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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 osiedla, 1 spotkaniu warsztatowym 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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Dzielnica Tucznawa – Bugaj -Sikorka
Powierzchnia: 10 km2

5,29 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 2 344

1,86 % mieszkańców miasta

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica o charakterze zielonym, położona na obrzeżach miasta, otoczona nieużytkami
rolnymi. Składa się z trzech obszarów zabudowy jednorodzinnej: Tucznawa, Bugaj, Sikorka,
przedzielonych drogą wojewódzką 796 relacji Dąbrowa Górnicza-Zawiercie oraz linią
kolejową, jedną z ważniejszych w kraju i metropolii. Cechą wyróżniającą Dzielnicę jest
rozwijająca się strefa gospodarcza w Tucznawie. W przyszłości stanowić będzie ważny filar
rozwoju miasta pod względem ekonomicznym. Obecnie jednak jest uciążliwa dla
mieszkańców przez generowany hałas spowodowany budową i rozbudową, a także
zwiększeniem natężenia ruchu.

2. Komunikacja:
Dzielnica jest skomunikowana z innymi miejscami w mieście liniami autobusowymi
140,637,237,903 N. Mieszkańcy korzystają z połączeń kolejowych stanowiących alternatywę
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do połączeń autobusowych, umożliwiających poruszanie się nie tylko po ościennych
Dzielnicach, ale również miastach w regionie. Najszybszy czas dojazdu ze stacji PKP Dąbrowa
Górnicza Sikorka do centrum miasta wynosi ok. 12 minut. Połączenie autobusowe od 40 do
50 minut. Czas dojazdu samochodem wynosi około 25 minut.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy prosperuje kilka małych sklepów wielobranżowych; Występuje wiele
miejsc umożliwiających aktywność na świeżym powietrzu: 2 boiska wielofunkcyjne przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 im. S. Podrazy i stadion Klubu Sportowego UKS
Zagłębiak Tucznawa , 2 place zabaw: na Sikorce oraz zwany przez mieszkańców Park
Rozrywki przy remizie OSP, 2 siłownie plenerowe na Sikorce i na stadionie UKS Zagłębiak;

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
✓ Klub Sportowy UKS Zagłębiak;

Na terenie dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
✓ Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 im. S. Podrazy;
✓ Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja;
✓ Świetlica Środowiskowa w Tucznawie ;
✓ Ochotnicza Straż Pożarna Tucznawa ;
✓ Koło Gospodyń Wiejskich Tucznawa;

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.

✓ Dostęp do usług: szkoła, przychodnia, Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Sportowy,
Świetlica Środowiskowa, Biblioteka, Koło Gospodyń Wiejskich;
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✓

Komunikacja kolejowa;

✓ Tereny zielone – rekreacja;
✓ Strefa gospodarcza Tucznawa -potencjalne miejsca pracy;
✓

Pomnik Ludwika Idzikowskiego;

✓

Bliskość do centrum miasta samochodem;

✓

Dobre relacje sąsiedzkie, wydarzenia jednoczące mieszkańców;

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:
✓ Miejsca do zabaw i rekreacji - place zabaw, siłownie, boiska;
✓ Własna posesja, ogród;
✓ Las, tereny zielone sprzyjające spacerom bieganiu, grzybobraniu;
✓ zajęcia na świetlicy środowiskowej;
✓ Remiza OSP;
Mieszkańcy nie wskazali miejsc poza Dzielnicą
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?

✓ Skrzyżowanie przy szkole (ograniczenie prędkości);
✓ Niski wiadukt na ul. Batalionów Chłopskich – Bugaj – problem z przejazdem straży
pożarnej;
✓ Brak chodnika przy ul. Gilowej, Relaksowej i Hallerczyków- Sikorka;
✓ Przejście przy szkole na ul. Idzikowskiego – duże natężenie ruchu;
✓ Brak przejść pomiędzy Tucznawą a Sikorką oraz Tucznawą i Grzybnią;
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✓ Brak bezpiecznego dojścia do dworca PKP na Sikorce.

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 :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Przebudowa przejścia dla pieszych na bezpieczne, interaktywne ;
Budowa punktów świetlnych;
Zadbanie o infrastrukturę drogową i chodnikową na terenie Dzielnicy;
Zadbać o niwelację hałasu wywołany strefą przemysłową, DW 796, koleją;
Ograniczyć prędkość na DK 796 – trudny wyjazd ze szkoły w stronę Ząbkowic;
Kontrola prędkości na ul. Konstytucji – wyścigi motocyklowe;
Naprawa ulicy Żurawinowej do Jałowcowej + oświetlenie + kanalizacja ;
Poprawa nawierzchni DK 796;
Nasadzenie drzew wzdłuż DK 796 w celu odizolowania mieszkańców od hałasu i spalin;

Inne:
✓ Przywrócić urząd pocztowy w Tucznawie;
✓ Przywrócić codzienne dyżury lekarza rodzinnego;
✓ Polepszenie komunikacji autobusowej i kolejowej (nie da się dotrzeć bezpośrednio w
określone miejsce, częstotliwość kursów);
✓ Kształtowanie profilaktyki bezpiecznych zachowań pomiędzy młodymi mieszkańcami;
✓ Remont przychodni- zamiana z biblioteką;
✓ Biletomat;
✓ Walka ze smogiem ;
✓ Powstająca Strefa Ekonomiczna powinna zaangażować się w życie kulturalne i społeczne
Dzielnicy poprzez partycypowanie przy organizacji eventów w Dzielnicy oraz wsparcie
lokalnych miejsc kultury tj. Świetlica Środowiskowa w celu „ocieplenia” wizerunku, który
obecnie jest niekorzystny;

9. Priorytetowe obszar w ramach Dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 10 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali
wyboru priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
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Tucznawa-Bugaj-Sikorka:
Priorytet pierwszy: Miejsca postojowe i parkingi;
10. Diagnoza dla osiedla Tucznawa-Bugaj-Sikorka – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_TBS_warsztaty
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