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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, dwóch spotkaniach
warsztatowych - po jednym w każdym z osiedli, warsztacie dzielnicowym oraz ośmiu 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 Błędów
2

Powierzchnia: 21 km

11 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 1 809

1,63 % mieszkańców miasta

Dzielnica Błędów składa się z 2 osiedli:
● Błędów: powierzchnia 18,1 km2, liczba mieszkańców 1 405 1
● Łazy Błędowskie: powierzchnia 2,97 km2, liczba mieszkańców 404 2

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica znajduje się na granicy z województwem Małopolskim. Dzielnica o charakterze
zielonym, na obrzeżach miasta, ze ścieżkami dydaktycznymi oraz szlakami turystycznymi:
„Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej”. Na terenie Dzielnicy rozciąga się fragment Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd oraz na południowym - wschodzie znajduje się należąca do
miasta część Pustyni Błędowskiej - największego w Polsce obszaru lotnych piasków. Jedna
z najbardziej oddalonych Dzielnic od centrum miasta, odległość wynosi około 22,8 km.
W Dzielnicy występuje zabudowa jednorodzinna z przyległymi ogródkami i sadami. Dzielnice
otacza duży obszar nieużytków rolnych i leśnych.
1
2

Dane na 28.02.2022
Dane na 28.02.2022
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2. Komunikacja:
Dzielnica jest skomunikowana z innymi miejscami w mieście linią autobusową 606.
Najszybszy czas dojazdu do centrum miasta wynosi do godziny. Czas dojazdu samochodem
wynosi około 25 minut.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy prosperują trzy małe sklepiki; działa Baza Biwakowo-CampingowoRekreacyjna „Eurocamping”, której zarządcą jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie
Górniczej oraz Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, działa klub sportowy LKS „Tęcza Błędów”;
funkcjonuje nowoczesny obiekt sportowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 im.
Bolesława Prusa.
Ponadto

występują

miejsca

umożliwiające

aktywność

na

świeżym

powietrzu:

3 boiska (1 boisko wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej nr 27 oraz 2 boiska wraz
z zagospodarowanym terenem, zadaszonymi ławostołami z miejscem do grillowania na
terenie klubu sportowego LKS „Tęcza Błędów”), 2 place zabaw i siłownia plenerowa.

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
 Ludowy Klub Sportowy „Tęcza Błędów”;
Na terenie dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Bolesława Prusa wraz z nowoczesnym obiektem
sportowym;
 Przedszkole nr 5;
 Filia nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja;
 Świetlica Środowiskowa w Błędowie;
 Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie;
 Ochotnicza Straż Pożarna w Łazach Błędowskich;
 Koło Gospodyń Wiejskich w Błędowie.
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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.

 Tereny zielone – bliskość natury, przyjazne środowisko, cisza, spokój, okolica
oddalona od miejskiego zgiełku;
 Tereny rekreacyjne – Pustynia Błędowska, Eurocamping, Lasy Błędowskie;
 Rosnący potencjał Dzielnicy – nowe budownictwo domów jednorodzinnych;
 Lokalna społeczność - dobre relacje sąsiedzkie.

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:
 Teren Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza Błędów”;
 Lasy Błędowskie;
 Pustynia Błędowska;
 Ścieżki rowerowe;
 Prywatne posesje;
 Budynek Remizy OSP Błędów i teren wokół niego;
 Budynek Remizy OSP Łazy Błędowskie i teren wokół niego.
Poza Dzielnicą:
 Basen w sąsiedniej miejscowości - Łazy;
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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:
 Ulica Żołnierska ze względu na uszkodzoną nawierzchnię, zbyt wysoką prędkość
przejeżdżających samochodów, drzewa i słupy telefoniczne w pasie drogowym,
wystające studzienki;
 Ulica Zagórze ze względu na uszkodzoną nawierzchnię oraz brak chodnika;
 Ulica Kuźnica Błędowska ze względu na brak chodnika oraz zwężenie jezdni;
 Fragment ulicy Żołnierskiej od skrzyżowania z ulicą Pustynną do Kuźnicy Błędowskiej
ze względu na brak utwardzonych poboczy;
 Przejście dla pieszych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1;
 Wyjazd koło cmentarza;
 Ulica Jesionowa ze względu na zniszczoną nawierzchnię, brak chodnika, wąską drogę;
 Miejsce przy ZSP nr 1 (zbyt wąska droga w stosunku do natężenia ruchu);
 Ulica Górki ze względu na wąską drogę, brak chodników, szybką jazdę;
 Ulica Zagórcze ze względu na brak oświetlenia, uszkodzoną nawierzchnię, nierówne
chodniki, brak oznakowania;
 Ulica Niegowonicka ze względu na brak oświetlenia, uszkodzoną nawierzchnię,
nierówne chodniki, brak oznakowania;
 Ulica Łazy Błędowskie ze względu na uszkodzoną nawierzchnię drogi, zapadnięte
i zarośnięte chodniki, brak poziomego oznakowania przejść dla pieszych, zapadnięte
studzienki;
 Za wąski chodnik w stronę Wypalenisk;
 Wyjazd z Łośnia w kierunku Błędowa;
 Awaryjne, niekompletne i słabej jakości oświetlenie ulicy Łazy Błędowskie.
POZOSTAŁE MIEJSCA NIEBEZPIECZNE W DZIELNICY:










Wylewająca rzeka na ulicy Niegowonickiej;
Okresowo zła jakość wody;
Przekraczanie prędkości przez przejeżdżające samochody w Dzielnicy;
Plac zabaw na terenie OSP Łazy Błędowskie (nieoświetlony, niekoszony, urządzenia są
zniszczone, zgniłe, brak koszy na odpady);
Okolica sklepu Lewiatan w Łazach Błędowskich;
Bezpańskie psy w Łazach Błędowskich;
Dzikie zwierzęta w Łazach Błędowskich;
Zaniedbane przystanki w Łazach Błędowskich;
Sporadycznie wykaszane pobocza w Łazach Błędowskich.
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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.

OSIEDLE BŁĘDÓW:
Infrastruktura drogowa:
 Naprawa/remont nawierzchni przy ulicy Żołnierskiej, Jesionowej oraz Kuźnicy
Błędowskiej. Czyszczenie przydrożnych rowów;
 Nawierzchnia asfaltowa drogi na Bagna Błędowskie;
 Lustro przy cmentarzu w Błędowie;
 Parking przy cmentarzu w Błędowie.
Mała architektura:
 Ławeczki i stoliki przy Świetlicy Środowiskowej w Błędowie;
 Stworzenie placu zabaw przy Remizie OSP Błędów;
 Powstanie siłowni zewnętrznej przy Remizie OSP Błędów.
Inne:
 Organizacja zajęć/wydarzeń, które sprawią, że Dzielnica odżyje;
 Oświetlenie na terenie LKS „Tęcza Błędów”;
 Remont i modernizacja starej części szkoły oraz zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu
proporcjonalnie do potrzeb;
 Poprawa jakości komunikacji miejskiej poprzez dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb
mieszkańców, zmiana godzin, więcej kursów, autobus powinien zatrzymywać się przy
szkole.
OSIEDLE ŁAZY BŁĘDOWSKIE:
Infrastruktura drogowa:
 Poprawa widoczności znaków drogowych (odblaski) w Łazach Błędowskich;
 Ulica Niegowonicka i Zagórcze – remont nawierzchni, budowa chodników oraz montaż
punktów świetlnych;
 Ulica Łazy Błędowskie – czyszczenie rowów, remont/budowa chodników/pobocza,
remont nawierzchni;
 Budowa drogi z Łazów Błędowskich w stronę Niwy Zagórczańskiej;
 Przejścia dla pieszych w okolicach przystanków, koło sklepu Lewiatan oraz znaki
sygnalizujące miejsca do przejścia;
 Zadbanie o chodniki, które już są w Łazach Błędowskich.
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Mała architektura:
 Postawienie tablicy informacyjnej w Łazach Błędowskich;
 Nowe przystanki z tablicami w Łazach Błędowskich.
Inne:
 Rewitalizacja terenu wokół OSP Łazy Błędowskie (modernizacja placu zabaw, remont
nawierzchni przed budynkiem);
 Stworzenie miejsca do spotkań dla mieszkańców w okolicy sklepu Lewiatan, miejsca dla
dzieci i młodzieży w Łazach Błędowskich;
 Uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Poprawa jakości wody;
 Bankomat;
 Światłowód;
 Częstsze sprzątanie przystanków i koszenie poboczy w Łazach Błędowskich;
 Większe dotacje do wymiany pieców oraz zwrócenie uwagi na ekologię.
9. Priorytetowe obszary w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 7 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali
wyboru priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
Osiedle Łazy Błędowskie:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura czasu wolnego;
Osiedle Błędów:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura czasu wolnego;
Priorytet drugi/alternatywny: Projekty miękkie/społeczne.
10.
Diagnoza dla osiedla Błędów:
nazwa pliku: Diagnoza łędów_warsztaty

11. Diagnoza dla osiedla Łazy Błędowskie:
nazwa pliku: Diagnoza_Lazy_Bledowskie_warsztaty
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