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Wstęp

Mapowanie społecznościowe zostało przeprowadzone w ramach projektu ECO21, którego
realizatorem jest Centrum Szkoleń i Rozwoju osobistego MERITUM  w Katowicach. Projekt
jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.  Inicjatywa  „Bezpieczeństwo.eco21.pl”  została  wprowadzona  na  terenie  dwóch
śląskich  dzielnic:  Maroko-Nowiny  w  Rybniku  oraz  Łabędy  w  Gliwicach  w okresie  od
grudnia  2014  r.  do  marca  2015  r.  W  ramach  projektu  przeprowadzono  spotkania
z mieszkańcami  tych  dzielnic.  Przytaczano  dane  publiczne  dotyczące  bezpieczeństwa
(zaczerpnięte  głównie  z  danych  Komendy  Miejskiej  Policji  i  Straży  Miejskiej)  oraz
wykorzystano metody aktywne, mające na celu podniesienie zaangażowania uczestników
i uczestniczek w formułowanie diagnozy. Zarówno w Gliwicach jak i w Rybniku ważnym
elementem mapowania były konsultacje z radami tych dzielnic oraz kontakty z seniorami
mieszkającymi na tym terenie.

Ogółem w mapowaniu wzięło udział: ok. 100 osób

Cel mapowania społecznościowego:

 Stworzenie diagnozy społecznej.

 Weryfikacja statystyk.

 Sformułowanie zapotrzebowania społecznego dla projektów np. budżetu 
obywatelskiego.

Cele pośrednie – w dalszej perspektywie czasowej:

 Podniesienie decyzyjności mieszkańców dzielnicy.

 Podniesienie zaangażowania mieszkańców w życie dzielnicy.

Metodologia mapy:

Na potrzeby  projektu utworzona została interaktywna mapa, za pomocą której mieszkańcy
mogli wskazywać obszary wymagające interwencji. Badanie to miało charakter dwutorowy.
Pierwszy polegał na wskazywaniu  miejsc wymagających interwencji  na papierowej mapie
dzielnicy, a drugi – na przetworzeniu tych danych w formę elektroniczną. 

Na potrzeby mapowania wyróżniono kategorie:

 Infrastruktura, 

 Bójki, napaście, 

 Zakłócanie spokoju publicznego, 

 Niszczenie mienia/roślinności, 
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 Dzikie wysypiska, 

 Organizacja ruchu/wykroczenia drogowe. 

Po dokonaniu wyboru kategorii  należało zlokalizować na mapie punkt i  opisać problem
pojawiający się w tym miejscu. 

Ponadto, wykorzystano dane publiczne dotyczące bezpieczeństwa w dzielnicach i podano
źródła tych danych: Rybnik – raporty Straży Miejskiej w Rybniku, Gliwice – dane publiczne
udostępnione przez Komendę Miejską Policji w Gliwicach. 

Przebieg mapowania społecznościowego nt. bezpieczeństwa w dzielnicy łabędy w gliwicach

opracowanie: Wojciech Hrynaszkiewicz

1. Przebieg gromadzenia danych

W  ramach  projektu  przeprowadzone  zostały  spotkania  warsztatowe  z  mieszkańcami
dzielnicy  w siedzibie  Rady  Osiedla  Łabędy,  znajdującej  się  przy  ul.  Fiołkowej  26
w Gliwicach.  Podczas  spotkań  odbyły  się  rozmowy  na  tematy  poświęcone  warunkom
bezpieczeństwa na terenie dzielnicy. Partnerem strategicznym jak i pośrednim beneficjentem
była Rada Osiedla Łabędy, która współorganizowała spotkania warsztatowe i promowała
działania  podejmowane  w  ramach  opisywanego  przedsięwzięcia.  Kolejnymi  partnerami
współpracującymi na rzecz projektu była Komenda Miejska Policji w Gliwicach oraz Straż
Miejska w Gliwicach.  Projekt  spotkał  się  z  dużym zainteresowaniem lokalnych mediów,
które  za  swoim  pośrednictwem  przyczyniły  się  do  szerszej  promocji  opisywanego
wydarzenia. Mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania obszarów problemowych nie tylko na
spotkaniach  warsztatowych  lecz  także  za  pośrednictwem  drogi  internetowej  poprzez
interaktywną mapę znajdującą się  pod adresem  www.gliwice2.eco21.pl Projekt zakończył
się  debatą  społeczną  zorganizowaną  30  marca  2015  r.  w  siedzibie  Gimnazjum  nr  30
w Gliwicach. Niniejszy raport zawiera dane uzyskane od samych mieszkańców (nie podaje
się danych statystycznych Policji oraz, Staży Miejskiej).

2.  Charakterystyka  zgłoszonych  obszarów
problemowych i przykładowe rozwiązania

W ramach badania uzyskano 53  wskazania (stan
na 27 marca 2015 r.) miejsc wymagających interwencji
w  opinii  mieszkańców  Łabęd.  Warto  tutaj
wspomnieć, iż nie była to całkowita liczba wskazań
ponieważ  niektóre  z zidentyfikowanych  miejsc
problemowych powtarzały się, w takim wypadku nie
dublowano zgłoszeń na mapie. Pod względem ilości zgłoszeń rozkład głosów prezentuje się
następująco. 
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Liczba zgłoszeń ze względu na zaproponowane kategorie

Rodzaj Liczba zgłoszeń

Zakłócanie spokoju publicznego 16

Organizacja ruchu/ wykroczenia drogowe 15

Infrastruktura 8

Niszczenie mienia/ roślinności 8

Bójki, Napaście 3

Dzikie wysypiska 3

Łączna ilość zidentyfikowanych obszarów 53

Tabela nr 1 Rozkład zgłoszeń ze względu na zaproponowane kategorie

2.1 Zakłócanie spokoju publicznego

W tej kategorii pojawiło się 16 zgłoszeń. W przeważającej ilości dotyczyły one spożywania
alkoholu  w  miejscach  publicznych.  Najczęściej  punkty  te  koncentrowały  się  w  pobliżu
sklepów monopolowych (rejony ul. Wolności i ul. Przyszowskiej), lokalu gastronomicznego
(ul.  Partyzantów) i  jego okolic  (ogródki  działkowe).  Kolejnymi punktami wskazywanymi
przez  mieszkańców  były  tereny  zielone  przy  ul.  Kanałowej,  parku  przy  ul.  Strzelców
Bytomskich,  parku  między  ul.  Miłą  a  ul.  Wierzbową  oraz  parku  Łabędzkiego  przy
ul. Narutowicza. Jedno ze wskazań dotyczyło grup chuliganów przy ul. Literatów i jedno
dotyczyło braku kontroli nad osobami nieletnimi w rejonie ul. Niepaszyckiej.
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2.2 Organizacja ruchu/wykroczenia drogowe

Była  to  kategoria  w  której  odnotowano  15  zgłoszeń.  Na  spotkaniach  z  mieszkańcami
problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym był jednym z najczęściej  identyfikowanych
obszarów  powodujących  potencjalne  zagrożenia  na  terenie  dzielnicy.  Do  najbardziej
palących  problemów  można  zaliczyć  zgłaszaną  potrzebę  modernizacji  skrzyżowania
ul.  Strzelców  Bytomskich  z  ul.  Czołgową  oraz  wprowadzenia  fotoradarów  na
ul. Starogliwickiej czy też utworzenia progów zwalniających na ul. Wolności.  W odniesieniu
do ul.  Strzelców Bytomskich zgłoszono potrzebę  stworzenia  chodnika  dla  pieszych oraz
ulepszenia w postaci oświetlenia ciągu tej  ulicy.  Pojawiło się wiele zgłoszeń dotyczących
organizacji  ruchu  przy  ul.  Wolności  i  Strzelców  Bytomskich,  jako  rozwiązanie
zaproponowano  tu utworzenie ronda.  Jeśli chodzi o występowanie częstych kolizji to poza
wcześniej  wymienionym  już  skrzyżowaniem  ul.  Czołgowej  pojawiły  się  zgłoszenia
dotyczące przejścia dla pieszych przy SP nr 29 oraz rejonu  skrzyżowania ul. Karola Marksa
z ul. Wolności.  Sugestia dotycząca sygnalizacji świetlnej pojawiła się w kontekście rejonu
ul.  Przyszowskiej,  a  konkretniej:  w  okolicach  sklepu  Biedronka.  Na potrzebę  ustawienia
progów  zwalniających  zwrócił  uwagę  mieszkaniec  z  okolicy  ul.  Zygmuntowskiej.  Jeśli
chodzi  o zgłoszenia związane z parkowaniem pojawiły się dwa wskazania. Jedno dotyczyło
klientów  sklepu  parkujących  zaraz  za  zakrętem  –  praktycznie  na  skrzyżowaniu  przy
ul. Różanej, a drugie dotyczyło blokowania chodnika przez samochody przy ul. Leonarda da
Vinci. Jeśli chodzi o łamanie przepisów ruchu drogowego mieszkańcy Łabęd zwrócili uwagę
na  nielegalne  wyścigi  mające  miejsce  w  rejonach  ul.  Alberta  Einsteina  oraz  na  fakt
nadmiernej  prędkości  pracowników  dojeżdżających  do  strefy  przez  teren  zabudowany
w  okolicach  ul.  Klasztornej.  Jedno  ze  zgłoszeń  dotyczyło  jazdy  pod  prąd  odcinkiem
jednokierunkowym  na  ul.  Zawadzkiego  i  niestosowania  się  do  znaku  „stop”  na
skrzyżowaniu ul. Zawadzkiego i ul. Głównej.

2.3 Infrastruktura

Na terenie  dzielnicy  Łabędy odnotowano  łącznie  8  zgłoszeń  dotyczących  infrastruktury.
Mieszkańcy najczęściej  wskazywali  na potrzebę poprawienia  oświetlenia  drogi  w rejonie
ul. Strzelców  Bytomskich  oraz  w  rejonie  skrzyżowania  między  śluzą  a  przejazdem
kolejowym. Uwagi dotyczące modernizacji oświetlenia pojawiły się  także w odniesieniu  do
ul.  Partyzantów  i  ul.  Wolności.  W  rejonie  ul.  Ludwika  Waryńskiego,  Wolności,  Juliana
Tuwima oraz Karola Marksa jedna z mieszkanek zwróciła uwagę na potrzebę modernizacji
chodników.  Pojawił się jeden pomysł na zagospodarowanie miejsc parkingowych w okolicy
Gabriela  Narutowicza  (rejon  wzdłuż  ogrodzenie  Kościoła  Ewangelickiego).  Jeden
z mieszkańców zwrócił uwagę na zaśmiecenie w rejonie ul. Miłej. 

2.4 Niszczenie mienia/roślinności

Była  to  bardzo  szeroko  rozumiana  kategoria.  Mieszkańcy  zgłaszali  problem  dzików
występujących na pograniczu rejonów leśnych z mieszkalnymi,  a  zwłaszcza w okolicach
następujących  ulic:  Zygmuntowskiej,  Ossolńskich,  Prozy,  Toszeckiej,  os.  Kosmonautów.
Kolejnym ze zgłaszanych problemów były zdarzające się podpalenia ogródków działkowych
w okolicach  ul.  Murarskiej  oraz  ul.  Klasztornej.  Jedno  ze  zgłoszeń  dotyczyło  niszczenia
roślinności  wzdłuż  ul.  Staromiejskiej  i  Starogliwickiej.  Jedno  ze  zgłoszeń  dotyczyło
nieposprzątanych psich odchodów w rejonie ul. Wolności. Ostatnie ze zgłoszeń dotyczyło
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zdewastowanego  ogrodzenia  i  zaniedbanej  piaskownicy  znajdującej  się  na  osiedlu
Kosmonautów. 

2.5 Bójki/Napaście

Odnotowano  3  zgłoszenia  na  terenie  Łabęd.  Jedno  z  nich  dotyczyło   rejonu
ul. Wyczółkowskiego,  jako  propozycję  rozwiązania  tego  problemu  zaproponowano
zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej. Ostatnie dwa zgłoszenia dotyczyły ul. Alberta
Einsteina i ul. Literatów (skrzyżowanie z ul. Tadeusza Rejtana). Warto tutaj wspomnieć, że
na ul. Literatów zaistniała korelacja z punktami dotyczącymi kategorii zakłócania porządku
publicznego  (chodziło  o  gromadzenie  się  chuliganów  i  spożywanie  alkoholu  w  miejscu
publicznym).

2.6 Dzikie wysypiska

Jeśli chodzi o kategorię dzikich wysypisk zidentyfikowano na terenie Łabęd 3 takie miejsca.
Jedno z wysypisk zlokalizowane zostało w okolicach ul.  Rzeczyckiej,  w rejonie pól/drogi
szutrowej. Na problem śmieci zwrócono także uwagę w rejonie ul.  Alberta Einsteina,  ich
obecność spowodowana jest wyrzucaniem śmieci przez kierowców ciężarówek oczekujących
na rozładunek/załadunek na terenie Gliwickiej Strefy Ekonomicznej. Ostatnie zgłoszenie z tej
kategorii dotyczyło rejonu ul. Kosmonautów, gdzie jeden z mieszkańców zwracał uwagę na
brak uporządkowanego terenu. 

2.7 Nieskategoryzowany problem

Pod  koniec  spotkań  warsztatowych  pojawił  się  pomysł  wprowadzenia  nowej  kategorii
dotyczącej problemu niskiej emisji na terenie dzielnicy Łabędy. Sugestie związane z jakością
powietrza  były  bardzo  częstym  problemem  zgłaszanym  przez  mieszkańców.  Na  dzień
oddania tego raportu jako rozwiązanie problemu zaproponowano podejmowanie działań
o charakterze edukacyjnym wśród mieszkańców korzystających z pieców węglowych oraz
częstsze kontrole Straży Miejskiej w sezonie grzewczym. 

3. Zalecane rozwiązania zaproponowane podczas warsztatów
Podczas spotkań warsztatowych zaproponowano mieszkańcom, aby sami zastanowili  się
nad możliwością rozwiązania wybranego problemu. Osoby biorące udział w warsztatach
w dniu 24 marca 2015 r.  zastanowiły się nad problemem z kategorii „Zakłócanie spokoju
publicznego”. Poniżej opisano zaproponowane rozwiązania.

3.1 Informacja dla mieszkańców i promocja prospołecznego zachowania. 

Osoby  biorące  udział  w  warsztatach  zwróciły  uwagę  na  potrzebę  przeprowadzenia
kampanii  społecznej  polegającej  na  uświadomieniu  mieszkańcom,  iż  zgłoszenia  służbom
porządkowym o występujących zagrożeniach mają charakter  anonimowy i  nie  wiążą się
z żadnym zagrożeniem ze strony sprawców wykroczeń. Należałoby pokazać mieszkańcom
w jaki sposób mogą reagować w sytuacjach zagrożenia z maksymalnym zapewnieniem sobie
bezpieczeństwa. Drugim pomysłem było to, aby za pomocą działalności organizacji NGO
i klubów sportowych, czy też kół zainteresowań zapewnić młodzieży bogatą ofertę zajęć
pozalekcyjnych. Jak sami uczestnicy warsztatów zauważyli dzielnica Łabędy posiada bardzo
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dobrą bazę do tego typu inicjatyw (boisko sportowe, Filia Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych, Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź). Należałoby znaleźć chętne osoby,
które byłyby w stanie stworzyć bogatą i atrakcyjną z punktu widzenia osób młodych ofertę
spędzania  czasu wolnego.  Bardzo  ważną rolę  w promowaniu  zachowań prospołecznych
pełni instytucja szkoły.  Jej rola powinna skupić się na przekazaniu młodym ludziom wiedzy
z zakresu potencjalnych konsekwencji  łamania  prawa.  Padł  pomysł,  aby podczas  zebrań
z rodzicami zwiększyć liczbę spotkań z przedstawicielami służb i instytucji zajmujących się
bezpieczeństwem i profilaktyką (szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień). 

3.2 Patrole Policji i Straży Miejskiej

Uczestnicy  zwrócili  uwagę  na  potrzebę  wprowadzenia  częstszych  patroli  służb
odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo  w  miejscach,  w  których  nagminnie  występują
wykroczenia.  Chodzi  tutaj  o  miejsca  w  pobliżu  sklepów  monopolowych  oraz  terenów
zielonych.  Mieszkańcy  mówili  o  tym,  iż  bardzo  często  osoby  spożywające  alkohol
w miejscach  publicznych  gromadzą  się  w grupach  i  na  sam widok patrolu  przechodzą
w inne miejsce, po czym wracają na pierwotną lokalizację.

3.3 Wspieranie więzi rodzinnych

Podczas  spotkania  pojawił  się  pomysł  tworzenia  inicjatyw  sprzyjających  rodzinnemu
spędzaniu  czasu.  Mogą  być  to  różnego  rodzaju  występy,  koncerty  czy  też  festyny  dla
mieszkańców. Budowanie poczucia wspólnoty w opinii uczestników spotkania spowoduje
wzrost dbania o swoje otoczenie. Możliwość wspólnego spędzania czasu dla rodzin może
doprowadzić do głębszej integracji społeczności. 
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3.4 Niska emisja

Podczas  spotkania  pojawił  się  pomysł,  aby  w  dalszej  perspektywie  zająć  się  także
problemem  niskiej  emisji  występującej  na  terenie  dzielnicy  Łabędy.  Jako  rozwiązania
zaproponowano wprowadzenie częstszych kontroli tego co jest spalane, oraz lobbowania na
rzecz powstania odpowiedniego prawa regulującego kwestie używanego opału. Pojawił się
pomysł, aby Rada Osiedla wspierała działania PEC Gliwice prowadzące do przyłączenia się
do sieci ciepłowniczej przez gospodarstwa nieznajdujące się jeszcze w tej sieci.  Mieszkańcy
wspólnie  uznali  potrzebę  przeprowadzenia  szeroko  zakrojonej  kampanii  społecznej
polegającej na uświadamianiu mieszkańcom konsekwencji spalania śmieci i zagrożeń, które
powstają w ich wyniku.

4. Wnioski 
Profilaktyka bezpieczeństwa, nie jest niczym nowym w dzielnicy Łabędy. Przed projektem
na terenie Łabęd podejmowano już działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.
Należałoby  w  tym  miejscu  wspomnieć  o  takich  inicjatywach  jak  okresowe  spotkania
organizowane przez RO Łabędy z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej,  czy też
wizyty studyjne służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie dzielnicy. Do działań
mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenie badanego obszaru zaliczyć można
także liczne interwencje w postaci petycji do podmiotów odpowiedzialnych za modernizację
i  utrzymanie  ruchu  drogowego  na  terenie  ww.  obszaru.  Niemniej  ważną  rolę  pełniły
informacje o charakterze prewencyjnym publikowane na stronie internetowej  i biuletynach
Rady  Osiedla.  Projekt  mapowania  społecznościowego  miał  na  zadaniu  zwiększenie
zainteresowania tematyką bezpieczeństwa samych mieszkańców. Warsztaty były również
okazją  do  wspólnego  zastanowienia  się  nad  problemami  pojawiającymi  się  na  terenie
dzielnicy oraz  okazją do szukania możliwości ich rozwiązania. 

  

Przebieg  mapowania  społecznościowego  nt.  bezpieczeństwa  w  dzielnicy  Maroko-Nowiny
w Rybniku

Opracowanie: paulina Dróżdzel

1. Przebieg gromadzenia danych
Pierwszym etapem było zebranie danych publicznych na temat bezpieczeństwa w dzielnicy
Maroko-Nowiny. Wystosowano pismo do Komendy Miejskiej Policji w Rybniku z prośbą
o udostępnienie  danych  wyodrębnionych  dla  ww.  dzielnicy.  Niestety  w  odpowiedzi
poinformowano,  że  KMP  w  Rybniku  nie  posiada  takich  danych  wyróżnionych  dla
konkretnej dzielnicy. W związku z tym opracowano informacje udostępnione w raportach
Straży Miejskiej w Rybniku: 

źródło: http://www.sm.rybnik.magistrat.pl/engine//bip/467/322/rel/324/158416/44173

Kolejny etap zakładał spotkania z mieszkańcami dzielnicy. W tej sprawie kontaktowano się
z Radą Dzielnicy Maroko-Nowiny i przedstawiono założenia projektu.  Efektem spotkania
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było  przeprowadzenie  mapowania  w Klubie  Seniora,  podczas
którego  –  mającego  miejsce  w MDK  –  omówiono  założenia,
podano  cele  i  zachęcono  seniorów  do  oznaczenia  na
papierowych mapach tych miejsc,  które wymagają interwencji.
Seniorzy – jako grupa w większości najdłużej zamieszkująca tę
dzielnicę  –  podzielili  się  własnymi  spostrzeżeniami,  które
następnie  zostały  naniesione  przez  trenerów  na  mapę
internetową. 

Następnie kontaktowano się z Radą Dzielnicy Maroko-Nowiny
w celu skonsultowania otwartych warsztatów dla mieszkańców
i zachęcenia  zarówno  członków  rady  jak  i Klub  Seniora  do
czynnego  uczestnictwa.  Wystosowano  pismo  do  dyrektora
Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku z prośbą o użyczenie sali na warsztaty i otrzymano zgodę.
Informacja  o warsztatach  pojawiła  się  w  dodatku  Maroko-Nowiny  do  Tygodnika
Rybnickiego  (bezpłatny  dodatek  roznoszony  do  skrzynek  pocztowych  mieszkańców
dzielnicy), na portalu internetowym Rybnik.com.pl oraz w mediach społecznościowych: na
profilach organizatorów, jako publiczne wydarzenie i na stronie Fundacji RE:AKCJA. 

Trenerzy  byli  dostępni  dla  mieszkańców  w  trzech  terminach:  11,  13  i  18  marca  2015  r.
W warsztatach uczestniczyli młodzi ludzie mieszkający lub pracujący w dzielnicy Maroko-
Nowiny.  Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali  się z celami mapowania,  sami mogli
zaznaczać  punkty  na  mapie  oraz  zapoznali  się  z  wersją  elektroniczną  mapy  na  portalu
mapping for change. 

Istotnym  elementem  mapowania  była  wspólna  praca  nad  rozwiązaniami  wskazanych
problemów. Metodą „burzy mózgów” stworzono mind mapę określającą możliwe kierunki
działań.  

2.  Charakterystyka  zgłoszonych  obszarów  problemowych  i  przykładowe
rozwiązania.
W ramach badania w Rybniku uzyskano 44 wskazania (stan na 29 marca 2015 r.)  miejsc
wymagających  interwencji  Policji,  służ  komunalnych  lub  władz  miasta.  Są  to  prywatne
opinie  mieszkańców  dzielnicy  Maroko-Nowiny.  Pod  względem  liczby  zgłoszeń  rozkład
zaznaczonych punktów i obszarów prezentuje się następująco: 

Liczba zgłoszeń ze względu na zaproponowane kategorie: 

Rodzaj Liczba zgłoszeń

Zakłócanie spokoju publicznego 17

Organizacja ruchu/ wykroczenia drogowe 0

Infrastruktura 11

Niszczenie mienia/ roślinności 5

Bójki, Napaście 4
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Dzikie wysypiska 7

Łączna liczba zidentyfikowanych obszarów 44

Tabela nr.1 Rozkład zgłoszeń ze względu na zaproponowane kategorie

2.1 Zakłócanie spokoju publicznego

W kategorii „zakłócanie spokoju publicznego” najczęściej pojawiały się zgłoszenia dotyczące
gromadzenia  się  osób  spożywających  alkohol.  Zazwyczaj  są  to  okolice  sklepów
spożywczych  lub  barów.  Mieszkańcy  także  dostrzegają  zdarzenia  spożywania  alkoholu
w takich  miejscach  jak  place  zabaw  czy  ławki  osiedlowe.  4  zgłoszenia  w  tej  kategorii
dotyczyły ulic: św. Józefa i Winklera. Pojedyncze sygnały dotyczyły rejonów boiska przy
pawilonie Wandy przy ul. Broniewskiego, ul Chabrowej, okolic baru przy ul. Wawelskiej,
okolic siłowni pod chmurką przy ul. Góreckiego, osiedla przy ul. Grunwaldzkiej, ale także
przy Lidlu, Biedronce, Tesco i Realu.  

2.2 Organizacja ruchu/ wykroczenia drogowe

Nie odnotowano zgłoszeń w tej kategorii. Przede wszystkim dlatego, ponieważ kategoria ta
została  wprowadzona  później  na  wniosek  mieszkańców  dzielnicy  Łabędy  w  Gliwicach.
Podobne zdarzenia zostały zgłoszone jako „infrastruktura”.

2.3 Infrastruktura

Jako  infrastrukturę  wymagającą  poprawy  mieszkańcy  wskazali  przede  wszystkim
uszkodzone  drogi  (w  tym:  osiedlowe),  brak  parkingów  i  oświetlenia.  Rozkład  zgłoszeń
prezentuje się następująco: ul.  Chabrowa: zły stan techniczny wind, brak wystarczającego
oświetlenia i placów zabaw oraz bardzo wąskie uliczki ze względu na parkowanie po obu
stronach  (brak  parkingów);  okolice  ul.  Grunwaldzkiej  i  Stalmacha:  zaciemnione  dojścia
ścieżkami do Hipermarketu Real i zaniedbany plac zabaw; Osiedle Tysiąclecia: uszkodzone
ulice, brak parkingów; ul. Hibnera:  zły stan techniczny drogi wpływa na bezpieczeństwo
dojścia do klatki schodowej; okolice ul. św. Józefa i Zielonej: brak parkingów, zastawianie
samochodami  chodników  i  śmietnika;  ul.  Floriańska  –  zły  stan  techniczny  drogi;
ul. Budowlanych (przy blokach) – niewystarczająca liczba miejsc parkingowych.

2.4 Niszczenie mienia/roślinności

Mieszkańcy zgłosili 5 rejonów, w których zaobserwowali tego typu zdarzenia. Są to: akty
dewastacji urządzeń na siłowni pod chmurką przy ul. Góreckiego, przystanek autobusowy
przy  ul.  Budowlanych:  wielokrotnie  rozbita  szyba,  przewrócone  kosze  na  śmieci;  przy
ul. Dąbrówki:  powybijane  szyby  w  bloku,  zaśmiecanie  ulic  i  chodników  oraz  popisane
ściany;  dewastacje  mienia  przy  Tesco  oraz  podpalenie  śmieci  na  klatce  schodowej  przy
ul. Chabrowej. 

2.5 Bójki/Napaście 

Kradzieże  wskazano  w  dwóch  miejscach:  niedaleko  Zespołu  Szkół  Ekonomiczno-
Usługowych  przy  ul.  św.  Józefa  oraz  okolice  przystanku  autobusowego  przy
ul. Zebrzydowickiej. Jedno zgłoszenie dotyczyło zastraszenia przez osobę nietrzeźwą – przy
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ul.  Chabrowej.  Kilka  osób  wskazało  obszar  Osiedla  Dolnego  jako  tego,  które  wymaga
zwiększonej uważności. Mimo, że na mapie widnieje jedno zgłoszenie – jest to opinia kilku
osób. Mieszkańcy wskazali potrzebę wspierania osiedla, na którym kumulują się problemy
m.in. bezrobocia i nadużywania alkoholu.  

2.6 Dzikie wysypiska

Dzikie wysypiska to wszelkie przejawy zaśmiecania,  składania odpadów w miejscach do
tego nieprzeznaczonych. Pierwszym obszarem, który został wskazany przez mieszkańców
są okolice ul. Wawelskiej: na mapie zaznaczono miejsca z tzw. porzuconymi samochodami
oraz  obszar  niezagospodarowany  naprzeciwko  domków  jednorodzinnych  przy
ul. Wawelskiej  (w  stronę  ul.  Góreckiego).  Poza  tym,  zaznaczono  teren  boiska  przy
ul. Broniewskiego  i  wskazano,  że  boisko  to  jest  często  zaśmiecane.  Dzikie  wysypisko
zgłoszono również przy ul. Budowlanych – przy dojściu do targowiska. Dużym problemem
są również nieposprzątane psie odchody, które – jeżeli występują m.in. w okolicach placów
zabaw – nie są niczym przyjemnym i estetycznym.  

2.4 Przykładowe rozwiązania

Praca  warsztatowa  nad  rozwiązaniami  wykorzystywała  metodę  „burzy  mózgów”
i zapisywania  pomysłów  w  formie  tzw.  mind  mapy.  Podczas  spotkań  z  mieszkańcami
dzielnicy  opracowano  przede  wszystkim  dwa  obszary  problemowe:  Niszczenie
mienia/roślinności  oraz  Zakłócanie  spokoju  publicznego.  Poniżej  zaprezentowano  efekty
dyskusji:

2.4.1 Pomysły mieszkańców dot. problemu niszczenia mienia/roślinności

Niszczenie  mienia/roślinności są  przejawem  wandalizmu,  jednak  akty  te  wymagają  bardziej
dogłębnej  analizy  ze  względu  na  przyczyny  dokonywania  zniszczeń.  Poniżej  prezentuję
przykładowe rozwiązania problemu, opracowane na warsztacie:

• Bezpośrednia  reakcja  mieszkańców  –  zwracanie  uwagi  osobom  dokonującym
zniszczeń; zasada „nie reagujesz – akceptujesz”; obawy: narażenie się na agresję, 

• Interwencja telefoniczna na Policję lub Straż Miejską,

• Nakładanie  kar  w  postaci  prac  społecznych  na  rzecz  dzielnicy  –  odpracowanie
zniszczeń np. poprzez sadzenie roślin itp. 

• Monitoring na parkingach,

• Korzystanie  z  doświadczeń  innych  dzielnic/miast  –  zapraszanie  działaczy  na
spotkania z mieszkańcami i zapoznawanie się z innymi ciekawymi rozwiązaniami,

• Włączenie społeczności dzielnicy w współtworzenie swojego miejsca zamieszkania
poprzez organizowanie akcji typu: wspólne sadzenie drzew, ogródków, sprzątanie
dzielnicy,

• Projekty typu „zielona ławeczka” tzn.  pozyskiwanie funduszy na przedsięwzięcia
społeczne i samodzielne wykonanie tego przedsięwzięcia przez mieszkańców,

Raport z projektu bezpieczeństwo.eco21.pl dla dzielnicy Łabędy w Gliwicach i Maroko-Nowiny w Rybniku      11



• Zadbanie  o  organizację  wolnego  czasu  osobom,  które
potencjalnie  mogłyby  dopuszczać  się  dewastacji  –
prowadzenie  świetlicy  środowiskowej/klubu
dzielnicowego  z  szeroką  ofertą  rozwijania  swoich
zainteresowań,  możliwością  integracji  społeczności.
Podmioty,  które  mogłyby  być  zainteresowane
prowadzeniem tego  typu  działalności:  OPS,  organizacje
pozarządowe, szkoły, Rada Dzielnicy.

2.4.2  Pomysły  mieszkańców  dot.  problemu  zakłócania  spokoju  publicznego  –
gromadzenia  się  osób  nietrzeźwych  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  terenu
kortów przy ul. Grunwaldzkiej)

Problem  gromadzenia się osób nietrzeźwych występuje w wielu miejscach dzielnicy, jednak jest to
także problem ogólnomiejski. Przykładowe rozwiązania tego problemu:

• Modernizacja  miejsc  często  odwiedzanych  przez  osoby  nietrzeźwe  np.  budowa
placów zabaw,

• Tworzenie miejsc przyjaznych rodzinie i  rekreacji:  tworzenie ścieżek rowerowych,
modernizacja kortów tenisowych, stworzenie boiska do koszykówki i piłki nożnej,  

• Podejmowanie przedsięwzięć typu „kino pod chmurką”.

Większość  wskazanych  działań  nie  będzie  miała  możliwości  realizacji  bez  inicjatywy
spółdzielni i władz miasta Rybnika. Barierą jest budżet wskazanych rozwiązań. Jednak, akcje
typu  „kino  pod  chmurką”  czy  budowa  placu  zabaw  jest  możliwa  dzięki  budżetowi
obywatelskiemu, czy małym grantom pozyskiwanym przede wszystkim przez organizacje
pozarządowe,  grupy  nieformalne,  czy  grupy  pomocnicze  przy  magistracie  np.  przez
Młodzieżową Radę Miasta, Rybnicką Radę Seniorów i Radę Dzielnicy.  

3. Wnioski 
Bezpieczeństwo  w  dzielnicy  Maroko-Nowiny  jest  często  analizowanym  zagadnieniem,
głównie  przez  Radę  Dzielnicy  Maroko-Nowiny.  W  minionych  latach,  na  wniosek  rady
zostały  uruchomione  dodatkowe weekendowe patrole  wieczorne  i  nocne,  dzięki  którym
interwencje  policji  miały  szansę  jeszcze  efektywniej  zapewniać  bezpieczeństwo
mieszkańcom.  Było  to  możliwe  dzięki  współpracy  rady  z  magistratem.  Na  spotkaniu
sprawozdawczo-wyborczym Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny, Prezydent Miasta zapewnił,
że patrole te zostaną utrzymane. 

Niniejszy projekt stanowił pewnego rodzaju dopełnienie działań już istniejących w obrębie
dzielnicy,  ale  i  wskazał  nowe obszary  do  pracy.  Mimo,  że  mieszkańcy –  biorący  udział
w mapowaniu – czują się względnie bezpiecznie w dzielnicy, zasugerowano, że likwidacja
posterunku policji  przy ul.  Zebrzydowickiej  miała  duże znaczenie  w obniżeniu poczucia
bezpieczeństwa. 
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Wskazano  również  ważne  obszary  do  zainicjowania  m.in.  stworzenie  klubu
środowiskowego dla  młodzieży i  osób  dorosłych,  w którym  można spędzać  wolny czas
i rozwijać  swoje  zainteresowania  oraz  podejmowanie  przedsięwzięć,  w  których  to  sami
mieszkańcy  mają  okazję  wykazać  się  swoimi  umiejętnościami  (np.  przy  sadzeniu
roślinności). 

Problemy pojawiające się w trakcie mapowania:

• Niska frekwencja na warsztatach – możliwe przyczyny: niewystarczająca promocja
projektu, niskie poczucie sprawczości mieszkańców dzielnicy, brak czasu i motywacji
do angażowania się w przedsięwzięcia społeczne,   

• Problem  z  identyfikacją  terenów  należących  do  spółdzielni  mieszkaniowej  i  do
miasta – niska świadomość ścieżki postępowania w zgłaszaniu problemów do osób
odpowiedzialnych.

Podsumowanie
Mapowanie  społecznościowe stanowiło  dopełnienie  działań  podejmowanych na  terenach
dzielnic:  Maroko-Nowiny i  Łabędy w zakresie  bezpieczeństwa mieszkańców.  Badanie  to
miało  charakter  jakościowy  i  skupiało  się  na  subiektywnych  opiniach  mieszkańców.
Zaznaczone  punkty  i  obszary  na  mapie  internetowej  odzwierciedlają  poczucie
bezpieczeństwa kilkudziesięciu osób zamieszkujących na terenie tych dzielnic. Są to dane
bardzo cenne ze względu na indywidualne podejście do mieszkańców i ich osobistych obaw
lub potrzeb w kontekście bezpieczeństwa. Statystyka wykroczeń nie zawsze ma przełożenie
na  faktyczne  poczucie  bezpieczeństwa mieszkańców na  danym  obszarze,  stąd  narzędzie
mapowania mogło przyczynić się do wydobycia ważnego głosu pojedynczych osób. 

Idea  mapping for  change zakłada  zmapowanie  problemu i  wywołanie  konkretnej  zmiany.
W przypadku  inicjatywy  Bezpieczeństwo.eco21.pl  możemy  mówić  przede  wszystkim
o faktycznym  zaangażowaniu  KMP  w  Gliwicach  i  wykorzystywaniu  naszej  mapy
w planowaniu patroli policyjnych. 

Ważnym  elementem  dyskusji  o  bezpieczeństwie  jest  wspieranie  włączania  głosu
mieszkańców w proces decyzyjny służb mundurowych i miejskich. Na ostatnim spotkaniu
w Gliwicach  zapoczątkowano  rozmowę  na  temat  włączenia  Rady  Osiedla  Łabędy
w planowanie ruchu drogowego na terenie dzielnicy przez KMP i Wydział Dróg gliwickiego
magistratu,  co  stanowi  uzupełnienie  zarządzania  ruchem  o  bardzo  ważne  sugestie
mieszkańców. 

Równie istotnym zagadnieniem, które było poruszane zarówno w Gliwicach jak i w Rybniku
w  trakcie  mapowania,  jest  głębsza  analiza  problemów  związanych  m.in.  z  zakłócaniem
spokoju publicznego. Zakłócanie to ma swoje przyczyny i często – skomplikowane podłoże
np.  bezrobocie,  problemy  rodzinne,  ekonomiczne,  nadużywanie  substancji
psychoaktywnych czy po prostu nuda i brak możliwości realizacji swoich pasji. Dlatego też
proponuje się nie tylko interweniowanie w przypadku już dokonanych aktów, ale także –
proponowanie form wsparcia psychospołecznego dla naszych małych społeczności. 
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Niniejszy raport został udostępniony przede wszystkim na potrzeby projektów społecznych.
Mamy  nadzieję,  że  zainspiruje  do  bezpośredniego  badania  potrzeb  grup  docelowych
i odpowiadania na nie z pełnym zaangażowaniem.  

Na zakończenie chcielibyśmy dodać,  że wybór dzielnic do mapowania nie był oparty na
„zatrważających statystykach”, ale wynikał z osobistego zaangażowania trenerów w życie
tych dzielnic. Problemy, które zostały zmapowane występują w niemal każdej części miasta,
co oznacza, że z punktu widzenia uczestników i uczestniczek mapowania Maroko-Nowiny
oraz  Łabędy nie  stanowią wyróżniających  się  dzielnic  na tle  swoich miast  w kontekście
wykroczeń i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.  

Podziękowania za wsparcie i współpracę chcielibyśmy skierować do:

Pawła Wyszomirskiego – Koordynatora projektu ECO21 w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego w
Katowicach

Louise Francis – trenerki Mapping for Change

Rady Osiedla Łabędy w Gliwicach

Klubu Seniora w Łabędach

Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny

Klubu Seniora w dzielnicy Maroko-Nowiny

Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

Straży Miejskiej w Gliwicach

Dodatkowe informacje
Trenerzy prowadzący warsztaty:  Paulina Dróżdzel, Wojciech Hrynaszkiewicz.
Informacje kontaktowe:

Wojciech Hrynaszkiewicz: wojciech.hrynaszkiewicz@gmail.com nr tel 660-266-094 

Paulina Dróżdzel: warsztaty.rybnik  @gmail.com nr tel. 782-206-039

Strony www: 

Szkoła trenerów MERITUM: http://trenerzy.slask.pl/

Strona projektu ECO21.pl: http://eco21.pl/

Strona Rady Osiedla Łabędy: http://naszelabedy.pl/

Strona Rady Dzielnicy Maroko-Nowiny: http://www.rdmn.rybnik.pl/ 

Strona mapy: www.bezpieczenstwo.eco21.pl
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