
Spotkanie rozpoczęło się zaprezentowaniem uczestnikom wypracowanej wspólnie                    
z mieszkańcami koncepcji oraz wyników badań diagnostycznych. W trakcie prezentacji 
moderator zaprosił przedstawicieli klubu sportowego do zaprezentowania koncepcji, którą 
klub złożył w Urzędzie Miasta.  
Po prezentacji mieszkańcy zostali poproszeni o podzielenie się na 5 grup warsztatowych. 

Zadaniem każdej z grup było wypracowanie 5 postulatów projektowych/uwag                               

do zaprezentowanej koncepcji, która była wynikiem pierwszego spotkania warsztatowego. 

Przedstawiciele grup prezentowali na forum postulaty oraz umieszczali je w widocznym dla 

wszystkich miejscu. Jeżeli postulaty powtarzały się to były one grupowane. Następnie 

uczestnicy przystąpili do głosowania preferencyjnego, każdy z uczestników miał                              

do dyspozycji 4 mln punktów i mógł je rozdysponować według swojego uznania. Można było 

zagłosować tylko na jeden postulat, przeznaczając na niego całą kwotę lub rozdzielić punkty 

po równo na wszystkie postulaty. W głosowaniu zostały uwzględnione 2 wyniki - liczba 

głosów oraz liczba otrzymanych punktów.  

 

Postulaty mieszkańców Liczba otrzymanych 
punktów 

Liczba 
głosów 

1. „Kolejarz” powinien być miejskim obiektem 
ogólnodostępnym, bezpłatnym dla 
użytkowników. Zgodnie z dotychczasową 
praktyką niekomercyjny. Nie całodobowy; 
oświetlony; strzeżony (tak jak amfiteatr 
Zadole). 

20 000 000 pkt 16 
2. Wolny dostęp. 

3. Darmowy. 

4. Obiekt do użytku publicznego za darmo lub 
za małe pieniądze. 

5. Boisko z podgrzewaną murawą. 0 pkt 0 

6. Lodowisko pełnowymiarowe w miejscu 
boiska wielofunkcyjnego (obiekty nr 3, 6, 7 
na  koncepcji powarsztatowej) 

3 000 000 pkt 3 



7. Zachowanie schronu – Izba Pamięci. 
Nadbudowa nad schronem - ewentualna 

10 850 000 pkt 8 

8. Dojazd od ulicy Kościuszki przez ogródki 
działkowe. Dojazd od strony zachodniej. 

12 500 000 pkt 8 

9. Korty tenisowe – nawierzchnia o wysokiej 
wytrzymałości z zadaszeniem. 

5 000 000 pkt 4 

10. Korty tenisowe + balon (całoroczne). 

11. Sprzeciw mieszkańców wobec dojazdu do 
kompleksu sportowego ulicami: 
Poziomkową, Malinową, Asnyka,  gdyż są to 
ulice osiedla mieszkaniowego. Należy 
wyznaczyć dojazd do obiektu od strony 
południowej. Zakaz parkowania na ulicach 
osiedla. 

18 000 000 pkt 12 

12. Zapewnienie głównego dojazdu od strony 
ulicy Śląskiej, wyłączając ulice: Malinową, 
Poziomkową, Asnyka. 

13. Zachowane tradycyjne funkcje obiektu – 
tylko odnowione i dozorowane. Jak 
najwięcej ciszy i spokoju, natury. Bez 
sprzedaży alkoholu i gastronomii. Musi być 
bieżnia.  25 000 000 pkt 15 

14. Boisko wielofunkcyjne (sztuczna 
nawierzchnia) + funkcje lekkoatletyczne. 

15. Wprowadzenie na teren kompleksu siłowni 
polowej. 

12 250 000 pkt 10 

16. Stoły do tenisa stołowego, siłownia pod 
gołym niebem. 



17. Boisko baseballowo-piłkarskie wpisane w 
bieżnię – trybuny przeniesione od strony 
parkingu ogólnodostępne/ darmowa część 

19 000 000 pkt 11 

18. Likwidacja dużego boiska na rzecz 
mniejszego boiska wielofunkcyjnego oraz 
boiska baseballowego przy zachowaniu 
bieżni pełnowymiarowej (tartanowej) 

19. Zamiast obiektów 4, 5 ogrodzony 
profesjonalny wybieg dla psów. 

8 450 000 pkt 11 

20. Ogrodzenie terenu (dziki, psy) oraz 
zapewnienie buforu zieleni od strony 
osiedla. 

8 000 000 pkt 8 

21. Zieleń izolacyjna wzdłuż całej granicy osiedla 
mieszkaniowego z obiektem sportowym – 
ściana zieleni ( z uwzględnionymi wąskimi 
przejściami dla mieszkańców) 

22. Pętla rolkowa, biegowa, narciarska, nordic 
walking + wypożyczalnia sprzętu 

14 000 000 pkt 14 
23. Połączenie z Parkiem Zadole – nawierzchnia 

możliwa do wykorzystania przez rolkarzy, 
rowerzystów, niepełnosprawnych, biegówki 
zimowe. 

 


