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MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY 29.04.2017 

Data i miejsce przeprowadzenia konsultacji: 29.04.2017, Pogoria III ul. Malinowe Górki 

Dąbrowa Górnicza Podczas imprezy: The Color Run 

Czas trwania: 12:00-16:00 

Osoba prowadząca punkt i moderatorzy: Marta Bukowska, Jakub Bukowski, Agnieszka 

Kostecka, Dawid Bochenek. 

Orientacyjna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 

Frekwencja ok. 200 os.   

Łącznie wypełniono 105 ankiety (liczba ankiet różni się od liczby uczestników konsultacji ze 

względu na fakt, iż część ankiet podpisywana była przez kilka osób). 

57 osób oznaczyło na mapie miejsce, z którego przyjechali.   

206 osób wzięło udział w rozmowie na temat funkcji miasta zaprezentowanych na 

fotografiach.  

 

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zamówieniem.  Mobilny Punkt Konsultacyjny 

przygotowany został 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”.  

Organizacja punktu konsultacyjnego miała na celu nie tylko bliższe poznanie osób 

mieszkających lub odwiedzających Dąbrowę Górniczą – ich miejsca zamieszkania, sposobów 

komunikacji i transportu, celu w jakim znaleźli się (lub znajdują zazwyczaj) w śródmieściu 
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miasta oraz uchwycenie ich podstawowych potrzeb i oczekiwań wobec centrum Dąbrowy 

Górniczej, ale również zapoznanie ich z projektem „Fabryka Pena Życia - rewitalizacja 

śródmieścia Dąbrowy Górniczej”  i tematem rewitalizacji jako kluczowego elementu rozwoju 

społeczno-gospodarczego miasta i rozwiązywania problemów społecznych, co wpłynie na 

budowanie tożsamości lokalnej i wzmacnianie kapitału społecznego Dąbrowy Górniczej. 

Przygotowano trzy narzędzia konsultacyjne: 

1. PYTANIE NA SZNURKU 

Na wejściu znajdowała się krótka ankieta zawierająca następujące pytania:  

-W jakim celu zazwyczaj przyjeżdżasz do centrum Dąbrowy Górniczej? 

-Czy bywasz tu także w innych celach- jakich? 

-W jaki sposób chciał(a)być tu spędzać czas (a teraz tego brakuje)? 

Wypełnione ankiety wieszane były na sznurku.  

2. Na ścianie namiotu zawieszona została mapa Dąbrowy Górniczej. Uczestnicy konsultacji 

poproszeni zostali o zaznaczenie samoprzylepną karteczką miejsca, z którego przyjechali.  

3. Ćwiczenie „miasto idealne” czyli pakiet zdjęć przedstawiających różne typy przestrzeni  

miejskiej oraz ich funkcje Na osobnym stole punkt umieszczone zostały zdjęcia w formie 

prezentora inspiracji. Fotografie przedstawiały różne typy przestrzeni miejskich oraz ich 

funkcje. Uczestnicy konsultacji proszeni byli wskazanie tych funkcji, które ich zdaniem 

powinno pełnić śródmieście Dąbrowy Górniczej. Moderatorzy na bieżąco notowali wnioski z 

ćwiczenia oraz pojawiające się przy okazji wykorzystania narzędzia pomysły i inicjatywy 

mieszkańców.   

 

 

OMÓWIENIE 

Uczestnicy The Color Run- KIM BYLI I SKĄD PRZYJECHALI?  

Uczestnikami punktu konsultacyjnego były osoby w różnym przedziale wiekowym dzieci i 

młodzież, osoby młode, osoby w średnim wieku, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne. 

Głównie osoby aktywne fizycznie i społecznie, o jasno określonych oczekiwaniach i 

pomysłach.  Blisko połowa uczestników konsultacji pochodziła z poza Dąbrowy Górniczej. 

Były to zarówno mieszkańcy miast ościennych, śląskich oraz małopolskich, a także osoby z 
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zza granicy (Alaska, USA). Druga połowa uczestników stanowiła mieszkańców Dąbrowy 

Górniczej, głównie mieszkańców Dzielnicy Łęknice i Korzeniec (miejsce realizacji punktu 

konsultacyjnego odbywało się w okolicach tychże dzielnic).   

 

 

Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jakim celu zazwyczaj Przyjeżdżają do śródmieścia 

Dąbrowy Górniczej? 

Uczestnicy punktu konsultacyjnego przyjeżdżają do centrum Dąbrowy Górniczej głównie w 

celach zakupowych i w celu uczestniczenia w miejskich imprezach plenerowych. Część z 

nich odwiedza znajomych lub załatwia sprawy osobiste (poczta, służba zdrowia, ZUS). 

 

Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jaki sposób chcieliby spędzać czas w Dąbrowie 

Górniczej? Czego im brakuje? 

Jako brakujące funkcje śródmieścia wskazywane były funkcje rozrywkowe, rekreacyjne, 

wypoczynkowe, prorodzinne i gastronomiczne. Według badanych w Dąbrowie Górniczej 

brakuje klasycznego rynku skupiającego życie mieszkańców miasta, z klimatycznymi 

ciastkarniami, kawiarniami, lodziarniami i herbaciarniami.  

Część badanych, głównie osoby starsze chciałyby część terenu Fabryki Pełnej Życia 

przekształcić w park lub ogród z ławkami, strefą relaksu i czytelniami pod chmurką. Zdaniem 

uczestników badań w dąbrowie górniczej brakuje atrakcji dla rodzin: jump parku, dużego 

placu zabaw, miejsc rodzinnej rywalizacji i sportu.  
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Dominującym wyborem były fotografie przedstawiające rozwiązania pochodzące z Essen- 

dawna Kopalnia Zolleverein (miejsce spotkań, imprez masowych, festiwali, aktywnego 

wypoczynku) oraz Park Krajobrazowy w Duisburgu (park, ogród botaniczny, miejsce 

wypoczynku, relaksu).  

REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ 

Uczestnicy imprezy chętnie i z własnej inicjatywy włączali się w działalność mobilnego 

punktu konsultacyjnego. Byli otwarci na komunikację i dialog. Bardzo pozywanie postrzegali 

możliwość wyrażenia własnej opinii w badaniach. 

W okolicach godziny 15:00 zmniejszyła się liczba chętnych do udziału w konsultacjach ze 

względu na emocje związane ze startem biegu.  

Rekomendujemy nagradzanie uczestników ankiety drobnymi upominkami. 

 


