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UWAGI DO WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ILOŚCI I GRANIC JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 

 MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA WYPRACOWANYCH PODCZAS WARSZTATÓW  

(TERMIN ZGŁASZANIA UWAG- 24.X.2018-6.XI.2018) 

Lp. Podmiot 
zgłaszający 

Nazwa i nr 
Dzielnicy, której 
uwaga dotyczy 

Treść uwagi Uzasadnienie zgłoszonej uwagi 

1. Mieszkaniec Dzielnica nr 7 

Gołonóg 

Wschodni 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o  korektę dzielnicy 
Gołonóg wg. załącznika: 

 
 

 

Ze względu  na to że dwa największe osiedla  o zbyt 
skoncentrowanym  zamieszkaniu zostały  w propozycji połączone 
w jeszcze większy  organizm co nie będzie sprzyjało rozwojowi  
i dyskusji w tym potencjalnym gremium ze względu na różne 
formy własności . Są to dwa różne pod względem kulturowym 
osiedla  i pożądane jest ich nie łączenie z sobą. Nadmieniamy że 
są to osiedla  o niezbyt przychylnym stosunku do siebie ponieważ 
powstawały w różnych latach i problemy wynikające na tych 
osiedlach nie muszą być zbieżne. Ten twór (dzielnicę) będzie 
zamieszkiwać prawie 1/5 mieszkańców Dąbrowy Górniczej co przy  
ilości proponowanych dzielnic będzie ta dzielnica  tzw. molochem  
i w/z  z tym uważamy, że sentymentalnie osiedle Kasprzaka jest 
bardziej  związane z górką gołonoską  oraz przyległymi terenami, 
które są obecnie (w DBP część w dzielnicy Kasprzaka) oraz Stary 
Gołonóg, który ma tam parafię . Połączenie tych dwóch osiedli 
byłoby niefortunnym rozwiązaniem, który w trakcie konsultacji 
nie został zamknięty i problem został przeniesiony na forum 
konsultacji . Liczę na zrozumienie oraz jestem otwarty na inne 
propozycje które byłyby zbieżne z moją propozycją. 

2. Mieszkaniec Dzielnica nr 6 
Gołonóg 

Południowy 

Dzielnica Manhattan powinna być odłączona od 
dzielnic Kasprzak i Podlesie. Z tej jednej jednostki 
powinno się wydzielić 2 jednostki. 
 

Każda z tych dzielnic, jest historycznie odrębnymi jednostkami. 
Czynnikiem, który sprzyja rozłączeniu tych dzielnic są również 
osobne parafie czy szkoły, które obsługują ww. osiedla. 
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3. Mieszkaniec Dzielnica nr 11 
Łęka 

Dzielnica Łęka została źle zaznaczona na mapie,jej 
obszar zaczyna się od rozdzielni prądu przy Tucznawie 
a kończy na granicy z Niegowonicami: 
 

 
 

- 

4. Mieszkaniec 
 

Dzielnica nr 4  
Reden 

Osiedle Augustynika mimo wszystko powinno być w 
Śródmieściu/Centrum, dla proporcji i jednak bardziej to 
przynależy tam niż do Redenu.  

Tak, wiem że planty łączą z Redenem, ale idąc tym tropem trzeba 
by przedzielić Augustynika na pół... Trzeba wybrać lepszą opcję, 
historycznie to nie pasuje, ale na ten moment taki jest realny 
podział, że Augustynika to bardziej Centrum. 

Dzielnica nr 16 
Ujejsce 

 
Dzielnica nr 17 
Trzebiesławice 

Jaki sens ma podział w dzielnicy 16 i 17 (Ujejsce 
Trzebiesławice) skoro ilość mieszkańców spowoduje że 
w potencjalnej radzie dzielnicy będzie mały udział? 
 
 

Najlepiej Ujejsce połączyć z Bielowizną i Wygiełzowem i utworzyć 
"Ujejsce-Ząbkowice Zachód" 

Dzielnica  
Gołonóg 

Dzielnica Gołonóg jest zbyt rozdrobniona. 
Nie można zrobić dwóch dzielnic albo trzech? 
 

- 

Dzielnica Łęka Czy dzielnica Łęka musi być oddzielnie? 
 
 
 
 

- 

 


