RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
n. t. "Zagospodarowania skweru przy Pl. Kazimierza Pułaskiego i ul. Tadeusza
Kościuszki"

1. Wstęp
Prezydent Olsztyna Zarządzeniem Nr 103 z 13 maja 2011 roku polecił
przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących skweru znajdującego się
u zbiegu Placu Kazimierza Pułaskiego i ulicy Tadeusza Kościuszki.
Celem konsultacji jest poprawa funkcjonalności i estetyki tego terenu.
Jednocześnie zostały wskazane ramy czasowe określające, iż powyższe konsultacje
powinny odbyć się w dniach od 27.05.2011 r. do 30.06.2011 r.

2. Konsultacje społeczne

Konsultacje odbyły się w formie zamieszczenia podstawowych informacji na
platformie konsultacyjnej oraz spotkaniu plenerowym z mieszkańcami, podczas
którego urzędnicy zaplanowali kilkugodzinne ożywienie tego miejsce i pokazanie jego
potencjału oraz możliwość aktywnego spędzenia czasu w trakcie przygotowanych
zabaw rekreacyjnych.

Spotkanie plenerowe odbyło się na skwerze w dniu 27 maja w godz. 10.00 18.00. W trakcie spotkania mieszkańcy mogli wypełnić ankietę oraz zgłaszać swoje
pomysły i potrzeby dotyczące zagospodarowania tego miejsca. Była to również
okazja, aby spotkać się z Teklą Żurkowską - Ogrodnikiem Miejskim oraz Marceliną
Chodyniecką – Kuberską – asystentką Prezydenta Miasta ds. estetyzacji.
Ponadto użytkownicy Platformy Konsultacji Społecznych prowadzili dyskusję
w wątku „Wizerunek przestrzenny Olsztyna”, temat „Skwer przy Placu Pułaskiego”.

3. Informacje o spotkaniach konsultacyjnych :

Zgodnie z § 2 art. 5 Uchwały Nr IV/15/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 stycznia
2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Olsztyn informacja o spotkaniach była podana do
wiadomości publicznej co najmniej 2 tygodnie przed terminem spotkania w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Ponadto informacje o tym spotkaniu ukazały się na portalach internetowych
www.gazetaolsztynska.pl., www.olsztyn.gazeta.pl, www.olsztyn24.pl, www.olsztyn.eu
(na banerach przez 7 dni poprzedzających spotkanie), w formie ogłoszenia w wersji
drukowanej Gazety Olsztyńskiej i dodatku olsztyńskiego Gazety Wyborczej na
ekranach diodowych umieszczonych na przystankach autobusowych (przez
10 dni przed spotkaniem) oraz plakatach formatu B1 w hallu Ratusza i w punkcie
informacyjnym Urzędu Miasta w CH Real, oraz na plakatach informacyjnych formatu
A3 w CH Manhattan, okolicznych szkołach, sklepach, budynkach mieszkalnych.

4. Podsumowanie

W spotkaniu plenerowym uczestniczyło ponad 200 osób, które podzieliły się
swoimi uwagami i pomysłami na zagospodarowanie skweru,

a 119 wypełniło

ankietę.

Wyniki ankiety:

1. Jaki charakter powinien mieć skwer ?
kolorowy i wesoły

45 %

stonowany i spokojny

38 %

nowoczesny

16 %

inne propozycje

4%

: rekreacyjny, uporządkowany, wypoczynkowy

2. W jaki sposób chciałby Pan/Pani spędzać czas w tym miejscu? Zatem jakie urządzenia do gier czy zabaw
powinny się tam znaleźć:
urządzenia zabawowe dla dzieci

38 %

placyk do gry w kulki (boule)

26 %

stolik do gier takich jak szachy

40 %

inne propozycje
darta

16 % : ping pong, duże szachy, miejsce do mocowania tablicy do
bez urządzeń – oaza spokoju

3. Co powinno stanowić główny akcent kompozycyjny, ozdobę skweru ?
instalacja z metalowych rurek typu

9%

rzeźba drewniana

15 %

rzeźba kamienna

18 %

niewielka fontanna

51 %

inne propozycje
skalniak,

11 % : poidełko dla ptaków, budki dla ptaków, żywopłot,
pomnik instrumentu muzycznego, „coś trwałego”

4. Jaka nawierzchnia powinna zostać zastosowana na skwerku ?
mineralna (żwirowa)

29 %

mineralna (gruntowa)

28 %

stary bruk

26 %

polbruk

7%

inne propozycje
kwiatów

8 % : kocie łby, „byle była wygodna”, niekurząca, dużo trawy i

5. Jakie latarnie powinny stanąć na skwerze?

takie jak pod Ratuszem

26 %

inne dostępne na rynku

32 %

dodatkowo oświetlenie dolne

26 %

inne propozycje

16 % : jakiekolwiek – byle były, stylowe, w formie kuli,
jak na pl. Konsulatu

6. Jakie ławki chciałby Pan/Pani aby tam były ?
tradycyjne (takie jakie są)

51 %

nowoczesne formy

22 %

dostosowane dla większej grupy osób

30 %

7 . W jakich godzinach zamierza Pan/Pani odwiedzać skwer ?
przed 12.00

15 %

między 12.00 – 15.00

22 %

między 15.00 – 17.00

26 %

między 17.00 – 19.00

44 %

między 19.00 – 21.00

20 %

po 21.00

9%

8. Z jakiego źródła dowiedział się Pan/Pani o konsultacjach ?
informacja w prasie

16 %

informacja na portalu internetowym

11 %

informacja w telewizji

3%

plakat w pobliżu miejsca zamieszkania

32 %

inne propozycje
przypadkowo

43 % : przyciągnął mnie namiot, przechodziłem obok,

9. W jakim jest Pan/Pani przedziale wiekowym ?
poniżej 18

15 %

18 – 24

11 %

25 – 34

17 %

35 – 44

9%

45 – 54

11 %

55 – 64

20 %

powyżej 65

10 %

Wyniki ankiety wskazują, że zdecydowanie przeszło połowa Mieszkańców
preferuje nawierzchnię żwirowo-gruntową. Część opowiedziała się za starym brukiem
z odzyskanych ulic, zatem planujemy zrobienie z niego obrzeży alejek. Wolą
większości Mieszkańców było wybudowanie niewielkiej fontanny w części centralnej
placu oraz wyeksponowanie pompy.
Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na konieczność odgrodzenia krzewami
skweru od parkingu przy Centrum Handlowym „Manhattan” oraz zainstalowaniu
oświetlenia i umożliwienia monitorowania placu przez kamerę znajdującą się w pobliżu.
Większość mieszkańców opowiadała się za pozostawieniem obecnego kształtu ławek,
dodaniu jedynie siedzisk, z których mogłaby skorzystać większa liczba osób
spotykających się. Dużym powodzeniem cieszył się pomysł ustawienia stolików do gier
planszowych czy utworzenia miejsca do gry w kule (boule). Na skwerze mogłyby
znaleźć dla siebie miejsce również niewielkie elementy zabawowe dla dzieci.
Wiele osób (45 % ankietowanych) życzyło sobie aby skwer był kolorowy. Zatem
zaproponujemy utworzenie w tym miejscu galerii na świeżym powietrzu.
Ponadto ankietowani zwracali uwagę na przypominanie właścicielom psów o konieczności
sprzątania po zwierzętach.

Prace na skwerze planowane będą etapami w miarę posiadanych zasobów finansowych.
Do końca sierpnia zostanie przygotowana przez Ogrodnika Miejskiego koncepcja
zagospodarowania skweru wraz z harmonogramem i zakresem planowanych prac.

Załączniki:
- agenda spotkania
- plakat informacyjny

………………………………………….
podpis osoby zatwierdzającej

