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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, 1 spotkaniu warsztatowym, 
warsztacie dzielnicowym 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 Łęka 

Powierzchnia: 12,8 km2   6,77 % powierzchni miasta
    

Liczba mieszkańców: 682    0,61 % mieszkańców miasta 

 

Dzielnica Łęka składa się z 1 osiedla: 

● Łęka: powierzchnia 12,8 km2, liczba mieszkańców 6821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Charakterystyka Dzielnicy: 

Dzielnica o charakterze zielonym, na obrzeżach miasta – odległość do centrum wynosi 16,1 

km. Jedna z najmniej liczebnych Dzielnic pod względem liczby mieszkańców. W Dzielnicy 

występuje zabudowa jednorodzinna z przydomowymi ogródkami i sadami. Dzielnice otacza 

duży obszar nieużytków rolnych i leśnych.  

W Dzielnicy znajduje się kamienny kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii 

Panny Częstochowskiej, wybudowany w 1909. Od XIII wieku znajdowała się tu drewniana 

kaplica z łaskami słynącą figurą Matki Boskiej Łęckiej, która znajduje się dziś w bocznym 
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ołtarzu kościoła parafialnego. Na terenie Dzielnicy znajduje się również pomnik poświęcony, 

urodzonemu w Łęce poecie, Zygmuntowi Różyckiemu. 

 

2. Komunikacja: 

Dzielnica jest skomunikowana z innymi miejscami w mieście liniami autobusowymi 603, 605, 

606, 609, 84. Najszybszy czas dojazdu do centrum miasta komunikacją miejską wynosi około 

36 minut. Czas dojazdu samochodem wynosi natomiast około 20 minut. 

 

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy: 

Na terenie Dzielnicy prosperują dwa małe sklepiki;  

Występują miejsca umożliwiające aktywność na świeżym powietrzu: 

 Zagospodarowany teren przy ulicy Zygmunta Różyckiego (działka 713), na którym  

w ramach DBP powstało: 1 boisko do koszykówki typu „streetball” o wymiarach 10m 

x 10m,  1 drewniana altana wraz z wyposażeniem i miejscem do grillowania oraz 1 

plac zabaw; 

 Zagospodarowany teren przy Remizie OSP Łęka, na którym znajduje się: 1 siłownia 

plenerowa oraz zadaszona scena z ławostołami; 

 2 place zabaw przy ulicy Przelotowej. 

 

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy: 

Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym: 

 Niepubliczna placówka Arka. Centrum pomocy potrzebującym. Dom dla 

bezdomnych. 

Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym: 

 Świetlica Środowiskowa w Łęce; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce; 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Łęce. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz
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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.  

 

 Remiza OSP i teren wokół niej: siłownia plenerowa, scena z zadaszeniem, 

ławostoły; 

 Zagospodarowany teren przy ulicy Zygmunta Różyckiego (działka 713): boisko do 

koszykówki typu „streetball”, altana, plac zabaw; 

 Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej; 

 Położenie (teren zielony, blisko przyrody, cisza i spokój); 

 Współpraca między mieszkańcami. 

 

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: 

 Świetlica Środowiskowa; 

 Remiza OSP; 

 Siłownia plenerowa; 

 Scena z zadaszeniem oraz ławostoły na terenie OSP; 

 Boisko do koszykówki; 

 Altana przy ulicy Zygmunta Różyckiego; 

 Place zabaw; 

 Tereny zielone: lasy, łąki, pola. 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
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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: 

 Wjazd od strony Łośnia oraz Okradzionowa; 

 Brak przejść dla pieszych w całej Dzielnicy; 

 Działka 713 przy ulicy Zygmunta Różyckiego ze względu na brak oświetlenia  

i monitoringu; 

 Zakręt przy ulicy Przelotowej 102 ze względu na brak chodnika/pobocza, wąską drogę 

oraz słabą widoczność; 

 Ulica Poboczna ze względu na brak przejścia dla pieszych, niebezpieczny zakręt, brak 

oświetlenia, wąską i zniszczoną nawierzchnię drogi oraz pojawiające się dzikie 

zwierzęta; 

 Droga w stronę cmentarza ze względu na brak oświetlenia, brak chodnika oraz 

zniszczoną nawierzchnię; 

 Ulica Zygmunta Różyckiego ze względu na brak respektowania przez kierowców 

zakazu poruszania się pojazdów powyżej 7 ton, brak chodnika; 

 Ulica Przelotowa od strony kościoła w kierunku OSP ze względu na brak chodnika; 

 Nieprzejezdne drogi do zaniedbanych nieużytków rolnych; 

 Skrzyżowanie przy ulicy Przelotowej 2 (kierowcy ścinają i jeżdżą pod prąd); 

 Fragment ulicy Przelotowej od kościoła w stronę skrzyżowania z Okradzionowem ze 

względu na brak chodnika oraz oświetlenia; 

 Ulica Przelotowa numer od 200 do 214 (dróżka) ze względu na brak drogi asfaltowej; 

 Ulica Przelotowa ze względu na zarośnięte pobocza oraz zbyt szybką jazdę 

samochodów; 

 

 

INNE: 

 Ośrodek Arka. 

 

 
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. 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.35200334692941%2C19.364192752778976&z=20
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.36215633760705%2C19.358559157535794&z=15
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.364205823704694%2C19.342778617568154&z=20
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.364205823704694%2C19.342778617568154&z=20
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.359058653279995%2C19.352275058877513&z=19
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.359058653279995%2C19.352275058877513&z=19
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.359796183935174%2C19.343289081263627&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.359796183935174%2C19.343289081263627&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.359796183935174%2C19.343289081263627&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.35654230087214%2C19.34232817207677&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.35654230087214%2C19.34232817207677&z=17
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.365590449395626%2C19.344897046781604&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.365590449395626%2C19.344897046781604&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.359848169845954%2C19.353168979383533&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.361283898795165%2C19.342599580831518&z=20
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.35263654682066%2C19.363575542967357&z=19
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.35263654682066%2C19.363575542967357&z=19
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.353772055238345%2C19.362495953838863&z=18
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.35838397679629%2C19.360395784180202&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.35838397679629%2C19.360395784180202&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wzzCrShktiCmWWt8Rprr8l6uG48NQPo6&ll=50.3575012108756%2C19.36184206581078&z=19
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 Infrastruktura drogowa: 

 Poprawa infrastruktury drogowej: oświetlenie, chodniki, kanalizacja, nawierzchnia, 

przejścia dla pieszych (ulica Przelotowa, Poboczna, Różyckiego, Szkotnica); 

 Wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz oświetlenia wzdłuż drogi na cmentarz; 

 Budowa chodnika od kościoła do skrzyżowania z Okradzionowem wzdłuż ulicy 

Przelotowej; 
 Budowa chodnika  przy ulicy Przelotowej 102 na zakręcie; 

 Wykonanie nawierzchnia asfaltowej przy ulicy Przelotowej numer od 200 do 214. 

 

Wydarzenia/projekty miękkie: 
 Organizacja zajęć w Świetlicy Środowiskowej, spotkań, festynów, zajęć, np. kino 

plenerowe, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, manualne -  stroiki. 

 

Inne: 

 Boisko do siatkówki lub do piłki nożnej; 

 Więcej ławek oraz koszy na odpady; 

 Poprawa jakości komunikacji miejskiej poprzez: połączenie autobusowe z terenami 

inwestycyjnymi – Tucznawą, Strzemieszycami oraz zwiększenie liczby kursów zwłaszcza 

 w weekendy i wieczorami; 

 Zmiana MPZP dla Łęki z rozszerzeniem strefy mieszkaniowej. 

 

9. Priorytetowe obszary w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 

 

Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 28 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali 

wyboru priorytetów do realizacji  w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu 

Partycypacyjnego na rok 2023: 

 

Łęka: 

 

Priorytet pierwszy: Infrastruktura czasu wolnego; 

Priorytet drugi/alternatywny: Zagospodarowanie przestrzeni „wspólnych”. 

 

 

10. Diagnoza dla osiedla: 

nazwa pliku: Diagnoza_Leka_warsztaty 

 

 

 


