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Niniejszy raport stanowi składową dokumentu opisującego 18 Dzielnic miasta Dąbrowa Górnicza.
Powstał on w oparciu o spostrzeżenia i opinie mieszkańców, zebrane podczas spotkań warsztatowych
w poszczególnych osiedlach, wywiadów indywidualnych, analizy poszczególnych funkcji oraz usług
działających na terenie osiedla.
Jego celem jest krótka charakterystyka Dzielnicy oraz zebranie danych i wniosków, które mają służyć
mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, radom Dzielnic, radnym rady miejskiej i administracji
samorządowej jako punkt wyjścia do zarządzania Dzielnicą na zasadach współpracy
w rozwiązywaniu problemów i realizacji wyzwań rozwojowych.
Raport składa się z opracowania oraz tzw. diagnoz dla poszczególnych osiedli. Jego kluczową częścią
są odnośniki do internetowej mapy google zawierającej miejsca niebezpieczne, jak również te, o
które należy zadbać w pierwszej kolejności. Zawarto w nim również wypracowane priorytetowe
obszary dla procedury Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.
Raport jest efektem współpracy między: mieszkańcami, animatorami oraz Wydziałem Organizacji
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. Został przygotowany
w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa w ramach zadania
zleconego przez Gminę Dąbrowa Górnicza w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie. Opiera się na diagnozie dla każdego osiedla, dwóch spotkaniach warsztatowych - po
jednym w każdym z osiedli, warsztacie dzielnicowym oraz dziesięciu wywiadach indywidualnych
z mieszkańcami Dzielnicy. Na obecnym etapie raport stanowi punkt wyjścia do dalszej pracy
z mieszkańcami w poszczególnych Dzielnicach.

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 518 270 597
cao@dg.pl

Strona | 2

Dzielnica Śródmieście
Powierzchnia: 1,63 km2

0,87 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 7 708

6,9 % mieszkańców miasta

Dzielnica Śródmieście składa się z 2 osiedli:
● Śródmieście: powierzchnia 1,13 km2, liczba mieszkańców 6 473 1
● Stara Dąbrowa: powierzchnia 0,5 km2, liczba mieszkańców 1 235 2

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica typowo miejska, która stanowi centrum miasta. Na jej terenie znajdują się instytucje
użyteczności publicznej o charakterze ponaddzielnicowym. Do najważniejszych instytucji
należy zaliczyć: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Pałac Kultury Zagłębia, Miejską Bibliotekę
Publiczną, Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Miejski Ośrodek Pracy Twórczej, Halę
Widowiskowo-Sportową Centrum. W Śródmieściu znajdują się tzw. „Fabryka Pełna Życia”,
Plac Wolności oraz historycznie ważna ul. 3-go Maja, które po zakończeniu procesów
rewitalizacyjnych mają stanowić tzw. „serce miasta”.
1
2

Dane na 28.02. 2022
Dane na 28.02.2022

Strona | 3

Dzielnica charakteryzuje się dużym skupiskiem osiedli mieszkaniowych 4-10 piętrowych.
Wyjątek stanowi osiedle Stara Dąbrowa o zabudowie typowo jednorodzinnej.
Dzielnica graniczy z miastem Sosnowiec. Na terenie Dzielnicy znajduje się duży park miejski –
Park Hallera. Ze Śródmieścia można szybko dotrzeć do Pogorii III oraz Parku Zielona. W
Dzielnicy znajduje się największe centrum handlowe – CH Pogoria oraz główny dworzec
kolejowy PKP, przy którym powstaje Centrum Przesiadkowe. Aktualnie w Dzielnicy trwają
przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych mających na celu wzmocnienie jej
śródmiejskiego charakteru.

2. Komunikacja:
Dzielnica jest bardzo dobrze skomunikowana z innymi miejscami oraz Dzielnicami w mieście,
łatwo można się dostać do innych miejscowości. Przez Dzielnice przebiegają niemalże
wszystkie linie autobusowe oraz linie tramwajowe. Na przystanku autobusowym Dąbrowa
Górnicza Centrum zatrzymują się również dalekobieżne autobusy.
W Dzielnicy znajduje się również główny dworzec PKP, na którym zatrzymują się pociągi
krajowe i międzynarodowe relacji północ-południe. Obecnie przy dworcu powstaje centrum
przesiadkowe oraz tunel drogowy i pieszo-rowerowy, które znacznie ułatwią komunikację w
skali całego miasta. Przebudowie ulega główna arteria miejska wraz z torowiskiem
tramwajowym, które mają na celu ułatwienie poruszania się pieszym i rowerzystom oraz
nadanie Dzielnicy śródmiejskiego charakteru. Dzielnica graniczy również z DK 94, a także
posiada dostęp do trasy S1.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy prosperuje wiele małych sklepów, restauracje, kawiarnie, strefa smaku
na terenie Fabryki Pełnej Życia, sklep Społem, hotel Holiday Inn oraz CH Pogoria.
Charakterystycznym miejscem jest ul. 3 Maja, gdzie zlokalizowane są różne rodzaje usług.
Mieszkańcy mają również do dyspozycji obiekty rekreacyjne i kulturalne. Osoby zamieszkujące
Dzielnicę Śródmieście mogą załatwić zdecydowaną większość spraw na jej terenie. Na terenie
Dzielnicy zlokalizowanych jest większość instytucji o charakterze ponaddzielnicowym takie jak:
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Park Wodny Nemo, Hala Centrum, Pałac Kultury Zagłębia, Miejska Biblioteka Publiczna,
Fabryka Pełna Życia, Miejski Ośrodek Pracy Twórczej, CH Pogoria, Centrum Formy.
Występuje również wiele miejsc umożliwiających aktywność na świeżym powietrzu.
Najważniejszy z nich to Park Hallera oraz mniejszy „Park Śródmiejski”. W Dzielnicy znajdują
się 3 boiska (boiska wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Technicznych, II Liceum
Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”), 4 place zabaw,
3 siłownie plenerowe oraz 2 pływalnie (Nemo, Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”).
4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
✓ Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Dąbrowa Górnicza
✓ Pałac Kultury Zagłębia
✓ Miejski Ośrodek Pracy Twórczej
✓ Miejska Biblioteka Publiczna
✓ Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum”
✓ Muzeum Miejskie „Sztygarka”
✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
✓ II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego
✓ V Liceum Ogólnokształcące im. Kanclerza Zamoyskiego
✓ Zespół Szkół Technicznych
✓ Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
✓ Urząd Dozoru Technicznego
✓ Kopalnia ćwiczebna „Sztygarka”
✓ SANEPID,
✓ Komenda Hufca Związek Harcerstwa Polskiego.

Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
✓ Przedszkole nr 9
✓ Niepubliczny żłobek i przedszkole Stonoga
✓ Świetlica Fundacji „Godne Życie”.
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5. Pozytywne wyróżniki Dzielnicy:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców co ich zdaniem jest
charakterystycznym wyróżnikiem osiedla, co im się w osiedlu najbardziej podoba oraz z jakich jego elementów są
dumni.

✓ Park Hallera,
✓ Dobry dostęp do środków komunikacji publicznej,
✓ Duży dostęp do oferty kulturalnej, restauracji, puby, instytucje publiczne,
✓ Dobrze wyposażona Biblioteka Miejska,
✓ Dwa baseny na terenie osiedla – „Nemo” i Zespół Szkół Zawodowych Sztygarka,
✓ Łatwy dostęp do usług,
✓ Do najważniejszych instytucji w mieście, można dostać się w krótkim czasie.

6. Miejsca, w których mieszkańcy spędzają czas wolny:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców czy w osiedlu są miejsca, w których
lubią spędzać wolny czas? Jeśli nie ma takiego miejsca w osiedlu to staraliśmy się wskazać inne najbliższe osiedle
oraz wskazać miejsce z potencjałem. Kolejne pytanie dotyczyło sposobu spędzania „tam” czasu – Jakie formy
aktywności towarzyszą mieszkańcom, co robią w czasie wolnym? Jakie warunki/elementy/ wyposażenie /atuty
miejsca sprawiają, że czas wolny spędzają właśnie tam? Czy czas ten spędzają grupowo czy indywidualnie?

Wewnątrz Dzielnicy:
✓ Park Hallera
✓ CH Pogoria
✓ Pałac Kultury Zagłębia
✓ Muzeum Sztygarka
✓ Kino Helios i Kadr
✓ Bibliotece
✓ Miejski Ośrodek Pracy Twórczej
✓ Park Wodny Nemo
✓ Hala sportowa
✓ Klub seniora PKZ
✓ Skatepark
✓ Plac zabaw w Parku Hallera
✓ W przydomowych ogródkach, działkach prywatnych.
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✓ Spacery wewnątrz osiedla

Poza Dzielnicą:
✓ Pogoria III
✓ Park Zielona
✓ Klub seniora przy WSB

7. Miejsca niebezpieczne w Dzielnicy:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców czy w osiedlu są miejsca, w których
czują się niebezpiecznie. Próbowaliśmy odnaleźć przyczynę, dlaczego są niebezpieczne; jaki jest to rodzaj
niebezpieczeństwa/co wpływa na postrzeganie tego miejsca jako niebezpiecznego?

Infrastruktura drogowa:
✓ Ul. Legionów Polskich – duże natężenie ruchu;
✓ Ul. Szkolna i Kondratowicza – samochody parkują na ulicy problem z przejechaniem;
✓ Stare chodniki uszkodzone problem z poruszaniem się np. ul. Szkolna.
Inne:
✓ Przejście podziemne;
✓ Park Hallera późnym wieczorem – imprezy z alkoholem, dużo miejsc, gdzie można
schować się w krzakach;
✓ Kebab na ul. Kościuszki wieczorami odwiedzany jest przez zachowujące się głośno i
agresywnie osoby nietrzeźwe;
✓ Sklep monopolowy 24H w pobliżu ul. Dąbrowskiego 7;
✓ Mały lasek koło basenu w „Sztygarce” – ciemno, dziki;
✓ Alejki między blokami nie doświetlone, wieczorami starsze osoby obawiają się poruszać
okolice od ul. Kościuszki 42 w stronę ul. 3 Maja;
✓ Okolice Hali sportowej – ul Kościuszki 29,31,33,39 – kibice w trakcie rozgrywanych meczy;
✓ Okolice skrzyżowania ul. Bandrowskiego i 3 Maja – punkty gastronomiczne, późnym
wieczorem w tych okolicach mieszkańcy narażeni są na zaczepki klientów tych punktów.
8. Priorytety do realizacji:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców co w osiedlu w najbliższym czasie
należy bezwzględnie poprawić/ o jaki aspekt osiedla należy zadbać. Mieszkańcy mieli za zadanie spojrzeć na
osiedle pod kątem następujących aspektów: bezpieczeństwo i zdrowie, czystość i zieleń, warunki do uprawiania
aktywności fizycznej i dbania o zdrowie, dostępność do usług i łatwość poruszania się; kultura, edukacja, rozwój,
rozrywka, w tym: dostępność i jakość oferty; kontakty społeczne i aktywność obywatelska.
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•

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE:
Infrastruktura drogowa:
✓ Ograniczenie ruchu samochodów na ul. 3 Maja;
✓ Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w okolicy „Superjednostki”;
✓ Remont dojazdu od ul Kościuszki do bloków 42, 40a,38 – w środku osiedla
wyremontowany teren, sam wjazd wymaga natychmiastowych napraw;
✓ Budowa ścieżek rowerowych na głównych drogach Dzielnicy, które połączą
Dzielnicę z Pogorią III;
✓ Skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego z ul. 3 maja;
✓ Remonty chodników wewnątrzosiedlowych np. ul Kościuszki 20, ul. Paryskiej 4,
6, 7,9, oraz wjazdu w bramę z głównej ul. Kr. Jadwigi;
✓ Zwiększyć ilość miejsc parkingowych ul. Kościuszki 3,7,9.
Mała architektura:
✓ Punkty z woreczkami na psie odchody;
✓ Zwiększenie ilości koszy na śmieci;
✓ Oświetlenie „Małpiego Gaju”
Inne:
✓ Zadbanie o zieleń na terenie Dzielnicy – pielęgnacja, przycinanie krzewów, aby
nie mogły się tam chować różne osoby;
✓ Ograniczenie możliwości parkowania na trawnikach – parkujące samochody
przy PZU;
✓ Monitoring stref śmietników – podrzucane śmieci.

•

OSIEDLE STARA DĄBROWA:
Infrastruktura drogowa:
✓ Remont drogi Szkolnej i Kondratowicza;
✓ Remonty dróg wewnątrzosiedlowych – nawierzchni;
✓ Remonty chodników w środku osiedla np. ul. Kondratowicza;
✓ Remont oświetlenia wewnątrz osiedla.
Inne:
✓ Ustawienie koszy na psie odchody.

9. Priorytetowe obszary w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 22 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali wyboru
priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
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Osiedle Śródmieście:
Priorytet pierwszy: Miejsca postojowe i parkingi;
Priorytet drugi/alternatywny: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze
Osiedle Stara Dąbrowa:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze
10. Diagnoza dla osiedla Śródmieście
nazwa pliku: Diagnoza_Srodmiescie_warsztaty

11. Diagnoza dla osiedla Stara Dąbrowa
nazwa pliku: Diagnoza_Stara_Dabrowa_warsztaty
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