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MIEJSCE NA TWOJE POMYSŁY
Środa, 06.03.2013, 18:00
sala posiedzeń Rady Miejskiej w ratuszu, Frankfurt nad Odrą
Zintegrowany plan rozwoju miasta w polsko-niemieckim dwumieście Frankfurt
nad Odrą – Słubice: wspólny projekt stowarzyszenia Słubfurt, Zarządu
Dzielnicy i miasta Frankfurt nad Odrą.
W środę, 6 marca 2013 roku w Sali posiedzeń Rady Miejskiej we frankfurckim
ratuszu odbędzie się specjalne posiedzenie „Parlamentu Słubfurckiego”.
Spotyka się on zawsze wtedy, gdy należy omówić istotne kwestie rotyczące
dalszego rozwoju wspólnej przestrzeni miejskiej Słubfurtu. Tym razem chodzi o
rodzaj politycznej gry z podziałem na role, do której zaproszeni zostali wszyscy
mieszkańcy ze Słubic i Frankfurtu.
Temat najbliższych obrad dotyczyć będzie społecznego zagospodarowania wolnego
kwartału znajdującego się pośrodku naszego miasta przy ul. Słubickiej, w bezpośredniej
bliskości mostu. Wspólnym celem projektu jest znalezienie partnerów i wypracowanie idei,
które do momentu stworzenia docelowego planu lub zabudowania tego areału posłużą jako
platforma do jego tymczasowego zagospodarowania i wykorzystania poprzez obywatelskie
inicjatywy.
Boisko do siatkówki, rabata kwiatowa czy scena na wolnym powietrzu – jak chcemy
zagospodarować i ożywić ten teren? Wspólnie z wszystkimi zainteresowanymi
mieszkańcami pragniemy wypracować pomysły, by następnie wcielić je w życie. 31 maja, w
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Europejski Dzień Sąsiada bezpośrednio na tym niezagospodarowanym terenie chcemy
przedstawić rezultaty wspólnej pracy. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wydanie Słubfurckiej
Gazety „PROFIL”.
Do tej pory do udziału w projekcie zgłosili się:
Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, Słubicki Miejski Ośrodek Kultury, stowarzyszenie
Słubfurt e.V., miasto Frankfurt nad Odrą / Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, PolskoNiemiecka Akademia Seniorów, Stowarzyszenie Wichern Diakonie Frankfurt (Oder),
stowarzyszenie Demokracja i Integracja w Brandenburgi, RAA Brandenburgia Nl. Frankfurt
nad Odrą, Sieć migracyjna THINK, Zarząd Dzielnicy Frankfurt (Oder), Forum Obywatelskie
Śródmieście, Spółdzielnia Mieszkaniowa WohnBau, Przedszkole Eurokita, Gospodarka
Mieszkaniowa Frankfurt nad Odrą sp. z o.o., Rada Seniorów Frankfurt nad Odrą, MIKADO
Wielopokoleniowy Dom Kultury, Stowarzyszenie z dziećmi dla dzieci, Studierendenmeile
e.V., Parlament studencki Europejskiego Uniwersytetu VIADRINA, Verbuendungshaus fforst
Projekt wspierany jest finansowo przez Brandenburską Centralę Kształcenia Politycznego
oraz program „Miasto socjalne”.

Geneza
Duża wolna przestrzeń, powstała przez wyburzenie dotychczasowej tkanki budowlanej po
obu stronach przyczółku mostu zostanie urządzona za sprawą obywatelskiego projektu. Po
latach oczekiwania i płonnych nadziei na inwestora plac nadal pozostaje pusty. Do momentu
powstania docelowego planu lub zabudowania areału miejsce to posłuży jako platforma
obywatelskiego zaangażowania i stworzenia tymczasowego zagospodarowania terenu i
wykorzystania na potrzeby społecznych inicjatyw.
Projekt ma przede wszystkim ożywić zainteresowanie mieszkańców kwestiami
urbanistycznymi, jak również doprowadzić do dyskusji i akceptacji dla procesów rozwoju
miasta. Teren położony tuż przy moście, w sercu miasta jest intensywnie uczęszczany
zarówno przez mieszkańców jak i turystów, ważny z punktu widzenia zagospodarowania
przestrzennego oraz obciążony emocjonalnie ze względu na historyczne uwarunkowania.
Z perspektywy mieszkańców przyległych budynków jak i lokalnych działaczy dwumiasta
niezwykle ważne jest stworzenie przemyślanej koncepcji wykorzystania tej przestrzeni i
podkreślenie jej urbanistycznego znaczenia, co miało swoje odzwierciedlenie w licznych
zapytaniach kierowanych do Urzędu Miejskiego we Frankfurcie, radnych Rady Miejskiej,
zarządu dzielnicy, na forach obywatelskich i w mediach, a dotyczących przyszłego wizerunku
tej przestrzeni.
Niniejsze miejsce publiczne jest pozbawione barier architektonicznych, osiągalne środkami
komunikacji publicznej, dostępne zatem młodym i starszym, zarówno pełno- jaki i
niepełnosprawnym słubiczanom i frankfurtczykom.
W celu nadania tej przestrzeni tymczasowej użytecznej funkcji w roku 2012 przeprowadzono
referenda na forum dzielnicy (gremium mieszkańców) oraz podczas święta miejskiego
(Święto mostu). Wyniki te były następnie podstawą do rozmyślań podczas fachowych,
międzyresortowych warsztatów z udziałem urbanistów, polityków, najemców, mieszkańców,
studentów i artystów, które miały miejsce w sierpniu 2012 r. Co do jednego wszyscy byli
zgodni: plac powinien stać się miejscem spotkań, aktywnego wypoczynku, umożliwiający
odpoczynek, rozmowę czy uprawianie sportu. Przykładowymi zastosowaniami były: plac do
gry w boule, ogród sztuk, boisko do siatkówki plażowej, urządzenia sportowe dla różnych
grup wiekowych, łąka, scena, polsko-niemieckie forum sztuki, by wymienić najważniejsze.

Do naszego stowarzyszenia dołączyło już wielu partnerów, którzy wspólnie z urzędem
miejskim chcą zaprosić mieszkańców obu miast do udziału w inicjatywie, która w otwartym,
obywatelskim i graniczącym z zabawą procesie doprowadzi do zebrania idei aktywnego
wykorzystania przestrzeni. Pierwsze efekty akcji poznamy w maju 2013 roku podczas
próbnej wizualizacji. Przez cały dzień plac będzie testowany jako miejsce aktywności, a
wszystkie pomysły zostaną przećwiczone w praktyce. Okazją do spotkania będzie Europejski
dzień sąsiada, jako symbol partycypacji i zaangażowania społecznego obywatelskiego.
Wyniki zostaną udokumentowane i przedstawione w formie polsko-niemieckiej gazety jak
również opublikowane na stronie internetowej miasta i zarządu dzielnicy.
Drugim krokiem będzie ewaluacja fazy testowej na forum obywatelskim. Do dalszej realizacji
wyłonione zostaną tylko te pomysły, które okażą się praktycznymi i użytecznymi, a za które
odpowiedzialność wezmą także sami mieszkańcy.
W ten sposób wypracowany plan zostanie zrealizowany wreszcie przez zaangażowanych
mieszkańców, stowarzyszenia przy udziale odpowiednich urzędów i służb miejskich. Proces
nie zostanie jednak zakończony, ponieważ przestrzeń ozywać będzie tylko dzięki aktywności
uczestników akcji. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu lokalnych aktorów niewykluczone jest,
że także w przyszłości to oni sami staną się siłą napędową i aktywnymi użytkownikami.
Aktywizujący obywatelsko i włączający w działanie wszystkie warstwy społeczne proces jest
pierwszoplanowym celem naszej koncepcji. Dlatego spotkania powinny odbywać się
regularnie, by także w przypadku znalezienia inwestora dla tego miejsca istniała już silna
grupa społeczna, która będzie mogła określić to miejsce mianem Res Publica i traktować je
będzie jako swoją przestrzeń. W tym kontekście ważnym jest włączenie do strategii
graniczące z placem zabudowania ulicy Große Scharrnstraße. Studenckie Stowarzyszenie
Studierendenmeile zdobyło w roku 2012 nagrodę mieszkańców za pomysł, by pustą
powierzchnię handlową ożywić w ramach oddolnej inicjatywy obywatelskiej. Rozszerzenie o
przestrzeń publiczną jest logiczną konsekwencją założeń projektu i wzmacnia trwałość idei
wspólnej przestrzeni miejskiej.
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