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Raport opracowano z wykorzystaniem informacji wygenerowanych w dniu 17 marca 2022 r. 

przez https://bo.kolobrzeg.pl/konsultacje-spoleczne. 

1 CEL PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 
Prezydent Miasta Kołobrzeg przygotowuje się do przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-
architektonicznego, realizacyjnego na zagospodarowanie Skweru Pionierów. Dla wielu 
kołobrzeżan jest to bardzo ważna przestrzeń w mieście. Dlatego uznano, że przed 
przystąpieniem do opracowania regulaminu konkursu należy poznać opinie oraz oczekiwania 
mieszkańców. 

2 TERMIN 

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 1 marca 2022 r. do 14 marca 2022 r. 

3 SPOSÓB PROWADZENIA KONSULTACJI 

3.1 Zawiadomienie o konsultacjach 

O zamiarze, formie i terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych mieszkańcy 

Kołobrzegu oraz wszyscy zainteresowani zostali poinformowani poprzez publikację 

obwieszczenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 lutego 2022 r. w BIP-ie Urzędu Miasta 

Kołobrzeg oraz na stronie www.bo.kolobrzeg.pl. 

 

 
Zdjęcie 1 Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kołobrzeg zakładka Konsultacje Społeczne 

  

http://www.bo.kolobrzeg.pl/
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Informacje o prowadzeniu przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg konsultacji społecznych 

dotyczących zagospodarowania Skweru Pionierów były również rozpowszechniane poprzez 

kołobrzeskie media: telewizję Kablową Kołobrzeg, www.informacje.kolobrzeg.pl oraz  

ich fanpage, Radio Kołobrzeg, https://okkolobrzeg.pl/ i jego fanpage, 

https://gazetakolobrzeska.pl/ i jej fanpage, https://e-kg.pl/ i jego fanpage, fanpage 

https://kolobrzeg.naszemiasto.pl/ oraz bezpłatny informator miejski „Ratuszowa 13” Nr 2  

z 2022 r. 

Ponadto informacje o spotkaniu konsultacyjnym zostały zamieszczone na fanpage Anny 

Mieczkowskiej – Prezydenta Miasta Kołobrzeg i fanpage BO masz wpływ na Kołobrzeg.  

 

 
Zdjęcie 2 Zaproszenie na Kwieciste Konsultacje na fanpage Anny Mieczkowskiej  

Mieszkańcy zostali zaproszeni na „Kwieciste Konsultacje” poprzez specjalny plakat. 

Wydrukowano 200 sztuk plakatu. Został on rozklejony na tablicach ogłoszeń, słupach 

ogłoszeniowych oraz wiatach przystankowych komunikacji miejskiej. W wersji elektronicznej 

pojawiał się od 28 lutego 2022 r. na stronie https://i-kolobrzeg.pl. Ponadto został przekazany 

do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych w celu rozpropagowania informacji wśród 

dzieci i młodzieży. 

  

http://www.informacje.kolobrzeg.pl/
https://okkolobrzeg.pl/
https://gazetakolobrzeska.pl/
https://e-kg.pl/
https://kolobrzeg.naszemiasto.pl/
https://i-kolobrzeg.pl/
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Zdjęcie 3 Plakat reklamujący Kwieciste Konsultacje na Skwerze Pionierów 

Dodatkowo Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprosiła drogą mailową do udziału w spotkaniu 

konsultacyjnym radnych Rady Miasta Kołobrzeg, członków Zespołu zadaniowego  

ds. estetyzacji miasta, Komitetu Rewitalizacji, Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej, Regionalnego 

Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego, Klubu Pioniera oraz Projekt Kołobrzeg. 

3.2 Metody konsultacji 

W ramach konsultacji zaplanowano następujące możliwości zebrania opinii: 

1. spotkanie konsultacyjne na Skwerze Pionierów w dniu 6 marca 2022 r. w godzinach  
15.00 – 17.00,  

2. badanie ankietowe za pomocą formularza ankiety, którą należało wypełnić i złożyć  
w wersji papierowej w siedzibie urzędu – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
j.pawlak@um.kolobrzeg.pl, 

3. badanie ankietowe za pomocą elektronicznego formularza na stronie 
https://www.bo.kolobrzeg.pl, 

4. przesłanie opinii i uwag na adres Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13,  
78-100 Kołobrzeg lub na adres e-mail: j.pawlak@um.kolobrzeg.pl. 

mailto:j.pawlak@um.kolobrzeg.pl
mailto:j.pawlak@um.kolobrzeg.pl
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4 PRZEBIEG KONSULTACJI 

4.1 Spotkanie konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne na Skwerze Pionierów było zorganizowane jako wiosenny event  

pod nazwą „Kwieciste Konsultacje”. W ramach wydarzenia zaplanowano zabawy  

z animatorem dla dzieci, oprawę muzyczną DJ MAXXX-a, możliwość porozmawiania  

z urzędnikami i uzyskania informacji o budżecie obywatelskim, karcie mieszkańca, segregacji 

odpadów, dotacji na piece oraz o wpisie do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

 
Zdjęcie 4 Kwieciste Konsultacje 6 marca 2022 r. autor zdjęcia Joanna Pawlak 

 

Ponadto zorganizowano konkurs pod nazwą „Rabata Konsultacyjna”, w którym zaplanowano 

nagrody: hulajnogę elektryczną oraz 3 plecaki. 

Konkurs pn. „Rabata Konsultacyjna” miał zachęcić mieszkańców do wypełnienia ankiety. 

Regulamin konkursu został umieszczony na stronie https://i-kolobrzeg.pl oraz przesłany  

do szkół podstawowych oraz przedszkoli. Żeby wziąć udział w konkursie oraz losowaniu 

nagród, należało przygotować papierowego kwiatka oraz wypełnić ankietę (warunek łączny). 

Po oddaniu wypełnionej ankiety, kwiatek na stoisku konsultacyjnym był numerowany  

i doklejony do patyczka.  

https://i-kolobrzeg.pl/
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Zdjęcie 5 Stoisko Konsultacyjne autor zdjęcia Joanna Pawlak 

Uczestnik otrzymywał na stoisku potwierdzenie nadania identyfikatora i mógł zasadzić 

swojego kwiatka na Rabacie Konsultacyjnej. 

 
Zdjęcie 6 Wzór potwierdzenia nadania identyfikatora, który otrzymywał każdy uczestnik konkursu 

Po zakończeniu zbierania ankiet w czasie spotkania, Pani Wiosna wylosowała z rabaty  

4 kwiatki. Osoby posiadające identyfikatory z numerem napisanym na kwiatkach otrzymały nagrody. 
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Zdjęcie 7 Sadzenie kwiatków na Rabacie Konsultacyjnej autor zdjęcia Joanna Pawlak 

 
Zdjęcie 8 Rabata Konsultacyjna autor zdjęcia Joanna Pawlak 

Podczas spotkania konsultacyjnego zebrano 195 ankiet. 
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4.2 Badania ankietowe 

W celu zbadania opinii i oczekiwań mieszkańców, dotyczących zagospodarowania Skweru 
Pionierów przygotowano ankietę, której elektroniczna wersja edytowalna została umieszczona 
w Biuletynie Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Kołobrzeg, w zakładce Konsultacje 
Społeczne. Ponadto ankieta została umieszczona w formie elektronicznego formularza  
na stronie https://www.bo.kolobrzeg.pl. Zawierała ona 8 pytań merytorycznych (6 wyboru  
i 2 otwarte) oraz 3 dotyczące osoby ankietowanej: 

1. Czy Skwer Pionierów jest dla Pani/Pana ważnym miejscem? 

2. Jaki element obecnego zagospodarowania skweru Pani/Pan lubi (można zaznaczyć 

więcej niż jeden)? 

3. Jaki element zagospodarowania skweru według Pani/Pana należy poprawić? 

4. W przypadku zaznaczenia jakiegoś elementu w pytaniu nr 3, prosimy o opisanie  

w jaki sposób należy go poprawić: 

5. Jakie funkcje powinien pełnić Skwer Pionierów (można zaznaczyć więcej niż jedną)? 

6. Czy należy uzupełnić istniejące zagospodarowanie terenu o nowe elementy/obiekty? 

7. W przypadku odpowiedzi „Tak” na powyższe pytanie proszę napisać co powinno się  

na Skwerze Pionierów pojawić? 

8. Czy według Pani/Pana ul. Sybiraków oraz ul. ppor. E. Łopuskiego na odcinkach 

przylegających do Skweru Pionierów powinny być strefą uspokojonego ruchu? 

9. Czy jest Pani/Pan mieszkanką/mieszkańcem Kołobrzegu? 

10. Płeć? 

11. Wiek? 

 
Zdjęcie 9 Strona https://bo.kolobrzeg.pl/konsultacje-spoleczne przez którą prowadzono badania ankietowe 

W sumie otrzymaliśmy 250 wypełnionych ankiet, z czego poprzez formularz elektroniczny  

na stronie https://www.bo.kolobrzeg.pl wypełniono 55 ankiet. 

https://www.bo.kolobrzeg.pl/
https://bo.kolobrzeg.pl/konsultacje-spoleczne
https://www.bo.kolobrzeg.pl/
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4.3 Opinie i uwagi 

Istniała również możliwość przesłania opinii i uwag na adres Urzędu Miasta Kołobrzeg  

lub poprzez e-mail: j.pawlak@um.kolobrzeg.pl. 

W Biurze Podawczym Urzędu Miasta Kołobrzeg w dniu 7 marca 2022 r. złożono jedno 

anonimowe pismo. Zgodnie z propozycją „mieszkanki miasta” należy rozważyć rekonstrukcję 

Skweru Pionierów do wyglądu z czasów przedwojennych. Uważa ona, że zamiast kolejnego 

parku z muszlą koncertową, należy wzbogacić zabudowę miejską w centrum miasta. Mogą  

to być kamienice mieszkaniowe wzdłuż ul. Armii Krajowej, Sybiraków, Łopuskiego, gdzie 

parterowe kondygnacje  stanowiłyby lokale na działalność gospodarczą (sklepy, usługi, banki) 

oraz kulturalną (galerie, czytelnie itp.) A także kluby, gdzie młodzież mogłaby spędzać czas  

na kanapach, pijąc herbatę, czytając prasę, książki i dyskutując. Zachęcam, aby zapoznać  

się z podobnymi rozwiązaniami na starówce w Bydgoszczy, wyjątkowo pięknej i funkcjonalnej, 

tętniącej życiem do późna, także po godzinie 18….To także miejsce znakomicie integrujące 

mieszkańców miasta i służące wzmożeniu poczucia wspólnotowości, które w naszym mieście 

jest nikłe, bardzie elitarne środowiskowo, zawodowo, korporacyjne. Myślę, że nie byłoby 

problemem dla kołobrzeskich deweloperów przystąpienie do takiego projektu…. 

Poprzez pocztę elektroniczną wpłynęły dwie propozycje, obie podpisane. 

Pan lat 87 zaproponował, żeby na bocznej ścianie sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej Nr 3, którą widać z całego Skweru Pionierów, wykonać podświetlony mural, 

promujący nasze miasto. Jego zdaniem podniesie to estetykę wizualną placu. 

Pani zaproponowała, żeby Skwer Pionierów zagospodarować na wzór Placu Gwiazd  

w Międzyzdrojach. Podała również link, gdzie można obejrzeć wspomniany przez nią wzorzec: 

https://miedzyzdroje.pl/strona/otwarcie-palcu-gwiazd. 

  

mailto:j.pawlak@um.kolobrzeg.pl
https://miedzyzdroje.pl/strona/otwarcie-palcu-gwiazd
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5 WYNIKI KONSULTACJI 

Wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety prezentują się następująco. 

1.  

Skwer Pionierów jest dla mieszkańców miasta ważnym miejscem (98% ankietowanych). 

2.  

Wśród elementów obecnego zagospodarowania skweru najbardziej lubiana jest fontanna. 

Zaznaczyły ją aż 192 osoby na 250 oddanych głosów. Na kolejnych miejscach uplasowały  

się drzewa (178) oraz plac jako miejsce spotkań i organizacji imprez (177). Mieszkańcom 

podobają się również nasadzenia m.in. rabaty kwiatowe (147). Natomiast mniej niż 10% 

oddanych głosów otrzymał Pomnik Piłsudskiego, Dęby Pamięci oraz pawilony handlowo-

gastronomiczne. Dodatkowo mieszkańcy dopisali, że lubią alejkę kolekcjonerską, jarmarki, 

gołębie, obelisk Pionierów oraz zapiekanki. 

3.  
Wśród elementów zagospodarowania skweru, które należy poprawić mieszkańcy najczęściej 

wskazywali nasadzenia - 31 %, elementy małej architektury (np. ławki, śmietniki, donice) - 19 

%, nawierzchnie i zadrzewienia po 15 %. 

4.  
Aż 72 % ankietowanych podzieliło się sugestiami jak należy poprawić zagospodarowanie 

skweru. Dotyczyły one wszystkich elementów wymienionych w pytaniu 3. Najczęściej 

mieszkańcy wskazywali, że należy poprawić nawierzchnie, nasadzenia i zieleń, elementy 

małej architektury. Propozycje mieszkańców prezentujemy poniżej w grupach tematycznych.  

Zieleń (nasadzenia i zadrzewienia) 

WIĘCEJ ZIELENI, Łąka kwiatowa, więcej rabat kwiatowych, Ciekawe Rośliny, kolorowe 

kwiaty i krzewy, więcej trawnika, , DONICE Z KWIATAMI, 

więcej kwiatów sezonowych, WIĘCEJ , przywrócić rododendrony, 

zadrzewienia uporządkować – przycinać gałęzie, SIAĆ NAGIETKI, drzewo miłości, 
, więcej drzew dekoracyjnych ciekawie przyciętych, więcej koloru, 

rzeźby z drzew i krzewów, NOWOCZESNE NASADZENIA – TRAWY, magnolie, różne 
gatunki, rabata z budlejami i innymi roślinami, które są azylem dla motyli  

ze strefą edukacyjną z tablicami, przywrócić róże, bindaż z wisterii, glicynii, WIĘCEJ 

CEBUL TYPU TULIPANY 

Nawierzchnie i przebieg ciągów komunikacyjnych  

Było bardzo dużo opinii typu: , LEPSZEJ JAKOŚCI 

NAWIERZCHNIE, estetyczne, ciekawe, poprawić nawierzchnie, mniej betonu, gładkie 

nawierzchnie, by można było jeździć na rolkach, kostka z naturalnego kamienia, 

wyremontować nawierzchnie, Wyrównać Nawierzchnie, poprawić nawierzchnię przy 

fontannie, zlikwidować polbruk, USUNĄĆ KOCIE ŁBY, 

nawierzchnia jest niebezpieczna i nierówna, wyrównać chodnik, NOWE 

NAWIERZCHNIE, odbrukować okolice drzew. Ponadto wskazano, że potrzebna jest 

weryfikacja i korekta przebiegu ciągów komunikacyjnych, są to losowe przedepty, które 

nie pasują do reprezentacyjnego Placu 18 Marca, skwer zaprojektować od nowa  
z uwzględnieniem wyłącznie wartościowych drzew, plac otwarty na zabytkowy 

budynek szkoły, Należy Pomyśleć O Zmianie Układu Komunikacyjnego Wokół Placu,  

W Tym Zamknięciu Ul. Sybiraków (Tylko Służby), PLAC 18 MARCA I SKWER 

PIONIERÓW POWINNY STANOWIĆ JEDNĄ CAŁOŚĆ. 
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Elementy małej architektury (w tym fontanna) 

Nowoczesne ławki, ozdobne, stabilne śmietniki, stojaki na rowery, pomalowane i sprawne 

ławki, nowe ławki i śmietniki, zwiększyć ilość, CIEKAWE FORMY, odmalować ławki, sprzęt  

do ćwiczeń, czyste ławki, , unowocześnienie małej 

architektury nawiązując do strategii promocji miasta, , dostawić 

więcej ławek, , poprawa, czysta fontanna, ławki bardziej zadbane, 

wygodniejsze ławki, więcej koszy na śmieci, odnowienie i doświetlenie fontanny, zmiana 

wyglądu małej architektury, spójność małej architektury, Wybór Stylu W Nawiązaniu  

Do Przeznaczenia Placu, czysta woda w fontannie, ŁAWKI BEZ PTASICH ODCHODÓW, 

CIEKAWE ARCHITEKTONICZNIE, więcej miejsc do siedzenia 

Istniejąca zabudowa handlowo-gastronomiczna 

Poprawa wizerunku pawilonu oraz obiektów handlowych, pawilony warzywnicze 

powinny być usunięte z chodnika wzdłuż ul. ppor. E. Łopuskiego, pawilony 

gastronomiczne powinny być rozmieszczone w strefach dobrego nasłonecznienia, jednolite  

i zaprojektowane w wyniku konkursu, przenieść w inne miejsce budynki/warzywniaki 

bo szpecą i na skwerze otworzyć lokal z patiem i np. kino sezonowe pod chmurką, żeby 

rozładować częściowo oblężenie nad morzem, zlikwidować, za mało punktów 

gastronomicznych 

Pomniki oraz miejsca pamięci 

Poprawić, przebudowa pomnika, odnowić, podkreślić w odpowiedni sposób roślinnością, 

usunąć dęby pamięci, 

Inne 

Atrakcyjne oświetlenie, SCENA, cykliczne organizowanie imprez i spotkań z różnych 

okazji oraz w ramach inicjatyw do wykorzystania przez NGO i jednostki, w niektórych 

miejscach miękkie nawierzchnie do ćwiczeń np. gumowe, żeby można było przyjść na kawę 

i lody oraz wypocząć, miejsca relaksu i wypoczynku, miejsce zabaw, częściej czynne 

WC, zakaz karmienia ptaków, bo ławki są brudne, WIĘCEJ LEKKICH IMPREZ TJ. TEATR 

ULICZNY TO SKUPIA PUBLICZNOŚĆ I OŻYWIA MIEJSCE, zabudowa drewniana, 

dodatkowe oświetlenie, miejsce bardziej przyjazne dla środowiska, GRY, ZABAWA, 

MUZYKA, garaż podziemny pod całym skwerem, dozowniki z jedzeniem dla ptaków, plac 

zabaw, DOBRE OŚWIETLENIE, podzielić na strefy tematyczne, stworzenie miejsca 

wypoczynku na pikniki, koce, leżaki, hamaki, strefa ciszy, plac do jogi 

5.  
Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że plac powinien pełnić funkcję Miejsca 

spotkań, odpoczynku i rekreacji (90 %). Ważna dla mieszkańców jest również funkcja enklawy 

zieleni (63 %) oraz miejsce usług kultury (44 %). Funkcje miejsca upamiętnienia osób  

i wydarzeń historycznych oraz handlu i usług gastronomicznych wskazało około 20 % 

ankietowanych. 

Wśród propozycji innych funkcji mieszkańcy wskazali plac zabaw, w tym dla seniorów (duże 

huśtawki, szachy figuralne, kręgle) koncerty kameralne, miejsca do ćwiczeń, stworzenie 

fontanny multimedialnej czy wirtualnych drzwi do innych miejsc na świecie online z obrazem 

zwrotnym. 

6.  
Prawie połowa ankietowanych (48 %) uznała, że istniejące zagospodarowanie terenu należy 

uzupełnić o nowe elementy/obiekty. Przeciwnego zdania jest 31 % badanych. 
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7.  
Wśród elementów, o które należy uzupełnić obecne zagospodarowanie Skweru Pionierów 

mieszkańcy bardzo często wymieniali to, co pojawiło się w punkcie 4. M.in. zieleń, ławki, place 

zabaw, przyrządy gimnastyczne, kosze na śmieci itp.  

Wśród nowych elementów wymieniono muszlę koncertową, publiczne lodowisko, wystawy  

ku pamięci żołnierzy walczących o Kołobrzeg,  ogród zimowy, ALEJĘ 

FOODTRUCKÓW, „Kołobrzeg z Ukrainą” jakiś pomnik ku ich pamięci, lampiony nocne, 

urozmaicenie wysokości terenu skweru wyniesienia/wgłębienia, zabudowę 

gastronomiczną, umożliwiającą przebywanie przy złych warunkach pogodowych, 

parking podziemny pod placem, ORANŻERIA, 

, miejsce związane z kulturą Kołobrzegu, punkt 

informacyjny, wodny plac zabaw jak w Pabianicach Lewityn. 

8. 
62 % ankietowanych uważa, że ul. Sybiraków oraz ul. ppor. E. Łopuskiego na odcinkach 

przylegających do Skweru Pionierów powinny stanowić strefę uspokojonego ruchu. 26 % było 

odmiennego zdania. 

6. CHARAKTERYSTYKA GŁOSUJĄCYCH 

Większość osób, które wzięły udział w konsultacjach była mieszkańcami miasta – 96 %. 
Przeważały kobiety, stanowiły one 73 % ankietowanych.  
Najbardziej aktywną grupą wiekową były osoby w wieku produkcyjnym tj. od 26 do 60 lat  
– 73 %. Młodzież oraz seniorzy stanowili po ok. 12 % ankietowanych. 
 

. 
Rysunek 1 Wykres pokazujący strukturę wiekową grupy ankietowanej. 

Wiek

poniżej 18 18-25 26-60 powyżej 60


