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I SPOTKANIE Z CYKLU DZIELNICOWYCH FORÓW MIESZKAŃCÓW 

TUCZNAWA-BUGAJ-SIKORKA 

 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 23 

Data i godzina: 28.05.2018 r o godz. 17:00 

Prowadzący: Anna Oleksiak 

Liczba uczestników: 1 

 

Liczba zgłoszonych pomysłów: 3 

Link do mapy pomysłów (mapa diagnozy): 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1acyGM-fcAcakEmNJltrN9Qkz8lv-

Dvy5&ll=50.39060965801248%2C19.31171310000002&z=16 

Link do oceny pomysłów: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P5CcwwhrcONVLdylOZv8A4-

A3ZBw6Y81ks4Kq24H3KE/edit#gid=0

 
Przebieg spotkania: (poniżej przykład) 

I. Przedstawienie celu spotkania i zasad na nim obowiązujących. 

II. Przedstawiono pomysły zgłoszone przez mieszkańców wraz z  oceną zgłoszonych 

pomysłów wg wiedzy Animatora. 

III. Pomysły zostały uszeregowane wg priorytetów: 

1. “Bezpieczna dzielnica” - montaż 9 kamer wraz z osprzętem. Monitoring poprawiający 

bezpieczeństwo obiektów i mieszkańców w okolicach OSP Tucznawa. Monitoring ma być 

stacjonarny, monitorowany sygnałem radiowym, umieszczony w OSP Tucznawa  

i nadzorowany przez osoby tam pracujące. Kamery będą umieszczone na budynku OSP 

Tucznawa (6 kamer) i UKS Zagłębiak (3 kamery). W budynku jest dostęp do Internetu.  

 

2. “ Nowoczesna świetlica środowiskowa” -  doposażenie istniejącej świetlicy znajdującej 

się w OSP Tucznawa w sprzęt multimedialny: projektor (1szt.), rzutnik (1 szt.), ekran  

do rzutnika (1 szt.) , laptop (1 szt.), telewizor ok. 55 cali, (1 szt.) + uchwyt do mocowania  

na ścianę, nagłośnienie ( 2 głośnik). Do całego sprzętu należy zabezpieczyć środki  

na potrzebny osprzęt np. : kable, materiały potrzebne do montażu urządzeń. Dodatkowo 

renowacja świetlicy poprzez cyklinowanie parkietu z ewentualnymi naprawami ubytków  

w podłodze, aranżacja sceny wewnątrz budynku OSP Tucznawa - wymiana starych kotar  

na ruchomy parawan lub osłonę ażurową oraz zakup i montaż  2 klimatyzatorów ściennych. 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1acyGM-fcAcakEmNJltrN9Qkz8lv-Dvy5&ll=50.39060965801248%2C19.31171310000002&z=16
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1acyGM-fcAcakEmNJltrN9Qkz8lv-Dvy5&ll=50.39060965801248%2C19.31171310000002&z=16
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P5CcwwhrcONVLdylOZv8A4-A3ZBw6Y81ks4Kq24H3KE/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P5CcwwhrcONVLdylOZv8A4-A3ZBw6Y81ks4Kq24H3KE/edit#gid=0


 

 
rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

 

3.”Aktywna dzielnica 1E ”  - doposażenie placu zabaw na Sikorce w 2 - 3 urządzenia  

do zabaw dla dzieci starszych np. “Tyrolka”, ”Pajęczyna duża” do wspinania. Doposażenie 

siłowni pod chmurką na Sikorce w jedno urządzenie siłowe podwójne. 

4.”Aktywna dzielnica 1 C ” -  renowacja kręgu tanecznego znajdującego się przed OSP 

Tucznawa. Wymiana nawierzchni na kostkę brukową. Renowacja mini sceny znajdującej się 

również przed budynkiem. Nowe barierki, zadaszenie na całej szerokości sceny, nowe 

ogrodzenie  otaczające scenę. Jeżeli nie wystarczy środków na całą realizację modernizacji 

lub z przyczyn technicznych nie uda się jej przeprowadzić to priorytetem w tym punkcie jest 

wymiana nawierzchni kręgu tanecznego. 

 

5. “ Aktywna dzielnica 1 D” - zakup ławek (2 szt.) oraz stolika szachowego (1 szt.)  przed 

budynek OSP Tucznawa. 

 

(Zdjęcie przedstawia miejsce, w którym mają stanąć ławki i stolik szachowy - widniejący plac 

zabaw zostanie przeniesiony w miejsce za OSP Tucznawa). 

 



 

 
rojekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

  

IV. Pomysły zostały uszeregowane według priorytetów (pod względem rozwiązania  

problemów oraz najistotniejszych potrzeb w dzielnicy). Realizacja pomysłów ma występować 

w w/w kolejności do realizacji całej kwoty tj. 172 766,10 zł. przypadającej w  DBP 2.0  

na dzielnicę  Tucznawa  - Bugaj - Sikorka. 

V. Podczas omawiania przebiegu projektowania Animator zwrócił uwagę na brak możliwości 

stworzenia monitoringu w dzielnicy Tucznawa - Bugaj - Sikorka dołączonego do monitoringu 

miejskiego z powodu braku możliwości technicznych jakimi w tej chwili dysponuje Straż 

Miejska w Dąbrowie Górniczej. 

VI. Podczas projektowania oraz wizji lokalnej na terenie OSP Tucznawa wyznaczono 

poniższe wytyczne projektowe do weryfikacji:  

- System kamer z całym osprzętem (9 kamer z systemem monitorującym), który 

poprawi bezpieczeństwo w dzielnicy. Monitoring powinien objąć teren przed OSP 

Tucznawa, UKS Zagłębiak, nowy plac zabaw który powstanie za remizą. Obraz ma 

być rejestrowany na urządzeniu lokalnym.  

- Cyklinowanie i odnowienie parkietu w sali OSP Tucznawa – uzyskano rysunek rzutu 

sali - postulowany jest również montaż klimatyzacji, ale wycenę jej musi 

przeprowadzić firma specjalizująca się w systemach klimatyzacji, która oszacuje ile 

urządzeń i jakiej jakości trzeba zainstalować na takiej powierzchni, żeby spełniały 

swoje funkcje chłodzące. 

- parawany lub ażurowe przepierzenia, wolnostojące, które zastąpią stare kotary 

wiszące na scenie OSP Tucznawa, łączna długość ok.10 m, wysokość ok. 2 - 2,2m  

 
(przykładowy parawan) 

- Zrezygnowano z zakupu laptopa, który był wymieniony w punkcie 2 jako element 

doposażenia świetlicy. Pozostałe ustalenia z tego punktu pozostały bez zmian. 

- 2- 3 urządzenia zabawowe na plac zabaw dla starszych dzieci np. tyrolka, pajęczyna 

do wspinaczki. 

- Podwójne urządzenie do siłowni pod chmurką na Sikorce (ponieważ jest to 

doposażenie istniejącej już siłowni to musi być to urządzenie inne niż 

dotychczasowe). 

- Renowacja mini sceny oraz kręgu tanecznego. Ze względu na brak dokumentacji 
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technicznej obiektu może być problem z realizacją pomysłu w tym zakresie 

remontu sceny. W przypadku gdy wystarczy środków w bieżącej edycji – możliwa 

ewentualnie wymiana nawierzchni na kostkę brukową i ogrodzenia. Do wyceny.  

 

- Ustalono, że rezygnujemy z pomysłu dotyczącego doposażenia w urządzenie siłowe 

siłowni pod chmurką na terenie UKS Zagłębiak ze względu na przeniesienie jej 

zasobów na teren powstającego placu zabaw za OSP Tucznawa. 

 

- Wszystkie  pomysły spełniają zasadę ogólnodostępności. 

 

 

 

Następne spotkanie – wrzesień 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


