MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY 27.05.2017
Data i miejsce przeprowadzenia konsultacji: 27.05.2017, Park Hallera, wnęka naprzeciwko
Placu Zabaw, Podczas imprezy: Dni Dąbrowy Górniczej Dzień II
Czas trwania: 17:00-20:00
Osoba prowadząca punkt i moderatorzy: Marta Bukowska, Jakub Bukowski, Dawid
Bochenek
Orientacyjna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach:
Frekwencja: ok. 130 os.
Łącznie wypełniono 79 ankiet (liczba ankiet różni się od liczby uczestników konsultacji ze
względu na fakt, iż część ankiet podpisywana była przez kilka osób).
25 osób oznaczyło na mapie miejsce, z którego przyjechali.
111 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
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.
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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.
Za udział w konsultacjach uczestnicy otrzymywali przypinkę z logotypem Fabryki Pełnej Życia.
OMÓWIENIE
Uczestnicy Dni Dąbrowy 2017- KIM BYLI I SKĄD PRZYJECHALI?
Uczestnicy Dni Dąbrowy Górniczej to zarówno mieszkańcy miasta jak i przyjezdni.
Uczestnikami punktu konsultacyjnego były osoby w różnym przedziale wiekowym dzieci i
młodzież, osoby młode, osoby w średnim wieku, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne.
Głównymi uczestnikami były rodziny z dziećmi oraz ludzie młodzi oczekujący na koncerty.
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Ok. 30 % uczestników konsultacji pochodziła z poza Dąbrowy Górniczej. Głównie mieszkańcy
Sosnowca. Były to także osoby z Będzina, Czeladzi, Chruszczobrodu i Zabrza,
Resztę uczestników stanowili mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, głównie mieszkańcy dzielnic
Centrum i Reden i Mydlice. Dużą grupę stanowili mieszkańcy Ząbkowic oraz Strzemieszyc.
Podczas Mobilnego Punktu Konsultacyjnego zorganizowanego 27 maja przewijało się więcej
osób z tzw. Terenów zielonych Dąbrowy Górniczej niż dotychczas.
Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jakim celu zazwyczaj Przyjeżdżają do śródmieścia
Dąbrowy Górniczej?
Mieszkańcy miasta przyjeżdżają do Centrum Dąbrowy Górniczej głównie w celach
zakupowych i w celu uczestniczenia w imprezach miejskich. Ludzie młodzi wskazywali
również na spotkania ze znajomymi, a ludzie starsi na spacery po parku. Wskazanie
jakichkolwiek innych celów niejednokrotnie stanowiło problem dla rozmówcy. Osoby spoza
miasta odwiedzają Dąbrowę Górniczą tylko podczas imprez plenerowych.

Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jaki sposób chcieliby spędzać czas w Dąbrowie
Górniczej? Czego im brakuje?
Wśród brakujących funkcji śródmieścia najczęściej wymieniano brak centrum kulturalnorozrywkowego i punktu spotkań oraz rodzinnych atrakcji.
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Dominującym wyborem były fotografie przedstawiające Park Linowy w Bedoni oraz Park
Krajobrazowy w Duisburgu (ścianka wspinaczkowa oraz ogród botaniczny, park). Zwracano
uwagę na potrzebę utworzenia miejsca spotkań dla różnorodnych grup społecznych,
wówczas wskazywano na fotografie obrazujące rozwiązania z dawnej Kopalni Zollverein w
Essen (miejsce festiwali, koncertów, integracji w punktach gastronomicznych) oraz Starego
Browaru w Poznaniu. Wskazywano także funkcje kulturalne: Galerię Sztuki Tate Modern, salę
koncertową oraz zgłaszano potrzebę stworzenia muzeum przemysłu.

Zdaniem uczestników konsultacji brakuje atrakcji dla młodzieży, która rozrywki i okazji do
spotkań ze znajomymi szuka w Katowicach. Wielokrotnie podkreślano brak miejsca wymiany
międzypokoleniowej oraz spędzania czasu wolnego dla osób samotnych. Za rozwiązanie
problemów wskazywano stworzenie miejsca spotkań uwzględniającego różnorodne
upodobania i zainteresowania np. klubów muzycznych grających różne rodzaje muzyki w
zależności od dnia tygodnia, amfiteatru skupiającego mieszkańców wokół lokalnych artystów
muzycznych, spektakli teatralnych i performance’ów, kina plenerowego oraz tematycznych
punktów gastronomicznych i kawiarni-ciastkarni, w tym przede wszystkich sezonowych i
outdorowych. Najczęstszymi propozycjami dotyczącymi rozrywki rodzinnej i sportowej była
kawiarnia z bawialnią, Jump Park i plac zabaw. Wśród fotografii uwage przykuwały takzę
hamaki z Nowego Yorku i leżaki z Peper Island.
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REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ
Ze względu na dużą liczbę zapytań o dane kontaktowe w celu przemyślenia konsultowanych
aspektów w domu i sposób śledzenia informacji na temat Fabryki Pełnej Życia proponuje się
przygotowanie ulotek z informacjami odsyłającymi na stronę internetowa, fanpage na
portalu Facebook i adresem mailowym.
Wielu uczestników konsultacji odwoływało się do wrażeń z uczestnictwa w Dniach Dąbrowy
Górniczej na terenie Fabryki Pełnej Życia, proponuje się dodanie do prezentowa wydruków
zdjęć z tychże obchodów.
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