MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY 15.10.2017
Data i miejsce przeprowadzenia konsultacji: 15.10.2017, Plac Wolności, Pałac Kultury
Zagłębia podczas imprezy charytatywnej „Przybij Piątkę Pati”.
Czas trwania: 13:00-16:00
Osoba prowadząca punkt i moderatorzy: Marta Bukowska, Aleksandra Nadolna, Agnieszka
Kostecka
Orientacyjna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach:
Frekwencja ok. 90 os.
Łącznie wypełniono 74 ankiety (liczba ankiet różni się od liczby uczestników konsultacji ze
względu na fakt, iż część ankiet podpisywana była przez kilka osób).
3 osoby oznaczyły na mapie miejsce, z którego przyjechali.
93 osoby wzięły 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 stole umieszczona 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 akcji charytatywnej „Przybij Piątkę Pati”- KIM BYLI I SKĄD PRZYJECHALI?
Uczestnikami punktu konsultacyjnego były osoby uczestniczące w akcji charytatywnej
„Przybij Piątkę Pati” Byli to ludzie w różnym przedziale wiekowym. Młodzież, osoby dorosłe,
rodziny z dziećmi, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne.

Najliczniejszą grupą, która

stanowiła ponad połowę badanych były rodzice z dziećmi. Najliczniejszą grupę uczestników
stanowili mieszkańcy Gołonoga i Śródmieścia. W badaniu udział wzięli także mieszkańcy
dzielnicy Reden,

Mydlic, Tucznawy oraz Manhattanu. Wśród uczestników konsultacji

znajdowali się także mieszkańcy miast ościennych: Będzina, Sosnowca oraz osoby przyjezdne
z Katowic.

Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jakim celu zazwyczaj Przyjeżdżają do śródmieścia
Dąbrowy Górniczej?
Uczestnicy konsultacji do Śródmieścia przyjeżdżają głownie przy okazji imprez plenerowych i
okolicznościowych. Odwiedzają również Centrum Handlowe Pogoria w celu zrobienia
zakupów lub obejrzenia seansu w kinie. Centrum odwiedzane jest również z powodu
treningów, dojazdu do szkoły lub wykorzystywane jako punkt przesiadkowy w drodze do
pracy. Kilkoro uczestników badania jako cel przyjazdu do centrum wskazało korzystanie z
oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Pałacu Kultury Zagłębia.
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Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jaki sposób chcieliby spędzać czas w Dąbrowie
Górniczej? Czego im brakuje?
Dominującą funkcją, której brakuje w śródmieściu Dąbrowy Górniczej wskazywana przez
uczestników konsultacji była funkcja rozrywki rodzinnej i międzypokoleniowej oraz funkcja
kulturalna. Proponowane rozwiązania to: lodowisko, duży i dostosowany dla różnych
użytkowników (osoby niepełnosprawni, dorośli, seniorzy, młodzież i małe dzieci) plac zabaw
lub strefa aktywności rodzinnej, otwarty basen z wodnym placem zabaw, legoland, wesołe
miasteczko i park rozrywki, mini zoo, tor gokartowy, strefa relaksu z ławeczkami, hamakami i
czytelniami, ścianka wspinaczkowa i park linowy. A także bawialnia wewnętrzna wraz z
kawiarnią, która umiliłaby rodzicom spędzany z pociechami czas. W sferze kultury propozycje
mieszkańców skłaniają się ku utworzeniu strefy kultury z interaktywnym muzeum oraz
galerią sztuki, galeria ginących zawodów (punkt handlu wymiennego, punkty usługowe
rzemieślników i rękodzielników), profesjonalną strefą festiwalowo koncertową przyciągającą
wydarzenia dużego formatu, ale również dostępną dla artystów młodych, początkujących czy
niszowych i alternatywnych, kręgiem tanecznym. Jako przykład podobnej rewitalizacji często
pada Galeria Szyb Wilson w Katowicach oraz Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w
Czeladzi, Łódzką Manufaturę.
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Często pojawiającą się uwagą jest prośba mieszkańców o możliwie jak największe
zachowanie istniejącej infrastruktury i pierwotnego kształtu Fabryki. 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, szczególne
emocje budzi fotografia z metalową zjeżdżalnią), a także ścianka wspinaczkowa i park linowy
oraz Manufaktura w Łodzi.
REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ
Dość duża część osób zapraszana przez moderatorów do uczestnictwa w konsultacjach
informowała o wcześniejszym uczestnictwie w mobilnym punkcie konsultacyjnym oraz
wyrażała zainteresowanie dalszymi etapami projektu. Rekomenduje się, aby po zakończeniu
etapu zbierania informacji od mieszkańców w ramach mobilnego punktu konsultacyjnego,
kontynuowano uczestnictwo w dużych wydarzeniach miejskich w charakterze punktu
informacyjnego o projekcie rewitalizacji Śródmieścia i Fabryki Pełnej Życia i aktualnym etapie
prac nad jego realizacją. Mieszkańcy wykazują duże zaangażowanie w projekt.
Uczestnicy imprezy charytatywnej „Przybij Piątkę Pati” chętnie brali udział w konsultacjach
społecznych.
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