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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 o diagnozę dla osiedla, spotkanie warsztatowe oraz 4 wywiady
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 Antoniów
Powierzchnia: 5,18 km²

2,74 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 7221

0,65 % mieszkańców miasta

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica zielona w bezpośrednim sąsiedztwie jezior Pogoria III, Pogoria IV. Na terenie
Dzielnicy znajduje się użytek ekologiczny Bagna w Antoniowie oraz tzw. Las Antoniowski, przez
który pieszo lub rowerem można dotrzeć do Pogorii I. Wyróżniającym elementem
w Dzielnicy jest mała kapliczka przydrożna usytuowana na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego
i Konstytucji. W Dzielnicy występuje wyłącznie zabudowa jednorodzinna z przyległymi
ogródkami domowymi. Dzielnica położona przy trasie S1 - obwodnica wschodnia.
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2. Komunikacja:
Dzielnica jest skomunikowana z innymi miejscami w mieście liniami autobusowymi 635, 116.
Najszybszy czas dojazdu do centrum miasta wynosi od 20 do 30 minut. Czas dojazdu
samochodem wynosi około 20 minut. Obecna przebudowa trasy S1 oraz powstające centrum
przesiadkowe przy dworcu PKP Gołonóg wraz z tunelem wpłynie w znaczący sposób na
poprawę skomunikowania Dzielnicy z pozostałą częścią miasta.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 1 sklepik, cukiernia ”Beza”; mieszkańcy mają możliwość
robienia zakupów w pobliskich sklepach wielobranżowych;

przy trasie S1 funkcjonuje

restauracja „Zajazd na talerzu”.
Na terenie Dzielnicy znajdują się miejsca umożliwiające aktywność na świeżym powietrzu:
ekologiczno-dydaktyczna ścieżka „Bagna w Antoniowie”; 1 boisko , 1 plac zabaw i 1 siłownia
plenerowa znajdujące się na terenie Świetlicy Środowiskowej , 1 altana leśna z miejscem do
rekreacji (Las w Antoniowie).

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
✓ Rodzinny Ogród Działkowy "Zielona Magnolia";
Na terenie dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
✓ Świetlica Środowiskowa w Antoniowie;
✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniowie;
✓ Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów;

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.

✓ Zaplecze rekreacyjne: Pogorie III i IV, bliskość Pogorii I; Las w Antoniowie;
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✓ Świetlica Środowiskowa w Antoniowie – działalność kulturalno – edukacyjna, miejsce
spotkań mieszkańców;
✓ Możliwość uprawiania sportu i spacerów w Lesie w Antoniowie;
✓ Leśna ścieżka edukacyjna, bagna;
✓ Wiata/altana w lesie;
✓ Dobra komunikacja autobusowa;
✓ Dobre położenie względem centrum miasta;
✓ Prężnie działające Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów;
✓ Koło Gospodyń Wiejskich w Antoniowie;
✓ 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
warunki/elementy/ wyposażenie /atuty miejsca sprawiają, że czas wolny spędzają właśnie tam? Czy czas
ten spędzają grupowo czy indywidualnie?

Wewnątrz Dzielnicy:
✓ Tereny wokół Pogorii III i IV – rower, rolki, morsowanie;
✓ Obszary leśne i wodne miejscem rekreacji (Jeziora Pogorii, Las w Antoniowie, Bagna);
✓ Świetlica Środowiskowa w Antoniowie i teren wokół niej (boiska, plac zabaw, siłownia
pod chmurką);
✓ Własna posesja z ogrodem;
✓ Udział w spotkaniach organizowanych dla mieszkańców w dzielnicy typu : ćwiczenia
gimnastyczne, warsztaty artystyczne, zajęcia Zumby, pieczonki;

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?
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✓ Skrzyżowanie przy ul.Konstytucji ( tymczasowe rondo na S1,ruch pieszych);
✓ Od ul. Konstytucji, Spacerowej i Kostury – ograniczenie prędkości i tonażu.( na czas
remontu S 1);
✓ Ul. Stawowa – brak pobocza, niebezpieczne przemieszczanie;
✓ Utwardzenie nawierzchni na ul. Stawowej, Gruntowej (za cukiernią Bezą);
✓ Utwardzenie ul. Gruntowej od mostku do Konstytucji;
✓ Ul. Spacerowa ( duże natężenie ruchu) + oświetlenie; mieszkańcy proponują budowę
ścieżki rowerowej;
✓ Ul. Konstytucji – odcinek do wejścia do lasu
✓ Przejście od strony trasy S1 do osiedla OMH – ciemno, nieprzyjemnie;
✓ Siłownia pod chmurką, plac zabaw i ogrodzenie przy Świetlicy Środowiskowej – zły
stan techniczny, zagrażający dzieciom i użytkownikom;

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 :
✓ Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy ul. Konstytucji (tymczasowe rondo na S1,
ruch pieszych);
✓ Próg zwalniający na ul. Spacerowej;
✓ Od ul. Konstytucji, Spacerowej i Kostury – ograniczenie prędkości i tonażu( na czas
remontu S 1);
✓ Utwardzenie ul. Gruntowej od mostku do Konstytucji;
✓ Utwardzenie ul. Konstytucji od nr 2 do wejścia do lasu;
✓ Utwardzone miejsca parkingowe przy lesie;
✓ Na ul. Spacerowej ze względu na duże natężenie ruchu mieszkańcy proponują budowę
ścieżki rowerowej i montaż oświetlenia.

Mała architektura:
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✓ Zabezpieczenie terenu wokół Świetlicy Środowiskowej w Antoniowie (montaż nowych
urządzeń placu zabaw, poprawa stanu technicznego siłowni, strzałki kierunkowe na
drodze wskazujące świetlicę, wymiana ogrodzenia, montaż poidełka).
Inne:
✓ Poprawa jakości komunikacji miejskiej (częstsze kursy, przywrócenie komunikacji między
Ujejscem (zmiana trasy autobusu na skrzyżowaniu z Konstytucji spowodowane
przebudową S1);
✓ Stworzenie miejsca spotkań np. kawiarni;
✓ Uporządkowanie koryta rzeki Trzebyczki.

9. Priorytetowe obszary w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 15 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali wyboru
priorytetów do realizacji
w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
Antoniów:
Priorytet pierwszy: Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych;
10. Diagnoza dla osiedla Antoniów – załącznik:
nazwa pliku: Diagnoza_Antoniów_warsztat
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