Obywatelski Raport Otwarcia
dla

Gołonóg Wschodni
osiedla: Górka Gołonoska, Tworzeń
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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, 2 spotkaniach
warsztatowych – po jednym w każdym z osiedli, warsztacie dzielnicowym oraz 10 wywiadów
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 Gołonóg Wschodni
2

Powierzchnia: 7,35 km

3,89 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 4 263

3,84 % mieszkańców miasta

Dzielnica Gołonóg Wschodni składa się z 2 osiedli:
● Górka Gołonoska: powierzchnia 1,43 km2, liczba mieszkańców 1 4091
● Tworzeń: powierzchnia 5,92 km2, liczba mieszkańców 2 8542

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica, która przechodzi z Dzielnicy zielonej, jednorodzinnej w typowo miejską; oddalona,
w zależności od części osiedla, od 4,5 km do 8 km od centrum Dąbrowy Górniczej. Do
kluczowych miejsc w centrum miasta z najbardziej oddalonych części Dzielnicy można
dotrzeć komunikacją miejską najszybciej w ok. 15 min. Jest to niewielka, ale jedna
z najszybciej rozbudowujących się Dzielnic pod względem mieszkaniowym w zabudowy
jednorodzinne i szeregowe w części Górki Gołonoskiej. W Dzielnicy występują trzy typy
zabudowy: zabudowa jednorodzinna na większości terenu, kilka szeregowców znajduje się
na osiedlu Górka Gołonoska, pojedyncze bloki przy ul. św. Antoniego.
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Dane na 22.02.2022
Dane na 22.02.2022
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W rejonie Dzielnicy znajduje się duża strefa przemysłowa, występują tam liczne zakłady
w tym, Arcellor Mittal – w bezpośrednim sąsiedztwie. Do najbardziej charakterystycznych
punktów Dzielnicy należy zaliczyć: Sanktuarium św. Antoniego z Padwy, klasztor Ojców
Franciszkanów i nekropolia na Wzgórzu Gołonoskim, zbiornik Pogorii I oraz historyczną
bramę Huty Katowice.

2. Komunikacja:
Dzielnica jest dobrze skomunikowana z innymi miejscami w mieście. Zadowalający jest
dostęp do infrastruktury autobusowej i tramwajowej. Przy bramie Huty Katowice znajduje
się węzeł komunikacyjny (pętla końcowa dla ZTM), zajezdnia autobusowa, a na granicy
Dzielnicy znajduje się dworzec PKP Dąbrowa Górnicza Gołonóg, przy którym powstaje
centrum przesiadkowe. Dzielnica ma bezpośredni dostęp do drogi ekspresowej S1 i do drogi
krajowej DK94 relacji Kraków – Katowice.
3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie osiedla prosperuje wiele małych sklepików oraz punktów usługowych.
Ponadto występuje wiele miejsc umożliwiających aktywność na świeżym powietrzu:
 5 boisk, 4 place zabaw, 1 siłownia plenerowa;
 Hala sportowa Centrum Sportu i Rekreacji na ul. Swobodnej;
 Ośrodki wypoczynkowe z domkami kempingowymi, przystaniami żeglarskimi oraz
wypożyczalniami kajakowymi, stanica wędkarska przy Pogorii I oraz plaża miejska;
 Rozbudowujące się ścieżki/drogi rowerowe;
 Górka Gołonoska miejsce rekreacyjno-turystyczne.

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poliklinika Dąbrowska Prinn – kompleks
przychodni;
 Fundacja Droga - zajmuje się zdrowiem psychicznym oraz profilaktyką uzależnień;
 Fundacja Przystań - zajmuje się szeroko pojętą ochroną zdrowia psychicznego;
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 Specjalny

Ośrodek

Szkolno

–

Wychowawczy

dla

Dzieci

i

Młodzieży

Niepełnosprawnej;
 Organizacje wspierające dzieci i młodzież w tym osoby niepełnosprawne:
- Fundacja Godne Życie - pomaga rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
a przede wszystkim otacza opieką dzieci i młodzież ze środowisk potrzebujących
wsparcia;
- Fundacja Nasze Dzieci – zajmuje się wspieraniem rozwoju, oświaty, edukacji,
wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzaniem rodzicom warunków do godzenia
życia zawodowego z życiem rodzinnym. Fundacja rozwija również działalność
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci, a także pomocy społecznej, wolontariatu
oraz działalności charytatywnej.
- Stowarzyszenie „Otwarte Serce” – zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną
dorosłych osób z niepełnosprawnościami - warsztat terapii zajęciowej;
 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego;

 Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie - pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób;
 Noclegownia i Ogrzewalnia dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej na
ul. Łącznej;
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 Mieszkania socjalne na ul. Łącznej;
 Cmentarz komunalny;
 Cmentarz parafialny św. Antoniego z Padwy.

Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ludwika Waryńskiego;

 Przedszkole nr 4 budynek B.
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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.

 Pogoria I;
 Spokojna okolica, lasy, teren zielony – Górka Gołonoska i Pogoria I;
 Ścieżki/drogi rowerowe;
 Dobry węzeł komunikacyjny – droga ekspresowa (S1), zajezdnia komunikacyjna
Tworzeń – Huta Katowice;
 Prywatne posesje;
 Specjalny

Ośrodek

Szkolno

–

Wychowawczy

dla

Dzieci

i

Młodzieży

Niepełnosprawnej;
 Hala sportowa Centrum Sportu i Rekreacji na ul. Swobodnej;
 Ładna zabudowa w okolicach Górki Gołonoskiej i Pogorii I;
 Miejsca do spacerów w okolicach Górki Gołonoskiej i Pogorii I;
 Wyjątkowe osiedle ze względu na klasztor, historię umiejscowienia – Górka
Gołonoska;
 Węzeł komunikacyjny przy Arcellor Mittal.

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:
 Pogoria I;
 Prywatne posesje;
 Ścieżki rowerowe w kierunku Pogorii I;
 Borowa Górka;
 Rybaczówka.
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Poza Dzielnicą:
 Pogoria III i IV;
 Park Podlesie;
 Błędów;
 Place zabaw na sąsiednich osiedlach;

 Antoniów.
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?

Osiedle Górka Gołonoska:
 Wejście na nowy cmentarz od strony ul. Storczyków - przebywające osoby;
 Ul. Jaskrów w górę do cmentarza chodzą dziki;
 Tunel do kościoła (schody) – często śpią osoby bezdomne ;
 Ul. Kościelna aż do rozjazdu w dół – brak oświetlenia oraz znaku pierwszeństwa na
odcinku zjazdu ul. Kościelną w dół;
 Ul. Bratków – dziurawe drogi;
 Ul. Działki – dziurawe drogi;
 Podpalanie traw na Borowej Górce.
Osiedle Tworzeń:
 Ul. Uklańskiego – brak chodnika, oświetlenia, zła droga;
 Ul. Łączna – noclegownia;
 Krzaki przy ul. Swobodnej naprzeciwko SOSW;
 Ul. Tworzeń – brak chodników, duży tonaż, zbyt duża prędkość;
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 Od przystanku tramwajowego przed Arcellor Mittal do przejścia dla pieszych brak
oświetlenia;
 Połączenie ul. Tworzeń – św. Antoniego – Pogoria I – brak chodników;
 Ul. Pogoria – słabe oświetlenie, zbyt duża prędkość, brak progów zwalniających
i luster;
 Ul. św. Antoniego łączone z przejazdem kolejowym brak tam chodników,
utwardzonego terenu do przejścia i oświetlenia;
 Brak przystanku przy szkole – powinien być chociaż na żądanie. |Jest to miejsce
niebezpieczne mimo wybudowanej zatoki;
 Przejście dla pieszych przy przystanku autobusowym „Tworzeń Dworzec PKP”;
 Brak oświetlenia – od św. Antoniego do Ząbkowic i z przystanku Stara Pogoria do
Rybaczówki (droga asfaltowa do jeziora Pogoria);
 Jezioro – skarpy i dzikie plaże bez dostępu dla służb ratunkowych;
 Brak alternatyw dla dzieci do spędzania wolnego czasu przez co bawią się w lesie
i na torach kolejowych;
 Niebezpieczeństwo spowodowane brakiem chodników i oświetlenia;
 Niebezpieczeństwo dla dzieci spowodowane brakiem placów zabaw;

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 Górka Gołonowska:
Infrastruktura drogowa:
 Poprawa infrastruktury - chodniki na ul. Bratków, ul. Jaskrów i ul. Kościelnej,
parkingi;
 Remont nawierzchni ul. Bratków, ul. Jaskrów i ul. Kościelnej, utwardzenie drogi –
ul. Storczyków;
 Oświetlenie ul. Kościelna;
 Od ul. Storczyków połączenie z ul. Jaskrów jest górka gdzie ludzie układają kafelki,
żeby przejść ponieważ jest tam glina i ciężko przejść (stare szeregowce).
Mała architektura:
 Kosze na śmieci – Górka Gołonoska;
 Postawienie ławek – Górka Gołonoska;
 Na Borowej Górce zrobić plac zabaw i siłownię zewnętrzną.
Inwestycyjne:
 Podłączenie pod magistrale ciepłowniczą ul. Laski (wymiana piecy);
 Poprawa infrastruktury, w ostatnich latach przybyło bardzo dużo domów i bloków.
Inne:
 Rozwiązać problem z dzikami, lisami i sarnami na ul. Laski.
Osiedle Tworzeń:
Infrastruktura drogowa:
 Chodnik, oświetlenie i naprawa drogi ul. Uklańskiego;
 Poprawienie infrastruktury na Pogorii I, dojście do skarpy;
 Ul. Tworzeń - remont nawierzchni , kontrole i fotoradar, ograniczenie ruchu
samochodów ciężarowych, zmniejszenie prędkości, ograniczenie emisji hałasu
wydzielanej przez firmy i samochody, usunięcie złomowisk, poprawa
bezpieczeństwa przy węźle S1;
 Ul. św. Antoniego – oświetlenie, chodnik lub utwardzone pobocze do przejazdu
kolejowego;
 Zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Tworzeń – Piłsudskiego – Kasprzaka;
 Ul. Pogoria – progi zwalniające, lustra, modernizacja oświetlenia;
 Odnowienie chodników i parkingu przy plaży Pogorii I;
 Połączenie ścieżek rowerowych do Pogorii III;
 Ul. Uklańskiego – chodniki, oświetlenie, naprawa drogi, zlikwidować nielegalne
wysypisko śmieci;
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 Ul. Tworzeń – chodnik w stronę Strzemieszyc.
Mała architektura:
 Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w okolicach Pogorii I i w okolicach ul Tworzeń.
Inwestycyjne:
 Podłączyć pod magistrale ciepłowniczą ul. Laski (wymiana piecy), ul. Sadową i
ul. Swobodną;
 Zadbać o plażę na Pogorii I.
Inne:
 Poprawa jakości powietrza;
 Noclegownia Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul. Łącznej /nietrzeźwe osoby/.
9. Priorytetowe obszary w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:
Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 14 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali
wyboru priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
Tworzeń:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze;
Górka Gołonoska:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze;

10. Diagnoza dla osiedla Górka Gołonowska – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Górka_Gołonoska_warsztat

11. Diagnoza dla osiedla Tworzeń – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Tworzeń_warsztat
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