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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 osiedla, 1 spotkaniu warsztatowym,
1 warsztacie dzielnicowym oraz 5 wywiadów 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 Strzemieszyce Wielkie
Powierzchnia: 18,1 km2

9,52 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 7 673

6,91 % mieszkańców miasta

1. Charakterystyka Dzielnicy:
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Strzemieszyce Wielkie to jedna z najbardziej rozległych Dzielnic miasta. Na wschodzie
graniczy z gminą Sławków, na południu z Sosnowcem. W Dzielnicy występują dwa typy
zabudowy. Dominuje zabudowa jednorodzinna, natomiast niskie czteropiętrowe bloki
znajdują się tylko w kilku miejscach. W Dzielnicy powstaje nowa tzw. zabudowa szeregowa.
Centrum Dzielnicy ulokowane jest w obrębie ulic Oddziału AK Ordona, Stacyjnej,
Transportowej, Orkana i Narutowicza.

Dzielnice przecinają linie kolejowe oraz droga

krajowa DK 94. Strzemieszyce Wielkie swój rozwój zawdzięczają usytuowaniu na
skrzyżowaniu szlaków kolejowych, których pojawienie się zdeterminowało rozwój Dzielnicy,
aż do uzyskania przez nią statusu samodzielnej gminy i otrzymania praw miejskich. Jako
samodzielna jednostka Strzemieszyce funkcjonowały do lat 70-tych.
Na terenie Dzielnicy znajduje się duży kompleks terenów zielonych powstałych na dawnych
terenach poprzemysłowych - obecnie w większości w zarządzie Lasów Państwowych. Jego
sercem jest dawny Wapiennik Bordowicza.
Urokliwym miejscem i cennym przyrodniczo jest rejon Sroczej Góry, znajdujący się na
początku ul. Strzemieszyckiej. Sporą część Dzielnicy zajmują prywatne nieużytki, będące
dawnymi polami uprawnymi. Na terenie Dzielnicy znajdują się duże zakłady przemysłowe
oraz szereg mniejszych, ale często uciążliwych dla mieszkańców. Na północ od Dzielnicy
rozciąga się obszar huty Arcelor Mittal (dawna Huta Katowice), a jej kolejowa baza
przeładunkowa znajduje się bezpośrednio na terenie Dzielnicy.
Wyjątkowym miejscem jest zbudowana na początku XX w. neogotycka Bazylika
Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest jednym z ośmiu zabytków miasta wpisanych do
rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Ważnym z punktu widzenia
kulturalno-społecznego dla Dzielnica jest nowoczesny, wielofunkcyjny budynek, w którym
znajduje się Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

2. Komunikacja:
Do centrum miasta z Dzielnicy można dojechać dzięki liniom autobusowym nr 49, 84, 634,
984. Przejazd autobusem do centrum miasta wynosi od 20 do 40 minut. Od strony Sosnowca
komunikację zapewnia linia nr 34, natomiast od Sławkowa linie nr 49 i 634. Dzięki
przewoźnikom prywatnym można szybko dotrzeć do Olkusza. Dzielnica, dzięki linii kolejowej,
jest dobrze skomunikowana z Katowicami. Dzienne połączenie ze stolicą województwa
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zapewnia 14 połączeń kolejowych, dzięki którym do centrum Katowic można dojechać
w czasie porównywalnym jak do centrum Dąbrowy Górniczej komunikacją autobusową, czyli
w 25 minut. Dzielnicę przecina trasa DK 94, a na zachodniej granicy znajdują się węzły
łączące DK 94 z trasą S1. Dzięki tym trasom możliwa jest swobodna komunikacja właściwie
w dowolnym kierunku. W rejonie stacji PKP Strzemieszyce Wielkie rozpoczęto budowę
tunelu pieszo-rowerowego, który w znaczący sposób wpłynie na poprawę komunikacji
w Dzielnicy.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy prosperuje kilka dużych sklepów wielobranżowych oraz kilka małych
sklepów spożywczych; liczne punkty usługowo-handlowe, dwa hotele, przychodnia zdrowia,
zakłady fryzjerskie;
Występuje

wiele

miejsc

umożliwiających

aktywność

na

świeżym

powietrzu:

3 siłownie plenerowe (Park przy Wywierzyskach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego
oraz Park obok Bazyliki), 6 placów zabaw, 10 boisk (jedno wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią oraz jedno ze sztuczną nawierzchnią do piłki siatkowej przy Szkole
Podstawowej nr 2, jedno asfaltowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 5, jedno ze
sztuczną trawą do piłki nożnej, jedno wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 4, jedno ze sztuczną trawą oraz jedno z naturalną nawierzchnią
przy obiektach Unii Strzemieszyce) oraz 1 pływalnia znajdująca się w Szkole Podstawowe
nr 5 im. H. Sienkiewicza. Wkrótce, dzięki inwestycji wykonywanej w ramach DBP 2.0,
w Dzielnicy pojawi się pierwsza w mieście tężnia.

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
✓ Klub piłkarski Unia Strzemieszyce;
✓ Dom dla Ludzi Starszych im. Sługi Bożej Józefy Hałacińskiej;
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✓ Cmentarz parafialny przy ul. Myśliwskiej.

Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
✓ Szkoła Podstawowe nr 2 im. J. Piłsudskiego;
✓ Szkoła Podstawowa nr 5 im. H. Sienkiewicza;
✓ Szkoła Podstawowa nr 17 im. A. Mickiewicza;
✓ Przedszkole nr 15;
✓ Przedszkole nr 16;
✓ Przedszkole nr 17;
✓ Komenda Ochotniczej Straży Pożarnej;
✓ Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, która znajduje się w nowoczesnym
wielofunkcyjnym budynku rokującym na pełnienie funkcji lokalnego centrum
społeczno-kulturalnego;

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.

✓ Srocza Góra postrzegana jest jako ciekawe miejsce przyrodnicze;
✓ Dobra komunikacja z dużymi miastami i lotniskiem ;
✓ Zielony potencjał Dzielnicy - Wywierzyska, Szlak Kruszcowy. Dużo przestrzeni do
zagospodarowania; Lasy do Sławkowa; Góra Bordowicza;
✓ Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, która znajduje się w nowoczesnym
wielofunkcyjnym budynku rokującym na pełnienie funkcji lokalnego centrum
społeczno-kulturalnego. Sala multimedialna za mało eksploatowana - za mało
spotkań. Księgozbiór zadowalający;
✓ 3 Zespoły Szkolno-Przedszkolne (1 z basenem), dobra baza edukacyjna wraz
z obiektami rekreacyjnymi;
✓ Stadion Unii Strzemieszyce - jest tam odpowiednia infrastruktura dla dzieci, odbywają
się dożynki;
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✓ Ulica Warszawska to ulica z potencjałem i dużym charakterem wymaga tylko spójnego
programu jej rozwoju.

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:
✓ Jazda na rowerze po Dzielnicy;
✓ Parki, Skwery i place zabaw;
✓ Srocza Góra i Wywierzyska;
✓ Budynek Filii Biblioteki;
✓ Mieszkańcy wspominali, że nie ma takich miejsc.

Poza Dzielnicą:
✓ Pogoria III.
✓ Park Kuronia w Sosnowcu

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:
✓ Ulice Strzemieszycka - jeżdżące z dużą prędkość TIRy, hałas;
✓ Ulica Rudna i Strzemieszycka. Szkło wożone w wannach TIRów jest niezabezpieczone,
przewożone bez plandeki;
✓ Ul. Składowa, Puszkina, Akacjowa, Gruszeckiego i Łyczaka - brak chodników.
Nawierzchnia jezdni wymaga wymiany;
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✓ Niebezpieczne przejście przez tory pomiędzy ul. Towarową a Transportową. Brak
oznaczeń, wiecznie zarośnięte;
✓ Skrzyżowanie przy Biedronce na Sulnie, zmienić organizację ruchu na okrężną. Bardzo
ciasna ulica;
✓ Od St. Gobein do wiaduktu w stronę Małych Strzemieszyc nie ma świateł, nie ma
pobocza. Ryzyko potrącenia pieszych oraz kolizji z dzikimi zwierzętami;
✓ Ulica Transportowa wymaga remontu ze względu na fatalną jakość nawierzchni.
(Najgorsza droga w Strzemieszycach zdaniem Mieszkańców);
✓ Ulica Sosnowiecka – jest to długa prosta, na której samochody jeżdżą bardzo szybko;
✓ Rejon ul. Rodzinnej - zła nawierzchnia i niedoświetlony teren;
✓ Źle zabezpieczony kanał melioracyjnych na ul. Rudnej. Potrzebne dodatkowe barierki;
✓ Droga na Jamki od ul. AK Ordona 224.

Inne:
✓ Ogólny stan środowiska – hałas, odory, wysokie zapylenie, niski komfort zamieszkania;
✓ Kumulacja firm nieprzestrzegających standardów środowiskowych (brak zamkniętych
hal produkcyjnych, niebezpieczeństwo zdrowotne i środowiskowe);
✓ Sulno – dzielnica Strzemieszyc Wielkich, postrzegana jest jako niebezpieczna z uwagi na
zamieszkującą ją sporą liczbę osób z tzw. „środowiska patologicznego”;
✓ Mieszkańcy dostrzegają problem z nadużywaniem alkoholu oraz niewłaściwym
zachowaniem osób przebywających w następujących lokalizacjach: Pod Żabką
znajdującą się przy Bazylice; okolice Sklepu nocnego przy Stacyjnej.
✓ Na terenie Strzemieszyc Wielkich dochodzi do ostrzeliwania psów z wiatrówki. Zdarzenia
mają miejsce na terenie za Remizą. (4 przypadki w tym roku).

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:
✓ Ograniczenie prędkości w Dzielnicy do 30 km/h;
✓ Stworzenie obwodnicy Strzemieszyc dla ruchu tranzytowego z Euroterminalu;
✓ Remonty dróg z kanalizacją, budowa chodników i ścieżek rowerowych;
✓ Doświetlenie i lepsze oznaczenie przejść dla pieszych na ul. Strzemieszyckiej.
MAŁA ARCHITEKTURA:
✓ Remont placu zabaw na Wywierzyskach;
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✓ Utworzenie placu zabaw z urządzeniami dla starszych dzieci. Preferowaną lokalizacją jest
plac na rogu ulicy Warszawskiej oraz Żwirki i Wigury.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI:
✓ Budowa Parku Grabocin.
EKOLOGIA I ŚRODOWISKO:
✓ Nadzór nad pracami zakładów przemysłowych w Dzielnicy, aby pracowały zgodnie ze
standardami środowiskowymi;
✓ Zadbanie o tereny rekreacyjne w Dzielnicy (Pumtruck), Srocza Góra, Grabocin;
Zmodernizowanie Sroczej Góry – umieszczenie słupów oświetleniowych oraz
poprawienie infrastruktury w tym rejonie, powstanie drobnej gastronomii;
✓ Zwiększenie ilości patroli policji i straży miejskiej w celu przeciwdziałania małej emisji
i brzydkimi zapachom w Dzielnicy;
✓ Likwidacja podtopień w Dzielnicy za sprawą poprawy gospodarki wodnej i melioracji
terenu.
KOMUNIKACJA:
✓ Poprawa szybkości i jakości połączeń kolejowych między Strzemieszycami, a resztą
Metropolii;
✓ Wprowadzenie nowego połączenia ze Strzemieszyc do Gołonoga;
INNE:
✓ Zadbanie o zlikwidowanie zachowań patodeweloperskich;
✓ Badania profilaktyczne górnych dróg oddechowe dla dzieci;
✓ Wykorzystanie i zagospodarowanie budynku po dawnym gimnazjum na potrzeby
lokalnej społeczności (klub, sale zabaw, żłobek);
✓ Poprawa komunikacji mieszkańców z Urzędem Miejskim;
✓ Zmiana MPZP dla ul. Strzemieszyckiej – ukierunkowanie na zabudowę jednorodzinną;
✓ Utworzenie żłobka i przedszkola na terenie Strzemieszyc;
✓ Odtworzenie na terenie osiedla drużyny harcerskiej;
✓ Odtworzenie posterunku policji;

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:
Strzemieszyce Wielkie:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura czasu wolnego;
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10. Diagnoza dla dzielnicy Strzemieszyce Wielkie – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Strzemieszyce_Wielkie_warsztaty
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