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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, 4 spotkaniach
warsztatowych – po jednym w każdym z osiedli oraz 22 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 Reden
2

Powierzchnia: 3,53 km

1,88 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 19 394

17,48 % mieszkańców miasta

Dzielnica Reden składa się z 4 osiedli:
●
●
●
●

Reden: powierzchnia 1,09 km2, liczba mieszkańców 6 621 1
Reden-Adamiecki: powierzchnia 0,69 km2, liczba mieszkańców 6 379 2
Aleje: powierzchnia 0,68 km2, liczba mieszkańców 5 393 3
Staszic: powierzchnia 1,07 km2, liczba mieszkańców 1 0014

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica typowo miejska, która wraz z sąsiadującą Dzielnicą Śródmieście stanowi centrum
miasta. Na jej terenie lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, znajduje się większość instytucji
użyteczności publicznej o charakterze ponaddzielnicowym. Do najważniejszych należy
zaliczyć centrum administracyjne, targowisko miejskie, bazylika NMP oraz Akademię WSB.
Jest to największa pod względem liczby mieszkańców Dzielnica miasta. Charakteryzuje się
dużym skupiskiem osiedli mieszkaniowych 4 – 10 piętrowców, w większości w zasobach SM
1

Dane na 28.02.2022 r.
Dane na 28.02.2022 r.
3
Dane na 28.02.2022 r.
4
Dane na 28.02.2022 r.
2
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Lokator. Wyjątek stanowi jedno z najstarszych osiedli Staszic o zabudowie typowo
jednorodzinnej. Dzielnica Reden graniczy z miastem Sosnowiec. W granicach Dzielnicy
znajduje się droga DK 94. Przez Dzielnicę przebiega większość linii autobusowych i linia
tramwajowa. Do centrum miasta można dotrzeć od kilku do 30 minut, w zależności od
miejsca. W granicach Dzielnicy znajduje się Park Hallera część „B” oraz Planty im. hm. S.
Piotrowskiego. Dzielnica graniczy bezpośrednio z częścią „A” Parku Hallera. Z terenu
Dzielnicy można również szybko dotrzeć do Pogorii III i Parku Zielona.

2. Komunikacja:
Dzielnica jest bardzo dobrze skomunikowana z innymi miejscami oraz Dzielnicami
w mieście. W łatwy sposób można dostać się również do innych miejscowości. Przez
Dzielnicę biegnie większość linii autobusowych oraz linia tramwajowa. Przez Dzielnicę
przebiega również DK 94, można również szybko dotrzeć do trasy S1. W bezpośrednim
sąsiedztwie Dzielnicy znajduje się dworzec PKP z powstającym centrum przesiadkowym.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy prosperuje wiele małych sklepów oraz punktów usługowych.
Mieszkańcy mają również do dyspozycji Targowisko w jego centralnej części. W osiedlach
Reden, Reden-Adamiecki, Aleje występuje też duże sklepy wielobranżowe. Na terenie
osiedla Reden-Adamiecki, w okolicach „Merkurego”, funkcjonuje wiele sklepików
wielobranżowych i punktów usługowych, zlokalizowany jest również „Park Vendo” – z siecią
sklepów.
Na terenie Osiedla Aleje znajduje się sieć usługowo-handlowa – „Park Reden”. W Dzielnicy
można zaspokoić praktycznie wszystkie podstawowe potrzeby mieszkańców. Warto
podkreślić, że w bezpośrednim sąsiedztwie Dzielnicy znajdują się obiekty takie jak Park
Wodny Nemo, Hala Centrum, Pałac Kultury Zagłębia, Miejska Biblioteka Publiczna, Fabryka
Pełna Życia, CH Pogoria.
Ponadto występuje wiele miejsc umożliwiających aktywność na świeżym powietrzu:
6 boisk (na terenach osiedlowych szkół podstawowych oraz na terenie I Liceum
Ogólnokształcącego), 10 placów zabaw (Staszic 1, Aleje 4, Reden 3, Reden-Adamiecki 2),
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6 siłowni plenerowych (Aleje 3, Staszic 1, Reden 1, Reden-Adamiecki 2), 3 baseny - Szkoła
Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 20, Techniczne Zakłady Naukowe. Na terenie
Dzielnicy znajduje się również Park Hallera, część B oraz Planty im. Harcmistrza St.
Piotrowskiego.

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
 Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej (Centrum Administracyjne);
 Sąd Rejonowy i Prokuratura w Dąbrowie Górniczej (Centrum Administracyjne);
 Targowisko w Dąbrowie Górniczej;
 Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej;
 Siedziba SM Lokator;
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 Akademia WSB;
 Techniczne Zakłady Naukowe;
 I Liceum Ogólnokształcące im. Łukasińskiego;
 Zespół Szkół Katolickich;
 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego;
 Żłobek i Przedszkole Dąbrowskie Dzieciaki;
 Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem”;
 Klub Abstynentów „Blok”;
 Przychodnia medyczna „Merkury”;
 Przychodnia medyczna na ul. Skibińskiego;
 Fundacja In Corpore Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
 Cmentarz przy ul. Starocmentarnej;
 Oddział psychiatryczny Zagłębiowskiego Centrum Onkologii;
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Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego;
 Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Wł. Sikorskiego
w Dąbrowie Górniczej;
 Szkoła podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja;
 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza;
 Przedszkolne nr 1;
 Przedszkole nr 10;
 Przedszkole nr 11;
 Przedszkole nr 20;
 Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja;
 Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja;
 Klub Osiedlowy „Helikon”;
 Placówka wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej 20 /Dar Serca/;

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.

 Planty im. hm. St. Piotrowskiego;
 Dużo zieleni;
 Przestrzeń do spacerów;
 Dobry dostęp do edukacji – na terenie Dzielnicy można znaleźć wszystkie
podmioty zajmujące się edukacją - od przedszkoli, szkół podstawowych, szkoły
średnie (ogólnokształcące oraz techniczne) po uczelnię wyższą Akademię WSB;
 Lokalizacja Dzielnicy – wszędzie jest blisko – można szybko dotrzeć do centrum,
do Parku Hallera , Pogorii III, można załatwić większość spraw;
 Dostęp do komunikacji publicznej – można dostać się łatwo w każdą część
Dąbrowy Górniczej, w sąsiedniej Dzielnicy znajduje się dworzec PKP. Przez
Dzielnicę przebiega linia tramwajowa oraz DK 94 skąd można dojechać bez
problemu do innych miejscowości;
 Dostęp do usług medycznych;
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 Targowisko – największe w regionie, przystępne ceny;
 Duża ilość różnych punktów usługowych. Sklepy o różnym asortymencie i profilu,
gastronomia;
 Działalność filii Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 Klub „Helikon”;
 Siłownie;
 Plac zabaw /przy dawnym Auchan/;
 Dobrze oświetlone okolice parku przy Auchan;
 Kameralny charakter, niskie bloki;
 Część dzielnicy – Staszic – na uboczu- cicho i spokojnie;
 Brak aktów wandalizmu w osiedlu Staszic.
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:
 Planty Im. Harcmistrza im. St. Piotrowskiego;
 Park Hallera część B;
 Skwery między blokami;
 Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 Klub „Helikon”;
 Siłownia pod chmurką przy dawnym Auchan;
 Własne posesji – domy jednorodzinne, działki;
 Place zabaw.
Poza Dzielnicą:

 Park Hallera „A”;
 Park Zielona;
Strona | 7

 Pogoria III;
 Fabryka Pełna Życia;
 Wybieg dla psów na osiedlu Kasprzaka;
 Park Wodny Nemo;
 Park Podlesie;
 Stara strzelnica.
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?

Osiedle Reden:












Okolice punktów sprzedaży alkoholu rejon Plant do ul. Reymonta;
Przejścia podziemne Adamieckiego i Reden;
Rejon ul. Augustynika – WSB – duża ilość parkujących samochodów;
Ul. Reymonta – pawilony – sklep Żabka, spożywany alkohol w okolicy sklepu;
Ul. Augustynika PUB Ted – imprezy do późna, dużo osób po spożyciu alkoholu,
zaczepiani przechodnie;
Sklep Żabka na ul. Augustynika – spożywany alkohol w okolicach, wieczorem
zaczepiani przechodnie;
Zapadające się chodniki po realizowanych naprawach instalacji;
Przejście podziemne w okolicach „ekonomika”;
Stare kamienice na ul. Augustynika za szkołą, osoby po spożyciu alkoholu są
agresywne i zaczepiają przechodniów;
Ul. Kr Jadwigi 25B studio uroda – mały ryneczek – spożywany alkohol;
Ul. Kr Jadwigi 27 – klienci Żabki – spożywany alkohol w okolicy, głośno zachowują
się osoby wieczorami. Dochodziło do podpaleń skuterów, dewastacja elewacji
bloków, śmietników.

Osiedle Reden-Adamiecki:
 Brak oświetlenia na Plantach;
 Okolice „Merkurego” oraz garaży – osoby spożywające alkohol – starsze osoby
boją się tam poruszać wieczorem;
 Śmietnik na ul. Korczaka przy sklepach od strony hurtowni zniczy – spotykają się
tam różne osoby spożywające alkohol, zachowują się głośno i agresywnie.
Mieszkańcy mają obawy podczas wyrzucania śmieci;
 Parkowanie na trawnikach na Korczaka od strony plant – trudności z przejściem;
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 Brak oświetlenia na plantach wieczorami – grupki spożywające alkohol;
 Niebezpieczne przejście z tył Tesco – brak oświetlenia;
 Duże natężenie ruchu samochodowego w rejonie ulicy Wojska Polskiego –
problemy z przejściem przez ulicę.
Osiedle Aleje:
 Garaże przy urzędzie skarbowym;
 Ul. 11 Listopada – duże natężenie ruchu w rejonie od cmentarza do kościoła przy
DK 94, nadmierna prędkość;
 Wyjazd z Alej utrudniony – zaparkowane auta zza których nie widać innych
jadących pojazdów;
 Słabo oświetlone przejście przy cmentarzu pomiędzy ul. Mickiewicza
i Krasińskiego;
 Okolice sklepu OdiDo na wprost dawnego szpitala – nadużywanie alkoholu, głośno,
mieszka w tej okolicy osoba demolująca samochody;
 Chodniki w okolicy ul. Mickiewicza w kiepskim stanie – osoby na wózkach mają
problem z poruszaniem się;
 Uszkodzone jezdnie w drogach osiedlowych w okolicach ul. Mickiewicza;
 Słabo oznakowane ulice osiedlowe- Aleje, brak progów zwalniających lub mała
liczba;
 Nieoświetlone uliczki w okolicach cmentarza w kierunku szkoły podstawowej;
 Ogólny stan krawężników stwarza zagrożenie dla osób starszych – okolice ul.
Wyspiańskiego.
Osiedle Staszic:
 Ul. Staszica – duże natężenie ruchu samochodowego, przekraczana prędkość.
Kłopoty z przejściem przez pasy;
 Przejście podziemne na Staszicu – brak monitoringu;
 Brak ścieżek rowerowych – poruszanie się główną ul. Staszica;
 Zbyt szybko jeżdżące samochody po drogach wewnętrznych osiedla Staszic;
 Problemy ze smogiem – stare piece;
 Uszkodzone jezdnie wewnątrz osiedla Staszic;
 Niebezpieczne skrzyżowanie na ul. Staszica i parku Vendo.
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 Reden
Infrastruktura drogowa
 Zagospodarować lepiej przestrzeń parkingową,
 Remont nawierzchni ul. Kopernika,
 Ul. Augustynika korkuje się, duże natężenie ruchu samochodowego –
usprawnić ruch,
 Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy ul. Kr Jadwigi 27 oraz naprawić
nawierzchnię,
 Problemy z parkowaniem w dniach kiedy odbywa się targowisko. Osoby
przyjezdne wjeżdżają w osiedle,
Mała architektura
 Poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenia przy ławkach w parku wycięcie
krzaków bądź ich pielęgnacja, tak żeby nie stwarzały miejsc do „ukrycia się” –
Planty,
 Poprawa chodników i dróg z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, doświetlenie
miejsc, obniżenie krawężników)
Inne
 Patrole służb w okolicach sklepów nocnych, pubów.
 Kontrola jakości napraw, awarii – często teren nie jest przywrócony do stanu
poprzedniego.
 Kontrola domów jednorodzinnych czym pali się w piecach – smog
Osiedle Reden-Adamiecki
Infrastruktura drogowa
 Remont chodników wzdłuż ul. Wojska Polskiego
 Bieżąca naprawa nawierzchni drogowych w osiedlach
 Remont chodnika wzdłuż ul. Korczaka od hurtowni zniczy, aż do świateł
w kierunku targowiska
 Zbyt mało miejsc parkingowych na ternie osiedla Reden-Adamiecki
 Remont nawierzchni drogowej w okolicach Merkurego
Inne
 Więcej patroli służb, zwiększenie skuteczności ich interwencji,
 Zmienić lokalizację śmietnika przy ul Wojska Polskiego 49 od strony hurtowni
zniczy, lub oświetlić. Uciążliwy smród, na niskich piętrach nie można otworzyć
okien. Kosz jest blisko okien.
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Osiedle Aleje
Infrastruktura drogowa
 Oświetlenie dróg osiedlowych – okolice ul. Wyspiańskiego, Aleje
 Poprawa oznakowania drogowego na terenie osiedla Aleje
 Poprawa nawierzchni drogowej od dawnego gimnazjum nr 4 do ul. 11
Listopada
 Poprawa jakości nawierzchni dróg i chodników osiedlowych
 Remont drogi ul. Wyspiańskiego, Norwida, Krasińskiego, Mickiewicza.
 Remonty oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych na terenie osiedla Aleje.
Mała architektura
 Zwiększyć ilość koszy na śmieci oraz ławek
 Likwidacja barier architektonicznych – poprawić warunki poruszania się
osobom niepełnosprawnym
Inne
 Zwiększyć ilość nasadzenia roślin na terenie osiedli
 Zagospodarowanie terenów po dawnym Auchan.
Osiedle Staszic
Infrastruktura drogowa
 Remont chodników wewnątrz osiedla ul. Ziemby, Zgoda, Wschodnia, Uthkego.
 Naprawa nawierzchni drogowych w osiedlu Staszic.
Inne
 Wymiana oświetlenia na ledowe osiedle Staszic.
 Odnowienie starego boiska w okolicy placu zabaw w osiedlu Staszic – bądź
regularne koszenie trawy na nim.

9. Priorytetowe obszary w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 16 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali
wyboru priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
Reden:
Priorytet pierwszy: Miejsca postojowe i parkingi;
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Reden-Adamiecki:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze;
Aleje:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze;
Staszic:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze;
10. Diagnoza dla osiedla Reden – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Reden_warsztaty

11. Diagnoza dla osiedla Reden-Adamiecki – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Reden_Adamiecki_warsztaty
12. Diagnoza dla osiedla Aleje – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Aleje_warsztaty
13. Diagnoza dla osiedla Staszic – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Staszic_warsztaty
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