DEBATA PODWÓRKOWA-STRZEMIESZYCE
Data i miejsce przeprowadzenia konsultacji: 10.09.2017, teren Szkoły Podstawowej nr 24
przy ul. Obrońców Pokoju 7 w Strzemieszycach Wielkich (Dąbrowa Górnicza) Podczas
imprezy: Wielki Festyn Rodzinny „Dąbrowa mówi nie uzależnieniom”
Czas trwania: 13:00-16:00
Osoba prowadząca debatę i moderatorzy: Aleksandra Nadolna, Jakub Bukowski, Dawid
Bochenek, Mariusz Aniszkiewicz
Liczba osób, które wzięły udział w debacie: 35 osób
W ramach debaty uczestnicy brali udział w trzech ćwiczeniach:
- każda z grup uczestników debaty otrzymała te same 3 pytania dotyczące śródmieścia
Dąbrowy Górniczej – w przeszłości, teraźniejszości i pożądanej przyszłości:
o Czy zdarza się Wam przyjeżdżać do śródmieścia Dąbrowy Górniczej? Jeśli tak – w jakim
celu? Jeśli nie – dlaczego?
o W jaki sposób chciał(a)byś tu spędzać czas (a teraz tego brakuje)?
o Co jest do tego potrzebne (infrastruktura, usługi, inne)?
Mieszkańcy wspólnie omawiali odpowiedzi na pytania. Przebieg dyskusji na bieżąco notował
przypisany do grupy moderator.
- na mapie śródmieścia Dąbrowy mieszkańcy zaznaczali dwa typy miejsc/obiektów
miejskich: zielonym post-item te, które są dla nich ważne, ciekawe, lubiane a czerwonym te,
których brakuje – a więc są propozycją zmiany, wprowadzenia nowego rozwiązania.
- warsztat projektowy, którego celem było zaproszenie mieszkańców do wspólnego lub
indywidualnego projektowania rozwiązań dla śródmieścia Dąbrowy Górniczej.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z zamówieniem. Debata podwórkowa przygotowana
została w oparciu o informacje zawarte w „Opracowaniu zbiorczym zawierającym
scenariusze działań, które mają być podjęte podczas procesu rewitalizacji terenu objętego
projektem „Fabryka Pena Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
przygotowanym przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”.
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ĆWICZENIE 1
Czy spędzacie czas w śródmieściu Dąbrowy Górniczej?
Uczestnicy debaty spędzają czas w Śródmieściu Dąbrowy Górniczej, ale ze względu na
utrudnienia komunikacyjne, bywają tam rzadko. Najczęściej w Centrum miasta są
przejazdem, traktując je jako punkt przesiadkowy lub na zakupach. Część uczestników
odwiedza śródmieście przy okazji dużych imprez plenerowych w Parku Hallera i Fabryce
Pełnej Życia oraz korzysta z oferty aquaparku i kina Helios lub jeździ do szkoły.
Najczęściej odwiedzane miejsca to:








Przystanki autobusowe na Placu Wolności i po stronie przeciwnej.
Centrum Handlowe Pogoria
Aquapark Nemo- Wodny Świat
Kino Helios
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Park Hallera podczas imprez plenerowych





Fabryka Pełna Życia podczas imprez plenerowych
Wyższa Szkoła Biznesu

2. W jaki sposób chcielibyście tu spędzać czas, a teraz tego brakuje?
W drugiej części dyskusji skupiono się na tym jakie formy spędzania czasu wolnego
przyciągnęły by mieszkańców Strzemieszyc do Śródmieścia. Zdaniem uczestników debaty w
Śródmieściu brakuje funkcji rozrywkowo-kulturalnej. Problem zgłaszany był zarówno przez
osoby młode, które rozrywki zmuszone są szukać w innych miastach (Sosnowiec, Katowice),
rodziny z dzieci, którym brakuje bawialni, klubów dziecięcych i miejsc przyjaznym dzieciom,
oraz seniorów, którym brakuje miejsca spotkań. Przyczyną braku miejsca spotkań jest
zdaniem mieszkańców brak tradycyjnego rynku oraz „rozdarcie serca miasta szklakiem
komunikacyjnym”- czyli ruch o sporym natężeniu w samym centrum miasta. Brakuje także
różnorodnej i dostosowanej do różnych możliwości finansowych oferty gastronomicznej.
Mieszkańcom Strzemieszyc brakuje przede wszystkim możliwości komunikacyjnych.
Podstawowym

problemem

jest

małą

liczba

połączeń

autobusowych

oraz

brak

alternatywnych sposobów dotarcia do Śródmieścia. Wyrażają również niezadowolenie z
przepływu informacji na temat aktualnych wydarzeń w Śródmieściu. „O wydarzeniach w
Centrum dowiadujemy się najczęściej z Przeglądu Dąbrowskiego „po fakcie”, czytając relację
z wydarzenia”.
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Podsumowując dyskusję wskazano następujące problemy:
-brak obiektów oferujących ogólnodostępne usługi o charakterze kulturalno-rozrywkowym;
-brak obiektów zapewniających rodzinną rozrywkę ( lokali gastronomicznych przyjaznych
rodzinom z dziećmi, a także miejsc spotkań dla seniorów);
-uboga oferta gastronomiczna;
-brak tradycyjnego rynku, miejsca spotkań;
-duże natężenie ruchu samochodowego w Centrum;
-brak tras rowerowych łączących tereny zielone ze
Śródmieściem; -brak dworca autobusowego i kolejowego.
3. Co jest do tego potrzebne (infrastruktura, usługi, inne)?
Dla rozwiązania problemów i braków zasygnalizowanych w poprzednim pytaniu mieszkańcy
zaproponowali następujące rozwiązania:
„W Dąbrowie Górniczej brakuje miejsc, proponujących rozrywkę na wysokim poziomie. Jako
osoba młoda wraz z przyjaciółmi spędzam wolny czas w Sosnowcu lub Katowicach. W
rozwiązaniu tego problemu duży potencjał widzę na terenie Fabryki Pełnej Życia. Jest to
miejsce, w którym można by stworzyć profesjonalną strefę festiwalową z salą koncertową i
sceną zewnętrzną tak aby posiadać niezbędną infrastrukturę do przyciągania imprez
terenowych dużego formatu, poza tym przydałby się dobry, renomowany klub muzyczny oraz
bogate i różnorodne zaplecze gastronomiczne.”
Do głosu doszli również seniorzy, którym brakuje kręgu tanecznego, miejsca spotkań, cichej
kulturalnej kawiarenki, w której odbywały by się różnego rodzaju ciekawe spotkania i
wydrążenia. Również w tej kwestii widzą ogromny potencjał w Fabryce Pełnej Życia, ale mile
widziana byłaby również rewitalizacja ul. 3-go maja.
A także rodziny z dziećmi zasygnalizowały brak w Centrum rozrywek adresowanych do nich i
ich pociech. „Często korzystamy z placu zabaw w Parku Hallera. Jest tam niestety mało
miejsca. Należałoby go rozbudować. Brakuje także ogólnodostępnych miejsc, jakiś bawialni,
w których można zostawić dzieci pod okiem animatorów, napić się kawy, zjeść dobre ciastko
w lokalu bez alkoholu. Fajny byłby też otwarty basen i wodny plac zabaw, taki jak w Będzinie.
Taki prorodzinny park rozrywki skupiałby życie rodzinne całego regionu.”
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Dyskusję podsumowało stwierdzenie, że w Dąbrowie brakuje rynku, który skupiałby całe
życie miejskie. „Miasto bez rynku jest jak rodzina bez wspólnego stołu. Bez miejsca spotkań,
wymiany doświadczeń, wspólnego przeżywania miejskich tradycji, nie stworzy się więzi i nie
ożywi się Centrum miasta. Należałoby stworzyć jakiś skupiający punkt zborny, być może
punkt widokowy, oraz wyłączyć ruch samochodowy ze ścisłego Śródmieścia. ”
ĆWICZENIE 2
Wśród ważnych miejsc wskazanych przez mieszkańców na mapie Dąbrowy Górniczej
znalazły się:
-Centrum Handlowe Pogoria
-Park Hallera i plac zabaw w tymże parku
-Fabryka Pełna Życia
-Pałac Kultury Zagłębia (czerwonym post-item zaznaczono parking przed wejściem do PKZ)
-ul. 3-go maja (Zaznaczona czerwonym post-item)
-Plac Wolności wraz z przejściem podziemnym i przystankami (Zaznaczona czerwonym postitem)
-Nemo Wodny-Świat (Zaznaczona czerwonym postitem) -Dworzec kolejowy (Zaznaczona czerwonym postitem) Najważniejsze zmiany jakie zaproponowano:
-Park Hallera- rozbudowanie istniejącego placu zabaw dla dzieci, zwiększenie ilości zieleni.
-ul. 3-go maja- całkowite wyłączenie z ruchu, rozbudowanie zaplecza gastronomicznego
ulicy, organizacja imprez, korowodów, przeniesienie życia kulturalnego na ul. 3-go maja.
-Fabryka Pełna Życia- mieszkańców cieszą inicjatywy odbywające się na terenie dawnej
Fabryki DEFUM, ale oczekują jak najszybszego zagospodarowania reszty jej terenu.
--Plac Wolności wraz z przejściem podziemnym i przystankami- przebudowa przejścia
podziemnego, ograniczenie ruchu samochodowego, lub całkowite jego wyłączenie, tak aby
ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym i starszym, budowa dworca autobusowego,
punktu przesiadkowego, mieszkańcom nie podoba się także ulica przed samym Pałacem
Kultury Zagłębia i zaparkowane tam samochody. Oczekują jej zamknięcia.
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--Nemo Wodny-Świat- uczestnicy debaty często korzystają z usług Nemo. Nie podoba im się
jednak stosunek jakości do ceny. Proponują zwiększyć liczbę atrakcji lub stworzenie basenu
otwartego.
-Dworzec kolejowy- to właśnie w rejonie dworca kolejowego uczestnicy chcieliby ulokować
centrum przesiadkowe łączące ze sobą różne środki transportu publicznego.
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ĆWICZENIE 3- WARSZTAT PROJEKTOWY
Basen z natryskami i wodnym placem zabaw.

Propozycja jest odpowiedzią na problem braku rozrywek rodzinnych w Śródmieściu oraz
rozwiązaniem problemu niezadawalającej oferty Aquaparku Nemo- Wodny Świat. Nawiązuje
do często wspominanego, byłego basenu odkrytego w Parku Hallera. Projekt uczestników
warsztatów przewiduje usytuowanie basenu w otoczeniu zieleni miejskiej. Kompleks
obejmuje wodny plac zabaw, strefę basenową wraz ze zjeżdzalnią oraz natryski. Basen
zdaniem mieszkańców powinien dostępny być za niewielką opłatą.
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Reprezentacyjny Punkt Widokowy

Punkt widokowy zlokalizowany winien być w centralnym punkcie miasta w okolicach Pałacu
Kultury Zagłębia. Samn w sobie ma pełnić funkcję symbolu nowego Śródmieścia,
rozpoznwalnej wizytówki miasta oraz waloru turystycznego. Wejście na szczyt wieży wiązać
się ma z uczestnictwem w multimedialnej projekcji na tenat historii miasta, z jej szczytu ma
rozpościerać się widok na Dąbrowę Górniczą w obecnym kształcie. Na tarasie widokowym
powinna znaleźć się dobra kawiarnia. Kolor zielony budynku symbolizuję zieloną Dąbrowę,
którą widać będzie z jego szczytu.
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Strefa festiwalowo-koncertowa
Ulokowna na terenie Fabryki Pełnej Życia strefa festiwalowo-koncertowa, odpowiadająca na
potrzeby kulturalno-rozrywkowe mieszkańców miasta. Przestrzeń służąca organizacji imprez
muzycznych służyć ma realizacji największych wydarzeń kulturalnych regionu.

Miejsce służyć ma nie tylko koncertom, ale też spektakularnym widowiskom. W jej
architekturę wpisywać się mają elementy postindustrialne i wyjątkowy klimat dawnej
Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek DEFUM. Wbudowane telebimy służyć mają w okresie poza
imprezowym za Letnie Kino Plenerowe.
Wyłączona z ruchu samochodowego strefa RYNEK
Mieszkańcy Strzemieszyc pragnęliby stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców miasta,
centralnego punktu obchodzenia ważnych wydarzeń miejskich. Poprzez wyeliminowanie
ruchu samochodowego z Centrum ul. Sobieskiego orz połączenie Placu Wolności z wejściem
do Parku Hallera. Pozwoliłoby to na usunięcie niedogodności związanych z poruszaniem się
przejściem podziemnym. Wokół rynku oprócz PKZ znajdowały by się lokale gastronomiczne,
a w miejscu Supersamu Dąbrowskie Sukiennice nastawione na sprzedaż produktów
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lokalnych, znamiennych dla Zagłębia, jego kultury i tradycji, czyniąc tym samym Dąbrowę
Górniczą centrum kultury zagłębiowskiej.

REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ
W zależności od atrakcyjności innych elementów wydarzenia, któremu towarzyszy debata
proponujemy dostosowywanie metody rekrutacji uczestników debaty. W przypadku gdy
namiot konsultacyjny „ginie” w eksplozji innych atrakcji rekomendujemy dopuszczenie
możliwości wyjścia moderatorów poza obręb namiotu i zadawanie pytań grupkom
uczestników wydarzenia oraz bieżące notowanie odpowiedzi, tak aby oszczędzić czas i
wysiłek uczestników.
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