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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, 3 spotkaniach
warsztatowych – po jednym w każdym z osiedli, warsztacie dzielnicowym oraz 13 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 Gołonóg Południowy
2

Powierzchnia: 1,65 km

0,87 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 15 519

13,98 % mieszkańców miasta

Dzielnica Gołonóg Południowy składa się z 3 osiedli: Kasprzak, Manhattan, Podlesie :
● Kasprzak: powierzchnia 0,82 km2, liczba mieszkańców 8 7031
● Manhattan: powierzchnia 0,37 km2, liczba mieszkańców 5 9562
● Podlesie: powierzchnia 0,46 km2, liczba mieszkańców 9253

1. Charakterystyka Dzielnicy:
Dzielnica znajduje się na wschodniej granicy najgęściej zaludnionej części miasta. Do
kluczowych miejsc w centrum miasta można dotrzeć pieszo w ciągu kilkudziesięciu minut.
W Dzielnicy występują trzy typy zabudowy: wysokie bloki ulokowane w większości na
osiedlu Manhattan i osiedlu Kasprzak znajdujące się w zasobach SM Lokator; niskie bloki,
które stanowią większość zabudowy Kasprzaka; zabudowa jednorodzinna dominuje na
Podlesiu oraz między ul. Tysiąclecia a ul. Młodych.
Na terenie Dzielnicy znajduje się duży kompleks terenów zielonych powstałych na dawnych
terenach poprzemysłowych; obecnie znajdujący się w większości w zarządzie Lasów
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Państwowych. Jego sercem jest zmodernizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Park
Podlesie. W Dzielnicy znajduje się Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

2. Komunikacja:
Dzielnica jest bardzo dobrze skomunikowana z innymi miejscami w mieście oraz miastami
ościennymi. W obrębie Dzielnicy znajduje się jeden z węzłowych przystanków autobusowych
(Manhattan), a linia tramwajowa przebiega wzdłuż granic osiedli Manhattan oraz Kasprzaka.
Z osiedla Manhattan do centrum miasta komunikacją miejską można dostać się w ok. 11
min., z Kasprzaka w 18 min. Z Podlesia dojazd autobusem zajmie ok. 15 min. Dotarcie do
centrum pieszo z Podlesia zajmuje ok. 36 min., z Kasprzaka ok. 48 min. a Manhattanu ok. 30
min.
W granicach Dzielnicy znajduje się skrzyżowanie tras DK94 oraz S1, dzięki któremu jest
możliwa swobodna komunikacja w dowolnym kierunku.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy prosperują sklepy wielobranżowe. Działa wiele małych sklepików oraz
punktów usługowych gwarantujących zaspokojenie najważniejszych potrzeb mieszkańców
Dzielnicy; Na terenie Dzielnicy znajdują się siedziby główne Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkaniowych, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Ponadto występuje wiele miejsc umożliwiających aktywność na świeżym powietrzu:
7 siłowni plenerowych (2 na osiedlu Podlesie: jeden w Parku Podlesie, drugi przy placu
zabaw przy ul. Partyzantów; 3 na osiedlu Manhattan: jeden przy placu rowerowym, jeden
pomiędzy blokami na ul. Leśnej oraz jeden przy wjeździe do osiedla przy ul. Leśnej; 2 na
osiedlu Kasprzaka: jeden przy ul. III Powstania Śląskiego, drugi na Placu Hutnika.) 11 placów
zabaw (na osiedlu Podlesie 2 place zabaw: jeden duży i nowoczesny przy Parku Podlesie,
drugi, mniejszy przy ul. Partyzantów, na osiedlu Manhattan: 4 place zabaw oraz ścieżka do
nauki przemieszczania się w ruchu drogowym; na osiedlu Kasprzaka: 5 placów zabaw,
skierowanych do różnych grup wiekowych, w tym jeden duży i nowoczesny przy ul.
Tysiąclecia) 5 boisk (na osiedlu Manhattan: jedno boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią, jedno boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Na terenie obiektu w zimie
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rozkładane było sztuczne lodowisko; na osiedlu Kasprzaka: Jedno boisko wielofunkcyjne ze
sztuczną nawierzchnią, jedno boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą). Na terenie osiedla
znajduje się kort do tenisa ziemnego z nawierzchnią naturalną oraz 1 pływalnia znajdująca
się w SP13.
Charakterystycznym elementem łączącym osiedla jest Park Podlesie, który został
wyremontowany w ramach Budżetu Obywatelskiego. Stanowi on jedyną w tej części miasta
infrastrukturę typu parkowego. Jest popularnym miejscem spaceru i rekreacji mieszkańców
Dzielnicy.
Na terenie Dzielnicy funkcjonują Rodzinne Ogródki Działkowe, stanowiące alternatywną
formę wypoczynku dla części mieszkańców.
Dodatkowo, na terenie Dzielnicy funkcjonuje jedyny w mieście Skate Room, znajdujący się
w zamkniętym obiekcie na osiedlu Manhattan.
4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
 Zespół Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora;
 Filia Żłobka Miejskiego przy Przedszkolu nr 36;
 Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Filip i Maja;
 Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym oraz Prywatne Liceum
Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie;
 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej;
 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego;
 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych;
 Stowarzyszenie Sportowe Extreme Live For Ride - Skate room;
 Cmentarz parafialny przy ul. 11 listopada.

Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
 Szkoła Podstawowe nr 13 im. Adama Piwowara;
 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica;
 Przedszkole nr 8;
 Przedszkole nr 14;
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 Przedszkole nr 32;
 Przedszkole nr 36;
 Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 Klub osiedlowy “Unikat”;
 Klub Seniora i Juniora „Manhattan”.

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.

 Park Podlesie;
 Duża ilość zieleni;
 Bliskość Górki Gołonoskiej /walory krajobrazow;
 Plac Hutnika jako najbardziej reprezentacyjne miejsce w osiedlu;
 Szkoła Plastyczna jako placówka znana w całej Polsce;
 Wszystkie podstawowe potrzeby mieszkańców można załatwić na terenie osiedla
(szkoła, poczta, ośrodek zdrowia, podstawowe usługi);
 Plac zabaw na ul. Tysiąclecia (dobry klimat wśród użytkowników oraz nietuzinkowe
urządzenia zabawowe);
 Plac zabaw przy ul. Tysiąclecia - nowy, przystępny i dobrze położony;
 Plac zabaw koło bloku Al. Piłsudskiego 30 - z urządzeniami dla dzieci starszych
i młodszych;
 Dobre skomunikowanie z miastem i metropolią;
 Klub Seniora i Juniora;
 Kompleksowo wyremontowana część osiedla Manhattan;
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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:
 Osiedlowe skwery;
 Rodzinne ogrody działkowe;
 Park Podlesie i otaczające go tereny zielone;
 Filie Biblioteki - bogata oferta różnorodnych spotkań, dużo nowości wydawniczych;
 Klub Seniora i Juniora;
 Siłownie pod chmurką;
 Place zabaw.

Poza Dzielnicą:
 Pogoria III;
 Górka Gołonoska.

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?

INFRATRUKTURA DROGOWA:
 Infrastruktura drogowo-chodnikowa przy ul. Tysiąclecia 35 - wjazd na osiedle;
 Chodniki przy wymienniku ciepła na ul. Kasprzaka – Cały teren wymaga rewitalizacji;
 Niebezpieczne bramy w przewiązkach pomiędzy blokami w rejonie ul. III Powstania
Śląskiego;
 Ścieżka pomiędzy kortami a przedszkolem wymaga doświetlenia. Niepokój wzbudza
jakość ogrodzenia wokół kortów;
 Ul. Podlesie od ul. Młodych do ul. Laski - droga i chodniki wymagają remontu;
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 Ul. Młodych; Fatalna nawierzchnia oraz zbyt szybko jeżdżące samochody. Niebezpieczne
przejście dla pieszych ze względu na parkujące przy jezdni samochody - słaba
widoczność;
 Przejście podziemne (Manhattan-Broadway);
 Chodnik przy ul. Piłsudskiego - złe oznaczenie ścieżek rowerowych i części dla pieszych;
 Źle rozwiązane wyjście z placu zabaw na ul. Tysiąclecia;
 Skradzione barierki - wyjście z lasów z hałdy Duży Staś na ul. Tysiąclecia;
 Wejście do ośrodka zdrowia - podjazd dla niepełnosprawnych w bardzo złym stanie;
 Wjazdy i zjazdy na S1 są niebezpiecznie. Są tam bardzo krótkie pasy wjazdowe i
rozbiegowe, szczególnie w stronę Tychów;
 Hałas dochodzący z drogi S1, zwłaszcza jesienią – potrzebne są ekrany dźwiękochłonne;
 Przystanek tramwajowy i przejście dla pieszych na ul. Piłsudskiego. Brak wiat na
przystankach powoduje, że w dniach deszczowych ludzie chronią się przed opadami przy
zadaszeniu budki z hamburgerami po stronie Starego Gołonoga. Następnie kiedy
nadjeżdża tramwaj, wybiegają pod koła samochodów, przez co dochodzi do wypadków;
 Rondo Budowniczych Huty Katowice - nawigacja określa je jako rondo, mimo tego, że
jest to zwykłe skrzyżowanie. Powoduje to kolizje przez nieuwagę kierowców. Zmiana
nazwy lub organizacji ruchu mogłaby przestać wprowadzać kierowców w błąd;
 Fatalna nawierzchnia w części usługowej osiedla Kasprzaka
 Duży parking samochodów ciężarowych na terenie dawnych zakładów mięsnych na
Podlesiu. Jego obecność wygenerowała duży ruch TIRów i spory hałas;
 Na ulicy Podlesie brak chodnika, poprzedni został zdewastowany na skutek prac
ziemnych prowadzonych w okolicy, w tym na terenie Parku;
 Słaba jakość nawierzchni drogowej na ul. Florowskiej.
 Pasy na rogu ul. 11 listopada i Nowocmentarnej są za blisko skrętu przez co są
niebezpieczne dla użytkowników – można je przenieść kilka metrów dalej;
 Utrudniony dojazd służb na teren osiedla w sytuacji kryzysowej. Brak kopert przed
klatkami;
 Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych są niepraktyczne ze względu na wysokie
krawężniki;
 Zwężono drogi w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych. Tuż po remoncie były znaki
zakazu parkowania przy chodniku, znaki niestety zniknęły co spowodowało trudności w
przemieszczaniu się po osiedlu;
 Wymiana dróg i chodników wzdłuż bloków na ul. Leśnej – ich stan jest zły; stwarzają
możliwość wypadków.
INNE:
 Hałasująca młodzież popołudniami/wieczorami na terenie przedszkola;
 Rejon apteki i przychodni. Często ludzie pijący alkohol. Zdarza się agresja. Dużo
potłuczonego szkła;
 Plac Hutnika – mieszkańcy spożywają tam alkohol. Patrole porządkowe są nieskuteczne;
 Skwer z siłownią przy SP 13 - bałagan, spożywanie alkoholu (sąsiedztwo sklepu
nocnego). Brak oświetlenia, nawierzchnia do remontu;
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 Teren dawnego boiska przy ul. Leśnej. Osoby spożywające alkohol, dużo śmieci i szkła z
potłuczonych butelek;
 Teren pomiędzy dawną strzelnicą a ogródkami działkowymi, hałda Duży Staś. Teren
wykorzystywany przez młodzież do organizowania spotkań – Problem szczególnie
wyraźny w weekendy oraz w wakacje;
 Straż - często wyjeżdża w nocy czy rano na pełnych sygnałach dźwiękowych i świetlnych;
 Problem z jakością powietrza w całej Dzielnicy;
 Bezpieczeństwo na drogach wewnątrzosiedlowych, parkujące przy chodniku samochody
ograniczają widoczność, zwłaszcza dzieciom idącym do/ze szkoły
 Droga pomiędzy blokami Tysiąclecia 34-36 jest jednokierunkowa mimo tego kierowcy
często jeżdżą tam pod prąd;
 Niebezpieczne są rejony sklepu nocnego oraz Szkoły Podstawowej nr 13 (osoby pijące
alkohol);
 Przejścia między blokami są niebezpieczne z uwagi na słabe oświetlenie.
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 MANHATTAN:















Odnowienie i doświetlenie skweru przy SP 13;
Remont przejścia podziemnego;
Chodnik ze ścieżką rowerową - odwrócenie oznaczenia;
Osłony przeciwsłoneczne na placu zabaw;
Koperty przy podjazdach dla wózków;
Stworzenie miejsc parkingowych na 5-15 min;
Remont drogi wewnątrzosiedlowej i chodników na ul. Leśnej;
Teren po dawnym stadionie - remont infrastruktury lub zmiana przeznaczenia;
Stworzenie wybiegu dla psów;
Za rzadko Alba odbiera śmieci segregowane. Innym rozwiązaniem jest zwiększenie
pojemności samych pojemników;
Brak źródła informacji dla osób starszych - instalacja tablicy informacyjnej dla nich;
Remont drogi wjazdowa na osiedle od ul. Tysiąclecia;
W kontekście całej dzielnicy brakuje miejsca dla młodszej młodzieży - wyczynowy plac
zabaw (8-12 lat) lub miejsca dedykowanego im, gdzie mogą sobie posiedzieć;
Wycinka drzew przed przystaniem na Kosmonautów 7;
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OSIEDLE KASPRZAK:
 Korty tenisowe - remont i rewitalizacja tej przestrzeni z utrzymaniem funkcji;
 Dodać przestrzenie do uprawiania innych dyscyplin na powietrzu - paddle, badminton;
 Plac zabaw przy placu Hutnika - albo kompleksowo go zmodernizować albo zaplanować
dla niego inne przeznaczenie. Można też odnowić plac do nauki jazdy rowerem w ruchu
drogowym;
 Nawierzchnia na ul. Młodych i Podlesie. Niezbędny remont nawierzchni wokół centrum
handlowo-usługowego przy bibliotece oraz unikatu. Ta sama sytuacja wokół drugiego
centrum handlowo-usługowego;
 Remont alejek i chodników w rejonie III Powstania;
 Rozwiązanie systemowe problemu z parkowaniem w Dzielnicy;
 Likwidacja napowietrznych linii elektrycznych do bloków mieszkalnych;
 Kontynuacja prac na Podlesiu z przedyskutowanym z mieszkańcami projektem;
 Wymiana nawierzchni na ul. Buczka pod strzelnicą;
 Brak koszy w okolicy dawnej strzelnicy a to popularna trasa spacerowa i popularne
miejsce do rekreacji.
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:
Osiedle Kasprzak:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze
Priorytet drugi/alternatywny: Miejsca postojowe i parkingi
Osiedle Manhattan:
Priorytet pierwszy: Projekty miękkie/społeczne
Priorytet drugi/alternatywny: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze
Osiedle Podlesie:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze
Priorytet drugi/alternatywny: Projekty miękkie/społeczne

10. Diagnoza dla osiedla Kasprzak – załącznik
nazwa pliku: Diagnoza_Kasprzak_warsztaty
11. Diagnoza dla osiedla Manhattan – załącznik
Nazwa pliku: Diagnoza_Manhattan_warsztaty
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12. Diagnoza dla osiedla Podlesie – załącznik
Nazwa pliku: Diagnoza_Podlesie_warsztaty
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