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MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY 11.10.2017 

Data i miejsce przeprowadzenia konsultacji: 11.10.2017,  na terenie Zespołu Szkół nr 4 im. 

Królowej Jadwigi (dzielnica Łęknice) w Dąbrowie Górniczej podczas Sportowej Debaty. 

Czas trwania: 16:30-18:00 

Osoba prowadząca punkt i moderatorzy: Marta Bukowska, Dawid Bochenek, Agnieszka 

Kostecka 

Orientacyjna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 

Frekwencja ok. 25 os.   

Łącznie wypełniono 17 ankiet (liczba ankiet różni się od liczby uczestników konsultacji ze 

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

2 osoby oznaczyło na mapie miejsce, z którego przyjechali.   

26 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 
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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 tablicy informacyjnej 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 badaniu uczestnicy otrzymywali mapy miasta i przypinki z logiem Fabryki Pełnej 

Życia.  
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OMÓWIENIE 

Uczestnicy Sportowej Debaty- KIM BYLI I SKĄD PRZYJECHALI?  

Uczestnikami punktu konsultacyjnego były osoby uczestniczące w Sportowej Debacie. Byli to 

ludzie w różnym przedziale wiekowym. Głównie rodzice z dziećmi uczęszczającymi na 

pozalekcyjne zajęcia sportowe i seniorzy uczestniczący w aktywnościach (również 

sportowych: joga, brydż sportowy) organizowanych przez Stowarzyszenie Civitas.  

Najliczniejszą grupę uczestników stanowili mieszkańcy Łęknic (70%). 20 procent badanych 

stanowili mieszkańcy dzielnicy Gołonóg, 15% resztę stanowili mieszkańcy Centrum, Mydlic i 

Redenu.  

 

Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jakim celu zazwyczaj Przyjeżdżają do śródmieścia 

Dąbrowy Górniczej? 

Uczestnicy konsultacji przyjeżdżają do centrum Dąbrowy Górniczej głównie do pracy, szkoły 

lub na zakupy. Część z nich odwiedza rodzinę i znajomych.  Dla wielu z nich Śródmieście 

stanowi głównie punkt przesiadkowy w podróży do Katowic lub innych Zagłębiowskich miast. 

Najczęściej odwiedzane przez nich miejsca w śródmieściu to:  

 Centrum Handlowe Pogoria 

 Park Hallera 

 Miejska Biblioteka Publiczna 

 Ośrodek zdrowia przy ul. Skibińskiego 
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Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jaki sposób chcieliby spędzać czas w Dąbrowie 

Górniczej? Czego im brakuje? 

Jako brakujące funkcje śródmieścia wskazywane były funkcje prorodzinne i rekreacyjno-

sportowe.  W drugiej kolejności były to funkcje rozrywkowe i gastronomiczne. Uczestnikom 

debaty w centrum brakuje strefy aktywności rodzinnej, zaprojektowanej tak aby korzystać z 

nich można było przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. Chętnie wskazywano na 

fotografie prezentujące park linowy i ściankę wspinaczkową. Plac, na którym obecnie 

odbywają się wydarzenia w Defum w okresie zimowym mógłby przeobrażać się w lodowisko 

umiejscowione w wyjątkowej scenerii. Zdaniem uczestników badania w Fabryce pełnej Życia 

nie może zabraknąć strefy relaksu połączonej z unikatową zielenią miejską. Przy użyciu 

dostępnych klocków zaprojektowano- ogród-labirynt z ławkami i czytelniami „pod chmurką”.  

Inną istotną funkcją wskazywaną podczas rozmów jest funkcja rozrywkowo-gastronomiczna. 

Uczestnicy widzą te przestrzeń jako miejsce w którym można zjeść cos unikatowego i 

różnorodnego, ale w przystępnej cenie, oraz posłuchać dobrej muzyki. W Dąbrowie Górniczej 

brakuje klubu muzycznego o dobrej akustyce, który przyciągałby nie tylko lokalnych, 

niezależnych artystów muzycznych, ale również zespoły większego formatu.  

 

Dominującym wyborem były fotografie przedstawiające rozwiązania pochodzące z Essen- 

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

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

miejsce wypoczynku, relaksu), a także ścianka wspinaczkowa i park linowy.  
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Ogród labirynt 

 

Klub muzyczny/sala koncertowa 
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Strefa aktywności rodzinnej/park rozrywki 

 

Scianka wspinaczkowa i park linowy 
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REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ 

Niesprzyjające warunki pogodowe- chłód i ulewny deszcz ograniczyły liczbę uczestników 

konsultacji. Niska frekwencja nie okazała się jednak przeszkodą w przeprowadzeniu 

konsultacji. Wręcz przeciwnie. Dzięki temu ankieterzy mogli poświecić rozmówca więcej 

czasu i sprawnie moderować przebieg rozmowy, skłaniając uczestników do bardzo 

rozbudowanych refleksji na temat funkcji Śródmieścia Dąbrowy Górniczej. Ze względu na to, 

że uczestnicy konsultacji byli w stanie poświęcić więcej czasu na udział w dyskusji oraz 

dostępne materiały zdecydowano do formę mobilnego punktu konsultacyjnego wzbogacić o 

projektowanie zaproponowanych przez ankietowanych rozwiązań z klocków, styroduru, 

plasteliny i kartonu.  

 


