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1. CEL KONSULTACJI I RAMY DZIAŁANIA

1.1. Plan rewaloryzacji Parku Miejskiego w Prudniku

1.2. Cele konsultacji

Park Miejski to ważne miejsce w przestrzeni publicznej Prudnika zarówno
w oczach jego mieszkańców, jak i odwiedzających go turystów. Urząd Miejski w Prudniku planuje przeprowadzić kolejny, III etap rewaloryzacji tej przestrzeni. Obecnie rozpoczęto proces starania się o środki na realizację tego
przedsięwzięcia. Inwestycja zostanie wdrożona w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020. Urząd skorzystał z okazji, jaką stworzyło
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i zawiązał partnerstwo zRadą Seniorów, by wspólnie przystąpić do projektu „Zoom na Rady Seniorów“ w celu
uzyskania wsparcia w przeprowadzeniu konsultacji odnośnie planowanych
zmian w Parku Miejskim. Działania konsultacyjne na taką skalę w Prudniku wcześniej nie miały miejsca. Miasto podejmowało próby konsultowania
wcześniejszych przedsięwzięć, ale zastosowane metody nie pomogły w uzyskaniu reprezentatywnego odzewu. Miasto weszło więc w projekt z otwartością na uczenie się tego, jak włączać mieszkańców w tworzenie przestrzeni
publicznej. Decyzja o rozpoczęciu konsultacji wspisuje się w aspiracje Prudnika, by stać się tzw. „miastem dobrego życia“ i dołączyć do międzynarodowej sieci CittaSlow.

Podstawowym celem konsultacji społecznych było zdobycie wiedzy w odniesieniu do pięciu głównych zagdanień związanych z przestrzenią parku,
zidentyfikowanych w trakcie działań przygotowawczych, animacyjnych
i wskazanych przez mieszkańców i/lub miasto jako istotne:
1. Pierwszą poruszoną kwestią były drogi w parku – analiza stanu aktualnego, zebranie wiedzy na temat oczekiwań względem nawierzchni.
W ramach tego zagadnienia omówione zostały również „przedepty“.
2. Kolejnym tematem było oświetlenie parku. Tak samo jak przy okazji poprzedniego tematu omówiono stan aktualny oraz ważne uwagi mieszkańców względem oświetlenia w parku.
3. Przeanalizowano okolicę pawilonu muzycznego – przestrzeni przedstawiającej największy potencjał w kontekście planowanej rewaloryzacji
4. Ponadto zastanowiono się nad nadaniem nowej funkcji małej drewnianej altanie usytuowanej w południowo-wschodniej części parku.
5. Ważnym zagadnieniem okazał się również regulamin parku oraz tablice informacyjne.
Dodatkowo zbierano wolne wnioski dotyczące parku, które pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat potrzeb mieszkańców względem tej przestrzeni
publicznej.
Zdobyte informacje wykorzystano podczas tworzenia wytycznych do pro—4—
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jektu modernizacji przestrzeni oraz sformułowania wskazówek, jakie wydarzenia i formy spędzania czasu wolnego w Parku Miejskim warto w nim organizować z uwagi na to, że mieszkańcy wskazują je jako atrakcyjne i ich
wprowadzenie może poprawić jakość życia w Prudniku.

zakresie jest istotna, ponieważ dzięki niej dowiadują się, jakie prawne i proceduralne konsekwencje niesie za sobą stwierdzenie, że „Park Miejski jest
pod opieką Konserwatora Zabytków”.

Wybrane tematy ściśle są połączone z planami III etapu rewaloryzacji Parku
Miejskiego. Ma to na celu wsparcie Miejskiego w Prudniku w wykorzystaniu tych rekomendacji i zwiększeniu szans na rzeczywiste wprowadzenie ich
w życie podczas przyszłych inwestycji w Parku Miejskim.

1.4. Założenia konsultacji i projektu „Zoom na rady
seniorów“

Podczas realizacji konsultacji społecznych zależało nam ponadto na podkreśleniu charakteru tego procesu. W trakcie konsultacji społecznych ścierają się
różne wizje, pomysły, marzenia na temat danej przestrzeni. Często okazuje
się, że realizacja takich pomysłów – ze względu na różne ograniczenia –
jest niemożliwa. Chcieliśmy, by te różne perspektywy i sposoby patrzenia na
przestrzeń wybrzmiały, nawet jeśli nie wszystkie z nich udało się przełożyć
na konstruktywne rekomendacje. Czynniki takie jak m.in. dostrzeżenie i docenienie różnorodności wizji, zrozumenie kontekstu, w jakm podejmowane są
decyzje i świadomość ograniczeń/priorytetów decydują o satysfakcji osób
z uczestnictwa w procesie i rzutują na ich przyszłe zaangażowanie w sprawy otoczenia.

1.3. Specyficzne uwarunkowania

Ze względu na walory historyczne tego obszaru Park Miejski w Prudniku
objęty jest opieką konserwatorską. Wyjątkowy starodrzew oraz siedliska
ptaków stanowią cenny zasób przyrodniczy, który również jest chroniony.
Te uwarunkowania określają ramy dla przyszłego zagospodarowania Parku
Miejskiego – z punktu widzenia konserwatorskiego bowiem najważniejszą
kwestią jest ochrona i zachowanie historycznego, naturalistycznego charakteru tego miejsca. Wzięliśmy je pod uwagę podczas projektowania procesu
konsultacji oraz tworzenia rekomendacji zawartych w niniejszym raporcie.

Warto podkreślić, że projekt „Zoom na Rady Seniorów” zakładał wzmocnienie potencjału seniorów i seniorek do włączenia się w dyskusję o przyjaznej
przestrzeni publicznej. Z tego względu zapraszaliśmy Radę Seniorów nie
tylko do uczestnictwa w procesie konsultacyjnym ale i aktywnego jego tworzenia.

W wiązku z powyższym konsultacje społeczne pełniły też funkcję informacyjną. Wspierały Miasto Prudnik w informowaniu o planowanym kolejnym
etapie inwestycji. Jednocześnie podkreślały, że przestrzeń Parku Miejskiego
objęta jest ochroną Konserwatora Zabytków. Edukacja mieszkańców w tym
—5—
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Celem było wyposażenie Rady w narzędzia, które wspierają diagnozę lokalnych wyzwań związanych z użytkowaniem przestrzeni publicznej Prudnika
oraz rozwinięcie umiejętności wypracowania rozwiązań odpowiadajacych
na potrzeby mieszkańców a także sposobów monitorowania postępów ich
wdrażania. Tak, by w efekcie Rada Seniorów w pełni wykorzystywała swoje
kompetencje inicjowania działań i inspirowania do powoływania procesów
konsultacyjnych w odniesieniu do innych ważnych miejsc w mieście.

wziąć pod uwagę głos tylko tej grupy wiekowej. Rekomendacje zawarte na
końcu raportu opracowano w duchu projektowania uniwersalnego („włączającego“) – opartego o rozwiązania, które uwzględniając potrzeby określonych grup, „otwierają“ przestrzeń i zapraszają do korzystania z niej innych
użytkowników.
Załącznik 1 zawiera infografikę obrazującą cele i wartości realizowane
w ramach projektu.

Fakt, że podmiotem prowadzącym lokalne działania było ciało uformowane przez osoby starsze nie oznacza jednak, że w konsultacjach planowano

—6—
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I ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE
Konsultacje ws. Parku Miejskiego w Prudniku były wieloetapowym procesem,
w którym wykorzystano różnorodne sposoby zbierania wiedzy o potrzebach
i oczekiwaniach osób biorących w nim udział.
W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono następujące spotkania:
1. Uzgodnienie harmonogramu działań i metod pracy (13.11.2014 r.)
2. Przeprowadzenie rozpoznania terenu objętego konsultacjami
(14.11.2014 r.)
3. Włączenie tematu parku w nurt toczących się w Prudniku dyskusji o „mieście dobrego życia” (21.11.2014 r. i 8.12.2014 r.)
4. Opracowanie ankiety skierowanej do osób starszych, mającej na celu
zbadanie opinii tej grupy wiekowej o przestrzeni publicznej Prudnika –
w tym Parku Miejskiego (8.12.2014 r.)
5. Spotkanie skupione na analizie historii parku (30.01.2015 r.)
6. Spotkanie z konserwator zabytków odpowiedzialną za opiekę nad prudnickim parkiem (26.03.2015 r.)
7. Działania promocyjne – w tym spotkanie otwarte poświęcone konsultacjom społecznym w ramach cyklicznego wydarzenia „Dzień dobry, co
słychać?“ (od 26.03.2015 r.)
8. Działania animacyjne w parku i jego okolicach (6-7.03.2015 r. oraz
14.03.2015 r.)
9. Zasadnicze spoktanie konsultacyjne (14-15.03.2015 r.)
Załącznik 2 to infografika obrazującą oś czasu projektu.
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2.1. Uzgodnienie harmonogramu działań

Do udziału w pierwszym spotkaniu zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu
Miejskiego oraz Rady Seniorów. Spotkanie miało charakter organizacyjny,
wypracowane zostały zasady współpracy i rozplanowane w czasie kolejne
działania. Ważnym elementem było zaangażowanie w przebieg rozmów
osoby odpowiedzialnej za realizację inwestycji w gminie, która udostępniła
plany architektoniczne parku i okolicy.

2.2. Rozpoznanie terenu

Rozpoznanie terenu rozpoczęliśmy od rozmów z Radą Seniorów i mapowania zarówno ważnych miejsc Prudnika, jak i potencjalnych instytucji partnerskich, które moglibyśmy włączyć w proces konsultacyjny. Wykorzystaliśmy
również metodę spaceru badawczego, by zrozumieć, jak przedstawiciele
Rady Seniorów odbierają przestrzeń parku, co z ich perspektywy jest największym wyzwaniem, a co — największym potencjałem, który można pełniej wykorzystać. Spacery badawcze polegały na przejściu przez park kilku
grup wyposażonych w specjalnie przygotowane arkusze badawcze. Arkusze umożliwiały usystematyzowanie wrażeń z przebywania w przestrzeni
parku i zakreślenie indywidualnych perspektyw.

—8—

2. ETAPY PROCESU KONSULTACJI I ZASTOSOWANE
METODY BADAWCZE

2.3. Dyskusja o mieście dobrego życia

2.5. Badanie historii miejsca

Pierwsze spotkania, podczas których osoby spoza Rady Seniorów i Urzędu
Miasta mogły dowiedzieć się o przygotowywanych konsultacjach, odbyły
się na przełomie listopada i grudnia 2014 r. Zależało nam na tym, by włączyć rozmowę o konsultacjach i przyszłości parku do dyskusji i procesów
toczących się w Prudniku niezależnie od projektu „Zoom na Rady Seniorów“.
Wykorzystaliśmy w tym celu organizowane w tym czasie w Prudniku Kawiarenki Obywatelskie. W efekcie w gronie kilkudziesięciu zaangażowanych
osób dyskutowano o tym, co czyni przestrzeń przyjazną, kto decyduje o jej
kształcie i określa charakter miasta.

Ze względu na bogatą historię Prudnika oraz parku potrzebne było spotkanie skupione na historii tego miejsca. Do udziału w spotkaniu zaproszono nie
tylko przedstawicieli Rady Seniorów ale i lokalnych historyków oraz młode
osoby ze stowarzyszenia, które aranżuje historyczne rekonstrukcje w tej okolicy. Spotkanie dostarczyło informacji o pierwotnych założeniach architektonicznych parku, które mimo opieki konserwatorskiej, z biegiem lat uległy
pewnemu rozmyciu.

2.6. Spotkanie z konserwator zabytków

Ważnym elementem przygotowań do procesu konsultacji społecznych było
spotkanie z Opolską Wojewódzką Konserwator Zabytków. Spotkanie odbyło się w Prudnickim Ośrodku Kultury. Podczas spotkania możliwe było zestawienie perspektywy mieszkańców, którzy obawiali się, że w parku „nic
nie można zmienić“ z perspektywą konserwator, która wytłumaczyła, jakie
cechy parku stanowią priorytet oraz jakie rozwiązania i modernizacje są
możliwe. Zakreślone przez konserwator ramy stały się dla nas punktem wyjścia w dyskusji nad przyszłym kształtem parku. Podczas tego spotkania wyłoniliśmy ostatecznie pięć obszarów badawczych, które pogłębione zostały
podczas spotkania konsultacyjnego. W spotkaniu wzięło udział 18 osób,
włączając w to przedstawicieli Urzędu i lokalnych mediów.

2.4. Ankieta badająca postrzeganie przestrzeni publicznej Prudnika przez seniorów

Przy wsparciu socjologa Rada Seniorów opracowała ankietę, która badała
opinie mieszkańców o przestrzeni publicznej Prudnika. Ankietę skierowano
do osób, które nie angażują się zazwyczaj w „życie miasta“, by uwzględnić
punkt widzenia tych osób, do których nie dotarlibyśmy za pośrednictwem
spotkań, warsztatów i działań animacyjnych w przestrzeni.

—9—
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2.7. Działania informacyjne

W ostatnich tygodniach przed konsultacjami zintensyfikowaliśmy działania
promocyjne, które miały na celu przekazanie informacji mieszkańcom o temacie konsultacji, ich zakresie i efektach. Do działań promocyjnych zaangażowane zostały lokalne media, m.in Prudnik24.pl, Tygodnik Prudnicki oraz
Radio Opole. Przed warsztatami konsultacyjnymi zostały rozwieszone plakaty (m.in. w Urzędzie Miasta, Prudnickim Ośrodku Kultury, bibliotece, lokalnych sklepach). Ulotki informujące o konsultacjach rozdawane były m.in.
przez osoby z Rady Seniorów. Informacja o spotkaniach konsultacyjnych
pojawiła się na stronie Urzędu Miasta. O spotkaniach konsultacyjnych poinformowaliśmy również przy okazji spotkania „Dzień dobry, co słychać?“
(26.02.2015 r.) – cyklicznego wydarzenia, w którym biorą udział zarówno
mieszkańcy Prudnika i okolic, jak i przedstawiciele lokalnego samorządu,
w tym burmistrz Prudnika. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób. Ponadto,
przy okazji każdego działania animacyjnego informowaliśmy o dacie i miejscu spotkań konsultacyjnych – szacujemy, że w ten sposób dotarliśmy do
grupy ponad 200 osób.
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2.8. Działania animacyjne

By zróżnicować metody badawcze i promocyjne, przeprowadziliśmy serię
działań w przestrzeni miejskiej bezpośrednio przed zasadniczymi konsultacjami. Wykorzystaliśmy metody, jakimi Towarzystwo „ę” posługuje się, by
animować społeczności lokalne. Animatorzy przeprowadzili m.in. sondę
w parku, podczas której na kolorowych kartkach zapisywane były odpowiedzi w takiej formie, by kolejni rozmówcy mogli odnosić się do wcześniej
poruszonych kwestii. Nawiązując do regulaminu parku, który oceniony został jako rygorystyczny i skonstruowany na zasadzie wyliczenia aktywności
w parku zakazanych, pytaliśmy o to, co można robić w tej przestrzeni. Wnioski stanowiły wkład do pracy jednej z grup roboczych podczas spotkania
konsultacyjnego.

— 12 —
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2.9. Zasadnicze spotkania konsultacyjne

Kluczowym momentem w zbieraniu wiedzy o parku z perspektywy mieszkańców były dwudniowe warsztaty konsultacyjne. Odbyły się one w dniach 14
marca (sobota 10:00 – 14:00) i 15 marca (niedziela 14:00 - 18:00) w Prudnickim Ośrodku Kultury przy ulicy Kościuszki 1A.
Załącznik numer 3 – harmonogram prac warsztatowych
Pierwszego dnia konsultacji społecznych mieszkańcy Prudnika pracowali
z moderatorami na mapach. Metoda pracy na kalkach położonych na dużych wydrukach map parku miała na celu pogłębienie wiedzy w obszarze
pięciu wcześniej wyznaczonych zagadnień. Osoby uczestniczące tego dnia
w konsultacjach podzielono na grupy, w ramach których zgłębiono pięć tematów:
1. Oświetlenie parku
2. Drogi w parku
3. Okolice pawilonu muzycznego
4. Drewniany Pawilon
5. Regulamin oraz tablice informacyjne w parku.
Mieszkańcy mogli zaznaczać na kalkach swoje wizje, uwagi, komentarze dotyczące danego tematu. Podsumowaniem spotkania było nałożenie wszystkich kalek na siebie oraz sprawdzenie, ile komentarzy i opinii powiela się.
— 13 —
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Drugiego dnia odbył się warsztat projektowy. Mieszkańcy razem z architektami krajobrazu pracowali nad wybranym tematem, który dla społeczności
lokalnej okazał się najważniejszy – okolicą pawilonu muzycznego. Warsztat polegał na tworzeniu makiety. Podczas pracy były omawiane różne warianty oraz etapy projektowe. Warsztat miał na celu pogłębienie wiedzy na
temat tego obszaru oraz pracy projektanta. Dodatkowym ważnym elemen-

tem była możliwość dialogu pomiędzy ekspertami – architektami krajobrazu
–a mieszkańcami.
Warsztat poprzedzony został prezentacją multimedialną przygotowaną
przez architektów, która zestawiała dawne zdjęcia parku prudnickiego
z tym, jak obecnie te miejsca wyglądają. Stanowiło to impuls do rozmowy
o tym, jaki charakter tego miejsca chcemy wskrzesić.

— 14 —
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Spotkania i warsztat z Radą Seniorów oraz dni konsultacyjne z mieszkańcami
Prudnika były szansą na pogłębienie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach
określonych grup użytkowników. Łącznie w tej formie konsultacji wzięło udział
50 osób. Dodatkową możliwością̨ wypowiedzenia się̨ w konsultacjach było
przysłanie wiadomości elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Prudniku, z czego skorzystały trzy osoby. Dwie kolejne opinie wyrażające pomysły na przyszłe inwestycje w parku zostały przekazane w formie pisemnej. Listy zostały
dołączone do raportu w postaci skanów (Załącznik numer 4).
Wśród uczestników spotkania nieznacznie przeważali seniorzy i seniorki.
Wynika to z organizacji procesu konsultacyjnego i założenia, że jednym
z celów projektu jest edukacja tej grupy odnośnie procesów zachodzących
w mieście, które wpływają na jego przestrzeń. Można było zaobserwować
również wyraźną grupę pasjonatów sportów miejskich – rolkarzy – oraz
reprezentantki grona młodych matek z dziećmi. Konsultacje społeczne miały
otwartą formułę, każdy mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwagami.
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3. WIEDZA O PARKU ZGROMADZONA PODCZAS
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I SPOTKAŃ
PRZYGOTOWAWCZYCH
3.1. Wiedza uzyskana na podstawie przeprowadzonych działań badawczych i animacyjnych

wadziło do odtworzenia pomnika Diany. W trakcie spotkań powstały
kolejne pomysły czerpania z historii tego miejsca, np. „postawienie ławki
z rzeźbą Franka, z którą można sobie strzelić selfie“.
- Słowa „Chcemy, żeby Diana żyła tak, jak kiedyś!“ wskazują na silne powiązanie współczesnej tożsamości parku z jego historią założycielską.

HISTORIA PARKU

- Podczas spotkań uwzględniających różne grupy wiekowe dostrzeżono
potencjał parku dla działań międzypokoleniowych – bogatą historię
i opowieści związane z tym miejscem można przedstawić młodszym
osobom, wykorzystując nowe technologie, organizując popularne gry
miejskie lub terenowe.

- Z parkiem związane są dobre wspomnienia – spędzania w nim wolnego
czasu, chodzenia na randki, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
Niektóre osoby przypominają, że przed wojną przy altanie regularnie
odbywały się tańce.
- Projekt parku stworzony został przez Towarzystwo Upiększania Miasta
ok. 1884 roku. Koncept projektowania przestrzeni przyświecający jej twórcom zakładał uwzględnienie pięciu kluczowych elementów. Te elementy
to: woda, powietrze, ruch, harmonia z kosmosem, warzywa i owoce.

WYJĄTKOWE WALORY PARKU

- Park jest miejscem, w którym rozpoczynają się szlaki turystyczne w tej
okolicy – sam w sobie nie jest jednak traktowany jako „duża atrakcja“.

- Park w swojej historii doświadczał wzlotów (czas do II wojny światowej)
i upadków (do późnych lat 90. XX wieku). Po tym okresie widać ponowne zainteresowanie tym miejscem i podejmowanie prób przywrócenia
jego świetności.

- Położony jest na trasie prowadzącej do „Klasztorku“, miejsca, w którym
przez rok przetrzymywano kardynała Wyszyńskiego. To istotny element
lokalnej historii przywoływany przez wielu rozmówców.

- Mieszkańcy dostrzegają, jak park w ostatnich latach się zmienił, mówią:
„Jest lepiej!“.
SENTYMENT DO HISTORII PARKU

- Podczas rozmów o „niewidocznym potencjale” wskazano m.in. wyjątkowe okazy drzew, takich jak rozłożysty platan, który został zasadzony
przez Frankla (wpływowego mieszkańca Prudnika) pod koniec XIX w.
W Prudniku są jeszcze trzy takie platany – nie są jednak oznaczone.

- Park inspiruje mieszkańców do działania, lokalne stowarzyszanie dopro-

- Mieszkańcy poinformowali jednak, że treść tabliczek informacyjnych
— 16 —
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o okazach przyrodniczych parku została przynajmniej częściowo już
przygotowana przez pasjonatów (pomysł nie został sfinalizowany,
„A szkoda!“ – mieszkańcy podkreślali potrzebę stworzenia ścieżki edukacyjnej prowadzącej przez park).

NASADZENIA

- Wielokrotnie poruszana była potrzeba nasadzeń sezonowych i zróżnicowania roślinności obecnej w parku (marzenie o „dywanach kwiatowych“). Mieszkańcy i mieszkanki Prudnika uważają, że dzięki temu
w parku będzie „weselej“ – obecnie stare, strzeliste drzewa tworzą „ponurą atmosferę” (uwagę tę sformułowano późną jesienią). Wprowadzenie kwiatów byłoby ponadto powrotem do tradycyjnego wyglądu parku.

DOSTĘPNY, ZAPRASZAJĄCY PARK

- Osoby, które brały udział w konsultacjach, doceniają, że park jest otwarty, nie jest ograniczony ogrodzeniem i można wejść do niego z różnych
stron.

- Wyrażono potrzebę poczucia większej przestrzeni (obecnie ograniczają ją gęste nasadzenia). Część drzew to cenne starodrzewy, lecz mieszkańcy zaznaczają, że inne to z kolei przypadkowe samosiejki (lipy)
i można by je wyciąć.

- Można zestawić to z uwagą dot. restrykcyjnego regulaminu parku i wyrażonej przez rozmówców i rozmówczynie chęci, by „park był miejscem
bez sztucznych zakazów“.

- Bluszcz, który w parku ma dobre warunki do rozwoju i jest pod ochroną,
przez niektórych mieszkańców nie jest oceniany pozytywnie (zabiera
miejsce innym potencjalnym roślinom, utrudnia sprzątanie śmieci). Niektórzy mieszkańcy nie wiedzą, że bluszcz jest chroniony i dostrzegane
przez siebie zaniedbania (niewygrabione liście, pojedyncze śmieci pomiędzy gałązkami bluszczu) przypisują miastu lub firmie odpowiedzialnej za utrzymanie porządku w parku.

BEZPIECZEŃSTWO

- Wieczorami poczucie bezpieczeństwa w parku zdecydowanie spada.
Przytaczane były opowieści o napadach i osobach spożywających alkohol. Kiepskie oświetlenie części parku wzmacnia to poczucie. Rozwiązaniem tej kwestii wg mieszkańców jest zwiększenie monitoringu.

- Wyżej opisana postawa łączy się z poczuciem rozczarowania wśród
mieszkańców ze względu na brak ogrodnika parku – osoby, która mogłaby w długofalowej perspektywie zająć się tym terenem, „która je pokocha“.
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POLANY

ŚCIEŻKI – NAWIERZCHNIA I ICH PRZEBIEG

- Organizacje z sektora kultury mogłyby częściej wychodzić ze swoją
ofertą w przestrzeń parku, a polany (szczególnie tzw. polana Słoneczna) mogłyby stać się – w oczach mieszkańców – idealnym miejscem na
projekcje kina plenerowego. Mieszkańcy chcieliby móc w tym miejscu
organizować grille. Potencjalnie jest to możliwe już teraz, jednak osoby,
które zgłosiły taki pomysł nie są tego świadome.

- Fragmenty nawierzchni ścieżek utrudniają poruszanie się ze względu na
dziury, pęknięcia i skruszenia, a także przeplatanie gładkich płyt granitowych kostką brukową.

- Od trzech lat organizowany jest w tym miejscu piknik sportowy i cieszy
się on dużym zainteresowaniem. W trakcie imprez plenerowych trzeba
jednak wykładać podłoże deskami, ponieważ szybko można ugrząźć
w błocie. W odniesieniu do tego ograniczenia poddano pomysł wybrania takiego gatunku traw, który będzie bardziej odporny na zadeptanie.

- Siatka dróg jest oceniana przez mieszkańców pozytywnie. Tłumaczą
też, że ze względu na nowe obiekty dookoła parku (np. nowe wejście
na cmentarz) pojawiły się nieformalne ścieżki. Zasygnalizowano chęć,
by ułatwić poruszanie się nimi („by można było przejść suchą stopą
podczas deszczu”). Urząd potwierdził chęć inwentaryzacji przedeptów
podczas kolejnego etapu rewitalizacji. Co więcej padł pomysł, by obiekty sąsiadujące ze sobą: altanę, pomnik Diany i fontannę, wyróżnić architektonicznie jako spójny ciąg.

- Szczególnie duża potrzeba zmiany odnosi się do nawierzchni placu
przed historyczną altaną. To przestrzeń, która powinna umożliwiać swobodne chodzenie i tańczenie, a obecnie „brodzi się w kamyczkach“.

PARK W RÓŻNYCH PORACH ROKU

- W czasie dni słonecznych większa część parku jest okryta miłym cieniem,
jednak miejsce, w którym osoby starsze spędzają dużo czasu, opiekując
się wnukami na placu zabaw, jest wystawione na promienie słoneczne
i nie ma możliwości, by się przed nimi schować i jednocześnie mieć na
oku maluchy.

- Wielokrotnie podnoszono pomysł, by przez wybrane ścieżki układające
się w krąg wytyczyć szlak rolkowy lub do nart biegowych.
ŁAWKI

- Park żyje zimą (jeśli jest śnieg) – wiele osób korzysta z górek sankowych,
lepi bałwany. Mieszkańcy dostrzegają potencjał dla większej aktywności w parku w zimie (pomysł imprez zimowych i lodowiska).

- Ławki zostały zdefiniowane podczas jednego ze spotkań, jako ważny
wyznacznik miasta dobrego życia. Mieszkańcy doceniają dużą liczbę
ławek w parku, brakuje ich jednak w przestrzeni wokół altany (pawilonu
— 18 —
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muzycznego) i w samym jej środku (jak to było w pierwotnym projekcie).
Przy okazji podniesiono wątek koszy na psie odchody umieszczonych
w bliskim sąsiedztwie miejsc do siedzenia – nie jest to wg mieszkańców
dobre rozwiązanie.

- Orlik nie zawsze jest dostępny dla zwykłych osób, lecz rezerwowany
przez kluby sportowe, strażaków i zdominowany przez piłkę nożną.
Z kolei siłownia „pod chmurką“ oceniana jest jako stworzona dla seniorów a korty tenisowe postrzegane jako „miejsce dla panów po 40.“.
W efekcie młodzież — mimo wielu potencjalnych miejsc – wciąż nie ma
w parku swojej przestrzeni.

- Mieszkańcy chętnie widzieliby w parku również miejsca do siedzenia do
dowolnego zaaranżowania (mobilne).
- Głos w sprawie ławek zabrała również konserwator poddając pomysł,
że są pewne miejsca na trawnikach w parku, gdzie widziałaby ławki
ustawione w kręgu, mówiła: „Zachęcamy do wchodzenia na trawnik“.
Obiektów nie można jednak na stałe montować, wbetonować (stały grill
– nie, ale mobilny, w miejscu ku temu wyznaczonym – tak).

MIEJSCA AKTYWNOŚCI SENIORÓW

- Miejsca, w których seniorzy spędzają swój czas – oprócz parku – to:
okoliczny cmentarz, ogródki działkowe, Plac Wolności, okolice Rynku.
Ze względu na pojawienie się nowych lokalizacji, w których można spędzać czas wolny, i dogodniejszego transportu (więcej osób posiada samochody) w parku mniej osób piknikuje niż wcześniej.

PSY

- Wyzwaniem jest zachowanie czystości w parku (właściciele nie sprzątają po psach). Z drugiej strony w Prudniku brak jest alternatywnych miejsc,
by wyprowadzać psy.

ŚRODOWISKO PRUDNICKIE

- Pomysł mieszkańców, którego intencją było pogodzenie interesów obu
stron, to wydzielenie strefy dla psów.

- Zmapowano instytucje/osoby, które potencjalnie można zaangażować
na rzecz dbania o przestrzeń parku w tym: Technikum Rolnicze w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z klasą architektury krajobrazu, Prudnicki
Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
Nr 1, PTTK z sekcją „Dinozaurów“.

OBIEKTY SPORTOWE W PARKU

- Park jest popularnym miejscem aktywności fizycznej. Użytkownicy opiniowali za wodopojem, z którego mogliby korzystać i gasić pragnienie.

- Środowisko seniorskie jest w Prudniku aktywne, zsieciowane i dobrze
zorganizowane. Świadczy o tym bogaty wachlarz obywatelskich inicja— 19 —
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3.2. Wnioski płynące z zasadniczej części konsultacji
– warsztatów konsultacyjnych

tyw i (deklarowane) poczucie sprawczości. Liderzy i liderki dostrzegają
jednak zróżnicowanie wśród swojej grupy i spory odsetek osób, które
zostają w domach.

JAK ODBIERAJĄ PRZESTRZEŃ PARKU JEGO UŻYTKOWNICY?

BADANIE ANKIETOWE

Mieszkańcy Prudnika lubią park, mimo że dostrzegają w nim strefy zaniedbane, zniszczone lub niefunkcjonalne. Wszystkie osoby uczestniczące w konsultacjach społecznych korzystają z Parku Miejskiego oraz chcą spędzać tam
swój wolny czas. W wielu wypowiedziach odwoływano się do historii parku,
podkreślając jak bardzo ceniona jest ta przestrzeń. Mieszkańcy liczą, że za
jakiś czas park będzie chlubą miasta, miejscem polecanym do odwiedzenia
przez szerokie grono turystów.

- W badaniu ankietowym przeprowadzonym przed konsultacjami wzięło
udział 109 osób. Blisko połowa to osoby w wieku 60-70 lat.
- Główne wnioski z tego badania to:
o Grupowe wyjścia i lepsze informowanie o ciekawych wydarzeniach zwiększyłaby uczestnictwo osób starszych w wydarzeniach
kulturalnych (40% respondentów).

Park w oczach mieszkańców składa się z trzech sektorów, różniących się od
siebie, posiadających swoją specyfikę:

o Połowa badanej grupy uważa, że Prudnik jest przyjazny seniorom.
Jednocześnie blisko 80% ankietowanych dostrzega bariery i utrudnienia dla osób starszych.

1. Strefa spacerowa – reprezentacyjna, inaczej zwana strefą historyczną

o Ograniczenia dotyczące użytkowania i obecności w przestrzeni
publicznej dotyczą: braku dziennego domu pobytu (72%), braku
miejsc spotkań osób starszych (46%), braku wystarczającej liczby
ławek na popularnych szlakach komunikacyjnych w mieście (41%).

2. Strefa sportowa (sportowo-rekreacyjna)
3. Strefa leśna
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3

Mapa numer 1 prezentuje percepcyjny podział Parku Miejskiego dokonany
przez mieszkańców Prudnika. Podział zdaniem mieszkańców wynika m.in.
z uwarunkowań historycznych oraz sposobu zagospodarowania wybranych
fragmentów parku. W najstarszej części znajduje się wiele obiektów nawiązujących do historii jego powstania (pawilon muzyczny, pomnik Diany, źródełko, fontanna itp.). Natomiast w części parku znajdującej się u zbiegu ulic
Staszica i Mickiewicza widać dużą koncentrację obiektów sportowo-rekreacyjnych: orlik, plac zabaw, skatepark, siłownia na wolnym powietrzu oraz
kort tenisowy (obiekt z początku XX w.) W sąsiedztwie obiektów sportowo
-rekreacyjnych zbudowana została toaleta publiczna. Obie części parku są
dobrze oświetlone. Cechą charakterystyczną trzeciej strefy parku (szczególnie w okolicy ul. Dąbrowskiego) jest brak wyraźnie określonej funkcji, której
dedykowana byłaby specjalna infrastruktura. Wskazana część parku jest zarośnięta wysokim drzewostanem i słabo oświetlona.

1

2

DO CZEGO SŁUŻY PARK MIEJSKI?

Na tak postawione pytanie mieszkańcy w pierwszej kolejności mówili o spacerowaniu bądź też przechodzeniu przez park. To dogodny skrót do miasta,
cmentarza lub do PKS-u. Mieszkańcy korzystają z niego, ponieważ dużo
przyjemniej idzie się parkiem niż ulicą (szczególnie latem i wiosną).
Mieszkańcy korzystają w parku z różnych form odpoczynku. Pierwsza forma
zakłada odpoczynek czynny na świeżym powietrzu. Druga forma to relaks,
wyciszenie się. Wielu mieszkańców mówiło o spotkaniach towarzyskich na

Mapa numer 1

— 21 —

3. WIEDZA O PARKU ZGROMADZONA PODCZAS KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH I SPOTKAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

ławeczkach. Grono rodziców oraz dziadków spędza czas w parku, gdy
spacerują z małymi dziećmi. Aktywni mieszkańcy uprawiają sport w parku,
szczególnie bieganie. Wiele osób jeździ na rowerze (mimo zakazu), dużą
grupę reprezentują też osoby jeżdżące na rolkach. Młodzież oraz dzieci
korzystają z placu zabaw, z skateparku lub orlika.
JAK POWINIEN BRZMIEĆ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU?

W Parku Miejskim w Prudniku znaleźć można tablice z regulaminem i inne tablice informacyjne dotyczące tego terenu. Aktualnie są one stare, niewyraźne i pomarszczone (w wyniku wypłonienia na słońcu lub działania wilgoci).
W 2010 r. weszła w życie zmiana uchwały dotyczącej regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Prudniku (Uchwała Nr LXII/934/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2010 r.). Mimo aktualizacji mieszkańcy
uważają, że w najbliższym czasie powinna nastąpić kolejna aktualizacja
informacji. Mieszkańcy widzą potencjał tego miejsca, chcieliby, aby informacja w przestrzeni była wyraźna i czytelna. Ważnym aspektem dla społeczności lokalnej są informacje historyczne dotyczące parku oraz walory przyrodnicze. Wyraźnie brakuje drogowskazów ułatwiających poruszanie się po
terenie parku turystom, którzy wielokrotnie pytają mieszkańców o drogę.
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Uczestnicy konsultacji wyodrębnili następujące kategorie tablic informacyjnych:

x

x

1. Tablice zawierające regulamin korzystania z terenu sportowego

x

Wyraźnie akcentowany był podział na część dotyczącą orlika, skateparku
oraz siłowni plenerowej. Każde z tych miejsc ma swoją specyfikę i różnią się
formami aktywności sportowych, co powinno być podkreślone w regulaminie. Dzięki takiemu wyszczególnieniu można uniknąć niezrozumienia. Szczególnie dotyczy to terenu skateparku, z którego korzystają dzieci i dorośli.

x

2. Tablice zawierające regulamin korzystania z Parku Miejskiego

x

Aktualna tablica według mieszkańców uczestniczących w warsztatach konsultacyjnych jest zbyt ogólnikowa, co powoduje niezrozumienie reguł. Szczególnie dotyczy to poruszania się w parku na rowerach. Mieszkańcy nie do
końca wiedzą, którędy można jeździć, brakuje im wyraźnej mapy obrazującej drogi, z których mogą skorzystać jadący rowerem.

x

x

x
x

x

x

Obecnie regulamin dotyczy głównie zakazów – czego nie wolno w parku
robić. Uczestnicy warsztatów nie wiedzą, czy takie aktywności jak grillowanie lub odpoczynek na trawie są akceptowane – chcieliby móc je wykonywać, ale chcą też zachowywać się zgodnie z Regulaminem i to jest dla
nich priorytetem. Innymi aktywnościami, co do których nie ma jasności, czy
można je podejmować są: bieganie i jazda na nartach, zabawa z psem bez

Mapa numer 2
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smyczy, większe spotkania w plenerze – np. piknikowanie. Z powodu tej niejasności wiele osób mimo chęci rezygnuje z aktywnego spędzania wolnego
czasu w parku.

wskazano przykładowe lokalizacje tablic z regulaminem wraz z mapą (z zaznaczoną aktualną lokalizacją „Tu jesteś”). Kolorem zielonym wskazano
miejsca o charakterze edukacyjnym, historycznym, interesujące dla turystów

Rozwiązaniem według mieszkańców jest wskazanie w regulaminie akceptowanych sposobów korzystania z parku (nie tylko zakazów). W odczuciu
mieszkańców zachęci to do spędzania czasu wolnego w parku w bardziej
różnorodny niż dotychczas sposób. To ważny postulat dla tych mieszkańców, którzy lubią tę przestrzeń, ale nie korzystają z niej w pełnym wymiarze.

KTÓRĘDY WIODĄ ŚCIEŻKI W PARKU?

Ta kategoria była omawiana przez mieszańców pod względem stanu i jakości aktualnych dróg w parku. Zastanawiano się, które drogi uważane są
przez mieszkańców za drogi główne, a które - za drogi boczne. Przeanalizowano wszystkie przedepty i zastanowiono się nad ich zastosowaniem
i znaczeniem. Drogi w parku były również analizowane pod względem sposobu poruszania się po parku: spacerowanie (w tym: z wózkiem, na wózku,
w szpilkach, o lasce), jazda na rowerze i rolkach, uprawianie sportów letnich
i zimowych. Mieszkańcy zastanawiali się również nad rodzajem nawierzchni
przy trasach spacerowych i w najbliższym otoczeniem tych tras. Wiele postulatów dotyczyło nowych nasadzeń wzdłuż wszystkich tras spacerowych
kwiatami lub niskimi krzewami.

3. Tablice zawierające informacje na temat cennej fauny i flory w Parku
Miejskim oraz informacje dla turystów

Mieszkańcy doceniają walory przyrodnicze i historyczne parku. Dostrzegają też, że ich potencjał nie jest wyraźnie podkreślony, a warto np. by turyści
mogli te walory bliżej poznać. W parku jest tablica informująca o gatunkach
drzew i ptaków. Mieszkańcom brakuje jednak mniejszych tabliczek z informacjami na temat konkretnych roślin, drzew – wraz z krótkim opisem cech
charakterystycznych. Jedna zbiorcza tablica zawiera zbyt wiele informacji,
„nie chce się jej do końca przeczytać“ – rozwiązaniem mogłyby stać się
małe tabliczki wyznaczające szlak przyrodniczy po okazach w Parku Miejskim. Tablice miałyby charakter edukacyjny.

Cechy nawierzchni głównych alejek w parku proponowane przez mieszkańców: twarda, gładka, nie kamienista, wygodna do spacerowania w szpilkach, dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, z obrzeżami wtapiającymi się w zieleń.

Mapa numer 2 przedstawia wskazywane przez mieszkańców Prudnika lokalizacje tablic informacyjnych. Kolorem czerwonym zaznaczono miejsca
dotyczące tablic/regulaminów terenów sportowych. Kolorem granatowym

W czasie analizowania przedeptów przedepty mieszkańcy zwrócili uwagę
na ich funkcję. Część z nich jest skrótem np. do cmentarza. Uczestnicy konsultacji wyraźnie stwierdzili, że korzystają z wydeptanych ścieżek i chcieliby,
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aby zostały one utwardzone. Nie muszą być one tak szerokie jak główne
drogi oraz nie muszą być utwardzone w ten sam sposób. Mieszkańcy chcą,
by wydeptane ścieżki służyły jako drogi/skróty do różnych punktów w mieście. Pozwalały na przejście „suchą stopą o każdej porze roku”. Mieszkańcy
argumentują zasadność utwardzenia przedeptów tym, że w sytuacji, gdy nie
będą one utwardzone, zostaną one stopniowo poszerzane przez osoby, które nie chcą chodzić przez błoto.
Park zdaniem mieszkańców składa się z kilku stref, ze względu na różnego
rodzaju aktywności: spacerowanie, bieganie, uprawianie sportów zimowych,
sugerowane trasy rowerowe („bo mieszkańcy jeżdżą na rowerach mimo zakazów”). Mapa numer 3 przedstawia kilka głównych kategorii dróg, w parku
– które zdaniem mieszkańców „segregują ruch w Parku”, a co za tym idzie
bezpieczne korzystanie z przestrzeni. Mapa pokazuje 3 poziomy dynamiki
korzystania z poszczególnych dróg.
Drogi w parku zawierają również zdaniem mieszkańców „pułapki”. Jedną
z nich są schody przy siłowni miejskiej, którymi ludzie nie chodzą, wolą przechodzić przez wydeptany „wąwóz”. Kolejnym kłopotliwym miejscem jest
dojazd do skateparku. Osoby jadące na rolkach lub rowerze mają do pokonania schody. Osoby poruszające się na wózkach oraz rodzice z dzieckiem
w wózku również mają problem z korzystaniem z tych schodów. Osoby starsze skarżą się na brak poręczy.
Mapa numer 3
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JAK OŚWIETLONY JEST PARK?

Podczas konsultacji społecznych pytaliśmy mieszkańców o oświetlenie terenu
parku. W tej kategorii głosy mieszkańców pokrywały się. Część zaznaczona
kolorem żółtym na mapie numer 4 to miejsca bezpieczne, jasne i dostępne o każdej porze roku. Inaczej mieszkańcy postrzegają część zaznaczoną
kolorem granatowym. To miejsca określane słowami: „mroczne”, „nieprzyjazne”, „niemiłe”, „miejsca, gdzie można się schować”, „teren, po którym
spaceruje się tylko w dzień, o zmroku tę część parku się omija”. Te określenia
niosą ze sobą lęk, niepokój i powodują, że ta część parku określana jest jako
„mniej bezpieczna, mnie przyjazna”. Dwa granatowe X wskazują lokalizacje, gdzie po zmroku można spotkać ludzi spożywających alkohol. Osoby
mieszkające przy ul. Dąbrowskiego wolą w nocy lub po zmroku przejść trasą Mickiewicza – Staszica, niż na skróty przez park, ponieważ czują się
zagrożene. To poczucie dodatkowo wzmacnia wysoki i gęsty drzewostan.
Uczestnicy zapytani o wskazanie lokalizacji, w której powinno pojawić się
oświetlenie, wskazywali główne ścieżki w parku. Żółtą kropką wskazano
inny rodzaj oświetlenia. Mieszkańcy są bardzo przywiązani do starego platana. Podczas konsultacji trzy grupy (z pięciu) wskazały na potrzebę innego
rodzaju oświetlenia tej części parku. Mieszkańcy zgłaszali podświetlenie
drzewa w subtelny sposób, tak by stało się ono dodatkowym atrakcyjnym
miejscem także o zmroku. Postulowano doświetlenie również innych kluczowych punktów m.in pomnika Diany, fontanny oraz altany. Kwestia oświetlenia była poruszana również na inne sposoby. Mieszkańcy zgłaszali pomysły
dotyczące zróżnicowanego oświetlenia w parku. Zróżnicowanie polega na

X
X

Mapa numer 4
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sposobie montażu latarni, ich wysokości oraz intensywności światła. Nawet
małe natężenie światła w parku może uchronić przed potknięciem o korzenie, kamienie. Może też zwiększyć poczucie bezpieczeństwa.
Kwestie oświetlenia wpływają na odbiór parku w jeszcze innym wymiarze.
Mieszkańcy uważają, że znaczna część parku jest zaniedbana. Drzewostan
w niektórych miejscach zasłania latarnie, co powoduje w okresie letnim zasłonięcie światła przez liście. Drobne przycięcia, pielęgnacja koron drzew
może polepszyć dostęp światła w miejscach mrocznych.
Wyposażenie w dobre oświetlenie skateparku i placu zabaw wydłuży czas,
kiedy można z tych przestrzeni korzystać w zimie. Rozmówcy zauważyli,
że zimą o godzinie 16:00 jest tam bardzo ciemno. Ważne, by w myśleniu
o parku i oświetleniu uwzględniać specyfikę pór roku.
CO MOŻE POWSTAĆ W OKOLICY MAŁEJ ALTANY?

W ramach III etapu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Prudniku będzie odświeżana mała drewniana altana, stojąca w okolicy części sportowej, w pobliżu której znajduje się toaleta publiczna i plac zabaw dla dzieci.
Podczas konsultacji społecznych zbieraliśmy pomysły dotyczące tego miejsca. Co mogłoby tam się znajdować? Jaką funkcję można nadać tej przestrzeni? Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że powinna to być funkcja usługowa.
Poniżej przedstawiono listę pomysłów mieszkańców na zagospodarowanie
tego miejsca. To zestawienie może w przyszłości posłużyć jako podpowiedź
dotycząca rodzaju usług, które mogą być świadczone w tym miejscu. Miesz— 27 —
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kańcy postulowali, by ceny wynajmu były wyznaczone na zasadach preferowanych, dzięki czemu młodzi ludzie będą bardziej zainteresowani otworzeniem
swojego skromnego, sezonowego biznesu. Kilkukrotnie padło pytanie o możliwość rozbudowy tej altany na rzecz usług, które wymagają większego zaplecza. Mieszkańcy również zwrócili uwagę, że w momencie nadania nowej funkcji
temu miejscu, będzie potrzebna większa liczba miejsc do siedzenia wokół.

z niej w ciągu dnia dłużej korzystać, ponieważ będzie odpowiadać na podstawowe potrzeby, takie jak: odpoczynek na świeżym powietrzu z dostępem
do toalety publicznej z małym zapleczem gastronomicznym.
PYTANIE KLUCZOWE – JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ PRZESTRZENI WOKÓŁ PAWILONU MUZYCZNEGO?

Co mogłoby znajdować się w drewnianej altance? – odpowiedzi osób
uczestniczących w konsultacjach:

Okolice pawilonu muzycznego traktowane są przez uczestników warsztatów
konsultacyjnych jako miejsce szczególne. Mieszkańcy bardzo żywo opowiadają o tym, co się tu kiedyś działo. Wiele osób wspominało koncerty, festiwale, wieczorki taneczne, pokazy baletowe. Te wydarzenia skupiały wokół
altany różne osoby z całego miasta. Ta lokalizacja w parku wraz z pomnikiem Diany i starym platanem to miejsca, które mieszkańcy chcieliby otoczyć
największą troską. Dlatego też zainteresowanie tym tematem było szczególnie duże.

• kiosk,
• mini sklep z napojami dla dzieci i dorosłych spędzających aktywnie czas
wolny w strefie sportowej,
• punkt informacyjny z broszurami, katalogami i książkami dotyczącymi
historii miasta/miejsca,
• kwiaciarnia,

• wypożyczalnia sprzętu do gier terenowych: bule, kręgle, kometka, piłka.

Żwir wysypany przed altaną budzi kontrowersje i emocje, stąd też kwestie
związane z równą nawierzchnią zgłaszane były w pierwszej kolejności. Nawierzchnia zdaniem mieszkańców powinna być przystosowana do tańca,
imprez plenerowych, aktywności sportowych.

Uczestnicy stwierdzili, że część powyżej spisanych rozwiązań/pomysłów
mogłyby funkcjonować razem obok siebie, np. kawiarenka z punktem informacyjnym. Zdaniem mieszkańców altanka ma w sobie bardzo duży potencjał, jest miejscem zapomnianym i zaniedbanym. Nadanie nowej funkcji spowoduje zwiększenie atrakcyjności tej części parku. Mieszkańcy będą mogli

Z drugiej strony mieszkańcy wyrażali potrzebę, by było to miejsce „o eleganckim charakterze“. Często padały stwierdzenia: „tak jak kiedyś”, „jak
za dawnych lat” i były one określeniem kierunku, w którym wg tych osób
powinny zachodzić zmiany w otoczeniu altany. Padały one z ust uczestników konsultacji, kiedy rozmawialiśmy m.in. na temat ławek w pawilonie mu-

• minikawiarenka, w której można napić się kawy, herbaty i zjeść drobną
przekąskę,
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zycznym oraz wokół niego. Zdaniem mieszkańców ławki powinny wrócić do
altany, to idealne miejsce na randkę, ale i jedyne miejsce, gdzie na terenie
parku można się schronić przed deszczem. W ramach pracy na kalkach wyznaczono w okolicy altany kilka stref: odpoczynku przy stołach (dostępnych
przez cały rok, niektóre z nich z szachownicą), z możliwością tańca pod altaną, część wystawienniczą. Altana nazywana była przez uczestników konsultacji „centrum życia towarzyskiego parku, gdzie można zaznać kontaktu
z kulturą i sztuką”. W okolicy pawilonu brakuje jednak mieszkańcom kilku
nowych, innych niż w pozostałej części parku, elementów małej architektury.
Wszystkie ławki skierowane są w stronę chodników, co nie jest atrakcyjne
dla mieszkańców, nie sprzyja rozmawianiu. Ustawienie kilku ławek/krzeseł
w krąg wg mieszkańców byłoby dobrym rozwiązaniem. W ten sposób będą
mogli łatwiej korzystać z przestrzeni parku i spędzać w nim czas w większej
grupie znajomych/rodziny. Mieszkańcy wyobrażają sobie w tej okolicy stoły
postawione na trawie z boku (ale nie na terenie placu przed altaną), gdzie
można by usiąść w większym gronie i spokojnie zjeść posiłek. Wiele osób
mówiło o strefie piknikowej. Taki pomysł argumentowany był dużą liczbą imprez plenerowych w tej okolicy. Mieszkańcy chcieliby w okresie letnim korzystać w leżaków. Były również proponowane różnego rodzaju alternatywne
rozwiązania siedzisk, które uatrakcyjniłyby tę przestrzeń. Zgłaszano również
rozwiązania tymczasowe umożliwiające zabawę podczas wydarzeń plenerowych – rozkładane deski do tańca.
Wiele rozmów dotyczyło zieleni wokół parku. Niektórzy mieszkańcy przychodzili na konsultacje społeczne przygotowani, posiadali stare zdjęcia, albumy pokazujące bogactwo roślinne okolicy altany. Mieszkańcom aktualny
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stan nasadzeń nie odpowiada, brakuje nowych nasadzeń atrakcyjnych kolorystycznie i pachnących. Źródełko oceniane jest przez mieszkańców Prudnika jako miejsce zaniedbane i nieciekawe. Nawierzchnia nie jest utwardzona,
zieleń jest zniszczona i brzydka. Kiedyś to miejsce przyciągało spacerowiczów ciszą i spokojem. Wiele osób opowiadało, że to sprzyjało dyskretnym

rozmowom. Teraz mieszkańcy uważają, że to miejsce „nie ma tego charakteru, co kiedyś”, staje się „szarym miejscem, w centralnej lokalizacji”. Zdaniem
mieszkańców to trzeba zmienić i spróbować zbudować atmosferę, „żeby
chciało się siedzieć”.
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3.3 Wolne wnioski zbierane podczas dwóch dni konsultacji społecznych

TOALETY

• toalety są często nieczynne
• toalety powinny być bezpłatne

Podczas dwudniowych spotkań konsultacyjnych zebrano wiele wolnych
wniosków. Przedstawiono je poniżej, posegregowane na oddzielne tematy.
Zestawienie to może w przyszłości zachęcić do konsultowania z mieszkańcami rozwiązań w obszarach, które obecnie nie były przewodnimi tematami tego procesu. Niektóre uwagi dotyczą zmian, które mogą zostać wprowadzone w krótszej perspektywie czasowej, inne wymagają opracowania
długofalowej strategii wdrożenia. Poniższe zestawienie ma również na celu
przedstawienie różnych punktów widzenia. Obrazuje ono wielość pomysłów
i potrzeb oraz zaangażowanie mieszkańcow na rzecz rozwiązania zaobserwowanych trudności. Część ze stwierdzeń wzajemnie się wyklucza, jednak
mogą pokazywać problem nieprzemyślanych do końca inwestycji, pomysłów
– jako lekcja, z której można wyciągnąć naukę na przyszłość.

• znajdują się w złym miejscu, na obrzeżach parku, za ogrodzeniem, na
placu zabaw
• dystans dzielący toalety od innych punktów parku i umieszczenie ich za
płotem na placu zabaw może rodzić barierę użytkowania
• nie każdego stać na zapłacenie za toaletę
ŚCIEŻKI KOMUNIKACYJNE

• gładka nawierzchnia ścieżek
• w parku powinna zostać wyznaczona specjalna ścieżka rowerowa dla
dzieci; zimą można jej nie odśnieżać, dzięki czemu służyłaby biegaczom
narciarskim

Uwagi/wnioski wypunktowane grubszą czcionką wskazują na pozycje, które zgłaszane były przez więcej niż pięć osób. Pokazuje to, jakie zagadnienia
są dla mieszkańców ważne oraz wyraźnie widoczne i/lub traktowane jako
wyzwanie.

• wyasfaltowanie alejek – to dobre rozwiązanie dla rolkarzy
• do skateparku powinna prowadzić gładka ścieżka dojazdowa
• przeszkodą na drodze do skateparku są też schody
• dookoła parku powinna prowadzić asfaltowa ścieżka rowerowa
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PLAC ZABAW

KORTY

• na placu zabaw brakuje zadaszenia, miejsc zacienionych; latem można
z niego korzystać tylko wieczorami – można zamontować okresowe zadaszenie na czas lata

• korty należy wyremontować, bo obecnie są zaniedbane
• korty powinny być dostępne dla wszystkich indywidualnych użytkowników; obecnie niejasna jest kwestia, kto może korzystać z kortów oraz kto
nimi zarządza (nie wiadomo, kto ma klucz)

• na placu zabaw przydałyby się bardziej różnorodne zabawki, brakuje
szczególnie zabawek dla starszych dzieci

• na kortach powinna być możliwość wypożyczenia sprzętu do tenisa zwiększy to dostępność tego miejsca (sprzęt sportowy mógłby być też
wypożyczany na orliku).

• przy palcu zabaw lub orliku mógłby się znajdować kranik z wodą pitną
• na placu zabaw znajduje się za mało ławek
• przy huśtawkach znajdują się kamienie, które są niebezpieczne dla dzieci, ponieważ maluchy wkładają sobie te kamyki do nosa/ust

SKATEPARK

• skatepark znajduje się za blisko placu zabaw, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji (zderzenia z małymi dziećmi)

ORLIK

• przez większość czasu orlik jest użytkowany przez kluby sportowe i grupy zawodowe (np. strażaków); większość mieszkańców Prudnika ma
ograniczony dostęp do orlika, brakuje wskazówek, w jakich godzinach
teren nie jest wykorzystywany przez kluby

PUNKT GASTRONOMICZNY

• warto zorganizować sezonową kawiarnię/sklep (najlepiej w pobliżu altany lub placu zabaw); sklep mieścił się kiedyś w budynku kortów - można skorzystać z tego faktu i zorganizować w tym budynku lokalny punkt
gastronomiczny

• na orliku przydałby się animator „z prawdziwego zdarzenia”, który rzeczywiście dbałby o funkcjonowanie tego miejsca - osoba zatrudniona
obecnie pełni rolę dozorcy

• w parku przydałby się ogródek piwny
• kawiarnia plenerowa
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• profilowany konkurs na kawiarnię – jednym z warunków najmu powinno
być sprzedawanie owoców, sałatek owocowych (wyrabianie dobrych
nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży)

• urozmaicenie zieleni w parku (zieleń na różnym poziomie, o różnych
okresach wegetacji)
• postulowane nawiązanie współpracy z nadleśnictwem
• nawiązanie do historii poprzez kwiaty - kiedyś rosły zawilce, sasanki

FONTANNA

• dziki charakter parku jest walorem

• na wprost łaźni znajdowała się kiedyś fontanna - powinna wrócić w ramach rewaloryzacji

• wątpliwości, czy bluszcz nie niszczy drzew - jeśli tak, to należy go usunąć

• fontanna po renowacji nie jest ładna/widowiskowa, nie przyciąga mieszkańców

• zasadzenie forsycji, jaśminu

• zasadzenie kwiatów i drzew, które kwitną przez cały rok

• brakuje oświetlenia, muzyki
LOKALNA FAUNA
ZIELEŃ

• więcej budek lęgowych i karmników dla ptaków

• posadzenie w parku większej ilości kwiatów

• odstraszanie ptaków, które gniazdują w okolicy ul. Parkowej i Dąbrowskiego, żeby zabezpieczyć spacerowiczów przed ptasimi odchodami

• stworzenie rabat kwiatowych

• stworzenie karmników, które przyciągną ptaki

• magnolie w parku – nawiązanie do historycznych nasadzeń (stworzyć
aleję magnoliową)
• kwiaty powinny się znaleźć wokół altany, przy fontannie i wzdłuż alejek

MAŁA ARCHITEKTURA

• stworzenie trawiastej polany, takiej do piknikowania

• przywrócenie ławeczki Frankla

• ułożenie herbu Prudnika z kwitów koło altany

• ustawienie w parku stołów do piknikowania
• na polanie koło karmnika powinny stanąć ławki i stoliki
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3. WIEDZA O PARKU ZGROMADZONA PODCZAS KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH I SPOTKAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

ALTANA

• o czystość trzeba dbać szczególnie na obrzeżach parku

• po prawej stronie od altany rosły kiedyś rododendrony, warto je przywrócić

• należy regularnie grabić liście - nie robi się tego i to sprawia, że park
wydaje się zaśmiecony, co z kolei sprawia, ze ludzie wyrzucają w nim
śmieci („jest brudno, więc mój śmieć nic nie zmieni”)

• ławki w altanie i pod altaną

• straż miejska powinna w większym stopniu pilnować parku i nakładać
kary za niesprzątanie po swoim psie

• w altanie powinny znajdować się stoły i siedzenia
• w altanie powinny znajdować się lekkie krzesła, które będzie można
rozstawiać podczas wydarzeń/potańcówek

• rozbudowanie systemu monitoringu
• nadleśnictwo powinno się zaangażować w pielęgnowanie parku (park
leśny)

PSY

• wydzielenie specjalnej strefy dla psów; obok strefy powinna znajdować
się tablica informacyjna dotyczący zasad korzystania z wybiegu (m.in.
sprzątania nieczystości po swoim psie) oraz stanowisko z koszem i woreczkami na kupę

NOWE FUNKCJE

• bule
• wyznaczenie w parku strefy, gdzie można grillować (z własnym grillem)

• zadbanie o przestrzeganie obecnego regulaminu; właściciele psów nie
powinni spuszczać ich ze smyczy

• stworzenie w parku ścieżki zdrowia dla seniorów
• szachy przestrzenne

• kosze dla psów bez torebek (mieszkańcy powinni je mieć ze sobą)

• mlekomat w parku lub w okolicy

• zwiększenie liczby koszy na psie odchody

• brodzik/prysznic, w którym można się schłodzić w ciepłe dni/umyć ręce
dziecku

PORZĄDEK/CZYSTOŚĆ W PARKU

• stworzenie plenerowych grilli (na stałe) blisko orlika

• park powinien być częściej sprzątany
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WYTYCZNE PROJEKTOWE I PROPOZYCJE
INTERWENCJI
4.1. Rekomendacje dotyczące pięciu głównych obszarów tematycznych związanych z Parkiem Miejskim

Konsultacje społeczne dotyczące Parku Miejskiego w Prudniku realizowane
były przez kilka miesięcy. Zrealizowany proces konsultacji pokazał duże zainteresowanie społeczne w kwestii rewaloryzacji Parku Miejskiego w Prudniku. W trakcie pracy z mieszkańcami korzystano z różnych metod pozyskania
wiedzy na temat parku. Wiedza zdobyta podczas spotkań konsultacyjnych
(14-15.03.2015 r.) została zestawiona i zweryfikowana w oparciu o wiedzę wyniesioną z działań poprzedzających (badawczo-animacyjnych), by
potwierdzić społeczne ugruntowanie podnoszonych kwestii. Biorąc pod
uwagę bogactwo zebranych informacji można sformułować kilka głównych
rekomendacji, które powinny stać się punktem odniesienia dla projektowania
uwzględniającego głos i potrzeby mieszkańców Prudnika.

OŚWIETLENIE

Usytuowanie parku pomiędzy osiedlem a centrum miasta sprawia, że służy
on często jako szlak komunikacyjny. Po zmroku gęsty park staje się jednak
nieprzyjemny. Wyposażenie głównych nieoświetlonych obecnie alejek w latarnie o różnym natężeniu światła może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa
wśród użytkowników tej przestrzeni. Oświetlenie może być również nowym
elementem aranżacji parku. Poprzez np. podświetlenie ważnych obiektów
na obszarze parku można uwidocznić ich skryty w tym momencie potencjał.

W rozdziale tym w pierwszej kolejności omówione zostały postulaty dotyczące pięciu głównych konsultowanych obszarów tematycznych. Następnie
przedstawiono dodatkowe rekomendacje uwzględniające m.in. wytyczne
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące miast przyjaznych dla
osób starszych. Wytyczne te stworzono w celu przeciwdziałaniu wykluczania tej grupy wiekowej z użytkowania przestrzeni publicznych –warto przeanalizować przestrzeń parku pod względem bezpieczeństwa, dostępności,
eliminacji barier achitektonicznych, aby projektować projektując w przyszłości miejsca uniwersalne. Ostatnie dwie części tego rozdziału zawierają konkretne przykłady, jak te ogólne rekomendacje można zrealizować biorąc
pod uwagę specyfikę prudnickiego Parku Miejskiego.

PRZEDEPTY ORAZ DROGI W PARKU

Przedepty są akceptowane społecznie, odnotowano wiele głosów za utwardzeniem powierzchni ścieżek wydeptanych przez mieszkańców. Realizując
ten postulat należy jednocześnie zwrócić uwagę, czy dana trasa nie zaburza
rytmu/układu dróg w parku. Przykładem przedeptu nie zaburzającego kompozycji dróg w parku jest ścieżka w kierunku cmentarza.
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4.2. Rekomendacje dodatkowe uwzględniające wytyczne WHO

OKOLICE PAWILONU MUZYCZNEGO

Teren szczególnie lubiany przez mieszkańców wymaga troski oraz dokładnego przeanalizowania potrzeb i postulatów mieszkańców. W tej przestrzeni
uczestnicy konsultacji chcą spędzać czas wolny. To miejsce powinno mieć zapewniony dodatkowy program animacji społeczno-kulturalnej. Po utwardzeniu nawierzchni rekomendowane jest przeprowadzenie dodatkowych badań
dotyczących programowania tej przestrzeni. Warto pamiętać o wprowadzeniu działań krótkoterminowych, takich jak wystawy plenerowe, koncerty w sezonie letnim oraz różnego rodzaju festiwale, a także testowe wprowadzenie
ławek wewnątrz pawilonu i jego pobliżu.

I. Park jest przestrzenią lubianą przez mieszkańców i turystów, co stanowi
jego olbrzymi potencjał. Zgłaszane uwagi i sugestie często podkreślały,
że projekt nie powinien zniszczyć ducha tego miejsca, a jedynie poprawić w sposób twórczy jakość korzystania z niego.
II. W konsultacjach dominowały aspekty funkcjonowania parku. Tu mocno
akcentowane były kwestie związane z aktywnościami i strefami z nimi
związanymi. Zdaniem uczestników konsultacji nowa aranżacja parku powinna zapewnić możliwość korzystania z tej przestrzeni przez cały rok.
Powinny temu służyć elementy infrastruktury, takie jak czynne kawiarnie
lub punkty informacji turystycznej, ale także program animacji społeczno
-kulturalnej, który jest zdaniem mieszkańców szczególnie ważny w okresie wiosenno-letnim. Mocnym postulatem jest wzbogacenie programu
parku o aktywności związane ze sportami zimowymi, wyznaczenie
dróg w parku do jeżdżenia na nartach biegowych, zaprojektowanych
w sposób niekrzyżujący, bezpieczny. Wyznaczenie trasy rowerowej
(ciąg pieszo–rowerowy) wzdłuż parku wraz z dokładnymi mapami, drogowskazami - ułatwi to realizację ulubionych aktywności w okresie letnim
przez mieszkańców i turystów Prudnika. W okolicy pawilonu Muzycznego mieszkańcy widzą potencjał do przeprowadzania różnych festiwali
oraz spotkań o charakterze masowym. Układ funkcjonalny ma, zdaniem

ZAGOSPODAROWANIE DREWNIANEJ ALTANY

Odświeżenie drewnianej altany może spowodować zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców tą przestrzenią. Zaleca się przeprowadzenie konkursu na usługi, z uwzględnieniem aspektów społecznych tej przestrzeni.
REGULAMINY

Mieszkańcy Prudnika, a w szczególności środowisko seniorów, może opiniować wielkości czcionek, czytelność materiałów oraz zestawienie podstawowych informacji opracowanych pod kątem nowych tablic informacyjnych.
Ponadto rekomendujemy przeformułowanie treści regulaminu (w miejsce zakazów – treść określająca, co można robić w parku).
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uczestników konsultacji, godzić różne potrzeby mieszkańców. Obszar
parku został podzielony na trzy główne strefy funkcjonalne: część centralna – reprezentatywna, jako miejsce wydarzeń kulturalnych i aktywnego życia społecznego, część przy orliku – przestrzeń aktywnej rekreacji
dla dzieci i młodzieży, część w okolicy platanu, gęstego drzewostanu
– jako miejsce spokojnej rekreacji w zieleni.

przestrzeni uniwersalnych należy pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym Park Miejski może stać się miejscem przyjaznym dla mieszkańców.
Jednym z podstawowych kryteriów oceny takich miejsc jest dostępność.
Przez to pojęcie należy rozumieć eliminację barier architektonicznych.
Podstawowym utrudnieniem na terenie parku są nierówne nawierzchnie
chodników. Rekomenduje się modernizację nawierzchni.

III. Park Miejski to ważna dla tożsamości mieszkańców Prudnika przestrzeń. Mieszkańcy oczekują, że w projekcie modernizacji uwzględnione zostaną rozwiązania nawiązujące do historii tego miejsca. Daje
to szansę na lepsze opracowanie strategii komunikowania potencjału
parku również grupie osób odwiedzających to miejsce tylko czasami,
przejazdem – turystów. Takie rozwiązania mogłyby mieć również wymiar edukacyjny.

4.3. Wytyczne projektowe

Wytyczne projektowe i szkice koncepcyjne zostały przygotowane na podstawie danych z następujących źródeł:
- raporty z prowadzonego procesu animacji i konsultacji,
- rozmowy z mieszkańcami w czasie warsztatów i animacji,

IV. W parku znajduje się ponad 100 ławek. Wszystkie są ustawione wzdłuż
dróg. Mieszkańcy wspominali, że w parku brakuje miejsc, które sprzyjają rozmowom, spotkaniom w większym gronie. Ponadto proponowano
umieszczenie ławek zwróconych do siebie frontem na terenie trawiastym, np. na polanach. Warto uwzględnić taki postulat i podjąć próbę
stworzenia przestrzeni sprzyjającej interakcjom. Innym miejscem, które
warto doposażyć w miejsca siedzące jest pawilon Muzyczny. W tym
przypadku warto zastanowić się nad wprowadzeniem różnych rozwiązań tymczasowych, testowych, by lepiej zrozumieć potrzeby mieszkańców względem tego miejsca.

- wizja lokalna i spacery połączone z obserwacją stanu obecnego parku,
- przykłady dobrych praktyk rewaloryzacji i modernizacji zabytkowych
obiektów parkowych, także tych w regionie (w tym sugerowana przez
mieszkańców Prudnika wizja terenowa w Priessnitz),
- warsztaty projektowe.
W związku z dużą liczbą sugestii i zróżnicowanymi potrzebami użytkowników jednym z głównych zadań przy przygotowywaniu wytycznych (zaleceń) był dobór propozycji przedstawianych przez mieszkańców, tak aby
pozostawały one w zgodzie z charakterem miejsca, jego historycznym ro-

V. Analizując pozyskany materiał i uwzględniając założenia projektowania
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dowodem, dzisiejszymi kierunkami rozwoju i funkcjonowania oraz dobrymi
praktykami projektowymi. Konieczna była nie tylko odpowiedzialna i rzetelna selekcja postulatów, ale także ich uporządkowanie. Skupiliśmy się zatem na kilku skalach, na których operowaliśmy przeprowadzając konsultacje
i warsztaty – poczynając od skali miasta i znaczenia parku w szerszej tkance
urbanistycznej Prudnika, a kończąc na skali detalu. W każdej z tych kategorii
(skal) zostało opisanych kilka głównych wskazań.

Obiekty (obszary) służące do wyprowadzania psów – polany treningowe
wyposażone m.in. w zadaszenie, ławki, przeszkody etc. (tzw. „dog parks”),
mogłyby być lokalizowane na innych terenach zielonych, które nie mają historycznego charakteru (np. nad rzeką). Na terenie parku miejskiego nie
powinno się wygradzać dużych przestrzeni, polan z jednorodnym przeznaczeniem tylko dla wyprowadzania psów. Wymagają one dość dużej powierzchni i zróżnicowanych urządzeń, stanowią wyposażenie typowe dla
podmiejskich parków rekreacyjnych.
Ważnym dla bardzo aktywnej grupy mieszkańców Prudnika jest temat tras
rolkowych i rowerowych. W tym kontekście istotne wydaje się kształtowanie
tzw. „otuliny” i zagospodarowanie ulic oraz chodników wzdłuż zewnętrznych krawędzi parku. Ruch rowerowy i rolkowy powinien być kierowany raczej na zewnątrz parku a ścieżki okalające powinny mieć równą asfaltową
nawierzchnię oraz atrakcyjne zielone otoczenie, po to, by ci użytkownicy
chętniej jeździli wokół parku niż przez park. Na tych trasach można także
lokalizować przeszkody, slalomy, linie startowe, kilometraż (odliczanie odległości wyrysowane w nawierzchni), a także miejsca do siedzenia z zadaszeniem dla młodzieży (tzw. „youth shelter”) – Zdj. 1 i 2.

SKALA MIASTA

Niektóre z propozycji mieszkańców dotyczących nowych funkcji dla zabytkowego parku powinny być rozważane jako konkretne i ważne potrzeby,
ale widziane w szerszym kontekście miasta, a nie tylko parku. Uważamy,
że warto rozważyć stworzenie alternatywnych lokalizacji poza parkiem, by
odpowiedzieć na ważne postulaty zebrane podczas konsultacji. Zabytkowy
charakter parku nie pozwala bowiem na zrealizowanie ich wszystkich w tej
jednej – ograniczonej – przestrzeni.
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Zdj. 1 Zadaszenie dla młodzieży w Wolverhampton, Anglia. Źródło:
http://www.e-architect.co.uk/birmingham/wolverhampton-youth-shelter

Zdj. 2 Zadaszenie dla młodzieży Hertsmere Community Spaces w parku
Phillimore Recreation Ground, Radlett, Anglia. Źródło:
http://www.superblue.co.uk/archives/news/radlett_community_space_is_ope.html
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Ważne jest także rozwiązanie kwestii komunikacji, a szczególnie ruchu pieszych
przechodzących przez park i związanych z tym przedeptów. Wyraźnie widać,
że historyczny układ komunikacyjny tego parku spacerowego nie jest dostosowany do dzisiejszych potrzeb. Wewnętrzny układ tras i ścieżek w wielu miejscach
nie odpowiada nowym kierunkom i „źródłom” pieszych, wynikającym ze zmieniających się funkcji budynków otaczających park (np. OSiR, basen) i potrzeb
skomunikowania ich z osiedlami. Miasto się zmienia, a w parku pojawiają się
nowe wejścia, nowe trasy – należy rozważyć utwardzanie tych najważniejszych
przedeptów, dostosowanie historycznego układu komunikacyjnego do współczesnych potrzeb oraz „miękkiego” oznaczania nowych wejść (np. zielenią).

SKALA PARKU

W skali parku widoczna jest wśród mieszkańców tęsknota za prawdziwie
parkową zielenią, krzewami, rabatami kwiatowymi. Wielu z uczestników
konsultacji wyrażało ubolewanie nad tym, że park stał się „ciemnym lasem
z kraczącymi nad głową gawronami”.
Potrzebne jest czynne kształtowanie zieleni w obecnie „leśnej”, naturalistycznej części parku, mające na celu zbudowanie piętrowej, wielogatunkowej struktury roślinności. Konieczna wydaje się bardziej zdecydowana
gospodarka drzewostanem (wycinki) w celu doświetlenia podszytu oraz dosadzenia krzewów i przywracania, choćby na fragmentach parku, historycznego charakteru świetlistego założenia spacerowego. Proces ten powinien
łączyć się z odsłanianiem i kształtowaniem widoków, połączeń pomiędzy
wnętrzami parkowymi i głównymi osiami widokowymi w kontekście miasta.
Potrzebne wydaje się odsłonięcie i przywrócenie widoków na dominanty,
kadrowanie grupami drzew, odtworzenie wnętrz parkowych, zróżnicowanie
reżimów pielęgnacyjnych (wyznaczanie przestrzeni priorytetowych, np. przy
pawilonie muzycznym, w których pielęgnacja jest częstsza, pojawiają się
krzewy i rabaty kwiatowe).

W czasie rozmów i konsultacji odnotowaliśmy także silną potrzebę identyfikacji historycznej i kulturowej w przestrzeni publicznej. Może być ona
realizowana w różnych skalach: od skali miasta (np. ścieżki tematyczne, łączące wybrane obiekty miasta w jedną, spójną narrację) po skalę wnętrz
parkowych i mebli miejskich. Dobrym pomysłem na przyszłość wydaje się
budowanie silnych relacji pomiędzy Parkiem Miejskim a usytuowanymi w pozostałych częściach miasta ważnymi obiektami, które połączone są wspólną
historią związaną z Towarzystwem Upiększania Miasta, rodziną Franklów,
architektem krajobrazu Albrechtem. Mowa tu o związaniu wspólną narracją
parku i miejsc takich jak dom rodzinny Franklów, cztery pomnikowe platany
sadzone przez założyciela fabryki i parku oraz sam kompleks fabryczny. Tę
wspólną narrację można budować różnymi narzędziami: mogą to być ścieżki tematyczne, jednorodna informacja wizualna, zieleń o podobnym charakterze (te same gatunki roślin sadzone w łączonych ze sobą miejscach).

Niezbędne jest myślenie krajobrazowe w kształtowaniu nowego obszaru
sportowo-rekreacyjnego w zachodniej części parku. Wycinkę drzew przywracającą niektóre z oryginalnych widoków i wnętrz krajobrazowych należałoby rekompensować sadzeniem drzew w tej właśnie części parku, aby
zadbać o częściowe choćby zacienienie obiektów i dopasowanie charakteru części rekreacyjno-sportowej do części historycznej. Jednocześnie warto
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podkreślić potrzebę rzetelnego informowania mieszkańców o planowanej
wycince z wyprzedzeniem (jeśli taka decyzja zostanie podjęta ostatecznie
przez Urząd Miasta). Dobrze opracowany komunikat do mieszkańców,
uzasadniający wprowadzenie zmian w drzewostanie, przedstawiający wizję i cel tego zabiegu pomoże zniwelować potencjalne napięcia związane
z wycinką.

Diany, groty/kaskady i pomnikowego kamienia Franklów. Krzyżujące się
w tym miejscu alejki parkowe powinny spajać pofragmentowaną przestrzeń,
jednocześnie wyznaczając strefy odmiennych aktywności, w tym ciche zatoczki do kameralnego wypoczynku.
Pawilon muzyczny powinien odzyskać ławki zarówno w środku, jak i na
zewnątrz. Przy ławkach ustawionych wokół pawilonu mogłyby znaleźć się
miejsca na pnącza lub donice z kwiatami, tak jak sugerują to historyczne ilustracje. Wskazane jest także dosadzenie krzewów i niskiej roślinności kwitnącej w innych miejscach – tak aby tworzyły zakola czy obudowę zatoczek
z ławkami i szczególnie podkreślały miejsca takie jak pomnik Diany czy kamień pomnikowy Franklów. W tych dwóch ostatnich lokalizacjach pożądane
jest użycie szczególnie ozdobnych roślin kwitnących, rabat z roślin jednorocznych lub bylin, ale zaplanowanych tak, aby cieszyły oko przez większą
część sezonu wegetacyjnego.

SKALA MIEJSCA

Warsztaty projektowe prowadzone w ramach konsultacji dotyczyły obszaru wokół pawilonu muzycznego. Wynikało to z konieczności ograniczenia
obszaru projektowanego wspólnie z mieszkańcami do bardziej zrozumiałej
oraz łatwiejszej do rozpoznania i omawiania skali miejsca.
Zdecydowana większość osób uczestniczących w warsztatach była zgodna
z poglądem, że zabytkowy pawilon koncertowy wraz z najbliższym otoczeniem wymagają kompleksowej rewitalizacji, animacji oraz tworzenia
programu, który będzie zachęcał mieszkańców Prudnika do przebywania
w tym miejscu. Rewitalizacja pawilonu i jego otoczenia musi się odbywać
w poszanowaniu złożonego układu kompozycyjnego wnętrza parkowego
i wzajemnych relacji sąsiadujących obiektów: zrekonstruowanego pomnika

Szczególnie ważne jest odgrodzenie groty/kaskady od pawilonu muzycznego krzewami lub wysokim żywopłotem, aby stworzyć historycznie adekwatną w tym miejscu atmosferę tajemniczości i małe kameralne wnętrze
parkowe. Sam kształt obiektu też powinien być zmiękczony roślinnością rosnącą na zboczach nasypu i wokół kaskady.
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stalowych szyn, które są zbyt głębokie i niedopasowane do różnych rozstawów osi wózków. Uniemożliwiają także zjazd na rowerze lub rolkach.

SKALA DETALU

Wiele z przeprowadzonych z mieszkańcami dyskusji koncentrowało się na
skali detalu i bardzo konkretnych obiektach, które wymagają naprawy lub
ulepszenia. W tej skali warto zwrócić uwagę na:

• Ławki. Ławki powinny funkcjonować w parku jako element generujący
środowisko wypoczynku, w przeróżnych konfiguracjach, scenariuszach.
Park powinien oferować zróżnicowane miejsca do siedzenia: w cieniu,
na słońcu, kameralne, otoczone zielenią i takie, które są w centrum wydarzeń. Siedziska powinny zaspokajać potrzeby samotnych spacerowiczów, par i większych grup (zgrupowania ławek blisko siebie - odpowiednio ustawionych lub z możliwością przekręcania, przestawiania
- lub nie-ławki, alternatywne siedziska). Ważnym wskazaniem jest ustawianie ławek alejowych w zatokach (do tej pory stały w osi ścieżek albo
za krawężnikiem (na klepisku)). Zatoki powinny być szersze niż sama
ławka, pozwalając na ustawienie obok ławki wózka dziecięcego lub
wjazd osoby na wózku inwalidzkim. Należy też uważać na zachowanie
higienicznej odległości śmietnika od ławki, w szczególności koszy na
psie odchody.

• Ścieżki parkowe. Przydatne byłoby wprowadzenie hierarchii układu
komunikacyjnego i spójnego sposobu zróżnicowania i podkreślenia
podziału ścieżek na główne oraz poboczne za pomocą użytych materiałów. Uzasadnione wydaje się unikanie dalszego wprowadzania
„ornamentalnych alejek” pod postacią mozaik kolorystyczno-materiałowych, nierównych, niepotrzebnie skomplikowanych i kontrowersyjnych
w opinii mieszkańców. To przecież zieleń jest walorem parku, widoki,
dominanty, osie i otwarcia, wyposażenie, elementy małej architektury,
a nie powierzchnia dróżek! Ścieżki powinny spełniać swoją główną,
utylitarną funkcję (m.in. muszą być równe, bezpieczne), nie stanowiąc
konkurencji dla innych przymiotów parku (takie ornamentalne, zróżnicowane materiałowo nawierzchnie powinny pozostać domeną miejskich
placów i reprezentacyjnych promenad). Dodatkowo tak zróżnicowana
nawierzchnia o różnej chropowatości jest uciążliwa dla seniorów, osób
z wózkami itp. Należy unikać także krawędzi i wysokich krawężników,
szczególnie odgradzających różne typy nawierzchni.

• Oświetlenie. Znaczna część parku pozostaje nieoświetlona, a zatem
często unikana, nieużytkowana, a w odczuciu niebezpieczna i trudna
do nadzorowania. W połączeniu z nierównymi nawierzchniami, cieniem
starych drzew, wyłącza znaczne fragmenty parku z użytkowania już
przy wczesnym zmierzchu. Konieczne jest wprowadzenie delikatnego
światła w te części parku.

• Bariery architektoniczne. Schody z klinkierową obudową okazują się
znaczącą barierą i przeszkodą dla wielu użytkowników parku. Konieczne jest rozwiązanie trudności wokół ramp i podjazdów przy schodach
– zastosowanie pełnych podjazdów, a nie jak do tej pory podwójnych
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SKALA CZASU

Tak wartościowy park jak Park Miejski w Prudniku powinien posiadać długofalową strategię kształtowania przestrzeni, by niezależnie od
okresu realizacji kolejnych etapów inwestycji na obszarze parku, modernizowane obszary zachowywały spójny charakter, a wykorzystane rozwiązania
były trwałe i estetyczne. Plan rewaloryzacji parku i modernizacji powinien
być opracowany na wielu płaszczyznach m.in. krajobrazowej (kształtowanie
widoków, wnętrz itp.), układu komunikacyjnego, spójnej palety materiałowej,
detalu (mebli), a także strategii włączania społeczności w program działania
parku.

Rozmowy z mieszkańcami o dawnym kształcie i charakterze
przestrzeni parku wskazały na potrzebę podkreślania historycznych wartości
tego miejsca. Mieszkańcy, a szczególnie seniorzy, posiadają szczegółową
wiedzę dotyczącą zmian jakie zachodziły w parku, jego wyglądu sprzed lat
i historycznych nawarstwień. Chętnie opowiadają anegdoty związane z tym
miejscem, mówią o edukacyjnych walorach parku. Wydaje się ważne, żeby
w przestrzeni parku tworzyć narrację historyczno-przyrodniczo-edukacyjną,
która wspomagałaby dziadków i babcie w opowieściach przekazywanych
wnukom. Mogłaby to być opowieść o historii widzianej z perspektywy wzrostu roślin, życia drzew i zmieniającego się charakteru parku.

Przyszłość.

Przeszłość.
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4.4. Propozycje interwencji

Interwencje rozumiemy jako miejscowe działania poprawiające funkcjonowanie konkretnych fragmentów parku czy obiektów. Poniższe szkice prezentują przykłady
takiej „parkowej akupunktury”.
ZAGOSPODAROWANIE PAWILONU KONCERTOWEGO I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA.

Szkice przedstawiają wnętrze pawilonu koncertowego z wolnostojącym meblem dopasowanym do potrzeb pawilonu, stanowi on połączenie okrągłej ławki z lampą. Altana jest jedynym w tej części parku dostępnym zadaszeniem chroniącym od niepogody. Oświetlenie wnętrza sprawi, że będzie widoczna, bezpieczna
i sprzyjająca użytkowaniu po zmroku. Drewniana ławka na podkonstrukcji stalowej, z centralną kolumną podpierającą nowoczesną, oszczędną w formie orprawę
oświetleniową, dającą miękkie rozproszone światło.

Siedzisko i oświetlenie we wnętrzu altany

Siedzisko i oświetlenie we wnętrzu altany
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ZAGOSPODAROWANIE PAWILONU KONCERTOWEGO I JEGO BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA.

Szkic przedstawia otoczenie pawilonu koncertowego uwzględniające długoterminowe zmiany, jak również sezonowe interwencje. Siedzisko we wnętrzu, tymczasowy podest i dodatkowe ławki w sąsiedztwie. Nawierzchnia ujednolicona uwzględnia zatoczki na ławki, powinna być jednoprzestrzenna, gładka (nawierzchnia
mineralna lub uszlachetniony kruszywem asfalt). Zieleń tworzy zakola dla ławek, przywrócone zostają kompozycje niskich krzewów widocznych na ilustracjach
z czasów świetności parku. Ścieżka do kaskady i otoczenie zielenią przywraca intymny, tajemniczy charakter zakątkowi.

Wizualizacja propozycji zagospodarowania otoczenia pawilonu koncertowego: 1. Siedzisko i oświetlenie we wnętrzu altany, 2. Sezonowe meble i drewniany
podest przed pawilonem 3. Pnącza w donicach i w gruncie, 4. Kompozycje kwitnących roślin w bezpośrednim otoczeniu, 5. Równa, bezpieczna, przepuszczalna
nawierzchnia spójna z historycznym charakterem parku, 6. Zatoczki w meandrującej krawędzi nawierzchni na ławki , 7. Kameralna ścieżka prowadząca do kaskady oprawionej zielenią.
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Zdjęcie poniżej przedstawia obecną sytuację w parku (zdjęcie z marca
2015 r.): ławkę ustawioną na klepisku poza ścieżką. Krawężnik znajduje się
w miejscu, gdzie siadające na ławce osoby trzymają nogi. Kosz na śmieci
i kosz na psie odchody znajdują się bardzo blisko ławki.

- kosz na śmieci jest odsunięty na odleglość trzech metrów od zatoki;
- usunięty jest z bezpośrednego otoczenia kosz na psie odpady;
- dodane są poręcze do ławki, które ułatwiają wstawanie i siadanie seniorom oraz osobom niepełnosprawnym;

Wizualizacja obok jest przetworzeniem tego samego zdjęcia ze zmianami
i dodanymi elementami:

- utworzone jest otoczenie (tło) z krzewów ozdobnych liściastych i zimozielonych.

- utworzone są zatoki z miejscami po obu stronach ławki dostosowanymi do
parkowania wózka dziecięcego lub wózka inwalidzkiego;
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Rys. 1. Źródło: „Standardy dostępności dla miasta Gdyni” (http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf).
Cytat z tej publikacji: „Ławki powinny być ustawione w taki sposób, aby osoby odpoczywające na nich, nie utrudniały
poruszania się użytkownikom ciągu pieszego. Miejsca postoju przeznaczone dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim powinny mieć głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szer. 90 cm, tak aby osoba na wózku (skuterze)
mogła zaparkować wózek obok ławki, nie przeszkadzając innym użytkownikom przestrzeni.”
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Wizualizacje 6 i 7 przedstawiają dwie koncepcje ekspozycji historycznych zdjęć w przestrzeni parku. Jest to wstępny szkic projektu wystawy dla trzech pokoleń
pokazującej zmiany w charakterze przestrzeni, stanowiący swoisty wehikuł czasu. Pierwsza koncepcja zakłada bardzo lekkie, proste tablice, stojące w tym samym
miejscu, z którego została niegdyś wykonana historyczna fotografia. Druga natomiast - wykorzystanie ścianek z podświetlaniem zdjęcia (tzw. backlight).
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5. DALSZE KROKI

Zaangażowanie uczestników konsultacji pokazuje, że proces modernizacji
jest kwestią ważną społecznie. Zrealizowany etap konsultacji powinien być
traktowany jako wstęp do dalszej dyskusji z mieszkańcami. Jej kolejnym krokiem powinny być konsultacje wokół powstającego już konkretnego projektu/modernizacji starego projektu z 2005 r. wraz z wykazem konkretnych rozwiązań, materiałów. Tylko takie wieloetapowe konsultowanie będzie szansą
na prawdziwe włączenie mieszkańców w proces decyzyjny.

Raport z konsultacji będzie podstawą stworzenia wytycznych architektonicznych do przyszłej modernizacji parku. O dalszych pracach dotyczących
inwestycji modernizacji Urząd Miasta Prudnik oraz Rada Seniorów będą
informować na swojej stronie internetowej, w lokalnych mediach oraz za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych, takich jak radio i gazeta.
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ZAŁĄCZNIK 1

Infografika przedstawiająca założenia oraz cele projektu Zoom na Rady
Seniorów, w ramach którego zrealizowano konsultacje
ZAŁĄCZNIK 2

Infografika przedstawiająca kolejne etapy projektu, w ramach którego
zrealizowano konsultacje
ZAŁĄCZNIK 3

Harmonogram prac warsztatowych
ZAŁĄCZNIK 4

Przykłady pisemnie dostarczonych komentarzy mieszkańców dot. konsultacji
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ZAŁĄCZNIK 1
1/2

PRUDNIK  PAŹDZIERNIK 2014 — CZERWIEC 2015

IDEA

☞

PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA SENIOROM

CELE

☞

WZMACNIANIE ROLI RADY SENIORÓW W MIEŚCIE
POBUDZENIE DYSKUSJI NA TEMAT PRZESTRZENI
PRZYJAZNEJ SENIOROM I SENIORKOM
PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

ŚRODKI

☞

DZIAŁANIA ANIMACYJNE: ZAPROSZENIE
I INFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW, WŁĄCZANIE
GŁOSU MIESZKAŃCÓW,
INSPIROWANIE LUDZI,
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OŻYWIANIE PRZESTRZENI

☀

PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

ŚRODKI

REZULTAT

☞

☞

DZIAŁANIA ANIMACYJNE: ZAPROSZENIE
I INFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW, WŁĄCZANIE
GŁOSU MIESZKAŃCÓW, INSPIROWANIE LUDZI,
OŻYWIANIE PRZESTRZENI

☀

DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE:
ZDOBYWANIE WIEDZY O MIEJSCU, POZNANIE
OPINII I POTRZEB RÓŻNYCH GRUP

☌

ZAŁĄCZNIK 1
2/2

DZIAŁANIA WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE RADY
SENIORÓW: PRZYGOTOWANIE RADY DO SPRAWNEGO
FUNKCJONOWANIA PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU
- WYPOSAŻENIE RADY W NARZĘDZIA I WIEDZĘ DO
WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

C

DZIAŁANIA KONSULTACYJNE: WSPARCIE PROCESU
PROJEKTOWANIA PRZESTRZENI, WPŁYW MIESZKAŃCÓW
NA OTOCZENIE, UWZGLĘDNIENIE GŁOSU MIESZKAŃCÓW

4

SKUTECZNA RADA SENIORÓW
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ZAŁĄCZNIK 2

PRUDNIK

PAŹDZIERNIK 2014
— CZERWIEC 2015

KONSULTACJE
MARZEC- MAJ 2015

☌ ☌
1

BADAMY
PRZESTRZEŃ
ZDJĘCIA

2



BADAMY
POTRZEBY
SENIORÓW
I SENIOREK

4

3



C

ZDOBYWAMY
NOWE
KOMPETENCJE

OTWIERAMY DYSKUSJĘ
O PRZESTRZENI
PRZYJAZNEJ SENIOROM
I SENIORKOM

☀



7

POBUDZAMY
WYOBRAŹNIĘ
MIESZKAŃCÓW

4

$

MAKIETA

WARSZTATY

DIAGNOZA POTRZEB

........................................

DEBATA

FOTOMONTAŻ W PRZESTRZENI

SPOTKANIA OTWARTE

MAPOWANIE OTOCZENIA

ANKIETA

........................................

WYKŁAD

PAMIĘĆ MIEJSCA

MAPY MENTALNE

+

+

CO DALEJ?

........................................
........................................

+

CO DALEJ?

+

CO DALEJ?

+

+

MONITORUJEMY
MONITORUJEMY WDRAŻANIE
WYNIKÓW
CROWDFUNGING, CZYLI
NOWOCZESNA ZBIÓRKA
SPOŁECZNA

CO DALEJ?

+

CO DALEJ?

CO DALEJ?

CO DALEJ?

SKUTECZNA
RADA SENIORÓW

PRZYGOTOWANIE DO KONSULTACJI
PAŹDZIERNIK 2014 - LUTY 2015



KOMBINEZON



KONSULTUJEMY

POZOWANIE

SPACER BADAWCZY

........................................



6

5

+

PUBLIKACJE
> PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI PRZYJAZNEJ OSOBOM STARSZYM
> RADA SENIORÓW. PORADNIK ZAANGAŻOWANIA OBYWATELSKIEGO
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CO DALEJ?

WĘDRUJĄCA
MAKIETA

B

ZAŁĄCZNIK 3

Harmonogram prac warsztatowych
Dzień pierwszy

Dzień drugi

1. Powitanie mieszkańców przez przedstawicieli Urzędu Miasta i/oraz/lub
nie Radę Seniorów

1. Powitanie mieszkańców, przedstawienie zebranym osobom wstępnych
wyników z dnia pierwszego, omówienie sposobu pracy drugiego dnia,
przedstawienie zespołu konsultacyjnego

2. Przedstawienie zespołu konsultacyjnego
3. Prezentacja projektu Zoom na Rady Seniorów: wyjaśnienie zebranym
czym są konsultacje społeczne, w jakim celu są realizowane, ramy
konsultacji w Prudniku, harmonogramu pracy podczas warsztatu,
omówienie harmonogramu pracy projektowej związanej z działaniem
po projekcie, czyli kiedy raport, kiedy zapadną jakieś decyzje

2. analiza stanu zastanego – prezentacja przedstawiona przez architekta
i architekta krajobrazu na temat Parku, zwrócenie uwagi na miejsca
trudne.

4. Konsultacje społeczne – praca w równoległych grupach skupiających
się na 5 zdefiniowanych obszarach tematycznych

5. Podsumowanie pracy warsztatowej

3. Dyskusja z mieszkańcami w odniesieniu do przedstawionej prezentacji
4. Warsztat projektowy

5. Przerwa
6. Podsumowanie pracy wraz z zaproszeniem na kolejny dzień projektowy
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ZAŁĄCZNIK 4
1/3

— 55 —

ZAŁĄCZNIK 4
2/3

— 56 —

ZAŁĄCZNIK 4
3/3
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