Obywatelski Raport Otwarcia
dla

Dzielnicy Trzebiesławice
osiedla: Trzebiesławice

Dąbrowa Górnicza 2022
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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 w Dzielnicy oraz czterech 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 Trzebiesławice
Powierzchnia: ok. 12,1 km²

6,40 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 1 040

0,93 % mieszkańców miasta

Dzielnica Trzebiesławice składa się z 1 osiedla:
● Trzebiesławice: powierzchnia ok. 12,1 km2, liczba mieszkańców 1 0401

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica o charakterze zielonym, jedna z najbardziej oddalonych Dzielnic od centrum
miasta – 18 km. Do kluczowych miejsc w centrum można dotrzeć komunikacją miejską w ok.
50 min. Trzebiesławice graniczą z Chruszczobrodem i Siewierzem. W Dzielnicy występuje
zabudowa jednorodzinna. Dzielnica otoczona jest pięknymi lasami Trzebiesławickimi,
odwiedzanymi przez wielu mieszkańców Dąbrowy Górniczej i osoby przyjezdne. W okolicy
znajduje się Wzgórze Bukowa Góra. W Dzielnicy znajduje się kapliczka, najprawdopodobniej
z XVII lub XVIII wieku, z charakterystyczną wieżą i dzwonem.

1

Dane na 28.02.2022
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2. Komunikacja:
Dojazd z centrum Dąbrowy Górniczej do Trzebiesławic zajmuje ok. 50 min. komunikacją
publiczną – autobusem linii 175 i ok. 20 min. samochodem. Dzielnica posiada dobry dostęp
do drogi ekspresowej S1 i drogi krajowej DK 91.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy prosperują trzy małe sklepiki oraz sklep wielobranżowy.
W Dzielnicy znajduje się Klub jeździecki Impuls – miejsce do nauki jazdy konnej
indywidualnej lub w grupie.
Ponadto w Dzielnicy występują miejsca umożliwiające aktywność na świeżym powietrzu:


Przy Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi:

 Boisko;
 2 place zabaw, w tym sensoryczny;
 Siłownia plenerowa;
 1 kort tenisowy;


Lasy Trzebiesławickie:

 Ścieżki rowerowe;
 Ścieżki spacerowe;


Teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej:

 Wiata;
 Skwerek z ławkami.
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4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
 Klub sportowy Stokfis.
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
 Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Przedszkolnymi;
 Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiesławicach;
 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza;
 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich.
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.

 Dzielnica Zielona: Lasy Trzebiesławickie – ścieżki rowerowe i ścieżki spacerowe;
 Teren rekreacyjny przy szkole - plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko, kort
tenisowy oraz skwerek przy Ochotniczej Straży Pożarnej wyposażony w wiatę
i ławki;
 Cisza i spokój;
 Mała społeczność;
 Dostęp do komunikacji publicznej;
 Dostęp do głównej drogi S1 i DK91;
 Działalność Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich;
 Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiesławicach;
 Prężnie działająca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Trzebiesławicach - jedyna taka drużyna na terenie Dąbrowy Górniczej;
 Zabytkowa Kapliczka Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki – kapliczka,
pochodząca prawdopodobnie z XVII lub XVIII wieku, z charakterystyczną wieżą
i znajdującym się wewnątrz dzwonem.
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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:
 Prywatne posesje;
 Lasy Trzebiesławickie: wycieczki rowerowe i spacery;
 Place zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 35;
 Siłownia plenerowa;
 Remiza strażacka;
 Boisko i kort tenisowy;
 Las Buczyny.

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 chodników - ul. Trzebiesławicka, ul. Zachodnia, połowa ul. Modrzewiowej, ul.
Złota w stronę Ujejsca, ul. Gródki;
 Skrzyżowanie ul. Modrzewiowej, ul. Zachodniej i ul. Trzebiesławickiej – brak
przejścia dla pieszych;
 ul. Modrzewiowa w okolicach OSP – brak przejścia dla pieszych;
 ul. Zachodnia w kierunku pętli Podwarpie – brak oświetlenia;
 ul. Uczniowska - brak odwodnienia - kanalizacja deszczowa, brak oświetlenia;
 ul. Strażacka - brak odwodnienia - kanalizacja deszczowa;
 Dziurawe drogi;
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BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE:
 Nieoznakowane przejścia dla pieszych;
 Zbyt szybka prędkość samochodów;
 Brak progów zwalniających;
 Duży tonaż samochodów.

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:
 Chodnik - ul. Trzebiesławicka, ul. Zachodnia, połowa ul. Modrzewiowej, ul. Złota
w stronę Ujejsca, ul. Gródki;
 Zrobienie oraz oznakowanie przejść dla pieszych z ul. Modrzewiowej na ul. Zachodnią
przez ul. Trzebiesławicką (krzyżówka ul. Modrzewiowej Zachodniej i Trzebiesławickiej)
oraz w okolicach OSP;
 Naprawa nawierzchni dróg;
 Doświetlenie ulic i chodników w Dzielnicy;
 Odwodnienie, powstanie rowów - kanalizacja deszczowa;
 Ograniczenia tonażowe dla samochodów;
 Ograniczenie prędkości dla samochodów np. progi zwalniające;
 Komunikacja w stronę cmentarza;
Mała architektura:
 Skwerek z ławkami dla seniorów;
Oświatowo-kulturalne:
 Biblioteka dla osób starszych;
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Inwestycyjne:
 Przebudowa boiska sportowego na orlik;
 Ścieżki rowerowe z Trzebiesławic do Ujejsca;
Inne:
 Zmiana zagospodarowania przestrzennego – przekształcenie terenów (druga linia
zabudowy);

9. Priorytetowe obszary w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 7 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali
wyboru priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
I.
II.

Najważniejszym priorytetem dla mieszkańców jest budowa chodników ale obszar
nie mieści się w szacunkowej kwocie dla Dzielnicy.
Mieszkańcy wybrali jako II priorytet projekty miękkie/społeczne i w tym obszarze
mieszkańcy będą zgłaszali pomysły w tegorocznym Dąbrowskim Budżecie
Partycypacyjnym.

10. Diagnoza dla osiedla Trzebiesławice – załącznik:
nazwa pliku: Diagnoza_Trzebiesławice_warsztat
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