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Cele projektu
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Głównym celem konsultacji było: 

zebranie opinii na temat zagospodarowania przestrzennego dla terenu Golęcina.                                        

Opinie mają stanowić „wkład społeczny” do dokumentacji konkursowej dotyczącej opracowania       

całościowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennego dla tego terenu. 

a ponadto: 

rozpoznanie społecznych oczekiwań w zakresie celów (ew. kierunków rozwoju, priorytetów, 

funkcji, katalogu spraw zdefiniowanych przez Miasto) dla Golęcina,

rozpoznanie społecznych oczekiwań w zakresie zarządcy terenu,

zwiększenie partycypacji mieszkańców w istotnych sprawach miejskich.
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Z uwagi na duże społeczne znaczenie Golęcina w świadomości mieszkańców oraz uwzględniając zasadniczy cel konsultacji przeprowadzono je przy

wykorzystaniu kilku wzajemnie się uzupełniających metod i technik prowadzenia konsultacji, tak aby z jednej strony uzyskać wysokiej jakości

materiał, a z drugiej strony zapewnić możliwość udziału w konsultacjach wszystkim zainteresowanym grupom interesariuszy. W efekcie konsultacje

składały się z następujących części:

KROK 4: Warsztaty z interesariuszami  

instytucjonalnymi : 25 instytucji / 46 osób  
KROK 2: Spacery badawcze i 

etnografia przestrzeni 

 Zorganizowano  4 godzinne warsztaty 

kreatywnego udziału, na które zaproszono 

przedstawicieli  ponad 50 podmiotów                         

i instytucji – interesariuszy instytucjonalnych 

ważnych z punktu widzenia debaty nt rozwoju 

Golęcina/ Rusałki,   

 zamiast pierwotnie zakładanych 20 osób 

udział wzięło 46 osób z 25 instytucji / 

podmiotów .  

 11 spacerów badawczych, w 

tym : 
o 1  z przedstawicielem rady osiedla 

o 4  z przedstawicielami związków 

sportowych i autorów koncepcji 

rozwoju Golęcina,  

o 4 z mieszkańcami dzielnicy,

o 1 z architektem przestrzeni

o 1 z przedstawicielem POSIR  

 obserwacja przestrzeni w różne dni 

tygodnia oraz o różnych  porach dnia 

Efekty: 

 angażowanie i upodmiotowienie  interesariuszy 

instytucjonalnych

 każdy z uczestników miał okazję do 

zaprezentowania swoich potrzeb oraz do 

poznania potrzeb pozostałych osób. Uczestnicy 

spotkania wspólnie kreowali  możliwe kierunki 

rozwiązań oraz opracowali  rekomendacje 

dotyczące kierunków rozwoju Golęcina / 

Rusałki 

Efekty: 

 angażowanie i upodmiotowienie 

gospodarzy dzielnicy oraz 

przedstawicieli pomysłodawców  

znanych koncepcji  rozwoju   

 spojrzenie na dzielnicę oczami osoby 

przebywającej w przestrzeni i 

poruszającej się w niej 

 Dokonanie  ewidencji / ilustracji 

problemów / spraw do rozwiązania 

oraz pozytywnych rozwiązań

KROK 1: Analiza  wejścia

 analiza  danych wtórnych 

dotyczących kierunków 

zagospodarowania Golęcina 

 analiza przekazów medialnych                 

i komentarzy do nich 

 analiza wyników głosowania w 

ramach Budżetu Obywatelskiego

 analiza struktury przestrzennej i 

funkcjonalnej  przestrzeni będącej 

przedmiotem konsultacji   

Efekty: 

 stworzenie mapy interesariuszy 

 identyfikacja głównych kierunku 

dyskusji publicznej w mediach 

 Identyfikacja obecnych funkcji  

obszaru  

 zebranie informacji i opinie na temat 

dyskutowanych kierunków rozwoju 

Golęcina  / Rusałki   - plusy  i 

minusy funkcjonujących w 

świadomości publicznej  rozwiązań  

 podczas festynu 

zorganizowanego przez 

„Sportowy Golaj” w ramach 

konsultacji przeprowadzono 

307 wywiadów z jego 

uczestnikami. Zaletą tych 

wywiadów było to, iż były 

prowadzone w przestrzeni  

których konsultacje dotyczyły

Efekty: 

 angażowanie i upodmiotowienie 

głównych interesariuszy 

instytucjonalnych

 spojrzenie na dzielnicę oczami osoby 

przebywającej w przestrzeni i 

poruszającej się w niej 

 Ilościowa walidacja wytypowanych do 

pomiaru i konsultacji kwestii 

Krok 3: Sondaż podczas festynu 

„Sportowy Golaj”
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Kolejne kroki procesu konsultacji przedstawiałby się w następujący sposób:

KROK 7: Debata i warsztaty przyszłości z udziałem  58 mieszkańców oraz  

kluczowych  interesariuszy instytucjonalnych / NGO w roli ekspertów, do których 

można kierować pytania 

 zorganizowano 5 godzinną „Debatę o przyszłości Golęcina/ Rusałki ”  połączoną z 

warsztatami kreatywnymi ( praca w małych grupach  + spotkania plenarne, rozmowy 

z ekspertami) 

 Cel:

o ocena stanu rozwoju Golęcina

o ocena funkcjonujących w dyskursie publicznym kierunków rozwoju   

o zebranie danych nt potrzeb co do kierunków rozwoju Golęcina

o wspólne kreowanie wizji przestrzeni przez uczestników debaty w ramach pracy w 

grupach kreatywnych 

o wspólne modelowanie przestrzeni przy wykorzystaniu dostarczonych planów ( 2 -

3 metrowe wydruki) oraz materiałów pomocniczych   

o prezentacja własnych wizji

o ustalenie rekomendowanych  kierunków rozwoju .   

 udział wzięło:

o 58 mieszkańców zrekrutowanych oraz grupa, która się zgłosiła  na skutek 

zapowiedzi medialnych, plakatów, ogłoszeń,  etc. 

o oraz grono obserwatorów 

Efekty: 

 identyfikacja potrzeb mieszkańców co do funkcjonalnej  roli Golęcina

 identyfikacja pożądanych kierunków rozwoju

 ocena funkcjonujących w dyskursie publicznym kierunków rozwoju  i pomysłów  

 dostarczenie  pomysłów jak powinien wygląda Golęcina w przyszłości – zgodnie z  głównym 

celem projektu  

 angażowanie i upodmiotowienie  mieszkańców  i interesariuszy instytucjonalnych oraz ich 

bezpośredni  dialog

KROK 5: Kawiarenka 

Obywatelska 

 Tematowi zagospodarowania 

Golęcina  i Rusałki poświecono 

spotkania  w ramach 

comiesięcznej  Kawiarenki  

Obywatelskiej 

 Udział wzięło  20 osób 

(głównie powyżej 50 lat)

Efekty: 

 angażowanie i upodmiotowienie  

interesariuszy instytucjonalnych

 każdy z uczestników miał okazję 

do zaprezentowania swoich 

potrzeb oraz do poznania potrzeb 

pozostałych osób. Uczestnicy 

spotkania wspólnie kreowali  

możliwe kierunki rozwiązań oraz 

opracowali  rekomendacje 

dotyczące kierunków rozwoju 

Golęcina / Rusałki 

Krok 6: opracowanie materiałów 

do debaty z mieszkańcami w 

kroku 7

 w porozumieniu z autorami 

obecnie funkcjonujących 

koncepcji rozwoju Golęcina 

oraz instytucji miejskich został  

opracowany materiał nt

obecnego stanu rozwoju 

Golęcina/ Rusałki, jego 

obecnej struktury funkcjonalnej  

oraz dyskutowanych  

kierunków jego rozwoju

Efekty: 

 angażowanie i upodmiotowienie 

głównych interesariuszy 

instytucjonalnych

 przygotowanie materiałów, które 

zostały wykorzystane  w dalszej 

części konsultacji  
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 400 wywiadów 

telefonicznych 

wspomaganych 

komputerowo CATI na 

próbie mieszkańców 

Poznania , próba dobrana 

kwotowo  proporcjonalnie do 

struktury mieszkańców pod 

względem płci i wieku, 

losowanie  z bazy Wydziału 

komunikacji . Zadano jedno 

pytanie dotyczące pomysłu 

powrotu żużla  na Golęcin 

ze względu na to, że był to 

jeden z bardziej  

kontrowersyjnych tematów 

konsultacji  

 aby zaangażować jak 

największą liczbę osób 

i uzyskać maksymalnie 

dużą liczbę pomysłów 

rozwoju Golęcina/ 

Rusałki przy 

wykorzystaniu miejskiej 

platformy 

konsultacyjnej 

przeprowadzono krótką 

ankietę  

 udział wzięło                         

i wypełniło ankietę 

3029 osób 

Metodologia konsultacji  [3]
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Kolejne kroki procesu konsultacji przedstawiały się w następujący sposób:

KROK 9: Sondaż  

telefoniczny CATI

400 opinii

Krok 10:  Przygotowanie 

raportu 

ze wszystkich części 

konsultacji 

 na życzenie 

Zleceniodawcy zostanie 

przygotowana i 

przeprowadzona 

prezentacja wyników dla 

wskazanego gremium 

Krok 11: Przygotowanie                    

i przeprowadzenie 

prezentacji

 w oparciu o zebrany 

materiał ze wszystkich  

części konsultacji   

opracowano raport  

zawierający wnioski                      

i rekomendacje

Efekty: 

 dobra interpretacja materiału z 

konsultacji 

 wypracowanie spójnych 

rekomendacji 

Efekty: 

 Dokument mogący być  

wkładem społecznym” do 

dokumentacji konkursowej 

dotyczącej opracowania 

całościowej koncepcji 

funkcjonalno-przestrzennego 

dla terenu Golęcina

Efekty: 

 komunikacja wyników 

konsultacji

 wzmocnienie procesów 

dialogu społecznego w 

Poznaniu 

 budowa poczucia 

uczestnictwa 

Krok 8: Konsultacje 

internetowe na stronach 

Miasta

3029 opinii 

 207 wywiadów  z osobami 

przemieszczającymi się 

na terenie Golęcina oraz 

w centrum Poznania ( koło 

starego Marych) nt

pożądanych kierunków 

rozwoju Golęcina                       

w specjalnie 

przygotowanych i 

oznakowanych punktach

 wywiad do 10 minut .

Krok 8a: Konsultacje           

w formie sondy ulicznej

207 opinii

Efekty: 

 angażowanie i 

upodmiotowienie obywateli 

 Ilościowa walidacja 

wytypowanych do pomiaru i 

konsultacji kwestii 

Efekty: 

 angażowanie i 

upodmiotowienie obywateli 

 Ilościowa walidacja 

wytypowanych do pomiaru i 

konsultacji kwestii w przestrzeni 

podlegającej konsultacjom   



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

Metodologia konsultacji [4]

8

KROK 4: Warsztaty z interesariuszami  

instytucjonalnymi : 

25 instytucji / 46 osób  

KROK 2: Spacery badawcze i 

etnografia przestrzeni 

11 spacerów badawczych, 

KROK 1: Analiza  wejścia

Analiza  54 tekstów 

Krok 3: Sondaż podczas festynu 

„Sportowy Golaj”

307 wywiadów 

KROK 7: Debata i warsztaty przyszłości 

58 mieszkańców  

KROK 5: Kawiarenka 

Obywatelska 

20 osób 

Krok 6: opracowanie materiałów 

do debaty z mieszkańcami

KROK 9: Sondaż  

telefoniczny CATI

400 opinii

Krok 10:  Przygotowanie 

raportu 

ze wszystkich części 

konsultacji 

Krok 11: Przygotowanie  i 

przeprowadzenie 

prezentacji

Krok 8: Konsultacje 

internetowe na stronach 

Miasta

3029 opinii 

Krok 8a: Konsultacje w 

formie sondy ulicznej

207 opinie

Łącznie:

4 miesiące konsultacji 

zaangażowanie ponad 40 środowisk 

4 074  uczestników 

121 244 opinii   

9 355 zgłoszonych pojedynczych pomysłów na rozwój Golęcina i Rusałki, 

które zostały połączone w 133 platformy pomysłów  o wspólnym zakresie 
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Cały proces konsultacji : 

był  realizowany i nadzorowany przez Rafała Janowicza, niezależnego konsultanta ds. badań i dialogu - wszystkie moduły 

poza tymi, za które odpowiada TNS (poniżej) 

przy współpracy z firmą TNS Polska, która odpowiadała za:

 przeprowadzenie ankiet podczas festynu „Sportowy Golaj”,

 przeprowadzenie ankiet  w ramach sondażu ulicznego,

 rekrutację, obsługę operacyjną „Debaty przyszłości z mieszkańcami”.

 Zleceniodawca odpowiadał za:

 zebranie ankiet w ramach konsultacji internetowych,.

 przeprowadzeni sondażu telefonicznego CATI.

 Proces konsultacji trwał od maja do sierpnia 2014 roku. 

Wykonawcy
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II. KONTEKST I CHARAKTERYSTYKA 

OBSZARU PODDANEGO KONSULTACJOM 

10
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Przedmiot konsultacji społecznych

„Golęcin … to prawdziwy diament. Trzeba jednak go oszlifować, by 

zyskał na wartości i blasku. Pytanie brzmi: Jaki nadać mu kształt? Czy 

ma stać się lekkoatletyczną Maltą bis? A może parkiem tenisowym? 

Bardziej terenem rekreacyjnym czy sportowym? 

Jak połączyć komercję z ideą ogólnodostępnego obiektu?” *

11

*Głos Wielkopolski; 2014-04-14; Bogna Kisiel; Golęcin naszych marzeń. Jaki najlepszy pomysł na to miejsce?
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Konsultacje dotyczyły obszaru Golęcina i Rusałki

Golęcin i Rusałka to część Poznania leżąca w obrębie osiedla Sołacz. Teren Golęcina pokrywają w znakomitej

większości lasy. Oprócz lasów na terenie Golęcina znajdują się: jezioro Rusałka, Lasek Golęciński, Strumień Golęciński,

plaża nad jeziorem Rusałka wraz z bazą sprzętu wodnego i boiska, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana

Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wraz z Ogrodem Dendrologicznym,

Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu, Fort VIa Twierdzy Poznań, pomnik Józefa Rivolego w Poznaniu, pomnik ofiar

Fortu VII nad Rusałką w Poznaniu (południowy brzeg), grupa drzew zabytkowych przy ul. Golęcińskiej.

Na Golęcinie znajdują się tereny obiektów sportowych, które na początku 2014 roku Miasto Poznań na mocy

porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim przejęło od policji (w formie darowizny). W skład tych obiektów wchodzą 23

hektary gruntu, 64 budynki, kilka obiektów sportowych - stadion żużlowy i lekkoatletyczny, korty tenisowe, hotel Olimp, baseny

rybne – wszystko w złym stanie technicznym. Od lutego 2014 roku obiektami tymi zarządza Poznański Ośrodek Sportu

i Rekreacji (POSiR), który porządkuje teren i rozpoczyna realizację projektu "Sportowy Golaj", który ma tutaj powstać w ramach

budżetu obywatelskiego. Za 3,5 mln przewiduje się modernizację toru żużlowego, boiska do futbolu amerykańskiego, budowę

torów rowerowych. Przejęte obiekty graniczą bezpośrednio z terenami zielonymi nad Jeziorem Rusałka i znajdują się

w przestrzeni tzw. Zielonego Klina Zieleni.

Tereny Golęcina i Rusałki łącząc się terenami wokół jeziora Strzeszyńskiego i Kierskiego stanowią jedno

z najważniejszych miejsc wypoczynku letniego i weekendowego mieszkańców Poznania (związane z jeziorem Rusałka i

lasami komunalnymi). Na Golęcinie swój początek ma szlak turystyczny zielony szlak turystyczny Golęcin –

Krzyżowniki.

12
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Sposób zagospodarowania terenów Golęcina i Rusałki może mieć wpływ na jakość

życia ok. 255 tys. mieszkańców Poznania oraz wybranych gmin przyległych.

Będące przedmiotem konsultacji terenu Golęcina

i Rusałki znajdują się na poznańskim Osiedlu

Sołacz, które bezpośrednio graniczy

z osiedlami: Stare Winogrady, Winiary,

Podolany, Strzeszyn, Krzyżówniki –

Smochowice, Wola, Ogrody, Jeżyce, które są

zamieszkiwane łącznie przez ok. 111 tys.

ludności , czyli 21% ogółu poznaniaków. Należy

jednak pamiętać, że do tej liczby należy dodać

przyjezdnych (uczących się/ studiujących/

pracujących), których liczbę szacuje na ponad 100

tys., których część wynajmuje mieszkania na

terenie dzielnic sąsiadujących z terenami Golęcina

i Rusałki (szacunkowo ok. 20 tys.).

Ponadto przeprowadzone badania pokazują, że

Golęcin i Rusałkę odwiedza okazjonalnie

przynajmniej 27% ogółu mieszkańców

pozostałych dzielnic Poznania, czyli ok. 135 tys.

(mieszkańcy + mieszkający czasowo)

Łącznie więc sposób zagospodarowania

terenów poddawanych konsultacjom może

mieść wpływ na jakość życia ok. 250 tys.

mieszkańców Poznania.

13
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Konsultacje dotyczyły obszaru Golęcina i Rusałki - czyli terenów zapisanych w „Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania” jako tereny zielone

z funkcjami sportu i rekreacji

Konsultacje społeczne dotyczyły szeroko pojętych terenów zielonych Golęcina i Rusałki, które zgodnie ze „Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania” opisane jako tereny zielone z funkcjami sportu

i rekreacji (bliższe informacje w prezentacji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – w załączniku).

14
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Należy pamiętać, że obszar Golęcina i Rusałki jest częścią Zachodniego Klina Zieleni 

15
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Ważnym elementem konsultacji było przeznaczenie terenu  obiektów sportowych 

przejętych na początku 2014 roku przez Miasto Poznań na mocy porozumienia                           

z Wojewodą Wielkopolskim.   

16

Treny przejęto od policji (w formie darowizny). W ich skład wchodzą 23 hektary gruntu, 64 budynki, kilka obiektów 

sportowych - stadion żużlowy i lekkoatletyczny, korty tenisowe, hotel Olimp, baseny rybne – wszystko w złym stanie 

technicznym (charakterystyka stanu terenu obiektów w prezentacji POSIR w załączniku). 
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1. W konsultacjach wzięło udział:

 ponad 40 grup interesariuszy, które w trakcie trwania konsultacji zaczęły się konsolidować i tworzyć większe 

grupy o wspólnych  interesach  (zaobserwowano konsolidację środowiska lekkoatletycznego; nawiązanie współpracy 

między przedstawicielami Rad Osiedli oraz między Radami Osiedli a  stowarzyszeniami sportowymi i uczelniami; 

ściślejszą współpracę między poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta i spółkami miejskimi będącymi interesariuszami 

procesu oraz Radą Miasta i jej komisjami)   

 ponad 4 tys. osób.

2. Zebrano od uczestników konsultacji

 121 tys. opinii na temat kierunków zagospodarowania terenów Golęcina i Rusałki,

 ponad 9 tys.  pojedynczych pomysłów na rozwój Golęcina i Rusałki, które zostały połączone w 133 platformy 

pomysłów  o wspólnym zakresie.

3.  Konsultacje wzbudziły zainteresowanie mediów, które pisały o ich przebiegu oraz włączyły się do debaty publicznej    

na temat zagospodarowania Golęcina i Rusałki.  

4. Tereny Golęcina i Rusałki kojarzą się głównie z wypoczynkiem i rekreacją, jeziorem i plażowaniem, terenami 

zielonymi, ciszą i spokojem, różnymi sportami oraz stadionami. 

5. Uczestnicy konsultacji najczęściej postrzegają Golęcin i Rusałkę, jako tereny dość dobrze znane Poznaniakom,              

z których chętnie oni korzystają oraz mające znaczny potencjał rozwoju, ale z których są średnio dumni.

6. Głównymi atutami terenów Golęcina i Rusałki są:  przyroda (zieleń, lasy,  woda – jezioro, natura, park) piękny 

krajobrazowo teren i duża przestrzeń oraz cisza i spokój pozwalające na odpoczynek oraz  infrastruktura ułatwiająca 

wypoczynek. 

7. Głównymi powodami odwiedzania Golęcina i Rusałki są: wypoczynek i rekreacja, spacery, jazda na rowerze, 

bieganie oraz spotkania rodzinne i w gronie przyjaciół oraz uprawianie sportu (amatorsko  i profesjonalnie). Ponadto 

dla części uczestników konsultacji  jest to przestrzeń zamieszkania, pracy lub drogi do pracy/ szkoły, na uczelnię.
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8. Zdecydowana większość uczestników konsultacji oczekuje zachowania naturalnego charakteru terenów Golęcina                 

i Rusałki. Przy tym:  

 część obiektów sportowych na Golęcinie powinna mieć charakter parku sportowego z dużą ilością zieleni, 

 część terenów w bezpośrednim sąsiedztwie nad jeziorem, stawami  oraz głównych szlaków komunikacyjnych (w tym 

pozwalających dotrzeć nad Rusałkę i na Golęcin) powinna mieć  charakter parkowy

 część terenów leśnych od strony Strzeszyna i ulicy Lutyckiej oraz pas zieleni od strony Jeżyc powinny mieć charakter leśny

charakter leśny

charakter leśny

charakter parkowo leśny

charakter 

parkowo leśny

charakter 

parkowo leśny

charakter leśny

charakter parku 

sportowego
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9. Planując zagospodarowanie terenów  Golęcina i Rusałki należy zwrócić uwagę, że  są one częścią większej całości. 

W tym jako: część Zachodniego Klina Zieleni, jako oś szlaku turystycznego od Poznania (start w Parku Wodziczki) do 

Kiekrza lub nad jezioro Strzeszyńskie, które powinny być szlakami rowerowymi i pieszymi z dobrą infrastrukturą               

i oznakowaniem. 
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9. Uczestnicy konsultacji dobrze ocenili łatwość dotarcia na Golęcin / i nad Rusałkę rowerem. Słabiej oceniono ogólną

atrakcyjność, łatwość dotarcia pieszo, ilość ścieżek do spacerów, łatwość dojazdu samochodem i komunikacją

miejską. Słabo oceniono poczucie bezpieczeństwa, ilość i jakość parkingów oraz czytelność i jakość oznakowania –

w tych kwestiach oczekiwana jest poprawa obecnego stanu.

10. Pilnej poprawy wymaga infrastruktura sanitarna i higieniczna, infrastruktura do uprawiania sportu amatorskiego,

czystość i stan utrzymania terenu, ilość miejsc do siedzenia/ wypoczynku, infrastruktura gastronomiczna oraz ilość

wydarzeń sportowych i kulturalnych. Należy także zadbać o lepszą promocję terenów Golęcina / Rusałki jako

atrakcyjnych terenów sportowo / rekreacyjnych.

11. Uczestnicy konsultacji nie najlepiej ocenili „poczucie bezpieczeństwa” na terenie Golęcin i nad Rusałką – 37%

badanych oceniło je „średnio”, a 19% „źle” lub „bardzo źle”, natomiast „dobrze” lub „bardzo dobrze” oceniło je 42%

uczestników konsultacji. W efekcie postulowano lepsze oświetlenie głównych ciągów komunikacyjnych i założenie

monitoringu wzdłuż nich oraz zwiększenie liczby patroli policyjnych i straży miejskiej (szczególnie w godzinach

porannych i wieczornych).

12. Wg uczestników różnych części konsultacji, w tym warsztatów z mieszkańcami oraz interesariuszami 

instytucjonalnymi na Golęcinie  i nad Rusałką brakuje:  podstawowej infrastruktury higienicznej, podstawowej infrastruktury 

wypoczynku,, poprawy stanu ścieżek, dróg na terenie, szatni,  przebieralni  o różnych funkcjach,  pryszniców, dobrze 

urządzonych plaż, miejsc dla dzieci, infrastruktury dla rowerów, ogólnodostępnej infrastruktury sportu, zróżnicowanych punktów 

gastronomicznych, miejsc spotkań towarzyskich i rodzinnych, dobrej dostępności komunikacyjnej – samochodem, pieszo, 

rowerem, komunikacją miejską, koleją, parkingów, oznaczenia tras, map terenu w wielu miejscach, aby można się było odnaleźć, 

miejsc dla psów, infrastruktury dla wędkarzy, organizacji kameralnych imprez kulturalnych innych atrakcji,  szacunku dla 

przyrody, zwierząt i roślin, miejsc przyjaznych osobom starszym i  dostosowania obiektów do potrzeb niepełnosprawnych, 

dobrego gospodarza. Tego typu infrastrukturę należy sukcesywnie poprawiać i rozbudowywać.  
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13. Poważnego rozważenia zdaniem uczestników konsultacji wymaga kwestia stworzenia drogi dojazdowej od strony

ul. Niestachowskie szczególnie w kontekście planów zagospodarowania terenów wokół basenów rybnych oraz

zniszczonego stadionu oraz poprawa stanu i bezpieczeństwa pozostałych dróg dotarcie na teren Golęcina i Rusałki
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Podsumowanie i główne wnioski [4] 

14. Ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa dotarcia do terenów zielonych nad jeziorem Rusałka byłoby

stworzenie kładek pieszo - rowerowych nad ulica Lutycką
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15. Oczekiwane jest stworzenie kompleksowej organizacji infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego oraz systemu

parkingów na obrzeżach terenu
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16.  Wg uczestników konsultacji przejęte  tereny będą służyły zarówno rozwojowi  sportu i rekreacji  różnych grup 

mieszkańców, jak i rozwojowi sportu profesjonalnego. Uczestnicy konsultacji (w tym warsztatów kreatywnych                    

z udziałem mieszkańców  i interesariuszy instytucjonalnych) wskazywali, że  na terenie  Golęcia przejętym przez Miasto 

Poznań należy:
 stworzyć infrastrukturę zarówno do uprawiania sportu profesjonalnego, amatorskiego oraz rekreacji

 zadbać o to, aby teren był otwarty a zlokalizowane  tam obiekty  sportowe były ogólnodostępne, bezpłatne oraz płatne 

(przychody z nich powinny finansować  funkcjonowanie bezpłatnych oraz części deficytowych dyscyplin sportu wymagających 

dofinansowania)  

 zachować naturalny charakter obiektu, zieleń , unikać dużych obiektów  oraz infrastruktury i sportów         

 odbudować / rozbudować stadion lekkoatletyczny wraz z trybunami, oświetleniem  i towarzyszącą infrastrukturą sanitarną 

(szatnie, prysznice dla zawodników),. Stadion powinien być dostępny zarówno dla sportu profesjonalnego, studenckiego , szkolnego i dla 

chętnych chcących amatorsko uprawiać lekką atletykę,

 zbudować  halę lekkoatletyczną lub wielofunkcyjną o ile uda się pozyskać środki zewnętrzne (przynajmniej częściowo spoza budżetu 

miasta), 

 zrewitalizować i rozbudować infrastrukturę do uprawiania tenisa, w tym: 

 część płatną:  korty odkryte, korty w hali, 

 część bezpłatną: kort bezpłatny, ścianki do tenisa, 

 infrastrukturę towarzyszącą.    

 zbudować wielofunkcyjne boiska odkryte i w hali  do gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) - część 

ogólnodostępna i bezpłatna lub dostępna po cenach preferencyjnych dla mieszkańców przyległych dzielnic, szkół, a część pod wynajem 

(aby utrzymywały część ogólnodostępne)

 zbudować średniej wielkości basen kryty i odkryty (w miejscu basenów rybnych)  wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 bazę sanitarno - treningową dla osób uprawiających sport i rekreację na terenach Golęcina i Rusałki (WC, prysznice, szatnie, 

przebieralnie) 

 stworzyć ośrodek rehabilitacyjny, centrum rehabilitacji i odnowy, medycyny sportu  oraz dla ludzi starszych. W tym ośrodku 

mógłby działać punkt medyczny dla osób potrzebujących pomocy w trakcie uprawiani sportu i rekreacji na terenie Golęcina i Rusałki.   

 ewentualnie zbudować SPA / centrum odnowy biologicznej (które mogło by w części finansować ośrodek rehabilitacji) 

 zaplecze gastronomiczne – całoroczne,  w tym  w pierwszej kolejności punkty / punkt małej gastronomii, a jeżeli będzie 

zapotrzebowanie  restaurację

 niewielki obiekt hotelowy ( przede wszystkim z myślą o sportowcach , ale ogólnodostępny) 

 duży parking (500 samochodów) dla korzystających z terenów Golęcina i Rusałki wraz z dojazdem od ulicy Niestachowskiej,

 stworzyć centrum dla  rowerzystów  korzystających z terenów Golęcina i Rusałki ( parking dla rowerów, punkt naprawy 

rowerów,  tor do jazdy terenowej)
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 zbudować ogólnodostępne: ściankę do wspinaczki, siłownię na wolnym powietrzu, ławki na całym terenie, stoły do ping

ponga, ścieżki aktywnej rekreacji, zimą małe lodowisko,

 stworzyć wypożyczalnię sprzętu sportowego do sportów letnich i zimowych (rowerów, nart, rolek, kijków, łyżew),

wypożyczalnię rowerów,

 najwięcej kontrowersji wzbudzała kwestia zagospodarowania stadionu wielofunkcyjnego z płytą boiska i torem żużlowym

 część uczestników konsultacji postulowała reaktywację żużla na Golęcinie na tym obiekcie, zgodnie z założeniami projektu

Sportowy Golaj oraz rozwoju futbolu amerykańskiego i kolarstwa grawitacyjnego,

 część protestowała przeciwko obecności żużla na Golęcinie, uzasadniając to obawą przed nadmiernym hałasem i jego

negatywnym wpływem na jakość życia mieszkańców okolicznych osiedli oraz środowisko przyrodnicze (postulowano zrobienie

rzetelnych badań akustycznych i odziaływania na środowisko będących warunkiem dopuszczenia żużla na Golęcinie)

 część uczestników konsultacji odrzucała bezwzględnie obecność żużla i postulowała stworzenie stadionu wielofunkcyjnego

(lekka atletyka, sporty zespołowe, + eventy) lub wyłącznie drugiego treningowego stadionu lekkoatletycznego

 ponadto okazjonalnie pojawiały się pomysły: stworzenia Centrum triatlonu, górek, krótkich torów saneczkowych, hali

sportów walki, skatepark.

Należy zwrócić uwagę na to, że w dyskusji wokół sposobu zagospodarowania terenów Golęcina ścierają się różne

koncepcje:

 koncepcja Sportowy Golaj„ która została przyjęta w ramach Budżetu Obywatelskiego (jest realizowana w 2014 roku). Projekt ten

koncentruje się na części Golęcina (stadion żużlowy i wielofunkcyjny dla futbolu amerykańskiego oraz kolarstwo

grawitacyjne) i nie obejmuj znacznej części terenów na Golęcinie i Rusałki,

 „Park Tenisowy Olimpia” – koncepcja ta koncentruje się na części Golęcina i nie obejmuj terenów Rusałki. Złożeniem jest

powierzenie w zarządzanie części obiektów i gruntów na Golęcinie na zasadzie kompetencji. Koncepcja ta przewiduje utworzenie

czterech kompleksów: sportowego (m.in. korty, hale tenisowe, boisko), rehabilitacji i odnowy biologicznej (kryta pływalnia,

fitness, SPA, siłownia), hotel sportowy z częścią usługową; część otwarta ze sportami rekreacyjnymi (np. mini golf, plac

zabaw, boiska do siatkówki). Część usług byłaby płatana, a część bezpłatna. Ten pomysł obejmuje tylko część Golęcina, na

pozostałej miałyby funkcjonować żużel i lekkoatletyka za którą autorzy koncepcji nie chcą odpowiadać .
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Przejęte tereny powinny służyć zarówno rozwojowi  sportu i rekreacji  różnych grup mieszkańców, jak i rozwojowi 

sportu profesjonalnego. 
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 koncepcja AZS i Towarzystwo Sportowe Olimpia „Park Sportowy Golęcin”, zakłada stworzenie na terenach Golęcina

otwartego dla każdego ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Wg tej koncepcji powstałby ośrodek szkolenia sportowego -

lekkoatletycznego i tenisowego. Znalazłoby się też miejsce na piłkę nożną, sporty walki, szermierkę czy rugby. Całość

obejmowałaby: Studenckie Centrum Sportowe z ofertą sportową dla każdego studenta; Sportowy Uniwersytet Trzeciego Wieku

z ofertą rekreacyjno-społeczną dla seniorów; Akademię Małego Mistrza z ofertą zajęć ruchowych dla dzieci przedszkolnych

i wczesnoszkolnych; Sportowe Centrum Biznesowe z ofertą dla podmiotów biznesowych: ligi firmowe, wynajem powierzchni

użytkowej, organizacja eventów sportowych i innych akcji na zlecenie podmiotów biznesowych. Całość oparta miała b y być o ideę

klubu sportowego –utrzymywanego ze składek członków, dotacji celowych, zdań zleconych przez miasto oraz działalności

komercyjnej. Koncepcja ta nie obejmuje zagospodarowania terenów na Rusałce.

 w trakcie konsultacji własny, kompleksowy pomysł na zagospodarowanie terenów Golęcina i Rusałki przedstawiły

wspólnie Rady 7 Osiedli (Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany, Smochowice - Krzyżowniki, Kiekrz) pod nazwą

System Rekreacyjno - Sportowy Golęcin - Rusałka (dalej SRSGR). Autorzy tej koncepcji wskazują 4 priorytety, które powinny

towarzyszyć zagospodarowaniu Golęcina i Rusałki: priorytet pierwszy (P1): odtworzenie przebiegu Bogdanki; priorytet drugi (P2):

ochrona i poprawa czystości wody jeziora Rusałka; priorytet trzeci (P3): ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie

naturalnych elementów środowiska, poprzez realizację koncepcji „lasu w mieście”; priorytet czwarty (P4): ochrona przed

hałasem ( w tym wykluczenie żużla i sportów motorowodnych) . Proponowane w SRSGR rozwiązania są dużej mierze zbieżne

z propozycję „Park Sportowy Golęcin”. Jest to charakterystyka potrzeb i obaw przedstawicieli Rad Osiedli w dużej mierze zbieżna

z wynikami całych konsultacji. Wg tej koncepcji Miasto Poznań powinno na zasadzie transparentnego przetargu wybrać

wiarygodnych i kompetentnych zarządców poszczególnych obiektów / i terenów na zasadzie negocjowania jak najbardziej

korzystnych społecznie umów (zapewnienie jak największej ilości ogólnie dostępnych świadczeń, szeroka dostępność

i samofinansowanie, tak aby miasto nie było obciążone finansowaniem Golęcina i Rusałki, a w sytuacji ewentualnego

współfinansowania inwestycji powinno partycypować w korzyściach finansowych).
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17. Najwięcej kontrowersji w procesie konsultacji budziła „kwestia obawy przed nadmiernym hałasem generowanym
przez powrót żużla na Golęcin i ewentualnie inne sporty motorowe.
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a. zależnie od tego wyniki jakiej części konsultacji analizujemy widzimy, że powrót żużla na Golęcin ma swoich zwolenników,

których odsetek oscyluje między 26,1% (sondaż uliczny), a 72% (sondaż telefoniczny wśród ogółu Poznaniaków - klientów

wydziału komunikacji).

b. z sondażu telefonicznego na próbie 400 mieszkańców Poznania (dobranych kwotowo z bazy klientów Wydziału Komunikacji -

struktura próby zbieżna pod względem płci i wieku ze strukturą mieszkańców miasta Poznani) wynika, że pomysł powrotu żużla na

Golęcin popiera 72,4% badanych. Uczestnicy tego badania , którzy odpowiadali na pytanie które brzmiało:

Na początku tego roku Miasto Poznań przejęło tereny sportowo rekreacyjne na Golęcinie. Jednym z pomysłów na zagospodarowanie

części tych terenów jest organizowanie tam -tak jak przed laty- zawodów żużlowych. Co Pan\Pani sądzi o pomyśle powrotu żużla na

poznański Golęcin?

Struktura odpowiedzi była następująca:

 bardzo podoba się 50,4% badanych

 raczej podoba się 22,0% badanych

 raczej się nie podoba 3,5% badanych

 zdecydowanie się nie podoba 6,9% badanych

 ponadto 16,9% badanych nie miało na ten temat sprecyzowanego zdania i udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”

 w tym miejscu należy postawić hipotezę, że odsetek zwolenników pomysłu powrotu żużla na Golęcin może być

w omawianym sondażu zawyżony, bowiem badanie było prowadzone na osobach zmotoryzowanych ( mogących mieć

wyższe preferencje wobec sportów motorowych) .

c. biorąc pod uwagę fakt, że struktura próby sondażu ulicznego odpowiadała strukturze populacji mieszkańców miasta

Poznania należy przyjąć, że co czwarty mieszkaniec Poznania jest zwolennikiem obecności żużla na Golęcinie. Należy jednak

zwrócić uwagę na to, że poparcie to może spaść, kiedy mieszkańcom zostanie uświadomione potencjalne zagrożenie hałasem.
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d. zwolennicy żużla na Golęcinie są zarówno wśród osób mieszkających na Golęcinie, jak i wśród mieszkańców dzielnic

przylegających do Golęcina i Rusałki – pokazują to wyniki sondaży ulicznego zamieszczone poniżej.

29

Uwaga: wyniki dla małych grup pomiaru dla próby 206 są obarczone błędem statystycznym +/- 6,8%, a dla grup mniejszych odpowiednio: N= 85 – błąd +/- 9,2%; N= 

122 – błąd +/- 7,7%; N= 22 – błąd +/- 17,3%; N= 13 – błąd +/- 21,7%; N= 73 – błąd +/- 9,9%; N= 129 – błąd +/- 7,5%; N= 82 – błąd +/- 9,3%; N= 9– błąd +/- 25,0%

P. Proszę wskazać do 8 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury, które powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki                                

w Poznaniu. Wyniki sondażu ulicznego, całkowita próba 206 mieszkańców Poznania 
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e. wśród uczestników konsultacji byli także przeciwnicy „głośnych sportów” motorowych – w tym żużla na Golęcin, sportów

motorowodnych na Rusałce lub w jej okolicach.

30

We wspólnej koncepcji zagospodarowania Golęcina i Rusałki złożonej w ramach konsultacji przez przedstawicieli 7 Rad

Osiedli (Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany, Smochowice - Krzyżowniki, Kiekrz) jednym z czterech kluczowych

priorytetów jest „ochrona przed hałasem”. Przedstawiciele Rad Osiedli postulują, że należy sprawdzić wpływ ewentualnych

zawodów żużlowych na środowisko przyrodnicze oraz warunki codziennego wypoczynku dla mieszkańców na terenie wokół

Rusałki i Golęcina.

Autorzy tego opracowania rekomendują unikanie na terenach Golęcina i Rusałki elementów zagospodarowania powodujących

hałas. W swoim opracowaniu umieścili wyniki ekspertyzy akustycznej wskazując, że istniej poważne zagrożenie

przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w przypadku organizacji zawodów żużlowych oraz treningów tej dyscypliny

sportu na Golęcinie. Ponadto wnioskowali o przeprowadzenie badania poziomu hałasu jaki powodować będzie ewentualne

„funkcjonowanie żużla na Golęcinie.

Podobne obawy zgłaszano w trakcie:

 warsztatów z interesariuszami instytucjonalnymi (w tym przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

Poznania; przedstawiciele lekkoatletycznych związków sportowych, przedstawiciele Rad Osiedli),

 warsztatów z udziałem mieszkańców,

 w ramach „Kawiarenki obywatelskiej”,

 w trakcie sondażu ulicznego - spośród 207 uczestników sondażu 32,9% wskazało sporty motorowe jako takie , które nie

powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki ze względu na obawę nadmiernej hałaśliwości. W tym na żużel

wskazało 12,6% , sporty motorowe ogólnie 6,8% , quady 5,3% , głośne sporty 5,3%, gokarty 15, sporty motorowodne 1%.
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f. 12,6% uczestników sondażu ulicznego proszonych o wskazanie rodzajów aktywności/infrastruktury, które nie powinny być

rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu – wskazało, że nie należy rozwijać na Golęcinie żużla . Odsetek ten jest różny

w poszczególnych podgrupach badanych

31

Uwaga: wyniki dla małych grup pomiaru dla próby 206 są obarczone błędem statystycznym +/- 6,8%, a dla grup mniejszych odpowiednio: N= 85 – błąd +/- 9,2%; N= 

122 – błąd +/- 7,7%; N= 22 – błąd +/- 17,3%; N= 13 – błąd +/- 21,7%; N= 73 – błąd +/- 9,9%; N= 129 – błąd +/- 7,5%; N= 82 – błąd +/- 9,3%; N= 9– błąd +/- 25,0%

P. A czy są A czy są jakieś rodzaje aktywności/infrastruktury, które nie powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu??, całkowita 

próba 206 mieszkańców Poznania 

Podsumowanie i główne wnioski [13] 



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

18. Uczestnicy konsultacji oczekiwali znaczącego polepszenia stanu plaż nad Rusałką. Jednak swoje oczekiwania, co
do różnych plaż w zależności od grupy definiowali w różny sposób.

32

Uczestnicy konsultacji w zależności od tego, o której plaży mówili mieli wobec niej inne oczekiwania. W efekcie można by 

powiedzieć, że uczestnicy konsultacji oczekują stworzenia nad Rusałką 3 typów plaż, z których wszystkie spełniają pewne 

podstawowe kryteria: mają miejsce do opalania/ plażowania;  w części dobrze nasłonecznione;  mają dostęp do czystej wody 

pozwalającej na pływanie. Różnią się one jednak infrastrukturą:   

Typ I „Proste minimum”, to plaża po części dzika, 

 teren otwarty,

 dostępna dla wszystkich,

 w formie skoszonej łąki, lub polany / małych polan, 

 częściej cicha i spokojniejsza niż pozostałe typy plaże (szczególnie kiedy są to małe polany nad wodą)  

 z dojściem do wody w formie małej plaży pozwalającej na pływanie 

 na której zapewnione jest podstawowe minimum sanitarne: toalety; kosze na śmieci;

 bez ratownika, 

Typ II „Plaża z pewnymi udogodnieniami”, to plaża zorganizowana   

 teren otwarty,

 dostępny dla wszystkich, 

 w formie skoszonej łąki, lub polany / małych polan,

 z dojściem do wody w formie większej plaży, 

 z drewnianym pomostem,

 na której zapewnione jest podstawowe minimum sanitarne: toalety, kosze na śmieci,

oraz pewne udogodnia: szatnie prysznice, przebieralnie; ławki i stoliki; plac zabaw; punkt czerpania wody; kiosk – małej 

gastronomii; stojaki na rowery; miejsce na piknik i spotkania ze znajomym oraz rodzinna,

 monitoring/ oświetlenie

 bez ratownika
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Typ III „Kompletne nowoczesne centrum wypoczynku i sportów wodnych dla ludzi w różnym wiek”, to plaża, która 

zapewnia: 
 dostęp dla wszystkich,

 ale  część atrakcji jest płatna, 

 o zróżnicowanej dużej przestrzeni, formie dużej plaży piaszczystej  oraz dodatkowo skoszonych małych polan, stref zacieniony i 

słonecznych, o nowoczesnym wyglądzie, 

 z dojściem do wody w formie czystej, dużej piaszczystej plaży,  pozwalającej na pływanie, w wydzielonymi częściami dla różnych 

poziomów zaawansowania,  w tym  osobne części dla dzieci w różnym wieku 

 z drewnianymi pomostami w części dla pływających i opalających się 

 ze zjeżdżalniami,

 z ratownikiem, 

 z basenem dla dorosłych oraz basenikiem dla maluchów / dla małych dzieci nie umiejących pływać [basen 25 m2]

 z przystanią sportów wodnych, szkółką  oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego,

 z wypożyczalnią sprzętu sportowego i rowerów, oraz leżaków, koszy, parawanów, etc.  

 ze stołami do ping - ponga,

 ze stolikami do szachów/ warcabów,   

 na której zapewnione jest podstawowe minimum sanitarne: toalety; kosze na śmieci,

 oraz pewne udogodnia: szatnie prysznice, przebieranie, ławki i stoliki, place zabaw, punkt czerpania wody 

 z miejscami na pikniki; spotkania ze znajomym  i rodziną; z miejscami na grilla/ kuchniami plenerowymi;

 z infrastrukturą aktywnego wypoczynku: siłownia zewnętrzna; boisko do siatkówki/ koszykówki/ piłki nożnej; boisko do badmintona; 

bulodrom, 

 z punktem medycznym,

 z rozwiniętym zapleczem gastronomicznym: zarówno kioski – małej gastronomii; jak i kawiarenki oraz restauracja, kawiarnia 450 m2;

 ze stojakami na rowery  i  parkingiem dla minimum 100 rowerów,

 z dużym zapleczem parkingowym,

 z polem namiotowy/ campingowe  (odgrodzonym i płatnym);

 z przestrzenią zaprojektowaną tak aby mogli z niej korzystać niepełnosprawni i starsi, 

 codziennie sprzątana,

 bezpieczna nawet wieczorem i nocą,  z monitoringiem / oświetlona, z ochroną. 
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18. Uczestnicy konsultacji sugerowali, aby jako jedną z atrakcji terenu wykorzystać rzeczkę Bogdankę, odkryć ją na

odcinku gdzie jest ona zakryta oraz zagospodarować wzdłuż całego biegu organizując szlak turystyki pieszej

i rowerowej

35

szlak Bogdanki 
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19. Wg uczestników różnych części konsultacji (w tym warsztatów z mieszkańcami oraz interesariuszami 

instytucjonalnymi, sondażu internetowego, sondy ulicznej) na Golęcinie  i nad Rusałką należy zadbać o: : 

poprawę podstawowej infrastruktury higienicznej: 

 WC,  toalety na całym terenie Golęcina Rusałki (w tym dostępnych dla niepełnosprawnych)

 oczyszczenie terenu i dbałości o porządek

kosze / śmietniki  (małe i duże) 

stałe sprzątanie terenu  

zapewnia miejskich czerpni wody dla korzystających z terenów Golęcina i Rusałki w kilku punktach 

poprawę stanu bezpieczeństwa 

 zainstalować monitoring poprawiający bezpieczeństwo wzdłuż ścieżek wokół jeziora i na głównych ciągach 

komunikacyjnych na terenie 

 zamontować oświetlenie na terenie obiektów sportowych i tras dojścia do nich  

 zamontować oświetlenia wzdłuż ścieżek wokół jeziora i na głównych ciągach komunikacyjnych na terenie ( w tej kwestii 

uczestnicy konsultacji byli podzieleni),  

zbudowanie podstawowej infrastruktury wypoczynku (w oparciu o tanie, naturalne surowce) 

 ławki stacjonarne i przenośne

 stałe stoliki co jakiś czas, aby można było przysiąść, np. marmurowe  z szachownicą

poprawę stanu ścieżek i dróg na terenie

 o ile to możliwe i nie zakłóci naturalnego charakteru terenów rozdzielić komunikację pieszą, biegową i  rowerową

 naprawić drogi 

stworzenie szatni,  przebieralni  i pryszniców (dla sportowców, dla plażowiczów. dla biegaczy, rowerzystów,  dla matek z 

dziećmi, etc.) 

stworzenie  zróżnicowanej ofertę punktów gastronomicznych (punkty taniej gastronomii, odrębnie z alkoholem i bez 

alkoholu, niedrogich rodzinnych, bez piwa; małe kawiarenki; punktu ze zdrową żywnością; lodziarni; może przyzwoitej 

restauracji w planowanym hotelu)

36
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 stworzenie miejsc spotkań towarzyskich i rodzinnych (ławek piknikowych z zadaszeniem; ogólnodostępnych miejsc 

na grilla; miejsc na ognisko z przygotowanym drewnem; miejsca gdzie legalnie można się napić alkoholu  „ pięknych 

okolicznościach przyrody”)

 poprawę  dostępności komunikacyjnej (samochodem, pieszo, rowerem, komunikacją miejską, koleją):    

 lepszy dojazd z różnych części Poznania komunikacją miejską (np. z Dębca), 

 polepszenia bezpieczeństwa  w przejściach prowadzących na teren Golęcina i Rusałki  (istniejące przejścia są 

niebezpieczne)

 budowę podjazdów dla niepełnosprawnych i rodziców z wózkami   

 rozbudowę parkingów na obrzeżach terenu tak, aby były pojemne (samochodowych na obrzeżach terenów zielonych 

umożliwiających korzystanie z tych terenów oraz stojaków rowerowych i parkingów dla rowerów na całym terenie)  

 oznaczenie tras, map terenu w wielu miejscach, aby można się było odnaleźć

 organizację kameralnych imprez kulturalnych (małych, kameralnych koncertów; kameralnej sceny koncertowej; kina 

letniego)

 budowanie ( o ile będą środki lub inwestorzy)  atrakcji takich jak: park linowy, wieża widokowa, ścieżki naukowo 

dydaktycznych (uwidocznić pomniki), inne atrakcje ogólnodostępne.

 szacunek dla przyrody, zwierząt i roślin: 

 czystość  wody w jeziorze (likwidacja miejsc zrzutu wód opadowych i ścieków, oczyszczenie jeziora)

 zabezpieczenia przeznaczenia terenu  na cele przyrody i rekreacji w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  (niedopuszczenie/ ograniczenie funkcji mieszkaniowym na tym terenie) 

 ochronę gatunków chronionych

 wytyczanie naturalnych szlaków – bez ingerencji człowieka / w pełni naturalnych  

37
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19. Opracowując koncepcje zagospodarowania terenów Golęcina i Rusałki należy uwzględnić potrzeby różnych grup 

i zadbać o stworzenie dla nich określonej infrastruktury  i aktywności, w tym szczególnie:

38
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Grupy interesariuszy Dedykowane  udogodnienia , infrastruktura , rodzaje aktywności  

a.
rodziny z dziećmi w różnym 

wieku 

trasy spacerowe, place zabaw ( w tym edukacyjne), zamykane piaskownice dla dzieci (aby były czyste),  

małe i wielofunkcyjne  boiska do gier i zabaw, małe polany piknikowe, miejsca na grila, kąpieliska, pływalnia, 

trasy rowerowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego i do sportów wodnych, festyny dla rodzin  

b. matki z małymi dziećmi

trasy spacerowe utwardzone,  aby można było wygodnie jeździć  wózkiem - bez barier architektonicznych; 

toalety przystosowane do małych dzieci z przewijakiem;  miejsca do karmienia, basen dla małych dzieci –

rodziców z małymi dziećmi na kąpielisku nad Rusałką, zamykane piaskownice dla dzieci (aby były czyste), 

c. osób aktywnie uprawiających 

sport  rekreacyjnie, w tym

niezależnie od dyscypliny: przebieralnie, szatnie,  prysznice, przechowalnie, możliwość skorzystania z porad 

trenerów danej dyscypliny, zawody dla amatorów , ośrodek rehabilitacji i medycyny sportu

biegających trasy biegowe, miejsca odpoczynku , tras / szlaków biegowych 5, 10 , 15 km

rowerzystów trasy rowerowe, tor do kolarstwa grawitacyjnego, punkt usługowy naprawy rowerów, wypożyczalnia 

rowerów, parkingi dla rowerów, dobre oznaczenia tras rowerowych, ścieżki rowerowej łączącej centrum 

poznania z Kiekrzem     

grających w tenisa korty płatne i bezpłatne, hala tenisowa,  bezpłatne ścianki tenisowe   - otwartych kortów tenisowych ( poza 

klubem/ parkiem tenisowym); darmowego miejsca do grania w tenisa (darmowego kortu / kortów  - oprócz 

ścianki, np., boiska tenis + kosz + siatkówka tak jak nad jeziorem Strzeszyńskim)

grających w gry  zespołowe do 

których jest lub postanie 

infrastruktura 

małe boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej (odkryte i w hali)  

miłośników jazdy konnej hipodrom, szkołą jazdy konnej, trasy do jazdy w terenie, hotel dla koni, dobre oznaczenia tras  

żeglarstwo i inne sporty wodne wypożyczalnia sprzętu do sportów wodnych, szkółka żeglarska, ośrodek szkoleniowy windsurfingowy 

pływanie basen kryty i odkryty, szkółka  pływania, plaże i kąpieliska nad Rusałką

uprawiających sporty zimowe 

(narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo, 

gra w hokeja, saneczkarstwo)

trasy do narciarstwa biegowego, górki saneczkowe, zimą lodowisko, wypożyczalnia sprzętu, dobre 

oznaczenia tras   
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Grupy interesariuszy Dedykowane  udogodnienia , infrastruktura , rodzaje aktywności  

d. osoby aktywne w każdym wieku

trasy spacerowe, siłownie na wolnym powietrzu (przy ścieżkach rowerowych, na stadionie , na 

plaży), ścieżki zdrowia i aktywności, infrastruktura do siatkówki, badmintona, ping ponga, freesby, 

bulodrom – gra w bule, skatepark, minigolf, ścianki wspinaczkowe oraz wypożyczalnia sprzętu 

sportowego  

e.

osoby uprawiające wybrane sporty 

wyczynowo (dla których baza jest lub 

będzie na Golęcinie) 

Infrastruktura do wybranych sportów wyczynowych stadion lekkoatletyczny i zaplecze treningowe, 

hala lekko atletyczna (jeśli będą środki zewnętrzne), boisko do futbolu amerykańskiego,  zaplecze 

dla żużla jeśli będzie akceptacja (dyskusyjne)  

f. osoby starsze (seniorzy)

trasy spacerowe utwardzone,  aby można było wygodnie chodzić  - bez barier architektonicznych; 

miejsca ciszy dla seniorów, specjalne urządzenia do treningów dla seniorów, animacje i imprezy dla 

seniorów , ośrodek rehabilitacji i medycyny dla ludzi starszych

g. wędkarze
czysta woda, pomosty do wędkowania, strefa ciszy i braku ruchu na jeziorze, imprezy dla 

wędkarzy,   

h. właściciele psów kosze na psie kupy, wybiegi dla psów, tor przeszkód dla psów, plaża dla psów 

i. studenci 
infrastruktura dla sportu studenckiego i rekreacji, miejsca spotkań dla młodzież / studentów - strefa 

dla młodzieży z infrastrukturą do spotkań / zabawy, imprezy     

j.
Dzieci w wieku przedszkolnym i 

szkolnym  z okolicznych osiedli

oferta sportowa dla dzieci i młodzieży, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży, oferta sportowa dla 

szkół (tenis lekka atletyka, etc.), ścieżki edukacyjne – pamięci , Ogród Dendrologiczny , Ogród  

Botaniczny,    

k. niepełnosprawnych 

trasy spacerowe utwardzone,  aby można było wygodnie jeździć  wózkiem i chodzić o kulach, bez 

barier architektonicznych; ułatwienia dla niewidomych; toalety przystosowane dla 

niepełnosprawnych, specjalne urządzenia do treningów dla inwalidów, wszystkie obiekty 

dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych , ośrodek rehabilitacji,

l.
ogół mieszkańców  dzielnic przyległych           

i całego Poznania 

trasy spacerowe, wieża widokowa, kąpieliska, baseny, mała gastronomia, kawiarnie, restauracja,  

SPA – jeśli powstanie, trasy turystyczne, rożne imprezy kulturalne i sportowe nad Malta , kameralne 

festyny, kameralne występy muzyczne  

ł. przyjezdni, turyści  

hotel, trasy spacerowe, wieża widokowa, kąpieliska, baseny, mała gastronomia, kawiarnie, 

restauracja,  SPA – jeśli powstanie, trasy turystyczne, rożne imprezy kulturalne i sportowe nad 

Rusałką, kameralne festyny, kameralne występy muzyczne 
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Podsumowanie i główne wnioski [22] 

40

Stadion lekkoatletyczny 

Korty tenisowe odkryte 

Hala tenisowa)

Ścianki do tenisa 

Basen odkryty

Hotelik sportowy

Stadion wielofunkcyjny (futbolu amerykańskiego, żużel) lub   

sporty zespołowe  + lekka atletyka + eventy

Tor kolarstwa grawitacyjnego/ górki saneczkowe 

Szatnie, przebieranie, infrastruktura 

sanitarna 

Hala lekkoatletyczna lub 

wielofunkcyjna 

Ścianka wspinaczkowa 

Skatepark

Hala z boiskami 

wielofunkcyjnymi (część pod 

wynajem, a część wolno 

dostępna 

Strefa rekreacji i wypoczynku

Hotel 

Centrum rowerowe 

Wypożyczalnia sprzętu sportowego

Wjazd od ul. 

NiestachowskiejCentrum rehabilitacji i odnowy, ewentualnie dodatkowo SPA i punkt 

medyczny

Basem kryty 

Siłownia na wolnym powietrzu

Zaplecze gastronomiczne – całoroczne i 

wypożyczalnia sprzętu wodnego

„Kompletne nowoczesne centrum 

wypoczynku  i sportów wodnych

„Plaża z pewnymi 

udogodnieniami”

Plaże proste minimum i udogodnia dla wędkarzy

Wybieg,  plaża  i tor dla psów

Park zabaw dla 

psów

Polana latawcowa

Wieża 

widokowa

Boisko do siatkówki, piłki 

nożnej

Hotel i  restauracja

Hotel 

dla koni

Paintball

Park nad Stawem Golęcińskim otwarty 

Ogród Dendrologiczny 

Boisko do siatkówki, piłki 

nożnej

PS

PS

PS PS

PS

PR

PR

PR

PR

Polany piknikowe

Wybieg dla psów

SK

SK

PS PRparking samochodowy parking rowerowy SK stacje kolejki 

Plaża proste minimum 

Udogodnia dla wędkarzy

19. Najczęściej wskazywano na potrzebę budowy i zabezpieczenia następującej infrastruktury i funkcjonalności:
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IV. EFEKTY KONSULTACJI 
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1. Zaktywizowaliśmy mieszkańców: konsultacje społeczne ujawniły ogromne zainteresowanie mieszkańców 

tematyką Golęcina i Rusałki – uaktywniły i upodmiotowiły również środowiska interesariuszy działających na tym 

terenie lub w jego otoczeniu.

2. Mamy dokładną diagnozę potrzeb i oczekiwań społecznych: w 240 stronicowym raporcie znajduje się 

pogłębione opracowanie umożliwiające sprawdzenie czego chcą mieszkańcy. Będzie ono stanowić „wkład 

społeczny” do dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie tego terenu i stanowić inspirujące wytyczne na 

przyszłych projektantów i architektów. 

3. Przystępujemy do prac nad regułami konkursu architektonicznego. Powinien on uwzględniać:

- realizację przyjętych krótko i długo terminowych celów ważnych społecznie – podnoszący jakość życia 

poznaniaków, a szczególnie dzielnic przyległych do terenów Golęcina I Rusałki,   

- dający gwarantujący ochronę przyrody i poprawy jej stanu  

- podnoszący atrakcyjność całego terenu 

- realny finansowo     

- maksymalnie zgodny z oczekiwaniami społecznymi

4. Kontynuujemy porządkowanie terenu i polepszanie  jego stanu poprze realizację niezbyt kosztownych 

działań nie czekając na  rozstrzygnięcia  konkursu, takich jak: poprawa podstawowej infrastruktury higienicznej, 

poprawa stanu bezpieczeństwa, poprawa stanu ścieżek i dróg, stworzenie szatni, przebieralni  i pryszniców, zacząć 

organizować atrakcyjne imprezy i wydarzenia. 

42

Efekty konsultacji – działania na przyszłość
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V. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYNIKÓW 

43
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5.1. Skojarzenia i główne atuty 

Golęcina i Rusałki

44
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Tereny Golęcina i Rusałki kojarzą się głównie z wypoczynkiem i rekreacją, jeziorem i plażowaniem,

terenami zielonymi, ciszą i spokojem, różnymi sportami oraz stadionami (zniszczonymi,

lekkoatletycznymi), drogą do szkoły, pracy, grillowaniem oraz terenami wojskowymi, Uniwersytetem

Przyrodniczym, oraz zniszczonym / zdewastowanym terenem

P. Z czym kojarzą się Panu/i tereny Golęcina i Rusałki w Poznaniu? N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,9%

1,9%

2,4%

2,9%

2,9%

3,4%

3,9%

4,8%

5,3%

5,8%

6,8%

6,8%

7,7%

11,6%

13,5%

21,3%

34,3%

43,5%

czas wolny

opalanie się

praca

droga do szkoły

ucieczka z miasta

tereny wojskowe

grill, piknik

zniszczony stadion

park

blisko Akademii Rolniczej

bałagan

lato, letnie dni

przyroda

z dzieciństwem

wędkowanie

bieganie

tenis, korty tenisowe

wycieczki rowerowe

kąpielisko / plaża /  nauka pływania

cisza, spokój

żużel / tor żużlowy

nowe obiekty

stadion lekkoatletyczny

sport

spacery

tereny zielone

jezioro

wypoczynek,  rekreacja, relaks, aktywny wypoczynek

Skojarzenia poniżej 1%: wybieg dla psów; sport wyczynowy; piłka nożna; 

dużo ławek’; fontanna; wata cukrowa; wolna przestrzeń; kajaki; Sołacz; 

okupacja; chuligaństwo właścicieli psów; spuścizna po milicji.

45



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

Głównymi atutami terenów Golęcina i Rusałki są:  przyroda (zieleń, lasy,  woda – jezioro, natura, park) 

piękny krajobrazowo teren i duża przestrzeń oraz cisza i spokój pozwalające na odpoczynek.  Część 

badanych wskazywała na:  infrastrukturę ułatwiającą wypoczynek  (ścieżki spacerowe i rowerowe, 

plażę), infrastrukturę do uprawiania sportu (w tym stadion, żużel), dobrą lokalizację (jest tam blisko                  

z różnych części miasta).  

P. Co się Panu/i  podoba najbardziej na terenach  Golęcina i Rusałki? N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

1,0%

1,0%

1,0%

1,4%

1,4%

1,4%

1,9%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,9%

2,9%

2,9%

3,4%

3,9%

3,9%

4,3%

4,8%

5,3%

7,7%

10,6%

14,0%

22,2%

22,7%

37,7%

piekny teren

wszystko

plac

daleko od centrum

żużel

bieganie

uprawianie sportu, sport

park

ścieżki rowerowe

nic

dobry dojazd

dostęp do miasta

spacery

kąpanie się

plaża

dużo przestrzeni

nie wiem / trudno powiedzieć

ścieżki spacerowe

położenie

stadion

lasy

odpoczynek, relaks, rekreacja

przyroda, natura

cisza / spokój

jezioro

dużo zieleni

Skojarzenia poniżej 1%: pływalnia;  korty tenisowe; aleja kasztanowa; 

brak sklepów; obiekty POSIR;; mało ludzi; otoczenie; miejsce gdzie 

można spotkać ludzi; fajny mikroklimacik; odległość od domu; spacery.
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Uczestnicy konsultacji najczęściej postrzegają Golęcin i Rusałkę, jako tereny dość

dobrze znane Poznaniakom, z których chętnie oni korzystają oraz mające znaczny

potencjał rozwoju, ale z których są średnio dumni.

P. Na ile zamieszczone poniżej określenia pasują wg Pan/i do terenów Golęcina i Rusałki w Poznaniu? Proszę ocenić używając skali od 1 do 5: 

N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

2,9%

2%

2%

1%

23%

4%

1%

0%

41%

15%

5%

5%

21%

31%

13%

14%

7%

35%

38%

47%

5%

13%

42%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

To tereny mało znane Poznaniakom

To tereny, z których Poznaniacy mogą być dumni

To tereny, o dużym potencjale rozwoju

To tereny, z których Poznaniacy chętnie korzystają

trudno powiedzieć / nie wiem Zdecydowanie nie pasuje Raczej nie pasuje Częściowo pasuje, częściowo nie pasuje Dobrze pasuje Bardzo dobrze pasuje
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5.2. Powody odwiedzania terenów 

Golęcina i Rusałki

48
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Głównymi powodami odwiedzania Golęcina i Rusałki są: wypoczynek i rekreacja, spacery, jazda na

rowerze, bieganie oraz spotkania rodzinne i w gronie przyjaciół oraz uprawianie sportu (amatorsko

i profesjonalnie). Ponadto dla części badanych jest to przestrzeń zamieszkania, pracy, lub drogi do pracy/

szkoły, na uczelnię.

P. Jakie były / są powody odwiedzania przez Pana/ią terenów Golęcina i Rusałki?  

Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

10%

3%

4%

4%

5%

6%

11%

35%

40%

63%

Inne

Przejazd = przejeżdżam tędy do pracy/ szkoły / na uczelnię, etc.

Sport = gra w tenisa +  uprawianie lekkiej atletyki + inne sporty

Wędkarstwo

Pływanie

Praca = pracuję  tutaj + uczę się tutaj

Mieszka = mieszkam tutaj

Spotkania = spotkania rodzinne + spotkania ze znajomymi / przyjaciółmi

Rower/ biegi: jazda na rowerze + bieganie

Spacery = spacery dla wypoczynku + spacery z dziećmi
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Bieganie

50
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Jazda na rowerze
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Spacery
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Spacery z pasami i kijami
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Plażowanie
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Boiska i gry zespołowe
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Przyroda i szlaki turystyczne
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Sport dzieci i młodzieży
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Nauka jazdy
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Graffiti
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5.3. Wielowymiarowa ocena 

terenów Golęcina i Rusałki
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Uczestnicy konsultacji dobrze ocenili łatwość dotarcia na Golęcin / i nad Rusałkę

rowerem. Słabiej oceniono ogólną atrakcyjność, łatwość dotarcia pieszo, ilość ścieżek

do spacerów, łatwość dojazdu samochodem i komunikacją miejską. Słabo oceniono

poczucie bezpieczeństwa, ilość i jakość parkingów oraz czytelność i jakość

oznakowania – w tych kwestiach oczekiwana jest poprawa obecnego stanu.

P4. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech?  [część 1] 

N=3029 uczestnicy sondy internetowej 

7%

9%

2%

6%

7%

2%

1%

2%

3%

5%

7%

4%

3%

3%

2%

3%

2%

1%

20%

21%

16%

11%

10%

10%

9%

7%

3%

38%

33%

38%

32%

26%

28%

25%

23%

11%

22%

20%

31%

33%

34%

36%

26%

41%

32%

7%

10%

9%

15%

18%

21%

36%

26%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

czytelność i jakość informacji
/oznakowania

parkingi

poczucie bezpieczeństwa

łatwość dojazdu komunikacją miejską

łatwość dojazdu samochodem

ilość ścieżek do spacerów

ogólna atrakcyjność

łatwość dotarcia pieszo

łatwość dotarcia rowerem

6-Trudno powiedzieć / nie wiem 1-Bardzo źle 2-Źle 3-Średnio 4-Dobrze 5-Bardzo dobrze

81%

66%

58%

53%

48%

40%

62%

30%

29%

TOP BOX 

(4+5) 
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P4. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech?  [część 2] 

N=3029 uczestnicy sondy internetowej 

9%

5%

9%

7%

3%

5%

3%

2%

2%

3%

38%

35%

29%

19%

29%

14%

13%

7%

8%

11%

36%

39%

37%

35%

34%

37%

31%

32%

25%

29%

13%

16%

18%

27%

21%

30%

34%

36%

41%

32%

3%

3%

5%

8%

7%

10%

13%

16%

20%

16%

1%

2%

3%

4%

6%

3%

6%

7%

4%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

infrastrukturę higieniczną ( szatanie,
prysznice

infrastrukturę sanitarną (wc)

ilość wydarzeń kulturalnych

ilość wydarzeń sportowych

promowanie tego terenu jako
atrakcyjnego miejsca

infrastrukturę gastronomiczną

infrastruktury wypoczynkowo –
rekreacyjnej

ilość miejsc do  siedzenia/ wypoczynku

czystość /stan utrzymania terenu

infrastruktury do uprawiania sportu
amatorskiego

6-Trudno powiedzieć / nie wiem 1-Bardzo źle 2-Źle 3-Średnio 4-Dobrze 5-Bardzo dobrze

Pilnej poprawy wymaga infrastruktura sanitarna i higieniczna, infrastruktura do

uprawiania sportu amatorskiego, czystość i stan utrzymania terenu, ilość miejsc do

siedzenia/ wypoczynku, infrastruktura gastronomiczna oraz ilość wydarzeń sportowych

i kulturalnych. Należy także zadbać o lepszą promocję terenów Golęcina / Rusałki jako

atrakcyjnych terenów sportowo / rekreacyjnych.

25%

TOP BOX 

(4+5) 

25%

19%

13%

12%

12%

23%

7%

5%

4%
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5.4. Kwestie poczucia bezpieczeństwa 

na terenie Golęcina i Rusałki
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Uczestnicy konsultacji nie najlepiej ocenili „poczucie bezpieczeństwa” na terenie

Golęcin i nad Rusałką – 37% badanych oceniło je „średnio”, a 19% „źle” lub „bardzo

źle”, natomiast „dobrze” lub „bardzo dobrze” oceniło je 42% uczestników konsultacji.

Oceny różniły się nieznacznie w poszczególnych grupach biorących udział

w konsultacjach, jednak tendencje oceny są podobne.

P. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem:

19%

7%

9%

10%

10%

40%

22%

31%

33%

32%

30%

47%

38%

38%

37%

6%

16%

16%

14%

15%

2%

5%

4%

5%

4%

4%

4%

2%

0%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

N=302, uczestnicy festynu SportowyGolaj dzieciom

N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkaocami

N=3029 uczestnicy sondy internetowej

N=207 mieszkaocy Poznania, sondaż uliczny

Ogółem

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Trudno powiedzied / nie wiem

TOP BOX 
(bardzo dobrze + 

dobrze)

43%

64

40%

29%

49%

42%
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Bezpieczeństwo w rejonie jeziora Rusałka i Golęcina wg danych policji uległo w 2013 

roku poprawie w stosunku do sytuacji w roku 2012

65

Rejon jeziora Rusałka zawiera się w obszarze podległości

Komisariatu Policji Poznań Jeżyce. Wg raportu policji

przygotowanego na podstawie analizy zdarzeń dla ulic:

Czarnhorska, Golęcińska, Karkonoska, Lutycka, Niestachowska,

Warmińska, Żarnowiecka, Św. Wawrzyńca za okres za okres 12

miesięcy 2012 roku i 2013 roku wynika, że:

najwięcej interwencji zanotowano na ulicach: Lutyckiej, Świętego

Wawrzyńca, Niestachowskiej i Golęcińskiej,

najwięcej przestępstw zanotowano na ulicach: Świętego

Wawrzyńca, Warmińskiej, Niestachowskiej i Golęcińskiej,

najczęstsze przestępstwa to kradzieże i kradzieże z włamaniem

i narkotyki

odnotowano wzrost liczby interwencji oraz spadek liczby

przestępstw na analizowanym terenie .

Źródło: Analiza stanu bezpieczeństwa w rejonie Jeziora Rusałka. Komenda  Miejska  Policji w Poznaniu Wydział Prewencji; Poznań, dnia 29.05.2014r. 

Liczba przestępstw 
na wybranych ulicach

2012 2013 różnica

kradzież 34 21 -13

w tym samochodu 6 4 -2

kradzież z włamaniem 13 7 -6

w tym do samochodu 7 4 -3

rozbój 0 0 0

bójka,pobicie 0 1 1

uszkodzenie mienia 6 1 -5

w tym samochodu 4 1 -3

narkotyki 6 3 -3

łącznie 59 33 -26

Liczba przestępstw 
na wybranych ulicach

2012 2013 różnica 

Czarnhorska 0 0 0

Golęcioska 13 13 0

Karkonoska 0 2 2

Lutycka 6 5 -1

Niestachowska 14 1 -13

Warmioska 14 1 -13

Żarnowiecka 6 3 -3

Św. Wawrzyoca 19 9 -10

72 34 -38

Liczba interwencji na 
wybranych ulicach 

2012 2013 różnica 

Czarnhorska 0 1 1

Golęcioska 36 37 1

Karkonoska 4 3 -1

Lutycka 95 163 68

Niestachowska 66 50 -16

Warmioska 13 0 -13

Żarnowiecka 6 5 -1

Św. Wawrzyoca 88 59 -29

308 318 10
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Według danych Straży Miejskiej  w rejonie jeziora Rusałka i Golęcina główne problemy 

dotyczą ruchu drogowego (parkowania), dzików, „psów biegających luzem”  i porządku 

na posesjach

66

W okresie od 1 września 2013 r do 25 maja 2014 r. z rejonu Golęcina wpłynęły 43 zgłoszenia, w tym: :

14 dotyczyło ruchu drogowego (głównie parkowanie pojazdów przy ul. Lutyckiej postój TAXI)

10 dotyczyło dzików

5 dotyczyło czystość na posesjach

5 dotyczyło psów biegających luzem

1 dotyczyło bezdomności

8 dotyczyło innych zdarzeń

W okresie od 1 września 2013 r do 25 maja 2014 r. z rejonu RUSAŁKA wpłynęło 9 zgłoszeń, w tym:

5 dotyczyło ruchu drogowego (głównie parkowania)

3 dotyczyły psów biegających luzem

5 dotyczyło jazdy konnej wierzchem poza wyznaczoną trasą

Źródło: Dane przesłane przez Straż Miejską; maj 2014. 
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5.5. Czego brakuje na 

Golęcinie i Rusałce? 
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Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? 

warsztaty z mieszkańcami [1] 

Wg uczestników różnych części konsultacji, w tym warsztatów z mieszkańcami oraz interesariuszami instytucjonalnymi na 

Golęcinie  i nad Rusałką brakuje: 

 podstawowej infrastruktury higienicznej: 

 WC,  toalet na całym terenie Rusałki (w tym dostępnych dla niepełnosprawnych)

 przebierani „dla matki z dzieckiem”   - przewijarka/ miejsce do karmienia

 oczyszczenia terenu i dbałości o porządek

 koszy / śmietników  (małych i dużych) 

 większej aktywności służb sprzątających 

 miejskiej czerpni wody dla korzystających z terenów Golęcina i Rusałki w kilku punktach 

 poprawy stanu bezpieczeństwa 

 monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo wzdłuż ścieżek wokół jeziora i na głównych ciągach komunikacyjnych na 

terenie 

 oświetlenia wzdłuż ścieżek wokół jeziora i na głównych ciągach komunikacyjnych na terenie 

 podstawowej infrastruktury wypoczynku

 ławek stacjonarnych i przenośnych

 stałych stolików co jakiś czas, aby można było przysiąść, np. marmurowych  z szachownicą

 poprawy stanu ścieżek, dróg na terenie

 rozdziału komunikacji pieszej, biegowej rowerowej oraz rolkowej

 dobrych, naprawionych dróg 

 szatni,  przebieralni  o różnych funkcjach (dla sportowców, dla plażowiczów. dla biegaczy, rowerzystów,  dla matek z 

dziećmi, etc.) 

 pryszniców: w szatniach / przebieralniach, na plażach/ przy stadionie   
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Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? 

warsztaty z mieszkańcami [2] 

 dobrze urządzonych plaż z pełną infrastrukturą 

 sztucznych plaż w miejscach  gdzie są dzikie (należy obserwować ludzi i robić je tak gdzie ludzie lubią chodzić)

 dużej plaży nad Rusałką  - należy  rozbudować istniejącą plażę nad Rusałką, powinna  być większa, mieć lepszą 

infrastrukturę, zjeżdżalnie, wypożyczalnie sprzętu wodnego      

 drugiej plaży od strony Jeżyc/ Ogrodów 

 wypożyczalni leżaków, koszy do siedzenia i miejsce na nie w cieniu 

 miejsc zacienionych nad wodą w okolicach plaż przygotowanych do wypoczynku  (rozłożenia leżaków,  krzesełek, 

etc.)

 małych boisk, miejsc gdzie można rodzinnie  lub w grupie w coś pograć, pobawić się 

 wypożyczalni sprzętu wodnego:  rowerów wodnych, kajaków, łódek, 

 wypożyczalni sprzętu sportowego: rowerów, rolek, piłek, kometki,  

 punktu medycznego na plaży

 przystani wodnej z prawdziwego zdarzenia 

 zjeżdżalni

 miejsc dla dzieci 

 placów zabaw dla dzieci po obu stronach jeziora

 zamykanych piaskownic dla dzieci (aby były czyste)  

 basenu dla 1-2 letnich dzieci

 infrastruktury dla rowerów 

 stojaków rowerowych i parkingów dla rowerów na całym terenie  

 punktu napraw rowerów 

 tras rowerowych dla jazdy wyczynowej/ ekstremalnej 

 wypożyczalnie rowerów ( miejskie lub miejscowe dostosowane do potrzeb terenu i popytu)

 ścieżki rowerowej łączącej centrum poznania z Kiekrzem

69



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? 

warsztaty z mieszkańcami [3] 

 ogólnodostępnej infrastruktury sportu:  

 powszechnego dostępu do uprawiania  sportu dla wszystkich grup wiekowych

 urządzeń do swobodnego uprawiania rekreacji   

 otwartych siłowni (przy ścieżkach rowerowych, na stadionie , na plaży) 

 kompleksu boisk

 tras / szlaków biegowych 5, 10 , 15 km

 otwartych kortów tenisowych ( poza klubem/ parkiem tenisowym); darmowego miejsca do grania w tenisa 

(darmowego kortu / kortów  - oprócz ścianki, np., boiska tenis + kosz + siatkówka tak jak nad jeziorem 

Strzeszyńskim)

 ogólnodostępnych boisk do gier zespołowych, np. utworzenie boiska do koszykówki „rekreacyjnej”,

 dbałości i remontów istniejących boisk, nowych bramek, poprawy nawierzchni – w tym od ul. Golęcińskiej, przy 

plaży nad jeziorem Rusałka, zachowanie boiska do siatkówki („może ogrodzenie go i obsadzenie zielenię”) 

 stworzenia infrastruktury sportów zimowych

o zimą lodowiska, np. na plaży bezpieczne lodowiska przy brzegu zimą 

o górek saneczkowych; bezpieczne sztuczne „górki dla dzieci - saneczkowe, rowerowe” 

o trasy narciarstwa biegowego i wypożyczanie biegówek  

 zróżnicowanych punktów gastronomicznych:

 punktów taniej gastronomii

 odrębnie z alkoholem i bez alkoholu, 

 niedrogich rodzinnych, bez piwa, 

 małych kawiarenek

 punktu ze zdrową żywnością

 lodziarni

 przyzwoitej restauracji   
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Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? 

warsztaty z mieszkańcami [4] 

 miejsc spotkań towarzyskich i rodzinnych

 ławek piknikowych z zadaszeniem 

 ogólnodostępnych miejsc na grilla

 miejsc na ognisko z przygotowanym drewnem

 miejsca gdzie legalnie można się napić alkoholu  „ pięknych okolicznościach przyrody”

 dobrej dostępności komunikacyjnej – samochodem, pieszo, rowerem, komunikacją miejską, koleją   

 lepszego dojazdu z różnych części poznania komunikacją miejską ( np., z Dębca 

 bezpiecznego dotarcia  ( przejść, istniejące przejścia są niebezpieczne)

 podjazdów dla niepełnosprawnych 

 estetycznego  dojścia ze strony Paku Sołackiego

 parkingów:

 samochodowych na obrzeżach terenów zielonych umożliwiających korzystanie z tych terenów

 stojaków rowerowych i parkingów dla rowerów na całym terenie  

 oznaczenie tras, map terenu w wielu miejscach, aby można się było odnaleźć

 miejsc dla psów

 wybiegów dla psów 

 parku z przeszkodami dla psów

 koszy na „psie kupy”

 wydzielonej plaży dla psów (aby ich właściciele mieli gdzie je latem ochłodzić

 poprawy infrastruktury dla wędkarzy 

 miejsc dla wędkarzy – pomostów

 zarybienia   

 organizacji kameralnych imprez kulturalnych 

 małych, kameralnych koncertów

 kameralnej sceny koncertowej

 kina letniego
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Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? 

warsztaty z mieszkańcami [5] 

 innych atrakcji 

 parku linowego

 hali tenisowej 

 krytej pływalni

 ośrodek szkoleniowy windsurfingowy (fajny sport dla dzieciaków i dorosłych)

 boisk do gry w bule 

 wierzy widokowej 

 ścieżki/ ścieżek naukowo dydaktycznych (uwidocznić pomniki)

 innych atrakcji ogólnodostępnych

 domków kampingowych do wynajęcia

 szacunku dla przyrody, zwierząt i roślin

 czystej wody w jeziorze  

 oczyszczenia jeziora

 zabezpieczenia przeznaczenia terenu  na cele przyrody i rekreacji w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  (niedopuszczenie/ ograniczenie funkcji mieszkaniowym na tym terenie) 

 dbałości o gatunki chronione

 naturalnych szlaków – bez ingerencji człowieka / w pełni naturalnych  

 miejsc przyjaznych osobom starszym i  dostosowania obiektów do potrzeb niepełnosprawnych

 udogodnia dla inwalidów – podjazdów, toalet, przebieralni, tras spacerowych pozwalających jechać na wózku, iść 

bez trudu, wydzielonych miejsc parkingowych, etc.  

 podjazdy  

 specjalne urządzenia do treningów dla inwalidów i seniorów 

 dobrego gospodarza 

 mającego całościową wizji tego terenu – cech terenu pod kątem działalności sportowo – rekreacyjnej   

 potrafiącego określić  wymagania  czego chce na tym terenie

 wizji finansowania 

 szanującego prawo  (w tym ustawy o ochronie przyrody)  

 dbającego o pełną dostępność i transparentność zasad dostępu do stadionów na „Olimpii” – trzeba zlikwidować 

obecnie widoczne konflikty
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5.6. Pomysły działań,  które  warto 

podjąć, aby Golęcin i  Rusałkę 

uczynić bardziej atrakcyjnymi
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Uczestnicy konsultacji internetowych zgłosili łącznie ponad 7 tysięcy pomysłów działań, 

które  warto podjąć, aby tereny Golęcina i Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi. Po ich 

analizie  podzielono je na 11 grup tematycznych i wyłoniono łącznie 133 pomysły działań 

lub kwestii do rozwiązania. Byli także uczestnicy konsultacji, którzy twierdzili, że  „nic 

nie należy zmieniać, tereny powinny pozostać takie jakie są”

P. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

WYMIENIONE KATEGORIE POMYSŁÓW
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Grupa tematyczna Liczba  pomysłów
Łączny odsetek wskazań na 

pomysły z danej grupy

1. Rewitalizacja 14 56,0%

2. Wykorzystanie obiektów sportowych 21 50,9%

3. Budowa nowych obiektów 31 38,5%

4. Nowa infrastruktura użytkowa 10 33,6%

5. Problemy do rozwiązania 15 25,7%

6. Utrzymanie czystości 5 20,6%

7. Atrakcje  15 15,4%

8. Uatrakcyjnienie terenów zielonych 5 12,3%

9. Dojazd, komunikacja 10 7,6%

10. Charakter terenów 6 5,5%

11. Oddać tereny w zarządzanie AZS 1 2,2%

Nic nie należy zmieniać, tereny powinny pozostać takie jakie są 0,3%

Łącznie:  133
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W kategorii „REWITALIZACJA” zgłoszono 14 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania w celu

uczynienia terenów Golęcina i Rusałki bardziej atrakcyjnymi. Dominowały ogóle wskazania dotyczące

rewitalizacji i modernizacji całego terenu (obiektów i terenów zielonych) oraz obiektów sportowych

na Golęcinie (w tym stadionów lekkoatletycznego i żużlowego). Dość często wskazywano na

konieczność rewitalizacji ścieżek pieszych i rowerowych oraz plaż

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,5%

0,6%

1,0%

6,3%

7,4%

16,5%

23,0%

remont ścieżek pieszych prowadzących na tereny Golęcina i Rusałki

odnowa domków przy stadionie Olimpii Poznań

rewitalizacja stawu na Golęcinie

modernizacja i dbałość o baseny hodowlane karpi

naprawa pomostu nad Rusałką

zagospodarowanie terenu dzikiej plaży

modernizacja centrum tenisowego

remont budynków gastronomii, w tym remont baru z lat 60 XX wieku

remont istniejącego oświetlenia

remont części letniej (obiekty nad jeziorem)

powiększenie i modernizacja plaży nad jeziorem

naprawa ścieżek pieszych i rowerowych (utwardzenie, ale bez asfaltowania czy
wykłądania kostką brukową)

rewitalizacja obiektów sportowych na Golęcinie (w tym stadiony żużlowy i
lekkoatletyczny)

ogólna rewitalizacja i modernizacja całego terenu (obiekty oraz zieleń)

14 pomysłów działań w kategorii KATEGORIA REWITALIZACJA  - łącznie wskazało  56% badanych   
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W kategorii „WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH” zgłoszono 21 kwestii i pomysłów działań

do rozwiązania w celu uczynienia terenów Golęcina i Rusałki bardziej atrakcyjnymi. Najczęściej

zgłaszano postulaty ogólne, aby organizować w tej przestrzeni imprezy sportowe i kulturalne dla

różnych grup i o różnym charakterze. Silną reprezentację wśród uczestników sondy internetowej mieli

zwolennicy żużla.

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

0,9%

1,1%

1,3%

1,8%

2,9%

11,7%

28,7%

amatorskie zawody piłkarskie

łyzwiarstwo

ścianka wspinaczkowa

zawody XC

zawody akademickie

organizacja zaplecza i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

maraton MTB

klub fitness

wprowadzanie nowych dyscyplin sportowych (np Lacrosse)

zawody rowerowe

imprezy lekkoatletyczne

organizacja zawodów biegowych

zawody w sporty plażowe (piłka nożna i siatkówka)

umożliwienie uprawiania kajakarstwa/wioślarstwa

organizacja zawodów ogólnokrajowych i międzynarodowych

futbol amerykański

kolarstwo grawitacyjne

udostępnienie obiektów sportowych poznańskim klubom (PSZ, Warta Poznań, itp.)

udostępnić mieszkańcom

zawody żużlowe

organizacja imprez sportowych róznego typu (ogółem)
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21 pomysłów działań w kategorii WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH - łącznie wskazało  50,9%badanych   
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W kategorii „BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW” zgłoszono 31 kwestii i pomysłów działań do
rozwiązania w celu uczynienia terenów Golęcina i Rusałki bardziej atrakcyjnymi. Najczęściej
zgłaszano potrzebę budowy: kawiarni i małej gastronomii/ restauracji,
placów zabaw (szczególnie nad Rusałką), siłowni na powietrzu, wypożyczalni sprzętów wodnych,
boisk do gier zespołowych, większej liczby miejsc pozwalających na
uprawianie sportu amatorskiego. Ważny jest także rozwój infrastruktury wodnej, szczególnie
zagospodarowanie plaży od strony Jeżyc oraz tworzenie miejsc rekreacji dla całych rodzin

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 uczestnicy sondy 

internetowej

0,2%

0,2%

0,5%

0,7%

0,8%

0,8%

0,8%

0,9%

1,3%

1,4%

1,7%

2,1%

3,1%

3,2%

3,3%

5,2%

11,5%

przystań nad Rusałką

boisko do badmintona

tor wrotkarski

park dla psów

pływalnia

park rowerowy dla wyczynowców

hotel

tor dla rolkarzy

miejsca rekreacji dla całych rodzin

boisko do siatkówki plażowej

nowa plaża z drugiej strony jeziora

więcej miejsc do uprawiania sportu amatorskiego

boiska do gier zespołowych

wypożyczalnia sprzetów wodnych

siłownia na powietrzu

place zabaw (szczególnie nad Rusałką)

kawiarnie i małe restauracje

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

oczka wodne

obiekt SPA

wyciag narciarski i stok

baseniki/kąpieliska dla małych
dzieci

wesołe miasteczko

tężnie, park zdrojowy, inhalatornie

aquapark

hotel dla sportowców

zamkniety plac zabaw dla bardzo
małych dzieci

stoliki z szachownicami

boisko do gry w bule

trasy dirtowe do jazdy wyczynowej

wypożyczalnia rowerów

park linowy
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31 pomysłów działań w kategorii BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW  - łącznie wskazało  38,5%badanych   
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W kategorii „NOWA INFRASTRUKTURA UŻYTKOWA” zgłoszono 10 kwestii i pomysłów działań do

rozwiązania w celu uczynienia terenów Golęcina i Rusałki bardziej atrakcyjnymi. Dominowała kwestia

toalet, pryszniców, przebieralni – szatani dla uprawiających sport oraz przewijaków dla małych dzieci,

zwiększenia liczby miejsc do siedzenia – ławek i stolików, parasoli oraz koszy na śmieci (w tym na

psie odchody). Ważna jest także poprawa oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa (oraz

monitoring) i stworzenie miejsc poboru wody pitnej

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,1%

0,3%

0,4%

0,7%

1,9%

3,3%

4,9%

10,3%

11,7%

ujęcia wody pitnej

parasole przy stolikach

kosze na odpady po psach

monitoring

stoliki

prysznice i przebieralnie

kosze na śmieci

oświetlenie

ławki

sanitariaty (toalety, przewijaki, itp..)
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10 pomysłów działań w kategorii NOWA INFRASTRUKTURA UŻYTKOWA  - łącznie wskazało  33,6%badanych   
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W kategorii „PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA” zgłoszono 15 kwestii do rozwiązania w celu uczynienia

terenów Golęcina i Rusałki bardziej atrakcyjnymi. Najczęściej zgłaszano kwestie związane

z bezpieczeństwem, lepszym oznakowaniem terenu, uporządkowaniem ruchu (odseparowaniem

ruchu pieszego od rowerowego, rolkowego, biegowego i ewentualnego samochodowego na drogach

dojazdowych)

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,4%

0,8%

2,0%

2,0%

2,6%

3,1%

3,8%

4,3%

6,5%

określić  docelowe przeznaczenie terenów dla sportu i rekreacj, powierzyć tereny rzetelnemu
gospodarzowi, rewitalizować/ budować infrastrukturę dla rekreacji oraz sportu wyczynowego

wyznaczyć strefy legalnego spożywania alkoholu

ogrodzenie terenu i zamknięcię go poza sezonem

komary i meszki

poprawa zaplecza dla WOPR (budki dla ratowników, itp.)

ochrona zwierząt

wykonywać załozenia z budżetu obywatelskiego

hałas – ograniczenie bądź zakaz organizowania hałaśliwych imprez (koncerty, żużel...)

jakość usług – gastronomia 

jakość usług – sanitariaty

realizacja projektu Sportowy Golaj ze względu na hałas jaki będzie generował żużel

odseparowanie ruchu pieszego, rowerowego i tras biegowych

promocja w mediach

lepsze oznakowania terenu (ścieżki, obikety, itp....)

bezpieczeństwo (głównie patrole policji bądź straży miejskiej, monitoring i ratownik na plaży)

79

15 problemów w kategorii PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA - łącznie wskazało  25,7%badanych   
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W kategorii „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI” zgłoszono 5 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania

w celu uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Zasadniczo ważne dla uczestników badania jest,

aby oczyścić i uporządkować tereny zielone i dbać o nie na bieżąco oraz zadbać o czystość jeziora

Rusałka

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,1%

1,0%

4,5%

6,2%

8,9%

zakaz wylewania nieczystości do Rusałki

wysypanie kamieniami miejsc, w których nagminnie tworzy się błoto

oczyścić jezioro (wodę i plaże, nie dopuszczać do zakwitania i zarastania wody)

zadbać o estetykę terenów zielonych (koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów,
rabaty kwietników, itp..)

oczyścić i uporządkować tereny zielone
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W kategorii „ATRAKCJE” zgłoszono 15 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania w celu

uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Zasadniczo ważne dla uczestników badania jest, aby

organizowano różnorodne imprezy kulturalne i plenerowe, koncerty/ imprezy / festyny dla różnych

grup społecznych oraz stworzono różnego typu atrakcje edukacyjne, rekreacyjne oraz związane

z hobby

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,9%

1,2%

2,7%

4,2%

5,8%

15,4%

eventy kulinarne

zawody psów we frisbee

zawody wędkarskie

festiwale muzyczne

park ze zwierzętami rolnymi dla dzieci

wyciąg wodny

wystawa fotografii

boisko do bike polo

organizacja spacerowych ścieżek edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

park dirt

festyny

imprezy dla zróżnicowanego grona uczestników (dla dzieci, dla młodzieży, dla…

koncerty

organizacja imprez plenerowych

organizacja imprez kulturalnych

ATRAKCJE - 15 pomysłów
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W kategorii „UATRAKCYJNIENIE TERENÓW ZIELONYCH ” zgłoszono 5 kwestii i pomysłów działań do

rozwiązania w celu uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Kluczowe jest uporządkowanie kwestii

ścieżek pieszych, tras biegowych i rowerowych oraz ich rozbudowa, także stworzenie miejsc na

grillowanie i organizacji pikników

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

1,0%

1,2%

1,7%

3,6%

4,8%

miejsca na pikniki

więcej tras biegowych o zróżnicowanych dystansach

miejsca na grilla i ogniska

więcej ścieżek pieszych o różnych stopniach trudności i
dystansach

więcej ścieżek i tras rowerowych nad Rusałką i na Golęcinie
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W kategorii „DOJAZD I KOMUNIKACJA ” zgłoszono 10 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania

w celu uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Kluczowa jest poprawa stanu dróg obecnych oraz

stworzenie parkingów dla samochodów i rowerów, poprawa bezpieczeństwa tras dotarcia ze

Strzeszyna (wiadukt, kładka dla pieszych i ścieżka rowerowa nad Lutycką, dojście/ dojazd od ul.

Polskiej), organizacja nowych dojazdów (kolejowy oraz samochodowy) oraz odseparowanie ruchu

pieszego od motorowego na drogach dojazdowych

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

1,3%

1,4%

1,7%

2,7%

2,8%

zakaz wjazdu samochodów

stworzenie dojścia pieszego i rowerowego od ul. Polskiej

odseparownaie ruchu pieszego od motorowego na drogach
dojazdowych

stacja kolejowa „Golęcin”

budowa tunelu lub kładki nad ul. Lutycką (bezpieczne
dojście)

stworzenie ścieżki pieszej lub rowerowej ze Strzeszyna

lepsze połączenia komunikacją miejską z różnych stron
miasta

parkingi (stojaki) dla rowerów

łatwiejszy dojazd samochodem (np. od ul.Niestachowskiej)

więcej miejsc parkingowych

remont dróg dojazdowych (od ul. Niestachowskiej, od Parku 
Sołackiego – szczególnie nawierzchnia)
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10 pomysłów działań  w kategorii DOJAZD I KOMUNIKACJA  - łącznie wskazało  7,6% badanych   
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W kategorii „CHARATER TERENÓW ” zgłoszono 6 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania w celu

uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Część uczestników badania sugerowała pozostawienie

terenów stanie „dziewiczym” a część zagospodarowanie np. na wzór Malty ( jako centrum sportowe –

rekreacyjne miasta . Były też sugestie, aby przywrócić obiektom na Golęcinie ich pierwotny charakter

lub powierzyć w zarząd Akademickiemu Związkowi Sportowemu

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,1%

0,6%

0,6%

1,1%

1,3%

1,8%

przywrócenie obiektom Golęcina ich pierwotny charakter

nie dopuścić do zabetonowania terenów

utworzenie z tych terenów centrum sportowo-rekreacyjnego
Poznania

nie dopuscić do zabudowywania terenów (brak mieszkań,
sklepów, itp..)

odpowiednie zagospodarowanie – zbliżony charakter do 
Malty

pozostawić dziewiczy charakter terenów
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5.7. Jakie aktywności i infrastrukturę 

rozwijać na Golęcinie i Nad Rusałką   
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Najczęściej wskazywanymi rodzajami aktywności i potrzebnej do ich rozwijania infrastruktury

na Golęcinie i Rusałce są: miejsca do rekreacji i wypoczynku [52%], plażowania, pływania i uprawiani

sportów wodnych [74%], różnego typu infrastruktura do jazdy na rowerach [64%], biegania i spacerów

/ nordic walking [65%], boiska do różnych gier zespołowych [66%], kawiarenki [41%], miejsca

organizowania, grilli/ ognisk i pikników [49%], żużel [33%] oraz miejsca do spacerów /zabaw

z dziećmi oraz ich edukacji [29%]

P3.Proszę wskazać  do 6 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki.  

Możliwe 6 wskazań, N=3029 uczestnicy sondy internetowej [część 1] 

28%

33%

23%

26%

15%

26%

7%

14%

19%

26%

29%

36%

8%

11%

45%

9%

15%

50%

52%

spacery, zabawy z dziećmi  (place zabaw, rozrywki,edukacji)

żużel

miejsca na piknik

miejsca do grillowania, miejsca na ogniska

kawiarenki sezonowe

kawiarenki całoroczne

wielofunkcyjna hala do siatkówki, koszykówki, piki nożnej, piłki ręcznej

futbol amerykański

boiska do siatkówki plażowej

boiska ogólnodostępne do gier  zespołowych : piłka nożna/ ręczna,…

spacery dla wypoczynku/ nordic walking

bieganie  w terenie

kolarstwo terenowe

kolarstwo  grawitacyjne

jazda na rowerze

pływalnia kryta

sporty wodne – żeglarstwo, kajakarstwo

plaże i kąpieliska wokół rusałki

ogólnie miejsca do rekreacji i wypoczynku

74%

52%

64%

65%

66%

41%

49%

33%

28%

86



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

W dalszej kolejności wskazywano: uprawianie lekkiej atletyki, grę w tenisa, jazdę na rolkach/

wrotkach, narciarstwo biegowe i infrastrukturę do tego potrzebną. Mniej niż 10% badanych wskazało

wędkarstwo, rugby, jazdę konną oraz ośrodki rehabilitacji, odnowy oraz SPA

P3.Proszę wskazać  do 6 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki.  

Możliwe 6 wskazań, N=3029 uczestnicy sondy internetowej [część 2] 

0,2%

3%

4%

5%

5%

7%

10%

13%

15%

25%

trudno powiedzieć/ odmowa odpowiedzi

ośrodek odnowy, SPA

ośrodek rehabilitacji

jazda konna

rugby

wędkarstwo i infrastruktura do wędkowania

narciarstwo biegowe

jazda na wrotkach, rolkach

gra w tenisa

uprawianie lekkiej atletyki
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5.8. Jakie działania należy podjąć 

szybko aby Golęcin i Rusałka 

stały się bardziej atrakcyjne?
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W pierwszej kolejności, aby szybko podnieść atrakcyjność terenów Golęcina i Rusałki należy

zdaniem badanych: posprzątać teren, oczyścić jezioro, zadbać o większą liczbę ławek i ścieżek

spacerowych, dobre zagospodarowanie plaż, infrastrukturę sanitarno – higieniczną, infrastrukturę

wypoczynku i rekreacji, gastronomiczną oraz oznakowanie terenu. Ponadto należy organizować

imprezy kulturalne i atrakcje dla rodzin.

P. Jakie działania wg Pana/i należy podjąć, aby szybko i tanio poprawić atrakcyjność terenów Golęcina i Rusałki w Poznaniu dla ludzi takich 

jak Pana/i/Państwo? Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 1] 

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

2,4%

2,9%

2,9%

3,4%

3,4%

3,4%

3,9%

4,3%

4,8%

4,8%

4,8%

5,3%

6,3%

6,3%

6,8%

7,7%

8,2%

8,2%

15,9%

16,9%

nic nie zmieniad

zwiększyd bezpieczeostwo

organizowad wydarzenia sportowe

więcej zieleni

patrole policji

miejsce spotkao towarzyskich

oznakowanie terenu, informacja

jeden właścieciel

drogi dojazdowe

place zabaw

kajaki

dobry i szybki wykonawca

ścieżki rowerowe

powrót żużla

remont stadionu

infrastruktura sanitarna

WC

plaża

więcej atrakcji dla rodzin

odnowienie wszystkiego

oczyścid Rusałkę

nowe inwestycje / lepsze zagospodarowanie terenu

organizowanie imprez kulturalnych

więcej ścieżek

lokale gastronomiczne

rozreklamowanie i promocja

posprzątanie terenu

więcej ławek

89



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

P. Jakie działania wg Pana/i należy podjąć, aby szybko i tanio poprawić atrakcyjność terenów Golęcina i Rusałki w Poznaniu dla ludzi takich 

jak Pana/i/Państwo? Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 2]

11,1%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

nie wiem

miejsce na grill

miejsce do siatkówki

zaplecze rekreacyjne

ratownicy

sezonowa baza

ścieżki dydaktyczne i sprawnościowe

siłownie

wypożyczalnia rowerów

basen

parkingi

parking dla rowerów

dofinansowanie z UE

atrakcje dla właścicieli psów

dad szansę ludziom z pomysłem

więcej koszy

Wskazania na poziomie 0,5%: nieodpłatne udostępnianie; przenieść 

ZSMS z osiedla Tysiąclecia; środki z wynajmu przeznaczyć na 

promocję terenu; oświetlenie ścieżek; sporty wodne; bulwar; 

pomosty; pikniki; sadzenie kwiatków; miejsce wyznaczone do picia 

alkoholu; szatnie; prysznice; ośrodek sportowy; hotel; 

wypożyczalnia sprzętu wodnego

Należy także: zadbać o odpowiednią liczbę koszy; pamiętać o właścicielach psów i zorganizować dla

nich wydzielone przestrzenie; zorganizować parkingi samochodowe i rowerowe; pomyśleć

o wypożyczalni rowerów i sprzętu wodnego, zabezpieczeniu kąpielisk przez ratowników,

umiejscowieniu w terenie (np. przy ścieżkach oraz plażach) zaplecza rekreacyjnego, siłowni na

wolnym powietrzu, ścieżek sprawnościowych; rozważyć budowę krytego basenu. Należy także dać

szansę ludziom z inicjatywą mającym pomysły na zagospodarowanie Golęcina i Rusałki
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5.9. Jakie działania należy podjąć w 

dłuższej perspektywie aby Golęcin i 

Rusałka stały się bardziej atrakcyjne?
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W pierwszej kolejności w dłuższej perspektywie aby podnieść atrakcyjność terenów Golęcina

i Rusałki należy zdaniem badanych: odbudować stadion, posprzątać teren, oczyścić jezioro, zadbać

o rozwój infrastruktury sportu rekreacji, gastronomicznej, zadbać o dobre zagospodarowanie plaż,

stworzyć place zabaw. Ponadto należy organizować imprezy kulturalne, sportowe (w tym żużlowe)

oraz i atrakcje skierowane do różnych grup społecznych. Należy dobrze zarządzać obiektami (znaleźć

dobrego gospodarza) i przynajmniej część pomysłów finansować ze środków UE

P. Jakie działania warto podjąć w dłuższej perspektywie, aby tereny Golęcina i Rusałki w Poznaniu uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi 

takich jak Pana/i/Państwo? Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 1] 

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

2,9%

2,9%

3,4%

3,4%

4,3%

4,3%

6,3%

6,3%

6,8%

7,2%

7,7%

9,2%

9,7%

10,1%

12,1%

13,5%

reklama

jeden właściciel

obiekty sportowe

zadbane drogi dojazdowe

więcej ławek

dotacje zUE

atrakcje dla młodzieży

wypożyczalnia rowerów

wypożyczanie sprzętu wodnego

plaża

place zabaw

infrastruktura sanitarna

rozwój infrastruktury

żużel sportowy

oczyszczenie Rusałki

zawody sportowe

gastronomia

oczyszczanie terenu

organizowanie imprez

odbudowa / remont stadionów
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W dalszej kolejności, aby w dłuższej perspektywie podnieść atrakcyjność terenów Golęcina i Rusałki

należy zdaniem badanych: zbudować dobrą infrastrukturę kąpielisk (w tym basen kryty) i sportów

wodnych (w tym pomosty, zjeżdżalnie), jazdy na rowerach, biegania, stworzyć ścieżki edukacyjne

różnego typu, rozważyć wykorzystanie części terenu/ obiektów na potrzeby edukacyjne (szkolnictwo

sportowe, szkoła nauki pływania, pływania na desce). Ponadto stworzyć tor saneczkowy, hale

tenisowe, strzelnicę, siłownie na wolnym powietrzu oraz całoroczne, oczyścić, pogłębić i zarybić

jezioro, stworzyć tor przeszkód dla zwierzą / wybiegi dla psów.

P. Jakie działania warto podjąć w dłuższej perspektywie, aby tereny Golęcina i Rusałki w Poznaniu uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi 

takich jak Pana/i/Państwo? Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 2] 

14,5%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

nie wiem

poprawid stan alejek

ścieżki edukacyjne

wycieczki szkolne

korty tenisowe

basen kryty

zachęcid Ministerstwo Sportu

rozbudowad kąpielisko

leżaki

zalesienie terenu

ścieżki rowerowe

ośrodek turystyczny

konkurs architektoniczny

zarybienie

pomosty

Wskazania na poziomie 0,5%: szkolnictwo sportowe; oświetlenie; remont 

pływalni; tor przeszkód dla zwierząt; półdziki teren; naprawić most; postawić coś 

nowego; hala tenisowa; strzelectwo; piknik; miejsce związane ze sztuką; siłownia

ułatwić korzystanie zimą; tor saneczkowy; miejsca do pracy; zwiększyć 

bezpieczeństwo; imprezy rodzinne; monitoring; miejsce do odpoczynku; place do 

nauki jazdy; stacja pogody; parkingi rowerowe; edukacja przyrodnicza; pozyskać 

sponsorów; ścieżki do biegania; szkoła nauki pływania na desce; zrobić przystań

pogłębić jezioro; nowa zjeżdżalnia, nic nie budować.
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5.10. Czego nie robić na Golęcinie i 

nad Rusałka? Jakie rodzaj aktywności 

i infrastruktury są niepożądane?
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Uczestnicy warsztatów z udziałem mieszkańców wskazywali, że pewne rodzaje obiektów  

i aktywności nie powinny ich zdaniem być lokowane na terenach Golęcina i Rusałki

Nie powinny ich daniem być lokowane na terenach Golęcina i Rusałki

 osiedli mieszkaniowych 

 dużych obiektów: dużych obiektów kubaturowych; marketów, centrów handlowych; „Biedronek” i innych dyskontów; 

dużych, budynków „ molochów

 nowych budynków / wystarczą remonty; gęstszej zabudowy „architektury małej i dużej” niż obecnie istniejąca   

 niektórych imprez: juwenalii; dużych nocnych koncertów; dyskotek, 

 psów  poza wyznaczonym terenem: psich kup; psów na plaży; psów biegający poza wyznaczonym terenem i bez smycz/ 

kagańca 

 żużla głównie ze względu na hałas (w dwóch grupach  opinia była jednoznaczna ale w dwóch zdania były podzielone; w 

jednej przeprowadzono głosowania:  5 osób „za żużlem”, a 9 osób „przeciw”)  

 braku czystości:  śmieci, brudu

 zniszczonych obiektów i infrastruktury:  budynków; zniszczonych ławek

 ograniczania zieleni, nadmiernej ingerencji w zieleń – należy zachować  leśny charakter

 ogrodzonych ośrodków

 chuligaństwa  i patologii

 bilbordów i reklam

 samochodów / ruchu samochodowego: dróg dla samochodów; wjazdu dla samochodów  (parkingi na obrzeżach terenu 

oczywiście tak) ; teren powinien być zamknięty dla ruchu samochodowego,  żadnych dodatkowych dróg, dodatkowych 

parkingów – aby minimalizować wjazd samochodów w przestrzeń zieloną „ – dojazd powinien być od ulicy Niestachowskiej

 wjazdu koni na teren oraz policji na koniach, które brudzą 

 asfaltowych  i betonowych ścieżek

 tylu stadionów:  dwóch stadionów lekkoatletycznych  (wystarczy jeden); stadionu piłki nożnej  i innych odmian futbolu 

 „jeśli dyskutujemy nt wizji to nie powinno się tworzyć faktów dokonanych (żużel + Familijny Poznań – to powinno być 

wstrzymane)
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Do obiektów i rodzajów działalności, które nie powinny być lokalizowane na terenach Golęcina

i Rusałki badani zaliczali najczęściej: sporty motorowe, w tym żużel, różnego typu obiekty

wielkogabarytowe, komercyjno – sportowe, budownictwo mieszkaniowe, przemysł, handel oraz

wszelkiego rodzaju działalność, która jest głośna i szkodliwa dla środowiska. Należy także zwrócić

uwagę, że 19,8% badanych stwierdziło, że nie ma takich obiektów i rodzajów działalności, które nie

powinny być lokalizowane na terenach Golęcina i Rusałki

P. A czy są jakieś rodzaje aktywności/infrastruktury, które nie powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu? Możliwe wiele 

odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 1] 

0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

1,0%
1,0%

2,4%
5,3%

8,7%
11,6%

0,5%
1,4%

1,0%
1,0%

4,3%
5,3%

6,8%
12,6%

19,8%

firmy
inwestycje szkodzące…

coś niezwiązane z rekreacją
restauracje

parking
budowa hoteli

działalność przemysłowa
działalność handlowa

budowa domów, bloków
obiekty komercyjno-sportowe

szybka jazda
szkoły jazdy samochodów

motory wodne
gokarty

głośne sporty
quady

sporty motorowe
żużel

nie ma takich

32,9%

31,9%
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Do obiektów i rodzajów działalności, które nie powinny być lokalizowane na terenach Golęcina

i Rusałki część badanych zaliczyła wymienione poniżej dziedziny i rodzaje sportu

P. A czy są jakieś rodzaje aktywności/infrastruktury, które nie powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu? Możliwe wiele 

odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 2] 

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,4%

2,4%

2,4%

4,8%

6,3%

sport rekreacyjny

sporty ekstremalne

golf

boisko

biegi

siatkówka

sporty walki

wakeboard

jazda na rolkach

rowerzyści wyczynowi,…

turystyka rowerowa

futbol amerykański

pływalnia

sport, sport profesjonalny

jazda konna

piłka nożna

25,2%
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Kilka procent badanych nie chce, aby na terenie Golęcina i Rusałki funkcjonowały lokale z alkoholem

(w tym budki z piwem) oraz inne lokale, w których jest głośno i w których mogłyby się odbywać

głośne imprezy. Niewielki odsetek badanych przeciwny jest budowie dużych ośrodków i kompleksów

sportowych oraz infrastruktury sportu studenckiego, lokowaniu nad Rusałką plaży nudystów oraz

zarybiani jeziora

P. A czy są jakieś rodzaje aktywności/infrastruktury, które nie powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu? Możliwe wiele 

odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 3] 

10,1%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

2,9%

nie wiem / trudno powiedzieć

plaża nudystów

wyeliminować samochody

wykluczone gospodarstwo rybne

infrastruktura dla sportu
studenckiego

wieloformatowe kompleksy
sportowe

budowa dużych ośrodków

głośne koncerty

miejsca ,które zakłócają spokój

kontrola spożywania alkoholu

nie dla budki z piwem

1,5%

4,3%

1,5%
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5.10a. Kontrowersje wokół tematu 

reaktywacji żużla na Golęcinie.
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Uczestnicy konsultacji często spontanicznie zwracali uwagę na kwestię reaktywacji żużla na
Golęcinie, która jest elementem projektu „Sportowy Golaj”, który zyskał poparcie poznaniaków w
ramach budżetu Obywatelskiego w 2013 roku.
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Spośród 302 uczestników konsultacji prowadzonych w trakcie festynu „Sportowy Golaj dzieciom”:
 23%  wskazało spontanicznie, że  aby tereny   Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi należy  reaktywować na Golęcinie

żużel. 

 69% mogąc wybrać spośród 29 rodzajów aktywności  6 rodzajów aktywności,  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i 

Rusałki  wskazało żużel. 

 tak duże poparcie dla „żużla na Golęcinie” wśród uczestników festynu jest pochodną tego, że w dużej mierze przyciągnął on 

zwolenników żużla i sympatyków „Sportowego Golaja”.  

Spośród 400  przebadanych w sondażu telefonicznym mieszkańców Poznania (dobranych kwotowo z bazy klientów 

Wydziału Komunikacji  - struktura próby zbieżna pod względem płci  i wieku ze struktura mieszkańców miasta Poznani) 

wynika, że pomysł  powrotu żużla na Golęcin popiera 72,4% badanych.

Uczestnicy tego badania , którzy odpowiadali na pytanie które brzmiało:  
Na początku tego roku Miasto Poznań przejęło tereny sportowo rekreacyjne na Golęcinie. Jednym z pomysłów na zagospodarowanie 

części tych terenów jest organizowanie tam -tak jak przed laty- zawodów żużlowych. Co Pan\Pani sądzi o pomyśle powrotu żużla na 

poznański Golęcin? 

Struktura odpowiedzi była następująca: 
 bardzo podoba się 50,4% badanych 

 raczej podoba się  22,0% badanych      

 raczej się nie podoba   3,5% badanych 

 zdecydowanie się nie podoba   6,9% badanych

 ponadto  16,9% badanych nie miało na ten temat sprecyzowanego zdania i udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”  

 w tym miejscu należy postawić hipotezę, że odsetek zwolenników pomysłu powrotu żużla na Golęcin może być w omawianym 

sondażu zawyżony, bowiem badanie było prowadzone na osobach zmotoryzowanych ( mogących mieć wyższe preferencje wobec 

sportów motorowych) .       
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Zależnie od tego wyniki jakiej części konsultacji analizujemy widzimy, że powrót żużla na Golęcin ma
swoich zwolenników, których odsetek oscyluje między 26,1% (sondaż uliczny), a 72% (sondaż
telefoniczny wśród ogółu Poznaniaków - klientów wydziału komunikacji)
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Spośród 3029 uczestników sondażu internetowego:
 16,5% opowiedziało się spontanicznie za  rewitalizacją stadionu żużlowego na Golęcinie 

 11,7% spontanicznie wskazało, że atrakcyjność Golęcina i Rusałki podniesie organizacją tam zawodów żużlowych,

 33% mogąc wybrać spośród 29 rodzajów aktywności  6 rodzajów aktywności,  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i 

Rusałki  wskazało żużel. 

Spośród 58 uczestników warsztatów kreatywnych:
 3% spontanicznie wskazało, że  aby tereny   Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi należy  reaktywować na Golęcinie 

żużel,

 28% mogąc wybrać spośród 29 rodzajów aktywności  6 rodzajów aktywności,  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i 

Rusałki  wskazało żużel. 

Spośród 207 uczestników sondażu ulicznego:
 0,7% spontanicznie opowiedziało się za  rewitalizacją stadionu żużlowego na Golęcinie 

 3,4% spontanicznie wskazało, że szybko atrakcyjność Golęcina i Rusałki podniesie powrót żużla  na Golęcin

 7,2%  spontanicznie wskazało, że w dłuższej perspektywie  atrakcyjność Golęcina i Rusałki podniesie powrót żużla  na Golęcin

 26,1% mogąc wybrać spośród 60 rodzajów aktywności  8 rodzajów aktywności,  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i

Rusałki  wskazało żużel. 

Widać więc, że powrót żużla na Golęcin ma swoich zwolenników, których odsetek oscyluje między 26,1% (sondaż uliczny), a  

72% (sondaż telefoniczny wśród ogółu Poznaniaków  - klientów wydziału komunikacji). 

Biorąc pod uwagę fakt, że struktura próby sondażu ulicznego odpowiadała strukturze populacji mieszkańców 

miasta Poznania należy przyjąć, że co czwarty mieszkaniec Poznania jest zwolennikiem obecności żużla na 

Golęcinie.  Należy jednak zwrócić uwagę na to, że poparcie to może spaść, kiedy mieszkańcom zostanie  uświadomione 

potencjalne zagrożenie hałasem.    
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Zwolennicy żużla na Golęcinie są zarówno wśród osób mieszkających na Golęcinie, jak i wśród
mieszkańców dzielnic przylegających do Golęcina i Rusałki – pokazują to wyniki sondaży ulicznego
zamieszczone poniżej.
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Uwaga: wyniki dla małych grup pomiaru dla próby 206 są obarczone błędem statystycznym +/- 6,8%, a dla grup mniejszych odpowiednio: N= 85 – błąd +/- 9,2%; N= 

122 – błąd +/- 7,7%; N= 22 – błąd +/- 17,3%; N= 13 – błąd +/- 21,7%; N= 73 – błąd +/- 9,9%; N= 129 – błąd +/- 7,5%; N= 82 – błąd +/- 9,3%; N= 9– błąd +/- 25,0%

P. Proszę wskazać do 8 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury, które powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w 

Poznaniu. Wyniki sondażu ulicznego, całkowita próba 206 mieszkańców Poznania 
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Wśród uczestników konsultacji byli także przeciwnicy „głośnych sportów” motorowych – w tym
żużla na Golęcin, sportów motorowodnych na Rusałce lub w jej okolicach.
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We wspólnej koncepcji zagospodarowania Golęcina i Rusałki złożonej w ramach konsultacji przez przedstawicieli 7 Rad

Osiedli (Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany, Smochowice - Krzyżowniki, Kiekrz) jednym z czterech kluczowych

priorytetów jest „ochrona przed hałasem”. Przedstawiciele Rad Osiedli postulują, że należy sprawdzić wpływ ewentualnych

zawodów żużlowych na środowisko przyrodnicze oraz warunki codziennego wypoczynku dla mieszkańców na terenie wokół

Rusałki i Golęcina.

Autorzy tego opracowania rekomendują unikanie na terenach Golęcina i Rusałki elementów zagospodarowania powodujących

hałas. W swoim opracowaniu umieścili wyniki ekspertyzy akustycznej wskazując, że istniej poważne zagrożenie

przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w przypadku organizacji zawodów żużlowych oraz treningów tej dyscypliny

sportu na Golęcinie. Ponadto wnioskowali o przeprowadzenie badania poziomu hałasu jaki powodować będzie ewentualne

„funkcjonowanie żużla na Golęcinie.

Podobne obawy zgłaszano w trakcie:

 warsztatów z interesariuszami instytucjonalnymi ( w tym przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

Poznania; przedstawiciele lekkoatletycznych związków sportowych, przedstawiciele Rad Osiedli),

 warsztatów z udziałem mieszkańców,

 w ramach „Kawiarenki obywatelskiej”,

 w trakcie sondażu ulicznego - spośród 207 uczestników sondażu 32,9% wskazało sporty motorowe jako takie , które nie

powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki ze względu na obawę nadmiernej hałaśliwości. W tym na żużel

wskazało 12,6% , sporty motorowe ogólnie 6,8% , quady 5,3% , głośne sporty 5,3%, gokarty 15, sporty motorowodne 1%.
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12,6% uczestników sondażu ulicznego proszonych o wskazanie rodzajów aktywności/infrastruktury,
które nie powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu – wskazało, że nie należy
rozwijać na Golęcinie żużla . Odsetek ten jest różny w poszczególnych podgrupach badanych
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Uwaga: wyniki dla małych grup pomiaru dla próby 206 są obarczone błędem statystycznym +/- 6,8%, a dla grup mniejszych odpowiednio: N= 85 – błąd +/- 9,2%; N= 

122 – błąd +/- 7,7%; N= 22 – błąd +/- 17,3%; N= 13 – błąd +/- 21,7%; N= 73 – błąd +/- 9,9%; N= 129 – błąd +/- 7,5%; N= 82 – błąd +/- 9,3%; N= 9– błąd +/- 25,0%

P. A czy są A czy są jakieś rodzaje aktywności/infrastruktury, które nie powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu??, całkowita 

próba 206 mieszkańców Poznania 
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5.11. Funkcjonujące w debacie publicznej 

pomysły na zagospodarowanie 

Golęcina i Rusałki 
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Golęcin i Rusałka – pomysły na zagospodarowanie terenów sportowych 

„Sportowy Golaj” 

Jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji w dyskusji publicznej funkcjonowały różne koncepcje zagospodarowania

poszczególnych części Golęcina i Rusałki.

 kluczowe są oczywiście miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

o uchwalony już plan dla terenu Jeziora Rusałka,

o będący w trakcie opracowania i konsultacji społecznych plan dla Golęcina,

o Plany te zostały zaprezentowane uczestnikom warsztatów kreatywnych z interesariuszami instytucjonalnymi oraz

mieszkańcami. Prezentacja Miejskiej pracowni urbanistycznej stanowi załącznik do niniejszego raportu,

 własne projekty, jeszcze przed rozpoczęciem konsultacji, przedstawiły:

o Sportowy Golaj„ który został przyjęty w ramach Budżetu Obywatelskiego. I który jest realizowany w 2014 roku.

Projekt ten koncentruje się na części Golęcina i nie obejmuj terenów Rusałki,

o „Park Tenisowy Olimpia” – koncentruje się on na części Golęcina i nie obejmuj terenów Rusałki,

o AZS i Towarzystwo Sportowe Olimpia „Park Sportowy Golęcin”,

 w trakcie konsultacji własny, kompleksowy pomysł na zagospodarowanie terenów Golęcina i Rusałki przedstawiły wspólnie

Rady 7 Osiedli (Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany, Smochowice - Krzyżowniki, Kiekrz) pod nazwą System

Rekreacyjno - Sportowy Golęcin - Rusałka (dalej SRSGR).Proponowane w SRSGR rozwiązania są dużej mierze zbieżne

z propozycję „Park Sportowy Golęcin”,

 szczegółowe prezentacje wskazanych projektów są dostępne jako załącznik do raportu.
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Golęcin i Rusałka – pomysły na zagospodarowanie terenów sportowych 

„Sportowy Golaj” 

Różne środowiska i grupy społeczne zgłaszają różne plany zagospodarowania poszczególnych części Golęcina i Rusałki.

W 2014 będzie realizowany projekt "Sportowy Golaj", w ramach którego ma być zmodernizowany tor żużlowy, boisko

do futbolu amerykańskiego i powstaną tory rowerowe do kolarstwa grawitacyjnego. Na ten cel przeznaczone zostanie

3,5 mln zł w ramach Budżetu Obywatelskiego.

107



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

Golęcin i Rusałka – pomysły na zagospodarowanie terenów sportowych 

„Park Tenisowy Olimpia.” 

Własny projekt zagospodarowania terenów sportowych na Golęcinie przestawiło Stowarzyszenie Sportowe "Park Tenisowy

Olimpia”. Przewiduje on utworzenie czterech kompleksów: sportowego (m.in. korty, hale tenisowe, boisko), rehabilitacji

i odnowy biologicznej (kryta pływalnia, fitness, SPA, siłownia), hotel sportowy z częścią usługową; część otwarta ze sportami

rekreacyjnymi (np. mini golf, plac zabaw, boiska do siatkówki). Ten pomysł obejmuje tylko część Golęcina, na pozostałej

miałyby funkcjonować żużel i lekkoatletyka.

108



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

Golęcin i Rusałka – pomysły na zagospodarowanie terenów sportowych 

Projekt AZS  i Towarzystwa Sportowego Olimpia „Park Sportowy Golęcin” 

Swoją koncepcję dla terenów na Golęcinie przedstawiły także: AZS w Poznaniu (Akademicki Związek Sportowy) oraz

Towarzystwo Sportowe Olimpia, którzy chcieliby na terenach Golęcina utworzyć otwarty dla każdego ośrodek sportowo-

rekreacyjny. Wg tej koncepcji powstałby ośrodek szkolenia sportowego - lekkoatletycznego i tenisowego. Znalazłoby się też

miejsce na piłkę nożną, sporty walki, szermierkę czy rugby. Pomysłodawcy chcieliby stworzyć na Golęcinie zespół obiektów

sportowo rekreacyjnych pokazanych na mapie poniżej oraz:
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Studenckie Centrum Sportowe z ofertą sportową

dla każdego studenta; Sportowy Uniwersytet

Trzeciego Wieku z ofertą rekreacyjno-społeczną dla

seniorów; Akademię Małego Mistrza z ofertą zajęć

ruchowych dla dzieci przedszkolnych

i wczesnoszkolnych; Sportowe Centrum Biznesowe

z ofertą dla podmiotów biznesowych: ligi firmowe,

wynajem powierzchni użytkowej, organizacja

eventów sportowych i innych akcji na zlecenie

podmiotów biznesowych
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Golęcin i Rusałka – główne wnioski ze wspólnej  koncepcji przedstawicieli 7 Rad  Osiedli 

Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany, Smochowice  - Krzyżowniki, Kiekrz [1]

Swoją koncepcję dla terenów na Golęcinie przedstawiły wspólnie Rady 7 Osiedli (Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany,

Smochowice - Krzyżowniki, Kiekrz) pod nazwą System Rekreacyjno - Sportowy Golęcin - Rusałka (dalej SRSGR).

Wg tej koncepcji w trakcie planowania sposobów zagospodarowania Golęcina i Rusałki należy przyjąć następujące priorytety:

 priorytet pierwszy (P1): odtworzenie przebiegu Bogdanki, jako otwartego cieku wodnego i założenia krajobrazowego

łączącego Rusałkę i Stawy Sołackie. Powinno temu towarzyszyć stworzenie ciągu pieszego i drogi rowerowej oraz lepsza

kontrola czystości wody.

 priorytet drugi (P2): ochrona i poprawa czystości wody, poprzez likwidację nielegalnych odbiorników ścieków i wód

opadowych oraz stopniowe oczyszczanie jeziora Rusałka.

 priorytet trzeci (P3): ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie naturalnych elementów środowiska, poprzez

realizację koncepcji „lasu w mieście”, tj.: utrzymanie naturalnych dróg i ścieżek rowerowych, ochronę fauny i flory, ochronę

krajobrazu poprzez analizy i studia widokowe oraz korektę niektórych elementów zagospodarowania.

 priorytet czwarty (P4): ochrona przed hałasem, w ramach którego należy sprawdzić wpływ ewentualnych zawodów

żużlowych na środowisko przyrodnicze oraz warunki codziennego wypoczynku dla mieszkańców na terenie wokół Rusałki i

Golęcina. Autorzy rekomendują unikanie elementów zagospodarowania powodujących hałas - np. sprzętu motorowodnego

na jeziorze.
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Golęcin i Rusałka – główne wnioski ze wspólnej  koncepcji przedstawicieli 7 Rad  Osiedli 

Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany, Smochowice  - Krzyżowniki, Kiekrz [2]

Ponadto autorzy projektu SRSGR wnioskują o:

1. zachowanie, kształtowanie i ochronę naturalnych walorów przyrodniczych i środowiskowych (w tym wód i lasów)

omawianego terenu,

2. przyjęcie założenia, że obiekty sportowe powinny się finansować same, przy uwzględnieniu pełnego udostępnienia

mieszkańcom (np. korty tenisowy pod wynajem musi finansować drugi kort mniejszy ogólnodostępny lub wynajmowany

mieszkańcom po preferencyjnych cenach oraz sfinansować ścianki do gry udostępniane bezpłatnie).

3. przyjęcie założenia, że obiekty SRSGR powinny służyć przede wszystkim czynnemu uprawianiu sportu i rekreacji przez

mieszkańców, przy zachowaniu naturalnego charakteru kompleksu, jego otwartości oraz ogólnej dostępności

4. wstrzymanie wydania warunków zabudowy i pozwoleń na budowę oraz o nieprzekazywanie obiektów w dzierżawę do

momentu określenia zapotrzebowania społecznego. Ponadto w opinii autorów koncepcji otwarte i publiczne ( w drodze

przetargu) przekazywanie obiektów może poprawić ofertę społeczną stających do przetargu.

5. ustalenie

 trybu w jakim zostaną wyłonieni dzierżawcy obiektów / terenów

 na jakich warunkach będą funkcjonować dzierżawcy obiektów/ terenów

 jakie dostaną uprawnienia i obowiązki w umowach dzierżawy + projekty umów powinny być dostępne dla Rad Osiedli, które

oczekują możliwości uczestnictwa w przygotowywaniu warunków przetargowych.

.
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Golęcin i Rusałka – główne wnioski ze wspólnej  koncepcji przedstawicieli 7 Rad  Osiedli 

Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany, Smochowice  - Krzyżowniki, Kiekrz [3]

Mając powyższe na uwadze autorzy projektu zgłosili następujące oczekiwania co do zagospodarowania terenu podlegającego

konsultacjom, które zostały pogrupowane wg następujących kategorii:

1. plaże (miejska, 3szt. dzikie)

2. obiekty rekreacyjno-sportowe (hipodrom, stadion lekkoatletyczny 2szt., boisko treningowe, baseny przy ul. Niestachowskiej, korty, bar

leśny przy ujściu rusałki)

3. komunikacja (dojścia, drogi dojazdowe, ścieżki) - jako nadrzędny uznano ruch pieszy, biegowy, rowerowy. Drogi samochodowe nie

powinny przecinać obszaru SRSGR, a parkingi powinny być lokalizowane na obrzeżach kompleksu.

4. Ogród Dendrologiczny został potraktowany jako osobne zagadnienie o szczególnej wartości.

Za pomysły najważniejsze uznali autorzy pracowania:

1. otwarcie biegu Bogdanki wraz z otuliną parkową,

2. realizację koncepcji basenu odkrytego i krytego dla Jeżyc (w miejscu starych basenów) wraz z małym hotelem,

3. rozbudowę Ogrodu Dendrologicznego (ze ścieżką historyczno.- edukacyjną razem z muzeum wojsk pancernych),

4. organizację ścieżek spacerowych, biegowych, rowerowych, konnych i do narciarstwa biegowego,

5. otwarcie dla wszystkich mieszkańców stadion lekkoatletyczny - treningowy,

6. stworzenie miejsc aktywności młodzieży: tor crossowy, skatepark – taki, jak w Lesznie, ścianki wspinaczkowe.

7. utworzenie punktu obsługi mieszkańca - bar leśny przy ujściu Rusałki:, stworzenie przebieralni, gastronomi, obsługa zawodów,

wypożyczalnie sprzętu sportowego, mała przystań dla sprzętu wodnego, weekendowa opieka nad dziećmi, wc, punkt medyczny.

8. pozyskanie przez miasto terenu hipodromu, jako trwałego elementu dziedzictwa i rozwijanie go.

9. ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie plaży miejskiej.

W opinii autorów opracowania wprowadzenie w/w pomysłów nie naruszy naturalnego charakteru kompleksu i pozwoli na lepsze

zaspokojenie potrzeb mieszkańców

Rozwinięcie i opis poszczególnych kategorii znajdują się w szczegółowym projekcie złożonym w ramach konsultacji i stanowiącym

załącznik do niniejszego raportu. Ilustrację graficzną zamieszczono na kolejnym slajdzie.
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Golęcin i Rusałka – główne wnioski ze wspólnej  koncepcji przedstawicieli 7 Rad  Osiedli 

Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany, Smochowice  - Krzyżowniki, Kiekrz [4].
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System Rekreacyjno - Sportowy Golęcin - Rusałka (SRSGR) – najważniejsze elementy zagospodarowania. 
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Golęcin i Rusałka – główne wnioski ze wspólnej  koncepcji przedstawicieli 7 Rad  Osiedli 

Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany, Smochowice  - Krzyżowniki, Kiekrz. [5]

W koncepcji System Rekreacyjno - Sportowy Golęcin - Rusałka (SRSGR) przygotowanej przez Rady Osiedli znajduje się

także koncepcja zagospodarowania terenów przejętych przez miasto Poznań na Golęcinie. Więcej szczegółów w załączniku.

114

Studenckie Centrum Sportowe z ofertą sportową

dla każdego studenta; Sportowy Uniwersytet

Trzeciego Wieku z ofertą rekreacyjno-społeczną dla

seniorów; Akademię Małego Mistrza z ofertą zajęć

ruchowych dla dzieci przedszkolnych

i wczesnoszkolnych; Sportowe Centrum Biznesowe

z ofertą dla podmiotów biznesowych: ligi firmowe,

wynajem powierzchni użytkowej, organizacja

eventów sportowych i innych akcji na zlecenie

podmiotów biznesowych
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POSIR ma plany  modernizacji obiektów plaży nad Jeziorem Rusałka 

Na terenie tym oprócz plaży znajdują się

boiska, plac zabaw, a także restauracja.

Ze wstępnych planów wynika, że obiekty

znajdujące się na tym terenie miałyby zostać

wyremontowane. Ponadto miałaby powstać:

wypożyczalnia sprzętu wodnego (łódek,

kajaków i rowerów wodnych),

baza dla mniej znanych sportów wodnych

(kitesurfing, wakeboarding i skimboarding),

wypożyczalni sprzętu do uprawiania sportów

na brzegu jeziora: rowerów, kijków do nordic

walking, a także zestawów do badmintona,

tenisa stołowego czy piłek do koszykówki,

siłownia zewnętrzna,

pole do minigolfa

stoliki szachowe

działająca zimą wypożyczalnia nart biegowych

i łyżew.

.
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Plany rozbudowy Parku Dendrologicznego sygnalizują także władze Uniwersytetu 

Przyrodniczego, które są właścicielem  dużej części terenów na Golęcinie. Uczestnicy 

konsultacji sugerowali, że Uniwersytet chce poszerzyć tereny ogrodu dentrologicznego  

i objąć nim m.in. Staw Golęciński
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5.12. Szczegółowa ocena dróg dotarcia 

na Golęcin i Rusałkę
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Problemem wielokrotnie zgłaszanym w trakcie konsultacji była dostępność terenów 

Golęcina i Rusałki, w tym brak dobrych dróg dojazdowych, parkingów na obrzeżach, mało 

bezpieczne przejścia dla pieszych, rowerzystów matek z wózkami, ludzi starszych etc.
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Jadąc lub idąc Alejami Wielkopolskimi, a dalej wzdłuż Parku Sołackiego możemy dotrzeć na Golęcin ulicą Warmińską. Mamy

do dyspozycji drogę pieszą, rowerową, komunikację miejską – tramwaj i autobusy, oraz samochodową po uliczkach o

małe przepustowości. W części trasa biegnie wzdłuż rzeczki Bogdanki, której odkrycie w dużej części sugerowali architekci

krajobrazu z trakcie konsultacji
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Kwestia dojazdu ulicą Warmińską od strony Sołacza przez ulicę Małopolską i teren dzielnicy Sołacz

budzi zastrzeżenia przedstawicieli Rady Osiedla, którzy obawiali się zwiększenia ruchu

samochodowego, hałasu oraz spadku bezpieczeństwa na osiedlu (szczególnie w sytuacji imprez

masowych). Ponadto zwracano uwagę na fakt, że ulica Warmińska formalnie nie istniej i leży w części

na terenie będącym własnością Uniwersytetu Przyrodniczego
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Kontrowersyjną kwestią jest także dojazd ulicą Warmińską od strony ul. Golęcińskiej. Kontrowersje

budziły kwestie poszanowania przepisów o ochronie środowiska oraz brak rozdzielenia ruchu

pieszego, rowerowego i samochodowego (nauki jazdy i dostawczego)
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Kwestia dojścia / dojazdu do stadionów od strony ulicy Wojska Polskiego w okolicy Stawu

Golęcińskiego do ulicy Warmińskiej budziła spore kontrowersje dotyczące prawa własności oraz

poszanowani przepisów o ochronie środowiska. Ponadto zwrócić należy uwagę na to, że parking przy

ul. Wojska Polskiego ma bardzo małą pojemność, a ulica jest bardzo ruchliwa i już obecnie jest często

zakorkowana.
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Dojazd od strony ul. Lutyckiej do parkingu i dalej do kąpieliska Rusałka został uznany za mało

przepustowy, a parking za mało pojemy i bezpieczny (szczególnie wieczorem). Kwestia rozbudowy

dojazdu i parkingu budziła pewne kontrowersje. Jednak część uczestników konsultacji wskazywała, że

może być to dobre rozwiązanie przy założeniu poszanowania przepisów ochrony środowiska
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Przejście tunelem od strony Jeżyc i ulicy Botanicznej nie daje poczucia bezpieczeństwa, a po jego

pokonaniu trzeba jeszcze przejść przez zadrzewiony i mało bezpieczny teren aby dotrzeć do Rusałki.

Parking od tej strony jest niewielki, a należy przypuszczać, że po zakończeniu budowy osiedla przez

firmę Nickiel przy ulicy Botanicznej znalezienie miejsca parkingowego będzie bardzo trudne
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Przejście pod torami od kolejowymi ulicą Botaniczną od ul. Dąbrowskiego
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Mieszkańcy Jeżyc mają utrudniony dostęp do terenów zielonych nad jeziorem Rusałka ze względu

na oddzielające ich osiedla o tych terenów tory kolejowe. Przykładem może być przejście od ulicy

Dąbrowskiego ulicami Bużańską i Żarnowiecką. Brak zjazdu bezpośrednio z ul. Dąbrowskiego, stan

drogi jest bardzo kiepski, brak chodnika i infrastruktury parkingowej.
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Przejście przez tory kolejowe przez ulice Żarnowiecką  i Bużańską od ul. Dąbrowskiego
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Mieszkańcy Woli i Jeżyc mają utrudniony dostęp do terenów zielonych nad jeziorem Rusałka ze

względu na oddzielające ich osiedla od tych terenów tory kolejowe i brak przejść przez nie.

W efekcie przechodzą przez tory kolejowe tworząc dzikie przejścia widoczne na zdjęciach

satelitarnych
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Nielegalne przejścia przez tory od ulicy Żarnowieckiej i Sytkowskiej 
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Ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa dotarcia do terenów zielonych nad

jeziorem Rusałka byłoby stworzenie kładek pieszo - rowerowych nad ulica Lutycką

126

Wykorzystywane przejścia  / skrzyżowania dróg pieszo rowerowych z ulica Lutycką 
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W debacie społecznej zwraca się uwagę na trudny dostęp komunikacyjny do terenów 

sportowo – rekreacyjnych na Golęcinie

127

Nadal nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądać komunikacja w rejonie Golęcina. Miejska Pracownia Urbanistyczna 

przedstawiła trzy pomysły:

 jedna z opcji zakłada poprowadzenie ruchu samochodowego ulicą Warmińską (od strony ul. Golęcińskiej).

 drugie rozwiązanie to dojazd z dawnej pętli autobusu 64 przy ul. Wojska Polskiego.

 w trzecim wariancie droga dojazdowa do obiektów sportowych prowadzi przez Ogród Dendrologiczny. 

Rada Osiedla Sołacz sprzeciwia się wyżej

opisanym rozwiązaniom (a szczególnie temu

aby droga dojazdowa do obiektów sportowych

prowadziła przez tereny zielone). Przeciwni

prowadzeniu drogi dojazdowej przez Ogród

Dendrologiczny są przedstawiciele Uniwersytetu

Przyrodniczego.
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Poważnego rozważenia zdaniem uczestników konsultacji wymaga kwestia stworzenia

drogi dojazdowej od strony ul. Niestachowskie szczególnie w kontekście planów

zagospodarowania terenów wokół basenów rybnych oraz zniszczonego stadionu
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Pomysł dojazdu od ulicy Niestachowskiej 

Zdaniem Rady Osiedla Sołacz najlepszym rozwiązaniem jest ustanowienie głównego dojazdu do obiektów na Golęcinie

z ulicy Niestachowskie. Droga zaczynałaby swój bieg w rejonie skrzyżowania ulic Niestachowskiej i św. Wawrzyńca

(prawoskręt będzie możliwy po wcześniejszej modernizacji skrzyżowania i sygnalizacji świetlnej) i ciągnęłaby się w kierunku

wschodnim, wzdłuż torów kolejowych. Pomysł ten budzi jednak zastrzeżenia drogowców oraz pracowni urbanistycznej.
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Całościową propozycję organizacji ruchu na terenie Golęcina i Rusałki przedstawili

przedstawiciel 7 Rad Osiedli w projekcie złożonym w ramach konsultacji. Zamieszczona

poniżej mapa podsumowuje to co wyrażali uczestnicy różnych części konsultacji i jest

w dużej mierze zbieżna z opracowaniem Rad Osiedli
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5.13. Co i gdzie powinno być 

na Golęcinie i nad Rusałką?
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Podczas warsztatów kreatywnych z udziałem 48 mieszkańców oraz przedstawicieli interesariuszy instytucjonalnych (25 

instytucje  i 46 osób)  ich uczestnicy proponowali jakie funkcje i infrastruktura w jakich miejscach terenów Golęcina i jeziora 

Rusałka powinny być zlokalizowane. Poniżej podajemy łączne wyniki prac we wszystkich grupach wraz z podaniem  w ilu 

grupach ustalono, że dana funkcja / infrastruktura powinna być realizowana  oraz numerem na mapie podglądowej. 

Na terenach Golęcina przejętych przez Poznań obiektów sportowych powinny być zlokalizowane

Pomysły na zagospodarowania terenu  - warsztaty z udziałem mieszkańców  

interesariuszy instytucjonalnych – podsumowanie dla wszystkich grup łącznie [1]

1.Stadion lekkoatletyczny wraz z infrastrukturą [8] 

30.Trybuna na 500 osób  [2]

33.Klub tenisowy 400m2  [8]

67. Kort tenisowy  [5]

2.Tor żużlowy (spore kontrowersje) [6]

Baseny ( kryty i otwarty) [5], w tym: 

35.Basen 25 m2 [4]; 10.Pływanie [2]; 69. Basen 50 m2 [2]; 82. Pływalnia 

kryta [1]

Wielofunkcyjne boiska odkryte i kryte [ 7], w tym: 73. wielofunkcyjne 

boiska odkryte do gier zespołowych - część ogólnodostępna, a część pod 

wynajem [3]; 74. wielofunkcyjne boiska  kryte do gier zespołowych -

część ogólnodostępna, a część pod wynajem [3]

21.Boisko do siatkówki/ koszykówki [2]

65. Boisko do piłki ręcznej [1]

80. Stadion wielofunkcyjny - przeznaczyć na: sporty zespołowe ( piłka 

nożna, rugby, futbol amerykański) eventy, rezerwowe funkcje 

lekkoatletyczne [1] oraz 31.Futbol amerykański [1]

66. Klub sportowy 400 m2 [1]

38.Hala sportowa normlana 1200m2 [2]

76. Hala sportów walki [1]

6.Toalety miejskie [8]

7.Kosze na śmieci  [7]

12.Ławki [6]

24.Szatnie prysznice, przebieranie [3]

.

23.Monitoring/ oświetlenie   obiektów oraz na drogach wokół jeziora oraz 

głównych szlakach pieszo - rowerowych [5]

Ośrodek rehabilitacji [ 8] , w tym: 5.Ośrodek rehabilitacyjny 500m2 [4]  i 

79.Centrum rehabilitacji i odnowy, medycyny sportu  oraz dla ludzi 

starszych [2]; 36.SPA 850 m2 [1]; 68. SPA 120 m2 [1]; 27.Punkt 

medyczny [1]

Parkingi rowerowe  [4], w tym: 26.Parking na 100 rowerów [3] 25.Stojaki 

na rowery [1] oraz 34.Stacja naprawy rowerów [3] i 75. Tor rowerowy [1]

Parkingi  samochodowe[ 4], w tym: 64. Parking 100 samochodów  [2]; 

22.Parking dla 500 samochodów  [2]

Uzupełniająca infrastruktura sportu i rekreacji: 39.Ścieżki aktywnej 

rekreacji [2]; 78. Wypożyczalnia sprzętu sportowego, w tym  rowerów, 

nart, rolek, kijków, łyżew [2]; 84. Bezpłatne ścianki treningowe [1]; 77. 

Centrum triatlonu [1]; 49. Saneczki [1] 83. Ośrodek jeździecki na Woli  -

funkcje nauki jazdy, szkolenia , hipoterapi [1]

Uczestnicy zwracali uwagę na to, że

40.Przestrzeń powinna być przyjazna dla niepełnosprawnych  [3]; 70. 

dostępne dla wszystkich [3], 52.Teren otwarty [1];  na ternie powinno być: 

cicho [1], 53 . Powinno być słychać śpiew ptaków [1]



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 
132

Na plaży od strony Strzeszynka powinny być zlokalizowane

Pomysły na zagospodarowania terenu  - warsztaty z udziałem mieszkańców  

interesariuszy instytucjonalnych – podsumowanie dla wszystkich grup łącznie [2]

8.Plaża [8]; 9.Opalanie/ plażowanie [8]; 10.Pływanie   - strzeżone 

kąpielisko, ratownik i punkt medyczny [8]’; 29.Słonce [5];18.Czysta 

woda [5]

6.Toalety miejskie [8]; 24.Szatnie prysznice, przebieranie [7] 

;7.Kosze na śmieci  [8]

11.Drewniane pomosty [7]; 58.Wypożyczalnia sprzętu wodnego [6]

14.Kiosk – mała gastronomia [8];  3.Restauracja, kawiarnia 450 m2 

[4]

12.Ławki  [7]; 63. Rodzina  [6]; 42. Grill/ kuchnie plenerowe [5]; 43. 

Miejsce na piknik  [5]; 7.Spotkania ze znajomym [4];  

13.Siłownia zewnętrzna [7]; 15.Plac zabaw  [7]; 21.Boisko do 

siatkówki/ koszykówki [7]; 37.Boisko do badmintona [2]; 

59.Bulodrom [1]

27.Punkt medyczny  [5]; 

23.Monitoring/ oświetlenie  [5]

60.Pole namiotowe/ campingowe [1]

25.Stojaki na rowery [7]; 26.Parking na 100 rowerów [6]; 61.Parking 

dla 50 rowerów [2] 47. Parking na 10 rowerów [1]

22.Parking dla 500 samochodów [5]

40.Przestrzeń dla niepełnosprawnych [8]

Plaża od strony Hipodromu Wola (dojazd od ul. Lutyckiej)

8.Plaża [8]; 9.Opalanie/ plażowanie [8]; 10.Pływanie    - niestrzeżone 

kąpielisko lub strzeżone zdania były podzielone [8]; 29.Słonce [5];18.Czysta 

woda [5]

6.Toalety miejskie [8]; 7.Kosze na śmieci [8] 24.Szatnie prysznice, 

przebieranie [7]

11.Drewniane pomosty [7]; 58.Wypożyczalnia sprzętu wodnego [2]

14.Kiosk – mała gastronomia [4]

23.Monitoring/ oświetlenie [5]

12.Ławki  [7] 63. Rodzina [5]; 43. Miejsce na piknik [4]; 42. Grill/ kuchnie 

plenerowe [2]

15.Plac zabaw  [5]; 13.Siłownia zewnętrzna [4]; 2.Boisko do siatkówki/ 

koszykówki [6] 37.Boisko do badmintona [2] 62.Trasy Spacerowe dla 

seniorów  [2]

16.Cisza spokój  [6]; 17.Łąka [3] 48. Joga/ tai chi [1] 44. Małe polany [4]

27.Punkt medyczny [1]

25.Stojaki na rowery [5];  26.Parking na 100 rowerów [2]; 61.Parking dla 50 

rowerów [2]; 47. Parking na 10 rowerów  [1] 61.Parking dla 50 rowerów [1]

22.Parking dla 500 samochodów  [1]

40.Przestrzeń dla niepełnosprawnych [1]
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Pomysły na zagospodarowania terenu  - warsztaty z udziałem mieszkańców i   

interesariuszy instytucjonalnych – podsumowanie dla wszystkich grup łącznie [3]

Plaże  i brzeg od strony Jeżyc  (od ul. Dąbrowskiego dojście ul. 

Botaniczną i ul. Bużańską)

8.Plaża - małe naturalne [7]; 9.Opalanie/ plażowanie [7] 10.Pływanie    -

niestrzeżone kąpielisko lub strzeżone zdania były podzielone [7] ; 18.Czysta 

woda  [5]

11.Drewniane pomosty [4]; 58.Wypożyczalnia sprzętu wodnego [1]

6.Toalety miejskie [7]; 7.Kosze na śmieci  [7]

45. Miejsce do łowienia  ryb [6]

23.Monitoring/ oświetlenie [5]

14.Kiosk – mała gastronomia [5]

12.Ławki [5] ; 43. Miejsce na piknik [3] 63. Rodzina [4]; 

16.Cisza spokój  [5]; 53 . Śpiew ptaków  [5]; 44. Małe polany [3]

13.Siłownia zewnętrzna [1]; 37.Boisko do badmintona [1]

25.Stojaki na rowery [3]; 61.Parking dla 50 rowerów [1] 26.Parking na 100 

rowerów [1]

40.Przestrzeń dla niepełnosprawnych [4]

19.Park zabaw dla psów [3]

Strefa lasu od strony Strzeszyna i Woli

53. Śpiew ptaków  [ 6] 54,  Drzewa [5]

16.Cisza / spokój [4]; 44. Małe polany [5] ; 28.Szum trzcin [4] 

52.Teren otwarty [1]

20.Trasa do jazdy rowerowej  [7]; 46. Trasa spacerowa [5] 56.Trasa 

do jazdy na nartach  [5] 49. Saneczki [4]

19.Park zabaw dla psów [5]

51.  Wieża widokowa  [1] ; 71. Latawce [1]; 

23.Monitoring/ oświetlenie   na drogach wokół jeziora oraz głównych 

szlakach pieszo - rowerowych [4] 

7.Kosze na śmieci [3]

Strefa Stawów Golęcińskich

20.Trasa do jazdy rowerowej  [6]

46. Trasa spacerowa  [4]; 62.Trasy Spacerowe dla seniorów [2]; 

7.Kosze na śmieci  [6]; 

23.Monitoring/ oświetlenie   na drogach wokół jeziora oraz głównych 

szlakach pieszo – rowerowych [5]

21.Boisko do siatkówki/ koszykówki [2]

64. Parking 100 samochodów  [1];  22.Parking dla 500 samochodów  [1]

41. Nowa stacja kolejowa PKP Rusałka [2]

32.Park linowy [1]

Trasy spacerowe i rowerowe - główne ciągi  (szczególnie wokół 

jeziora oraz na głównych ciągach pieszo - rowerowych, trasach 

dojścia)

6.Toalety miejskie [5]

7.Kosze na śmieci  [5]

12.Ławki  [5]

23.Monitoring/ oświetlenie   na drogach wokół jeziora oraz głównych 

szlakach pieszo – rowerowych [5]

Dodatkowe atrakcje w terenie 

37.Boisko do badmintona  [6]

49. Saneczki [3]

51.  Wieża widokowa [3]

56.Trasa do jazdy na nartach [2]

39.Ścieżki aktywnej rekreacji [2]

32.Park linowy 1

48. Joga/ tai chi [1]

50. Trasy do jazdy konnej [1]

59.Bulodrom [1]

71. Latawce [1]

72. Ścianka do wspinaczki – ogólnodostępna [1]

75. Lodowiska naturalne organizowane zimą oraz sztuczne takie jak 

nad Maltą [1]
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Pomysły na zagospodarowania terenu   - warsztaty z udziałem mieszkańców i 

interesariuszy instytucjonalnych – podsumowanie dla wszystkich grup łącznie
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1. Stadion lekkoatletyczny wraz z infrastrukturą 

2. Tor żużlowy (spore kontrowersje)

3. Restauracja, kawiarnia 450 m2

4. Hotel 1200 m2

5. Ośrodek rehabilitacyjny 500m2

6. Toalety miejskie

7. Kosze na śmieci 

8. Plaża

9. Opalanie/ plażowanie

10. Pływanie   

11. Drewniane pomosty

12. Ławki 

13. Siłownia zewnętrzna 

14. Kiosk – mała gastronomia

15. Plac zabaw  

16. Cisza / spokój

17. Łąka

18. Czysta woda  

19. Park zabaw dla psów 

20. Trasa do jazdy rowerowej 

21. Boisko do siatkówki/ koszykówki

22. Parking dla 500 samochodów 

23. Monitoring/ oświetlenie   na drogach wokół jeziora 

oraz wybranych  leśnych 

24. Szatnie prysznice, przebieranie 

25. Stojaki na rowery

26. Parking na 100 rowerów

27. Punkt medyczny 

28. Szum trzcin

29. Słonce 

30. Trybuna na 500 osób 

31. Futbol amerykański 

32. Park linowy

33. Klub tenisowy 400m2 

34. Stacja naprawy rowerów 

35. Basen 25 m2

36. SPA 850 m2

37. Boisko do badmintona 

38. Hala sportowa normlana 1200m2 

39. Ścieżki aktywnej rekreacji

Przestrzeń dla niepełnosprawnych

41. Nowa stacja kolejowa PKP Rusałka

42. Grill/ kuchnie plenerowe

43. Miejsce na piknik 
44. Małe polany
45. Miejsce do łowienia  ryb 
46. Trasa spacerowa 
47. Parking na 10 rowerów 
48. Joga/ tai chi
49. Saneczki 
50. Trasy do jazdy konnej

51,  Wieża widokowa 

52.Teren otwarty 

53 . Śpiew ptaków   

54.  Drzewa

55. Trasa biegowa 

56. Trasa do jazdy na nartach 

57.   Spotkania ze znajomym

58.   Wypożyczalnia sprzętu wodnego 

59.   Bulodrom

60.    Pole namiotowe/ campingowe

61.    Parking dla 50 rowerów

62.    Trasy Spacerowe dla seniorów 

63.    Rodzina 

64.    Parking 100 samochodów 

65.    Boisko do piłki ręcznej 

66.    Klub sportowy 400 m2

67.    Kort tenisowy 

68.    SPA 120 m2

69. Basen 50 m2 

70. Dostępne dla wszystkich 

71. Latawce

72. Ścianka do wspinaczki - ogónodostępna 

73. wielofunkcyjne boiska odkryte do gier 

zespołowych - część ogólnodostępna, a część 

pod wynajem 

74. wielofunkcyjne boiska kryte do gier 

zespołowych - część ogólnodostępna, a część 

pod wynajem 

75. Lodowiska naturalne organizowane zimą 

oraz sztuczne takie jak nad Maltą 

Uwaga dotycząca całego terenu – całość powinna uwzględniać potrzeby niepełnosprawnych, starszych  oraz rodziców z  dziećmi w różnym wieku (w tym z małymi) .    
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5.14. Co zrobić z przejętymi 

obiektami na Golęcinie?
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W opinii przeważającej części badanych obiekty na Golęcinie powinny przede

wszystkim służyć po części jako infrastruktura sportu i rekreacji dla ogółu mieszkańców

(w tym dla rodzin z dziećmi, młodzieży, niepełnosprawnych, seniorów, studentów oraz

sportu szkolnego), a po części, jako baza dla sportu profesjonalnego

P4. Na Golęcinie znajduje się kompleks obiektów sportowych, które w styczniu 2014 rok przejęło miasto Poznań i na którym się obecnie znajdujemy.

W skład kompleksu wchodzą: pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z bieżnią oraz budynkami otaczającymi i salą ćwiczeń, stadion piłkarski,

pozostałości trzeciego stadionu, Hotel Olimp, domki typu fińskiego i budynki towarzyszące oraz zespół kortów tenisowych. Cały teren zajmuje 24

hektary. Obecnie terenem Zarządza Poznański Ośrodek Sportu I Rekreacji (POSIR). Proszę wskazać maksymalnie 4 typy infrastruktury, które

powinny być rozwijany na terenie tych obiektów. Możliwe 4 wskazani, N=3029 uczestnicy sondy internetowej

3%

21%

25%

25%

25%

32%

39%

47%

59%

61%

inne-jakie

Infrastruktura dla sportu studenckiego

Infrastruktura dla sportu szkolnego

Infrastruktura sportu dla niepełnosprawnych

Infrastruktura nastawiona na sport  i rekreację dla   seniorów

Infrastruktura do rozwoju sportu profesjonalnego

Infrastruktura dla sportu dla rodzin z dziećmi

Infrastruktura  dla aktywności dzieci młodzieży

Infrastruktura sportu i rekreacji dla ogółu mieszkańców

Część infrastruktury dla sportu profesjonalnego, a część dla
pozostałych grup mieszkańców
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Badani spośród przedstawionych pomysłów zagospodarowania obiektów na Golęcinie

za najlepsze uznali: Uniwersytet Trzeciego Wieku, zbudowanie zaplecza sanitarno –

gastronomicznego dla osób, które chcą uprawiać sport na Golęcinie i nad Rusałką,

Akademię Małego Mistrza, stworzenie punktu, w którym możnaby skorzystać z usług

trenerów z różnych dziedzin sportu. Znacznym poparciem cieszyły się także pomysły

budowy kortów i hal tenisowych, zespołu krytych boisk na wynajem oraz Studenckiego

Centrum Sportowego

P. Czy to dobry pomysł, aby na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu umieścić: 

N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Studenckie Centrum Sportowe - oferta sportowa dla każdego
studenta

Zespół krytych boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki 
ręcznej – wynajmowany wszystkim chętnym

 Zespół kortów i hala tenisowa

 Punkt w którym można byłoby skorzystać z usług trenerów z
różnych sportów

Akademia Małego Mistrza – oferta zajęć ruchowych dla dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych

 Szatnie, prysznice, zaplecze gastronomiczne dla osób, które chcą
uprawiać sport na terenach Golęcina i Rusałki

Sportowy Uniwersytet III Wieku – oferta rekreacyjno-społeczna dla 
seniorów

Trudno powiedzieć / nie wiem Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak

TOP BOX 
(zdecydo2anie + 

raczej tak)

87%

87%

85%

84%

76%

72%

71%
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Znaczny odsetek badanych dobrze ocenił także pomysły stworzenia na Golęcinie i nad

Rusałkę Centrum Edukacji Przyrodniczej, Ośrodka Szkolenia Mistrzowskiego na

potrzeby sportu profesjonalnego i Regionalnego Centrum Szkolenia Młodzieżowego, hali

lekkoatletycznej oraz niedużego hotelu dla sportowców i restauracji. Dobrym

uzupełnieniem byłoby Centrum Medycyny Sportowej. Relatywnie najmniejsze poparcie

uzyskał pomysł Sportowego Centrum Biznesowego
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Sportowe Centrum Biznesowe – oferta dla podmiotów biznesowych: ligi 
firmowe, wynajem powierzchni użytkowej, organizacja eventów sportowych 

i innych akcji na zlecenie podmiotów biznesowych,

 Hotel i restaurację o charakterze sportowym

 Centrum medycyny sportowej i rehabilitacji ruchowej

 Regionalne centrum szkolenia młodzieży w zakresie tenisa i lekkiej atletyki
z terenu województwa: internat, edukacja, infrastruktura sportowa, kadra

szkoleniowa, zaplecze medyczne

 Nieduży hotel dla sportowców

 Hala lekkoatletyczna

 Ośrodek szkolenia mistrzowskiego (dla profesjonalnych zawodników) w
zakresie tenisa i lekkiej atletyki

 Centrum edukacji przyrodniczej w oparciu o współpracę Ogrodów
Botanicznego UAM , Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Roślin leczniczych Uniwersytetu Medycznego

Trudno powiedzieć / nie wiem Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak

TOP BOX 
(zdecydo2anie + 

raczej tak)

70%

70%
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66%
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47%

P. Czy to dobry pomysł, aby na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu umieścić: 

N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 
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Uczestnicy konsultacji oczekują, że  przejęte tereny będą służyły zarówno rozwojowi  

sportu i rekreacji  różnych grup mieszkańców, jak i rozwojowi sportu profesjonalnego. 

139

Uczestnicy konsultacji (w tym warsztatów kreatywnych z udziałem mieszkańców  i interesariuszy instytucjonalnych) wskazywali, że na terenie  Golęcia

przejętym przez miasto Poznań należy:

 stworzyć infrastrukturę zarówno do uprawiania sportu profesjonalnego, amatorskiego oraz rekreacji

 zadbać o to, aby teren był otwarty a zlokalizowane  tam obiekty  sportowe były ogólnodostępne, bezpłatne oraz płatne (przychody z nich 

powinny finansować  funkcjonowanie bezpłatnych oraz części deficytowych dyscyplin sportu wymagających dofinansowania)  

 zachować naturalny charakter obiektu, zieleń , unikać dużych obiektów  oraz infrastruktury i sportów         

 odbudować / rozbudować stadion lekkoatletyczny wraz z trybunami, oświetleniem  i towarzyszącą infrastrukturą sanitarną (szatnie, prysznice 

dla zawodników),. Stadion powinien być dostępny zarówno dla sportu profesjonalnego, studenckiego , szkolnego  i dla chętnych chcących amatorsko 

uprawiać lekką atletykę,

 zbudować  halę lekkoatletyczną lub wielofunkcyjną o ile uda się pozyskać środki zewnętrzne (przynajmniej częściowo spoza budżetu miasta) 

 zrewitalizować i rozbudować infrastrukturę do uprawiania tenisa, w tym: 

 część płatną:  korty odkryte, korty w hali 

 część bezpłatną: kort bezpłatny, ścianki do tenisa 

 infrastrukturę towarzyszącą    

 zbudować wielofunkcyjne boiska odkryte i w hali  do gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) - część 

ogólnodostępna i bezpłatna lub dostępna po cenach preferencyjnych dla mieszkańców przyległych dzielnic, szkół, a część pod wynajem (aby 

utrzymywały część ogólnodostępne)

 zbudować średniej wielkości basen kryty i odkryty (w miejscu basenów rybnych)  wraz z infrastrukturą towarzysząca 

 bazę sanitarno - treningową dla osób uprawiających sport i rekreację na terenach Golęcina i Rusałki (WC, prysznice, szatnie, przebieralnie ) 

 stworzyć ośrodek rehabilitacyjny, centrum rehabilitacji i odnowy, medycyny sportu  oraz dla ludzi starszych. W tym ośrodku mógłby działać 

punkt medyczny dla osób potrzebujących pomocy w trakcie uprawiani sportu i rekreacji na terenie Golęcina i Rusałki.   

 ewentualnie zbudować SPA / centrum odnowy biologicznej (które mogło by w części finansować ośrodek rehabilitacji) 

 zaplecze gastronomiczne – całoroczne,  w tym  w pierwszej kolejności punkty / punkt małej gastronomii, a jeżeli będzie zapotrzebowanie  restaurację

 niewielki obiekt hotelowy ( przede wszystkim z myślą o sportowcach , ale ogólnodostępny)

 duży parking (500 samochodów) dla korzystających z terenów Golęcina i Rusałki wraz z dojazdem od ulicy Niestachowskiej ,

 stworzyć centrum dla  rowerzystów  korzystających z terenów Golęcina i Rusałki ( parking dla rowerów, punkt naprawy rowerów, tor do jazdy terenowej)

 zbudować ogólnodostępne: ściankę do wspinaczki, siłownię na wolnym powietrzu, ławki na całym terenie,  stoły do ping ponga, ścieżki aktywnej rekreacji, 

zimą małe lodowisko,       

 stworzyć wypożyczalnię sprzętu sportowego do sportów letnich i zimowych (rowerów, nart, rolek, kijków, łyżew), wypożyczalnię rowerów,

 najwięcej kontrowersji wzbudzała kwestia zagospodarowania stadionu wielofunkcyjnego  z płytą boiska i torem żużlowym 

 część  uczestników konsultacji postulowała  reaktywację żużla  na Golęcinie  na tym obiekcie,  zgodnie z założeniami  projektu Sportowy Golaj oraz rozwoju futbolu 

amerykańskiego i kolarstwa grawitacyjnego, 

 część  protestowała przeciwko obecności żużla na Golęcinie , uzasadniając to obawą przed nadmiernym hałasem i jego negatywnym wpływem  na jakość życia 

mieszkańców okolicznych osiedli oraz środowisko przyrodnicze (postulowano zrobienie rzetelnych badań akustycznych i odziaływania na środowisko będących 

warunkiem dopuszczenia  żużla na Golęcinie) 

 część  uczestników konsultacji  odrzucała bezwzględnie obecność żużla i postulowała stworzenie stadionu wielofunkcyjnego ( lekka atletyka, sporty zespołowe,  + 

eventy) lub wyłącznie drugiego treningowego stadionu lekkoatletycznego          

 ponadto okazjonalnie pojawiały się pomysły: stworzenia Centrum triatlonu,  górek, krótkich torów saneczkowych,  hali sportów walki, Skatepark .
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Wyniki warsztatów kreatywnych z udziałem mieszkańców  oraz interesariuszy 

instytucjonalnych także pokazują, że przejęte tereny powinny służyć zarówno rozwojowi  

sportu i rekreacji  różnych grup mieszkańców, jak i rozwojowi sportu profesjonalnego. 
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Stadion lekkoatletyczny z 

trybunami i oświetleniem 

Korty tenisowe odkryte               

(1 kort ogólnodostępny)

Hala tenisowa)
Ścianki do 

tenisa 

Basem kryty 

Basen odkryty

Hotelik 

sportowy

Stadion wielofunkcyjny 

(futbolu amerykańskiego, 

żużłe) lub   sporty zespołowe  

+ lekkaatletyka + eventy

Tor kolarstwa 

grawitacyjnego/ 

górki 

saneczkowe 

Szatnie, 

przebieranie, 

infrastruktura 

sanitarna 

Centrum rehabilitacji i 

odnowy, ewentualnie 

dodatkowo SPA i 

punkt medyczny

Hala lekkoatletyczna 

lub wielofunkcyjna 

Zaplecze 

gastronomiczne 

– całoroczne

Ścianka 

wspinaczkowa 

Skatepark

Siłownia na wolnym 

powietrzu

Hala z boiskami 

wielofunkcyjnymi 

(część pod wynajem, a 

część wolno dostępna 

Parking 1 

Parking 2 

Strefa rekreacji i wypoczynku - ławki 

na całym terenie,  stoły do ping 

ponga, ścieżki aktywnej rekreacji, 

zimą małe lodowisko, 

Hotel 

Centrum rowerowe 

Wypożyczalnia 

sprzętu sportowego

Wjazd od ul. 

Niestachowskiej
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5.15. Czy Golęcin i Rusałka powinny być 

„parkiem” czy „terenami leśnymi”? 
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Jaki Golęcina i Rusałka? „Park” czy „tereny leśne”?

warsztaty z mieszkańcami

 za „koncepcją parkową” przemawia:

 szansą większe bezpieczeństwo 

 rozbudowaną infrastrukturę z poszanowaniem przestrzeni,  która będzie  przyciągała ludzi 

 za „koncepcją „terenów leśnych” przemawia:

 szansą na zachowanie tego co najcenniejsze, czyli klimatu pewnej naturalnej przyrody, dzikości

 szansa na zachowanie zapachu i klimatu lasu

 dbałość o stan przyrody, zachowanie stanu zwierzyny

 sytuacja prawna (części terenów wg uczestników nie można zmieniać, bo są chronione prawnie)   

 powinien nastąpić podział na:

 miejsca / przestrzenie naturalne

 miejsca z budynkami i infrastruktura 

 które powinny być harmonijnie połączone  
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Zdania co do tego czy Golęcin i Rusałka powinny być „parkiem” czy „terenami leśnymi” były wśród uczestników 

konsultacji podzielone:
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5.16. Plaże nad jeziorem Rusałka
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Uczestnicy konsultacji źle oceniają plaże nad Rusałką i obiekty towarzyszące.

Wskazują, że są one stare, zniszczone, brak przyzwoitej infrastruktury do wypoczynku,

rekreacji, zjeżdżalni, basenu dla małych dzieci, palcu zabaw, przyzwoitej gastronomii,

etc.
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„to wszystko jest rodem z PRL-u i trąci i myszką. Czas się tutaj zatrzymał… wieczorami jest mało bezpiecznie…

gdzie Poznań know – how, no to nie wygląda jak w nowoczesnym mieście… jest siermiężnie…”

wybrane opinie uczestników konsultacji – spacerów badawczych 
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Uczestnicy konsultacji oczekiwali znaczącego polepszenia stanu plaż nad Rusałką. Jednak swoje
oczekiwania, co do różnych plaż w zależności od grupy definiowali w różny sposób.
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Uczestnicy konsultacji w zależności od tego, o której plaży mówili mieli wobec niej inne oczekiwania. W efekcie można by 

powiedzieć, że uczestnicy konsultacji oczekują stworzenia nad Rusałką 3 typów plaż, z których wszystkie spełniają pewne 

podstawowe kryteria: mają miejsce do opalania/ plażowania;  w części dobrze nasłonecznione;  mają dostęp do czystej wody 

pozwalającej na pływanie. Różnią się one jednak infrastrukturą:   

Typ I „Proste minimum”, to plaża po części dzika, 

 teren otwarty,

 dostępna dla wszystkich,

 w formie skoszonej łąki, lub polany / małych polan, 

 częściej cicha i spokojniejsza niż pozostałe typy plaże (szczególnie kiedy są to małe polany nad wodą)  

 z dojściem do wody w formie małej plaży pozwalającej na pływanie 

 na której zapewnione jest podstawowe minimum sanitarne: toalety; kosze na śmieci;

 bez ratownika, 

Typ II „Plaża z pewnymi udogodnieniami”, to plaża zorganizowana   

 teren otwarty,

 dostępny dla wszystkich, 

 w formie skoszonej łąki, lub polany / małych polan,

 z dojściem do wody w formie większej plaży, 

 z drewnianym pomostem,

 na której zapewnione jest podstawowe minimum sanitarne: toalety, kosze na śmieci,

oraz pewne udogodnia: szatnie prysznice, przebieralnie; ławki i stoliki; plac zabaw; punkt czerpania wody; kiosk – małej 

gastronomii; stojaki na rowery; miejsce na piknik i spotkania ze znajomym oraz rodzinna,

 monitoring/ oświetlenie

 bez ratownika
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Jest nad Rusałką zapotrzebowanie na nowoczesny ośrodek wypoczynku nad wodą.
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Typ III „Kompletne nowoczesne centrum wypoczynku  i sportów wodnych dla ludzi w różnym wiek”, to plaża, która 

zapewnia: 
 dostęp dla wszystkich,

 ale  część atrakcji jest płatna, 

 o zróżnicowanej dużej przestrzeni, formie dużej plaży piaszczystej  oraz dodatkowo skoszonych małych polan, stref zacieniony i 

słonecznych, o nowoczesnym wyglądzie, 

 z dojściem do wody w formie czystej, dużej piaszczystej plaży,  pozwalającej na pływanie, w wydzielonymi częściami dla różnych 

poziomów zaawansowania,  w tym  osobne części dla dzieci w różnym wieku 

 z drewnianymi pomostami w części dla pływających i opalających się 

 ze zjeżdżalniami,

 z ratownikiem, 

 z basenem dla dorosłych oraz basenikiem dla maluchów / dla małych dzieci nie umiejących pływać [basen 25 m2]

 z przystanią sportów wodnych, szkółką  oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego,

 z wypożyczalnią sprzętu sportowego i rowerów, oraz leżaków, koszy, parawanów, etc.  

 ze stołami do ping - ponga,

 ze stolikami do szachów/ warcabów,   

 na której zapewnione jest podstawowe minimum sanitarne: toalety; kosze na śmieci,

 oraz pewne udogodnia: szatnie prysznice, przebieranie, ławki i stoliki, place zabaw, punkt czerpania wody 

 z miejscami na pikniki; spotkania ze znajomym  i rodziną; z miejscami na grilla/ kuchniami plenerowymi;

 z infrastrukturą aktywnego wypoczynku: siłownia zewnętrzna; boisko do siatkówki/ koszykówki/ piłki nożnej; boisko do badmintona; 

bulodrom, 

 z punktem medycznym,

 z rozwiniętym zapleczem gastronomicznym: zarówno kioski – małej gastronomii; jak i kawiarenki oraz restauracja, kawiarnia 450 m2;

 ze stojakami na rowery  i  parkingiem dla minimum 100 rowerów,

 z dużym zapleczem parkingowym,

 z polem namiotowy/ campingowe  (odgrodzonym i płatnym);

 z przestrzenią zaprojektowaną tak aby mogli z niej korzystać niepełnosprawni i starsi, 

 codziennie sprzątana,

 bezpieczna nawet wieczorem i nocą,  z monitoringiem / oświetlona, z ochroną. 
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Uczestnicy konsultacji często zwracali na potrzebę dobrej jakości infrastruktury do wypoczynku nad
wodą, w tym na dobrze zorganizowaną plażę (dla małych dzieci, młodzieży, dla dorosłych, dla ludzi
starszych), infrastruktury do wypoczynku, rekreacji nad wodą (przebieralnie, prysznice, toalety),
dobrze zorganizowaną przestrzeń do opalania i w cieniu, dającą szanse na odrobinę prywatności,
przyzwoite pomosty, wypożyczalnie sprzętu wodnego, place zabaw, boiska, obecność ratowników,
punkt medyczny, przyzwoitą gastronomię na każdą kieszeń, infrastrukturę bezpieczeństwa
(oświetlenie, monitoring), etc.
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Plaża nad Rusałką od strony ul. Golęcińskiej 

Uczestnicy konsultacji w dużej części oczekiwali, że plaża

nad Rusałką od strony ul. Golęcińskiej zostanie

przebudowany i stanie się nowoczesnym centrum

wypoczynki i sportów wodnych dla ludzi w różnym wiek.

W opinii większości uczestników konsultacji powinna

powstać tutaj plaża typ III „Kompletne nowoczesne

centrum wypoczynku i sportów wodnych dla ludzi

w różnym wiek”.

Powinna ona stanowić zarówno atrakcyjne miejsca

wypoczynku na d wodą , jak i miejsce przerwy w spacerze

czy treningu dla osób przemieszczających się po szlakach

pieszych i rowerowych wokół Rusałki.

Miejsce to powinno także żyć zimą, jako centrum

narciarstwa biegowego, i jazdy na łyżwach, sankach.

plaża typu III
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5.16a. Dzikie plaże wymagają 

zagospodarowania, ale potrzeby 

mieszkańców w tym względzie się różnią
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Opinie co do sposobu zagospodarowania dzikich plaż od strony Jeżyc z dojściem od ul.
Dąbrowskiego ulicą Botaniczną były podzielone. Część badanych oczekiwała, że teren ten
pozostanie w stanie niezmienionym, a część, że powstaną tutaj plaże typ I „Proste minimum” lub
typu II „Plaża z pewnymi udogodnieniami” – im dalej od ulicy Botanicznej tym plaże powinny być
bardziej kameralne. Należy jednak uwzględnić, że plaże te obsługują część Jeżyc więc stworzenie
podstawowej infrastruktury wydają się na nich konieczne. Przestrzeń ta powinna zostać uzupełniona
o infrastrukturę dla wędkarzy, oraz wzdłuż całego brzegu o ścieżki spacerowe i rowerowe, kosze na
śmieci, ławeczki, oświetlenie i monitoring, oraz wybieg dla psów.
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Dzikie plaża nad Rusałką od strony Jeżyc dojście od ul. Dąbrowskiego ulicą Botaniczną

plaże typu I lub II

plaże typu I lub II

plaże typu I

plaże typu I i II 
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Co do sposobu zagospodarowania dzikich plaż od strony Hipodromu Wola i ul. Lutyckiej zdania
uczestników konsultacji były podzielone. Część chciała aby stworzyć tutaj zarówno plażę typ III
„Kompletne nowoczesne centrum wypoczynku i sportów wodnych dla ludzi w różnym wiek” jak
i plaże typu I „Proste minimum” lub typu II „Plaża z pewnymi udogodnieniami”. Natomiast część
chciała tylko plaż typu I lub typu II. Przestrzeń ta powinna zostać uzupełniona o infrastrukturę dla
wędkarzy oraz wzdłuż całego brzegu o ścieżki spacerowe i rowerowe, kosze na śmieci, ławeczki,
oświetlenie i monitoring, a także wybieg dla psów.
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Dzikie plaża nad Rusałką dojście od przez tory kolejowe przez ulice Żarnowiecką  i Bużańską od ul. Dąbrowskiego

Lub od Hipodromu Wola i ul. Lutyckiej

Plaża typu II lub III

plaża typu I lub II
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Pewne kontrowersje budzi plaża nudystów nad jeziorem Rusałka. Uczestnicy konsultacji byli w tej

sprawie podzieleni : część uważała, że jeśli jest takie zapotrzebowanie to należy taką plażę stworzyć,

a część , że ją zlikwidować. Tamta był także poruszany w mediach.
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Zdjęcie za: naszemiasto.pl
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5.17. Golęcin i Rusałka 

jako część większej całości
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Część uczestników konsultacji zwracała uwagę na to, aby traktować tereny Golęcina i Rusałki, jak

element większej całości. W tym jako: część Zachodniego Klina Zieleni, jako oś szlaku turystycznego

od Poznania (start w Parku Wodziczki) do Kiekrza lub nad jezioro Strzeszyńskie, które powinny być

szlakami rowerowymi i pieszymi z dobrą infrastrukturą i oznakowaniem.
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szlak do Kiekrza szlak nad jezioro Strzeszyńskie
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5.18. Rzeka Bogdanka jako jedna 

z atrakcji   Golęcina i Rusałki
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Uczestnicy konsultacji sugerowali, aby jako jedną z atrakcji terenu wykorzystać rzeczkę

Bogdankę, odkryć ją na odcinku gdzie jest ona zakryta oraz zagospodarować wzdłuż

całego biegu organizując szlak turystyki pieszej i rowerowej
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szlak Bogdanki 
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Kwestia Bogdanki była mocno sygnalizowana w projekcie wspólnym  Rad Osiedli 

(Sołacz, Strzeszyn, Jeżyce, Ogrody, Podolany, Smochowice  - Krzyżowniki, Kiekrz)  dla  

których był to jeden z priorytetów.

156

Autorzy projektu sugerowali odtworzenie przebiegu 

Bogdanki, jako otwartego cieku wodnego i założenia 

krajobrazowego łączącego  Rusałkę i Stawy Sołackie. 

Powinno temu towarzyszyć w ich opinii stworzenie 

ciągu pieszego i drogi rowerowej  oraz lepsza kontrola 

czystości wody.
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5.19. Kto powinien docelowo zarządzać 

terenami Golęcina i Rusałki? 
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Kto powinien docelowo zarządzać terenami Golęcina i Rusałki? 

warsztaty z mieszkańcami [1] 

 Miasto poprzez POSIR

 TAK:

 bo to powinny być inwestycje miasta 

 bo daje gwarancję realizacji celów społecznych, w tym większą szansę na dostępność dla mieszkańców  

 ale zarządzać należy w oparciu o konkretne cele  i POSIR (szefowie) powinien być z tego rozliczany

 NIE: 

 bo nie potrafi sobie poradzić z obiektami już posiadanymi, jest mało efektywny  

 główny zarządca, np. POSIR , który:

 ogłosi przetarg na realizację poszczególnych funkcji przez różne podmioty/ firmy instytucje / 

stowarzyszenia, etc. 

 wybór nie powinien się odbywać tylko w oparciu o kryterium najniższej ceny 

 powinny być wybierane podmioty wyspecjalizowane w prowadzeniu danego typu działalności, mające 

doświadczenie  i sukcesy w tego typu przedsięwzięciach 

 powinny to być umowy długoterminowe z możliwością wypowiedzenia, jeśli cele z umowy nie są 

realizowane

158

Zdania co do tego kto powinien docelowo zarządzać terenami Golęcina i Rusałki były wśród uczestników konsultacji 

podzielone:
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Kto powinien docelowo zarządzać terenami Golęcina i Rusałki? 

warsztaty z mieszkańcami [2]

 Zrobić konkurs 

 TAK:

 wygrać może najlepszy projekt ( „zarówno dla mieszkańców, jak  dla budżetu miasta)   

 da szansę na większą efektywność działania, bo wykonawca działa w oparciu o umowę , zapisane w niej 

cele, budżet oraz myśli bardziej racjonalnie , kiedy wydaje własne pieniądze  

 bo to da pieniądze do kasy miasta , które można przeznaczyć na inne cele ważne społecznie  

 NIE: 

 bo ten co wygra konkurs będzie gonił za kasą – drenował obywateli i miasto 

 nie będzie realizował celów społecznych 

 będzie myślał przez pryzmat interesów wąskiej grupy mieszkańców  

 Prywatni właściciele, jako dzierżawcy ziemi / obiektów od miasta  

 z uwzględnieniem potrzeb społecznych

 Miasto może płacić za część  aktywności , ale nie za wszystko

 aktywności mogą być w pakietach ( - część  bezpłatna i  część płatna)

 oferowane usługi nie powinny być luksusowe - powinny być ogólnodostępne, a jeśli płatne to 

niewielkie kwoty możliwe do pokrycia z budżetu zwykłej rodziny
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VI. ZAŁĄCZNIKI 
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Wyniki sondażu podczas festynu 

organizowanego przez 

SportowyGolaj

24 maja 2014
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Aby zebrać jak najwięcej opinii nt sposobów zagospodarowania terenów Golęcina i Rusałki

poproszono o opinie uczestników festynu rodzinnego „Sportowy Golaj dzieciom”. Stanowisko

konsultacji społecznych zostało ustawione na płycie boiska na którym odbywał się festyn, a jego

uczestnicy chętnie dzielili się opiniami – w efekcie przeprowadzono 302 wywiady.

162

………………………………………..………………....................

………………………………………..………………....................

………………………………………..………………....................

………………………………………..………………....................

………………………………………..………………....................

………………………………………..………………....................



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

W badaniu ankietowym prowadzonym w trakcie festynu „Sportowy Golaj dzieciom” udział

wzięła zróżnicowana populacja, która jednak w naturalny sposób była zainteresowana

atrakcjami oferowanymi na festynie (w tym żużlem, sportami motorowymi, kolarstwem

grawitacyjnym, futbolem amerykańskim)

Częstotliwość odwiedzania  terenów Golęcina i Rusałki? N=302

Płeć, N=302 Wiek, N=302

Aktywność zawodowa, N=302
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W grupie badanych były zarówno osoby zamieszkałem w różnych częściach Poznania

jak i poza Poznaniem (głównie z gmin przyległych)

Miejsce zamieszkania: N=302

poza Poznaniem  – inne łącznie 13% 
• Kórnik

• Bogucin

• Plewiska

• Kostrzyn

• Swarzędz

• Wiry

• Mosina

• Przeźmierowo

• Baranowo

• Pobiedziska

• Złotniki

• Wągrowiec

• Sędziny

• Dąbrówka

• Suchy Las

• Rokietnica

• Luboń

• Komorniki

• Oborniki

• Mielno

• Murowana Goślina

• Janikowo k. Poznania

• Koziegłowy

• Puszczykowo
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Na Golęcinie i Rusałce najbardziej podobają się przyroda (zieleń, woda, spokój i cisza) oraz 

przestrzeń do ruchu i spacerów oraz obiekty sportowe pozwalające uprawiać sport 

P1. Co się Panu/i  podoba najbardziej na terenach  Golęcina i Rusałki? N=302, uczestnicy festynu SportowyGolaj dzieciom  
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Głównymi powodami odwiedzania Golęcina i Rusałki są: wypoczynek i rekreacja,

spotkania rodzinne i w gronie przyjaciół oraz uprawianie sportu (amatorsko

i profesjonalnie). Ponadto dla części badanych jest to przestrzeń zamieszkania, pracy, lub drogi

do pracy/ szkoły, na uczelnię lub uczestnictwa w imprezach/ festynach

P3. Jakie były / są powody odwiedzania przez Pana/ią terenów Golęcina i Rusałki?  

Możliwe wiele odpowiedzi N=302, uczestnicy festynu SportowyGolaj dzieciom  
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Uczestnicy badania dobrze ocenili łatwość dotarcia na Golęcin / i nad Rusałkę rowerem,

samochodem, pieszo i komunikacją miejską oraz ilość ścieżek. Nieźle ocenione zostały

ogólna atrakcyjność, poczucie bezpieczeństwa infrastruktura parkingowa i jakość

oznakowania – choć w tych kwestiach oczekiwana jest poprawa obecnego stanu

P4. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech? [część 1] 

N=302, uczestnicy festynu SportowyGolaj dzieciom  
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Pilnej poprawy wymaga infrastruktura sanitarna i higieniczna oraz pozwalająca na

uprawnie sportu oraz rekreację, a także ilość wydarzeń sportowych i kulturalnych oraz

promocja terenów Golęcina / Rusałki jako atrakcyjnych terenów sportowo /

rekreacyjnych.

P4. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech? [część 2]

N=302, uczestnicy festynu SportowyGolaj dzieciom  
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Aby tereny Golęcina i Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców Poznania należy

wyremontować wszystkie obiekty (w tym stadion żużlowo – futbolowy), oczyścić i zagospodarować

zieleń, wyremontować ścieżki spacerowe i rowerowe, polepszyć oznakowanie, stworzyć

infrastrukturę sanitarną, wypoczynkowa (w tym ławki, stoliki) i gastronomiczną, place zabaw dla

dzieci, infrastrukturę dla sportów różnego rodzaju (w tym wodnych) oraz organizować więcej imprez.

P5. Jakie działania warto podjąć, aby tereny   Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? [część 1]  
Możliwe wiele odpowiedzi N=302, uczestnicy festynu „SportowyGolaj dzieciom”  
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P5. Jakie działania warto podjąć, aby tereny   Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? [część 2]  

Możliwe wiele odpowiedzi N=302, uczestnicy festynu „SportowyGolaj dzieciom”  
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Ponadto należy polepszyć możliwość dotarcia do obiektów i jeziora (remont dróg, parkingi, nowe

przystanki komunikacji miejskiej i PKP, nowe trasy rowerowe, tworzyć nowe atrakcje (dyskoteka,

park linowy, skateprak, ścieżki dla rolkarzy, boiska ze sztuczną trawą, boisko do frisbee, futbolu

amerykańskiego, miejsca do wędkowania), uruchomić wypożyczalnię sprzętu wodnego oraz rowerów,

zbudować ułatwienia dla matek z wózkami oraz niepełnosprawnych.
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W związku z tym, że badanie było prowadzone na festynie organizowanym przez Stowarzyszenie
„Sportowy Golaj” nie powinien dziwić fakt, że najczęściej wskazywanym rodzajem aktywności
i infrastruktury , które powinny być rozwijane na Golęcinie był żużel oraz jazda na rowerze i futbol
amerykański. W dalszej kolejności preferencje są podobne jak w innych częściach prowadzonych
konsultacji i są to: ogólnie miejsca do rekreacji, plaże i kąpieliska, infrastruktura do biegania,
spacerowania, różnego rodzaju gier, miejsca spotkań i wspólnego grilla, kawiarenki i punkty
gastronomiczne,

P6. Proszę wskazać  do 6 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i 

Rusałki. Możliwe 6 wskazań, N=302, uczestnicy festynu „SportowyGolaj dzieciom”  
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sporty wodne – żeglarstwo, kajakarstwo

jazda konna

uprawianie lekkiej atletyki

rugby

kolarstwo  grawitacyjne

boiska do siatkówki plażowej

boiska ogólnodostępne do gier  zespołowych

pływalnia kryta

jazda na wrotkach, rolkach

kawiarenki sezonowe

gra w tenisa

pace zabaw i   rozrywki oraz edukacji dla dzieci

miejsca do grillowania, miejsca na ogniska

miejsca na piknik

spacery dla wypoczynku/ nordic walking

kawiarenki całoroczne

bieganie  w terenie

plaże i kąpieliska wokół rusałki

futbol amerykaoski

ogólnie miejsca do rekreacji i wypoczynku

jazda na rowerze

żużel
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W opinii przeważającej części badanych obiekty na Golęcinie powinny przede wszystkim służyć

jako infrastruktura sportu i rekreacji dla ogółu mieszkańców (w tym dla: rodzin z dziećmi, młodzieży,

niepełnosprawnych, seniorów, studentów, szkolnego sportu, ale także jako baza dla sportu

profesjonalnego)

P7. Na Golęcinie znajduje się kompleks obiektów sportowych, które w styczniu 2014 rok przejęło miasto Poznań i na którym się obecnie znajdujemy.

W skład kompleksu wchodzą: pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z bieżnią oraz budynkami otaczającymi i salą ćwiczeń, stadion piłkarski,

pozostałości trzeciego stadionu, Hotel Olimp, domki typu fińskiego i budynki towarzyszące oraz zespół kortów tenisowych. Cały teren zajmuje 24

hektary. Obecnie terenem Zarządza Poznański Ośrodek Sportu I Rekreacji (POSIR). Proszę wskazać maksymalnie 4 typy infrastruktury, które

powinny być rozwijany na terenie tych obiektów. Możliwe 4 wskazani, N=302, uczestnicy festynu „SportowyGolaj dzieciom”
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infrastruktura  dla aktywności dzieci młodzieży

Infrastruktura dla sportu dla rodzin z dziećmi
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Wyniki sondażu internetowego 

czerwca 2014 
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W sondażu internetowym wzięło udział 3029 osób reprezentujących różne grupy społeczne, w

różnym wieku i z różnych części Poznania

kobieta; 38%

mężczyzna; 
62%

Płeć, N=3029 Wiek, N=3029
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Miejsce zamieszkania Wiek, N=3029
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Uczestnicy badania dobrze ocenili łatwość dotarcia na Golęcin / i nad Rusałkę rowerem.

Słabiej oceniono ogólna atrakcyjność, łatwość dotarcia pieszo, ilość ścieżek do

spacerów, łatwość dojazdu samochodem i komunikacją miejską. Słabo oceniono

poczucie bezpieczeństwa, ilość i jakość parkingów oraz czytelność i jakość

oznakowania – w tych kwestiach oczekiwana jest poprawa obecnego stanu.

P4. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech? [część 1] 

N=3029 uczestnicy sondy internetowej 
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P4. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech? [część 2] 

N=3029 uczestnicy sondy internetowej 
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Pilnej poprawy wymaga infrastruktura sanitarna i higieniczna, infrastruktura do

uprawiania sportu amatorskiego, czystość i stan utrzymania terenu, ilość miejsc do

siedzenia/ wypoczynku, infrastruktura gastronomiczna oraz ilość wydarzeń sportowych

i kulturalnych. Należy także zadbać o lepszą promocja terenów Golęcina / Rusałki jako

atrakcyjnych terenów sportowo / rekreacyjnych.
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Uczestnicy sondy internetowej zgłosili łącznie ponad 7225 pomysłów działań które

warto podjąć, aby tereny Golęcina i Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi. Po ich

analizie podzielono je na 12 grup tematycznych i wyłoniono łącznie 133 oryginalne

pomysły działań lub kwestii do rozwiązania

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej
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20,6%

25,7%

33,6%

38,5%

50,9%

56,0%

Nic nie należy zmieniać, tereny powinny pozostać takie jakie są

Oddać tereny w zarządzanie AZS - 1 pomysł

Charakter terenów - 6 pomysłów

Dojazd, komunikacja - 10 pomysłów

Uatrakcyjnienie terenów zielonych - 5 pomysłów

Atrakcje  - 15 pomysłów

Utrzymanie czystości - 5 pomysłów

Problemy do rozwiązania -15 problemów

Nowa infrastruktura użytkowa -10 pomysłów

Budowa nowych obiektów - 31 pomysłów

Wykorzystanie obiektów sportowych - 21 pomysłów

Rewitalizacja - 14 pomysłów

WYMIENIONE KATEGORIE POMYSŁÓW
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W kategorii „REWITALIZACJA” zgłoszono 14 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania w celu

uczynienia terenów Golęcina i Rusałki bardziej atrakcyjnymi. Dominowały ogóle wskazania

dotyczące rewitalizacji i modernizacji całego terenu (obiektów i terenów zielonych) oraz obiektów

sportowych na Golęcinie (w tym stadionów lekkoatletycznego i żużlowego). Dość często wskazywano

rewitalizację ścieżek pieszych i rowerowych oraz plaż

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej
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remont ścieżek pieszych prowadzących na tereny Golęcina i Rusałki

odnowa domków przy stadionie Olimpii Poznań

rewitalizacja stawu na Golęcinie

modernizacja i dbałość o baseny hodowlane karpi

naprawa pomostu nad Rusałką

zagospodarowanie terenu dzikiej plaży

modernizacja centrum tenisowego

remont budynków gastronomii, w tym remont baru z lat 60 XX wieku

remont istniejącego oświetlenia

remont części letniej (obiekty nad jeziorem)

powiększenie i modernizacja plaży nad jeziorem

naprawa ścieżek pieszych i rowerowych (utwardzenie, ale bez asfaltowania czy
wykłądania kostką brukową)

rewitalizacja obiektów sportowych na Golęcinie (w tym stadiony żużlowy i
lekkoatletyczny)

ogólna rewitalizacja i modernizacja całego terenu (obiekty oraz zieleń)

REWITALIZACJA  - 14 pomysłów działań

KATEGORIA REWITALIZACJA 
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W kategorii „BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW” zgłoszono 31 kwestii i pomysłów działań do
rozwiązania w celu uczynienia terenów Golęcina i Rusałki bardziej atrakcyjnymi. Najczęściej
zgłaszano potrzebę budowy: kawiarni i małej gastronomii/ restauracji,
placów zabaw (szczególnie nad Rusałką), siłowni na powietrzu, wypożyczalni sprzętów wodnych,
boisk do gier zespołowych, większej liczby miejsc pozwalających na
uprawianie sportu amatorskiego. Ważny jest także rozwój infrastruktury wodnej, szczególnie
zagospodarowanie plaży od strony Jeżyc oraz tworzenie miejsc rekreacji dla całych rodzin

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej
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tor dla rolkarzy

miejsca rekreacji dla całych rodzin

boisko do siatkówki plażowej

nowa plaża z drugiej strony jeziora

więcej miejsc do uprawiania sportu amatorskiego

boiska do gier zespołowych

wypożyczalnia sprzetów wodnych

siłownia na powietrzu

place zabaw (szczególnie nad Rusałką)

kawiarnie i małe restauracje

BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW -31 pomysłów

BUDOWA NOWYCH OBIEKTÓW 
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boisko do gry w bule

trasy dirtowe do jazdy wyczynowej

wypożyczalnia rowerów

park linowy
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W kategorii „NOWA INFRASTRUKTURA UŻYTKOWA” zgłoszono 10 kwestii i pomysłów działań do

rozwiązania w celu uczynienia terenów Golęcina i Rusałki bardziej atrakcyjnymi. Dominowała kwestia

toalet, pryszniców, przebieralni – szatani dla uprawiających sport oraz przewijaków dla małych dzieci,

zwiększenia liczby miejsc do siedzenia – ławek i stolików, parasoli oraz kosz na śmieci (w tym na psie

odchody). Ważna jest także poprawa oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa (oraz monitoring) i

stworzenie miejsc poboru wody pitnej

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej
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ujęcia wody pitnej

parasole przy stolikach
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sanitariaty (toalety, przewijaki, itp..)

NOWA INFRASTRUKTURA UŻYTKOWA  - 10 pomysłów

NOWA INFRASTRUKTURA UŻYTKOWA
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W kategorii „WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH” zgłoszono 21 kwestii i pomysłów działań

do rozwiązania w celu uczynienia terenów Golęcina i Rusałki bardziej atrakcyjnymi. Najczęściej

zgłaszano postulaty ogólne, aby organizować w tej przestrzeni imprezy sportowe i kulturalne dla

różnych grup i o różnym charakterze. Silną reprezentację wśród uczestników sondy internetowej

mieli zwolennicy żużla.

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

0,9%

1,1%

1,3%

1,8%

2,9%

11,7%

28,7%

50,9%

amatorskie zawody piłkarskie

łyzwiarstwo

ścianka wspinaczkowa

zawody XC

zawody akademickie

organizacja zaplecza i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

maraton MTB

klub fitness

wprowadzanie nowych dyscyplin sportowych (np Lacrosse)

zawody rowerowe

imprezy lekkoatletyczne

organizacja zawodów biegowych

zawody w sporty plażowe (piłka nożna i siatkówka)

umożliwienie uprawiania kajakarstwa/wioślarstwa

organizacja zawodów ogólnokrajowych i międzynarodowych

futbol amerykański

kolarstwo grawitacyjne

udostępnienie obiektów sportowych poznańskim klubom (PSZ, Warta Poznań, itp.)

udostępnić mieszkańcom

zawody żużlowe

organizacja imprez sportowych róznego typu (ogółem)

WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH - 21 pomysłów

WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

181



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

W kategorii „PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA” zgłoszono 15 kwestii do rozwiązania w celu uczynienia

terenów Golęcina i Rusałki bardziej atrakcyjnymi. Najczęściej zgłaszano kwestie związane z

bezpieczeństwem, lepszym oznakowaniem terenu, uporządkowaniem ruchu (odseparowaniem ruchu

pieszego od rowerowego, rolkowego, biegowego i ewentualnego samochdowego na drogach

dojazdowych)

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,4%

0,8%

2,0%

2,0%

2,6%

3,1%

3,8%

4,3%

6,5%

25,7%

określić  docelowe przeznaczenie terenów dla sportu i rekreacj, powierzyć tereny rzetelnemu
gospodarzowi, rewitalizować/ budować infrastrukturę dla rekreacji oraz sportu wyczynowego

wyznaczyć strefy legalnego spożywania alkoholu

ogrodzenie terenu i zamknięcię go poza sezonem

komary i meszki

poprawa zaplecza dla WOPR (budki dla ratowników, itp.)

ochrona zwierząt

wykonywać załozenia z budżetu obywatelskiego

hałas – ograniczenie bądź zakaz organizowania hałaśliwych imprez (koncerty, żużel...)

jakość usług – gastronomia 

jakość usług – sanitariaty

realizacja projektu Sportowy Golaj ze względu na hałas jaki będzie generował żuzel

odseparowanie ruchu pieszego, rowerowego i tras biegowych

promocja w mediach

lepsze oznakowania terenu (ścieżki, obikety, itp....)

bezpieczeństwo (głównie patrole policji bądź straży miejskiej, monitoring i ratownik na plaży)

PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA - 15 problemów

PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA

182



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

W kategorii „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI” zgłoszono 5 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania w

celu uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Zasadniczo ważne dla uczestników badania jest aby

oczyścić i uporządkować tereny zielone i dbać o nie na bieżąco oraz zadbać o czystość jeziora

Rusałka

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,1%

1,0%

4,5%

6,2%

8,9%

20,6%

zakaz wylewania nieczystości do Rusałki

wysypanie kamieniami miejsc, w których nagminnie tworzy się błoto

oczyścić jezioro (wodę i plaże, nie dopuszczać do zakwitania i zarastania wody)

zadbać o estetykę terenów zielonych (koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów,
rabaty kwietników, itp..)

oczyścić i uporządkować tereny zielone

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI - 5 POMYSŁÓW

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
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W kategorii „ATRAKCJE” zgłoszono 15 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania w celu

uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Zasadniczo ważne dla uczestników badania jest aby

organizowano różnorodne imprezy kulturalne i plenerowe, koncerty/ imprezy / festyny dla różnych

grup społecznych oraz stworzono różnego typu atrakcje edukacyjne, rekreacyjne oraz związane z

hobby

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,9%

1,2%

2,7%

4,2%

5,8%

15,4%

eventy kulinarne

zawody psów we frisbee

zawody wędkarskie

festiwale muzyczne

park ze zwierzętami rolnymi dla dzieci

wyciąg wodny

wystawa fotografii

boisko do bike polo

organizacja spacerowych ścieżek edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

park dirt

festyny

imprezy dla zróżnicowanego grona uczestników (dla dzieci, dla młodzieży, dla…

koncerty

organizacja imprez plenerowych

organizacja imprez kulturalnych

ATRAKCJE - 15 pomysłów

ATRAKCJE
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W kategorii „ATRAKCJE” zgłoszono 15 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania w celu

uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Zasadniczo ważne dla uczestników badania jest aby

organizowano różnorodne imprezy kulturalne i plenerowe, koncerty/ imprezy / festyny dla różnych

grup społecznych oraz stworzono różnego typu atrakcje edukacyjne, rekreacyjne oraz związane z

hobby

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,9%

1,2%

2,7%

4,2%

5,8%

15,4%

eventy kulinarne

zawody psów we frisbee

zawody wędkarskie

festiwale muzyczne

park ze zwierzętami rolnymi dla dzieci

wyciąg wodny

wystawa fotografii

boisko do bike polo

organizacja spacerowych ścieżek edukacyjnych dla dzieci i dorosłych

park dirt

festyny

imprezy dla zróżnicowanego grona uczestników (dla dzieci, dla młodzieży, dla…

koncerty

organizacja imprez plenerowych

organizacja imprez kulturalnych

ATRAKCJE - 15 pomysłów

ATRAKCJE
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W kategorii „UATRAKCYJNIENIE TERENÓW ZIELONYCH ” zgłoszono 5 kwestii i pomysłów działań do

rozwiązania w celu uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Kluczowe jest uporządkowanie

kwestii ścieżek pieszych, tras biegowych i rowerowych oraz ich rozbudowa, także stworzenie miejsc

na grillowanie i organizacji pikników

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

1,0%

1,2%

1,7%

3,6%

4,8%

12,3%

miejsca na pikniki

więcej tras biegowych o zróżnicowanych dystansach

miejsca na grilla i ogniska

więcej ścieżek pieszych o różnych stopniach trudności i
dystansach

więcej ścieżek i tras rowerowych nad Rusałką i na Golęcinie

UATRAKCYJNIENIE TERENÓW ZIELONYCH - 5 pomysłów

UATRAKCYJNIENIE TERENÓW ZIELONYCH 
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W kategorii „DOJAZD I KOMUNIKACJA ” zgłoszono 10 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania w

celu uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Kluczowa jest poprawa stanu dróg obecnych oraz

stworzenie parkingów dla samochodów i rowerów, poprawa bezpieczeństwa tras dotarcia ze

Strzeszyna (wiadukt, kładka dla pieszych i ścieżka rowerowa nad Lutycką, dojście dojazd od ul.

Polskiej), organizacja nowych dojazdów (kolejowy oraz samochodowy) oraz odseparowanie ruchu

pieszego od motorowego na drogach dojazdowych

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

1,3%

1,4%

1,7%

2,7%

2,8%

7,6%

zakaz wjazdu samochodów

stworzenie dojścia pieszego i rowerowego od ul. Polskiej

odseparownaie ruchu pieszego od motorowego na
drogach dojazdowych

stacja kolejowa „Golęcin”

budowa tunelu lub kładki nad ul. Lutycką (bezpieczne
dojście)

stworzenie ścieżki pieszej lub rowerowej ze Strzeszyna

lepsze połączenia komunikacją miejską z różnych stron
miasta

parkingi (stojaki) dla rowerów

łatwiejszy dojazd samochodem (np. od
ul.Niestachowskiej)

więcej miejsc parkingowych

remont dróg dojazdowych (od ul. Niestachowskiej, od 
Parku Sołackiego – szczególnie nawierzchnia)

DOJAZD, KOMUNIKACJA - 10 pomysłów

DOJAZD I KOMUNIKACJA 
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W kategorii „CHARATER TERENÓW ” zgłoszono 6 kwestii i pomysłów działań do rozwiązania w celu

uatrakcyjnienia terenów Golęcina i Rusałki. Część uczestników badania sugerowała pozostawienie

terenów stanie „dziewiczym” a część zagospodarowanie np. na wzór Malty ( jako centrum sportowe –

rekreacyjne miasta . Były tez sugestie aby przywrócić obiektom na Golęcinie ich pierwotny charakter

lub powierzyć w zarządzanie Akademickiemu Związkowi Sportowemu

2. Jakie działania warto podjąć, aby tereny Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? , N=3029 

uczestnicy sondy internetowej

0,3%

2,2%

0,1%

0,6%

0,6%

1,1%

1,3%

1,8%

5,5%

NIC NIE ZMIENIAĆ - tereny powinny pozostać takie jakie są

GOSPODARZ - Oddać tereny w zarządzanie AZS

przywrócenie obiektom Golęcina ich pierwotny charakter

nie dopuścić do zabetonowania terenów

utworzenie z tych terenów centrum sportowo-rekreacyjnego
Poznania

nie dopuscić do zabudowywania terenów (brak mieszkań,
sklepów, itp..)

odpowiednie zagospodarowanie – zbliżony charakter do 
Malty

pozostawić dziewiczy charakter terenów

CHARAKTER TERENÓW  (6)

CHARATER TERENÓW I GOSPODARZ 
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Najczęściej wskazywanymi rodzajami aktywności i potrzebnej do ich rozwijania infrastruktury na

Golęcinie i Rusałce są: miejsca do rekreacji i wypoczynku [52%], plażowania, pływania i uprawiani

sportów wodnych [74%], różnego typu infrastruktura do jazdy na rowerach [64%], biegania i

spacerów / nordic walking [65%], boiska do różnych gier zespołowych [66%], kawiarenki [41%],

miejsca organizowania, grilli/ ognisk i pikników [ 49%], żużel [33%] oraz miejsca do spacerów / zabaw

z dziećmi oraz ich edukacji [29%]

P3.Proszę wskazać  do 6 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki.  

Możliwe 6 wskazań, N=3029 uczestnicy sondy internetowej [część 1] 

28%

33%

23%

26%

15%

26%

7%

14%

19%

26%

29%

36%

8%

11%

45%

9%

15%

50%

52%

spacery, zabawy z dziećmi  (place zabaw, rozrywki,edukacji)

żużel

miejsca na piknik

miejsca do grillowania, miejsca na ogniska

kawiarenki sezonowe

kawiarenki całoroczne

wielofunkcyjna hala do siatkówki, koszykówki, piki nożnej, piłki ręcznej

futbol amerykański

boiska do siatkówki plażowej

boiska ogólnodostępne do gier  zespołowych : piłka nożna/ ręczna,…

spacery dla wypoczynku/ nordic walking

bieganie  w terenie

kolarstwo terenowe

kolarstwo  grawitacyjne

jazda na rowerze

pływalnia kryta

sporty wodne – żeglarstwo, kajakarstwo

plaże i kąpieliska wokół rusałki

ogólnie miejsca do rekreacji i wypoczynku

74%

52%

64%

65%

66%

41%

49%

33%

28%
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W dalszej kolejności wskazywano: uprawianie lekkiej atletyki, grę w tenisa, jadę na rolkach/ wrotkach,

narciarstwo biegowe i infrastrukturę do tego potrzebną. Mniej niż 10% badanych wskazało

wędkarstwo, rugby, jazdę konną oraz ośrodki rerechabilitacji, odnowy oraz SPA

P3.Proszę wskazać  do 6 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki.  

Możliwe 6 wskazań, N=3029 uczestnicy sondy internetowej [część 2] 

0,2%

3%

4%

5%

5%

7%

10%

13%

15%

25%

trudno powiedzieć/ odmowa odpowiedzi

ośrodek odnowy, SPA

ośrodek rehabilitacji

jazda konna

rugby

wędkarstwo i infrastruktura do wędkowania

narciarstwo biegowe

jazda na wrotkach, rolkach

gra w tenisa

uprawianie lekkiej atletyki
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W opinii przeważającej części badanych obiekty na Golęcinie powinny przede

wszystkim służyć po części jako infrastruktura sportu i rekreacji dla ogółu mieszkańców

(w tym rodzin z dziećmi, młodzieży, niepełnosprawnych, seniorów, studentów oraz

sportu szkolnego), a po części jako baza dla sportu profesjonalnego

P4. Na Golęcinie znajduje się kompleks obiektów sportowych, które w styczniu 2014 rok przejęło miasto Poznań i na którym się obecnie znajdujemy. W

skład kompleksu wchodzą: pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z bieżnią oraz budynkami otaczającymi i salą ćwiczeń, stadion piłkarski,

pozostałości trzeciego stadionu, Hotel Olimp, domki typu fińskiego i budynki towarzyszące oraz zespół kortów tenisowych. Cały teren zajmuje 24

hektary. Obecnie terenem Zarządza Poznański Ośrodek Sportu I Rekreacji (POSIR). , Proszę wskazać maksymalnie 4 typy infrastruktury, które

powinny być rozwijany na terenie tych obiektów. Możliwe 4 wskazani, N=3029 uczestnicy sondy internetowej

3%

21%

25%

25%

25%

32%

39%

47%

59%

61%

inne-jakie

Infrastruktura dla sportu studenckiego

Infrastruktura dla sportu szkolnego

Infrastruktura sportu dla niepełnosprawnych

Infrastruktura nastawiona na sport  i rekreację dla   seniorów

Infrastruktura do rozwoju sportu profesjonalnego

Infrastruktura dla sportu dla rodzin z dziećmi

nfrastruktura  dla aktywności dzieci młodzieży

Infrastruktura sportu i rekreacji dla ogółu mieszkańców

Część infrastruktury dla sportu profesjonalnego, a część dla
pozostałych grup mieszkańców
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Wyniki sondażu ulicznego 

czerwiec 2014 
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Aby zebrać jak najwięcej opinii nt preferowanych sposobów zagospodarowania terenów Golęcina i

Rusałki poproszono o opinie mieszkańców Poznania przechodzących obok „Starego Marycha” oraz

przebywających na terenach Golęcina i Rusałki – w efekcie przeprowadzono w ramach konsultacji

społecznych 207 wywiadów (120 na terenie Golęcina / Rusałki, a 87 w okolicach „Starego Marycha”)

z osobami przynajmniej okazjonalnie odwiedzającymi Golęcin / i Rusałkę.
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W sondażu ulicznym wzięło udział 207 osób, dobór próby był kwotowy, a struktura próby

odzwierciedlała strukturę mieszkańców Poznania pod względem wieku. W badaniu wzięli

udział przedstawiciele różnych grup społeczno – zawodowych, aktywne i nieaktywne

zawodowo, mieszkańcy różnych części Poznania

kobieta; 50%
mężczyzna; 

50%

Płeć, N=207 Wiek, N=207

13%

16%

12%

16%

19%

19%

65 +

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

Aktywność zawodowa, N=207

(możliwa była więcej niż 1 odpowiedź) 

2%

0%

0%

3%

7%

19%

22%

52%

Odmowa

Inna sytuacja

Nie pracuję – zajmuję się domem

Bezrobotny

 Pracuję tylko dorywczo (nie mam
stałej pracy)

 Uczę się / studiuję

Emeryt / rencista

 Mam stała pracę

Miejsce zamieszkania uczestników warsztatów: N=207

Grupa 1: 
Sołacz+Strzes
zyn+Jeżyce+
Ogrody+Wola
+Winiary+Pod

olony; 41%
Grupa 2: 

Winogrady+ 
Stare Miasto+ 

inne; 59%
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W badaniu uczestniczyli mieszkańcy z różną częstotliwością i z różnych powodów korzystający z

terenów Golęcina i Rusałki. Ponad połowę badanych stanowiły osoby korzystające z terenów

Golęcina i Rusałki przynajmniej 1 raz w tygodniu. Przeważały osoby, które odwiedzają Golęcin/

Rusałkę w celach rekreacyjno - sportowych

Częstotliwość odwiedzania  terenów Golęcina i 

Rusałki? N=207

30%

30%

40%

rzadko = rzadziej niż
raz w roku + kilka razy

w roku

często =  1 - 3 razy na 
kwartał + 1 – 3 razy w 

miesiącu

bardzo często =  6 razy
w tygodniu +
codziennie

10%

3%

4%

4%

5%

6%

11%

35%

40%

62%

Inne

Przejazd = przejeżdżam tędy do pracy/ szkoły /
na uczelnię, etc.

Sport = gra w tenisa +  uprawianie lekkiej
atletyki + inne sporty

Wędkarstwo

Pływanie

Praca/ nauka = pracuję  tutaj + uczę się tutaj

Mieszka = mieszkam tutaj

Spotkania = spotkania rodzinne + spotkania ze
znajomymi / przyjaciółmi

Rower/ biegi: jazda na rowerze + bieganie

Spacery = spacery dla wypoczynku + spacery z
dziećmi

Powody odwiedzenia Golęcina i Rusałki:: N=207
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GOLĘCIN I RUSAŁKA   - lokalizacja punktów pomiaru  w trakcie sondażu ulicznego   

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Łącznie 

dzień 

powszedni weekend

lokalizacja punktu 120 66 54

1. Park Sołacki - przy Warmińskiej 15 10 5

2. ul. Warmińska przy Kortach/ Hotelu Olimp od strony Sołacza 13 8 5

3. ul. Warmińska od strony Golęcińskiej 13 8 5

4. Rusłaka  przejscie na obiekty sportowe Golęcina 13 8 5

5. przejście od Botanicznej 13 8 5

6. przejście od Bużańskiej 13 8 5

7. plaża Rusałka ( zagospodarowana)  10 3 7

8. plaża dzika od strony Jeżyc 10 3 7

9. Rusałka od strony Lutyckiej 20 10 10
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Treny Golęcina i Rusałki kojarzą się głównie z wypoczynkiem i rekreacją, jeziorem i

plażowaniem, terenami zielonymi, ciszą i spokojem, różnymi sportami oraz stadionami

(zniszczonymi, lekkoatletycznymi), drogą do szkoły, pracy, grillowaniem oraz terenami

wojskowymi, Akademią Rolniczą oraz zniszczonym / zdewastowanym terenem

P. Z czym kojarzą się Panu/i tereny Golęcina i Rusałki w Poznaniu? N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,9%

1,9%

2,4%

2,9%

2,9%

3,4%

3,9%

4,8%

5,3%

5,8%

6,8%

6,8%

7,7%

11,6%

13,5%

21,3%

34,3%

43,5%

czas wolny

opalanie się

praca

droga do szkoły

ucieczka z miasta

tereny wojskowe

grill, piknik

zniszczony stadion

park

blisko Akademii Rolniczej

bałagan

lato, letnie dni

przyroda

z dzieciństwem

wędkowanie

bieganie

tenis, korty tenisowe

wycieczki rowerowe

kąpielisko / plaża /  nauka pływania

cisza, spokój

żużel / tor żużlowy

nowe obiekty

stadion lekkoatletyczny

sport

spacery

tereny zielone

jezioro

wypoczynek,  rekreacja, relaks, aktywny wypoczynek

Skojarzenia poniżej 1%: wybieg dla psów; sport wyczynowy; piłka nożna; 

dużo ławek’; fontanna; wata cukrowa; wolna przestrzeń; kajaki; Sołacz; 

okupacja; chuligaństwo właścicieli psów; spuścizna po milicji.
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Głównymi atutami terenów Golęcina i Rusałki są  przyroda (zieleń, lasy,  woda – jezioro, natura, park) 

piękny krajobrazowo teren i duża przestrzeń oraz cisza i spokój pozwalające na odpoczynek.   Część 

badanych wskazywała na:  infrastrukturę ułatwiającą wypoczynek  (ścieżki spacerowe i rowerowe, 

plażę), infrastrukturę do uprawiania sportu ( w tym stadion, żużel),  dobrą lokalizację  - to że jest tam 

blisko z różnych części miasta.  

P. Co się Panu/i  podoba najbardziej na terenach  Golęcina i Rusałki? N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

1,0%

1,0%

1,0%

1,4%

1,4%

1,4%

1,9%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,9%

2,9%

2,9%

3,4%

3,9%

3,9%

4,3%

4,8%

5,3%

7,7%

10,6%

14,0%

22,2%

22,7%

37,7%

piekny teren

wszystko

plac

daleko od centrum

żużel

bieganie

uprawianie sportu, sport

park

ścieżki rowerowe

nic

dobry dojazd

dostęp do miasta

spacery

kąpanie się

plaża

dużo przestrzeni

nie wiem / trudno powiedzieć

ścieżki spacerowe

położenie

stadion

lasy

odpoczynek, relaks, rekreacja

przyroda, natura

cisza / spokój

jezioro

dużo zieleni

Skojarzenia poniżej 1%: pływalnia;  korty tenisowe; aleja kasztanowa; 

brak sklepów; obiekty POSIR;; mało ludzi; otoczenie; miejsce gdzie 

można spotkać ludzi; fajny mikroklimacik; odległość od domu; spacery.
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Nieco częściej tereny Golęcina i Rusałki odwiedzają mężczyźni niż kobiety, osoby w

wieku do 18 lat, 25- 34 lata, mający stałą pracę lub uczący się/ studiujący, mieszkający w

dzielnicach przyległych do Golęcina i Rusałki .

P. Jak często odwiedza Pan/i tereny Golęcina i Rusałki w Poznaniu? N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

30% 30% 31%

18%

38% 36%
29%

20%

30%
26% 29%

30%
38%

22%

36%

21%

13%

44%

40%

30% 42%
29%

40%
32%

47% 45%
41%

51%

26%

40% 39%
32%

43%
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5

 +

bardzo często
=  6 razy w

tygodniu +
codziennie

często =  1 - 3 
razy na kwartał 
+ 1 – 3 razy w 

miesiącu

rzadko =
rzadziej niż raz

w roku + kilka
razy w roku
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Głównymi powodami odwiedzania Golęcina i Rusałki są: wypoczynek i rekreacja,

spacery, jazda na rowerze, bieganie oraz spotkania rodzinne i w gronie przyjaciół oraz

uprawianie sportu (amatorsko i profesjonalnie). Ponadto dla części badanych jest to

przestrzeń zamieszkania, pracy, lub drogi do pracy/ szkoły, na uczelnię.

P. Jakie były / są powody odwiedzania przez Pana/ią terenów Golęcina i Rusałki?  

Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

10%

3%

4%

4%

5%

6%

11%

35%

40%

63%

Inne

Przejazd = przejeżdżam tędy do pracy/ szkoły / na uczelnię, etc.

Sport = gra w tenisa +  uprawianie lekkiej atletyki + inne sporty

Wędkarstwo

Pływanie

Praca = pracuję  tutaj + uczę się tutaj

Mieszka = mieszkam tutaj

Spotkania = spotkania rodzinne + spotkania ze znajomymi / przyjaciółmi

Rower/ biegi: jazda na rowerze + bieganie

Spacery = spacery dla wypoczynku + spacery z dziećmi

200



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

Uczestnicy konsultacji najczęściej postrzegają Golęcin i Rusałkę jako tereny dość

dobrze znane Poznaniakom, z których chętnie oni korzystają oraz mające znaczny

potencjał rozwoju, ale z których są średnio dumni.

P. Na ile zamieszczone poniżej określenia pasują wg Pan/i do terenów Golęcina i Rusałki w Poznaniu? Proszę ocenić używając skali od 1 do 5: 

N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

2,9%

2%

2%

1%

23%

4%

1%

0%

41%

15%

5%

5%

21%

31%

13%

14%

7%

35%

38%

47%

5%

13%

42%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

To tereny mało znane Poznaniakom

To tereny, z których Poznaniacy mogą być dumni

To tereny, o dużym potencjale rozwoju

To tereny, z których Poznaniacy chętnie korzystają

trudno powiedzieć / nie wiem Zdecydowanie nie pasuje Raczej nie pasuje Częściowo pasuje, częściowo nie pasuje Dobrze pasuje Bardzo dobrze pasuje
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Uczestnicy badania dobrze ocenili łatwość dotarcia na Golęcin / i nad Rusałkę rowerem.

Słabiej oceniono ogólną atrakcyjność, łatwość dotarcia pieszo, dojazdu samochodem i

komunikacją miejską, ilość ścieżek do spacerów, poczucie bezpieczeństwa,

infrastrukturę do uprawiania sportu amatorskiego, czytelność i jakość oznakowania – w

tych kwestiach oczekiwana jest poprawa obecnego stanu

P. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech? [część 1] 

N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

9%

10%

11%

18%

27%

25%

22%

25%

44%

30%

33%

32%

39%

33%

36%

40%

39%

31%

42%

38%

31%

30%

30%

27%

21%

27%

16%

12%

14%

19%

7%

8%

11%

11%

7%

6%

2%

5%

5%

0%

1%

1%

2%

0%

1%

5%

0%

2%

5%

1%

0%

4%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

czytelnośd i jakośd informacji /oznakowania

poczucie bezpieczeostwa

infrastruktury do uprawiania sportu amatorskiego

łatwośd dojazdu samochodem

ilośd ścieżek do spacerów

ogólna atrakcyjnośd

łatwośd dojazdu komunikacją miejską

łatwośd dotarcia pieszo

łatwośd dotarcia rowerem

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Trudno powiedzied / nie wiem

TOP BOX 
(bardzo dobrze + 

dobrze)

76%

64%

62%

60%

60%

57%

43%

43%

39%
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Uczestnicy badania dobrze ocenili łatwość dotarcia na Golęcin / i nad Rusałkę rowerem.

Słabiej oceniono ogólną atrakcyjność, łatwość dotarcia pieszo, dojazdu samochodem i

komunikacją miejską, ilość ścieżek do spacerów, poczucie bezpieczeństwa,

infrastrukturę do uprawiania sportu amatorskiego, czytelność i jakość oznakowania – w

tych kwestiach oczekiwana jest poprawa obecnego stanu

P. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech? [część 1] 

N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny TOP BOX 
(bardzo dobrze + 

dobrze)

76%

64%

62%

60%

60%

57%

43%

43%

39%
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Pilnej poprawy wymaga infrastruktura sanitarna i higieniczna oraz wypoczynkowo -

rekreacyjna, ilość miejsc do siedzenia i wypoczynku, czystość i stan utrzymania terenu,

gaza gastronomiczna, ilość wydarzeń sportowych i kulturalnych, parkingi, a także

promocja terenów Golęcina / Rusałki jako atrakcyjnych terenów sportowo /

rekreacyjnych.

P. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech? [część 2] 

N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny TOP BOX 
(bardzo dobrze + 

dobrze)

37%

35%

32%

27%

19%

15%

14%

13%

9%

8%
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Najbardziej preferowanymi rodzajami aktywności i infrastruktury jakie powinny być rozwijane na

terenie Golęcina i Rusałki są miejsca do rekreacji i wypoczynku dla wszystkich; infrastruktura dla

rodzin z dziećmi; infrastruktura dla aktywności dzieci młodzieży; infrastruktura nastawiona na

seniorów. W drugiej kolejności preferowany jest rozwój infrastruktury sportu dla różnych grup, a w

trzeciej infrastruktury kultury i edukacji

P. Proszę wskazać jakie rodzaje aktywności i infrastruktury powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu?  

Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 

1,0%

3,9%

28,5%

29,5%

31,9%

37,7%

40,1%

45,4%

54,6%

64,3%

87,4%

 trudno powiedzieć / odmowa odpowiedzi

 inne

 infrastruktura dla sportu studenckiego

 infrastruktura edukacji przyrodniczej

 infrastruktura dla inicjatyw kulturalnych

 infrastruktura dla sportu szkolnego

 infrastruktura do rozwoju sportu profesjonalnego

 infrastruktura nastawiona na seniorów

 infrastruktura dla aktywności dzieci młodzieży

 infrastruktura dla rodzin z dziećmi

 miejsca do rekreacji i wypoczynku dla wszystkich

Inne  wskazania  na poziomie poniżej 1%: 

spacer z psem; miejsce; czystość jeziora; 

kąpiel; wybiegi dla psów; żużel, zjeżdżalnia 

do wody; związane z wędkarstwem
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W pierwszej kolejności aby szybko podnieść atrakcyjność terenów Golęcina i Rusałki należy zdaniem

badanych: posprzątać teren, oczyścić jezioro, zadbać o większą liczbę ławek i ścieżek spacerowych,

dobre zagospodarowanie plaż, infrastrukturę sanitarno – higieniczną, infrastrukturę wypoczynku i

rekreacji , gastronomiczną oraz oznakowanie terenu. Ponadto należy organizować imprezy kulturalne

i atrakcje dla rodzin.

P. Jakie działania wg Pana/i należy podjąć, aby szybko i tanio poprawić atrakcyjność terenów Golęcina i Rusałki w Poznaniu dla ludzi takich 

jak Pana/i/Państwo? Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 1] 

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

2,4%

2,9%

2,9%

3,4%

3,4%

3,4%

3,9%

4,3%

4,8%

4,8%

4,8%

5,3%

6,3%

6,3%

6,8%

7,7%

8,2%

8,2%

15,9%

16,9%

nic nie zmieniad

zwiększyd bezpieczeostwo

organizowad wydarzenia sportowe

więcej zieleni

patrole policji

miejsce spotkao towarzyskich

oznakowanie terenu, informacja

jeden właścieciel

drogi dojazdowe

place zabaw

kajaki

dobry i szybki wykonawca

ścieżki rowerowe

powrót żużla

remont stadionu

infrastruktura sanitarna

WC

plaża

więcej atrakcji dla rodzin

odnowienie wszystkiego

oczyścid Rusałkę

nowe inwestycje / lepsze zagospodarowanie terenu

organizowanie imprez kulturalnych

więcej ścieżek

lokale gastronomiczne

rozreklamowanie i promocja

posprzątanie terenu

więcej ławek
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P. Jakie działania wg Pana/i należy podjąć, aby szybko i tanio poprawić atrakcyjność terenów Golęcina i Rusałki w Poznaniu dla ludzi takich 

jak Pana/i/Państwo? Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 2]

11,1%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

nie wiem

miejsce na grill

miejsce do siatkówki

zaplecze rekreacyjne

ratownicy

sezonowa baza

ścieżki dydaktyczne i sprawnościowe

siłownie

wypożyczalnia rowerów

basen

parkingi

parking dla rowerów

dofinansowanie z UE

atrakcje dla właścicieli psów

dad szansę ludziom z pomysłem

więcej koszy

Wskazania na poziomie 0,5%: nieodpłatne udostępnianie; przenieść 

ZSMS z osiedla Tysiąclecia; środki z wynajmu przeznaczyć na 

promocję terenu; oświetlenie ścieżek; sporty wodne; bulwar; 

pomosty; pikniki; sadzenie kwiatków; miejsce wyznaczone do picia 

alkoholu; szatnie; prysznice; ośrodek sportowy; hotel; 

wypożyczalnia sprzętu wodnego

Należy także: zadbać o odpowiednią liczbę koszty; pamiętać o właścicielach psów i zorganizować dla

nich wydzielone przestrzenie; zorganizować parkingi samochodowe i rowerowe; pomyśleć o

wypożyczalni rowerów i sprzętu wodnego, zabezpieczeniu kąpielisk przez ratowników,

umiejscowieniu w terenie (np. przy ścieżkach oraz plażach) zaplecza rekreacyjnego, siłowni na

wolnym powietrzu, ścieżek sprawnościowych; rozważyć budowę krytego basenu. Należy także dać

szansę ludziom z inicjatywą mającym pomysły na zagospodarowanie Golęcina i Rusałki.
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W pierwszej kolejności w dłuższej perspektywie aby podnieść atrakcyjność terenów Golęcina i

Rusałki należy zdaniem badanych: odbudować stadion, posprzątać teren, oczyścić jezioro, zadbać o

rozwój infrastruktury sportu rekreacji, gastronomicznej, zadbać o dobre zagospodarowanie plaż,

stworzyć place zabaw. Ponadto należy organizować imprezy kulturalne, sportowe (w tym żużlowe)

oraz i atrakcje skierowane do różnych grup społecznych. Należy dobrze zarządzać obiektami

(znaleźć dobrego gospodarza) i przynajmniej część pomysłów finansować ze środków UE

P. Jakie działania warto podjąć w dłuższej perspektywie, aby tereny Golęcina i Rusałki w Poznaniu uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi 

takich jak Pana/i/Państwo? Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 1] 

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

2,9%

2,9%

3,4%

3,4%

4,3%

4,3%

6,3%

6,3%

6,8%

7,2%

7,7%

9,2%

9,7%

10,1%

12,1%

13,5%

reklama

jeden właściciel

obiekty sportowe

zadbane drogi dojazdowe

więcej ławek

dotacje zUE

atrakcje dla młodzieży

wypożyczalnia rowerów

wypożyczanie sprzętu wodnego

plaża

place zabaw

infrastruktura sanitarna

rozwój infrastruktury

żużel sportowy

oczyszczenie Rusałki

zawody sportowe

gastronomia

oczyszczanie terenu

organizowanie imprez

odbudowa stadionu
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W dalszej kolejności aby w dłuższej perspektywie podnieść atrakcyjność terenów Golęcina i Rusałki

należy zdaniem badanych: zbudować dobrą infrastrukturę kąpielisk (w tym basen kryty) i sportów

wodnych ( w tym pomosty, zjeżdżalnie), jazdy na rowerach, biegania, stworzyć ścieżki edukacyjne

różnego typu, rozważyć wykorzystanie części terenu/ obiektów na potrzeby edukacyjne (szkolnictwo

sportowe, szkoła nauki pływania, pływania na desce). Ponadto stworzyć tor saneczkowy, hale

tenisowe, strzelnicę, siłownie na wolnym powietrzu oraz całoroczne, oczyścić, pogłębić i zarybić

jezioro, stworzyć tor przeszkód dla zwierzą / wybiegi dla psów.

P. Jakie działania warto podjąć w dłuższej perspektywie, aby tereny Golęcina i Rusałki w Poznaniu uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi 

takich jak Pana/i/Państwo? Możliwe wiele odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 2] 

14,5%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

nie wiem

poprawid stan alejek

ścieżki edukacyjne

wycieczki szkolne

korty tenisowe

basen kryty

zachęcid Ministerstwo Sportu

rozbudowad kąpielisko

leżaki

zalesienie terenu

ścieżki rowerowe

ośrodek turystyczny

konkurs architektoniczny

zarybienie

pomosty

Wskazania na poziomie 0,5%: szkolnictwo sportowe; oświetlenie; remont 

pływalni; tor przeszkód dla zwierząt; półdziki teren; naprawić most; postawić coś 

nowego; hala tenisowa; strzelectwo; piknik; miejsce związane ze sztuką; siłownia

ułatwić korzystanie zimą; tor saneczkowy; miejsca do pracy; zwiększyć 

bezpieczeństwo; imprezy rodzinne; monitoring; miejsce do odpoczynku; place do 

nauki jazdy; stacja pogody; parkingi rowerowe; edukacja przyrodnicza; pozyskać 

sponsorów; ścieżki do biegania; szkoła nauki pływania na desce; zrobić przystań

pogłębić jezioro; nowa zjeżdżalnia, nic nie budować.
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W opinii badanych na Golęcinie i Rusałce powinna być przede wszystkim rozwijana infrastruktura na

potrzeby rekreacji i wypoczynku, plażowania i korzystanie w różny sposób z jeziora / wody, jazdy na

rowerach, spacerów, biegania oraz gier zespołowych. Swoich zwolenników mają także inwestycje w

infrastrukturę wspierająca rozwój żużla i tenisa.

P. Proszę wskazać do 8 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury, które powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w 

Poznaniu. N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 1] 

23,2%

23,7%

26,1%

27,1%

31,4%

32,9%

33,3%

37,2%

37,2%

37,7%

49,3%

69,6%

71,5%

 kawiarenki całoroczne

 gra w tenisa

 boiska ogólnodostępne do gier zespołowych piłka nożna/ ręczna, kosz/ siatkówka)

 miejsca na piknik

 miejsca do grillowania, miejsca na ogniska

 boiska do siatkówki plażowej

 żużel + żużel sportowy

 spacery dla wypoczynku/ nordic walking

 bieganie w terenie

 spacery/zabawy z dziećmi (pace zabaw i rozrywki oraz edukacji)

 jazda na rowerze

 plaże i kąpieliska wokół Rusałki

 ogólnie miejsca do rekreacji i wypoczynku
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Miedzy 9% a 20% badanych wskazało na potrzebę rozwijania infrastruktury na potrzeby lekkiej

atletyki, pływania i sportów wodnych, gier zespołowych, jazdy na rolkach i wrotkach, wspinaczki

(ścianka wspinaczkowa), wędkowania, jazdy konnej, organizowania imprez oraz odnowy biologicznej.

P. Proszę wskazać do 8 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury, które powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w 

Poznaniu. N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 2] 
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9,7%

10,1%

10,6%

12,1%

12,6%

13,5%

14,0%

15,0%

15,0%

15,5%

15,9%

16,4%

17,4%

17,9%

18,8%

zawody sportowe

gastronomia

oczyszczanie terenu

 ośrodek odnowy, SPA

organizowanie imprez

 kawiarenki sezonowe

odbudowa stadionu

 jazda konna

 wielofunkcyjna hala do siatkówki, koszykówki, piki nożnej, piłki ręcznej

 wędkarstwo i infrastruktura do wędkowania

 piłka nożna i boisko do piłki

 ścianka wspinaczkowa

 jazda na wrotkach, rolkach

sporty wodne – żeglarstwo, kajakarstwo

 pływalnia kryta

 uprawianie lekkiej atletyki
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Miedzy 2% a 8% badanych wskazało na potrzebę rozwijania infrastruktury na potrzeby kolarstwa

terenowego i spacerowego, futbolu amerykańskiego, narciarstwa biegowego, triatlonu, rugby,

minigolfa, rehabilitacji oraz dla dzieci w różnym wieku. Ponadto wskazywano na konieczność rozwoju

infrastruktury sanitarnej, liczby miejsc do siedzenia, wodnej (w tym oczyszczenie Rusałki, rozwój

plaż).

P. Proszę wskazać do 8 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury, które powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w 

Poznaniu. N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 3] 
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6,3%

6,3%
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7,7%
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 minigolf

 rugby

 triatlon

więcej ławek

dotacje zUE

atrakcje dla młodzieży

wypożyczalnia rowerów

 narciarstwo biegowe

wypożyczanie sprzętu wodnego

plaża

 sportowe centrum medyczno-rehabilitacyjne

 futbol amerykaoski

place zabaw

infrastruktura sanitarna

rozwój infrastruktury

 kolarstwo terenowe

oczyszczenie Rusałki
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Poniżej 2% badanych wskazało na potrzebę rozwijania infrastruktury na potrzeby kolarstwa

grawitacyjnego, sportów walki. Część zwracała uwagę na konieczność powierzenia zarządzania

jednemu właścicielowi, reklamowania atutów tego terenu oraz szukania środków na jego rozwój w

Ministerstwie Sportu.

P. Proszę wskazać do 8 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury, które powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w 

Poznaniu. N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 4] 
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zalesienie terenu

ścieżki rowerowe

 sporty walki

ośrodek turystyczny
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zarybienie
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 kolarstwo grawitacyjne

reklama

jeden właściciel

obiekty sportowe

zadbane drogi dojazdowe
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Do obiektów i rodzajów działalności, które nie powinny być lokalizowane na terenach Golęcina i

Rusałki badani zaliczali najczęściej sporty motorowe, w tym żużel, równego typu obiekty

wielkogabarytowe, komercyjno – sportowe, budownictwo mieszkaniowe, przemysł, handel oraz

wszelkiego rodzaju działalność, która jest głośna i szkodliwa dla środowiska. Należy także zwrócić

uwagę, że 19,8% badanych stwierdziło, że nie ma takich obiektów i rodzajów działalności, które nie

powinny być lokalizowane na terenach Golęcina i Rusałki .

P. A czy są jakieś rodzaje aktywności/infrastruktury, które nie powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu? Możliwe wiele 

odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 1] 

0,5%
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0,5%
0,5%

1,0%
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6,8%
12,6%

19,8%

firmy
inwestycje szkodzące…

coś niezwiązane z rekreacją
restauracje

parking
budowa hoteli

działalność przemysłowa
działalność handlowa

budowa domów, bloków
obiekty komercyjno-sportowe

szybka jazda
szkoły jazdy samochodów

motory wodne
gokarty

głośne sporty
quady

sporty motorowe
żużel

nie ma takich

32,9%

31,9%
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Do obiektów i rodzajów działalności, które nie powinny być lokalizowane na terenach Golęcina i

Rusałki część badanych zaliczyła wymienione poniżej dziedziny i rodzaje sportu

P. A czy są jakieś rodzaje aktywności/infrastruktury, które nie powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu? Możliwe wiele 

odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 2] 
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sport rekreacyjny

sporty ekstremalne

golf

boisko

biegi

siatkówka

sporty walki

wakeboard

jazda na rolkach

rowerzyści wyczynowi,…

turystyka rowerowa

futbol amerykański

pływalnia

sport, sport profesjonalny

jazda konna

piłka nożna

25,2%
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Kilka procent badanych nie chce aby były lokalizowane na terenie Golęcina i Rusałki lokale z

alkoholem ( w tym budki z piwem) oraz inne lokale w którym jest głośno, w których mogłyby się

odbywać głośne imprezy. Niewielki odsetek badanych przeciwny jest budowie dużych ośrodków i

kompleksów sportowych oraz infrastruktury sportu studenckiego, lokowaniu nad Rusałką plaży

nudystów oraz zarybiani jeziora

P. A czy są jakieś rodzaje aktywności/infrastruktury, które nie powinny być rozwijane na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu? Możliwe wiele 

odpowiedzi N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny [część 3] 
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0,5%
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0,5%
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0,5%

0,5%

0,5%

2,9%

nie wiem / trudno powiedzieć

plaża nudystów

wyeliminować samochody

wykluczone gospodarstwo rybne

infrastruktura dla sportu
studenckiego

wieloformatowe kompleksy
sportowe

budowa dużych ośrodków

głośne koncerty

miejsca ,które zakłócają spokój

kontrola spożywania alkoholu

nie dla budki z piwem

1,5%

4,3%

1,5%
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W opinii przeważającej części badanych obiekty na Golęcinie powinny służyć zarówno

jako infrastruktura sportu i rekreacji dla ogółu mieszkańców (w tym rodzin z dziećmi,

młodzieży, niepełnosprawnych, seniorów, studentów oraz szkolnego) jak i jako baza dla

sportu profesjonalnego. Część badanych [19%] chciałaby aby była to baza dla inicjatyw

kulturalnych oraz edukacji przyrodniczej [12%]

P. Na Golęcinie znajduje się kompleks obiektów sportowych, które w styczniu 2014 rok przejęło miasto Poznań i na którym się obecnie znajdujemy. W

skład kompleksu wchodzą: pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z bieżnią oraz budynkami otaczającymi i salą ćwiczeń, stadion piłkarski,

pozostałości trzeciego stadionu, Hotel Olimp, domki typu fińskiego i budynki towarzyszące oraz zespół kortów tenisowych. Cały teren zajmuje 24

hektary. Obecnie terenem Zarządza Poznański Ośrodek Sportu I Rekreacji (POSIR). Proszę wskazać maksymalnie 4 typy infrastruktury, które

powinny być rozwijany na terenie tych obiektów. Możliwe 4 wskazani, N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami
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1%

12%
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24%

29%

30%

31%

38%

51%

55%

57%

 trudno powiedzieć/ odmowa odpowiedzi

 inne

 infrastruktura edukacji przyrodniczej

 infrastruktura dla sportu studenckiego

 infrastruktura dla inicjatyw kulturalnych

 infrastruktura dla sportu szkolnego

 infrastruktura nastawiona na sport i rekreację dla seniorów

 infrastruktura sportu dla niepełnosprawnych

 część infrastruktury dla sportu profesjonalnego, a część…

 infrastruktura dla aktywności dzieci młodzieży

 infrastruktura sportu i rekreacji dla ogółu mieszkańców

 infrastruktura do rozwoju sportu profesjonalnego

 infrastruktura dla sportu dla rodzin z dziećmi
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Preferencje badanych co do rodzaju infrastruktury, która powinny rozwijana na

Golęcinie są częściowo różne wśród mężczyzn i kobiet oraz w różnych grupach

wiekowych. Mieszkańcy przyległych do Golęcina i Rusałki dzielnic mają nieco inne

preferencje w tym względzie niż pochodzący z pozostałych części Poznania

P. Na Golęcinie znajduje się kompleks obiektów sportowych, które w styczniu 2014 rok przejęło miasto Poznań i na którym się obecnie znajdujemy. W

skład kompleksu wchodzą: pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z bieżnią oraz budynkami otaczającymi i salą ćwiczeń, stadion piłkarski,

pozostałości trzeciego stadionu, Hotel Olimp, domki typu fińskiego i budynki towarzyszące oraz zespół kortów tenisowych. Cały teren zajmuje 24

hektary. Obecnie terenem Zarządza Poznański Ośrodek Sportu I Rekreacji (POSIR). Proszę wskazać maksymalnie 4 typy infrastruktury, które

powinny być rozwijany na terenie tych obiektów. Możliwe 4 wskazani, N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami
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N = 207 103 104 11 39 39 34 25 33 19 7 85 122

 infrastruktura do rozwoju sportu profesjonalnego 55% 50% 61% 73% 49% 54% 56% 68% 55% 47% 43% 65% 48%

 infrastruktura dla sportu dla rodzin z dziećmi 57% 61% 54% 45% 49% 54% 68% 72% 52% 74% 29% 49% 63%

 infrastruktura sportu i rekreacji dla ogółu mieszkańców 51% 57% 45% 55% 46% 49% 59% 48% 58% 53% 29% 52% 51%

 infrastruktura dla aktywności dzieci młodzieży 38% 37% 38% 73% 36% 46% 21% 32% 55% 16% 29% 40% 36%

 część infrastruktury dla sportu profesjonalnego, a część dla pozostałych grup mieszkańców 31% 36% 27% 36% 41% 36% 29% 36% 27% 16% 0% 32% 31%

 infrastruktura sportu dla niepełnosprawnych 30% 35% 26% 9% 31% 23% 26% 32% 33% 53% 43% 26% 34%

 infrastruktura nastawiona na sport i rekreację dla seniorów 29% 35% 24% 18% 10% 18% 29% 28% 48% 58% 57% 33% 27%

 infrastruktura dla sportu szkolnego 24% 23% 24% 27% 21% 36% 24% 20% 21% 11% 29% 25% 23%

 infrastruktura dla inicjatyw kulturalnych 19% 17% 21% 0% 28% 26% 24% 16% 12% 5% 29% 19% 20%

 infrastruktura dla sportu studenckiego 18% 13% 24% 36% 28% 26% 15% 8% 12% 5% 14% 21% 16%

 infrastruktura edukacji przyrodniczej 12% 13% 12% 0% 13% 13% 15% 24% 6% 0% 29% 12% 12%

 inne 1% 2% 1% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 5% 0% 0% 2%

 trudno powiedzieć/ odmowa odpowiedzi 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 1%

Total

 Płeć:  Wiek: Miejsce zamieszkania:
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Badani spośród przedstawionych im pomysłów zagospodarowania obiektów na

Golęcinie za najlepsze uznali: Uniwersytet III Wieku, zbudowanie zaplecza sanitarno –

gastronomicznego dla osób, które chcą uprawiać sport na Golęcinie i nad Rusałką,

Akademię Małego mistrza, stworzenie punktu w którym można by skorzystać z usług

trenerów z różnych dziedzin sportu. Znacznym poparciem cieszyły się także pomysły

budowy kortów i hal tenisowych, zespołu krytych boisk na wynajem oraz Studenckiego

Centrum Sportowego

P. Czy to dobry pomysł, aby na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu umieścić: 

N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 
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46%
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45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Studenckie Centrum Sportowe - oferta sportowa dla każdego
studenta

Zespół krytych boisk do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki 
ręcznej – wynajmowany wszystkim chętnym

 Zespół kortów i hala tenisowa

 Punkt w którym można byłoby skorzystać z usług trenerów z
różnych sportów

Akademia Małego Mistrza – oferta zajęć ruchowych dla dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych

 Szatnie, prysznice, zaplecze gastronomiczne dla osób, które chcą
uprawiać sport na terenach Golęcina i Rusałki

Sportowy Uniwersytet III Wieku – oferta rekreacyjno-społeczna dla 
seniorów

Trudno powiedzieć / nie wiem Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak

TOP BOX 
(zdecydo2anie + 

raczej tak)

87%

87%

85%

84%

76%

72%

71%
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Znaczny odsetek badania dobrze ocenił także pomysły stworzenia na Golęcinie i nad

Rusałkę Centrum Edukacji Przyrodniczej, Ośrodka szkolenia mistrzowskiego na

potrzeby sportu profesjonalnego i Regionalnego centrum szkolenia młodzieżowego, hali

lekkoatletycznej oraz niedużego hotelu da sportowców i restauracji. Dobrym

uzupełnieniem byłoby Centrum medycyny sportowej. Relatywnie najmniejsze poparcie

uzyskał pomysł Sportowego Centrum Biznesowego
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Sportowe Centrum Biznesowe – oferta dla podmiotów biznesowych: ligi 
firmowe, wynajem powierzchni użytkowej, organizacja eventów sportowych 

i innych akcji na zlecenie podmiotów biznesowych,

 Hotel i restaurację o charakterze sportowym

 Centrum medycyny sportowej i rehabilitacji ruchowej

 Regionalne centrum szkolenia młodzieży w zakresie tenisa i lekkiej atletyki
z terenu województwa: internat, edukacja, infrastruktura sportowa, kadra

szkoleniowa, zaplecze medyczne

 Nieduży hotel dla sportowców

 Hala lekkoatletyczna

 Ośrodek szkolenia mistrzowskiego (dla profesjonalnych zawodników) w
zakresie tenisa i lekkiej atletyki

 Centrum edukacji przyrodniczej w oparciu o współpracę Ogrodów
Botanicznego UAM , Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Roślin leczniczych Uniwersytetu Medycznego

Trudno powiedzieć / nie wiem Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak

TOP BOX 
(zdecydo2anie + 

raczej tak)

70%

70%

69%

67%

67%

66%

62%

47%

P. Czy to dobry pomysł, aby na terenie Golęcina i Rusałki w Poznaniu umieścić: 

N=207 mieszkańcy Poznania, sondaż uliczny 
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Czego brakuje na Golęcinie i na Rusałce? Jakie  działania  należy podjąd aby  poprawid atrakcyjnośd  
tych terenów  dla Poznaniaków? interesariusze instytucjonalni [1] 

1. brak myślenia o Golęcinie i Rusałce, jako o całości

2. brak dbałości o różne aspekty, np. przyroda,  miejsca pamięci, sport- rekreacja 

3. brak sprecyzowanych źródeł finansowania 

4. brak znanego terminu uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina 

5. brak dobrych rozwiązań komunikacyjnych pozwalających docierać na Golęcin i nad Rusałkę

1. warianty proponowane przez MPU nieakceptowane przez Radę osiedla Sołacz

2. brakuje bezkolizyjnego przejazdu nad Lutycką

3. kolej aglomeracyjna  - nowy przystanek przy wiadukcie  

4. wnioskowany zjazd z Niestachowskiej przed św. Wawrzyńca

5. do ulicy Druskiennickiej  

6. Obsługa komunikacyjna imprez  

1. wariant: zjazd przy basenach z Niestachowskiej

2. Wariant: zjazd z  Wojska Polskiego    

7. brak ochrony walorów terenu  - przyrody oraz w miarę dzikiego krajobrazu

8. brak pełnej otwartości terenu na potrzeby mieszkańców (należy zadbać o pełną dostępność terenu i obiektów dla 

mieszkańców)

9. brak ochrony przed przeinwestowaniem  - nie ma planów inwestycji uwzględniających ewentualne przychody

10. ochrona lasów 

11. ochrona bezpieczeństwa mieszkańców  (rowery vs psy) 

12. brakuje przyzwoitych tras w lesie – wnioskowano o wytyczeni nowych tras  (odrębnych dla pieszych, rolkarzy, 

rowerzystów oraz ich oznakowanie)

13. brakuje toru dla łyżworolek  

14. brakuje infrastruktury rekreacyjno – sportowej jak na Malcie --- wniosek zrobić z Golęcina i Rusałki „Maltę 2„ - jak funkcje 

rekreacyjno – sportowe 

15. zachować naturalny charakter terenu, ograniczyć zabudowę, ograniczyć trasy tak aby zachować, dodać obiekty 

całoroczne    

16. brakuje należytej ochrony czystości wód  ( brak kanalizacji wokół Malty, jezioro jest zabrudzone i ulega dewastacji)
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Czego brakuje na Golęcinie i na Rusałce? Jakie  działania  należy podjąd aby  poprawid atrakcyjnośd  
tych terenów  dla Poznaniaków? interesariusze instytucjonalni  [2] 

17. teren Ogrodu Dendrologicznego jest chroniony ustawowo

18. AZS – plany inwestycji całorocznych

19. Jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  - problemy z zagospodarowaniem Rusałki: \

1. Czy ja jest Rusałka? 

2. różny właściciele gruntów 

3. różny właściciel wód   

20.  Hala sportowa – punkt serwisowy dla rowerzystów

21. Doinwestowanie terenu i stworzenie oferty dla mieszkańców  ( Malta – II) 

22. Stworzenie „konsorcjum miejskiego” / partnerów w celu pozyskani środków z UE ( inne) na zagospodarowanie terenu 

(szczególnie środki na innowacje, np. ekologiczne)

23. Problemy stadionu żużlowego  - wymogi związane z ochroną środowiska

24. Obiekt musi być międzypokoleniowy       
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Co i gdzie powinno  byd na Golęcinie i na Rusałce? Jakie funkcje, rodzaje aktywności i infrastruktura  powinna byd rozwijana na 
terenie Golęcina i Rusałki i gdzie je umieścid? 
interesariusze instytucjonalni 

1. Jeden zarządca całego terenu i wspólny budżet 

2. Ścieżki dydaktyczne (połączony ogród dendrologiczny, botaniczny, farmakologiczny  + tereny leśne  przez cały 

teren Golęcina)

3. Trasy do narciarstwa biegowego

4. Ławki

5. Miejsca piknikowe 

6. Ścieżki  rowerowe

7. Oświetlenie wokół Rusałki

8. Toalety na dzikiej plaży

9. Poprawa warunków sanitarnych (szczególnie plaże i obiekty sportowe)    

10.Zachowanie trzcin i szuwarów

11.Poprawa bezpieczeństwa

12.czyste odprowadzenia i odpływu do jeziora 

13. bezpieczny przejazd przez ul. Lutycką  - kładka nad ulica Lutycką na drodze pieszo - rowerowej do Kiekrza ( dla 

rowerzystów, biegaczy, spacerowiczów z wydzielonymi strefami ruchu, łatwa do pokonania dla 

niepełnosprawnych)   

14. lepiej zorganizowane parkingi przy terenach sportowych ( oddzielenie ich od drogi)

15. dobór dyscyplin umożliwiających finansowanie  dyscyplin sportu deficytowych. 

16.Dyscypliny wspierane na Golęcinie , to przede wszystkim sport dla mieszkańców , w drugiej kolejności  kluby 

sportowe (lekkaatletyka, siatkówka, koszyków,  beasbal 

17. Przyjazna otoczeniu infrastruktura dla pieszych i rowerzystów wokół jeziora Rusałka 

18. Plac zabaw dla dzieci – w okolicy „basenów rybnych”

19. Boiskami sportowymi ogólnodostępnymi  (siatkówka plażowa, kosz) – w okolicy „basenów rybnych”,

20. Zewnętrzna siłowania dla dorosłych – w okolicy „basenów rybnych”

21. Łąki, polany  - „naturalne wnętrza/ pokoje”  na kameralne spotkania

22. hotel dl owadów/ motyli,

23.Punkt/ punkty widokowe

24.Sporty ciche – NIE ŻUZEL

25.Obiekty kubaturowe w okolicy ulicy Niestachowskiej z funkcją „oddzielania zieleni od torów,    
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Pomysły na zagospodarowania terenu - najważniejsze działania

warsztaty interesariuszy instytucjonalnych  [grupa 1]

225

1. Dzikie plaże wymagają zagospodarowania

(minimum to kosze na śmieci, toalety, przebieralnia,

koszenie, dbanie o czystość)

2. Ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy i plaża

wymaga zagospodarowania. Powinien to być

nowoczesny kompleks wypoczynku nad wodą i

sportów wodnych z wieloma atrakcjami.

3. Modernizacja przejścia pod torami od strony ul.

Botanicznej oraz drogę dojścia do dzikiej plaży i

obiektów na Golęcinie uczynić bardziej bezpieczną

(oświetlenie, monitoring, więcej patroli, lepszy stan

nawierzchni)

4. Konieczne jest zbudowanie bezpiecznych przejść

przez tory kolejowe (łatwych do przejścia przez

niepełnosprawnych, matki z wózkami, rowerzystów,

etc.)

5. Zadbać o rozwój ośrodka wyszkolenia jeździeckiego

na Woli, powinien on mieć szerszą ofertę dla

mieszkańców.

6. W jego okolicach ośrodka na Woli powinna być

także umiejscowiona wypożyczalnia sprzętu

sportowego, rowerów dla chcących aktywnie

korzystać z terenów nad Rusałką.

7. Ważne jest zbudowanie przejścia pieszo

rowerowego (kładka nad ul. Lutycką) jako części

drogi rowerowej do Kiekrza).

8. W obszarze lasów sieć ścieżek zdrowia,

rowerowych, tras do narciarstwa biegowego oraz

spacerowych wraz z towarzysząca infrastruktura

(ławki, koszt na śmieci, toalety, miejsca piknikowe).

1

1

2

3

4

4

4

5

6

7
8

8

8

8

9a

10

9. Przebudowany i lepiej zagospodarowany parking samochodowy przy plaży (w miejscu istniejącego) oraz zmodernizowana droga dojazdowa do niego.

10. Powiększony parking przy ul. Wojska Polskiego i przebudowane przejście piesze koło Stawu Golęcińskiego ( uwzględnić niepełnosprawnych, wózki, wydzielić drogę rowerową)

11. Zagospodarować otoczenie stawu Golęcińskiego ( ławki, kosze, toaleta, oświetlenie, plac zabaw, naprawa boiska, lepsze miejsca do rekreacji i wypoczynku, miejsce piknikowe)

12. Rewitalizować jako stadiom wielofunkcyjny dla gier zespołowych i eventów (dyskusję wzbudziło umieszczenie na tym stadionie żużla sportowego ze względu na obawy o hałas i

negatywny wpływ na otocznie).

13. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego oraz modernizacja zaplecza technicznego i wybudowanie hali treningowej.

14. Rozbudowa kortów tenisowych, w tym kortów krytych i obiektów towarzyszących.

15. Wypożyczalnia rowerów, nart, rolek, kijków, etc .oraz zaplecze sanitarne (wc, prysznice, szatanie) dla chcących korzystać aktywnie z terenów na Golęcinie Rusałce.

16. Pływalnia kryta i otwarta oraz boiska i hale sportowe (zimą kryte) piłki nożnej, kosz, siatkówki pod wynajem i ogólnodostępne.

17. Droga dojazdowa do obiektów sportowych wraz z parkingiem od strony ul. Niestachowskiej (po śladzie drogi istniejącej). .

18. Rewitalizacja przejścia pod torami kolejowymi tak aby dawało większe poczucie bezpieczeństwa, było lepiej oświetlone, aby był monitoring. W tym miejscu sporo osób się zatrzymuje,

powinny być ławki, stoliki, kosze, punkt czerpania wody.

11

12

13

15

14

16

17

18

Jest t o efekt pracy grypy złożonej z przedstawicieli samorządów osiedlowych – główne propozycje i priorytety to:
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Pomysły na zagospodarowania terenu  - najważniejsze działania

warsztaty interesariuszy instytucjonalnych  [grupa 2]
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1

1. Plaża wraz z boiskiem do siatkówki

plażowej

2. Tor rowerowy

3. Rewitalizować jako stadion wielofunkcyjny

(żużel, futbol amerykański, lekka atletyka)

– zadanie były mocno podzielone,

największy konflikt interesów między

przedstawicielami żużla i lekkiej atletyki.

4. Rewitalizować jako stadion lekkoatletyczny

wraz z zapleczem

5. Korty tenisowe – rozbudowa + korty kryte,

przyzwoite zaplecze sanitarne, szatnie,

gastronomia

6. Hala tenisowa

7. Centrum triatlonu – jak baza chcących

uprawiać różne sporty na terenie Rusałki i

Golęcina ze szczególnym uwzględnienie

triatlonu.

8. Hal sportów walki

9. Hala piłki nożnej ( wiele funkcji)

10. Zaplecze dla uprawiających sport:

wypożyczalnia rowerów, nart, rolek, kijków,

etc. .oraz zaplecze sanitarne (wc,

prysznice, szatanie) dla chcących

korzystać aktywnie z terenów na Golęcinie

Rusałce.

11. Hotelik + gastronomia

12. Centrum rehabilitacji i odnowy, medycyna

sportu o raz ludzi starszych

2

3

4 5

67

8
9

Jest o efekt pracy grupy złożonej z przedstawicieli klubów i związków sportowych oraz podmiotów działających w obszarze sportu. Widać koncentrację na obiektach sportowych, a brak

myślenia o wypoczynku i rekreacji . Główna oś dyskusji w tej grupie przebiegała wokół kwestii „jak sprawiedliwie podzielić tereny Golęcina między różnych interesariuszy zainteresowanych

działalnością na tym terenie” – widoczna była walka o wpływy i realizację własnej koncepcji. Główne zgłoszone pomysły to:
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Pomysły na zagospodarowania terenu  - najważniejsze działania

warsztaty interesariuszy instytucjonalnych  [grupa 3]
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1

2

3

4

5

6

7

8
9

1. Plaża dzika

 pozostawieni naturalnych dojść do wody

 brak zorganizowanej infrastruktury –

wprowadzenie minimalnej infrastruktury 

higienicznej i bezpieczeństwa  

 wykaszanie pobliża plaży  

2. Ośrodek rekreacyjny

 zorganizowana plaża, pomosty, kąpielisko 

strzeżone, ratownik, sprzęt pływający

 ogólnodostępna siłownia na powietrzu,

 zorganizowana gastronomia

 sanitariaty

 ławki, leżaki

3. Przejścia – modernizacja ( od. Ul. Botanicznej, 

pod torami)

4. Hala pływacka  - kryta

5. Ośrodek jeździecki na Woli – pozostawić + funkcja 

hipoterapii i nauki jazdy konnej 

6. Wypożyczalnie rowerów, role, narto- rolek, nart 

biegowych, łyżew  

7. Ścieżki zdrowia, trasy rowerowe, trasy 

narciarskie + miejsca odpoczynku na całym terenie 

leśny i wokół jeziora 

8. Stadion lekkoatletyczny wraz z zapleczem :

 modernizacja wraz z oświetleniem 

 Hala treningowa 

9. Korty – pozostawić, rozbudować bezpłatne 

zadaszone ścianki

Jest t o efekt pracy grypy złożonej z przedstawicieli różnych instytucji i środowisk ( pozostałych interesariuszy instytucjonalnych) – główne propozycje i priorytety to:

1

1

6

6

7

7

7

10. Stadion wielofunkcyjny - przeznaczyć na:

 sporty zespołowe ( piłka nożna, rugby, futbol amerykański)   

 eventy

 rezerwowe funkcje lekkoatletyczne

11. Staw Golęciński  - zagospodarować ścieżki, uzupełnić ławki 

12. Optymalizacja układu drogowego  

 dojazd od Niestachowskiej

 kładka na ul. Lutycką 

13. Centrum Sportu I Rekreacji (przebieralnie, prysznice, wc, gastronomia, trenerzy do wynajęcia, punkt medyczny)  

14. Oczyszczenie i zarybienie jeziora, likwidacja punktów zrzucania ścieków       
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warsztaty z udziałem mieszkańców 

228



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce?

229



Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 

Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? 

warsztaty z mieszkańcami [1] 

Wg uczestników różnych części konsultacji, w tym warsztatów z mieszkańcami oraz interesariuszami instytucjonalnymi na 

Golęcinie  i nad Rusałką brakuje: 

 podstawowej infrastruktury higienicznej: 

 WC,  toalet na całym terenie Rusałki (w tym dostępnych dla niepełnosprawnych)

 przebierani „dla matki z dzieckiem”   - przewijarka/ miejsce do karmienia

 oczyszczenia terenu i dbałości o porządek

 koszy / śmietników  (małych i dużych) 

 większej aktywności służb sprzątających 

 miejskiej czerpni wody dla korzystających z terenów Golęcina i Rusałki w kilku punktach 

 poprawy stanu bezpieczeństwa 

 monitoringu poprawiającego bezpieczeństwo wzdłuż ścieżek wokół jeziora i na głównych ciągach komunikacyjnych 

na terenie 

 oświetlenia wzdłuż ścieżek wokół jeziora i na głównych ciągach komunikacyjnych na terenie 

 podstawowej infrastruktury wypoczynku

 ławek stacjonarnych i przenośnych

 stałych stolików co jakiś czas, aby można było przysiąść, np. marmurowych  z szachownicą

 poprawy stanu ścieżek, dróg na terenie

 rozdziału komunikacji pieszej, biegowej rowerowej oraz rolkowej

 dobrych, naprawionych dróg 

 szatni,  przebieralni  o różnych funkcjach (dla sportowców, dla plażowiczów. dla biegaczy, rowerzystów,  dla matek z 

dziećmi, etc.) 

 pryszniców: w szatniach / przebieralniach, na plażach/ przy stadionie   
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Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? 

warsztaty z mieszkańcami [2] 

 dobrze urządzonych plaż z pełną infrastrukturą 

 sztucznych plaż w miejscach  gdzie są dzikie (należy obserwować ludzi i robić je tak gdzie ludzie lubią chodzić)

 dużej plaży nad Rusałką  - należy  rozbudować istniejącą plażę nad Rusałką, powinna  być większa, mieć lepszą 

infrastrukturę, zjeżdżalnie, wypożyczalnie sprzętu wodnego      

 drugiej plaży od strony Jeżyc/ Ogrodów 

 wypożyczalni leżaków, koszy do siedzenia i miejsce na nie w cieniu 

 miejsc zacienionych nad wodą w okolicach plaż przygotowanych do wypoczynku  (rozłożenia leżaków,  krzesełek, 

etc.)

 małych boisk, miejsc gdzie można rodzinnie  lub w grupie w coś pograć, pobawić się 

 wypożyczalni sprzętu wodnego:  rowerów wodnych, kajaków, łódek, 

 wypożyczalni sprzętu sportowego: rowerów, rolek, piłek, kometki,  

 punktu medycznego na plaży

 przystani wodnej z prawdziwego zdarzenia 

 zjeżdżalni

 miejsc dla dzieci 

 placów zabaw dla dzieci po obu stronach jeziora

 zamykanych piaskownic dla dzieci (aby były czyste)  

 basenu dla 1-2 letnich dzieci

 infrastruktury dla rowerów 

 stojaków rowerowych i parkingów dla rowerów na całym terenie  

 punktu napraw rowerów 

 tras rowerowych dla jazdy wyczynowej/ ekstremalnej 

 wypożyczalnie rowerów ( miejskie lub miejscowe dostosowane do potrzeb terenu i popytu)

 ścieżki rowerowej łączącej centrum poznania z Kiekrzem
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Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? 

warsztaty z mieszkańcami [3] 

 ogólnodostępnej infrastruktury sportu:  

 powszechnego dostępu do uprawiania  sportu dla wszystkich grup wiekowych

 urządzeń do swobodnego uprawiania rekreacji   

 otwartych siłowni (przy ścieżkach rowerowych, na stadionie , na plaży) 

 kompleksu boisk

 tras / szlaków biegowych 5, 10 , 15 km

 otwartych kortów tenisowych ( poza klubem/ parkiem tenisowym); darmowego miejsca do grania w tenisa 

(darmowego kortu / kortów  - oprócz ścianki, np., boiska tenis + kosz + siatkówka tak jak nad jeziorem 

Strzeszyńskim)

 remonty boisk, nowe bramki, poprawa nawierzchni – w tym od ul. Golęcińskiej, przy plaży nad jeziorem Rusałka, 

 stworzenia infrastruktury sportów zimowych

o zimą lodowiska, np. na plaży bezpieczne lodowiska przy brzegu zimą 

o górek saneczkowych; bezpieczne sztuczne „górki dla dzieci - saneczkowe, rowerowe” 

o trasy narciarstwa biegowego i wypożyczanie biegówek  

 zróżnicowanych punktów gastronomicznych:

 punktów taniej gastronomii

 odrębnie z alkoholem i bez alkoholu, 

 niedrogich rodzinnych, bez piwa, 

 małych kawiarenek

 punktu ze zdrową żywnością

 lodziarni

 przyzwoitej restauracji   

 miejsc spotkań towarzyskich i rodzinnych

 ławek piknikowych z zadaszeniem 

 ogólnodostępnych miejsc na grilla

 miejsc na ognisko z przygotowanym drewnem

 miejsca gdzie legalnie można się napić alkoholu  „ pięknych okolicznościach przyrody”
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Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? 

warsztaty z mieszkańcami [4] 

 dobrej dostępności komunikacyjnej – samochodem, pieszo, rowerem, komunikacją miejską, koleją   

 lepszego dojazdu z różnych części poznania komunikacją miejską ( np., z Dębca 

 bezpiecznego dotarcia  ( przejść, istniejące przejścia są niebezpieczne)

 podjazdów dla niepełnosprawnych 

 estetycznego  dojścia ze strony Paku Sołackiego

 parkingów:

 samochodowych na obrzeżach terenów zielonych umożliwiających korzystanie z tych terenów

 stojaków rowerowych i parkingów dla rowerów na całym terenie  

 oznaczenie tras, map terenu w wielu miejscach, aby można się było odnaleźć

 miejsc dla psów

 wybiegów dla psów 

 parku z przeszkodami dla psów

 koszy na psie kupy 

 poprawy infrastruktury dla wędkarzy 

 miejsc dla wędkarzy – pomostów

 zarybienia 

 organizacji kameralnych imprez kulturalnych 

 małych, kameralnych koncertów

 kameralnej sceny koncertowej

 kina letniego
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Czego brakuje na Golęcinie i Rusałce? 

warsztaty z mieszkańcami [5] 

 innych atrakcji 

 parku linowego

 hali tenisowej 

 krytej pływalni

 boisk do gry w bule 

 wierzy widokowej 

 ścieżki/ ścieżek naukowo dydaktycznych (uwidocznić pomniki)

 innych atrakcji ogólnodostępnych

 domków kampingowych do wynajęcia

 szacunku dla przyrody, zwierząt i roślin

 czystej wody w jeziorze  

 oczyszczenia jeziora

 zabezpieczenia przeznaczenia terenu  na cele przyrody i rekreacji w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego  (niedopuszczenie/ ograniczenie funkcji mieszkaniowym na tym terenie) 

 dbałości o gatunki chronione

 naturalnych szlaków – bez ingerencji człowieka / w pełni naturalnych  

 miejsc przyjaznych osobom starszym i  dostosowania obiektów do potrzeb niepełnosprawnych

 udogodnia dla inwalidów – podjazdów, toalet, przebieralni, tras spacerowych pozwalających jechać na wózku, iść bez 

trudu, wydzielonych miejsc parkingowych, etc.  

 podjazdy  

 specjalne urządzenia do treningów dla inwalidów i seniorów 

 dobrego gospodarza 

 mającego całościową wizji tego terenu – cech terenu pod kątem działalności sportowo – rekreacyjnej   

 potrafiącego określić  wymagania  czego chce na tym terenie

 wizji finansowania 

 szanującego prawo  (w tym ustawy o ochronie przyrody)  

 dbającego o pełną dostępność i transparentność zasad dostępu do stadionów na „Olimpii” – trzeba zlikwidować 

obecnie widoczne konflikty
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Jaki Golęcina i Rusałka? „Park” czy „tereny leśne”?

warsztaty z mieszkańcami

 za „koncepcją parkową” przemawia:

 szansą większe bezpieczeństwo 

 rozbudowaną infrastrukturę z poszanowaniem przestrzeni,  która będzie  przyciągała ludzi 

 za „koncepcją „terenów leśnych” przemawia:

 szansą na zachowanie tego co najcenniejsze, czyli klimatu pewnej naturalnej przyrody, dzikości

 szansa na zachowanie zapachu i klimatu lasu

 dbałość o stan przyrody, zachowanie stanu zwierzyny

 sytuacja prawna (części terenów wg uczestników nie można zmieniać, bo są chronione prawnie)   

 powinien nastąpić podział na:

 miejsca / przestrzenie naturalne

 miejsca z budynkami i infrastruktura 

 które powinny być harmonijnie połączone  
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Czego nie powinno być na Golęcinie i Rusałce?

warsztaty z mieszkańcami

 osiedli mieszkaniowych 

 dużych obiektów: dużych obiektów kubaturowych; marketów, centrów handlowych; „Biedronek” i innych dyskontów; 

dużych, budynków „ molochów

 nowych budynków / wystarczą remonty; gęstszej zabudowy „architektury małej i dużej” niż obecnie istniejąca   

 niektórych imprez: juwenalii; dużych nocnych koncertów; dyskotek, 

 psów  poza wyznaczonym terenem: psich kup; psów na plaży; psów biegający poza wyznaczonym terenem i bez smycz/ 

kagańca 

 żużla głównie ze względu na hałas (w dwóch grupach  opinia była jednoznaczna ale w dwóch zdania były podzielone; w 

jednej przeprowadzono głosowania:  5 osób „za żużlem”, a 9 osób „przeciw”)  

 braku czystości:  śmieci, brudu

 zniszczonych obiektów i infrastruktury:  budynków; zniszczonych ławek

 ograniczania zieleni, nadmiernej ingerencji w zieleń – należy zachować  leśny charakter

 ogrodzonych ośrodków

 chuligaństwa  i patologii

 bilbordów i reklam

 samochodów / ruchu samochodowego: dróg dla samochodów; wjazdu dla samochodów  (parkingi na obrzeżach terenu 

oczywiście tak) ; teren powinien być zamknięty dla ruchu samochodowego,  żadnych dodatkowych dróg, dodatkowych 

parkingów – aby minimalizować wjazd samochodów w przestrzeń zieloną „ – dojazd powinien być od ulicy Niestachowskiej

 wjazdu koni na teren oraz policji na koniach, które brudzą 

 asfaltowych  i betonowych ścieżek

 tylu stadionów:  dwóch stadionów lekkoatletycznych  (wystarczy jeden); stadionu piłki nożnej  i innych odmian futbolu 

 „jeśli dyskutujemy nt wizji to nie powinno się tworzyć faktów dokonanych (żużel + Familijny Poznań – to powinno być 

wstrzymane)
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Kto powinien docelowo zarządzać terenami Golęcina i Rusałki? 

warsztaty z mieszkańcami [1] 

 Miasto poprzez POSIR

 TAK:

 bo to powinny być inwestycje miasta 

 bo daje gwarancję realizacji celów społecznych, w tym większą szansę na dostępność dla mieszkańców  

 ale zarządzać należy w oparciu o konkretne cele  i POSIR (szefowie) powinien być z tego rozliczany

 NIE: 

 bo nie potrafi sobie poradzić z obiektami już posiadanymi, jest mało efektywny  

 główny zarządca, np. POSIR , który:

 ogłosi przetarg na realizację poszczególnych funkcji przez różne podmioty/ firmy instytucje / 

stowarzyszenia, etc. 

 wybór nie powinien się odbywać tylko w oparciu o kryterium najniższej ceny 

 powinny być wybierane podmioty wyspecjalizowane w prowadzeniu danego typu działalności, mające 

doświadczenie  i sukcesy w tego typu przedsięwzięciach 

 powinny to być umowy długoterminowe z możliwością wypowiedzenia, jeśli cele z umowy nie są 

realizowane
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Kto powinien docelowo zarządzać terenami Golęcina i Rusałki? 

warsztaty z mieszkańcami [2]

 Zrobić konkurs 

 TAK:

 wygrać może najlepszy projekt ( „zarówno dla mieszkańców, jak  dla budżetu miasta)   

 da szansę na większą efektywność działania, bo wykonawca działa w oparciu o umowę , zapisane w niej 

cele, budżet oraz myśli bardziej racjonalnie , kiedy wydaje własne pieniądze  

 bo to da pieniądze do kasy miasta , które można przeznaczyć na inne cele ważne społecznie  

 NIE: 

 bo ten co wygra konkurs będzie gonił za kasą – drenował obywateli i miasto 

 nie będzie realizował celów społecznych 

 będzie myślał przez pryzmat interesów wąskiej grupy mieszkańców  

 Prywatni właściciele, jako dzierżawcy ziemi / obiektów od miasta  

 z uwzględnieniem potrzeb społecznych

 Miasto może płacić za część  aktywności , ale nie za wszystko

 aktywności mogą być w pakietach ( - część  bezpłatna i  część płatna)

 oferowane usługi nie powinny być luksusowe - powinny być ogólnodostępne, a jeśli płatne to 

niewielkie kwoty możliwe do pokrycia z budżetu zwykłej rodziny
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Pomysły na zagospodarowania terenu  - najważniejsze działania

warsztaty z udziałem mieszkańców [grupa 1 – 15 – 24 lata]
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19

19

56

56

71

45

45

45

49

61

61

53

53
44

44

28

1. Stadion lekkoatletyczny wraz z infrastrukturą 

2. Tor żużlowy (spore kontrowersje)

3. Restauracja, kawiarnia 450 m2

4. Hotel 1200 m2

5. Ośrodek rehabilitacyjny 500m2

6. Toalety miejskie

7. Kosze na śmieci 

8. Plaża

9. Opalanie/ plażowanie

10. Pływanie   

11. Drewniane pomosty

12. Ławki 

13. Siłownia zewnętrzna 

14. Kiosk – mała gastronomia

15. Plac zabaw  

16. Cisza / spokój

17. Łąka

18. Czysta woda  

19. Park zabaw dla psów 

20. Trasa do jazdy rowerowej 

21. Boisko do siatkówki/ koszykówki

22. Parking dla 500 samochodów 

23. Monitoring/ oświetlenie   na drogach wokół jeziora 

oraz wybranych  leśnych 

24. Szatnie prysznice, przebieranie 

25. Stojaki na rowery

26. Parking na 100 rowerów

27. Punkt medyczny 

28. Szum trzcin

29. Słonce 

30. Trybuna na 500 osób 

31. Futbol amerykański 

32. Park linowy

33. Klub tenisowy 400m2 

34. Stacja naprawy rowerów 

35. Basen 25 m2

36. SPA 850 m2

37. Boisko do badmintona 

38. Hala sportowa normlana 1200m2 

39. Ścieżki aktywnej rekreacji

40. Przestrzeń dla niepełnosprawnych

Jest t o efekt pracy grupy złożonej z osób w wieku 15 – 24 lata - główne propozycje i priorytety co do sposobu zagospodarowania Golęcina i Rusałki:

41. Nowa stacja kolejowa PKP Rusałka

42. Grill/ kuchnie plenerowe

43. Miejsce na piknik 

44. Małe polany

45. Miejsce do łowienia  ryb 

46. Trasa spacerowa 

47. Parking na 10 rowerów 

48. Joga/ tai chi

49. Saneczki 

50. Trasy do jazdy konnej

51,  Wieża widokowa 

52.Teren otwarty 

53 . Śpiew ptaków   

54,  Drzewa

55. Trasa biegowa 

56. Trasa do jazdy na nartach 

57. Spotkania ze znajomym

58. Wypożyczalnia sprzętu wodnego 

59. Bulodrom

60. Pole namiotowe/ campingowe

61. Parking dla 50 rowerów

62. Trasy Spacerowe dla seniorów 

63. Rodzina 

64. Parking 100 samochodów 

65. Boisko do piłki ręcznej 

66. Klub sportowy 400 m2

67. Kort tenisowy 

68. SPA 120 m2 

69. Basen 50 m2 

70. Dostępne dla wszystkich 

71. Latawce

Uwaga dotycząca całego terenu – całość powinna uwzględniać potrzeby niepełnosprawnych, starszych  oraz rodziców z  dziećmi w różnym wieku (w tym z małymi) .    
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Pomysły na zagospodarowania terenu  - najważniejsze działania

warsztaty z udziałem mieszkańców [grupa 2 – 25 – 34 lata]
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1. Stadion lekkoatletyczny wraz z infrastrukturą 

2. Tor żużlowy (spore kontrowersje)

3. Restauracja, kawiarnia 450 m2

4. Hotel 1200 m2

5. Ośrodek rehabilitacyjny 500m2

6. Toalety miejskie

7. Kosze na śmieci 

8. Plaża

9. Opalanie/ plażowanie

10. Pływanie   

11. Drewniane pomosty

12. Ławki 

13. Siłownia zewnętrzna 

14. Kiosk – mała gastronomia

15. Plac zabaw  

16. Cisza / spokój

17. Łąka

18. Czysta woda  

19. Park zabaw dla psów 

20. Trasa do jazdy rowerowej 

21. Boisko do siatkówki/ koszykówki

22. Parking dla 500 samochodów 

23. Monitoring/ oświetlenie   na drogach wokół jeziora 

oraz wybranych  leśnych 

24. Szatnie prysznice, przebieranie 

25. Stojaki na rowery

26. Parking na 100 rowerów

27. Punkt medyczny 

28. Szum trzcin

29. Słonce 

30. Trybuna na 500 osób 

31. Futbol amerykański 

32. Park linowy

33. Klub tenisowy 400m2 

34. Stacja naprawy rowerów 

35. Basen 25 m2

36. SPA 850 m2

37. Boisko do badmintona 

38. Hala sportowa normlana 1200m2 

39. Ścieżki aktywnej rekreacji

40. Przestrzeń dla niepełnosprawnych

Jest t o efekt pracy grupy złożonej z osób w wieku 25 – 34 lata - główne propozycje i priorytety co do sposobu zagospodarowania Golęcina i Rusałki:

41. Nowa stacja kolejowa PKP Rusałka

42. Grill/ kuchnie plenerowe

43. Miejsce na piknik 

44. Małe polany

45. Miejsce do łowienia  ryb 

46. Trasa spacerowa 

47. Parking na 10 rowerów 

48. Joga/ tai chi

49. Saneczki 

50. Trasy do jazdy konnej

51,  Wieża widokowa 

52.Teren otwarty 

53 . Śpiew ptaków   

54,  Drzewa

55. Trasa biegowa 

56. Trasa do jazdy na nartach 

57. Spotkania ze znajomym

58. Wypożyczalnia sprzętu wodnego 

59. Bulodrom

60. Pole namiotowe/ campingowe

61. Parking dla 50 rowerów

62. Trasy Spacerowe dla seniorów 

63. Rodzina 

64. Parking 100 samochodów 

65. Boisko do piłki ręcznej 

66. Klub sportowy 400 m2

67. Kort tenisowy 

68. SPA 120 m2 

69. Basen 50 m2 

70. Dostępne dla wszystkich 

71. Latawce

Uwaga dotycząca całego terenu – całość powinna uwzględniać potrzeby niepełnosprawnych, starszych  oraz rodziców z  dziećmi w różnym wieku (w tym z małymi) .    
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Pomysły na zagospodarowania terenu  - najważniejsze działania

warsztaty z udziałem mieszkańców [grupa 3 – 35 – 54 lata]
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1. Stadion lekkoatletyczny wraz z infrastrukturą 

2. Tor żużlowy (spore kontrowersje)

3. Restauracja, kawiarnia 450 m2

4. Hotel 1200 m2

5. Ośrodek rehabilitacyjny 500m2

6. Toalety miejskie

7. Kosze na śmieci 

8. Plaża

9. Opalanie/ plażowanie

10. Pływanie   

11. Drewniane pomosty

12. Ławki 

13. Siłownia zewnętrzna 

14. Kiosk – mała gastronomia

15. Plac zabaw  

16. Cisza / spokój

17. Łąka

18. Czysta woda  

19. Park zabaw dla psów 

20. Trasa do jazdy rowerowej 

21. Boisko do siatkówki/ koszykówki

22. Parking dla 500 samochodów 

23. Monitoring/ oświetlenie   na drogach wokół jeziora 

oraz wybranych  leśnych 

24. Szatnie prysznice, przebieranie 

25. Stojaki na rowery

26. Parking na 100 rowerów

27. Punkt medyczny 

28. Szum trzcin

29. Słonce 

30. Trybuna na 500 osób 

31. Futbol amerykański 

32. Park linowy

33. Klub tenisowy 400m2 

34. Stacja naprawy rowerów 

35. Basen 25 m2

36. SPA 850 m2

37. Boisko do badmintona 

38. Hala sportowa normlana 1200m2 

39. Ścieżki aktywnej rekreacji

40. Przestrzeń dla niepełnosprawnych

Jest t o efekt pracy grupy złożonej z osób w wieku 35 – 44 lata - główne propozycje i priorytety co do sposobu zagospodarowania Golęcina i Rusałki:

41. Nowa stacja kolejowa PKP Rusałka

42. Grill/ kuchnie plenerowe

43. Miejsce na piknik 

44. Małe polany

45. Miejsce do łowienia  ryb 

46. Trasa spacerowa 

47. Parking na 10 rowerów 

48. Joga/ tai chi

49. Saneczki 

50. Trasy do jazdy konnej

51,  Wieża widokowa 

52.Teren otwarty 

53 . Śpiew ptaków   

54,  Drzewa

55. Trasa biegowa 

56. Trasa do jazdy na nartach 

57. Spotkania ze znajomym

58. Wypożyczalnia sprzętu wodnego 

59. Bulodrom

60. Pole namiotowe/ campingowe

61. Parking dla 50 rowerów

62. Trasy Spacerowe dla seniorów 

63. Rodzina 

64. Parking 100 samochodów 

65. Boisko do piłki ręcznej 

66. Klub sportowy 400 m2

67. Kort tenisowy 

68. SPA 120 m2 

69. Basen 50 m2 

70. Dostępne dla wszystkich 

71. Latawce

Uwaga dotycząca całego terenu – całość powinna uwzględniać potrzeby niepełnosprawnych, starszych  oraz rodziców z  dziećmi w różnym wieku (w tym z małymi) .    
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Pomysły na zagospodarowania terenu  - najważniejsze działania

warsztaty z udziałem mieszkańców [grupa 4 – 55 – 64 lata]
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1. Stadion lekkoatletyczny wraz z infrastrukturą 

2. Tor żużlowy (spore kontrowersje)

3. Restauracja, kawiarnia 450 m2

4. Hotel 1200 m2

5. Ośrodek rehabilitacyjny 500m2

6. Toalety miejskie

7. Kosze na śmieci 

8. Plaża

9. Opalanie/ plażowanie

10. Pływanie   

11. Drewniane pomosty

12. Ławki 

13. Siłownia zewnętrzna 

14. Kiosk – mała gastronomia

15. Plac zabaw  

16. Cisza / spokój

17. Łąka

18. Czysta woda  

19. Park zabaw dla psów 

20. Trasa do jazdy rowerowej 

21. Boisko do siatkówki/ koszykówki

22. Parking dla 500 samochodów 

23. Monitoring/ oświetlenie   na drogach wokół jeziora 

oraz wybranych  leśnych 

24. Szatnie prysznice, przebieranie 

25. Stojaki na rowery

26. Parking na 100 rowerów

27. Punkt medyczny 

28. Szum trzcin

29. Słonce 

30. Trybuna na 500 osób 

31. Futbol amerykański 

32. Park linowy

33. Klub tenisowy 400m2 

34. Stacja naprawy rowerów 

35. Basen 25 m2

36. SPA 850 m2

37. Boisko do badmintona 

38. Hala sportowa normlana 1200m2 

39. Ścieżki aktywnej rekreacji

40. Przestrzeń dla niepełnosprawnych

Jest t o efekt pracy grupy złożonej z osób w wieku 55 – 64 lata - główne propozycje i priorytety co do sposobu zagospodarowania Golęcina i Rusałki:

41. Nowa stacja kolejowa PKP Rusałka

42. Grill/ kuchnie plenerowe

43. Miejsce na piknik 

44. Małe polany

45. Miejsce do łowienia  ryb 

46. Trasa spacerowa 

47. Parking na 10 rowerów 

48. Joga/ tai chi

49. Saneczki 

50. Trasy do jazdy konnej

51,  Wieża widokowa 

52.Teren otwarty 

53 . Śpiew ptaków   

54,  Drzewa

55. Trasa biegowa 

56. Trasa do jazdy na nartach 

57. Spotkania ze znajomym

58. Wypożyczalnia sprzętu wodnego 

59. Bulodrom

60. Pole namiotowe/ campingowe

61. Parking dla 50 rowerów

62. Trasy Spacerowe dla seniorów 

63. Rodzina 

64. Parking 100 samochodów 

65. Boisko do piłki ręcznej 

66. Klub sportowy 400 m2

67. Kort tenisowy 

68. SPA 120 m2 

69. Basen 50 m2 

70. Dostępne dla wszystkich 

71. Latawce
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Uwaga dotycząca całego terenu – całość powinna uwzględniać potrzeby niepełnosprawnych, starszych  oraz rodziców z  dziećmi w różnym wieku (w tym z małymi) .    
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Pomysły na zagospodarowania terenu  - najważniejsze działania

warsztaty z udziałem mieszkańców [grupa 5 – 65+ ]
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1. Stadion lekkoatletyczny wraz z infrastrukturą 

2. Tor żużlowy (spore kontrowersje)

3. Restauracja, kawiarnia 450 m2

4. Hotel 1200 m2

5. Ośrodek rehabilitacyjny 500m2

6. Toalety miejskie

7. Kosze na śmieci 

8. Plaża

9. Opalanie/ plażowanie

10. Pływanie   

11. Drewniane pomosty

12. Ławki 

13. Siłownia zewnętrzna 

14. Kiosk – mała gastronomia

15. Plac zabaw  

16. Cisza / spokój

17. Łąka

18. Czysta woda  

19. Park zabaw dla psów 

20. Trasa do jazdy rowerowej 

21. Boisko do siatkówki/ koszykówki

22. Parking dla 500 samochodów 

23. Monitoring/ oświetlenie   na drogach wokół jeziora 

oraz wybranych  leśnych 

24. Szatnie prysznice, przebieranie 

25. Stojaki na rowery

26. Parking na 100 rowerów

27. Punkt medyczny 

28. Szum trzcin

29. Słonce 

30. Trybuna na 500 osób 

31. Futbol amerykański 

32. Park linowy

33. Klub tenisowy 400m2 

34. Stacja naprawy rowerów 

35. Basen 25 m2

36. SPA 850 m2

37. Boisko do badmintona 

38. Hala sportowa normlana 1200m2 

39. Ścieżki aktywnej rekreacji

40. Przestrzeń dla niepełnosprawnych

Jest t o efekt pracy grupy złożonej z osób w wieku 65 i więcej lat - główne propozycje i priorytety co do sposobu zagospodarowania Golęcina i Rusałki:

41. Nowa stacja kolejowa PKP Rusałka

42. Grill/ kuchnie plenerowe

43. Miejsce na piknik 

44. Małe polany

45. Miejsce do łowienia  ryb 

46. Trasa spacerowa 

47. Parking na 10 rowerów 

48. Joga/ tai chi

49. Saneczki 

50. Trasy do jazdy konnej

51,  Wieża widokowa 

52.Teren otwarty 

53 . Śpiew ptaków   

54,  Drzewa

55. Trasa biegowa 

56. Trasa do jazdy na nartach 

57. Spotkania ze znajomym

58. Wypożyczalnia sprzętu wodnego 

59. Bulodrom

60. Pole namiotowe/ campingowe

61. Parking dla 50 rowerów

62. Trasy Spacerowe dla seniorów 

63. Rodzina 

64. Parking 100 samochodów 

65. Boisko do piłki ręcznej 

66. Klub sportowy 400 m2

67. Kort tenisowy 

68. SPA 120 m2 

69. Basen 50 m2 

70. Dostępne dla wszystkich 

71. Latawce

Uwaga dotycząca całego terenu – całość powinna uwzględniać potrzeby niepełnosprawnych, starszych  oraz rodziców z  dziećmi w różnym wieku (w tym z małymi) .    
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Wyniki sondażu podczas warsztatów 

kreatywnych z mieszkańcami 

14 czerwca 2014
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W badaniu ankietowym przeprowadzonym na koniec warsztatów kreatywnych wzięli udział wszyscy

ich uczestnicy (58 mieszkańców) reprezentujący różne grupy społeczne, w różnym wieku i z różną

częstotliwością korzystający z terenów Golęcina i Rusałki.

Częstotliwość odwiedzania  terenów Golęcina i Rusałki? N=58

0%

0%

0%

9%

12%

44%

26%

9%

trudno powiedzieć/ odmowa
odpowiedzi

wcale

rzadziej niż raz w roku

kilka razy w roku

1 - 3 razy na kwartał

1 – 3 razy w miesiącu

1-       6 razy w tygodniu

codziennie

kobieta; 50%
mężczyzna; 

50%

Płeć, N=58 Wiek, N=58

12%

21%

6%

21%

21%

19%

65 +

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

Aktywność zawodowa, N=58 

(możliwa była więcej niż 1 odpowiedź) 

0%

0%

2%

24%

16%

19%

1%

52%

Inna sytuacja inne  - jakie?

Bezrobotny

Nie pracuję – zajmuję się domem

Emeryt / rencista

Uczę się / studiuję

Pracuję tylko dorywczo (nie mam
stałej pracy)

Własna działalność gospodarcza

Mam stała pracę
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W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy różnych częściach Poznania, przy czym dominowały

osoby z dzielnic przyległych do terenu Golęcina i Rusałki.

Miejsce zamieszkania uczestników warsztatów: N=58

2%

2%

2%

3%

3%

5%

5%

5%

7%

9%

9%

9%

19%

21%

Łazarz

Górczyn

Stare Miasto

Grunwald

Wilda

Podolany

Winogrady

Dębiec

Ogrody

Sołacz

Wola

Strzeszyn

Winiary

Jeżyce
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Na Golęcinie i Rusałce najbardziej podobają się przyroda (zieleń, woda, spokój i cisza) oraz przestrzeń 

do ruchu i spacerów oraz obiekty sportowe pozwalające uprawiać sport 

P1. Co się Panu/i  podoba najbardziej na terenach  Golęcina i Rusałki? N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami 

1,7%

1,7%

1,7%

1,7%

3,4%

3,4%

3,4%

12,1%

12,1%

19,0%

20,7%

32,8%

79,3%

plac zabaw na Sołaczu

wspomnienia z lat młodości, sentyment

śpiew ptaków

duży potencjał terenu, ale niwykorzystywany przez miasto

swoboda ruchu

obiekty sportowe

korty tenisowe

przestrzeń do spacerów

ścieżki rowerowe

spokój, cisza

jezioro

położenie

dużo zieleni
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Głównymi powodami odwiedzania Golęcina i Rusałki są: wypoczynek i rekreacja, jazda na rowerze,

bieganie oraz spotkania rodzinne i w gronie przyjaciół oraz uprawianie sportu (amatorsko

i profesjonalnie). Ponadto dla części badanych jest to przestrzeń zamieszkania, pracy, lub drogi do pracy/

szkoły, na uczelnię.

P3. Jakie były / są powody odwiedzania przez Pana/ią terenów Golęcina i Rusałki?  

Możliwe wiele odpowiedzi N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami 

2%

3%

3%

3%

5%

5%

9%

16%

19%

28%

28%

29%

43%

48%

67%

pracuję  tutaj

przejeżdżam tędy do pracy/ szkoły / na uczelnię, etc.

inne  - jakie? - zapisać

spacery z psem

uprawianie lekkiej atletyki

wędkarstwo

gra w tenisa

pływanie

spotkania rodzinne

spacery z dziećmi

bieganie

mieszkam tutaj

spotkania ze znajomymi / przyjaciółmi

jazda na rowerze

spacery dla wypoczynku
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Uczestnicy badania dobrze ocenili łatwość dotarcia na Golęcin / i nad Rusałkę rowerem. Słabiej

oceniono ogólna atrakcyjność, ilość ścieżek do spacerów, łatwość dotarcia pieszo, dojazdu

samochodem i komunikacją miejską, poczucie bezpieczeństwa, czytelność i jakość oznakowania oraz

infrastrukturę do uprawiania sportu amatorskiego – w tych kwestiach oczekiwana jest poprawa

obecnego stanu

P4. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech? [część 1] 
N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami 
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2%

7%

10%

12%

9%

26%

36%

52%

16%

24%

22%

29%

33%

41%

29%

34%

36%

40%

55%

47%

31%

31%

40%

31%

22%

3%

26%

12%

16%

10%

12%

7%

9%

2%

0%

3%

2%

5%

5%

3%

2%

0%

2%

2%

11%

5%

4%

14%

9%

2%

5%

4%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

L. infrastruktury do uprawiania sportu amatorskiego

J. czytelnośd i jakośd informacji /oznakowania

B.  poczucie bezpieczeostwa

F. łatwośd dojazdu  samochodem

H. łatwośd  dojazdu  komunikacją miejską

Ł. ilośd ścieżek do spacerów

A. ogólna atrakcyjnośd

E. łatwośd dotarcia pieszo

I. łatwośd dotarcia rowerem

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Trudno powiedzied/ nie wiem
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P4. Jak ocenia Pan/i  tereny Golęcina i Rusałki  pod względem wymienionych niżej cech? [część 2] 
N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami 
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9%
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29%
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26%
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29%

48%

41%

36%

48%
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41%

55%

43%

33%

43%

28%

36%

29%

19%

21%

34%

19%

14%

9%

12%

3%

5%

3%

10%

9%

12%

7%

9%

9%

5%

5%

2%

14%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R. ilośd wydarzeo kulturalnych

O. infrastrukturę higieniczną ( szatanie, prysznice)

N. infrastrukturę sanitarną (wc)

P. ilośd wydarzeo sportowych

M. infrastrukturę gastronomiczną

S. promowanie tego terenu jako atrakcyjnego miejsca

K. infrastruktury wypoczynkowo – rekreacyjnej

D. ilośd miejscami do siedzenia / wypoczynku

G. parkingi

C. czystośd/ stan utrzymania terenu

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle Trudno powiedzied/ nie wiem

Pilnej poprawy wymaga ilość wydarzeń sportowych i kulturalnych, infrastruktura sanitarna

i higieniczna - pozwalająca na uprawnie sportu i rekreacji, czystość i stan utrzymania terenu, parkingi,

a także promocja terenów Golęcina / Rusałki jako atrakcyjnych terenów sportowo / rekreacyjnych.
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P5. Jakie działania warto podjąć, aby tereny   Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? [część 1]  
Możliwe wiele odpowiedzi N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami 

5%

5%

5%

5%

5%

5%

7%

9%

10%

14%

16%

19%

24%

24%

24%

28%

38%

40%

budowa basenu

ułatwienia do spacerowania z wózkami (podjazdy, utwardzone ścieżki, itp.)

przystosować teren dla niepełnosprawnych

budowa basenu/kąpieliska dla małych dzieci

budowa nowego boiska do piłki nożnej i siatkówki

sanitariat dla matek z dziećmi (przewijaki, miejsce do swobodnego…

stworzyć miejsca na pikniki, grilla

więcej wydarzeń sportowych

stworzyc instalacje siłowni zewnetrznej dla dorosłych nad Rusałką

więcej ławek w parku

więcej imprez plenerowych (kulturalnych, np..: koncerty, festyny, itp..)

więcej patroli straży miejskiej, oświetlenie, monitoring (bezpieczeństwo)

remont i budowa ścieżek spacerowych i rowerowych

uatrakcyjnienie plaż nad jeziorem

stworzyć kompleksowy plac zabaw dla dzieci nad Rusałką

remont wszystkich obiektów

stworzyć więcej infrastruktury sanitarnej i gastronomicznej

wyczyścić tereny zielone

251

Aby tereny Golęcina i Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla mieszkańców Poznania należy:
oczyścić i zagospodarować zieleń, stworzyć infrastrukturę sanitarną, wypoczynkowa (w tym ławki,
stoliki, miejsca na pikniki i grille) i gastronomiczną, wyremontować wszystkie obiekty, stworzyć
kompleksowy plac zabaw dla dzieci nad Rusałką, uatrakcyjnić plaże, wyremontować ścieżki
spacerowe i rowerowe, polepszyć bezpieczeństwo i oznakowanie, rozbudować infrastrukturę dla
sportów różnego rodzaju (w tym wodnych), organizować więcej imprez oraz dostosować teren do
potrzeb niepełnosprawnych.
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P5. Jakie działania warto podjąć, aby tereny   Golęcina i  Rusałki uczynić bardziej atrakcyjnymi dla ludzi takich jak Pana/i/ Państwo? [część 2]  
Możliwe wiele odpowiedzi N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami 
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2%
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2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

więcej miejsc parkingowych

więcej koszy na śmieci

modernizacja kortów tenisowych (założenie balonów na zimę)

więcej miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych

stworzyć bezpieczne przejście od strony ul. Dąbrowskiego, ul. Lutyckiej, ul. Sytkowskiej

budowa parku linowego

postawienie domków kampingowych do wynajecia na dłuższy pobyt

rozbudowa ośrodka i terenów Rusałki

kino letnie

budowa zamkniętego wybiegu dla psów

regularne akcje wybijania komarów

powrót żużla na Golęcin

rewitalizacja stadionu żużlowo-futbolowego

polepszyć jakośc oznakowania i informacji

uczynienie z Golęcina prof. Przygotowanego i p[rowadoznego  terenu rekreacyjno-
sportowego

zwiększyć wykorzystywanie jeziora

ułatwić dojazd na stadion

naprawa dróg

stworzenie boisk do mniej popularnych sportów (futbol amerykański, frisbee, itp.)

budowa punktu medycznego
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Ponadto należy: zbudować punkt medyczny, polepszyć możliwość dotarcia do obiektów i jeziora

(remont dróg, parkingi, nowe przystanki komunikacji miejskiej i PKP, nowe trasy rowerowe, tworzyć

nowe atrakcje (park linowy, kino letnie, domki kempingowe do wynajmu, boisko do frisbee, futbolu

amerykańskiego, powrót żużla), wyremontować korty tenisowe i zbudować kort/ korty kryte,

zbudować wybiegi zamknięte dla psów oraz regularnie prowadzić opryski przeciw komarom
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P6. Proszę wskazać  do 6 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i 

Rusałki. Możliwe 6 wskazań, N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami [część 1] 

10%

10%

14%

14%

24%

24%

28%

29%

29%

29%

31%

31%

33%

34%

52%

55%

64%

uprawianie lekkiej atletyki

kawiarenki sezonowe

gra w tenisa

jazda na wrotkach, rolkach

boiska do siatkówki plażowej

kawiarenki całoroczne

żużel

spacery dla wypoczynku/ nordic walking

pływalnia kryta

miejsca do grillowania, miejsca na ogniska

boiska ogólnodostępne do gier  zespołowych: piłka nożna/ ręczna,…

miejsca na piknik

bieganie  w terenie

spacery i zabawy z dziećmi z dziećmi (pace zabaw i   rozrywki oraz edukacji)

plaże i kąpieliska wokół rusałki

jazda na rowerze

ogólnie miejsca do rekreacji i wypoczynku

253

Najczęściej wskazywanymi rodzajem aktywności i infrastruktury, które powinny być rozwijane na
Golęcinie były: ogólnie miejsca wypoczynku i rekreacji, infrastruktura do jazy na rowerze oraz plaże
i kąpieliska. W dalszej kolejności infrastruktura do zabaw z dziećmi i do biegania, spacerowania,
miejsca spotkań i wspólnego grilla, ogólnodostępne boiska do gier zespołowych, kryta pływalnia,
żużel, kawiarenki całoroczne i sezonowe, boiska do siatkówki plażowej, miejsca do jazdy na rolkach /
wrotkach oraz uprawiani lekkoatletyki.
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P6. Proszę wskazać  do 6 rodzajów aktywności i potrzebnej do tego infrastruktury  które powinny być  rozwijane na terenie Golęcina i 

Rusałki. Możliwe 6 wskazań, N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami [część 2] 

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

9%

reaktywacja Olimpii Poznań

boiska do gier zespołowych frisbee

kolarstwo  grawitacyjne

rugby

futbol amerykański

basen

kolarstwo terenowe

sporty wodne – żeglarstwo, kajakarstwo

jazda konna

wielofunkcyjna hala do siatkówki, koszykówki, piki nożnej, piłki ręcznej

narciarstwo biegowe

ośrodek odnowy, SPA

ośrodek rehabilitacji

wędkarstwo i infrastruktura do wędkowania
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Ponadto należy poprawić infrastrukturę dla wędkarzy, narciarstwa biegowego, jazdy konnej i sportów

wodnych oraz stworzyć ośrodki rehabilitacji i odnowy oraz wielofunkcyjne boiska do gier

zespołowych. Można także rozważać stworzenie warunków dla kolarstwa torowego, grawitacyjnego

oraz frisbee, rugby czy futbolu amerykańskiego lub budowę basenu.
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W opinii przeważającej części badanych obiekty na Golęcinie powinny przede wszystkim służyć

jako infrastruktura sportu i rekreacji dla ogółu mieszkańców (w tym rodzin z dziećmi, młodzieży,

niepełnosprawnych, seniorów, studentów oraz sportu szkolnego, ale także jako baza dla sportu

profesjonalnego)

P7. Na Golęcinie znajduje się kompleks obiektów sportowych, które w styczniu 2014 rok przejęło miasto Poznań i na którym się obecnie znajdujemy.

W skład kompleksu wchodzą: pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny z bieżnią oraz budynkami otaczającymi i salą ćwiczeń, stadion piłkarski,

pozostałości trzeciego stadionu, Hotel Olimp, domki typu fińskiego i budynki towarzyszące oraz zespół kortów tenisowych. Cały teren zajmuje 24

hektary. Obecnie terenem Zarządza Poznański Ośrodek Sportu I Rekreacji (POSIR). Proszę wskazać maksymalnie 4 typy infrastruktury, które

powinny być rozwijany na terenie tych obiektów. Możliwe 4 wskazani, N=58 uczestnicy warsztatów z mieszkańcami

1%

1%

1%

1%

16%

21%

34%

36%

36%

43%

52%

55%

59%

żużel

powinno być otwarte dla wszystkich

futbol amerykański

kolarstwo

infrastruktura dla sportu studenckiego

infrastruktura do rozwoju sportu profesjonalnego

infrastruktura dla sportu szkolnego

Infrastruktura sportu dla niepełnosprawnych

Infrastruktura nastawiona na sport  i rekreację dla   seniorów

część infrastruktury dla sportu profesjonalnego, a część dla…

infrastruktura  dla aktywności dzieci młodzieży

Infrastruktura dla sportu dla rodzin z dziećmi

Infrastruktura sportu i rekreacji dla ogółu mieszkańców
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