
 

    
 
 

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE  

Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEN”  

 W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR  

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 30.11.2012 r. 

1. Nazwa organizacji: 

Grupa Nieformalna „Plac Zabaw Generała Sowińskiego” 

 

2. Dane teleadresowe organizacji: 

Tymoteusz Dębski, ul. Sowińskiego 1a/ 28,  20-040 Lublin 

 

3. Koordynator zadania: 

Imię i nazwisko: Tymoteusz Dębski 

Numer telefonu:609 100 354 

Adres email: tymekd@gmail.com 
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4. Zespół realizujący zadanie.   Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: 

np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań i ich 

prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy. 

 Zespół 3 osobowy: 

Tymoteusz Dębski – kontakt z Fundacją Batorego, oraz Radą Dzielnicy, organizacja 

spotkań ,współprowadzenie spotkań, 

Marcin Pis – kontakt z radnymi miejskimi, współprowadzenie spotkań 

Krzysztof Gałczyński – przygotowanie materiałów informacyjnych, dystrybucja 

zaproszeń, współprowadzenie spotkań 

Ze  względu na małą liczbę głównych koordynatorów w samą akcję promocyjną 

włączyły się rodziny w/w 3. Osobowego zespołu. 

 

5. Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo objęte działaniami  akcji Masz 

Głos, Masz Wybór: 

Lublin, woj. Lubelskie 

 

6. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego 

działania -  proszę o wpisanie) 

Plac Zabaw Generała Sowińskiego 

 

7. Wybór  i rodzaj przestrzeni.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano 

wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło 

Państwa do wyboru tej przestrzeni?  Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem 

Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer itp.). 



 

    
 

Pod wpływem wieloletnich rozmów mieszkańców placu położonego między trzema 

dużymi blokami postanowiono zainicjować oficjalne konsultacje społeczności lokalnej 

zawiedzionej i w pewien sposób zdesperowanej brakiem i zainteresowania  brakiem i 

podejmowania przez Miasto działań inwestycyjnymi  w w/w przestrzeni. Konsultacje    

jeszcze bardziej ujawniły wspólną potrzebę działania na rzecz zmiany naszego 

otoczenia Plac zabaw po 50 latach istnienia w niezmienionej formie stał się eufemizując 

„mało atrakcyjny” nie tylko dla mieszkańców otaczających go bloków  ale dla wszystkich 

Lublinian odwiedzających to zabetonowane centralnie położone miejsce Miasta. Plac, na 

którym codziennie przebywali nasi dziadkowie, rodzice i dzieci przestał być miejscem 

integracji, umacniania więzi społecznych a stał się miejscem destruktywnie 

oddziałującym na naszą społeczność Poza sporadycznym malowaniem plac ten nie był 

ani modernizowany ani odnawiany (poza usuwaniem kolejnych zjedzonych zębem 

czasu urządzeń). Z racji tego że w pobliżu naszych bloków znajdują się trzy przedszkola 

nie posiadające placów zabaw oraz braku miejsc spacerowych w centrum Lublina 

wypoczynkiem na naszym terenie zainteresowana jest duża liczba mieszkańców 

Koziego Grodu.  

 

8. Współpraca z samorządem.  Czy samorząd aktywnie uczestniczył w realizacji 

zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana 

korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem 

) dotyczące współpracy?  Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do 

współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z 

mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem społecznej koncepcji 

zagospodarowania wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować 

radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę 

współpracy?  

Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte 

zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis. 



 

    
 

Od samego początku jesteśmy mocno wspierani w różny sposób przez lokalną społeczność. 

Pomocą merytoryczną służą nam członkowie Rady Dzielnicy Wieniawa, na terenie której 

mieszkamy. Wymienić tu należy w sposób szczególny p. Radną Martę Kurowską, która 

wskazała nam możliwość wzięcia udziału w Państwa akcji i zadaniu Wspólna przestrzeń. 

Wspierają nas także Radni Miasta Lublin, a przede wszystkim p. Radny Marcin Nowak, na 

którego aktywną pomoc możemy zawsze liczyć. Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie  

telefonicznym i mailowym. Nasza współpraca rozpoczęła się 21 marca 2012 r. kiedy to 

podjęliśmy decyzję o przedłożeniu wniosku z podpisami mieszkańców o rewitalizację placu 

zabaw w czasie konsultacji społecznych Rady Dzielnicy Wieniawa dotyczących wydatkowania 

środków z rezerwy celowej budżetu Miasta Lublin na rok 2012. na których był obecny 

Prezydent Miasta Lublin. Wniosek nasz wszedł pod obrady Rady Dzielnicy Wieniawa. 28 

marca 2012 r. odbyła się wizja lokalna naszego terenu przeprowadzona przez p. Martę 

Kurowską i Radnych Miasta w tym p. Marcina Nowaka.w obecności zainteresowanych 

mieszkańców. 10 kwietnia 2012 r. zaowocował spotkaniem w Radzie Dzielnicy z urzędnikiem 

Urzędu Miasta p. Ewą Koszałka w sprawie współpracy z Urzędem Miasta Lublin. 17 kwietnia 

w asyście p. Radnej Marty Kurowskiej i Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wieniawa p. Ziębą 

oraz p. Prezes Spółdzielni Ad REM odbyliśmy rozmowę z p. Prezesem ZNK (Zarząd 

Nieruchomości Komunalnych) Henrykiem Łackiem. 

 W wyniku zaś rozmów z Dyrektorem Wydziału Geodezji z w/w Radnymi Dzielnicy zostało 

ustalone, że Rada Dzielnicy zostanie potraktowana jak ZNK a więc bezpłatnie otrzyma 

warunki zabudowy. 

 Czerwiec był miesiącem akcji promocyjnej naszego udziału w programie Wspólna przestrzeń 

i przygotowywaniem się do I debaty i procesu partycypacji społecznej która miała miejsce 4 

lipca 2012 r. Dzięki współpracy z samorządem została nam nieodpłatnie udostępniona sala w 

I L.O. im. S. Staszica Pierwsze miesiące roku szkolnego to organizacja grup roboczych 

wyłonionych w I debacie i praca w tych grupach. 13 listopada 2012 r. to II debata, podczas 

której przedstawiliśmy wyniki zebranych ankiet i podsumowaliśmy wyniki prac grup 

roboczych – wypracowaną wizję wspólnego terenu. Przedstawiono wyłoniony w czasie tych 

prac projekt zagospodarowania placu. W obu debatach czynny udział, mimo nieraz kolizji 

terminów, brali Radni Dzielnicy Wieniawa i Radny Miasta. Na w/w spotkaniu Radny Miasta 

Lublina przedłożył nam do wglądu wniosek o dofinansowanie z budżetu Miasta naszych 

działań a Radna Dzielnicy Wieniawa obiecała, że w rezerwie celowej budżetu znajdą się 

fundusze na projekt wypracowany przez naszych współmieszkańców. 



 

    
 

Nasza grupa brała także udział w konsultacjach społecznych dla doliny Czechówki w dniach 

25 października 2012 r. i 15 listopada 2012 r. 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

9. Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli 

wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano 

np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców 

uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, 

przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.? 

Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie 

wersji elektronicznej  jako załącznik na adres: d.michalska@pzr.org.pl lub wersję 

drukowaną na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 

87-100 Toruń 87-100 Toruń. 

 

Przygotowaliśmy 200 ankiet, które rozprowadziliśmy do skrzynek na listy wszystkich 

mieszkańców. Następnie na drzwiach od klatek umieściliśmy 20 plakatów  z 

informacją o korespondencji, o celowości jej zbierania i pierwszym spotkaniu.  

Ankietę oraz dokładne statystyczne jej opracowanie przesyłamy w załączeniu. 

Mieszkańcy wrzucali wypełnione ankiety do urny ustawionej w popularnym zieleniaku 

pod naszym blokiem. 

Otrzymaliśmy ankiet od 42 osób.  

 

Podsumowanie: 

 

średni wiek - 46 lat, najmłodszy uczestnik 10 lat, najstarszy 83 

 

mężczyźni - 13; kobiety - 29 

Zastosowaliśmy również bezpośredni wywiad z mieszkańcami oraz obserwację 

przestrzeni.  

Rozprowadziliśmy mapy na których mieszkańcy rysowali swoje wizje 

zagospodarowania terenu. 
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W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach,  

mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice 

umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach? 

Plakaty na drzwiach od klatek schodowych 

Ankiety rozprowadzone do skrzynek na listy 

Urna na ankiety w popularnym i często odwiedzanym przez mieszkańców sklepie pod 

blokiem 

 

10.  Współpraca z mieszkańcami nad przygotowaniem koncepcji 

zagospodarowania wybranej przestrzeni. Proszę prz 

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło około 30 osób w wieku od 5 do 83 r.ż. Przeważali 

mężczyźni. W drugim spotkaniu uczestniczyło około 20 osób, w podobnym przedziale 

wiekowym, głównie kobiety. Wybrano 3 grupy, dwie czteroosobowe i jedną 

pięcioosobową. Grupy były zróżnicowane wiekowo. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, a 

najstarszy 83 



 

    
 

11. edstawić w punktach oraz  opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować 

społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, 

powołanie i praca Grupy Reprezentatywnej.   

Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte 

zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis. 

 

 W pierwszym spotkaniu uczestniczyło około 30 osób w wieku od 5 do 83 r.ż. 

Przeważali mężczyźni. W drugim spotkaniu uczestniczyło około 20 osób, w podobnym 

przedziale wiekowym, głównie kobiety. Wybrano 3 grupy, dwie czteroosobowe i jedną 

pięcioosobową. Grupy były zróżnicowane wiekowo. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, a 

najstarszy 83 

1.Przez długi czas były to najpierw luźne rozmowy z mieszkańcami 

korzystającymi z palcu między trzema blokami. Coraz bardziej przybierały one 

formę wspólnej idei i pragnienia działania.  

2.Wyłoniono tych trzech którzy cechują się największym samozaparciem, 

zaangażowaniem społecznym i dla których trudności stanowią wyzwanie a nie 

powód do zniechęcenia się i zaprzestania działań na rzecz innych.  

3.Cały czas jaki dzielił mieszkańców od debat był czasem intensywnej pracy 

Grupy i ich rodzin nad uświadamianiem mieszkańców o celowości, wartości oraz 

sensowności wspólnej akcji. Pracy nad przełamaniem bierności i apatii. Pracą 

nad wykorzenieniem myślenia, że sami nic nie możemy jeśli Miasto, Państwo 

nam nie da. Pragnęliśmy pokazać, uświadomić jak dużo można ile można i co  

można zrobić wspólnie. Jak dużo od nas samych zależy. 

4. Zebraliśmy podpisy mieszkańców pod wnioskiem o rewitalizację placu zabaw. 

Wniosek ten przedstawiony 21 marca 2012 r na Radzie Dzielnicy Wieniawa z 

udziałem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka zyskał największe 



 

    
 

społeczne poparcie (pod naszym wnioskiem było najwięcej podpisów). 

            5. 4 lipca 2012 r. I debata. Dzięki współpracy z samorządem została nam nieodpłatnie 

udostępniona sala w I L.O. im. S. Staszica Podczas pierwszego spotkania poinformowaliśmy 

mieszkańców o jego celu, naszych wizjach, porozmawialiśmy o ich przemyśleniach, 

zachęcaliśmy do zaangażowania w społeczność lokalną oraz wybraliśmy trzy grupy 

reprezentatywne z osób, które aktywnie chciały zaangażować się w działanie. 

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło około 30 osób w wieku od 5 do 83 r.ż. 

Przeważali mężczyźni. W drugim spotkaniu uczestniczyło około 20 osób, w podobnym 

przedziale wiekowym, głównie kobiety. Wybrano 3 grupy, dwie czteroosobowe i jedną 

pięcioosobową. Grupy były zróżnicowane wiekowo. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, a 

najstarszy 83 

6 Wrzesień , październik to organizacja grup roboczych wyłonionych w I debacie i praca w tych 

grupach (analiza ankiet, wspólna koncepcja placu). 

Praca konfliktowa, mozolna, trudna ale satysfakcjonująca, owocna, przynosząca poza 

projektami zmianę myślenia, entuzjazm i zadzierzgnięcie relacji przyjacielskich, solidarnych, 

sympatii oraz uwrażliwienia na potrzeby sąsiadów  

7. 13 listopada 2012 r. to II debata, podczas której przedstawiliśmy wyniki zebranych ankiet i 

podsumowaliśmy wyniki prac grup roboczych – wypracowaną wizję wspólnego terenu. 

Przedstawiono wyłoniony w czasie tych prac projekt zagospodarowania placu 

Zapowiedzieliśmy kolejną akcję, w której do skrzynek na listy zostaną wrzucone trzy 

najlepsze projekty zagospodarowania terenu, z których każdy będzie mógł wybrać ta 

jego zdaniem najlepszą, a także przeprowadzić jej modyfikację. 

8. W prace grupowe i w debatach uczestniczyły wszystkie grupy wiekowe. Od dzieci 

(Lat 5  do seniorów lat 83).  

9. !!!!! Mieszkańcy w czasie debat widząc entuzjazm Radnych i prawdziwe „wejście” 

Radnych w ich bolączki i trudności oraz widząc konkretne ich rozwiązania stwierdzali 

że ta postawa przywraca im wiarę w społeczeństwo obywatelskie.  

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W 

jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Reprezentatywnej (ile osób 

liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, 

młodzież? 

 W pierwszym spotkaniu uczestniczyło około 30 osób w wieku od 5 do 83 r.ż. 

Przeważali mężczyźni. W drugim spotkaniu uczestniczyło około 20 osób, w podobnym 

przedziale wiekowym, głównie kobiety. Wybrano 3 grupy, dwie czteroosobowe i jedną 

pięcioosobową. Grupy były zróżnicowane wiekowo. Najmłodszy uczestnik miał 5 lat, a 

najstarszy 83 

 

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę 

o podkreślenie poniższych stwierdzeń. 



 

    
 

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam 

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie). 

 

 

 

 

12. Rezultaty. Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które 

udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. 

Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na  

jakie działania itp.  

 

 społeczna koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej; -

zaznajomienie mieszkańców z akcją, naszą grupą i jej logiem, stworzenie wspólnej 

koncepcji nowego placu zabaw,  wypracowanie postaw społecznych u mieszkańców, 

ich zaangażowania 

 wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację części 

zaplanowanych działań; - włączenie naszego projektu do zadań finansowanych ze 

środków rezerwy celowej dla dzielnic, przegłosowanie na sesji rady miejskiej tego 

projektu,  

 zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, 

budżetu gminy; obietnica  rezerwacji 40 tys. zł na projekt z przyszłego budżetu 

miasta 

umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu; _> obietnica z ZNK  możliwości 

uzyskania takiej umowy. 

przekazanie podsumowanie/raportu do urzędu gminy 

inne (jakie?) 

 



 

    
 

13. Promocja działań.  W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach 

lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale 

społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne 

(jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie 

patronatu? 

Plakaty 

Ankiety 

Google+ 

Marketing szeptany- rozmowy na placu zabaw z mieszkańcami 

Artykuł w miejskim serwisie internetowym 

 

 

 

14. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami 

nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji 

oraz  krótki opis na czym polegała współpraca?  

Niestety nie ale pracujemy nad tym.  

 

15. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania w 

ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór? 



 

    
 

Wzbudzenie w sąsiadach postaw społecznych i obywatelskich Entuzjazm i przełamanie 

bierności szczególnie wśród młodych i dzieci, którzy deklarowali swoją pomoc, również 

fizyczną w odbudowie placu. Przełamywanie oporu do działania u osób starszych i 

umocnienie w nich przekonania, ,że ich opinie są ważne, uwzględniane przez młodych. , 

potrzebne, że można czerpać z ich doświadczenia. 

Zaangażowanie w akcję mieszkańców oraz radnych dzielnicy Wieniawa oraz radnego 

miejskiego 

Obietnica przyznania przez Prezydenta finansowania projektu naszego placu. 

Zobaczenie tego, że takie małe akcje jak nasza jest równie ważna w skali całego kraju 

jak i inne znaczne i większe. 

  

16.  Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla Państwa najtrudniejsza? 

Dlaczego? 

Przeprowadzanie spotkań z mieszkańcami, oraz przekonanie ich, że szanujemy opinie 

wszystkich i są one jednakowo ważne. Zainicjowanie ich konkretnego zaangażowania w 

duży projekt, w prace wymagające organizacyjnie poświęcenia dużo czasu.  Walka z 

inercją, z silnie zakorzenionym poczuciem bezsilności, godzenia się z tym co jest złe bo i 

tak „nic nie możemy”, „nic od nas nie zależy” a ci w Radach, Urzędach to tylko złotouści, 

którzy i tak nic nie robią. 

 

17. Załączniki. Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały 

dotyczące realizacji projektu: artykuły prasowe, fotografie, szkice  koncepcji 

zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej 

(spakowane np. w programie WinRar)  na adres d.michlska@pzr.org.pl lub 

drukowanej na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 

87-100 Toruń.  

 

18.  Dodatkowe informacje:  



 

    
 

- (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak,  proszę o opis, 

jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować? 

- czy realizowali Państwo jesienne zadania: Urząd na Piątkę, Co się będzie  działo w 

naszej gminie? Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników? 

Mimo widzialnej potrzeby takich działań i ich słuszności i pomimo chęci nie daliśmy rady, 

z powodu obowiązków ich zrealizować. 

 


