Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

DEBATA PODWÓRKOWA- GOŁONÓG, OSIEDLE KASPRZAKA
Data i miejsce przeprowadzenia konsultacji:
24.06.2017 – Gołonóg, osiedle Kasprzaka – plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Dąbrowie
Górniczej.
Czas trwania: 10:30-13:00
Osoba prowadząca punkt i moderatorzy: Piotr Seremet, Kamil Jany, Michał Szymaszek.
Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 30 uczestników ( w tym 12 dzieci).

W ramach debaty uczestnicy brali udział w trzech ćwiczeniach:
Praca w grupach:
- każdy z uczestników debaty otrzymała te same 4 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 Czy kiedyś przyjeżdżaliście /przyjeżdżałyście do centrum z innych powodów? Co się zmieniło
w tej kwestii?
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.
Praca w grupach: 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.
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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”.

ĆWICZENIE 1
1. Czy spędzacie czas w śródmieściu Dąbrowy Górniczej?
Większość mieszkańców osiedla Kasprzaka, odwiedza dzielnicę Śródmieście. Mieszkańcy
twierdzą, że najczęstszym powodem odwiedzania centrum Dąbrowy Górniczej jest:
- udział w organizowanych imprezach kulturalnych, koncertach organizowanych m.in. przez Pałac
Kultury Zagłębia,
- zakupy w centrum handlowym Pogoria i okolicznych punktach handlowych,
- park Hallera w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych,
- wizyty w kinie Helios dysponujące dużym repertuarem,
- udział w wydarzeniach sportowych (hala sportowa, park Hallera),
- załatwiania spraw w instytucjach finansowych, bankach na ul. 3 –go Maja,
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Uczestnicy debaty wskazali również istniejące braki, które powodują, że spędzanie czasu
w śródmieściu nie jest dla nich atrakcyjne. Najczęściej wymieniano:
- brak miejsc spotkań o różnym charakterze takich jak kawiarnie, restauracje, puby,
- brak atrakcji dla dzieci, w których mogłyby uczestniczyć całe rodziny,
- brak miejsc parkingowych,
- krótko otwarte lokale gastronomiczne,
- brak klubów, dyskotek,
- słaba oferta kulturalno-rozrywkowa,
- małą ilość elementów „małej architektury” lub jej słaba funkcjonalność (ławki z stolikami gdzie
można by usiąść w kilka osób),
- duży ruch samochodowy w centrum,
- problematyczne poruszanie się pomiędzy PKZ a parkiem Hallera,

2. Czy kiedyś przyjeżdżaliście do Dąbrowy Górniczej z innych powodów?
Uczestnicy debaty wskazali na zmianę celów przyjazdu do centrum jaka zaszła na przełomie lat.
Najczęściej jest to dokonanie zakupów przez mieszkańców miasta. Kiedyś zakupy były
realizowane na ul. 3-go Maja. Na tą chwilę znajdują się tam w zdecydowanej większości banki,
centra finansowe. Ulica jest uciążliwa z powodu dużej ilości parkujących samochodów. Na tą
chwilę miejsce to jest mniej chętnie odwiedzane. W tej chwili zakupy realizowane są w Centrum
Handlowym Pogoria, które jest oddzielone od tej części dzielnicy drogą co utrudnia poruszanie
się pomiędzy tymi miejscami. Ma na to wpływ zgrupowaniem dużej ilości różnego rodzaju
sklepów w jednym miejscu. Dzięki temu mieszkańcy nie muszą już przemieszczać się w kilka
miejsc.
Przeniesienie funkcji administracyjnych z Śródmieścia Dąbrowy Górniczej na ul. Graniczną
spowodowało również zmniejszenie ilości osób odwiedzających Śródmieście.
W poprzednich latach zdecydowana większość mieszkańców podróżowało komunikacją miejską,
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bądź koleją do pracy, szkoły. Przystanki autobusowe w centrum stanowiły miejsce przesiadkowe
dla dużej liczby mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Z powodu ograniczonej ilości połączeń
kolejowych, chwilowego braku kasy na dworcu PKP, wymusiły na mieszkańcach znalezienie
innych alternatywnych środków transportu. Zauważalny jest wzrost ilości samochodów
co powoduje, że mniej osób korzysta ze środków komunikacji publicznej. Wpływ na to, ma też
stara siatka połączeń, która nie odpowiada obecnym potrzebom mieszkańców.
Pojawiły się również pojedyncze głosy uczestników debaty, że wcześniej nie mieli potrzeby
odwiedzania Śródmieścia i na tę chwilę nic się nie zmieniło.

3. W jaki sposób chcielibyście spędzać tu czas?
Postulatem powtarzany przez uczestników debaty podwórkowej było:

stworzenie miejsc

pozwalających na spotkania ze znajomymi, bliskimi – dotyczy to pubów, kawiarni, restauracji,
klubu studenckiego, lokalnego browaru. Ważną sprawą dla uczestników było to, aby miejsca
te

były

różnorodne,

miały

ciekawe

style

oraz

były

dostępne

dla

wszystkich,

w zależności od potrzeb wieku mieszkańców. Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę stworzenia
różnego rodzaju gastronomii dostępnej zarówno na wolnym powietrzu jak i w pomieszczeniach
zamkniętych. Ważne, aby lokale te były zróżnicowane, od takich gdzie można szybko coś zjeść
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po miejsca gdzie chętnie spędzimy więcej czasu, jak restauracje gdzie można usiąść.
Zgłoszono postulat utworzenia „wolnej sceny” gdzie mogliby występować młodzi artyści próbując
swoich sił. Uczestnicy chętnie wzięliby udział w festiwalach.
Bardzo często zwracano uwagę na brak tzw. „nocnego życia” – uczestnicy chcieliby, aby powstały
miejsca, gdzie można się pobawić przy różnego rodzaju muzyce, koncertach, kluby muzyczne,
dyskoteki, kluby studenckie. Podkreślali, że lokale te powinny być długo czynne i bezpieczne dla
osób odwiedzających.

Mieszkańcy sugerowali aby w Śródmieściu mogły znaleźć się też punkty usługowe typu: szewc,
krawcowa, ślusarz. Postulowano stworzenie miejsca gdzie będzie można skorzystać z ich usług,
a warunki finansowe „nie zabiją” przedstawicieli ginących zawodów.
Podczas debaty podwórkowej zwrócono uwagę na potrzebę powstania różnych pracowni
artystycznych, warsztatów, które urozmaicą ofertę kulturalno-rozrywkową Śródmieścia.
Mieszkańcy podnosili także kwestię aby nie pojawiły się w śródmieściu kolejne markety, których
jest dookoła wystarczająca ilość- wystarczy przejść do CH Pogoria.
Ważną aspektem poruszanym przez uczestników była łatwość poruszania się po Śródmieściu,
szybkie przejścia do innych części dzielnicy.
Mieszkańcy dyskutowali także na temat tzw. „małej architektury” (ławki, stoły, kosze na śmieci),

5

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

aby zwiększyć ilość tych elementów oraz ich funkcjonalność.
Pojawił się postulat na temat powiększenia placu zabaw w Parku Hallera i podniesienia komfortu
korzystających z niego rodzin z dziećmi oraz zbudowanie ścianki wspinaczkowej.

4.

Co jest do tego potrzebne (infrastruktura, usługi, inne)?

W celu zrealizowania wyżej wymienionych pomysłów należy – wg uczestników debaty – należy
przygotować odpowiednio inwestycje oraz pozyskać odpowiednie środki finansowe na ich
realizację, tak aby nie trwało to latami.
Zgłoszono postulat z ograniczeniem ruchu samochodowego w centrum oraz odpowiedniej
komunikacji Śródmieścia z innymi dzielnicami miasta. Powinna być łatwo dostępna
oraz odpowiadać obecnym potrzebom mieszkańców. Prostota dotarcia do Śródmieścia pozwoli
na łatwy sposób podróżowania do centrum.
W Śródmieściu powinna znaleźć się odpowiednia infrastruktura oraz oferta kulturalnorozrywkowa, która zachęci nas do odwiedzania tego miejsca. Lokale powinny być czynne dłużej,
a ich charakter powinien być zróżnicowany tak, aby większość z nas mogła znaleźć coś dla siebie.
Niezbędne będzie również przygotowanie odpowiedniej oferty warsztatowej, w której będą
mogli uczestniczyć mieszkańcy, osoby odwiedzające Dąbrowę Górniczą.
Ważną rolę będzie odgrywała również możliwość pozostawienia bezpiecznie samochodu.
Nie mając gdzie zaparkować zniechęcamy się

do podróżowania oraz narażeni jesteśmy

na kłopoty z bezpiecznym parkowaniem.
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ĆWICZENIE 2
Ważne miejsca jakie wskazywali mieszkańcy na mapie Dąbrowy Górniczej to:
- Pałac Kultury Zagłębia,
- Park Hallera,
- dworzec kolejowy,
- Centrum Handlowe Pogoria,
- ul. 3-go Maja,
- Plac Wolności wraz z przejściem podziemnym i przystankami,
- Hala widowiskowo-sportowa Centrum,
- Nemo Wodny-Świat.

Najważniejsze zmiany proponowane przez mieszkańców to:
- zwiększenie liczby lokali typu: puby, restauracje, kawiarnie,
- stworzenie oferty rozrywkowo-kulturalnej,
- utworzenie miejsc dla usługodawców takich jak: szewc, krawcowa itp.,
- ograniczenie lub zakaz ruchu na ul. 3-go Maja,
- mała architektura dostosowana do obecnych realiów, np. ławki, które pozwolą usiąść wygodnie
naprzeciwko siebie i rozmawiać,
- rozbudowa placu zabaw w Parku Hallera,
- zagospodarowanie terenu Fabryki Pełnej Życia,
- ograniczenie ruchu samochodowego w samym centrum lub przeniesienie go na zewnątrz,
- remont dworca PKP połączony z większa ilość połączeń lokalnych, miejsca parkingowe aby móc
dalej podróżować,
- uzupełnienie infrastruktury w Parku Hallera w zakresie małej architektury – (więcej ławek,
stołów gdzie będzie można usiąść i porozmawiać),
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ĆWICZENIE 3 WARSZTAT PROJEKTOWY
Elementy wzbogacające plac zabaw

Zaproponowana uzupełnienie sprzętu typu huśtawki, zjeżdżalnie, domki, na placu zabaw w Parku
Hallera. Dzięki temu będzie więcej miejsca i podniesię się również komfort zabawy dzieci. Miejsce
to jest chętnie odwiedzane przez dużą liczbę osób co pwowduje, że dzieci często nie mają się już
gdzie pobawić. Poszerzenie tego miejsca zwiększy możliwości zabawy dzieciom.
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PARK HALLERA

Podczas projektowania zaproponowano również formę symbolicznego oddzielenia części
mieszkalnej od Parku Hallera poprzez nasadzenie różnych form roślinnych imitujących
ogrodzenie.

Fabryka Pełna Życia

Mieszkańcy poruszyli również temat terenów Fabryki Pełnej Życia – byłe zakłady DEFUM.
Nie przygotowano gotowych projektów. Jedna z uczestniczących rodzin podjęła wyzwanie
i opracowała makietę nawiązującą do charakterystycznych budynków byłych zakładów DEFUM.
Uczestnicy uznali, że warto by bylo zachować część budynków, hal które mają wartość
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historyczną i architektoniczną, aby przypominały nam o dawnym charakterze tego miesjca oraz
historii naszego miasta.

MAŁA ARCHITEKTURA

Jeden z uczestników zaprojektował różne formy rozwiązań małej architektury związane głównie
ze stołami i tym jakby one mogły wyglądać. Zasugerował możliwość łączenia ich z roślinami
aby miały ciekawy charakter oraz ciągle się zmieniały.

10

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ

Debata podwórkowa była prowadzona w dzielnicy Gołonóg - osiedle Kasprzaka, na placu zabaw
przy Przedszkolu nr 14.
Uczestników

debaty

rekrutowaliśmy

poprzez

rozwieszenie

plakatów

na

osiedlu

w charakterystycznych miejscach takich jak: szkoła podstawowa, przedszkole, przystanki, Klub
Unikat, oddział Miejskiej Biblioteki Publicznej. Również w trakcie debaty, jedna z osób
prowadzących

debatę

zapraszała

poprzez

wykorzystanie

sprzętu

nagłaśniającego

do uczestnictwa. Również do poinformowania mieszkańców dzielnicy wykorzystaliśmy media
społecznościowe oraz zaprosiliśmy do współpracy osoby znajome, mieszkające na tym osiedlu.
Dużym motywatorem do zachęcenia mieszkańców dzielnicy w uczestnictwie były zorganizowane
animacje dla dzieci.
Po uwagach z wcześniejszej debaty wprowadziliśmy zmiany w trakcie jej prowadzenia.
Moderatorzy podchodzili do mieszkańców zapraszając ich do udziału w debacie. Dzięki temu
nawiązywaliśmy dobre relacje z uczestnikami, jednocześnie nie zabierając im dużo czasu.
Głównie prowadziliśmy wywiad z mieszkańcami, którzy odpowiadali na zadane pytania
przedstawione w metodologii debaty, a moderatorzy zapisywali ich odpowiedzi i uwagi.
Warsztat projektowania ze styroduru wzbogaciliśmy o takie elementy jak plastelina, klocki, lego,
klocki drewniane. Pozwoliło to na tworzenie bardziej kreatywnych projektów budynków,
urządzeń czy też miejsc. Elementy te wzajemnie się uzupełniają i pozwalają na lepsze efekty.
Osoby dorosłe przy niechętnie uczestniczyły w warsztacie ze styroduru. Dopiero wspólna praca
z dziećmi pozwalała na przełamanie bariery i nawiązanie relacji oraz tworzenie projektów.
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