MOBILNY PUNKT KONSULTACYJNY 15.10.2017
Data i miejsce przeprowadzenia konsultacji: 15.10.2017, Centrum Sportów Letnich i
Wodnych ul. Malinowe Górki, Zbiornik Pogoria III podczas imprezy biegowej VI Cross
Czwórki.
Czas trwania: 9:00-11:00
Osoba prowadząca punkt i moderatorzy: Marta Bukowska, Jakub Bukowski, Agnieszka
Kostecka
Orientacyjna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach:
Frekwencja ok. 50 os.
Łącznie wypełniono 36 ankiet (liczba ankiet różni się od liczby uczestników konsultacji ze
względu na fakt, iż część ankiet podpisywana była przez kilka osób).
8 osób oznaczyło na mapie miejsce, z którego przyjechali.
52 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
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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 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 VI Crossu Czwórki- KIM BYLI I SKĄD PRZYJECHALI?
Uczestnikami punktu konsultacyjnego były osoby uczestniczące w VI Crossie Czwórki oraz
uczestnicy Biegu Przedszkolaka. Byli to ludzie w różnym przedziale wiekowym. Głównie
ludzie w przedziale wiekowym 30-40 lat oraz rodzice z dziećmi biorącymi udział w Biegu
Przedszkolaka. Pośród uczestników imprezy znajdowali się również seniorzy.
Najliczniejszą grupę uczestników stanowili mieszkańcy Gołonoga i Śródmieścia.

Pośród

ankietowanych znaleźli się także mieszkańcy dzielnicy Korzeniec, Dziewiąty i Łęknice. 40%
ankietowanych stanowiły osoby z miast ościennych: Olkusza, Sławkowa, Sosnowca i Będzina,
a także z Katowic.

Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jakim celu zazwyczaj Przyjeżdżają do śródmieścia
Dąbrowy Górniczej?
Uczestnicy konsultacji do Śródmieścia przyjeżdżają głownie w celach sportoworekreacyjnych. Najliczniejsza grupa ankietowanych do Dąbrowy Górniczej przyjeżdża z okazji
wydarzeń o charakterze sportowym. Uczestnictwo w cyklicznych imprezach biegowych
organizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej jest ich zdaniem wizytówką miasta.
Uczestniczą również w rozrywkowych imprezach plenerowych organizowanych na terenie
Śródmieścia oraz robią zakupy w Centrum Handlowym Pogoria. Część uczestników spotkania
korzysta z atrakcji umiejscowionego w Parku Hallera Centrum Formy oraz Aquaparku
„Nemo-wodny świat”.
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Uczestnicy punktu konsultacyjnego – w jaki sposób chcieliby spędzać czas w Dąbrowie
Górniczej? Czego im brakuje?
W Śródmieściu Dąbrowy Górniczej uczestnikom mobilnego punkt konsultacyjnego brakuje
zaplecza gastronomicznego o szerokiej i dostosowanej do każdego „portfela” bazy
gastronomicznej. Głównie chodzi o wyjątkowe w swoim klimacie miejsce, w którym można
spędzić czas ze znajomymi. Wyjątkowe restauracje prezentujące różne style i kuchnie, puby,
także te z trunkami rzemieślniczymi oraz urokliwe kawiarnie. Kompleks gastronomiczny w
wyobrażeniu uczestników konsultacji miałby być połączony z obiektem kulturalnorozrywkowym np. ogólnodostępna salą koncertową, na której prezentowaliby się młodzi,
niezależni artyści, która nieodpłatnie byłaby udostępniana organizatorom bezpłatnych
wydarzeń i akcji np. charytatywnych. Młodzi widzą część tej przestrzeni jako scenerię
fabularnych gier terenowych, pole paintballowe lub strzelnicę ASG. Seniorom również
miejsca spotkań, ale również zielonej strefy relaksu, cieszącego zmysły ogrodu z czytelnią i
herbaciarnią. Miłośnicy sportu w każdym wielu wskazują na przestrzeń sportową, z której
korzystać można o każdej porze roku (zadaszona, klimatyzowana) z urządzeniami
sportowymi, salką fitness, ścianką wspinaczkową i parkiem linowym i trampolinowym oraz
lodowiskiem.

Fani motoryzacji sugerują utworzenie toru motocrossowego, który na

ponadregionalna skalę przyciągałby entuzjastów tego typu widowisk.
Największą obawą uczestników debaty jest komercjalizacja terenów poprzemysłowych
Defum i utworzenie kolejnego centrum handlowego.

Dominującym wyborem były fotografie przedstawiające rozwiązania pochodzące z Essendawna Kopalnia Zolleverein (miejsce spotkań, imprez masowych, festiwali, aktywnego
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wypoczynku, lodowisko) oraz Park Krajobrazowy w Duisburgu (park, ogród botaniczny,
miejsce wypoczynku, relaksu), a także ścianka wspinaczkowa i park linowy oraz Manufaktura
w Łodzi.
REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ

Przy planowaniu mobilnego punktu konsultacyjnego wzięto pod uwagę poprzednie
doświadczenia przy organizacji konsultacji podczas imprez o charakterze sportowym i
godzinę startu biegu. Zauważono, że uczestnicy chętniej biorą udział, a ich wypowiedzi są
kreatywniejsze i bogatsze przed startem imprezy niż po biegu. Pojawiały się glosy, że udział
w konsultacjach jest formą opanowania emocji związanych ze zbliżającym się startem.
Dlatego tym razem rozłożono punkt na 2 godziny przed rozpoczęciem imprezy. Rozwiązanie
to sprawdziło się i rekomendujemy je przy okazji kolejnych punktów konsultacyjnych
towarzyszących imprezom sportowym. Uczestnicy chętnie brali udział w konsultacjach.
Zdarzały się osoby, które wcześniej już uczestniczyły w mobilnym punkcie konsultacyjnym.
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