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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, spotkaniu warsztatowym
warsztacie dzielnicowym 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

Strona | 2

Dzielnica Strzemieszyce Małe
Powierzchnia: 9,38 km2

4,96 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 1 157

1,04 % mieszkańców miasta

Dzielnica Strzemieszyce Małe składa się z 1 osiedla:

● Strzemieszyce Małe: powierzchnia 9,38 km2, liczba mieszkańców 1 1571

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica o charakterze podmiejskim. W osiedlu są znaczne tereny zielone. Dzielnica graniczy
z obszerną strefą przemysłową m.in. z koksownią „Przyjaźń”, Arcelor Mittal (Huta Katowice),
Lipówka - miejski zakład zajmujący się przetwarzaniem odpadów komunalnych. Dzielnica
oddalona o 11 km od centrum miasta Dąbrowy Górniczej. Do kluczowych miejsc
w centrum miasta można dotrzeć komunikacją miejską w ok. 30 min. Dzielnica jest położona
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przy drodze krajowej DK94. W Dzielnicy występuje zabudowa jednorodzinna wzdłuż
głównych ulic.

2. Komunikacja:
Dojazd ze Strzemieszyc Małych do centrum Dąbrowy Górniczej zajmuje ok. 30 min.
komunikacją publiczną autobusami linii 84, 984 (na trasie autobusu pominięto najczęściej
wybierane przez mieszkańców przystanki, co wpływa negatywnie na komunikację
mieszkańców z centrum miasta) i ok 14 min. samochodem. Dzielnica posiada również dobry
dostęp do drogi wojewódzkiej DW790 i drogi krajowej DK94.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie osiedla prosperują dwa małe sklepiki oraz sklep wielobranżowy.
Ponadto występują miejsca umożliwiające aktywność na świeżym powietrzu:
✓ 1 boisko trawiaste przy klubie sportowym "LKS Promień Strzemieszyce Małe”;
✓ 3 place zabaw (w tym 2 wymagające kompleksowego remontu),
✓ 2 urządzenia siłowni plenerowej;
✓ Szlak Kruszcowy;
✓ Tor motocrossowy - MXDG Motocross Dąbrowa Górnicza.

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
✓ Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina";
✓ Klub sportowy "LKS Promień Strzemieszyce Małe”;
✓ Tor motocrossowy MXDG Motocross Dąbrowa Górnicza.
Na terenie dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
✓ Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej;
✓ Świetlica Środowiskowa Pałacu Kultury Zagłębia;
✓ Koło Gospodyń Wiejskich.
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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.

✓ Nic - na warsztacie w pierwszej części uczestnicy stwierdzili, że nic, poza jedną osobą, która
wskazała świetlicę środowiskową i bibliotekę. Na wywiadach indywidualnych mieszkańcy
wskazali jednak miejsca pozytywne w Dzielnicy;

✓ Świetlica Środowiskowa Pałacu Kultury Zagłębia;
✓ Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej;
✓ Tor motocrossowy MXDG Motocross Dąbrowa Górnicza;
✓ Boisko klubu sportowego "LKS Promień Strzemieszyce Małe”;
✓ Szlak Kruszcowy.

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:
✓ Prywatne posesje;
✓ Świetlica Środowiskowa Pałacu Kultury Zagłębia;
✓ Plac zabaw;
✓ Szlak Kruszcowy;
✓ Park w lasku koło domu Gromadzkiego;
✓ Spotkania w Kole Gospodyń Wiejskich.
Poza Dzielnicą:
✓ Pogoria I;
✓ Park Zielona;
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✓ Srocza Góra;
✓ Wywierzyska - źródełka w Strzemieszycach Wielkich.

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?

Wykaz miejsc niebezpiecznych będzie przedmiotem kolejnych warsztatów
z mieszkańcami
•

Infrastruktura drogowa:
✓ Skrzyżowanie ul. Składowa, ul. Główna z ul. Koksowniczą – brak przejścia dla
pieszych, brak chodników;
✓ Skrzyżowanie ul. Koksowniczej z ul. Główną – brak chodnika, przejścia dla pieszych,
zbyt duża prędkość samochodów;
✓ ul. Główna – brak chodników, oświetlenia, duży tonaż, przekraczana prędkość;
✓ ul. Zakawie przystanek autobusowy 984 – brak przejścia dla pieszych, brak chodnika
✓ ul. Koksownicza – brak oświetlenia;
✓ ul. Kazdębie – brak przejścia dla pieszych
✓ Pod wiaduktem – brak chodnika, słabe oświetlenia, dziury w drodze;
✓ Taśmociąg – przekracza normy hałasu;
✓ Brak chodnika w kierunku Ficosa;
✓ Niebezpieczeństwo dzieci wracających ze szkoły z powodu braku chodników i
oświetlenia
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•

Inne:
✓ Zanieczyszczenie powietrza
✓ Transport śmieci
✓ Wywóz nieczystości z ubojni
✓ Dom Gromadzki – może się zawalić
✓ Park w lasku koło domu Gromadzkiego – brak oświetlenia
✓ Dzikie wysypiska śmieci
✓ Brak kanalizacji

8. Priorytety do realizacji: (Mieszkańcy podczas spotkania w Dzielnicy wnioskowali o określenie terminu
realizacji priorytetów wskazanych z niniejszym raporcie).

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:
✓ Bezpieczeństwo mieszkańców – chodniki, przejścia dla pieszych i oświetlenie w
miejscach niebezpiecznych
✓ Chodniki i przejścia dla pieszych na krzyżówce ul. Składowej z ul. Główną
✓ Chodniki od kapliczki i na Kazdębiu do kościoła
✓ Wymiana oświetlenia na nowe ul. Zakawia i ul. Główniej
✓ Pod wiaduktem nowe oświetlenie, naprawa drogi i zrobienie chodnika
Mała architektura:
✓
✓
✓
✓
✓

Modernizacja placu zabaw na ul. Anny i ul. Głównej, zrobienie siłowni na placach.
Tablice informacyjne
Dalsza rozbudowa zagajnika
Budowa tężni
Wydzielenie placu, na którym dzieci mogłyby jeździć na rolkach i rowerze

Inwestycyjne:
✓ Instalacja gazowa w części dzielnicy
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✓
✓
✓
✓

Umieszczenie przed świetlicą środowiskową paczkomatu, siłowni zewnętrznej
Zmodernizowanie boiska
Budowa kanalizacji
Budowa oświetlenia w Dzielnicy

Zaplecze usługowe:
✓ Uruchomienie w Dzielnicy poczty oraz przychodni
✓ Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz uruchomienie połączenia
między Dzielnicą a Katowicami

Inne:
✓
✓
✓
✓
✓

Poprawa czystości środowiska do życia
Zdrowotne badania środowiskowe
Zalesienie terenu
Szlak Kruszcowy
Zakaz sprzedaży terenów pod zakłady przemysłowe (sprzedaż ziemi tylko po
konsultacji z mieszkańcami)
✓ Wyciszyć taśmociąg
✓ Częstsze kontrole zakładów
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:
Strzemieszyce Małe:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura czasu wolnego;
10. Diagnoza dla osiedla Strzemieszyce Małe – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Strzemieszyce Małe_warsztat
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