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Spotkanie mapujące / DBP 2.0  



Prezentacja dzielnicy 
Kasprzak 



1. Informacje wstępne 

2. Budżet Partycypacyjny 

3. Ważne informacje dot. dzielnicy 

4. Mapowanie dzielnicy - dyskusja 

Plan spotkania 



1. Wyjaśnienie procedury Dąbrowskiego Budżetu 

Partycypacyjnego 2.0. 

2. Dokonanie oceny potencjału dzielnicy Kasprzak 

 

Cel spotkania 



 

 

1.      Wyłączamy lub wyciszamy telefony 

2.      Nadrzędnym celem jest dobro wspólne dzielnicy i     

           mieszkańców 

3. Nie przerywamy sobie 

4. Nie unosimy głosu 

5. Słuchamy się 

6. Krytykujemy pomysły a nie ludzi 

7. W każdej chwili możemy renegocjować te zasady. 

 

 

Zasady spotkania 



Budżet Partycypacyjny to forma konsultacji społecznych w 

sprawie przeznaczenia części pieniędzy z budżetu miasta 

na pomysły zgłaszane przez mieszkańców.  

Czym jest DBP? 



Czym jest DBP? 



Ząbkowice 





poprzednie edycje DBP  

 Kasprzak 

 

 

 

 

- Remont chodników w obrębie budynków oraz przy ulicy: od końca budynku 

Tysiąclecia 15 w kierunku przedszkola i budynku Kasprzaka 24 w kierunku 

ogrodzenia szkoły do placu Hutnika; ciąg pieszy od budynku Kasprzaka 28 i dalej 

w kierunku Kasprzaka 24 (166 100 zł) 

-Zakup zestawu do nagłośnienia i częściowy remont PKZ – KLUBU UNIKAT 

(36 300 zł) 

- Biblioteka łączy pokolenia (70 000,00 zł) 

- Tytuł projektu: Remont nawierzchni chodników (droga osiedlowa – od ul. 

Młodych wokół bloków 64/62/60/58/56) (205 500 zł) 

- Tytuł projektu: Wykonanie trwałej nawierzchni drogi dojazdowej od ul. 

Młodych do garaży i działek rekreacyjnych (55 500 zł) 2015 

- Rewitalizacja części placu Osiedla Hutników (515 356 zł) 2016 

 



DBP 2017 

kwota przeznaczona dla dzielnicy 516 667,65 zł 

liczba projektów zgłoszonych 8 

liczba projektów poddanych pod głosowanie 4 

liczba projektów realizowanych 1 

Kasprzak 



DBP 2017  

 Kasprzak 

 

 

 

Tytuł projektu:  Wspólnie dla Kasprzaka – kolorowo i bezpiecznie  

 

Opis:  Projekt zakłada realizację inwestycji w kilku miejscach w dzielnicy 

Kasprzak:  

1. Doposażenie filii biblioteki poprzez zakup książek , audiobooków, 

organizację warsztatów autorskich; 

2. Remont nawierzchni chodników – wymiana nawierzchni na kostkę brukową, 

montaż elementów małej architektury (ławki, betonowe kosze);  

3. Renowację istniejących schodów terenowych;  

4. Remont nawierzchni chodników przy ul. Kosmonautów 7 oraz pomiędzy 

blokami przy ul. Kosmonautów 3-5;  

5. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 (montaż 

elementów małej architektury, montaż 2 lamp oświetleniowych;  

 



DBP 2018  

 Kasprzak 

 

 

 

 

 

Kwota przeznaczona dla dzielnicy (2017)  516 667,65 zł 

 

Kwota przeznaczona dla dzielnicy (2018) 519 985,09 zł 

 

 

 
 

 



Inwestycje w dzielnicy  

2017/18 

 

 Kasprzak 

 

 

 

 

- Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza (58 mln 

zł). Przez dzielnicę, wzdłuż ulicy Kasprzaka, zostanie przeprowadzona jedna 

z głównych ścieżek rowerowych. Będą one łączyć poszczególne osiedla z 

lokalnymi zakładami pracy oraz z centrami przesiadkowymi. 

 

 
      

 

 



Zgłoś się do swojego 

animatora dzielnicowego! 

 
mariusz.stefaniak@naprawsobiemiasto.eu  
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Zadanie: 

 

 

Napisz lub narysuj jaka jest Twoja 

Przyjazna Przestrzeń 

 

 



 

Mapowanie dzielnicy 

 

 

- który obszar dzielnicy jest dla mnie ważny 

- jakie są mocne strony dzielnicy a jakie słabe 

- co w mojej dzielnicy lubię a czego nie 

- gdzie i jak lubię spędzać w mojej dzielnicy czas 

 



Kasprzak 

28.03.2017 godzina 17:00 

SP 12 ul. Tysiąclecia 25 

Prowadzący: Mariusz Stefaniak 

Liczba uczestników spotkania: 20 uczestników 



Przyjazna przestrzeń, to taka w której: 

- centrum osiedla jest przyjazne dla wszystkich (Plac Hutnika) 

- jest czysto (racjonalnie rozmieszczone kosze na śmieci i psie odchody) 

- uczy bezpieczeństwa (na części ścieżek rowerowych zamontowano znaki drogowe, by 

najmłodsi mieli okazję się z nimi zaznajamiać)  

- jest bezpieczna (doświetlenie, obecność służb, unormowany ruch samochodów) 

- jest zieleń 

- jest łatwa komunikacja wewnątrz osiedla oraz z pozostałymi częściami miasta 

- mamy gdzie zaparkować  

- jest estetycznie (brak wybiegów dla psów, przyjemne dla oka elementy małej 

architektury) 

- jest funkcjonalna (podniesione poziomy peronów przy przystankach tramwajowych, 

poszczególne elementy umieszczone w przestrzeni może wykorzystać szerokie 

spektrum mieszkańców) 

- są miejsca sprzyjające integracji 

- jest różnorodna (każdy mieszkaniec bez względu na wiek znajdzie w niej coś dla 

siebie) 

- to przestrzeń w której można znaleźć też coś dla umysłu i ducha (poszerzony 

księgozbiór biblioteki, organizowane są imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym 

- jest w całości zadbana i zagospodarowana (bez nieużytków) 

- możemy znaleźć w niej informacje o stanie powietrza (połączony z elektroniczną tablicą 

zestaw czujników) 



Wyniki mapowania  
Ważne miejsca dzielnicy (na mapie czerwone okręgi): 

● plac zabaw przy ul. Tysiąclecia oraz na “drugim” Kasprzaku (1) 

● zielony skwer od strony ul. Tysiąclecia (2) 

● plac Hutnika (3) 

● wzgórze Gołonoskie (4) 

● Biedronka (5) 

● Ośrodek zdrowia (6) 

● węzłowy przystanek komunikacyjny na ul. Kasprzaka (7) 

Mocne strony dzielnicy: 

+ dobra infrastruktura sportowa w postaci “Orlika” przy SP 12 

+ odnowiona Szkoła oraz Przedszkole 

+ poszczególne wspólnoty zaczynają dbać o zieleń i estetykę  przy swoich blokach 

+ w dzielnicy jest dużo zieleni 

+ nie ma przechodzącej przez główne osiedle drogi przelotowej 

+ bliskość Podlesia jako miejsca częstych spacerów 

+ bardzo korzystny dla dzielnicy układ komunikacyjny   

+ jest cicha i bezpieczna 

Słabe strony dzielnicy (na mapie niebieskie okręgi) 

- bardzo słabej jakości nawierzchnia na ul. Młodych (1) 

- nieuporządkowane i bardzo słabej jakości ciągi wodno-kanalizacyjne 

- słabej jakości nawierzchnia przy wyjeździe na osiedle od strony ul. Tysiąclecia (2) 

- przestarzała infrastruktura placu zabaw od strony ul. Tysiąclecia (3) 

- wymagające naprawy nawierzchni chodniki w okolicach ul. Kasprzaka 40-51, Tysiąclecia 27-31, 21,37,43, SP 12, 

Przedszkola nr 14 oraz “Orlika” i “Biedronki” (4) 

- Wymagający rewitalizacji obszar po dawnych kortach tenisowych (5) 
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