Protokół z przeprowadzonych konsultacji
strony społecznej z mieszkańcami
ws. rewitalizacji Wzgórz Piastowskich i ich okolic
na pikniku konsultacyjnym z dnia 1 kwietnia 2017 r.
zorganizowanym przez Urząd Miasta Zielona Góra

ORGANIZATORZY
Konsultacje zostały przeprowadzone przez:
1. ZTUM- Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta
2. Ruch Miejski Obywatele Zielonej Góry
3. Grupa F13
4. Inicjatywa Lokalna Miasto Ogród

Sporządzony dla:
Fundacja Partycypacja
DW:
Urząd Miasta Zielona Góra
Rada Miasta Zielona Góra

I. WSTĘP

Fot.1. Stanowisko konsultacyjne strony społecznej na pikniku konsultacyjnym z 1 kwietnia 2017 r. w sprawie
zagospodarowania Wzgórz Piastowskich w ramach rewitalizacji.

Konsultacje zostały przeprowadzone na zaproszenie, nadzorującej konsultacje Fundacji
Partycypacja, przesłane pocztą elektroniczną 24 marca 2017r. i odebrane przez nas dnia 27 marca
2017 r. Pomimo niewielkiej ilości czasu udało się nam stworzyć koncepcję konsultacji i przygotować
ją od strony technicznej – przy wsparciu Urzędu Miasta (wypożyczone sztalugi) i przede wszystkim
dzięki zaangażowaniu mieszkańców i użytkowników Wzgórz oraz osób działających społecznie w
organizacjach.
W roku 2016 prowadziliśmy warsztaty z mieszkańcami na Polanie Piastowskiej (Piast-Polana) w
sprawie jej zagospodarowania, uczestniczyliśmy w spotkaniach konsultacyjnych pomiędzy różnymi
grupami użytkowników Wzgórz. Na tej podstawie stworzyliśmy listę pomysłów, zadań i projektów
których nie uwzględnił organizator procesu rewitalizacji – Urząd Miasta - w swoich planach.
Od lipca 2016 r. wnioskowaliśmy o uwzględnienie tych pomysłów oraz o aktywne włączenie nas do
procesu konsultacji jako interesariuszy procesu rewitalizacji o charakterze organizacji społecznych,
działających w imieniu części mieszkańców i użytkowników Wzgórz Piastowskich oraz ich okolic.
Nasze wnioski pozostały bez odpowiedzi. W mediach podawano informacje, że możemy być
jedynie biernymi obserwatorami wydarzeń.
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II. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO KONSULTACJI
Plansza z listą zadań strony społecznej do głosowania
1. Park Ludowy
2. Piast-Polana
3. Park Piastowski
4. Stawy na Pustelniku
5. Teren „Źródełka”
6. Ścieżki spacerowe
7. Trasy rekreacyjne
8. Dawne młyny wodne
9. Amfiteatr
10. Kąpielisko Ochla
11. Osiedle domków na drzewach
12. Wieża obserwacyjna
13. Ogród botaniczny
Fot. 1. Plansza z listą zadań do głosowania

Plansza z mapą propozycji zadań strony społecznej

Fot. 2. Plansza z mapą propozycji zadań strony społecznej
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Karta z dodatkowymi opisami poszczególnych zadań
1. Park Ludowy
Przywrócenie założeń dawnego Parku Ludowego, m.in.:
odkryte punkty widokowe na wzgórzach, osie widokowe pomiędzy wzgórzami i ze wzgórz na
polany, krajobrazy widokowe wokół punktów widokowych, kręte aleje prowadzące do punktów
widokowych, główne trakty obsadzone alejami drzew liściastych (niegdyś były to kasztanowce,
platany, dęby, robinie), stawy i oczka wodne, obszerne polany wypoczynkowe nad stawami, polany
odpoczynkowe pomiędzy punktami widokowymi, mała architektura na polanach, obrzeża polan,
osi widokowych i alei obsadzone rodzimymi krzewami (głóg, kalina, bez, dzika róża, śliwa tarnina,
trzmielina pospolita), ogród skalny (niegdyś w okolicach stawu przy obecnej ul. Waszczyka), ogród
wrzosowy, altany odpoczynkowe, oznaczenia traktów na polodowcowych głazach narzutowych i
obeliskach, przebudowa drzewostanu na liściasty, zmniejszenie zagęszczenia drzew w celu poprawy
krajobrazu widokowego.
2. Piast-Polana
Podniesienie jakości dotychczasowego wypoczynku i rekreacji na Piastowskiej Polanie koło
amfiteatru poprzez m.in.: więcej ławek, leżaki stałe, dostęp do wody, mgławica wodna dla ochłody
podczas upałów, kilka drzew owocowych dla lekkiego zacienienia, pozostawienie wolnej przestrzeni
do wypoczynku biernego i aktywnego uprawiania sportów wymagających przestrzeni,
uruchomienie toalet i częściowo zagospodarowanie ich na wypożyczalnię leżaków, sezonowa
kafejka z lodami i lemoniadą, naturalny tor zabaw, rośliny kwitnące / kwietna łąka.
3. Park Piastowski
Odnowienie i modernizacja Parku Piastowskiego, np. wzbogacenie o sadzawki, podniesienie
bioróżnorodności, wymiana nawierzchni alejek, przebudowa alejek, wymiana ławek, wzbogacenie
o rośliny kwitnące.
4. Stawy na Pustelniku
Zagospodarowanie okolic istniejących stawów na Pustelniku (Staw Mały i przy Wrzosowym Młynie)
oraz odtworzenie wraz z zagospodarowaniem stawu w okolicach młyna Aumühle.
5. Teren „Źródełka”
Zagospodarowanie, odnowienie okolic „Źródełka” i trasy prowadzącej do niego.
6. Ścieżki spacerowe
Uatrakcyjnienie ścieżek spacerowych np. więcej ławek, miejsc odpoczynku z ciekawym widokiem i
drobną architekturą
7. Trasy rekreacyjne
Trasy rekreacyjne dla grup użytkowników np.: rowerowe, single tracki, kijkowe, dla biegaczy,
nartorolkowe, dla narciarstwa biegowego i inne rozwiązania komunikacyjno-rekreacyjne
(utwardzone, naturalne, trwałe, z dobrą podbudową) wraz z infrastrukturą i miejscami odpoczynku
8. Dawne młyny wodne
Wyeksponowanie ruin dawnych młynów wodnych wzdłuż potoku Pustelnik (Aumühle, Heide Mühle
– Młyn Wrzosowy)
9. Amfiteatr
Rewitalizacja amfiteatru: modernizacja, zadaszenie i renowacja widowni, remont budynku –
otwarcie go dla ludzi, stworzenie w nim oraz wokół miejsca spotkań mieszkańców, kawiarni
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dyskusyjnej, powiększenie wolnej przestrzeni przed budynkiem od strony parku, podniesienie
jakości przestrzeni wokół, przebudowa schodów na widownię, obsadzenie skarp krzewami
okrywowymi, sporządzenie koncepcji ożywienia kulturalnego – zbudowanie kompleksowej
koncepcji w oparciu o szeroki dialog społeczny.
10. Kąpielisko w Ochli
Modernizacja, rozbudowa i powiększenie kąpieliska w Ochli.
11. Osiedle domków na drzewach
Osiedle domków na drzewach połączone z parkiem linowym.
12. Wieża obserwacyjna
Jedna (lub kilka) mniejszych wież zamiast jednej dużej i nieproporcjonalnej rozmiarami do
zielonogórskich wzniesień (np. nawiązująca wyglądem do drewnianego „wigwamu” z ogrodu
botanicznego).
13. Ogród botaniczny
Rozbudowa ogrodu botanicznego i utworzenie parku dendrologicznego na całym obszarze.
Opis dodatkowy dla zadania nr 13 – Ogród botaniczny:
Wracając do źródeł, czyli do momentu zakładania ogrodu botanicznego, warto byłoby ponownie
nadać ogrodowi botanicznemu funkcję kształceniową i edukacyjną uwzględniającą aktualne
uwarunkowania.
Nowa misja ogrodu botanicznego powinna polegać na propagowaniu umiejętności wprowadzania i
utrzymania zieleni w najbliższym otoczeniu mieszkańców Zielonej Góry w mieszkaniach i
ogrodach przydomowych, na podwórkach i osiedlach. W pewnym sensie forma kolekcjonerska
ogrodu powinna być uzupełniona formą koncepcyjną.
Taka misja może być realizowana przez:
 przedstawienie wzorców zakładania ogrodów przydomowych (części reprezentacyjnej,
części wypoczynkowej),
 przedstawienie wzorców urządzania podwórek, przestrzeni miedzy blokami na większych
osiedlach,
 wzorce urządzania ogrodów oraz podwórek powinny gromadzić w jednym miejscu rośliny,
układy alejek, małą architekturę - czyli będą to kompozycje kolorystyczne, pokrojowe,
zestawienia różnych materiałów takich jak kamień, drewno, itd...
 dokumentowanie wzrostu kompozycji (wygląd kompozycji po kilku, kilkunastu latach),
 przedstawienie wzorców zasadzeń ulic drzewami parkowymi średniej wysokości, oraz
żywopłotami,
 zaangażowanie firm, z różnych branż: ogrodniczych, kamieniarskich, stolarskich,
 przedstawienie rozwiązań magazynowania wody deszczowej oraz systemów
automatycznego podlewania ogrodów,
 organizowanie (powrót do organizacji) wydarzeń - podobnie jak w skansenie (przykład: dni
azalii i różaneczników w arboretum w Kórniku),
 prowadzenie sezonowej sprzedaży sadzonek kwiatów i małych drzew iglastych oraz
liściastych (przykład: kiermasze ogrodnicze organizowane w Kalsku).
Takie działania mogą przynieść długofalowy efekt i w perspektywie kilku, kilkunastu lat powinny
wpłynąć na podniesienie jakości zieleni w Zielonej Górze. Gdyby doszło do realizacji projektu
konieczne stanie się powiększenie ogrodu botanicznego. Do współpracy przy realizacji projektu
warto zaprosić organizacje społeczne, seniorów, młodzież.
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III. FORMY i ZASADY PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
1. Fotograficzny spacer badawczy „W poszukiwaniu śladów dawnego VolksParku – Parku
Ludowego”.
Mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w spacerze badawczym i w jego trakcie zapoznania się z
obszarem oraz pozostałościami historycznego Parku Ludowego – przedwojennego, parkowego
założenia krajobrazowo – rekreacyjnego.
2. Głosowanie na zadania
Mieszkańcy mogli oddać po jednym głosie na dowolne zadania wybrane z przedstawionej listy.
Mieszkańcy mogli oddać dodatkowo jeden do dwóch głosów na jedno wybrane zadanie, które
spodobało się w sposób szczególny.
Głosowanie polegało na przyklejaniu naklejek dowolnego koloru przy odpowiednich zadaniach na
planszy z listą zadań do głosowania.
3. Petycja
Mieszkańcy mieli możliwość podpisania petycji do Prezydenta Miasta Zielona Góra ws. poszerzenia
obszaru rewitalizacji także o inne okolice Wzgórz, ujęcia w inwestycjach także zadań zgłoszonych
przez nasze organizacje (zadania z listy zadań przedstawionej pod głosowanie na pikniku) oraz
uwzględnienia do rozwiązania bieżących problemów okolicznych mieszkańców, tj. mieszkańców
Osiedla Piastowskiego.
IV. PRZEBIEG KONSULTACJI PROWADZONYCH PRZEZ STRONĘ SPOŁECZNĄ
1. Fotograficzny spacer badawczy „W poszukiwaniu śladów dawnego VolksParku – Parku
Ludowego”.
W czasie pikniku konsultacyjnego odbył się fotograficzny spacer badawczy „W poszukiwaniu
pozostałości po dawnym Parku Ludowym na Wzgórzach Piastowskich” zorganizowany i
prowadzony przez stronę społeczną konsultacji.
Spacer rozpoczęto w miejscu, z którego prawdopodobnie były robione jeszcze przed II Wojną
Światową panoramy Parku Ludowego.
Próbowano zlokalizować wszystkie charakterystyczne obiekty odczytane z panoramy, tj. główną
drogę prowadzącą przez Park, szpaler drzew wzdłuż tej drogi, zbocza i grzbiety ograniczone ścianą
lasu oraz murowaną altanę.
Następnie spacer przebiegał pozostałością starej ścieżki przez obszar, na którym ulokowana była
winnica miejska. Tam znaleziono pozostałości starych pojemników na wodę (być może fontann)
oraz miejsce, w którym mógł być ulokowany jeden z punktów widokowych.

Fot. 3. Ścieżka przez byłą winnicę na Wzgórze nad Dolną Polaną
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W dalszej kolejności spacer prowadził przez „Wzgórze nad Dolną Polaną”. Po drodze napotkano
szereg dorodnych dębów oraz pojedyncze okazy kasztanowca. Na wzgórzu napotkaliśmy okazy
dębu czerwonego. Także na tym wzgórzu próbowano zlokalizować dawne osie widokowe, które
łączyły optycznie wzgórza. Jedną z tych osi został poprowadzony spacer na kolejne wzgórze
ulokowane nad dawnymi sadami („Wzgórze nad sadami”).
Ze „Wzgórza nad sadami” spacer został poprowadzony starą ścieżką przez skrzyżowanie, przy
którym znajduje się jedna z tablic powstałych w ramach rewitalizacji w 2009 roku wskazująca na
nieistniejące wrzosowisko. Przy tym skrzyżowaniu znaleziono także dorodny okaz daglezji.
Następnie spacer przebiegał, przez „Łąkę zabaw”, nad „Górny staw” w celu sprawdzenia w jakim
stanie znajduje się murowana grobla. Tutaj podczas odpoczynku wywiązała się ciekawa dyskusja na
temat możliwości ponownego ożywienia stawu.
Następnie spacer dalej przebiegał główną drogą biegnącą przez park, w dół dawnego odpływu ze
stawu aż do odcinka, na którym droga stanowi zachowaną, piękną aleję dębową.
W dalszej kolejności spacer poprowadzono po zachodniej stronie częściowo zarośniętej już polany
aby korzystając z zanikającej drogi, wzdłuż której także znaleziono szpaler dorodnych dębów
porośniętych bardzo starym bluszczem przemieścić się w okolice dawnych kopalni.

Fot. 4. Dąb z jednej z dawnych alei spacerowych porośnięty starym okazem bluszczu

Tam przy starych zapadliskach wywiązała się ponownie ciekawa dyskusja na temat wydobywania
węgla brunatnego w okolicach Zielonej Góry.
Przemieszczając się w okolice pozostałości starych kopalni odwiedzono także lokalną dolinkę
zlokalizowaną pod linią energetyczną, w której - gdyby zachować ręczne karczowanie samosiejek i
odrostów - w sposób naturalny powstałoby olbrzymie wrzosowisko.
Następnie zlokalizowano jeden z dwóch zaznaczonych na starym planie Zielonej Góry tor
saneczkowy, którym dotarto na kolejne wzniesienie. Odnaleziono tam pozostałości murowanej
altany. Na tym samym wzniesieniu zlokalizowano dokładnie grzbiety ograniczające otwarte stoki z
głównej panoramy Parku Ludowego.
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Fot. 5. Pozostałości murowanej altany na szczycie Górki Tatrzańskiej

Następnie po zejściu stokiem narciarskim zlokalizowano drugi zaznaczony na starym planie tor
saneczkowy.
W dalszej kolejności dotarto wąską ścieżką do głównej drogi prowadzącej przez park ludowy i już z
bliska obejrzano przedstawione na panoramie drzewa.
Ostatnim punktem spaceru było wejście po starych betonowych schodkach na wzniesienie
Bluecherberg - najwyższe wzniesienie w Parku Ludowym. Tu zakończyliśmy spacer.
Każdy z uczestników spaceru otrzymał specjalnie przygotowany plan dawnego Parku, w oparciu o
który, już samodzielnie, będzie mógł odkrywać tajemnice Parku Ludowego.
2. Głosowanie na zadania
Punkt do głosowania składał się z:
 planszy do głosowania z wypunktowanymi zadaniami
 kartki z informacjami uzupełniającymi i wyjaśniającymi nazwy zadań
 mapy z oznaczeniami konsultowanych zadań
 starych zdjęć dawnych okolic historycznego Parku Ludowego
 poglądowego zdjęcia wieży widokowej
 naklejek w różnych kolorach (kolory nie miały znaczenia dla wyniku głosowania, miały
jedynie za zadanie uatrakcyjnić głosowanie)
 osoby stale nadzorującej głosowanie, wyjaśniającej zasady głosowania i udzielającej
dodatkowych wyjaśnień do głosowanych zadań
Zainteresowani mieszkańcy którzy trafiali do stanowiska konsultacyjnego mogli głosować na
przedstawione zadania według wyjaśnianych na bieżąco zasad.
3. Petycja
Zainteresowani mieszkańcy którzy trafiali do stanowiska konsultacyjnego strony społecznej mieli
możliwość zapoznania się i podpisania petycji do Prezydenta Miasta Zielona Góra ws. poszerzenia
obszaru rewitalizacji także o inne okolice Wzgórz niż zaproponowane przez Urząd, ujęcia w
inwestycjach także zadań zgłoszonych przez nasze organizacje (zadania z listy zadań przedstawionej
pod głosowanie na pikniku) oraz uwzględnienia do rozwiązania bieżących problemów okolicznych
mieszkańców, tj. mieszkańców Osiedla Piastowskiego.
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4. Informowanie o pozostałych stanowiskach konsultacyjnych
Uczestników pikniku odwiedzających stanowisko konsultacyjne strony społecznej informowano o
pozostałych stanowiskach konsultacyjnych zorganizowanych przez Urząd Miasta i architektów oraz
o możliwości zagłosowania tam i złożenia swoich uwag odnośnie wszystkich projektów Urzędu i
architektów (także niepodlegających głosowaniu) do socjologów z Fundacji Partycypacja
prowadzących konsultacje.

V. CZYNNIKI MOGĄCE WPŁYWAĆ NEGATYWNIE NA WYNIKI KONSULTACJI
W naszej ocenie kilka okoliczności mogło negatywnie oddziaływać na stanowisko konsultacyjne
strony społecznej ograniczając efekty konsultacji, np. ilość oddanych głosów.
Są to:
 zbyt mała ilość czasu na przygotowanie,
 brak informacji w oficjalnych informatorach organizatora procesu rewitalizacji – Urzędu
Miasta – o naszym udziale i przygotowanym programie,
 brak informacji ze strony prowadzących piknik o stanowisku konsultacyjnym strony
społecznej,
 faworyzowanie stanowisk konsultacyjnych zorganizowanych przez Urząd Miasta i
Architektów poprzez informowanie jedynie o nich ze sceny.
 przewagę mogły uzyskać zadania, które były nagłaśniane i lobbowane w mediach różnego
rodzaju od zeszłego roku, tj. planowane przez Urząd Miasta.
 stanowisko konsultacyjne strony społecznej pozbawione było profesjonalnego wsparcia w
postaci graficznego opracowania koncepcji zagospodarowania przez architekta co stawiało
nasze stanowisko na nierównej pozycji względem pozostałych.
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VI. WYNIKI KONSULTACJI STRONY SPOŁECZNEJ
1. Fotograficzny spacer badawczy „W poszukiwaniu śladów dawnego VolksParku – Parku
Ludowego”.
Szereg wygłoszonych przez uczestników spaceru uwag i opinii można ująć w następujących
stwierdzeniach:
 Uczestnicy spaceru byli zaskoczeni, że tak dużo elementów dawnego założenia pakowego
przetrwało do dzisiaj.
 Z uwagi na niepewną przyszłość tego obszaru należy przeprowadzić precyzyjną
inwentaryzację pozostałości parku.
 Należy podjąć próbę odtworzenia założeń parku nie ingerującą zbytnio w zasoby
przyrodnicze.
 Na projekt odtworzenia i rewitalizacji pozostałości Parku Ludowego powinien zostać
ogłoszony ogólnopolski konkurs dla architektów krajobrazu.
Wynikiem spaceru badawczego jest także materiał fotograficzny prezentujący ślady dawnych
założeń historycznego Parku Ludowego.
2. Głosowanie na zadania


Kąpielisko w Ochli (zadanie nr 10) – 91 głosów



Rewitalizacja amfiteatru (zadanie nr 9) – 85 głosów



Trasy rekreacyjne (zadanie nr 7) – 75 głosów



Piast-Polana (zadanie nr 2) – 65 głosów



Park Piastowski (zadanie nr 3) – 65 głosów



Park Ludowy (zadanie nr 1) – 61 głosów



Stawy na Pustelniku (zadanie nr 4) – 58 głosów



Domki na drzewach (zadanie nr 11) – 53 głosy



Wieża widokowa (zadanie nr 12) – 49 głosów



Teren „Źródełka” (zadanie nr 5) – 46 głosów



Ogród botaniczny (zadanie nr 13) – 35 głosów



Dawne młyny wodne (zadanie nr 8) – 28 głosów
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Fot. 6. Wyniki głosowania nad listą zadań strony społecznej

3. Petycja
W trakcie trwania pikniku konsultacyjnego w dniu 1 kwietnia 2017 r. zebrano 160 podpisów pod
petycją.
Petycja wraz z listą podpisów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu z konsultacji strony
społecznej.
Zbieranie podpisów pod petycją jest nadal otwarte w formie papierowej i elektronicznej. W
związku z tym istnieje możliwość wzrostu liczby podpisów pod petycją.

VII. ODNIESIENIE OGÓLNE NASZYCH ORGANIZACJI DO KONSULTACJI ZAGOSPODAROWANIA
WZGÓRZ podczas pikniku konsultacyjnego z 1 kwietnia 2017r. I PODSUMOWANIE
Pomimo niewielkiej ilości czasu (od 27 marca do 1 kwietnia) nasze organizacje zdecydowały się
wziąć czynny udział (na zaproszenie Fundacji Partycypacja) w konsultacjach w sprawie
zagospodarowania Wzgórz Piastowskich i okolic na pikniku konsultacyjnym z 1 kwietnia 2017 r.
Zorganizowano stanowisko konsultacyjne strony społecznej dzięki zaangażowaniu mieszkańców i
miłośników Wzgórz oraz osób działających społecznie w organizacjach.
Konsultowano zadania przede wszystkim nieuwzględnione w planach przez Urząd Miasta.
Lista konsultowanych zadań została opracowana podczas spotkań z różnymi grupami użytkowników
Wzgórz Piastowskich i ich okolic oraz istniejącej na tym obszarze infrastruktury, warsztatów z
mieszkańcami na Piast-Polanie w sprawie jej zagospodarowania – na podstawie zgłoszeń
mieszkańców i użytkowników.
Stanowisko konsultacyjne naszych organizacji nie było w naszej ocenie traktowane przez
organizatora – Urząd Miasta – w sposób równorzędny z pozostałymi stanowiskami (brak informacji
w oficjalnych informatorach urzędu, faworyzowanie pozostałych stanowisk przez prowadzących
piknik poprzez zachęcanie ze sceny do odwiedzania wyłącznie tamtych stanowisk).
W związku z tym nasze stanowisko konsultacyjne mogło być odwiedzane rzadziej niż pozostałe
stanowiska. Duża część mieszkańców wyrażała wątpliwość czy zadania przedstawione przez nasze
organizacje zostaną wzięte pod uwagę.
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W przyjętej w oficjalnych informatorach Urzędu Miasta (Łącznik Zielonogórski) formule
konsultacji założono prezentację trzech koncepcji zagospodarowania Wzgórz Piastowskich
przygotowanych przez biura projektowe. W swoich koncepcjach architekci musieli uwzględnić
obiekty i lokalizacje wskazane przez magistrat. Są to:
1. Wieża widokowa
2. Ścieżki ponad drzewami, doprowadzające do wieży widokowej
3. Wyciąg, ze stokiem narciarskim z igielitu oraz trasą zjazdową
4. Tor saneczkowy zimowy
5. Lodowisko wraz z parkingiem
6. Rozbudowane mini zoo.
Obowiązywały następujące zasady głosowania:
A. Każdy z mieszkańców otrzyma po jednej naklejce w kształcie kropki koloru czarnego, którą
będzie mógł nakleić, jako swój głos, za jednym z przedstawionych wariantów, następujących
elementów wskazanych przez urząd miasta:
1. Ścieżka ponad drzewami, doprowadzająca do wieży widokowej
2. Lodowisko wraz z parkingiem
3. Rozbudowa mini zoo
B. Każdy z mieszkańców otrzyma trzy naklejki w kształcie kropki koloru zielonego, które
będzie mógł nakleić, jako swój głos, na wybrane przez siebie elementy zagospodarowania,
zaproponowane indywidualnie przez architektów.
Uważamy, że powyższy sposób prowadzenia głosowania na projekty o z góry narzuconej
zawartości bez wcześniejszego uwzględnienia wszystkich uwag i zgłoszeń interesariuszy
rewitalizacji oraz nierówność głosowania polegająca na braku możliwości zagłosowania na
projekty uznane przez Urząd za konieczne do wykonania (bez wcześniejszych konsultacji) nie jest
zgodny z zasadami prowadzenia konsultacji społecznych przez organizatora procesu rewitalizacji
(Urząd Miasta) opisanych w art. 5 Rozdział 2 - Partycypacja społeczna Ustawy o rewitalizacji, oraz
w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju do rewitalizacji.
W związku z powyższym podczas konsultacji zbierano podpisy pod petycją do Prezydenta Miasta
Zielona Góra ws. Przeprowadzenia rewitalizacji Wzgórz Piastowskich i okolicy, w której między
innymi wnioskujemy o:
 poszerzenie obszaru inwestycji rewitalizacyjnych o przywrócenie utraconych funkcji całej
okolicy (np. Park Ludowy dawniej Volkspark, obecny Park Piastowski, amfiteatr, Piastowska
Polana przy amfiteatrze, ogród botaniczny, kąpielisko w Ochli, okolice wieży Wilkanowskiej),
 uwzględnienie potrzeb i udziału wszystkich grup społecznych (niewykluczający żadnej grupy
społecznej bądź grupy użytkowników Wzgórz i okolic),
 zadbanie w ramach rewitalizacji tego obszaru o problemy i potrzeby przede wszystkim
mieszkańców osiedla Piastowskiego (co jest zgodne z wyszczególnieniem interesariuszy
priorytetowych w Art 2.2 Ustawy o rewitalizacji).

Zaprezentowana na następnej stronie Tabela nr 1 przedstawia propozycje strony społecznej w
odniesieniu do obiektów narzuconych przez magistrat.
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Tabela 1. Propozycje strony społecznej przedstawione podczas pikniku odnośnie obiektów narzuconych
Propozycja UM

Propozycja strony społecznej

Argumentacja

1

Wieża widokowa (bez możliwości
głosowania) o wysokości do 50m

Znacznie mniejsza od
planowanej

1. Koszty
2. Nieproporcjonalność do wielkości
zielonogórskich wzniesień
3. Optyczne wypłaszczenie terenu i zanik
walorów krajobrazowych Wzgórz z tak
dużej wysokości, monotonność krajobrazu
(zdjęcia i filmy z drona dostępne na
serwisie Youtube)

2

Ścieżka nad drzewami (głosowanie na
wariant poprowadzenia)

Nie przewiduje realizacji
Wjazd na wieżę platformą
windową

1. Koszty.
2. Wjazd na wieżę platformą windową
jako dostosowanie dla niepełnosprawnych.
3. Nieznany inny cel ścieżki poza
dostosowaniem dla niepełnosprawnych.

3

Wyciąg i igielitowa trasa zjazdowa dla
narciarzy (bez możliwości głosowania)

Zmiana lokalizacji Lokalizacja przy zalewie na
Ochli

W ramach kompleksu podobnego do
Malty w Poznaniu - „Zielonogórska
Malta”, łącznie z modernizacją kąpieliska.
Rozwiązany zostaje problem już
przeciążonego parkingu obok amfiteatru i
ewentualnego zagrożenia zdegradowania
Piast Polany przez wykorzystanie jej jako
„dzikiego” parkingu z braku
wystarczających miejsc parkingowych w
okolicy.
Stok igielitowy- zapewne ogrodzony ze
względów bezpieczeństwa – ograniczy
swobodę przemieszczania się po parku.

4

Tor saneczkowy zimowy (bez
możliwości głosowania)

Kilka stoków
(wyrównanych) do
zjeżdżania na sankach.
Wzgórza dla saneczkarzy.

Profilowany tor ziemny ulegnie łatwej
erozji i szybkiej degradacji jak było to w
przeszłości – zmarnowanie funduszy i
wysokie koszty corocznych napraw

5

Lodowisko wraz z parkingiem
(głosowanie na wariant umiejscowienia)

Zmiana lokalizacji CRS ul.
Sulechowska.

1.Problem parkingowy - ochrona Piast
Polany przed zabudową lub degradacją w
wyniku wykorzystania jej jako „dziki”
parking (jak w przypadku pkt 3.)
2. Problem ekologii i ekonomii
wykorzystania wody – przy CRS woda z
basenu może zostać użyta do tworzenia
pokrywy lodowej lodowiska.

6

Rozbudowa mini zoo (glosowanie na
wariant rozbudowy)

Zmiana lokalizacji –
Lokalizacja przy zalewie na
Ochli w ramach kompleksu
zielonogórska Malta

1. W ramach kompleksu podobnego do
Malty w Poznaniu „Zielonogórska Malta”,
łącznie z modernizacją kąpieliska.
W miejsce zaplanowanego Mini Zoo
proponujemy rozbudowę ogrodu
botanicznego i poszerzenie jego funkcji
społeczno – ekologiczno – gospodarczej
(opis w części II Protokołu przy opisie
zadania 13 – Ogród botaniczny).
2. Mini zoo stłumiło ogród botaniczny,
3. Powiększenie mini zoo ma odbyć się
kosztem historycznego Parku Ludowego
4. Znika okresowy (w pogodne dni)
problem parkowania w okolicy ul.
Botanicznej
5. Dostęp zwierząt do wody na zalewie
„Ochla”
6. Dużo terenów i miejsca na zalewie
„Ochla” dla stworzenia odpowiednich
wybiegów i stanowisk dla zwierząt,
różnorodnych pod względem warunków o
odpowiedniej wielkości.
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Ulokowanie przy kąpielisku w Ochli wyciągu narciarskiego oraz mini zoo stwarza możliwość
tworzenia kompleksu rekreacyjnego na wzór Malty w Poznaniu, gdzie na obszarze w miarę
spójnym urządzono akwen wodny, nowe poznańskie zoo, igielitowy stok narciarski oraz kolejkę
dla dzieci.
Ulokowanie stoku igielitowego poza obszarem Parku Ludowego pozwoli na znacznie mniejszą
ingerencję w pozostałości historycznego parku ale także zachowa swobodę do korzystania z
wszystkich otwartych stoków przez saneczkarzy (Wzgórza Saneczkarzy).
Przyjęliśmy, że skoro wyszczególnione w Tabeli nr 1 obiekty są narzucone przez magistrat i w
większości przypadków wzbudzają duże kontrowersje to nie będziemy prowadzić dodatkowo
głosowania na te obiekty i propozycje, natomiast zbierać będziemy podpisy pod petycją o
rozszerzenie zakresu rewitalizacji Wzgórz Piastowskich i ich okolic pod względem obszarowym i
zadaniowym co wiąże się oczywiście z przeprowadzeniem, przy wykorzystaniu szerokiego
wachlarza dostępnych metod konsultacji społecznych, szerokich, rzetelnych konsultacji
społecznych z uwzględnieniem wszystkich aspektów, zgłoszeń, propozycji i wniosków, w tym
naszych – opracowanych podczas wielu spotkań, dyskusji i warsztatów.
Wymaga tego skomplikowana historia Wzgórz, położenie w rejonach zabytkowego Parku
Ludowego, skomplikowana struktura użytkowania Wzgórz, znaczenie dla Zielonej Góry oraz
zasady prowadzenia procesu rewitalizacji z Ustawy o rewitalizacji i Wytycznych Ministerstwa
Rozwoju do rewitalizacji, szczególnie w zakresie partycypacji społecznej oraz ustawowej listy
interesariuszy priorytetowych w rewitalizacji, w której na pierwszym miejscu wyszczególniono
najbliższych mieszkańców rewitalizowanego obszaru a na drugim pozostałych mieszkańców gminy.
Przeprowadziliśmy za to głosowanie na zbiór zadań, które częściowo wykraczają poza obszar
opracowania zlecony przez UM architektom, jednakże stanowiący spójną całość jako kompleks
wypoczynkowy, rekreacyjny, krajobrazowy, kulturalny i przyrodniczy.
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