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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.
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 Dzielnicy, 2 spotkaniach warsztatowych 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 Łosień
Powierzchnia: 5,84 km

3,09 % powierzchni miasta
1

Liczba mieszkańców: 1 403

1,27 % mieszkańców miasta

Dzielnica Łosień składa się z 1 osiedla:
● Łosień: powierzchnia 5,84 km2, liczba mieszkańców 1 4032

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica o charakterze zielonym. Znajduje się w sąsiedztwie zakładów przemysłowych –
Koksownia „Przyjaźń”, ArcelorMittal Poland. Dzielnicę otacza duży obszar nieużytków
rolnych i leśnych. Zabudowę stanowią domki jednorodzinne z przyległymi do nich
ogródkami. Przez Dzielnicę przebiega droga wojewódzka nr 790 – relacji Dąbrowa Górnicza –
Ogrodzieniec. W Dzielnicy krzyżują się linie autobusowe łączące centrum miasta z innymi
Dzielnicami znajdującymi się na jego obrzeżach. W Dzielnicy znajduje się również najwyższy
szczyt miasta zwany potocznie „Łeverest”.
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2. Komunikacja:
Przez Dzielnicę przebiegają linie autobusowe: 603, 605, 606, 84,903 N łączące inne Dzielnice,
które krzyżują się na przystanku Łosień Szkoła. Czas dojazdu do centrum miasta wynosi
od 30 do 45 minut. Czas dojazdu samochodem wynosi około 20 minut.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się 2 duże i kilka mniejszych sklepów wielobranżowych; punkty
usługowe: kwiaciarnia, poczta, gabinet dentystyczny, przychodnia; funkcjonuje bistro
„Kantyna Łosień”;
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 26 znajdują się miejsca do spędzania czasu na świeżym
powietrzu: 1 boisko, 1 plac zabaw i 1 siłownia oraz zbiornik wodny „Łosień”, który służy
mieszkańcom Dzielnicy i miasta do wędkowania i spacerowania.

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
 Ośrodek Szkolenia i Wychowania (OHP) ;
 Stowarzyszenie Diabetyków Śląski Oddział Wojewódzki;
 Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi;
 Filia Urzędu Pocztowego Dąbrowa Górnicza;
 Przychodnia zdrowia.

Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
 Filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja;
 Świetlica Środowiskowa w Łośniu;
 Ochotnicza Straż Pożarna Łosień;
 Koło Gospodyń Wiejskich Łosień.
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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.

 Dostęp do usług: szkoła, przedszkole, kościół, sklepy, biblioteka, kultura;
 Tereny zielone;
 Własna posesja, ogród;
 Przyjazna atmosfera między mieszkańcami (wsparcie, współpraca);
 Dobra komunikacja autobusowa;
 Szybki dojazd samochodem do miasta, pracy;
 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej;
 Siłownia pod chmurką;
 Zabytkowy kościół;
 Działalność Koła Gospodyń Wiejskich.

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:
 Własna posesja, ogród;
 Obszary leśne (spacery, grzybobranie, wycieczki rowerowe);
 Spacery wokół zbiornika wodnego;
 Działalność Filii Biblioteki i Świetlicy Środowiskowej;
 Siłownia za szkołą;
 Ochotnicza Straż Pożarna w Łośniu;
 Koło Gospodyń Wiejskich;
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Poza Dzielnicą:
 Pustynia Błędowska;
 Rzeka Białka;
 Pogorie (I,II,III,IV);
 „Łewerest”.

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:
 Wzmożony ruch samochodów osobowych, a w szczególności tirów i duża prędkość
na ul. Ząbkowickiej;
 Zła nawierzchnia drogi i brak wystarczającego oświetlenia na ul. Zagrabie;

Pozostałe miejsca niebezpieczne:
 Uciążliwość latających motolotni (hałas, obawa przed spadkiem na posesje);

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 :
 Ul. Zagrabie: nowa nawierzchnia, uzupełnienie oświetlenia, dostęp do sieci gazowej,
budowa ścieżki rowerowej;
 Poprawa bezpieczeństwo na drogach – ograniczenia prędkości, zmniejszenie tonażu,
oświetlenie, oznakowanie przejść;
 Bezpieczne przejście interaktywne koło szkoły.
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Inne :







Wymiana rurociągu - zły stan wody;
Internet ze światłowodu;
Generalny remont szkoły;
Poprawa jakości powietrza;
Więcej wydarzeń dla Dzielnicy;
Nadzór bezpieczeństwa nad latającymi paralotniami.

9. Priorytetowe obszar w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 9 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali
wyboru priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
Łosień:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze
10. Diagnoza dla osiedla Łosień – załącznik:
nazwa pliku: Diagnoza_Losien_warsztaty
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