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I SPOTKANIE Z CYKLU DZIELNICOWYCH FORÓW MIESZKAŃCÓW 

ZĄBKOWICE 

 

Miejsce: Dom Kultury w Ząbkowicach 

Data i godzina: 24.05.2018 r o godz. 17:00 

Prowadzący: Anna Oleksiak 

Liczba uczestników: 10 

 

 

Liczba zgłoszonych pomysłów: 7 

Link do mapy pomysłów (mapa diagnozy): 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1c1fBty0b-

oNX8DJMdf9zBEXV_xrftD3Y&ll=50.371684690646134%2C19.26693499999999&z=16 

 

Link do oceny pomysłów: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DJwQ4b3-

3ZKWXrT8t9BpS7GW33Wow5KHjb6S3AEuSEU/edit#gid=0

 
Przebieg spotkania:  

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. “Informacja o zanieczyszczeniach” - mieszkańcy oczekują wyświetlania bieżących 

informacji o zanieczyszczeniach powietrza w dzielnicy Ząbkowice na tablicy 

umieszczonej przed Domem Kultury w Ząbkowicach. Ponieważ istniejąca tablica , 

która wyświetla informację o imprezach artystycznych i innych wydarzeniach nie jest 

w stanie obsługiwać dodatkowych danych, mieszkańcy zadecydowali o zakupie  

i montażu nowej. Tablica ma być zintegrowana bezpośrednio z systemem 

powiadamiającym o zanieczyszczeniach. Dodatkowo ustalono, żeby stworzyć 

kampanię informacyjną w postaci ulotek, które mają dotrzeć do wszystkich 

mieszkańców dzielnicy posiadających piece. Kampania ma dotyczyć zanieczyszczeń 

wywołanych paleniem nieodpowiednich odpadów w gospodarstwach domowych. 

Mieszkańcy chcą uzmysłowić poprzez ulotki jakie są możliwości dofinansowania np. 

do zakupu nowego ekologicznego pieca, umieścić informację i numery telefonów 

gdzie taką pomoc można uzyskać. Akcja informacyjna ma wpłynąć na świadomość 

mieszkańców dzielnicy i pomóc mieszkańcom dotkniętym ubóstwem energetycznym. 

2. “Termo - remont Domu Kultury w Ząbkowicach” - Mieszkańcy oraz Dyrekcja 

Pałacu Kultury w Dąbrowie Górniczej, któremu podlega Dom Kultury w Ząbkowicach  

ustalili, że remont budynku w takiej formie jak został przedstawiony w pomyśle nie 

jest możliwy do realizacji. Generuje zbyt duże koszty, które z DBP 2.0 nie da się 

wykonać. Ponieważ budynek jest ważnym punktem w życiu dzielnicy, mieszkańcy  
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postanowili przeprowadzić remont toalety na parterze. Jest ona ogólnodostępna, 

korzystają z niej wszystkie instytucje działające w Domu Kultury oraz mieszkańcy np. 

czekający na autobus lub przechodzący w okolicy. Dodatkowo mieszkańcy ustalili 

możliwość odnowienia sali widowiskowo – wystawienniczej ale po sprawdzeniu stanu 

technicznego tych pomieszczeń i dachu. Mieszkańcom zależy na tym aby odnowione 

pomieszczenia nie zostały zaraz ponownie zniszczone przez wilgoć czy inne czynniki 

wynikające z złego  stanu technicznego budynku.   

 

Pomiary pomieszczeń wskazanych do odnowienia: 

            
Sala widowiskowo – wystawiennicza - długość 23,80 m, szerokość 11,70 m, 
wysokość 6,45 m. Sala jest w dobrym stanie technicznym wymaga odnowienia 
parkietu przez cyklinowanie oraz malowania ścian.         
Toaleta (długość 1,95 m, szerokość 1,80 m, wysokość 2,75 m). Toaleta do 
generalnego         remontu, kanalizacja sprawna, wymiana sanitariatów.  
Sala po byłej szatni - długość 5,8 m, szerokość 2,9 m, wysokość 3,5 m. Sala do 
malowania, gipsowania  oraz wymiana podłogi (panele lub wykładzina).  

Dokumentacja zdjęciowa do tego punktu: 

- Sala widowiskowo - wystawiennicza. 
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Toaleta na parterz Domu Kultury w Ząbkowicach. 
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Sala po byłej szatni. 
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3.“2B Modernizacja zagospodarowania terenu Osiedla Robotniczego “ Mieszkańcy 

zadecydowali o wykonaniu chodnika łączącego budynek 5A na Osiedlu  Robotniczym  

z terenem w rejonie skwerku. Wykonanie chodnika będzie uzupełnieniem wcześniejszych 

inwestycji realizowanych z DBP. 
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4. “2 C Modernizacja zagospodarowania terenu Osiedla Robotniczego “- mieszkańcy 

chcą obsadzić zielenią teren budynków 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. W wyniku prac 

inwestycyjnych (chodników) została zlikwidowana zieleń, którą mieszkańcy osiedla chcą 

przywrócić. Chodzi o nasadzenie krzewów np. tawuła japońska wzdłuż chodników po jednej  

i drugiej ich stronie. Ilość sadzonek pomysłodawca poda po wyliczeniu odległości w jakich 

mają być posadzone. 
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Miejsca nasadzeń np tawułą japońską. 

5. “2 A Modernizacja zagospodarowania terenu Osiedla Robotniczego “- mieszkańcy 

chcą odnowienia nawierzchni parkingu w rejonie garaży a budynku 5A. Nawierzchnia nie 

nadaje się do użytku, są duże ubytki asfaltu, które wypełniają się wodą. Nowa asfaltowa lub 

wyłożona kostką brukową nawierzchnia poprawi jakość parkowania. Mieszkańcom zależy na 

najtańszej nawierzchni.  
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6. “Zakątek dla aktywnych” - pomysł wykonania siłowni zewnętrznej dla dorosłych  

z 7 podwójnymi urządzeniami do ćwiczeń oraz zakupem dwóch ławek i kosza na śmieci oraz 

obsadzenia zielenią . Mieszkańcy uznali, że siłownie pod chmurką istnieją w pobliżu i nie ma 

konieczności tworzenia kolejnej . W tym przypadku lokalizacja siłowni (działka 2751) jest na 

gruncie, który w miejscowym planie wprost nie przewiduje urządzeń sportu, rekreacji czy też 

obiektów małej architektury Istnieje możliwość odrzucenia pomysłu z tego względu. 

Mieszkańcy drugą lokalizację na powstanie zakątka dla aktywnych w okolicy bloku nr 38 

gdzie jednak jest to samo ryzyko. Miejscowy plan dopuszcza realizację placów zabaw dla 

dzieci, małych trawiastych boisk sportowych, 

Miejsce na siłownię. 
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Alternatywne miejsce na powstanie siłowni wskazane przez mieszkańców. 
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7. “ Uruchomienie świetlicy środowiskowej przy ulicy Sikorskiego 7” - pomysłodawca  

zaproponował stworzenie świetlicy środowiskowej , która będzie świadczyć pomoc dzieciom  

z ulicy Sikorskiego. W tym miejscu już funkcjonowała podobna instytucja, która pomagała 

dzieciom odrabiać lekcje, organizowała zajęcia, wspomagała w ubrania i wyżywienie. 

Miejsce takie jest bardzo potrzebne w tej dzielnicy i pomysł został pozytywnie odebrany 

przez mieszkańców. W tym momencie jest jednak za mało informacji na temat jak ta 

świetlica ma funkcjonować, kto ją poprowadzi. Dlatego  mieszkańcy uznali, że można 

spróbować stworzyć takie miejsce z innych pozabudżetowych środków np. zgłoszenie się do 

fundacji, do Urzędu Miasta z zapytaniem o utworzenie takiej instytucji podległej pod miasto 

lub uzyskanie grantów na taką działalność. Mieszkańcy obawiają się, że inwestycja na 

powstanie takiej świetlicy z jednego DBP 2.0 nie zapewni kontynuacji jej istnienia  

w kolejnych latach. 



  

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

 

*( Oznaczenia 2A, 2B, 2C są odniesieniem do oznaczeń na mapie pomysłów.) 

  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. 428 907,04 zł. przypadającej w  DBP 2.0   

na dzielnicę Ząbkowice. 

Wszystkie pomysły spełniają regułę ogólnodostępności. 

VI. Podczas projektowania wyznaczono poniższe wytyczne:  

- Sprawdzenie ilości gospodarstw mających piece w celu zaplanowania ilości 

materiałów informujących ( ulotki) 

- Przygotowanie wyceny remontu pomieszczeń w Domu Kultury w Ząbkowicach tj. 

toalety na parterze oraz sali kameralnej i sali widowiskowo - wystawienniczej. Można 

się tu odnieść do dokumentów technicznych z komisji sprawdzających stan 

techniczny Domu Kultury w Ząbkowicach. 

- Ponieważ kwota z DBP 2.0 jest wystarczająca na realizację większości pomysłów, 

dlatego mieszkańcy proszą o weryfikację i wycenę wszystkich w/w punktów. 

 

Animator kieruje pytania do Urzędu: 

1. Jaka jest możliwość dla mieszkańców dzielnicy Ząbkowice na zwiększenie ilości 

kontroli gospodarstw domowych posiadających piece przez odpowiednie organy  

np. Straż Miejską? Chodzi o kontrolę jakości opału i jaki jest stan techniczny pieca. 

2. Czy jest możliwość uzyskania dokładnych danych ile gospodarstw domowych  
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w dzielnicy  Ząbkowice zostało skontrolowanych pod kątem opału i jakie 

były efekty tych działań? 

   

 

Następne spotkanie – wrzesień 2018  

 

 


