskiego od Gwardii Ludowej 

do wjazdu na S1 
 
Lokalizacja: odcinek od ul. Gwardii Ludowej wzdłuż Al. J.Piłsudskiego do ronda 
 
Koszt szacunkowy:  ok. 3 700 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada budowę ok. 400 mb ekranu akustycznego na odcinku od ul. Gwardii 
Ludowej wzdłuż Al. J. Piłsudskiego do ronda prowadzącego do S1. Projekt ten polega na 
zmniejszeniu uciążliwego hałasu spowodowanego coraz większym natężeniem ruchu w tym 

rejonie. 
 
 Opinia: Projekt niemożliwy do realizacji - szacunkowy koszt projektu przekracza kwotę 
przyznaną dla dzielnicy. 
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Lokalizacja: odcinek od ul. Gwardii Ludowej wzdłuż Al.  J.Piłsudskiego do ronda 



 

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 
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