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O projekcie
Budżet Obywatelski

Zakres konsultacji

W drugiej edycji Dąbrowskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii ogólnomiejskiej wygrał projekt „Rodzinne Planty”. Powstał on w wyniku połączenia dwóch projektów - „Rodzinne Planty” oraz „Dąbrowskie Planty”, które
proponowały zmiany w tej samej lokalizacji. Projekt zakłada renowację terenu Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego pomiędzy ul. Kopernika
a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka a Przemysłową. W ramach projektu mieści się m. in. remont istniejących alejek, montaż nowych
elementów malej architektury oraz nasadzenia roślinności. W celu wypracowania projektu zagospodarowania zostały przeprowadzone konsultacje
społeczne.

Przedmiotem konsultacji były Planty im. Harcmistrza Stefana
Piotrowskiego, które zawierają się pomiędzy ulicami Poniatowskiego
i Kopernika na północ od alei Królowej Jadwigi oraz pomiędzy ulicami
Przemysłową i Korczaka na południe od alei. W toku prac analitycznych
zakres został poszerzony również o niżej wymienione punkty styku z ważnymi arteriami w mieście:
nowe rondo na ulicy Kolejowej i Poniatowskiego oraz planowany wjazd
do tunelu pieszo-rowerowego,
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tereny zielone w pobliżu alei Królowej Jadwigi oraz skrzyżowanie z aleją Majakowskiego,
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Na terenach włączonych do analizy strategicznej rozrysowane zostały
potencjalne rozwiązania drogowe i pokazane zostało przykładowe zagospodarowanie. W trakcie konsultacji mieszkańcy zgłaszali pomysły również
spoza zakresu opracowania.
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Opis projektu do głosowania

Obszar objęty konsultacjami

źródło: bo.dg.pl/

oprac. własne
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Diagnoza - I tura konsultacji
Cel i forma konsultacji
Pierwsza tura konsultacji miała na celu zebranie informacji o terenie opracowania oraz diagnozę potrzeb jego użytkowników. W celu pozyskania różnorodnych odpowiedzi od osób z różnych grup wiekowych i społecznych
przyjęto następujące formy kontaktu z mieszkańcami:
•

ankietę internetową z mozliwością wskazywania punktów na mapie
(tzw. geoankietę);

•

punkt konsultacyjny na terenie Plant w dniu targowym;

•

możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z projektantami;

•

wywiady fokusowe z poszczegolnymi grupami interesariuszy (młodzież, seniorzy, instytucje oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe).

Uzupełnieniem były rady techniczne z jednostkami urzędu miasta Dąbrowa
Górnicza, podczas których przekazywano informacje dotyczące planowanych inwestycji miejskich na obszarze i w otoczeniu Plant.

Prezydent Dąbrowy Górniczej
Marcin Bazylak
zaprasza na

KONSULTACJE SPOŁECZNE
projektu

RODZINNE PLANTY
wybranego w Budżecie Obywatelskim w 2020 roku

PUNKT KONSULTACYJNY

ANKIETA INTERNETOWA

7 marca 2021
8:00-12:00

1- 21 marca 2021

Planty im. hm. Stefana Piotrowskiego,
skwer przy ul. Królowej Jadwigi

W celu wypełnienia ankiety zeskanuj
kod lub użyj poniższego linku:

Punkt będzie wyposażony w środki ochrony osobistej
i zlokalizowany w otwartej przestrzeni

KONTAKT TELEFONICZNY

+48 724 691 444
Dla osób, które nie są w stanie
skorzystać z pozostałych form
kontaktu, dostępny w dni robocze
od 9:00 do 16:00
Opłaty za połączenie według stawek operatorów

Plakat informujący o formach konsultacji
oprac. własne
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http://bit.ly/rodzinne_planty

Więcej informacji o projekcie oraz procesie
konsultacyjnym można znaleźć na stronie:
www.konsultacje.dabrowa-gornicza.pl.
Można przesłać też swoją opinię na adres:
konsultacje@dg.pl

Ankieta internetowa
W geoankiecie wzięły udział 152 osoby, z czego 52,5% stanowiły kobiety.
Większosć ankietowanych mieszka w pobliżu Plant - niecałe 40% przy
Plantach Kopernika, a nieco powyżej 40% w pobliżu Plant Kopernika. 17,5%
ankietowanych mieszka w innych rejonach Dabrowy Górniczej. Ponad połowę respondentów stanowiły osoby w wieku 25-39 lat. Ankietę wypełniło
stosunkowo niewielu seniorów - tylko 4,5% uczestników badania.

mężczyzna
kobieta

Na kolejnych stronach przedstawiono wyniki pytań, na które odpowiedzi
były powiązane z konkretnymi punktami na mapie. Im bardziej kolorystyka
wskazań zbliża się do czerwonego, tym więcej wskazań w danym miejscu.
Niebieski kolor oznacza bardzo niewiele wskazań w porównaniu do innych
uczestników ankiety.

47,5% 52,5%

4. 0,5%
3. 17,5%
1. 39,5%

Płeć respondentów
n=147

<15 lat

65+ lat

2. 41,5%

0,5%

4,5%

15-24 lat
9%

40-64 lat
30,5%

25-39 lat

Miejsce zamieszkania ankietowanych:
1. W pobliżu Plant Kopernika
2. W pobliżu Plant Korczaka
3. W Dąbrowie Górniczej
4. Poza Dąbrową Górniczą
n=152

55,5%

Wiek respondentów
n=152
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Miejsca w pobliżu Plant, które najczęściej odwiedzane są przez Respondentów
mieszkających w pobliżu Plant Kopernika
granica terenu objętego konsultacjami
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Miejsca w pobliżu Plant, które najczęściej odwiedzane są przez Respondentów
mieszkających w pobliżu Plant Korczaka
granica terenu objętego konsultacjami
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Ścieżki w parku, które są najczęściej używane przez Respondentów
granica terenu objętego konsultacjami

8

Odcinki dróg według Respondentów, gdzie samochody poruszają się
zbyt szybko i stwarzają zagrożenie dla pieszych
granica terenu objętego konsultacjami

9

Przejścia dla pieszych (oznaczone i “na dziko”),
które nie są bezpieczne według Respondentów
granica terenu objętego konsultacjami

10

Miejsca, w których według Respondentów powinny
pojawić się nowe przejścia dla pieszych
granica terenu objętego konsultacjami
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Widoczną przewagę w głosach widać w pytaniu o wskazanie charakteru
Plant. Większośc ankietowanych widzi je bardziej jako miejsce do spokojnego wypoczynku i relaksu. Mniej niż jedna trzecia respondentów postrzega Planty jak miejsce bogatę w infrastrukturę do spotkań i zabawy.

Respondenci byli podzieleni niemal po równo w swoich preferencjach co
do rodzaju zieleni. Prawie tyle samo osób wybrało bujną łąkę kwietną co
równy trawnik. Można wnioskować z tego, że jakakolwiek forma zieleni jest
pożądana, o ile będzie utrzymywana w porządku i odpowiednio dopasowana do miejsca.

Wyraźną przewagę widać w pytaniu o przeważajacą funkcję, którą powinny
mieć Planty. Tylko jedna piąta ankietowanych wskazała szeroko pojęty
sport jako optymalną funkcję dominująca a tym obszarze. Pozostali wskazali spokojny wypoczynek jako najlepszą aktualną i przyszłą funkcję Plant.

69,5%

30,5%

Miejsce do relaksu, czytania książki lub gazety, spokojnego spacerowania

Miejsce, gdzie dużo się dzieje, korzysta z niego wielu ludzi,
jest bogata infrastruktura do spotkań i zabawy
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bujna
łąka kwietna równy trawnik

49,5% 50,5%

n=145

sport

19,5%
spokojny
wypoczynek

80,5%

n=149

Park w Zlinie
fot. A2P2
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Respondenci mieli za zadanie wskazać ulubiony sposób spędzania czasu
na Plantach. Można było wybrać kilka odpowiedzi. Najbardziej popularnym
sposobem okazał się spacer (m.in. z rodziną, z psem). Wiele osób wskazało, że przejeżdża przez Planty rowerem lub pokonuje je pieszo po drodze do
innego celu. Takie aktywności jak uprawianie sportu, czytanie czy piknikowanie są podejmowane na Plantach dużo rzadziej. W tym kontekście tym
bardziej widać znaczenie właściwej nawierzchni alejek, dostosowanej do
intensywnego ruchu pieszego oraz do uniwersalnych potrzeb związanych
z dostępnością.
Mieszkańcy chętnie odpowiadali na pytanie otwarte o nowe elementy
i funkcje na Plantach. W odpowiedziach najczęściej wymieniano elementy
wypoczynkowe, takie jak ławki, stoliki szachowe czy wydzielone strefy spotkań. Druga w kolejności była infrastruktura dla psów. Wskazywano przede
wszystkim wybiegi dla psów - w oczekiwaniach ankietowanych wystarczyłby najprostszy obiekt z ogrodzeniem, ławkami oraz koszami na psie odchody. Wskazywano potrzebę jednego lub dwóch takich obiektów, po jednym
w północnej i południowej części Plant. Kosze na psie odchody, podobnie
jak wybiegi, miałyby rozwiązać problem zanieczyszczenia trawników.
Kolejnym wskazaniem były place zabaw dla dzieci - również dla starszych,
do których obecnie skierowana jest niewielka oferta w zakresie wypoczynku i rekreacji. Wiele osób wspominało o drzewach i zieleni, prosząc
o zachowanie jak najwiekszej liczby drzew oraz nasadzenia nowych, m.in.
w ramach kompensacji wycinek przeprowadzonych przy remoncie pobliskiej alei Majakowskiego.
Wymieniana była ścieżka rowerowa, koniecznie oddzielona od ruchu
pieszych, którzy aktualnie muszą uważac na rowerzystów korzystajacych
z głównej alejki parkowej. Mieszkańcy pisali o konieczności oświetlenia
Plant, proponując wprowadzenie elementów sportowych i remont istniejącego boiska. Zwracali także uwagę na problem z czystością i porządkiem
oraz kiepski stan chodników. Kilka osób mile widziałaby na Plantach miejsce pod gastronomię, np. budkę z lodami lub wózek z kawą. Wspominano
też o konieczności wyznaczenia przejść dla pieszych oraz wprowadzenia
toalety publicznej (ten ostatni element nie może być jednak zlokalizowany
na tym terenie z uwagi na zapisy obowiązującego planu miejscowego).
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Najczęściej wskazywane sposoby spędzania czasu na Plantach

elementy wypoczynkowe (ławki, stoliki szachowe)
wybieg dla psów, kosze na psie odchody
plac zabaw dla dzieci
drzewa (nowe nasadzenia i zachowanie istniejących)
ścieżka rowerowa
oświetlenie
elementy sportowe (boiska, siłownia)
czystość i porządek
chodniki
gastronomia (lody, kawa)
przejścia dla pieszych, toaleta
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Najczęściej wspominane tematy w odpowiedzi
na pytanie o nowe funkcje i elementy na Plantach
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Czynnikiem, który w największym stopniu obniża komfort korzystania
z Plant, jest stan nawierzchni alejek. W otwartym pytaniu dotyczącym
problemów związanych z użytkowaniem przestrzeni Plant większość osób
wspominała o nierównej nawierzchni, błocie i kałużach po opadach deszczu oraz pylących ścieżkach w czasie suszy. Poza tym wspominano często
o braku oświetlenia oraz o zagrożeniach związanych z ruchem samochodów, rowerów i pieszych. Piesi czują się zagrożeni ruchliwymi ulicami,
a kierowcy - zaskakiwani osobami przechodzącymi „na dziko” w nieoznakowanych miejscach. Piesi i rowerzyści korzystają z tych samych alejek
w obszarze Plant, co powoduje konflikty i niebezpieczne sytuacje. Część
osób za niepokojący uważa również zły stan małej architektury, wyprowadzanie psów bez smyczy i brak należytego sprzątania psich odchodów.
Powody poczucia braku bezpieczeństwa są równie widoczne. Duża część
ankietowanych poczucie zagrożenia wiąże z brakiem oświetlenia terenu Plant oraz obecnością osób spożywających alkohol na tym terenie.
Problemy te są powiązane, ponieważ brak oświetlenia i ogranicozny nadzó
sąsiedzki zachęca do tego typu zachowań, szczególnie w okolicy pawilonów handlowych przy ulicy Korczaka.
Odczucie braku bezpieczeństwa wzbudza uszkodzona nawierzchnia alejek.
Część osób obawia się urazów w wyniku przewrócenia na nierównościach
chodnika lub śliskim błocie. Podobnie jak w odpowiedziach na poprzednie
pytanie, pojawia się temat ruchliwych dróg i psów bez smyczy i kagańców.
Brak monitoringu i patroli straży miejskiej zostały również wskazane jako
powód braku poczucia bezpieczeństwa.

nawierzchnia (nierówna, błoto i kałuże)
brak oświetlenia
zagrożenia drogowe
ruch rowerów razem z pieszymi
stan małej architektury
psy (odchody, psy bez smyczy)
osoby pod wpływem alkoholu
brak placu zabaw, toalety
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Najczęściej wspominane elementy obniżające komfort
korzystania z Plant

brak oświetlenia
osoby pod wpływem alkoholu
uszkodzona nawierzchnia
ruchliwe drogi
brak monitoringu i patroli
psy bez kagańców
brak ścieżek rowerowych

0

10

20

30

40

50

60

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi na pytanie
o powody braku poczucia bezpieczeństwa na Plantach

15

Punkt konsultacyjny
W trakcie działania punktu konsultacyjnego w niedzielę 7 marca w godzinach 8:00-12:30 projektanci porozmawiali z około 150 osobami. Byli
to głównie seniorzy i osoby w średnim wieku. Rozdano 75 ulotek informujących o konsultacjach oraz zapraszających do wypełnienia ankiety
internetowej.
Ścieżki piesze:
Odnośnie Plant Kopernika jeden z najczęściej poruszanych przez mieszkańców tematów to niefunkcjonalna nawierzchnia alejek. Problemem jest
przede wszystkim gruntowa nawierzchnia ścieżek, która rozmięka w dni
deszczowe, a w dni suche staje się pylista. Ogranicza to dostępność Plant,
utrudnia korzystanie z nich zarówno pieszym, jak i rowerzystom oraz
przyczynia się do niszczenia zieleni wzdłuż ścieżek - użytkownicy Plant
wybierają tę trasę, aby uniknąć chodzenia i biegania po zniszczonych
nawierzchniach. Gruntową nawierzchnię próbowano naprawiać za pomocą dosypanego żwirku, który jednak został wchłonięty i nie spełnia swojej funkcji.

się prosta, wygodna trasa, ale bardziej „esująca” droga jazdy (w przypadku
rozdzielenia ruchu pieszego od rowerowego dzieci do lat 10 będą jednak
mogły korzystać z części dla pieszych). Jedna osoba zwróciła uwagę na
kolizję ruchu rowerowego z samochodowym przy przejeździe w południowej części Plant przy ul. Przemysłowej. Pojawiła się także pojedyncza
sugestia zamontowania szykany na ścieżce rowerowej, żeby spowolnić
ruch rowerzystów.

Bezpieczeństwo:
Wszystkie grupy rozmówców, w tym młodzi dorośli, rodzice z dziećmi
i seniorzy, wspominają o potrzebie oświetlenia Plant. Niektórzy sugerowali
również monitoring, np. w pobliżu przedszkola. W opinii pomysłodawców
miałby on przyczynić się do zdyscyplinowania użytkowników Plant, którzy
zachowują się nieodpowiednio (m.in. piją alkohol na tym terenie).
Jako ulice niebezpieczne pod kątem transportowym zostały wskazane
ul. Korczaka oraz ul. Przemysłowa. Mieszkańcy zwracali uwagę przede
wszystkim na nadmierną prędkość, z jaką poruszają się tam samochody
oraz brak przejść dla pieszych na przedłużeniu części ciągów pieszych

Według rozmówców główna alejka powinna zyskać nową nawierzchnię.
Opinie mieszkańców odnośnie konkretnego materiału nawierzchni są podzielone. W opinii jednych powinna ona umożliwiać jazdę na rolkach oraz
hulajnogach, podczas gdy inni twierdzą, że powinna być jak najbardziej naturalna i przepuszczalna (np. mineralna). Seniorzy wspominali, że nierówne
chodniki są realnym problemem - jedna z rozmówczyń przywołała wypadek, w wyniku którego złamała rękę. Podobne głosy powtarzały się wielokrotnie, a potwierdziły je obserwacje w terenie. Wyraźnie widać, że seniorzy
to liczna grupa użytkowników, podobnie jak w okolicznych osiedlach mieszkaniowych. Jeden głos sugerował wydzielenie toru dla biegaczy (mogłaby
to być nieutwardzona ścieżka).
Drogi dla rowerów:
Mieszkańcy z entuzjazmem przyjęli wiadomość o planach przeprowadzenia przez Planty drogi dla rowerów. Część z nich już teraz jeździ rowerami
w kierunku Pogorii lub Zielonej. W opinii mieszkańców droga dla rowerów
powinna być wydzielona i w minimalnym stopniu przecinać ścieżki piesze,
żeby ograniczyć ewentualne konflikty na linii piesi - rowerzyści. Droga
powinna być przeprowadzona przez całość Plant i wydzielona pasem
zieleni od ciągu pieszego. Jedna z osób uczestniczących w konsultacjach
w punkcie wspominała o problemie związanym z różnymi stylami jazdy.
Część osób traktuje Planty jako drogę tranzytową, inni jeżdżą bardziej
„towarzysko”. Zwłaszcza dla mniejszych dzieci, w przeciwieństwie do osób
używających roweru jako środka transportu, a nie tylko rekreacji, nie liczy
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Punkt konsultacyjny przed targowiskiem
fot. A2P2

przebiegających przez Planty. Jako niebezpieczną ulicę wskazano też osiedlową drogę obsługującą bloki mieszkalne przy ul. Kopernika - podkreślano
bardzo zły stan nawierzchni z betonowych płyt. Zarówno w odniesieniu do
części północnej, jak i południowej Plant, kilkoro mieszkańców zwracało
uwagę na „imprezy ławeczkowe”, których uczestnicy zniechęcają pozostałych użytkowników Plant do rekreacyjnego użytkowania tej przestrzeni.
Imprezy wiążą się również z zaśmiecaniem Plant. Chociaż obserwacje
i opinie odnośnie częstotliwości i uciążliwości spożywania alkoholu w tym
rejonie były różne (zauważano zarówno tendencję spadkową, jak i stały
poziom), praktycznie każdy zgadzał się, że takie incydenty mają miejsce
dosyć regularnie i należy się ich spodziewać, zwłaszcza wieczorami. Część
rozmówców (głównie seniorzy) wspominali, że obecny czas przejścia
na światłach jest zbyt krótki (19 sekund) dla starszych mieszkańców.
Powoduje to, że na pasach są nadal piesi i rośnie ryzyko kolizji z autami
skręcającymi na pasy. Podobnie część z osób wyraziło obawy jak zostanie
zapewnione bezpieczeństwo na projektowanym rondzie w tamtym rejonie.
Psy:
Wielu mieszkańców zwracało uwagę na brak w okolicy jakiejkolwiek infrastruktury dla psów, tj. wybiegów, koszy na odchody itd. Proponowano realizację wybiegów dla psów, w części południowej oraz północnej Plant. Jako
potencjalne lokalizacje wybiegów wskazano teren zieleni przy Urzędzie
Skarbowym (lokalizacja przy południowym krańcu Plant) oraz przy Liceum
i górce saneczkowej. W opinii rozmówców duży problem stanowi niesprzątanie po psach. Brak dyscypliny wśród właścicieli ogranicza możliwość
korzystania dzieci z parku, zwłaszcza na obszarach między drzewami.
Potrzebne są kosze na psie odchody (także z torebkami), które powinny być regularnie opróżniane, inaczej powodują problemy z zapachem.
Jedna osoba zaproponowała umieszczenia oznaczeń nakazu sprzątania po psach.
Psi wybieg musi być dość duży - jako dobre odniesienie wymieniano przykład przy osiedlu Manhattan (powierzchnia powyżej 1 tys. m2). Według
właścicieli psów zainstalowane urządzenia zabawowe dla psów na placach
się nie sprawdzają, a wiele osób przychodzi ze swoimi zabawkami - np.
piłkami i gryzakami. Psie wybiegi muszą obowiązkowo być wyposażone
w kosze na odchody. Z rozmów wynikało, że część właścicieli może mylić
psie wybiegi z psią toaletą.

Sport, rekreacja i wypoczynek:
Głosy dotyczące infrastruktury rekreacyjno-sportowej były podzielone, chociaż wszyscy rozmówcy byli zgodni co do konieczności poprawy infrastruktury pieszej, rowerowej oraz ogólnej dostępności Plant. Odnośnie sposobu
przyszłego zagospodarowania Plant prezentowane były dwa podejścia:
jedno zakładało minimalne zagospodarowanie Plant, głównie w infrastrukturę pieszo-rowerową oraz wypoczynkową, drugie natomiast opierało się na
wzbogaceniu Plant w nowe place zabaw dla dzieci starszych i młodszych,
boiska na Plantach Korczaka, ścieżkę biegową itd. Jeden z mieszkańców
określił obecne zagospodarowanie Plant jako nudne - razem z rodziną korzystają z odległego Parku Zielona lub terenów rekreacyjnych nad zbiornikami Pogoria, ponieważ te tereny wydają im się ciekawsze. Inni rodzice polecali place zabaw na Mydlicach oraz w Będzinie (plac zabaw z basenem).
W opinii niektórych mieszkańców w pobliżu Plant nie ma wystarczającej
liczby placów zabaw, szczególnie tych dla starszych dzieci, np. urządzeń
wspinaczkowych. Plac zabaw dla młodszych dzieci w okolicach osiedla
obok ul. Kopernika jest „zawłaszczony” przez dzieci z sąsiedztwa, co
znacznie ogranicza dostęp dla użytkowników spoza osiedla. Place zabaw
nie są jednak priorytetem w zagospodarowaniu Plant, co wyraźnie wynikało
z rozmów w punkcie konsultacyjnym.

Stare boisko i siłownia na południowym końcu Plant
fot: A2P2

Reprezentantka grupy seniorek opowiadała, że grupa jej znajomych
przyzwyczaiła się do spotykania na głównej alejce Plant pomiędzy ul.
Augustynika a al. Królowej Jadwigi, a przejście na wygodniejszą i bardziej
estetycznie zagospodarowaną część przy ul. Korczaka jest dla nich zbyt
dużym wysiłkiem. Zaproponowano uwzględnienie w ramach wyposażenia
wypoczynkowego ławek ustawionych w zakolu do rozmów w większej
grupie oraz stolików szachowych z dwoma lub czterema siedzeniami.
Rozmówcy wskazywali także, że ważne są dla nich ławki, których obecna
liczba nie wystarcza. Część z osób proponuje, żeby ławek nie lokalizować
pojedynczo, ale raczej w „gniazdach” - na półokręgu, usytuowanych frontem do siebie, aby można było usiąść i porozmawiać w większej grupie.
Jedna z osób sugerowała, aby nie „zagracić” nadmiernie Plant placami zabaw, wybiegami dla psów czy siłowniami. Jako przykład opowiednich proporcji między wolną przestrzenią a wyposażeniem wspominano m.in. park
przy Adamieckiego. Kilka osób proponowała doposażenie parku kilkoma
urządzeniami sportowymi (siłownia) potwierdzając, że w innej lokalizacji
sprzęt ten jest regularnie wykorzystywany. Według mieszkańców górka jest
użytkowana jako saneczkowa i należy ją zachować, przy czym dwie osoby
zapytały o możliwość usprawnienia wejścia na nią zimą. Sugerowano również boisko do badmintona na miejscu starego boiska przy ul. Korczaka.

Barierki na górce saneczkowej w złym stanie technicznym
fot: A2P2
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Targowisko, ul. Poniatowskiego i przystanki autobusowe:
Większości rozmówców bardzo zależało na zachowaniu targowiska.
Uważają, że zapewnia ono dostęp do tańszych towarów, co jest istotne
zwłaszcza dla seniorów a ponadto jest użytkowane przez mieszkańców
całego miasta i okolic. Część mieszkańców entuzjastycznie podeszła do
zapowiedzi lokalizacji przystanków autobusowych w ulicy Poniatowskiego,
w pobliżu targowiska. Ich obawy budził jednak wzrost natężenia ruchu
na ul. Poniatowskiego - obecnie w dni targowe jest tam mało bezpieczne. Znaczna większość rozmówców wspominała o tym, że obecny ruch
jest spory i widzą, że problem może się nasilić, jeśli ul. Poniatowskiego
ma pełnić funkcję połączenia z centrum przesiadkowym. Inni nie widzieli
żadnej korzyści z proponowanej lokalizacji przystanku (osoby te korzystały z własnych aut, przychodziły pieszo) bądź uważali, że już działające
środki transportu publicznego, np. tramwaj, są zlokalizowane wystarczająco blisko.

Zieleń:
Zdaniem zdecydowanej większości rozmówców bezwzględnie należy
zachować istniejącą zieleń wysoką. Dwie osoby zasugerowały częściową
wycinkę drzew i nowe nasadzenia w celu uporządkowania przestrzeni.
Jako przykład negatywny podawano skwer przebudowany w ramach jednej
z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego po południowej stronie al.
Królowej Jadwigi, gdzie nasadzone drzewa są zbyt małe. Inne sugerowane
formy zieleni to np. klomby. W jednej z rozmów wspomniano przykład Plant
w Świnoujściu jako pozytywnego odniesienia. Dwoje rozmówców wspominało o możliwości instalacji poidełek miejskich (dla ludzi i zwierząt),
jednak były to pojedyncze głosy.

Parkowanie:
Zdaniem wielu rozmówców w okolicy jest niewystarczająca ilość ogólnodostępnych miejsc parkingowych. W dzień targowy staje się to uciążliwe,
gdy klienci targowiska zastawiają samochody mieszkańców. Stróż na
płatnym parkingu z wjazdem od ul. Twardej poinformował, że może się tam
zmieścić maksymalnie ok. 100 samochodów osobowych. Parking ten jest
płatny i kosztuje 4-5 zł za dzień, w zależności od dnia tygodnia. Zgodnie
z opinią stróża parking ten nie jest nigdy w pełni wykorzystany. Największe
obłożenie jest w niedziele, a w pozostałe dni parkuje tam niewiel osób.
W opinii stróża mieszkańców mogą zniechęcać płatne miejsca postojowe.

Rozmowa o miejscach postojowych wywoływała różne reakcje. Część
rozmówców stwierdziła, że miejsca te można przenieść i należy je zaprojektować tak, aby sprawnie obsługiwały targowisko. Dominowały opinie, że
miejsca postojowe należy raczej przenosić a nie likwidować, ponieważ zapotrzebowanie na nie rośnie. Rozmówcy wskazywali, że istniejące miejsca
przy Poniatowskiego mogą być problemem przy wzmożonym ruchu. Wiele
ze starszych osób, w tym mieszkańcy osiedla przy ulicy Kopernika, skarżyło się na zbyt małą liczbę miejsc postojowych. Pomysł uporządkowania
przestrzeni przy targowisku spotkał się z poparciem większości rozmówców. Odwiedzajacy targowisko rowerami parkują je przede wszystkim przy
barierce wzdłuż ulicy Poniatowskiego. Większość z rozmówców wspominała także o problemie z estetyką targowiska i rekomendowała poprawę
w tym zakresie.
Skwer przy skrzyżowaniu al. Królowej Jadwigi oraz ul. Poniatowskiego:
Mieszkańcy byli raczej przeciwni okazjonalnemu handlowaniu choinkami i innymi sezonowymi produktami na skwerze przy skrzyżowaniu ul.
Poniatowskiego oraz al. Królowej Jadwigi . Sugerowali wprowadzenie
innego zagospodarowania, zniechęcającego do prowadzenia handlu w tym
miejscu. Jeden z mieszkańców zaproponował nowe nasadzenia w tym
rejonie (np. lipy i topole włoskie). Problemem często zgłaszanym przez
mieszkańców okolic Plant jest dokarmianie ptaków poprzez rozsypywanie
chleba i resztek jedzenia.
Główne przejście na targowisko
fot. A2P2
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Uwagi telefoniczne i mailowe
Jako uzupełnienie procesu konsultacji została uruchomiona linia telefoniczna z której mogli korzystać wszyscy zainteresowani projektem
Rodzinne Planty, w celu uzyskania informacji dot. projektu oraz podzielenie się swoimi uwagami oraz pomysłami dotyczącymi obszaru Plant
w Dąbrowie Górniczej.

z kostki brukowej. Zdaniem rozmówcy nawierzchnia sypka mogłaby się
nie sprawdzić. Na Plantach powinien powstać wybieg dla psów oraz gry
edukacyjne i zręcznościowe - tak, aby można zatrzymać się na kilka minut,
pobawić i dalej spacerować. jego zdaniem Planty nie powinny być przesycone małą architekturą.

Następujące osoby skontaktowały się drogą telefoniczną:

Lokalny przedsiębiorca, prowadzący działalność w pobliżu Plant:
Rozmówca był zaniepokojony projektem Rodzinne Planty. Jego wątpliwości budziła przede wszystkim planowana przebudowa Plant w perspektywie możliwej budowy szybkiej kolei na ich obszarze w ramach rozbudowy
infrastruktury związanej z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, mężczyzna w średnim wieku, nie mieszka
przy Plantach:
Zgłosił swoje obawy przed inwestowaniem w przebudowę Plant ze
względu na informacje dot. możliwości przeprowadzenia na tym terenie
torów kolejowych w ramach rozbudowy infrastruktury Centralnego Portu
Komunikacyjnego. Popiera wszelkie próby poprawy przestrzeni Plant ale
boi się zmarnowania publicznych pieniędzy. Zaproponował budowę jednego boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i piłki koszykowej w miejscu
istniejących obecnie boisk przy ul. Korczaka oraz budowy kortu tenisowego. W jego opinii w Dąbrowie Górniczej nie ma obecnie ogólnodostępnych
kortów tenisowych, a znany mu przykład z gminy Działoszyce cieszy się
bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców. Zwrócił również uwagę
na potrzebę ucywilizowania parkingu przy zbiorniku Pogoria.

W kontekście planowanych zmian: ponieważ pewne zmiany w układzie
transportowym, sugerowane podczas konsultacji, wpłynęłoby na komfort
dojazdu i parkowania w rejonie firmy, w interesie rozmówcy byłoby zachowanie istniejącego układu. Jego zdaniem również realizacja drogi dla
rowerów nie jest uzasadniona, ponieważ mieszkańcy Dąbrowy Górniczej
nie „przesiądą się na rowery, tak jak np. w Gdańsku”, a usytuowanie na
Plantach infrastruktury sprzyjającej rozwojowi ruchu rowerowego może
powodować konflikty, zwłaszcza z kierowcami.

Mieszkanka Dąbrowy Górniczej, mieszka przy ul. Korczaka 10, 70 lat:
Chodzi na spacer na Planty z koleżanką. Obawia się rowerzystów którzy
jeżdżą po ścieżkach dla pieszych. Jako problem zgłasza też psiarzy, którzy
nie sprzątają po swoich czworonogach.
Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, mieszka przy ul. Jadwigi 25, 65 lat:
Na obszarze Plant przy skrzyżowaniu al. Królowej Jadwigi i ul.
Poniatowskiego powinien być wprowadzony zakaz handlu (choinki, kwiaty). W tym miejscu powinny pojawić się siłownia lub wybieg dla psów, żeby
wypełnić tę przestrzeń. Jako przykład wybiegu dla psów podaje wybieg
dla psów na Zagórzu w Sosnowcu. W opinii mieszkańca w pobliżu nie ma
siłowni dla seniorów. Został poinformowany o istniejącej siłowni przy ul.
Korczaka, o której nie wiedział. Do tej pory jeździł na siłownię na Pogorię.
Nawierzchnie ścieżek powinny zostać utwardzone.
Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, ok. 40-50 lat:
Użytkuje Planty m.in. odprowadzając dziecko do przedszkola. Jego zdaniem na Plantach powinna być wyremontowana oraz uzupełniona zbudowana podstawowa infrastruktura (utwardzone ścieżki, oświetlenie, małą
architektura). Nawierzchnia alejek powinna być utwardzona, wykonana

fot: Andrew Neel from Pexels
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Dla młodzieży ważnym elementem krajobrazu tej części Plant jest górka
saneczkowa. Jest ona wykorzystywana zimą przez dzieci z okolicy. Jedna
z uczestniczek zasugerowała zmianę górki na skatepark. Rozmówcy opowiedzieli, że w przeszłości w tej sekcji Plant odbywały się lekcje wychowania fizycznego, ale obecnie już się to nie zdarza. Przedstawiciele młodzieży
poinformowali ponadto, że główne wejście na teren Liceum nie znajduje
się od strony Plant, lecz od ul. Augustynika, bezpośrednio na przedłużeniu
ciągu pieszego prowadzącego od przystanku autobusowego. W tym miejscu nie ma przejścia dla pieszych. Wejście od strony Plant natomiast jest
wykorzystywane przez nauczycieli, rodziców oraz gości Liceum.

Uwagi ogólne:
eden z uczestników zasugerował, aby przyszłe zagospodarowanie Plant
było dostosowane do charakteru danego odcinka tego terenu. Planty
rozciągają się na długości 1,5 km i mają zróżnicowane sąsiedztwo oraz
funkcję, więc nie powinny na całej swojej długości mieć takiego samego
zagospodarowania. Inny z uczestników zasugerował, aby funkcjonalnie
północna część była przeznaczona dla młodzieży, środkowa dla wszystkich
grup wiekowych, a południowa - dla seniorów. Miałoby to zapewnić każdemu użytkownikowi przestrzeń dostosowaną do jego potrzeb oraz ograniczyć możliwe konflikty. Uczestnicy spotkania poparli pomysł zamontowania na Plantach monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa. Według nich
Planty powinny być spokojną przestrzenią rekreacji, bez imprez. Stanowczo
opowiedzieli przeciwko ewentualnemu wycinaniu drzew.

Planty Kopernika
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Sekcja II (pomiędzy ulicą Augustynika a aleją Królowej Jadwigi):
czestnikom spotkania przedstawiono planowane zmiany w transporcie
publicznym w rejonie tej sekcji Plant, tj. budowę przystanku autobusowego w ul. Poniatowskiego przy targowisku oraz przesunięcie istniejącego
przystanku tramwajowego w pobliże skrzyżowania al. Królowej Jadwigi i ul.
Poniatowskiego. W opinii uczestników spotkania w sąsiedztwie targowiska
nie ma wystarczająco dużo miejsca na budowę przystanku autobusowego
a nawyk korzystania z prywatnego samochodu wśród klientów targowiska
jest na tyle silny, że przystanek autobusowy nie będzie wykorzystywany.

Spotkanie z młodzieżą odbyło się w formie online

Podział na sekcje
oprac. własne

ul. Przem

Sekcja I (pomiędzy ulicami Konopnickiej i Augustynika):
Młodzież zwróciła uwagę na niesprzątanie psich odchodów. W opinii jednego z uczestników wybieg dla psów jest zbędną inwestycją, jeśli miałby być
potraktowany jako remedium na psie odchody pozostawiane na Plantach.
Dla rozwiązania tego problemu zasugerowano zwiększenie liczby koszy na
odpady. Według innego uczestnika w tej sekcji Plant zauważa się osoby
spożywające alkohol, ale zdaniem rozmówcy nie stanowi to poważnego problemu. Propozycja przebudowy skrzyżowania ul. Poniatowskiego
i ul. Augustynika na skrzyżowanie o ruchu okrężnym została przyjęta
pozytywnie.

Sekcja III i IV (pomiędzy aleją Królowej Jadwigi a Wojska Polskiego):
Południowa część, ze względu na większą dostępność terenu, zdaniem rozmówców mogłaby być zagospodarowana w większym stopniu niż północna. Zasugerowano weryfikację przydatności stolików szachowych . Jeśli są
używane, to należy je pozostawić. Jeśli nie, lepszym rozwiązaniem byłoby
ustawienie zwykłych ławek i stolików.

Au

Na potrzeby konsultacji obszar Plant został podzielony na 4 sekcje. Do
poszczególnych sekcji uczestnicy spotkania zgłaszali następujące uwagi:

Natomiast przesunięcie przystanku tramwajowego bliżej skrzyżowania,
wraz z budową przejścia naziemnego, może wiązać się z utrudnieniami
w ruchu samochodowym na al. Królowej Jadwigi. W opinii uczestników
spotkania ta inwestycja jest zbędna.

ul.

Spotkanie z młodzieżą miało na celu rozpoznanie jej potrzeb oraz oczekiwań w związku z projektem Rodzinne Planty. Jako reprezentantów tej
grupy zaproszono przedstawicieli Młodzieżowej Rady Dąbrowy Górniczej,
Samorząd Szkolny Liceum Ogólnokształcącego im. I. Łukasińskiego (szkoła zlokalizowana bezpośrednio przy Plantach) oraz Samorząd Szkolny ZSE
im. K. Adamieckiego w Dąbrowy Górniczej. W spotkaniu, zorganizowanym
w formule online 9 marca 2021 roku wzięło udział 11 uczestników.

Seniorzy
Spotkanie miało na celu rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań seniorów
związanych z projektem Rodzinne Planty. Jako reprezentantów tej grupy
zaproszono Radę Seniorów Dąbrowy Górniczej. W spotkaniu, przeprowadzonym 3 marca 2021 roku w formule online, wzięło udział 5 uczestników.
Analogicznie do spotkania z młodzieżą, na potrzeby konsultacji obszar
Plant został podzielony na 4 sekcje. Dla poszczególnych sekcji mieszkańcy
zgłaszali następujące uwagi:
Sekcja I (pomiędzy ulicami Konopnickiej i Augustynika):
Jest to część Plant stosunkowo rzadko odwiedzana przez seniorów (oraz
przez mieszkańców w innym wieku) i wykorzystywana praktycznie wyłącznie do spacerowania. Jedynym większym generatorem ruchu w pobliżu jest
Liceum im. Łukasińskiego, jednak ta sekcja Plant raczej nie jest przez nie
wykorzystywana (potwierdziła to także wcześniej młodzież). Użytkowanie
tej części Plant może być ograniczone ze względu na sąsiedztwo ruchliwych ulic. W opinii jednej z uczestniczek spotkania górka przy Liceum jest
wykorzystywana do zabawy przede wszystkim przez dzieci. W opinii dwojga innych uczestników górka nie jest użytkowana - sugerują, że powodem
jest niebezpieczeństwo związane z sąsiedztwem ul. Kopernika.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na brak kultury sprzątania psich odchodów. Odpowiedzią na ten problem mogłyby być tzw. psie toalety. W sąsiedztwie brakuje również wybiegu dla psów, ale wymagałby regularnego
sprzątania i w opinii rozmówców nie rozwiązałby problemu braku nawyku
sprzątania po psach.
Zdaniem rozmówców w przyszłości w tej części Plant powinny pojawić
ławki oraz więcej bardziej zróżnicowanej zieleni. Poprawiłoby to wizerunek
Plant. W tej części nie ma wielu drzew, więc można by uzupełnić zieleń
klombami lub nasadzeniami drzew.
Sekcja II (pomiędzy ulicą Augustynika a aleją Królowej Jadwigi):
Z tej części Plant korzystają obecnie głównie mieszkańcy w celach rekreacyjnych oraz klienci targowiska w drodze na i z zakupów. Główna ścieżka
jest w bardzo złym stanie technicznym, a mieszkańcy często korzystają
z przedeptów. Nawierzchnia Plant jest też uszkadzana w trakcie okazjonalnej sprzedaży na skwerze w rejonie al. Królowej Jadwigi. W opinii jednej
z uczestniczek konsultacji teren ten jest smutny - brakuje tam bardziej
zróżnicowanej zieleni. Jedna z mieszkanek zasugerowała posadzenie łąki
kwietnej lub rabat kwiatowych. Ta sekcja ma najbardziej reprezentacyjny
charakter i jest najbardziej intnsywnie użytkowana z całego obszaru Plant.
W opinii uczestników spotkania okazjonalna sprzedaż na Plantach (np.

choinek, w rejonie targowiska) wpływa negatywnie na ten teren. Jakość
i estetykę zagospodarowania obniżają także kupcy wystawiający się na
Plantach poza targowiskiem oraz sprzedawcy niezwiązani ze stowarzyszeniem kupców targowych. Zdaniem rozmówców handel powinien odbywać
się wyłącznie na obszarze targowiska. Samo targowisko oceniane jest jako
nieestetyczne i niespójne. W opinii uczestników oferta handlowa jest tam
jednak atrakcyjna ze względu na niższe ceny niż w sklepach sieciowych.
Seniorzy potwierdzili, że poza dniem targowym nie ma problemu z dostępnością miejsc postojowych dla mieszkańców.
Ze spotkania wynika, że w pobliżu targowiska na Plantach mógłby pojawić się punkt kawowy, aby po wspólnych zakupach można było na chwilę
odpocząć i porozmawiać ze znajomymi. Mógłby być zorganizowany jako
foodtruck, podobnie jak na Pogorii lub w Parku Zielona. W tym miejscu
mógłby również znaleźć się plac zabaw dla dzieci. Chodnik przy targowisku
wzdłuż ul. Poniatowskiego oceniono jako niebezpieczny - w dni targowe jest zastawiony przez kupców i zostaje tam bardzo mało miejsca dla
pieszych.
Zdaniem rozmówców prostopadłe miejsca postojowe wzdłuż ul.
Poniatowskiego powinny zostać usunięte w celu poprawy bezpieczeństwa
na drodze. Targowisko generuje jednak bardzo duży ruch pieszy i samochodowy oraz wymaga wielu miejsc postojowych. Przy wprowadzeniu przystanku autobusowego należy spodziewać się wzmożonej ilości „świętych
krów”(określenie rozmówców) przechodzących przez jezdnię w dowolnym
miejscu. Zdaniem rozmówców w ramach rekompensaty powinny powstać
miejsca postojowe na działce przy al. Królowej Jadwigi. Trzeba uwzględnić
wyznaczenie miejsc postojowych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Powinni mieć możliwość zaparkowania jak najbliżej targu. Parking
płatny na działce prywatnej przy al. Królowej Jadwigi oceniany jest jako
mało zachęcający ze względu na brak utwardzonej nawierzchni. Seniorzy,
zapytani o potencjalną lokalizację przystanków autobusowych, wskazali
sąsiedztwo Liceum im. Łukasińskiego. W opinii uczestników spotkania
przy targowisku przystanek może „przynieść więcej szkody niż pożytku” ze
względu na już obecnie zbyt intensywny ruch samochodów i pieszych.
Sekcja III (pomiędzy aleją Królowej Jadwigi a ulicą Korczaka):
Odcinek jest bardziej rekreacyjny i spokojny niż pozostałe części Plant.
Jest to odpowiednie miejsce na hamaki (jak w Parku Podlesie), boisko do
badmintona i miejsce wymiany książek (jak w Parku Zielona). Gdyby znalazły się osoby lub instytucje gotowe do opieki nad nimi, dobrym pomysłem
byłby skrzynki lub rabatki z roślinami. Jeden z mieszkańców jako przykład

negatywny podał jednak ogrody społeczne przy Fabryce Pełnej Życia, które
nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców.
Apteka generuje duży ruch, ale pozostały teren jest spokojny. Pawilony
na terenie Plant nie przyciągają wielu osób i oceniono je jako nieciekawe,
o zasięgu lokalnym. Odcinek, który niedawno był remontowany, jest wysoko oceniany, zieleń jest zadbana, a efekt estetyczny.
Sekcja IV (pomiędzy ulicą Korczaka a Wojska Polskiego):
Infrastruktura dla sportu i rekreacji zdaniem rozmówców powinna znaleźć
się w III lub IV sekcji ze względu na większy i szerszy dostępny obszar
Plant. Teren zdominowany jest jednak przez nieestetyczne garaże. Tereny
biurowo-magazynowe są niedostępne dla przechodniów. Zlokalizowany
w tym rejonie Maik-pol (hurtownia kwiatów i zniczy) jest bardzo chętnie
odwiedzany przez mieszkańców Dąbrowy. Seniorzy przypuszczają, że do
współtworzenia przestrzeni Plant oraz objęcia opieką konkretnych miejsc
i elementów infrastruktury można zaprosić Klub Osiedlowy Pałacu Kultury
Zagłębia „Helikon” oraz Dom Seniora Wigor. Zaproponowano wprowadzenie muszli koncertowej z siedziskami oraz ścianki wspinaczkowej dla
dzieci. Ścianka mogłaby zasłonić garaże.
Uwagi ogólne:
Seniorzy, zapytani o sugestie odnośnie sposobu kształtowanie dróg dla
rowerów, wyraźnie wskazali na konieczność oddzielenia jej od ciągów
pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzystania z Plant.
Istniejąca droga dla rowerów w ul. Majakowskiego została oceniona jako
bezpieczna. W opinii rozmówców siłownie pod chmurką są chętnie i często
wykorzystywane przez seniorów (szczególnie w czasie pandemii). Planty
powinny być przestrzenią wypoczynkowo-rekreacyjnąi zdaniem uczestników spotkania nie ma tam wystarczająco przestrzeni na zorganizowane
wydarzenia. Opinia ta pokrywała się ze zdaniem młodzieży.
Wśród ogólnych zaleceń dla przestrzeni Plant Rada Seniorów wymieniła:
1. Zapewnienie wygodnych ciągów pieszych.
2. Poprawę istniejącej infrastruktury.
3. Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Budowę/remont przejść pieszych „bez krawężników”.
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Instytucje
Spotkanie miało na celu rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań związanych
z projektem Rodzinne Planty instytucji zlokalizowanych w sąsiedztwie
Plant lub korzystających z tego terenu. W spotkaniu online 9 marca 2021
wzięła udział jedynie Dyrektorka Dziennego Domu Opieki Społecznej. Aby
uzupełnić informacje, z Dyrektorkami Liceum i Przedszkola przeprowadzono indywidualne wywiady telefoniczne. Dodatkowo telefonicznie skontaktowano się w późniejszym terminie z przedstawicielką Pałacu Kultury
Zagłębia z Dąbrowy Górniczej.
Podobnie, jak w przypadku spotkań z młodzieżą i z seniorami, zgłaszano
uwagi i opinie odnośnie poszczególnych sekcji Plant.
Sekcja I (pomiędzy ulicami Konopnickiej i Augustynika):
Dyrektorka liceum przekazała informacje na temat funkcjonowania szkoły.
W 2012 przeprowadzono generalny remont na terenie szkoły wraz z budową nowoczesnego boiska. Od tego czasu zarówno lekcje WF jak i lekcje na
świeżym powietrzu prowadzone są na terenie szkoły. Liceum planuje wprowadzić na swoim terenie park kieszonkowy z łąką kwietną, aby podnieść
wartości edukacyjne lekcji pod chmurką i estetykę otoczenia. Według rozmówczyni Planty powinny mieć charakter parkowy. Na ulicy Augustynika
uczniowie skracają sobie drogę do szkoły, przechodząc poza przejściem
dla pieszych. Szkoła prosiła o wyznaczenie w tym miejscu przejścia, ale
z powodu widoczności i odległości od innych przejść nie można było go
wyznaczyć. Boiska na terenie szkoły są ogólnodostępne i monitorowane.
Na terenie szkoły znajdują się stojaki na rowery - nauczyciele i uczniowie
dojeżdżaja rowerami do pracy i organizują wycieczki dla uczniów.
W opinii DDOS w tej sekcji powinien znaleźć się wybieg dla psów.
Sekcja II (pomiędzy ulicą Augustynika a aleją Królowej Jadwigi):
W pobliżu przedszkola nie ma problemów z dostępnością miejsc postojowych. Jedynie w dni targowe zauważalny jest wzmożony ruch samochodowy, ale rodzice przywożący dzieci do przedszkola nie zgłaszają problemów
w tym zakresie. Część dzieci mieszka w okolicy i są przyprowadzane, a nie
przywożone. W ciepłe dni dzieci są zabierane na spacery po Plantach, np.
w kierunku torów, aby oglądać pociągi. Plac zabaw na terenie przedszkola
jest wystarczający na potrzeby placówki, ale zamknięty dla okolicznych
mieszkańców.
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Bezpieczeństwo na ul. Kopernika oraz nawierzchnie chodników prowadzących do przedszkola oceniane są pozytywnie. W opiniach mieszkańców
słyszanych w okolicy, klienci targowiska zajmują miejsca postojowe przeznaczone dla mieszkańców na ul. Kopernika. Przestrzeń przy samej
ul. Kopernika jest oceniana jako „nieładna” i nieoświetlona.
Sekcja III i IV (pomiędzy aleją Królowej Jadwigi a Wojska Polskiego):
W pobliżu DPS-u i Klubu Seniora Wigor brakuje przestrzeni dla wypoczynku
seniorów, także aktywnego. Istniejąca siłownia oraz stoliki szachowe są
niewystarczające. Możliwe, że seniorzy będą potrzebowali także miejsca do
ćwiczeń przygotowujących do Olimpiady Seniorów - brakuje im przestrzeni
do treningów.
Według przedstawicielki DDOS na IV sekcji Plant powinny pojawić się miejsca do organizowania spotkań, imprez plenerowych, w tym imprez tanecznych dla seniorów, a także scena (miejsce teatru plenerowego). Deklaruje,
że w przypadku stworzenia takiej infrastruktury byłaby ona wykorzystywana przez okoliczne instytucje. Zaletą tej lokalizacji ma być sąsiedztwo bloków mieszkalnych - seniorzy nie będą musieli pokonywać dużych dystansów, jak np. do Parku Podlesie lub do Parku Zielona. W tej części powinien
znaleźć się również wybieg dla psów.
W ocenie przedstawicielki Klubu Osiedlowy Pałacu Kultury Zagłębia
„Helikon” Planty zagospodarowanie IV sekcji jako przestrzeni do aktywnego użytkowania przez seniorów nie jest właściwym pomysłem. Planty na
tym odcinku to kameralna przestrzeńw bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, więc zalecane są funkcje nieuciążliwe. Dodatkowo
infrastruktura dla seniorów musi spełniać odpowiednie standardy. Z koeli
scena będzie wymagać wygodej i dostępnej widowni, więc wątpliwości
budzi tworzenie rozbudowanej infrastruktury, która później może być
niewykorzystana.
Wszystkie działania prowadzone przez Helikon organizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie tej placówki, dlatego nie będzie ona raczej zainteresowana prowadzeniem działań na Plantach. Wśród zieleni wskazane są
miejsca do wypoczynku, kameralnych spotkań i rekreacji np. ławki i stoliki
z ławkami. Siłowni jest już dużo i prawdopodobnie nie będą cieszyć się popularnością. Najbardziej wskazane byłoby zagospodarowanie o pośrednim
charakterze, pozwalajacym jednocześnie na relaks i na bardziej dynamiczne aktywności.

Uwagi ogólne:
Obecni na spotkaniu zdecydowanie opowiedzieli się za niewycinaniem
drzew na obszarze Plant. Jednocześnie poinformowali, że mieszkańcy
obawiają się wycinek, pamiętając, co stało się z al. Majakowskiego przy
okazji jej remontu. Na Plantach powinna pojawić się nowa mała architektura oraz zieleń w formie klombów. Planty powinny zapewniać seniorom
możliwość aktywnego spędzenia czasu, tak aby mogli wyjść na zewnątrz
i uczestniczyć w życiu społecznym. Sugerowane są również wodopoje dla
ludzi, psów, ptaków i owadów. W ogólnej opinii Planty są niebezpieczne
wieczorami. dlatego na tym terenie powinno pojawić się nowe oświetlenie
oraz monitoring.
W odniesieniu do omawianych tematów SM Lokator zgłosiła następujące uwagi:
1. Uporządkowanie pojemników do gromadzenia odpadów oraz terenu
i dojść do wiat śmietnikowych przy ul. Korczaka.
2. Wprowadzenie monitoringu na obszarze Plant w celu poprawy
bezpieczeństwa.
3. Budowa wybiegu dla psów w południowej i północnej części Plant.
4. Modernizacja nawierzchni alejek parkowych wraz z uzupełnieniem
małej architektury, tj. ławek i koszy.

Projektowanie - II tura konsultacji
Cel i forma konsultacji
Druga tura konsultacji miała na celu przedstawienie mieszkańcom informacji o terenie opracowania zebranych w pierwszym etapie oraz wstępne
rozwiązania projektowe, odpowiadające wyrażonym wcześniej potrzebom
mieszkańców. Aby umożliwić możliwie szerokie uczestnictwo w warunkach
pandemii, spotkanie konsultacyjne odbyło się na platformie Zoom z transmisją na żywo na Facebooku.
W dyskusji online, która odbyła się 31 marca 2021 roku, uczestniczyło około dwudziestu osób, a transmisję na żywo na portalu Facebook oglądało
około piętnastu osób. Łącznie wideo z transmisji zostało obejrzane ponad
450 razy (do 15 maja 2021 roku).
Proponowane zagospodarowanie Plant projektanci podzielili na trzy grupy
tj. pakiet podstawowy (ciągi piesze, mała architektura, oświetlenie), pakiet
dodatkowy (wybieg dla psów, ścieżka zdrowia, gry podwórkowe) oraz
drogę dla rowerów (na Plantach Kopernika). Dla każdego z pakietów został
przedstawiony szacunkowy koszt jego wykonania.
Dyskusja wśród osób łączących się za pośrednictwem platformy Zoom
skupiła się m.in. na wybiegu dla psów, planowanym w okolicach liceum.
Potwierdzano, że jego realizacja jest bardzo wskazana i zgłaszano wątpliwości odnośnie jego wielkości i organizacji. Największym zastrzeżeniem
był zaproponowany rozmiar wybiegu (ok. 450 m2), który zdaniem uczestników był niewystarczający - z Plant korzysta wiele osób przychodzących
tam z psami. Chociaż zdaniem rozmówców wybieg mógłby wystarczyć dla
bezpiecznego spuszczenia psów ze smyczy, ale nie stanowiłby rozwiązania
problemu psich odchodów.
W opinii większości mieszkańców zaproponowany przez projektantów
pakiet podstawowy, skupiający się na remoncie i przebudowie istniejących
ciągów pieszych oraz budowie oświetlenia i wymiany elementów małej
architektury odpowiada na główne problemu wskazywane przez użytkowników Plant (zły stan ciągów pieszych, brak oświetlenia, ograniczona dostępność Plant). Ze względu na ograniczony budżet projektu Rodzinne Plant
pakiet podstawowy został wskazany jako priorytet inwestycyjny.
Zaproponowaną na Plantach ścieżkę zdrowia większość mieszkańców
oceniła jako pomysł nietrafiony. Ponadto, jako uzupełnienie zaproponowanego zagospodarowania Plant, mieszkańcy wskazywali toaletę, plac zabaw
oraz siłownię.
Fragment prezentacji dla mieszkańców
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Prezentacja podsumowująca projekt
20 maja 2021 r. o godz. 17:00 odbyło się podsumowanie całego procesu,
podobnie jak w etapie II zorganizowane w formule online, jako spotkanie
na platformie Zoom, transmitowane na Facebooku. Po prezentacji założeń
koncepcji projektowej mieszkańcy, których w spotkaniu uczestniczyło ok.
30, zadawali pytania odnośnie szczegółów projektu. Przez cały czas monitorowany był także Facebook – oglądające transmisję osoby na bieżąco
komentowały zaprezentowane pomysły, również zadając pytania. W kolejnych dniach w serwisie pojawiały się dodatkowe komentarze.
Główne tematy podjęte przez mieszkańców podczas spotkania dotyczyły:
•

drzew: mieszkańcy upewniali się, ile drzew zostanie wyciętych, a ile
nasadzonych. Potwierdzono, że będą miały miejsce wyłącznie niezbędne wycinki, łącznie nie więcej niż 8 drzew, z których 5 z uwagi na zły
stan. Z pozostałych 3, kolidujących z planowanym przebiegiem drogi
dla rowerów, być może 2 będzie można przesadzić. W ramach inwestycji zostanie zasadzonych 30 nowych drzew oraz zostanie wykonany
projekt dla 250 kolejnych nasadzeń, które mają zostać zrealizowane
jako nasadzenia zastępcze;

•

miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ul. Poniatowskiego w rejonie targowiska: pytano, czy zostaną usunięte na stałe, czy będą przywrócone po zakończeniu prac budowlanych. Potwierdzono, że miejsca
te muszą być usunięte z uwagi na przepisowe odległości do planowanych w tym rejonie przejść dla pieszych, lecz zostaną zrekompensowane na terenie targowiska (ok. 20 miejsc);

•

zielonych górek usypanych w różnych rejonach Plant: będzie to nie
tylko element krajobrazowy, na którym można usiąść, ale także wykorzystanie ziemi z wykopów, którą trzeba by wywozić poza teren Plant
(to dodatkowy koszt oraz ślad węglowy);

•

szczegółowego zakresu: wyjaśniono, które elementy koncepcji zostaną
zrealizowane na pewno, a które w zależności od cen zaproponowanych
przez wykonawców biorących udział w przetargu. Architekci potwierdzili, że chociaż kosztorysy są na bieżąco monitorowane i weryfikowane, rynkowa rzeczywistość pokazuje, że zaproponowane ceny realizacji
mogą znacznie się od siebie różnić;

•

wyposażenia: pytano przede wszystkim o toaletę (projektanci potwierdzili, że z uwagi na zapisy obowiązujących na terenie Plant planów
miejscowych obiekt ten nie może zostać obecnie zrealizowany), plac
zabaw (nie został zaplanowany, ale koncepcja przewiduje dużo wolnych przestrzeni, które będzie można w przyszłości dodatkowo wyposażyć) oraz stołu do ping-ponga (jw.).

Wśród komentarzy i pytań w mediach społecznościowych (nie tylko
w profilu wydarzenia podsumowującego, ale także w serwisach lokalnych mediów) dominowały tematy zbliżone do podejmowanych podczas
prezentacji.

Pagórki krajobrazowe proponowane w koncepcji
źródło: www.asla.org/2017awards/326889.html, fot. Kate Joyce
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Informacje prasowe
W trakcie procesu konsultacyjnego i przygotowania koncepcji projektowej
lokalna prasa informowała o możliwości włączenia się do niego.
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Skrót koncepcji zagospodarowania Plant
Proponowane zmiany w zagospodarowaniu oraz funkcjonowaniu
Plant i ich otoczenia prezentowane są w podziale na dwie fazy: ETAP
I i MASTERPLAN. Etap pierwszy obejmuje te inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach środków Budżetu Obywatelskiego 2020. Masterplan
natomiast prezentuje propozycję docelowego stanu zagospodarowania
i funkcjonowania Plant. Zawarte w nim rozwiązania projektowe wyznaczają
kierunek zmiany Plant i ich otoczenia. Wymagają wykonania dokładniejszych analiz i opracowań projektowych, w celu wypracowania ostatecznych rozwiązań i ich późniejszej realizacji.
Załączone rysunki przedstawiają wypracowane w drodze konsultacji zagospodarowania Plant do realizacji w ramach projektu Rodzinne
Planty (I ETAP) oraz wytyczne do docelowego zagospodarowania Plant
(Masterplan).
Rysunki wraz z dokładnym opisem I ETAPU i MASTERPLANU znajdują się
w raporcie „Strategia rozwoju. Rodzinne Planty”.
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Oznaczenia
graficzne
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Ciągi piesze
Górka Wybieg dla psów
chodnik o szer. 1,5- 3 m wymiana barierki
1 100 m2
oświetlenie
druga górka
ławki nowe nasadzenia
pojemniki na odpady
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Zwiększenie
bezpieczeństwa
pieszych

Wydzielona droga
dla rowerów
szer. 2,5 m

Plac miejski
przedłużenie alei drzew
zieleń ozdobna
mała architektura
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Ciągi piesze
chodnik o szer. 1,5- 3 m
oświetlenie
ławki
pojemniki na odpady

Strefa relaksu
Miejsca spotkań
ławki zwrócone pagórki krajobrazowe
ku sobie
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