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RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 
 

1. Podstawowe informacje o spotkaniu 

 

TYTUŁ/TEMAT 

spotkania 

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania 

przestrzennego przy ul. Wspólnej i Akacjowej na Osiedlu Borek w 

Mielcu 

Projekt 

 
Data spotkania  17 czerwca 2016 r. w godz. 17.00-19.00 

 

Miejsce 

spotkania  

Tereny zielone przy ul. Akacjowej 

Uczestnicy/ki Mieszkańcy Osiedla Borek i okolic 

 

Moderatorki  Olga Ślifirska i Katarzyna Tadeusiak-Jeznach 

 

Inne obecne 

osoby 

Przedstawiciele Urzędu Miasta: 
Daniel Kozdęba – Prezydent Miasta Mielca,  
Jan Myśliwiec – I Zastępca Prezydenta Miasta Mielca,  
Anna Karwacka – Kierownik Biura Promocji i Informacji,  
Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
i inni 
 

Cele  Zebranie pomysłów i sugestii mieszkańców osiedla dotyczących 
przeznaczenia placu przy ul. Akacjowej 
 

Metoda  Warsztat ze spacerem badawczym 

 

Autorki 

raportu 

Olga Ślifirska i Katarzyna Tadeusiak-Jeznach 

 

 

2. Wprowadzenie  

 

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Borek zostało poprzedzone akcją informacyjną w internecie. 

Mimo deszczowej pogody w spotkaniu wzięło udział około 30 osób.  

Obecni na spotkaniu stanowili grupę różnorodną wiekowo – aktywny udział brały dzieci, 

najmniej reprezentowana była najstarsza grupa wiekowa 60+. Większość obecnych stanowiły 

osoby mieszkające na osiedlu od wielu lat.  
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Spotkanie rozpoczął Prezydent Miasta przedstawiając osoby prowadzące oraz wprowadzając 

obecnych w tematykę i cel konsultacji.  

 

W pierwszej części spotkania moderatorki nawiązały do definicji konsultacji społecznych 

przypominając ich założenia oraz cele. Przedstawione również zostały zebrane w ankiecie 

informacje o pomysłach i preferencjach mieszkańców dotyczących terenu zielonego przy ul. 

Akacjowej i Wspólnej (załącznik nr 1: raport z ankietyzacji). 

 

W drugiej części moderatorki zaproponowały pracę warsztatową. Warsztat składał się z 3 

części: 

1) zebranie i określenie priorytetowych potrzeb mieszkańców, które można zaspokoić 

dzięki zagospodarowaniu terenów zielonych znajdujących się po obydwu stronach ul. 

Wspólnej, 

 

2) spacer badawczy z mapą w celu umiejscowienia wybranych przez mieszkańców 

obiektów/przedsięwzięć, 

 

3) podsumowanie spotkania z krótką dyskusją mieszkańców i urzędników miejskich.  

 
Orientacyjny mapa terenu będącego przedmiotem spotkania. 
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Trzecia część spotkania była dyskusją uczestników spotkania na temat priorytetów, 

finasowania przedsięwzięcia oraz kalendarza realizacji. Obecni przedstawiciele władz miasta 

deklarowali etapową realizację przedsięwzięcia. 

 

3. Ustalenia będące efektem spaceru badawczego oraz dyskusji mieszkańców. 

W części oznaczonej literą B (przy istniejącym już boisku i placyku zabaw): 

Wiązka potrzeb Szczegółowe pomysły 

mieszkańców/uzasadnienie potrzeby realizacji 

przedsięwzięcia 

MINI PARK Miejsce wypoczynku pod drzewami dla osób 

starszych i wytchnienia w gorące dni dla matek z 

małymi dziećmi. Aranżacja parku pozostaje w gestii 

mieszkańców. 

LAMPY Oświetlenie terenu umożliwiające korzystanie z niego 

również po zmroku. 

TENIS 

 

Zbudowanie kortu do gry w tenisa ziemnego; kort 

powinien być ogrodzony odpowiednio wysoką siatką. 

PLAC ZABAW Renowacja istniejącego już placu zabaw dla małych 

dzieci 

ROLKI, WROTKI, ROWERKI  Zbudowanie ścieżki o odpowiedniej do jazdy na 

rolkach, wrotkach i rowerkach nawierzchni wokół 

całej części B; dzieci i wszystkie osoby początkujące 

będą mogły bezpiecznie uczyć się i doskonalić w tych 

sportach 

 

W części oznaczonej literą A (przy kanale) 

 

Wiązka potrzeb Szczegółowe pomysły 

mieszkańców/uzasadnienie potrzeby 

realizacji przedsięwzięcia 

SIŁOWNIA PLENEROWA Miejsce umożliwiające regularną gimnastykę 

osobom w każdym wieku, bez względu na 

zasobność portfela. 

PLAC ZABAW dla dzieci 

starszych 

Zbudowany w konwencji małpiego gaju z 

kładkami i mostami nad kanałem.  

ALTANA Pomysły na obiekt zadaszony oscylowały 

pomiędzy budynkiem całorocznym, w którym 

mogła by spotykać się Rada Osiedla i mieszkańcy 

a altaną przeznaczoną na okres letni jako miejsce 

odpoczynku, czytelnia, miejsce zabaw i gier 

stolikowych w gorące dni; zdecydowano o 
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wyborze tej drugiej koncepcji. Altana będzie 

wyposażona w stanowisko do grillowania. 

 

Rozmieszczenie w przestrzeni  obiektów, które mają się znajdować się na terenach zielonych 

osiedla Borek. 

 

3. Uwagi moderatorek dotyczące przebiegu spotkania 

To było bardzo udane spotkanie z uwagi na duże zainteresowanie i zaangażowanie 

przeważającej części uczestników – mieszkańcy chętnie dzielili się swymi pomysłami i 

opiniami.  

Dzięki sprzyjającej pogodzie przeprowadzono spacer badawczy, który umożliwił 

uczestnikom konsultacji rzeczywiste rozmieszczenie zaproponowanych przez nich 

urządzeń/atrakcji w przestrzeni, a nie jedynie planowanie na papierze.  

Na uwagę zasługuje to, że bardzo aktywny udział w spotkaniu brały dzieci – chętnie 

komentowały zgłaszane propozycje i przedstawiały własne.  

Wydaje się, że warto zwrócić szczególną uwagę na to, by zadbać o potrzeby osób starszych, 

które zdecydowanie były niedoreprezentowane na spotkaniu.  

 

Załączniki 

1. Lista obecności 

2. Raport z wynikami ankiet 


