GOLĘCIN - wizje przyszłości w opiniach głównych interesariuszy.
prezentacja głównych wyników konsultacji społecznych
Poznań, 16 września 2014

Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting

Konsultacje społeczne dotyczące Golęcina i Rusałki to jedno z największych
przedsięwzięć konsultacyjnych, które odbyły się w ostatnich latach w Poznaniu.
KROK 1: Analiza wejścia

Analiza 54 tekstów

KROK 5: Kawiarenka
Obywatelska

KROK 2: Spacery badawcze i
etnografia przestrzeni

Krok 3: Sondaż podczas festynu
„Sportowy Golaj”

KROK 4: Warsztaty z interesariuszami
instytucjonalnymi :

11 spacerów badawczych,

307 wywiadów

25 instytucji / 46 osób

Krok 6: opracowanie materiałów
do debaty z mieszkańcami

KROK 7: Debata i warsztaty przyszłości
58 mieszkańców

20 osób
Krok 8: Konsultacje
internetowe na stronach
Miasta

Krok 8a: Konsultacje w
formie sondy ulicznej

3029 opinii

207 opinie

KROK 9: Sondaż
telefoniczny CATI
400 opinii

Krok 10: Przygotowanie
raportu
ze wszystkich części
konsultacji

Krok 11: Przygotowanie i
przeprowadzenie
prezentacji

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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W ramach projektu wykorzystano różne formuły konsultacji i metody pracy, aby
zaangażować jak największą liczbę przedstawicieli różnych grup interesariuszy
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Należy pamiętać, że obszar Golęcina i Rusałki jest częścią Zachodniego Klina Zieleni
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Podsumowanie i główne wnioski [1]: GOLĘCIN I RUSAŁKA? NATURALNIE !
1. 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 parkowo - leśny,
 część terenów leśnych od strony Strzeszyna i ulicy Lutyckiej oraz pas zieleni od strony Jeżyc powinny mieć charakter leśny.

charakter leśny

charakter leśny

charakter parku
sportowego
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Podsumowanie i główne wnioski [2]: ROZWIJAJMY „MAŁĄ” INFRASTRUKTURĘ!
2. 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.
3. Pilnej poprawy wymaga:
 infrastruktura sanitarna i higieniczna,
 czystość i stan utrzymania terenu,
 infrastruktura do uprawiania sportu amatorskiego,
 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.
4. 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).
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Podsumowanie i główne wnioski [2a]: ROZWIJAJMY „MAŁĄ” INFRASTRUKTURĘ!
5. 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 przyjaznych osobom starszym
 dostosowania obiektów do potrzeb niepełnosprawnych,
 miejsc dla psów,
 infrastruktury dla wędkarzy,
 organizacji kameralnych imprez kulturalnych
 innych atrakcji,
 szacunku dla przyrody, zwierząt i roślin,
 dobrego gospodarza.
Tego typu infrastrukturę należy sukcesywnie poprawiać i rozbudowywać.
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Podsumowanie i główne wnioski [3]: ROZWIĄŻMY PROBLEMY Z DOJAZDEM!

6. 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

7. Ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa dotarcia do terenów zielonych nad jeziorem Rusałka byłoby
stworzenie kładek pieszo - rowerowych nad ulica Lutycką
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Podsumowanie i główne wnioski [4]: ZACHODNI KLIN ZIELNI DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW.
8. Oczekiwane jest stworzenie kompleksowej organizacji infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego oraz systemu
parkingów na obrzeżach terenu
PS

parking samochodowy

PR

parking rowerowy

SK

stacje kolejki

PS
SK

PS
P

PS
P

PSP

PR

PS

PS

PR

PR

PR
PS

PS

SK

PPS

ścieżki dla pieszych

trasy konne

ścieżki pieszo – rowerowe

jezdnie – samochodowe

ścieżki rowerowe
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Podsumowanie i główne wnioski [4a]
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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Podsumowanie i główne wnioski [5]: ŻUŻEL NA GOLĘCINIE? A DLACZEGO NIE?
9. Najwięcej kontrowersji w procesie konsultacji budziła „kwestia obawy przed nadmiernym hałasem generowanym
przez powrót żużla na Golęcin i ewentualnie inne sporty motorowe.
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 (bardzo podoba się 50,4% badanych; raczej podoba się 22,0% badanych)
c. zwolennicy żużla na Golęcinie są zarówno wśród osób mieszkających na Golęcinie, jak i wśród mieszkańców dzielnic
przylegających do Golęcina i Rusałki

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

ogółem , N=206

26,1%

Miejsce zamieszkania - grupa1::
Sołacz+Strzeszyn+Jeżyce+Ogrody+Wola+Winiary…

25,9%

Miejsce zamieszkania - grupa 2: Winogrady+ Stare
Miasto+ inne, N=122

26,2%

 spośród uczestników sondażu ulicznego 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 1%, sporty motorowodne 1%.
 swoje obawy w kwestii powrotu żużla na Golęcin zgłosili przedstawiciele 7 Rad Osiedli
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Podsumowanie i główne wnioski [6]:
WYKORZYSTAJMY POTENCJAŁ WYPOCZYNKU NAD WODĄ!
10. Uczestnicy konsultacji oczekiwali znaczącego polepszenia stanu plaż nad Rusałką. Jednak swoje oczekiwania, co
do różnych plaż w zależności od grupy definiowali w różny sposób.
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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Podsumowanie i główne wnioski [7]
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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Podsumowanie i główne wnioski [8]
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Podsumowanie i główne wnioski [9]: RZECZKA BOGDANKA ODKRYTA NA NOWO?
11. 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
szlak Bogdanki
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Podsumowanie i główne wnioski [10]
12. 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:
Grupy interesariuszy
a.

rodziny z dziećmi w różnym
wieku

b.

matki z małymi dziećmi

c.

Dedykowane udogodnienia , infrastruktura , rodzaje aktywności
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
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),

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

grających w gry zespołowe do
których jest lub postanie
infrastruktura
miłośników jazdy konnej
żeglarstwo i inne sporty wodne
pływanie
uprawiających sporty zimowe
(narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo,
gra w hokeja, saneczkarstwo)

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)
małe boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej (odkryte i w hali)
hipodrom, szkołą jazdy konnej, trasy do jazdy w terenie, hotel dla koni, dobre oznaczenia tras
wypożyczalnia sprzętu do sportów wodnych, szkółka żeglarska, ośrodek szkoleniowy windsurfingowy
basen kryty i odkryty, szkółka pływania, plaże i kąpieliska nad Rusałką
trasy do narciarstwa biegowego, górki saneczkowe, zimą lodowisko, wypożyczalnia sprzętu, dobre
oznaczenia tras
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Podsumowanie i główne wnioski [11]

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 [12]: MAPA POTRZEB SPOŁECZNYCH
13. Najczęściej wskazywano na potrzebę budowy i zabezpieczenia następującej infrastruktury i funkcjonalności:
PS

parking samochodowy

PR

stacje kolejki

SK

parking rowerowy

Park zabaw dla
psów
Polana latawcowa

Stadion wielofunkcyjny (futbolu amerykańskiego, żużel) lub
sporty zespołowe + lekka atletyka + eventy

Boisko do siatkówki, piłki
nożnej
Wieża
widokowa

Boisko do siatkówki, piłki
nożnej
PS
Wybieg dla psów

Szatnie, przebieranie, infrastruktura
sanitarna
SK

PS

Plaża proste minimum

Hotel i restauracja

Centrum rowerowe

Park nad Stawem Golęcińskim otwarty
Ogród Dendrologiczny

Wypożyczalnia sprzętu sportowego

PS

Udogodnia dla wędkarzy

Hotel
dla koni

Polany piknikowe

Hotelik sportowy

PR
Korty tenisowe odkryte
„Kompletne nowoczesne centrum
wypoczynku i sportów wodnych

Paintball

Ścianki do tenisa
Ścianka wspinaczkowa

PR
PS

PR

„Plaża z pewnymi
udogodnieniami”

Hala tenisowa)

Tor kolarstwa grawitacyjnego/ górki saneczkowe

Hala z boiskami
wielofunkcyjnymi (część pod
wynajem, a część wolno
dostępna

Stadion lekkoatletyczny

Wybieg, plaża i tor dla psów

Hala lekkoatletyczna lub
wielofunkcyjna

Hotel
Plaże proste minimum i udogodnia dla wędkarzy

Strefa rekreacji i wypoczynku
PR
Basem kryty

Zaplecze gastronomiczne – całoroczne i
wypożyczalnia sprzętu wodnego

Basen odkryty

Siłownia na wolnym powietrzu
PS
SK
Centrum rehabilitacji i odnowy, ewentualnie dodatkowo SPA i punkt
medyczny
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Wjazd od ul.
Niestachowskiej
Skatepark
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Podsumowanie i główne wnioski [12a]
Przejęte tereny powinny służyć zarówno rozwojowi sportu i rekreacji różnych grup mieszkańców, jak i rozwojowi
sportu profesjonalnego.

Hotel
Wjazd od ul.
Niestachowskiej
Basem kryty

Ścianka
wspinaczkowa
Ścianki do
tenisa

Basen odkryty
Hala tenisowa)

Korty tenisowe odkryte
(1 kort ogólnodostępny)

Parking 1

Hala z boiskami
wielofunkcyjnymi
(część pod wynajem, a
część wolno dostępna

Centrum rehabilitacji i
odnowy, ewentualnie
dodatkowo SPA i
punkt medyczny

Skatepark
Wypożyczalnia
sprzętu sportowego

Hotelik
sportowy

Szatnie,
przebieranie,
infrastruktura
sanitarna

Hala lekkoatletyczna
lub wielofunkcyjna

Centrum rowerowe

Tor kolarstwa
grawitacyjnego/
górki
saneczkowe

Stadion lekkoatletyczny z
trybunami i oświetleniem

Stadion wielofunkcyjny
(futbolu amerykańskiego,
żużłe) lub sporty zespołowe
+ lekkaatletyka + eventy
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Strefa rekreacji i wypoczynku - ławki
na całym terenie, stoły do ping
ponga, ścieżki aktywnej rekreacji,
zimą małe lodowisko,

Parking 2

Siłownia na wolnym
powietrzu
Zaplecze
gastronomiczne
– całoroczne
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Efekty konsultacji – działania na przyszłość
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,
 rozpoczęcie organizowania atrakcyjnych imprez i wydarzeń.
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Dziękuję i proszę o pytania.
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