Obywatelski Raport Otwarcia
dla

Dzielnicy Okradzionów
osiedla: Okradzionów, Kuźniczka Nowa, Rudy

Dąbrowa Górnicza 2022

Strona | 1

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, 3 spotkaniach
warsztatowych – po jednym w każdym z osiedli, warsztacie dzielnicowym oraz 12 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 Okradzionów
2

Powierzchnia: 16,4 km

8,68 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 1 199

1,11 % mieszkańców miasta

Dzielnica Okradzionów składa się z 3 osiedli:
● Okradzionów: powierzchnia 8,09 km2, liczba mieszkańców 705 1
● Kuźniczka Nowa: powierzchnia 1,13 km2, liczba mieszkańców 192 2
● Rudy: powierzchnia 7,19 km2, liczba mieszkańców 302 3

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica znajduje się na granicy z województwem Małopolskim. Dzielnica o charakterze
zielonym, na obrzeżach miasta z terenami rekreacyjnymi, czerwonym
turystycznym

szlakiem

„Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej”, Doliną Białej Przemszy oraz licznymi

zabytkami. Na terenie Dzielnicy rozciąga się fragment Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Okradzionów to jedna z najbardziej oddalonych Dzielnic

od centrum miasta – odległość

wynosi około 21 km.
Mieszkańcy Osiedla Kuźniczka Nowa należą do parafii Rzymsko – Katolickiej w Krzykawie,
Okradzionowie oraz Polsko – Katolickiej w Małobądziu.
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Dane na 28.02.2022
Dane na 28.02.2022
3
Dane na 28.02.2022
2
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W Dzielnicy występuje zabudowa jednorodzinna z przyległymi ogródkami i sadami. Dzielnice
otacza duży obszar nieużytków rolnych i leśnych.

2. Komunikacja:
Dzielnica jest skomunikowana z innymi miejscami w mieście liniami autobusowymi 603, 605,
606. Najszybszy czas dojazdu do centrum miasta wynosi od 40 do 50 minut. Czas dojazdu
samochodem wynosi od 20 do 30 minut. Dzielnica ma bezpośredni dostęp do drogi krajowej
94 relacji Kraków – Katowice.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy prosperują dwa małe sklepiki; funkcjonuje restauracja „Gościniec
Jurajski” zlokalizowana przy trasie Niegowonice – Łosień; działa klub sportowy;
Stowarzyszenie Koń w Służbie Człowieka "HUSAR" oraz Gospodarstwo Agroturystyczne
„Zielony Zakątek”.
Ponadto występuje wiele miejsc umożliwiających aktywność na świeżym powietrzu:
4 boiska (1 boisko wraz z infrastrukturą należące do klubu sportowego UKS Przemsza
Okradzionów, 1 boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 w Okradzionowie, 2 boiska
w Kuźniczce Nowej), 4 place zabaw i 3 siłownie plenerowe (po jednej w każdym Osiedlu),
1 altana z miejscem do grillowania w Osiedlu Rudy.

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
 UKS „Przemsza Okradzionów”;
 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3;
 Związek Harcerstwa Polskiego Dąbrowska Drużyna Harcerska "ZWIAD".

Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Janusza Korczaka;
Strona | 4

 Oddział Przedszkolny;
 Filia nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja;
 Świetlica Środowiskowa w Okradzionowie;
 Świetlica Środowiskowa w Kuźniczce Nowej;
 Świetlica Środowiskowa w Rudach;
 Ochotnicza Straż Pożarna w Okradzionowie;
 Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźniczce Nowej;
 Koło Gospodyń Wiejskich w Okradzionowie;
 Koło Gospodyń Wiejskich w Kuźniczce Nowej;
 Koło Gospodyń Wiejskich w Rudach.

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.

 Boisko UKS Przemsza Okradzionów (stadion, Klub UKS Przemsza Okradzionów);
 Zaplecze rekreacyjne: agroturystyka, stadnina koni i trasy konne, teren wokół
Świetlicy Środowiskowej w Kuźniczce Nowej;
 Świetlica Środowiskowa w Rudach i teren wokół niej;
 Szwajcaria Zagłębiowska (tereny zielone o walorach rekreacyjno - turystycznych,
dolina rzeki Białej Przemszy, lasy, zabytki, ścieżki dydaktyczne);
 Młyn u Freya (wodna elektrownia ekologiczna);
 Czynny Młyn u Państwa Skwary;
 Położenie względem centrum miasta (Dzielnica oddalona od centrum, cisza,
spokój);
 Dobre relacje między sąsiadami.

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
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warunki/elementy/ wyposażenie /atuty miejsca sprawiają, że czas wolny spędzają właśnie tam? Czy czas
ten spędzają grupowo czy indywidualnie?

Wewnątrz Dzielnicy:
 Boisko UKS Przemsza Okradzionów;
 Obszary leśne i wodne (Lipy Dobieckie, rzeka Biała Przemsza oraz Białka, ścieżki
rowerowe w kierunku Pustyni Błędowskiej);
 Świetlica Środowiskowa w Kuźniczce Nowej i teren wokół niej (boiska, plac zabaw,
siłownia pod chmurką);
 Świetlica Środowiskowa w Rudach i teren wokół niej (siłownia zewnętrzna, plac
zabaw, altana, grill).

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:
 Ulica Białej Przemszy (od skrzyżowania poprzez las) ze względu na uszkodzoną
nawierzchnię oraz brak chodników wzdłuż ulicy;
 Ulica Ziołowa ze względu na uszkodzoną nawierzchnię oraz brak chodników wzdłuż
ulicy;
 Ulica Górna ze względu na uszkodzoną nawierzchnię, brak chodników wzdłuż ulicy,
brak oświetlenia, ostry zakręt;
 Okolice Szkoły Podstawowej nr 28 ze względu na zbyt wysoką prędkość
przejeżdżających samochodów, brak lustra (słaba widoczność od strony Kuźniczki
Nowej);
 Ulica Białej Przemszy ze względu na zbyt wysoką prędkość przejeżdżających
samochodów oraz brak chodnika od przystanku „Leśniczówka” do numeru 144;
 Droga między wiaduktem a skrzyżowaniem (zły stan techniczny);
 Ulica Białej Przemszy (za mostem, przed skrętem) ze względu na brak chodnika,
oświetlenia oraz przejścia dla pieszych;
 Niewystarczająca ilość przejść dla pieszych;
 Skrzyżowanie Łęka/ Łosień/ Okradzionów ze względu na brak chodnika oraz brak
oświetlenia;
 Ulica Kuźniczka Nowa z powodu złego stanu nawierzchni, braku chodnika wzdłuż ulicy
oraz szybką jazdę samochodów;
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 Ulica Kuźniczka Nowa (od Remizy do końca ulicy) ze względu na wąską drogę, która
jest przerośnięta trawą, tworzą się koleiny;
 Skrzyżowanie od strony Krzykawy z powodu złej widoczności, brak lustra;
 Droga między Kuźniczką a Okradzionowem, na której nie ma oświetlenia, często
zdarzają się kolizje, pojawiają się dzikie zwierzęta;
 Nadmierna prędkość przejeżdżających samochodów na drodze między
Okradzionowem a Kuźniczką. Kierowcy ścinają zakręt;
 Mostek, przejście na Rudy, droga na Białkę ze względu na zniszczoną nawierzchnię;
 Kuźniczka Las ze względu na brak drogi asfaltowej oraz nieodśnieżoną drogę;
 Kuźniczka Nowa koło numeru 45 (odpływ ściekowy wyrwał wąwóz przy jednym
z domów);
 Ulica Rudy ze względu na brak chodnika (od przystanku do końca zabudowań), zbyt
dużą prędkość przejeżdżających samochodów;
 Ulica Turystyczna ze względu na zniszczoną nawierzchnię (brak asfaltu do końca
zabudowań, w okresie zimowo – jesiennym opady powodują, że zbierająca się woda
wypiętrza asfalt do góry i tworzą się dziury), brak rowów odwadniających,
chodników, szybka prędkość quadów, dżipów, brak oświetlenia;
 Wyjazd z ulicy Rudy w kierunku ulicy Białej Przemszy ze względu na zaparowane
lustro;
 Wyjazd z ulicy Turystycznej w kierunku ulicy Rudy ze względu na zaparowane lustro;
 Przejście dla pieszych przy Świetlicy Środowiskowej ze względu na brak poziomego
oznakowania;
 Skrzyżowanie koło Świetlicy (skręt w ulicę Turystyczną) ze względu na
nieprzestrzeganie prędkości przez kierowców;
 Zaniedbane rowy.
INNE:

 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza przy ulicy Ziołowej 28 ze względu na
przeciekający dach, wadliwą instalację, nieszczelne szambo;
 Zniszczone zewnętrzne ściany budynku Świetlicy Środowiskowej;
 Teren wokół Świetlicy Środowiskowej z powodu braku oświetlenia, monitoringu oraz
ogrodzenia;
 Niezabezpieczona skarpa przy siłowni zewnętrznej podmywana przez deszcz;

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 OKRADZIONÓW:
Infrastruktura drogowa:
 Remont nawierzchni Ulicy Białej Przemszy oraz budowa brakującego chodnika wzdłuż
ulicy;
 Remont chodnika od nr 1 do nr 23 przy ulicy Białej Przemszy;
 Stworzenie nowych ścieżek rowerowych i terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Białej
Przemszy;
 Budowa chodnika oraz montaż oświetlenia na skrzyżowaniu Łęka, Łosień, Okradzionów
(fragment przy przystanku Okradzionów/Skrzyżowanie);
 Czyszczenie chodników z zarastającej je trawy (gracowanie) oraz naprawa (łatanie dziur).
 Koszenie rowów w Okradzionowie;
 Powstanie parkingu obok boiska UKS Przemsza Okradzionów;
 Parking przy Szkole Podstawowej nr 28;
 Progi zwalniające: jeden przy Remizie, drugi w połowie Okradzionowa;
 Więcej przejść dla pieszych w całym Okradzionowie;
 Ograniczenie tonażu na ulicy Białej Przemszy do 7 ton oraz prędkość do 40 km/h;
 Zakaz zatrzymywania się pod szkołą, w miejscu gdzie znajdują się barierki;
 Poprawa oznakowania drogowego na ulicy Białej Przemszy i ulicach przyległych.
Wydarzenia/projekty miękkie:
 Organizacja zajęć dla małych dzieci, wydarzeń cyklicznych w Okradzionowie;
 Inwestycje w tereny zielone, aby przyciągnąć turystów, organizacja kolonii tak jak dawniej
– Szwajcaria Zagłębiowska.
Mała architektura/infrastruktura osiedlowa:
 Altanka lub miejsce do spotkań z możliwością zrobienia grilla w Okradzionowie;
 Stworzenie miejsca dla młodzieży typu mini skate park (bezpieczne miejsce do jeżdżenia
na rolkach) w Okradzionowie;
 Utworzenie ogrodzonego miejsca/placu dla psów z ławeczkami w Okradzionowie.
Inne:
 Remont deptaka na stadionie UKS Przemsza Okradzionów;
 Remont Szkoły Podstawowej nr 28;
 Wymiana rurociągu wodnego w Okradzionowie;
 Poprawa jakości komunikacji miejskiej (przywrócenie porannego kursu linii 606
o przystanki z Osiedla Rudy i Okradzionów do SP nr 28), dodatkowe kursy dla młodzieży
dojeżdżającej do szkół średnich, połączenie autobusowe z innymi osiedlami: Łosień,
Strzemieszyce, Ząbkowice, Tucznawa, Śródmieście; Lepsze połączenie ze Sławkowem;
 Przekształcenie lasku przy ulicy Ziołowej w park krajobrazowy Białej Przemszy;
 Budowa nowej remizy OSP Okradzionów na działce przy ulicy Ziołowej;
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 Paczkomat.
OSIEDLE KUŹNICZKA NOWA:
Infrastruktura drogowa:





Nowa droga asfaltowa Kuźniczka Nowa;
Chodnik wzdłuż ulicy Kuźniczka Nowa;
Montaż lustra na skrzyżowaniu z Krzykawą;
Więcej szlaków spacerowo – rowerowych. Połączenie drogą rowerową końca Kuźniczki
z Okradzionowem;
 Progi zwalniające w Kuźniczce Nowej;
 Utwardzenie drogi od przystanku Kuźniczka Las oraz odśnieżanie zimą.
Wydarzenia/projekty miękkie:
 Organizacja warsztatów dla mieszkańców, zabawy muzyczno – kulturowej.
Mała architektura/utrzymanie infrastruktury osiedlowej:
 Stworzenie miejsca do spotkań (zadaszona altana, palenisko) za siłownią zewnętrzną
w Kuźniczce Nowej;
 Wymiana nawierzchni boiska z betonowej na trawę lub zwykłą gumę oraz montaż
piłkochwytów przy boisku w Kuźniczce Nowej.
Inne:
 Zabezpieczenie terenu wokół Świetlicy Środowiskowej w Kuźniczce Nowej (montaż
oświetlenia, monitoringu, wymiana schodów przed sklepem i Remizą, ogrodzenie placu
zabaw, siłowni oraz boisk, zabezpieczenie skarpy przy siłowni zewnętrznej);
 Remont elewacji budynku Remizy OSP oraz Świetlicy Środowiskowej w Kuźniczce Nowej;
 Wymiana nawierzchni na gąbkową na placu zabaw w Kuźniczce Nowej;
 Kanalizacja;
 Światłowód.
OSIEDLE RUDY:
Infrastruktura drogowa:
 Chodnik przy ulicy Rudy (od przystanku do końca zabudowań);
 Uzupełnienie brakującego asfaltu przy ulicy Turystycznej, od jej końca w stronę Kuźniczki
Nowej;
 Odwodnienie, uporządkowanie poboczy wzdłuż ulicy Turystycznej;
 Czyszczenie rowów, budowa chodnika wzdłuż ulicy Turystycznej oraz naprawa
nawierzchni;
 Poziome oznaczenie przejścia dla pieszych w Rudach.
Wydarzenia/projekty miękkie:
 Organizacja zajęć dla dorosłych w Świetlicy Środowiskowej w Rudach.
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Mała architektura/infrastruktura osiedlowa:
 Boisko do siatkówki lub koszykówki/ klatka do gry w piłkę w Rudach.
Inne:
 Remont Świetlicy Środowiskowej w Rudach;
 Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Świetlicy Środowiskowej w Rudach;
 Oznaczenie tabliczką wjazdu do miejscowości Rudy;
 Wodociąg przy ulicy Turystycznej od numeru 32;
 Większe kontrole pod względem wywożenia szamba w Rudach;
 Przychodnia w Łośniu powinna zwiększyć ofertę o szczepienia;
 Kontrole mieszkańców czym palą w piecach w Osiedlu Rudy.

9. Priorytetowe obszary w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 21 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali
wyboru priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
RUDY:
Priorytet pierwszy: Zagospodarowanie przestrzeni „wspólnych”;
Priorytet drugi/alternatywny: projekty miękkie/społeczne.
KUŹNICZKA NOWA:
Priorytet pierwszy: Zagospodarowanie przestrzeni „wspólnych”;
Priorytet drugi/alternatywy: Infrastruktura czasu wolnego;
OKRADZIONÓW:
Priorytet pierwszy: Zagospodarowanie przestrzeni „wspólnych”;
Priorytet drugi/alternatywny: Infrastruktura czasu wolnego;
10. Diagnoza dla osiedla Okradzionów – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Okradzionow_warsztaty

11. Diagnoza dla osiedla Kuźniczka Nowa – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Kuzniczka_Nowa_warsztaty

12. Diagnoza dla osiedla Rudy – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Rudy_warsztaty
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