
Pytamy o konsultacje dotyczące 
przyszłości alei Wojska Polskiego
•  „Głos” : czy Miasto zrobiło konsultacje fasadowe?
Czy zdanie wielu osób zostało pominięte?

Magistrat odpowiada na zarzuty dotyczące 
przeprowadzenia dyskusji o losach arterii

Szczecin

Marek Jaszczyński
marekjaszczynski@polskapress. pl

Nasza redakcja pyta magistrat 
o to, czy właściwie zostały prze
prowadzone konsultacje. Zada
liśmy kilka pytań pytań. Dlacze
go Miasto nie korzysta ze zna
nych narzędzi, stosowanych 
w  udanych procesach 
rewitalizacyjnych z całego 
świata?

- Sukcesywnie od 2014 roku 
realizowany jest scenariusz mo
delowej rewitalizacji, ze szcze
gólnym uwzględnieniem par
tycypacji społecznej na każdym 
jego etapie - mówi Sylwia Cyza- 
Słomska z Centrum Informacji 
Miasta. - Sposób realizacji dzia
łań rewitalizacyjnych dotyczą
cych tej części miasta został 
przygotowany we współpracy 
z profesjonalnym doradcą Mi
nisterstwa Rozwoju oraz zdo
był uznanie oceniających go 
specjalistów, poprzez przyzna
nie 10 miejsca w  ogólnopolskim 
konkursie na „Modelową rewi
talizację miast” . W konkursie ► Wykonanie dokumentacji projektowej ma potrwać do końca 2018 roku. Od 2019 roku rozpocznie się poszukiwanie wykonawcy i realizacja projektu - zapowiada magistrat
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startowało 250 miast, z czego
20 wniosków dot. projektów nych wariantów przekształcę- się na przeprowadzenie profe-
rewitalizacyjnych zostało dofi- nia alei. Realizację badań ruchu sjonalnego procesu konsulta-
nansowane. i wstępnych analiz projekto- cyjnego z akcją edukacyjną

wych powierzono Biuru Inży- i udziałem architektów, urbani-
KtO decyduje O polityce nierskiemu Damart. Biuro wy- stów oraz ekspertów od polity-
transportowej miasta? pracowało w  efekcie prac pro- ki transportowej, by w efekcie
Czy o polityce transportowej jektowych i konsultacji 4 wa- samych mieszkańców móc
i przestrzennej miasta oraz re- rianty poddane następnie an- włączyć w  proces współtwo-
witalizacji powinni decydować kietyzacji. Dwa warianty prze- rżenia? Czy Miasto zrobiło kon-
ankietowani przez socjologów widywały wprowadzenie tram- sultacje fasadowe, ponieważ
i nie zapoznani z tematem, waju w obszar alei. Pojęcie re- głos wielu osób został pominię-
przypadkowi mieszkańcy, któ- witalizacji nie ogranicza się ty, skoro wybór oparto wyłącz-
rzyotychprocesachmająblade do wyboru koncepcji prze- nie na wynikach procesu ankie-
pojęcie? kształcenia alei Wojska Polskie- tyzacji?

- Badania sozologiczne i an- go. Proces rewitalizacji odbywa Urzędnicy odpowiadają, że
kietyzacja przeprowadzone sięjednocześnienawielupłasz- na wszystkich etapach konsul- 
na reprezentatywnej grupie czyznach działań - społecznej, tacji, które trwały od 2014 roku
mieszkańców, zostały poprze- przestrzennej (infrastruktural- o głos pytani byli zarówno
dzone spotkaniami konsultacyj- nej), środowiskowej i gospodar- mieszkańcy Szczecina, samej
riymi w  trakcie których prezen- czej. Polityka transportowa alei Wojska Polskiego jak i ek-
towańo i dyskutowano z zain- Szczecina, obejmująca także ob- sperci (architekci, urbaniści),
teresowanymi rozwiązania pro- szar centrum miasta, wpisuje - Wszyscy mogli i brali udział
jektowe na każdym etapie ich aleję Wojska Polskiego w całość w  akcjach edukacyjnych takich
powstawania - odpowiada Syl- organizmu komunikacyjnego jak np. Westiwal, inicjujący ro-
wia Cyza Słomska. - Anłdetyza- dopuszczając dla samej alei róż- zmowy wmieście o alei Wojska
cji towarzyszył profesjonalnie ne możliwości realizacji zadań Polskiego, poprzez realizacje
przygotowany materiał wizual- związanych z transportem pub- projektów „Moje Miasto - Mo
ny i opisowy dot. przedstawio- licznym. Równoważne koncep- ja ulica” i szereg otwartychkon-

cjemożliwedo realizacji na tym sultacji społecznych (otwarte
odcinku pozwoliły władzom spotkania w  Sali Sesyjnej Urzę-
miasta wsłuchać się w  głos du Miasta Szczecin oraz konsul-
większości. tacje społeczne z mieszkańca

mi na Deptaku Bogusława (w 
Czy konsultacje tylko sumie 5 spotkań) - mówi Sylwia
fasadowe? Cyza-Słomska. - Koncepcje
„Głos” zapytał, dlaczego mając projektowe zaprezentowane
do dyspozycji ogromne środki zostały również radnym Rady
t UE miaśto nie zdecydowało Miasta Sztztetiń skńpibrWm

w  komisjach merytorycznie na obszarze objętym projektem, go dofinansowania umowa
związanych z procesem rewita- -Punkt ten będzie głównym obejmuje zaakceptowaną przez
lizacji, budownictwa i rozwoju miejscem realizacji misji spo- ministerstwo listę 70 działań do-
miasta. Mieszkańcy i eksperci łecznej związanej z procesem re- tyczących rewitalizacji obszaru
mogli wskazywać dowolną witalizacji, będzie też miejscem związanego z aleją Wojska Pol-
z przedstawionych przez pro- warsztatów społecznych i spot- skiego. Środkiunijnezostałypo-
jektantów koncepcji, więcej - kań mieszkańców z ekspertami, dzielone nie tylko na zadania
miasto było również otwarte dotyczących rewitalizacji obsza- mające wypracować model ra
na sugestie spoza tych przed- ra kwartałów-wyjaśnia Sylwia chudła odcinka alei Wojska Pol-
stawionych. W trakcie trzylet- Cyza-Słomska. - Wiele tego ty- skiego, ale dla całego obszaru
nich konsultacji największe po- pu działań j est planowanych objętego projektem m.in. prze-
parcie zdobyła koncepcja ibędziedotyczyłointegracjispo- prowadzenie konkursu architek-
na której podstawie będzie re- łecznej również w  ramach pro- tonicznego, opracowanie doku-
alizowany konkurs architekta- jektu „Wstąp do śródmieścia”, mentacji projektowej, działania
niczny. Zdecydował głos więk- a planowany konkurs realizacyj- społeczne,
szóści, na tym m.in. polega par- ny włączy szerokie grono archi-
tycypacja społeczna. tektów i urbanistów w celu wy- Jaka przyszłość alei?

pracowanianajlepszychrozwią- W ramach inwestycji zostanie
Skorzystajmy zań szczegółowych dot. prze- przebudowana aleja Wojska Pol-
z doświadczeń innych kształcenia alei Wojska Polskie- skiego na oddnku od placu Zwy-
Kolejne pytanie dotyczy tego, go. cięstwa do placu Szarych Szere-
dlaczego nie skorzystano z wy- gów, zagospodarowane 3 pla-
pracowanych doświadczeń Ważni są eksperci ców przy alei Wojska Polskiego,
w  innych krajach (a nawet już Dlaczego mając do dyspozycji tj. placu Zgody, terenu u zbiegu
w  Polsce) w  zakresie partycypa- ogromne środki z UE miasto nie ulicy Ściegiennego i Królowej Ja-
cji społecznej - organizując kil- zdecydowało się zaprosić dwigi oraz terenu u zbiegu ulicy
kudniowe warsztaty (np. do współpracy wybitnych archi- Obrońców Stalingradu i al.Woj-
charette), w których uczestni- tektów/urbanistów, by wspólnie ska Polskiego. Zagospodarowa-
czą różni interesariusze (profe- znimiimieszkańcarnizainicjo- ne zostaną ulice sąsiednie do alei
sjonaliśd różnych branż i zwykli wać proces zmian na alei? War- Wojska Polskiego, tj. odcinek ul.
mieszkańcy, urzędnicy, przed- to wskazać, że władze Lublina (i Śląskiej bez przejazdu (od ul.
siębiorcy, itp.) i podczas których kilku innych polskich miast) za- Więckowskiego do drogi wew-
wypracowuje się wspólnie ak- prosiły do współpracy np. prof. nętrznej za budynkami Spół-
ceptowane przez wszystkich Jana Gehla - duńskiego arćhitek- dzielni Mieszkaniowej „Śród-
rozwiązanie? ta i urbanistę, który przywrócił mieście”) i odcinek ulicy Jagieł-

Magistrat odpowiada, że miasta pieszym. lońskiej (od al. Piastów do al.
do końca czerwca zostanie Urzędnicy odpowiadają, że Wojska Polskiego). •
b’tń?aityjiuńkf kbnśultacyjny podpisana w  efekcie przyznane- ©®

Proces rewitalizacji 
odbywa się 

na wielu 
płaszczyznach 

działań


