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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. Raport opiera się na diagnozie dla Dzielnicy, dwóch spotkaniach
warsztatowych oraz 4 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
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Powierzchnia: 10,1 km

5,34 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 2 207

1,98 % mieszkańców miasta

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Ujejsce znajduje się pomiędzy Ząbkowicami i Trzebiesławicami. Jest to Dzielnica
o charakterze zielonym, ulokowana na obrzeżach miasta wraz z terenami rekreacyjnymi. Na
terenie Dzielnicy rozciąga się widok na Bukową Górą odwiedzaną przez mieszkańców
i przyjezdnych. Wzgórze to porośnięte jest naturalnym drzewostanem bukowym z domieszką
zarośli i ciepłolubnych muraw. Na Bukowej Górze występuje ponad 20 gatunków
chronionych roślin i 18 gatunków roślin rzadko występujących. Występuje tu również wiele
gatunków ptaków objętych ochroną. W Dzielnicy występuje zabudowa jednorodzinna
z przyległymi ogródkami i sadami. Dzielnice otacza duży obszar nieużytków rolnych
i leśnych. W pobliżu przebiega trasa S1 – obwodnica wschodnia.
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2. Komunikacja:
Dzielnica jest skomunikowana z innymi miejscami w mieście liniami autobusowymi
175,635,275,903N. Najszybszy czas dojazdu do centrum miasta wynosi od 40 do 50 minut.
Czas dojazdu samochodem wynosi około 20 minut. Dzielnica posiada dogodny dostęp do
trasy S1.
3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy prosperuje sklep wielobranżowy; funkcjonuje „Pizzeria Pasibrzuch”,
działa Klub Zdrowego Stylu Życia oraz Grupa Szydełkowa.
Ponadto występuje wiele miejsc umożliwiających aktywność na świeżym powietrzu:
3 boiska (boisko przy Szkole Podstawowej nr 25 im. S. Żeromskiego; Stadion UKS Pionier,
teren obok remizy OSP, 2 place zabaw (teren w rejonie ul. Dobrawy, Mieszka I, Olimpijskiej,
Ujejska Strefa Ruchu, teren przy OSP Ujejsce), 2 siłownie plenerowe (w rejonie ul. Dobrawy,
Mieszka I, Olimpijskiej).

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
 Szkoła Podstawowa nr 25 im. S. Żeromskiego;
 Przedszkole nr 7 ;
 Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja;
 Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce;
 Koło Gospodyń Wiejskich Ujejsce.

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.

 Las - dużo zieleni;
 Bukowa Góra;
 Siłownia pod chmurką;
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 Urządzenia do ćwiczeń i rekreacji obok stadionu;
 Plac zabaw przy Remizie;
 Klub Zdrowego Stylu Życia działający przy stadionie;
 Zabytkowa Kapliczka;
 Strefa Ruchu;
 Dobra komunikacja autobusowa i samochodowa;
 Wystarczająca ilość usług i sklepów;
 Działalność Koła Gospodyń Wiejskich;
 Położenie względem centrum miasta (Dzielnica oddalona od centrum miasta –
cisza, spokój);
 Dobre relacje między sąsiadami.
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:

 Stadion UKS Ujejsce;
 Obszar leśny (Góra Bukowa) – spacery, Nordic walking, rower;
 Własny ogród i posesja;
 Ujejska Strefa Ruchu;
 Ochotnicza Straż Pożarna Ujejsce – wydarzenia okolicznościowe.

Poza Dzielnicą:
 Pogoria III i IV – rekreacja.
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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:

 Brak chodnika i przejścia dla pieszych koło sklepu Dino, ul. Ujejska 84 A;
 Brak chodnika przy dawnej piekarni;
 Brak chodnika Ujejska – od Morgi do krzyżówki;
 Brak chodnika na ul. Ujejskiej od numeru 1 do 28;
 Brak chodnika na ul. Ujejskiej w stronę Wojkowic Kościelnych;
 Brak chodnika na ul. Ujejskiej w stronę Ząbkowic;
 Brak chodnika przy Ochotniczej Straży Pożarnej;
 Dziki przy wiadukcie na ul. Krynicznej;
 Zniszczona nawierzchnia drogi od Mieszka I w stronę lasu;
 Utrudnienie w ruchu, zły wyjazd z ronda tymczasowego na S1;
 Hałas spowodowany nadmiernym ruchem tirów.
KOMUNIKACJA:

 Brak połączenia autobusowego z ul. Kryniczną w dojazdach do szkoły;
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.

Infrastruktura drogowa:
 Budowa chodnika i przejścia dla pieszych koło sklepu Dino ul. Ujejska 84 A;
 Poprawa jakości komunikacji miejskiej (przywróceni autobusu do szkoły z Krynicznej,
częstsze kursy w godzinach przemieszczania się do pracy i szkoły);
 Budowa chodnika Ujejska – od Morgi do krzyżówki,
 Brak chodnika na ul. Ujejskiej od numeru 1 do 28;
 Brak chodnika od piekarni w górę;
 Zniszczona nawierzchnia drogi od Mieszka I w stronę lasu;
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 Naprawa nawierzchni dróg;
 Próg zwalniający na odcinku od OMH w dół koło dawnej piekarni (częste kolizje i
niebezpieczne miejsce);
 Drożność kratek kanalizacyjnych;
 Doświetlenie odcinka koło sklepu Dino.
Mała architektura:
 Doposażenie placu przy Remizie.
Inne :





Integracja młodzieży w konkurencjach sportowych;
Powstanie miejsca do spotkań np.: kawiarnia;
Kontrole opałowe w okresie smogowym;
Doposażenie szkoły i przedszkola w nowe pomoce naukowe, sprzęt.

9. Priorytetowe obszar w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 17 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali
wyboru priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
Ujejsce:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura czasu wolnego;
10. Diagnoza dla osiedla Ujejsce – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Ujejsce_warsztaty
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