KONSULTACJE SPOŁECZNE NA POTRZEBY OPRACOWANIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
w ramach projektu
„Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”

RAPORT Z REALIZACJI TECHNIKI KONSULTACYJNEJ
„WORLD CAFE Z ELEMENTAMI WARSZTATU PRZYSZŁOŚCIOWEGO DLA
MŁODZIEŻY”

1. Specyfikacja zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji
Zgodnie z zasadami określonych w Indywidualnym Planie Konsultacji warsztaty będą
prowadzone przez doświadczonego moderatora przy wsparciu eksperta urbanisty oraz
merytorycznych pracowników Urzędu Miasta, co zapewni profesjonalny ukierunkowany
przebieg. Spotkanie będzie prowadzone z grupą, która wcześniej brała udział w spacerze
badawczym, co dzięki zdobytemu doświadczeniu zostanie wykorzystane w trakcie warsztatów.
W ciągu 3 godzinnych zajęć na terenie szkoły, do której uczęszcza młodzież, moderator
wyjaśnieni zasady Word Cafe oraz warsztatu przyszłościowego, a także dokona podziału
uczestników na grupy. Do pracy uczestnicy otrzymają niezbędne materiały biurowe dla
realizacji powierzonych im zadań.

2. Termin i miejsce spotkań
World Cafe z elementami warsztatu przyszłościowego dla młodzieży odbył się 19 września
2018 r. w Sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kostrzynie nad Odrą
w godz. od 12.00 do 15:00. Początek został poprzedzony poczęstunkiem przygotowanym
przez organizatora konsultacji.

3. Zespół oraz uczestnicy spotkań
Zespół konsultacyjny tworzyły następujące osoby:
 Wojciech Kłosowski – moderator, ekspert samorządowy, specjalista w zakresie
strategii rozwoju lokalnego,
 Jan Biernacki – moderator, ekspert z dziedziny planowania przestrzennego, urbanista;
 Katarzyna Mackiewicz – architekt miejski, Urząd Miejski w Kostrzynie nad Odrą,
 Elżbieta Ratajczak – konsultant do spraw planowania przestrzennego, Urząd Miejski
w Kostrzynie nad Odrą.
 Michał Ciesielski - doradca ds. urbanistycznych
Adresatami spotkania była młodzież ponadgimnazjalna w wieku 16 – 18 lat zaproszona do
współpracy przez organizatorów konsultacji.
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Udział w spotkaniu wzięło 11 uczniów z uczęszczających do Regionalnego Centrum Edukacji
Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą wraz z opiekunem, będących mieszkańcami miasta
oraz okolicznych miejscowości.

4. Wprowadzenie do projektu
Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12.00 na terenie szkoły od poczęstunku. Następnie Wojciech
Kłosowski omówił kolejny etap konsultacji prosząc zarazem młodzież aby przypomniała sobie
o jakich pomysłach dyskutowano podczas porannego spaceru badawczego, bowiem
pożądane będzie ich wykorzystanie podczas prac w tej części.
Przypomniano także o oczekiwaniach zespołu konsultacyjnego oraz efektach pracy
uczestników, o czym była także mowa w sesji porannej. Pomysły na zagospodarowanie
analizowanego obszaru w szczególności miały uwzględniać potrzeby badanej grupy, ale także
innych faktycznych i potencjalnych grup.

5. Przebieg i wynik dyskusji
Na wstępie ustalono, że uczestnicy podczas prac będą zajmowali się czterema miejscami,
o których debatowano podczas spaceru badawczego:
 plac wewnątrz osiedla – na południe od górki,
 plac wewnątrz osiedla – na północ od górki,
 plac sportowy pomiędzy garażami a terenami produkcyjno – usługowymi,
 strzelnica.
Dokonano także pierwszego podziału młodzieży na grupy które będą się zajmowały
projektowaniem konkretnej przestrzeni. W ciągu 15 minutowych rund uczestnicy mieli za
zadanie zaproponować rozwiązania, które uważają za pożądane. Po tym następowała rotacja
po jednej osobie do innego stolika tak, aby występowa wymiana i dopływ nowych myśli. W ten
sposób każdy z uczestników przynajmniej przez jedną rundę uczestniczył w pracach nad
każdą z wybranych przestrzeni.
W efekcie na dużych czystych arkuszach papieru, odzwierciedlających pustą przestrzeń do
zaprojektowania, naniesione zostały pomysły młodzieży dotyczące docelowego
zagospodarowania, które następnie zostały omówione na forum uczestników:
1) Plac wewnątrz osiedla – na południe od górki
dostosowany do różnych grup wiekowych plac do zabaw i innych form rekreacji
wyposażony w urządzenia zabawowe, ściankę wspinaczkową, trampoliny, siłownię, stoły
do gier w piłkarzyki i tenisa stołowego, strefę do malowania graffiti, strefę do odpoczynku
zbudowaną z palet wraz z uzupełnieniem zieleni o pasy izolujące od stron ulicy oraz rabatą
kwiatową;
2) Plac wewnątrz osiedla – na północ pod górki
wykorzystane górki pod zjeżdżalnię oraz budowę schodów stanowiących jednocześnie
siedziska;
3) Plac sportowy pomiędzy garażami a terenami produkcyjno – usługowymi
lokalizacja sztucznego zbiornika wodnego z plażą i piaskownicą miejsce do odpoczynku
latem, a w porze zimowej lodowisko oraz „park dla zwierząt” jako miejsce stanowiące
wybieg;
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4) strzelnica
reaktywacja części obszaru do dawnej funkcji oraz wykorzystanie reszty pod tor dla
quadów.

6. Zakończenie
Na koniec moderator wraz z całym zespołem konsultacyjnym podziękował uczestnikom za
udział w spotkaniu i przyznał, że efekty ich pracy są bardzo owocne i zostaną przekazane
projektantom planu miejscowego. Dodatkowo wskazał, że niektóre z propozycji warte są
przedstawia Burmistrzowi Kostrzyna nad Odrą w celu ich realizacji. Udało się więc
wypracować pomysły na miarę potrzeb zainteresowanych grup społecznych.
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