
Fot. Oskar Druszcz      Już w przyszłym roku to miejsce zmieni swój wygląd. 

 

 
         Już po raz drugi mieszkańcy 
naszego miasta mieli możliwość zgłaszania 
projektów do realizacji w ramach tzw. Budżetu 
Obywatelskiego. W wyniku głosowania przyjęto 
do realizacji osiem pomysłów. Najbardziej 
bliski nam jest     
 

      PROJEKT FONTANNY            
          
który w 2015 roku zostanie zrealizowany na 
niewykorzystanym obecnie terenie tuż przy 
naszej szkole.  
 
 

     Budżet obywatelski jest typowym przykładem wpływu społeczności lokalnej na nasze otoczenie. Jest to demokraty- 
czny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki 
sposób wydawać część finansów miejskich. Należy przy tym zaznaczyć, że upoważnionymi do oddawania głosu są już osoby od 
16 roku życia, co wydaje się ciekawą formą angażowania młodych ludzi w podejmowanie decyzji dotyczących najbliższego 
otoczenia. 

We wrześniu poznaliśmy wyniki drugiej edycji bud żetu obywatelskiego. Głosowanie, które trwało trzy tygodnie, 
umożliwiało oddanie głosu na 3 spośród 14 projektów zgłoszonych dla naszego terenu. Inwestycją, która w obszarze nr 1, tj. 
os. Zachód i os. Letnie, otrzymała najwięcej głosów i tym samym została przyjęta do realizacji, jest m.in. fontanna wielowy-
tryskowa przy naszej szkole, na którą oddano 475 głosów.   

Wyniki głosowania pokazały, jak ważna dla 
mieszkańców naszego obszaru jest budowa wodotrysku. 
Plac, położony po środku osiedla, od wielu lat jest terenem 
niezagospodarowanym i zaniedbanym, przez co nie 
wygląda zbyt estetycznie. Przyszłoroczna przebudowa 
skweru znacznie poprawi wizerunek tego miejsca. 
Autorem zwycięskiego pomysłu jest pan Adolf Kieczka. 
Szacowany koszt  inwestycji to 180 tys. złotych. Według 
władz miasta fontanna powinna  zostać  wybudowana w 
przyszłym roku, jednak właściwy projekt architekto-
niczny  jest jeszcze nieznany.                                                     

                                                                                             http://www.stargard.pl/aktualnosci/main/Wyniki-Budzetu- Obywatelskiego2015 
 

Realizacja zwycięskiego pomysłu przyniesie - według mnie - wiele korzyści mieszkańcom naszego osiedla. Przede wszystkim 
należy wziąć pod uwagę to, że będzie możliwa szansa na nowoczesne i ładne zagospodarowanie tego terenu, który dotąd nie 
kojarzył się mieszkańcom szczególnie atrakcyjnie. Estetyka tej okolicy nie jest jednak jedynym plusem. Budowa fontanny 
pozwoli stworzyć doskonałe miejsce spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w każdym wieku. Będzie to zakątek, gdzie 
obywatele będą mogli przyjść, odpocząć, spotkać się z innymi i porozmawiać, co będzie sprzyjało 
dobrym relacjom między mieszkańcami. Oprócz tego będzie to wspaniała wizytówka naszego osiedla, 
która na pewno spodoba się wszystkim.  

Zwycięski pomysł wybudowania fontanny daje więc wiele korzyści dla nas wszystkich. Będzie to 
idealne miejsce spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. Mam nadzieję, że projekt ten spodoba 
się każdemu mieszkańcowi i stworzy przyjemne miejsce. Dręczy mnie jedynie pytanie, czy nowa 
architektura nie będzie zniszczona i niedoceniona  przez wandali? 

                                                                                                                                 Oskar Druszcz 
 

MIESZKAŃCY O FONTANNIE – nasza sonda 
 

Na wieść o tym, że tuż przy szkole ma powstać nowy obiekt, 
postanowiliśmy zapytać mieszkańców naszego miasta, jak podoba im się 
ten pomysł. Dziennikarze ruszyli w teren. 

 
W sumie zapytaliśmy 70 osób. Tylko 16 z nich (23%) nie jest 

zadowolonych z takiego sposobu zagospodarowania przyszkolnej 
przestrzeni. Pozostałe 54 osoby (77%) pomysł przyjęło z aprobatą. 

Ciekawe są powody  niezadowolonych mieszkańców, którzy - 
przede wszystkim – woleliby budowę nowego placu zabaw dla dzieci, 
których w tym rejonie miasta jest mało, a te istniejące mają niski 
standard ( aż 50 % odpowiedzi- 8 os.). Ich obawy budzi także  sprawa 
bezpieczeństwa z korzystania tego typu obiektów (3 os. - 19%) i fakt, 

że stanie się ono – wg pytanych-  miejscem schadzek młodzieży i źródłem hałasu (3 os. - 19%).    



 
                      Odpowiedzi osób niezadowolonych z projektu fontanny. 
 
W grupie osób na „tak”, wśród  54 odpowiedzi podano:  
 
1. poprawa estetyki osiedla i otoczenia szkoły - 27 os.      (50%) 
2. przydatność- miejsce zabawy dla dzieci, relaksu, odpoczynku; ochłoda 
podczas lata - 19 os.                                                             (ok. 35 %) 
3. atrakcja dla osiedla i miasta- 6 os.                                 (ok. 11%) 
4. inne - 2 os.  (miejsce wrzucania grosików, miejsce pracy dla 
budowlańców)                                                                                                                                               
(ok. 4%) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Sondę przeprowadzała cała redakcja. 
 

Prawie jak... architekci 
            
 

 Nasze zainteresowanie tematem  fontanny nabrało jeszcze 
szerszego wymiaru, bo postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się 
terenowi, który ma być na tę inwestycje przeznaczony. Całość 
obmierzyliśmy, sprawdziliśmy rodzaj nawierzchni, a nasz klasowy 
„plastyk” -  Mateusz Wróblewski przygotował nawet dwie własne 
wizje tego miejsca w 201 5 r.  
 
 

 
U góry: Teren dokładnie obmierzyliśmy...                  Poniżej: Projekty Mateusza Wróblewskiego 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


