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DEBATY PODWÓRKOWE - RAPORT KOŃCOWY 

Data i miejsce przeprowadzanych konsultacji:   

13.06.2017 – Okradzionów, boisko piłkarskie ul. Białej Przemszy – piknik „Kultura oczami dziecka”, 

24.06.2017 – Gołonóg, osiedle Kasprzaka – plac zabaw przy Przedszkolu nr 14, 

24.06.2017 – Tucznawa, stadion UKS Zagłębiak Tucznawa – piknik OSP Tucznawa, 

27.06.2017 – Manhatan, Al. J. Piłsudskiego miedzy blokiem 34 a 36, 

31.08.2017 – Ujejsce, OSP Ujejsce ul. Ujejska 87A, 

10.09.2017 – Strzemieszyce, SP nr 24 ul. Obrońców Pokoju 7 – festyn rodzinny „Dąbrowa mówi nie 

uzależnieniom”, 

19.09.2017 – Brodway, Klub Osiedlowy Zodiak ul. Tysiąclecia 10, 

28.09.2017 -  Ząbkowice, Placówka Specjalistyczna „Małolat”, Aleja Zwycięstwa 79 

03.10.2017 – Antoniów, Świetlica Środowiskowa w Antoniowie, ul. Spacerowa 4 

11.10.2017 – Łęknice Zespół Szkół nr 4 ul. Łęknice 35 Dąbrowa Górnicza 

Czas trwania: minimalny czas w jakim były przeprowadzane debaty podwórkowe to 3 godziny. Odbywały się 

one w różnych godzinach w zależności od lokalizacji i terminu debaty. 

Osoba prowadząca punkt i moderatorzy: Piotr Seremet, Mariusz Stefaniak, Tomasz Pełka, Patryk Jeliński, 

Kamil Jany, Michał Szymaszek, Marta Bukowska, Jakub Bukowski, Agnieszka Kostecka, Dawid Bochenek, Iwona 

Kiernożycka, Kamil Kiernożycki, Olga Dudkiewicz, Magdalena Harasimowicz,  

Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 295 uczestników ( w tym 65 dzieci). 

 

W ramach debat uczestnicy brali udział w trzech ćwiczeniach:  

Praca w grupach: 

- każdy z uczestników debat otrzymał 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)?  
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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. 

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 dzielnic, w których były przeprowadzane debaty podwórkowe, odwiedza Śródmieście 

w konkretnych celach, sporadycznie są to wizyty spontaniczne. Część uczestników odwiedza Śródmieście 1-2 w 

tygodniu, osoby niepełnosprawne odwiedzają to miejsce sporadycznie ze względu na swoje ograniczenia. W 

zależności od wieku, Śródmieście jest odwiedzane również ze względu na wydarzenia, imprezy jakie są 

organizowane na jego terenie. Mieszkańcy twierdzą, że najczęstszymi powodami odwiedzania centrum 
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Dąbrowy Górniczej są: 

- zakupy w centrum handlowym Pogoria i okolicznych punktach handlowych, 

- Pałac Kultury Zagłębia – występy, przedstawienia, wydarzenia organizowane przez tą instytucję, 

- plac Wolności – wydarzenia, 

- park Hallera w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych, 

- wykonywana praca w Śródmieściu,  

- Giełda Staroci, 

- imprezy miejskie – Dni Dąbrowy, Dożynki, 

- wizyty w kinie Helios,  

- udział w wydarzeniach sportowych, 

- udział w organizowanych warsztatach, spotkaniach dla mieszkańców przez Miejską Bibliotekę Publiczną, 

zajęcia dla dzieci, 

- udział w wydarzeniach sportowych (hala sportowa, park Hallera), 

- załatwiania spraw w instytucjach finansowych, bankach na ul.  3 –go Maja, 

- Muzeum Miejskie Sztygarka, 

- wizyty u lekarza, zakupy w aptekach, 

- korzystanie z oferty Nemo, 

- spotkania ze znajomymi, 

- udział w zajęciach szkoły tańca Marengo, 

- w celach przesiadkowych, dalszej podróży. 

 

Uczestnicy debaty wskazali problemy, które powodują, że spędzanie czasu  w  Śródmieściu nie jest dla nich 

atrakcyjne. Najczęściej z nich wymieniano: 

- brak miejsc spotkań o różnym charakterze takich jak kawiarnie, restauracje, puby, kluby, 

- problemy komunikacyjne, zbyt mało połączeń, stara siatka połączeń komunikacyjnych, która nie uwzględnia 

obecnych potrzeb mieszkańców, mieszkańcy tzw. „zielonych dzielnic” mają problem z podróżą do Śródmieścia, 

często kojarzy się to z wielką wyprawą do centrum, czas podróży zbyt długi, więcej połączeń wieczorem, brak 

nocnego autobusu umożliwiającego powrót ze Śródmieścia np. z jakiegoś wydarzenia, 
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- ograniczona ilość bezpłatnych atrakcji dla dzieci, w których mogłyby uczestniczyć całe rodziny, 

- problemy z parkowaniem, 

- krótko otwarte lokale gastronomiczne, 

- problemy z przemieszczaniem się z Pl. Wolności do Parku Hallera – przejścia podziemne nie ułatwiają 

komunikacji pomiędzy tymi częściami dzielnicy,  

- większość atrakcji, warsztatów jest przygotowana dla takich grup wiekowych jak dzieci i seniorzy, brak oferty 

dla osób w przedziale 30-50 rozwijających ich zainteresowania,  

- brak ofert/miejsc gdzie mogliby udać się rodzice z dziećmi - zostawić je pod opieką i sami uczestniczyć w 

wydarzeniach,  

- brak miejsc gdzie można usiąść swobodnie razem – istniejące nie sprzyjają do rozmów, ławki ustawione 

wzdłuż chodników, nie do siebie, słaba funkcjonalność (ławki z stolikami gdzie można usiąść w kilka osób), 

- brak małej architektury, która umożliwiałaby na komfortowe spotkania w kilka osób,  

- brak klubów, dyskotek dla różnych grup wiekowych,  

- ul. 3-go Maja – problem z poruszaniem się, wielki parking samochodowy, a nie deptak,  

- brak odpowiedniej oferty gastronomicznej skierowanej do klientów o różnej zasobności portfela, np. bary 

mleczne dla seniorów, knajpki, restauracje, cukiernie, kawiarnie, 

- brak właściwego centrum miasta z rynkiem, 

- problemy z przepływem informacji na temat dziejących się wydarzeń, imprez na terenie Śródmieścia 

Dąbrowy Górniczej, często informacje docierają z opóźnieniem,  

- zwiększenie atrakcyjności Parku Hallera, zagospodarowanie części po stronie osiedla Adamieckiego, 

- brak dworca PKP z „prawdziwego zdarzenia”, miejsce parkingowe umożliwiające przesiadkę, 

- duże natężenie ruchu samochodowego. 
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2. Czy kiedyś przyjeżdżaliście do Dąbrowy Górniczej z innych powodów?  

Uczestnicy debaty wskazali na zmianę celów przyjazdu do centrum jaka zaszła na przełomie lat.  

W minionych latach, centrum Dąbrowy Górniczej odwiedzano z powodów lokalizacji różnych usług jakie były 

proponowane mieszkańcom w tej okolicy. Znajdowało się tutaj między innymi kino Ars, Bajka, kawiarnia 

Parkowa i Diament, restauracja Stylowa. 

Najczęstszym powodem odwiedzania Śródmieścia było dokonywanie zakupów na ul.3-go Maja. W obecnej 

chwili znajdują się tam w zdecydowanej większości banki, centra finansowe. Ulica jest zastawiona parkującymi 

samochodami. Obecnie mieszkańcy rzadziej odwiedzają to miejsce. Kiedyś znajdowało się tam kino Bajka, 

które było odwiedzane.  Na tą chwilę mieszkańcy realizują swoje zakupy głównie w Centrum Handlowym 

Pogoria, które jest oddzielone od tej części dzielnicy drogą, co utrudnia poruszanie się pomiędzy tymi 

miejscami. Powoduje to, że odwiedzający udają się głównie do CH Pogoria. Budowa centrum handlowego 

miało też wpływ na zamknięcie wielu sklepów w okolicy centrum, które nie wytrzymały konkurencji z tzw. 

„sieciówkami”. To spowodowało też odpłynięcie osób odwiedzających centrum miasta do CH Pogoria. 

Wcześniej w tej części miasta znajdowały się instytucje Urzędu Miejskiego, sąd oraz prokuratura, co 

powodowało naturalny napływ interesariuszy do Śródmieściu.  Przeniesienie funkcji administracyjnych z 

Śródmieścia Dąbrowy Górniczej na ul. Graniczną spowodowało spadek ilości osób odwiedzających 

Śródmieście.  

Dawniej większość mieszkańców podróżowała komunikacją miejską, bądź koleją do pracy, szkoły. Przystanki 

autobusowe w centrum stanowiły miejsce przesiadkowe dla dużej liczby mieszkańców Dąbrowy Górniczej. 
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Przez wiele lat ciągi komunikacyjne opierały się na kierunku Huta Katowice – Centrum Dąbrowy Górniczej. Na 

tą chwilę, większość mieszkańców pracuje w firmach, które nie znajdują się na tej osi komunikacyjnej, 

wymusza to na nich znalezienie najdogodniejszego połączenia z domu do pracy. Często muszą decydować się 

na podróż własnymi środkami komunikacji, co powoduje wzrost ilości samochodów na terenie miasta.  

Wcześniej na terenie Śródmieścia znajdowała się Dąbrowska Fabryka Obrabiarek, w której pracowali 

mieszkańcy z terenu Dąbrowy Górniczej  i nie tylko. Innym, dużym zakładem znajdującym się na granicy 

Śródmieścia była Huta Bankowa. Te czynniki miały również wpływ na ilość osób przyjeżdżających do centrum 

miasta czy też przemieszczających się po jego terenie. Po upadku Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek oraz 

ograniczeniem produkcji w Hucie Bankowej  zmniejszyła się liczba osób odwiedzających Śródmieście. 

Mieszkańcy zwracali także uwagę, iż w latach 80-tych i 90-tych w Parku Hallera znajdował się odkryty basen, 

korty tenisowe, które był chętnie odwiedzany w okresie wakacyjnym przez mieszkańców, którzy korzystali z 

jego oferty – w latach 80 i 90 nie było takich miejsc zbyt dużo.  

Uczestnicy debaty podkreślają, że Dąbrowa Górnicza nigdy nie miała centrum, gdzie mieszkańcy chętnie 

spędzali czas oprócz załatwiania najpilniejszych spraw  urzędowych, zakupów. Brakowało w Śródmieściu miejsc 

gdzie można było się spotkać, skorzystać z ciekawej oferty kulturalno-rozrywkowej. 

Mieszkańcy również odwiedzali ul. Kościuszki i znajdujący się  tam Pawilon Handlowy, w celach zakupowych.  

Najczęściej odwiedzanym miejsce w Śródmieściu na tą chwilę jest CH Pogoria ze względu na możliwość 

zrealizowania większości zakupów w jednym miejscu, Park Hallera – odpoczynek, imprezy plenerowe, Fabryka 

Pełna Życia – dawne zakłady DEFUM – miejsce organizacji koncertów, wydarzeń. Mieszkańcy odwiedzają 

również chętnie Miejską Bibliotekę Publiczną i Pałac Kultury Zagłębia.  
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3. W jaki sposób chcielibyście spędzać tu czas?  

Często wysnuwanym postulatem przez uczestników debat podwórkowych było stworzenie miejsc do spotkań 

ze znajomymi i związane one były najczęściej z pubami, kawiarnia, restauracjami. Aby spełniały one funkcję 

rozrywkowo-kulturalną. Ważną sprawą jest aby miejsca te były zróżnicowane, aby mogły się tam odnaleźć 

różne grupy mieszkańców np. pod względem wiekowym.  

Zasygnalizowano potrzebę stworzenie miejsca spotkań, warsztatów również dla grupy wiekowej 30-50. Na tą 

chwilę większość działań jest skierowana dla dzieci lub seniorów. Uczestnicy chcieliby móc również rozwijać 

swoje zainteresowania, pasję. Dla mieszkańców ważne jest aby miejsce to było różnorodne, aby każda grupa 

wiekowa mogła znaleźć tam coś dla siebie.  

Zwracano również uwagę na wcześnie zamykane lokale - sugerowano, aby powstały miejsca, gdzie można się 

pobawić przy różnego rodzaju muzyce, koncertach - klub studencki. Lokale te powinny być czynne dłużej niż do 

godziny 22:00. Dzięki takiej ofercie, mieszkańcy nie będą musieli jeździć do innych miast takich jak Sosnowiec, 

Katowice. 

Ważną potrzebą jest stworzenia różnego rodzaju gastronomii dostępnej zarówno na wolnym powietrzu jak i w 

pomieszczeniach zamkniętych (food tracki). Aby lokale te były zróżnicowane cenowo i stylowo. Różnorodność 

lokali spowoduje, że każdy znajdzie coś dla siebie.  

Mieszkańcy również sugerowali o potrzebie zmiany siatki komunikacyjnej, która ułatwi im dotarcie do centrum 

miasta, większą ilość połączeń, bądź wprowadzenia kursu nocnego, który pozwoliłby na powrót do miejsca 

zamieszkania z śródmieścia Dąbrowy Górniczej. 

Nową propozycją było stworzenie miejsca edukacyjnego na wzór Centrum Kopernika w Warszawie. Byłoby to 

miejsce gdzie całymi rodzinami można by było spędzać czas oraz rozwijać wiedzę i umiejętności dzieci i 

młodzieży, poprzez wspólną zabawę i doświadczenia. Również dorośli mogliby rozwijać swoje pasję i poszerzać 

zainteresowania. Ciekawym rozwiązaniem byłoby stworzenie mini warsztatów np. prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe, gdzie mieszkańcy mogliby skorzystać z zaplecza technicznego, narzędzi w celu 

wykonania  drobnych elementów ozdobnych. 

Spore nadzieje uczestnicy warsztatów wiązali z rewitalizacja terenów poprzemysłowych DEFUM.„Pracowałem 

niedaleko fabryki, jest to dla mnie ważne i sentymentalne miejsce. Chciałbym, aby zostało zagospodarowane 

znowu jako miejsce związane z  techniką. Na przykład poprzez  organizację warsztatów dla najmłodszych i nie 

tylko, aby pokazać jak wyglądały kiedyś zawody i praca w przemyśle.” Pomysł spodobał się innym seniorom: 

„Wielu z nas starszych, ma pamiątki z lat młodości, którymi może się podzielić z innym pokoleniem. Takie 

miejsce byłoby naprawdę dobrym pomysłem. Pokazalibyśmy wam młodym, jak to kiedyś wyglądało”. To 



                                                                                   
 

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

8 

właśnie w terenach Defum uczestnicy debaty upatrują szansy ożywienia życia społeczno-kulturalnego miasta. 

„Defum widziałabym jako miejsce spotkań dla osób starszych, które mogą tam spotkać się, spędzić czas, czegoś 

się nauczyć, a także centrum sportowo-rozrywkowe. Koncerty, imprezy okolicznościowe. Może również jakieś 

lokale pod chmurką.” 

 

Ważną sprawą dla mieszkańców było stworzenie miejsc wystawowych, usługowych, handlowych dla lokalnych 

rzemieślników, rolników, twórców mających promować np. ginące zawody. Aby warunki najmu lokali były na 

tyle przystępne dla tych podmiotów, by ich działalność była opłacalna, a jednocześnie mieszkańcy mogliby 

korzystać z drobnych usług, napraw. Mogliby również oni co jakiś czas przeprowadzić warsztaty dla 

mieszkańców – dzień otwarty. 

Ważnym aspektem jest również poziom bezpieczeństwa na terenie Śródmieścia. Aby to miejsce było chętnie 

odwiedzane ludzie muszą czuć się tam bezpiecznie.  

Proponowano również, aby urozmaicono atrakcje na placu zabaw w Parku Hallera również dla „starszych 

dzieci”, które pozwolą im też na zabawę w tym miejscu oraz spędzanie w tym miejscu wolnego czasu. 

Apelowano aby w śródmieściu nie pojawiły się kolejne markety, których jest za dużo.   

 

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

W celu zrealizowania wyżej wymienionych pomysłów – wg uczestników debaty – należy przygotować 

odpowiednio inwestycje oraz pozyskać odpowiednie środki finansowe na ich realizację, tak aby nie trwało to 

latami. Pozyskać operatorów z pośród lokalnych organizacji pozarządowych, realizujących konkretne działania 

na rzecz mieszkańców.  

Aby mieszkańcy chętnie odwiedzali Śródmieście należy: 
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- przygotować odpowiednią ofertę handlowo-usługową, 

- zagospodarować odpowiednio budynki, wyremontować je, pozyskać inwestorów, 

- ograniczyć ruch samochodowy w centrum, 

- zmienić sieć połączeń komunikacyjnych, rozwinąć ją o nowe kierunki, stworzenie centrów przesiadkowych,  

- opracować system informacji o wydarzeniach organizowanych na terenie Śródmieścia, aby docierały one 

odpowiednio wcześniej do zainteresowanych, 

- odpowiednia oferta kulturalno-rozrywkowa, warsztatowa również dla grupy wiekowej 30-50, 

- odpowiednia oferta gastronomiczna, 

- dłużej działające lokale gastronomiczne, rozrywkowe typu puby, kluby, dyskoteki, 

- stworzenie bezpiecznego układu komunikacyjno-pieszego – połączenie Pl. Wolności z parkiem Hallera bez 

potrzeby korzystania z przejść podziemnych, 

- zaangażować organizacje pozarządowe w „ożywienie” Śródmieścia Dąbrowy Górniczej,  

- stworzenie kawiarni plenerowych na terenie Parku Hallera, 

- wysoki poziom bezpieczeństwa osób odwiedzających Śródmieście, patrole policji, straży miejskiej, 

monitoring, 

- odpowiednie miejsca parkingowe pozwalające na pozostawienie bezpiecznie samochodów. 

 

ĆWICZENIE 2 

Ważne miejsca jakie wskazywali mieszkańcy na mapie Dąbrowy Górniczej to: 

- Pałac Kultury Zagłębia, 

- Park Hallera, 
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- Plac Wolności 

- dworzec kolejowy, 

- Centrum Handlowe Pogoria, 

- ul. 3-go Maja, 

- przejścia podziemne i przystanki, 

- Hala widowiskowo-sportowa Centrum, 

- Miejska Biblioteka Publiczna, 

- Nemo Wodny – Świat, 

- Fabryka Pełna Życia – dawne zakłady DEFUM, 

- Miejskie Muzeum Sztygarka, 

- budynek Poczty Polskiej, 

- pawilon Handlowy Centrum, 

- budynek ZUS i PZU, 

- Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej, 

- szkoła tańca Marengo, 

Najważniejsze zmiany proponowane przez mieszkańców to:   

- stworzenie zaplecza technicznego na potrzeby takich lokali jak: puby, restauracje, kawiarnie, 

- rozszerzenie oferty rozrywkowo-kulturalnej, 

- stworzenie miejsc dla usługodawców takich jak: szewc, krawcowa itp., 

- 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), 

- ożywienie ul. 3-go Maja, otwarcie dla pieszych, 

- utworzenie rynku z prawdziwego zdarzenia, deptak, dla pieszych ograniczenie ruchu samochodowego. 
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ĆWICZENIE 3 WARSZTAT PROJEKTOWY 

Dworzec Kolejowy 

Mieszkańcy zaprojektowali dworzec kolejowy z kasami biletowymi oraz poczekalnią dla pasażerów, 

usytuowanymi zarówno wewnątrz budynku na parterze jak i na zewnątrz. Na piętrze znajdowałaby się 

kawiarnia, a także  restauracja, gdzie można byłoby zjeść domowy obiad. Obok dworca zaplanowano hostel z 

tanimi noclegami i mini park z placem zabaw dla dzieci. Całość obiektu połączono specjalnym przejściem z 

dworcem autobusowym przy PKZ.  

 

 

Stylowa kawiarnia 

Uczestnicy debaty zbudowali projekt kawiarni przyjaznej mieszkańcom, w której miło można spędzić czas z 

rodziną, znajomymi, przyjacółmi. Byłoby to miejsce z tzw. "klimatem", miejsce spotkań przy kawie, dobrym 

ciastku czy lampce wina. Można byłoby tutaj również organizować cyklicznie kameralne koncerty muzyczne, 

spotkania z artystami, malarzami i innymi ciekawymi ludźmi, a także zabawy taneczne. 
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Kompleks Kulturalno-Rekreacyjny 

Uczestnicy debaty zaproponowali budowę Kompleksu Kulturalno-Rekreacyjnego na terenie Fabryki Pełnej 

Życia. Spełniałby on funkcje integrujące mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Znalazłyby sie tam obiekty służące 

wszystkim grupom wiekowym naszego społeczeństwa. W skład kompleksu wchodziłoby: Centrum Seniora z 

niezbędna infrastrukturą dla osób 50+, muszla koncertowa, restauracje i kawiarnie, plac zabaw dla dzieci, 

dyskoteka dla młodzieży, kino, wyodrębnione miejsca odpoczynku, ławki, latarnie, alejki parkowe itp.  

 

 

 

 

 

 

Wieża widokowa z tarasami 

Uczestnicy debaty wystąpili z propozycją budowy wieży widokowej z tarasami na terenie Fabryki Pelnej Życia. Z 

wieży można byłoby podziwiać panoramę Dąbrowy Górniczej. Swoje miejsce znalazłoby tam również małe 

obserwatorium astronomiczne, restauracja z kawiarnią, sale wystawowe, sklepy z pamiątkami, punkt 

informacyjny dla odwiedzajacych nasze miasto itp. 
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Szklany tunel łączący Fabrykę Pełną Życia z Pałacem Kultury  

Według wyobrażeń uczestników debaty miałby to być tunel ze szkła lub przezroczystego materiału, wykonany 

jako "ulica w stylu angielskim". W środku znajdowałoby się dużo kwiatów i zieleni, ławeczki, latarnie oraz 

dojście do kawiarni, pizzerii i innych obiektów. 
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Cichy Zakątek - kameralne miejsce odpoczynku dla mieszkańców  

Byłyby to miejsca kameralne, otoczone zielenią, z ławeczkami, z dala od zgiełku ulicy. Miałyby służyć 

mieszkańcom do odpoczynku, chwili relaksu podczas pobytu w Śródmieściu. Proponują ich rozmieszczenie na 

terenie Fabryki Pełnej Życia i wzdłuż ulicy 3-go Maja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kawiarnia z restauracją i lodziarnią wraz z pomieszczeniem na dyskoteki dla różnych grup wiekowych 

Mieszkańcy zaprojektowali na terenie Fabryki Pełnej Życia budynek, który spełniałby wiele funkcji. Umieścili w 

nim kawiarnię, restaurację, lodziarnię oraz ogromną salę na dyskotekę wielopokoleniową. Uważają, że mógłby 

on doskonale służyć seniorom, którzy wreszcie mieliby miejsce do spotkań, zabawy i integracji. 
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Centrum doświadczeń z wieżą widokową 

 

 

 

Jedna z rodzin zaproponowała stworzenia Centrum Doświadczeń  z wieżą widokową – gdzie będzie można 

będzie uczestniczyć w mini warsztatach całymi rodzinami. Coś na wzór Centrum Kopernika. Miejsce takie 

pozwoliłoby na rozwijanie pasji, wiedzy dla całych rodzin. 

 

Punkt przesiadkowy, dworzec autobusowy i rynek 

 

 

 

Stworzenie rynku poprzez wykluczenie ruchu samochodowego w rejonie Palcu Wolności tworząc podziemny 

tunel z dworcem autobusowym. Na środku rynku ma powstać fontanna oraz miejsca do siedzenia, kilka 

punktów gastronomicznych (np. tradycyjna lodziarnia, ciastkarnia). 

 



                                                                                   
 

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

16 

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 zjeżdżalnią oraz 

natryski. Basen zdaniem mieszkańców powinien dostępny być za niewielką opłatą. 

 

MINI PARK   
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Podczas projektowania zaproponowano również formę Mini Parku, gdzie znajdowałyby się elementy parku 

linowego, karuzele, ścianka wspinaczkowa. Miejsce gdzie mogłyby odpoczywać całe rodziny. 

 

Mała architektura 

 

 

Wielokrotnie został poruszony  w trakcie debat podwórkowych temat małej architektury. Oto kilka propozycji 

przedstawionych przez uczestników. Ich głównym atrybutem ma być funkcjonalność, że ludzie będą mogli 

usiąść, porozmawiać, widzieć siebie naprzeciwko. W obecnej sytuacji ułożenie łąwek nie sprzyja nawiązywaniu 

kontaktów. 

 

 

 Zasugerowano możliwość łączenia małej architektury z roślinami aby miały ciekawy charakter oraz ciągle się 

zmieniały. 
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Ławki w Fabryce Pełnej Życia 

 

 

Jedna z osób również nawiązała do małej architektury, jednak propozycja miałaby być skierowana do terenów 

Fabryki Pełnej Życia. Takie formy miałyby umożliwić na odpoczynek, być może mogłaby się znajdować w ich 

okolicach przenośna biblioteka.  

 

Tor przeszkód 

 

Zaproponowano stworzenie toru przeszkód z elementami wspinaczkowymi, gdzie osoby w różnym wieku i 

poziomie sprawności fizycznej mogłyby sprawdzić siebie oraz podnosić swoje kondycję fizyczną.  
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REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ 

 

Debaty podwórkowe była prowadzone na terenie 10 dzielni Dąbrowy Górniczej. Uczestników debat 

rekrutowaliśmy poprzez rozwieszanie plakatów na osiedlach, w charakterystycznych miejscach takich jak: 

szkoły, przystanki, fili biblioteki miejskiej. Do poinformowania mieszkańców dzielnic wykorzystaliśmy również 

media społecznościowe oraz zaprosiliśmy do współpracy osoby znajome, mieszkające na danym osiedlu. 

Dużym motywatorem do zachęcenia mieszkańców dzielnicy w uczestnictwie były zorganizowane animacje dla 

dzieci. 

Po uwagach z pierwszych debat wprowadziliśmy zmiany w trakcie ich prowadzenia. Moderatorzy podchodzili 

do mieszkańców zapraszając ich do udziału w debacie. Dzięki temu nawiązywaliśmy dobre relacje z 

uczestnikami, jednocześnie nie zabierając im dużo czasu. 

Widać było ogromne zainteresowanie uczestników tematyką debaty.  

Mieszkańcy nie mieli większych problemów, jednak w początkowej fazie wymagało to większego 

zaangażowania moderatorów w realizację 3 ćwiczenia w formie warsztatów projektowych. Współpracowali z 

moderatorami przenosząc swoje pomysły na konkretne projekty  ze styroduru. 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 

uzupełniały i pozwalały na lepsze efekty.                        

Reasumując forma debaty, jej tematyka, a także sposób prowadzenia przez moderatorów spodobał się 

uczestnikom. Mieli jedynie obawy, czy ich propozycje i zdanie, jaki wyrażali co do zagospodarowania 

Śródmieścia będą naprawdę brane pod uwagę. Mimo tych obaw, okazywali zadowolenie z faktu, że będą 

mieli swój udział w projektowaniu nowego wizerunku Śródmieścia. 

Warsztaty trwające 2-3 godziny są trudna do zrealizowania przy założeniach prowadzenia ich w 

charakterze pikniku na terenie dzielnicy.  Głównie prowadziliśmy wywiad z mieszkańcami, którzy 

odpowiadali na zadane pytania przedstawione w metodologii debaty, a moderatorzy zapisywali ich odpowiedzi 

i uwagi. 

Wszystkie osoby uczestniczące w warsztacie otrzymały także od prowadzących debaty pamiątkową plakietkę z 

wizerunkiem Fabryki Pełnej Życia. 


