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Szanowni Paostwo. 

 

W dniu 9 listopada 2017 roku za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania 

się dotarła do mnie informacja od Paostwa, że otrzymaliście oświadczenie lidera projektu nr 

503 WBO 2017 o jego rezygnacji z liderowania temu projektowi i że ja zostałem przez niego 

wskazany jako nowy lider tego projektu. Jednocześnie zostałem poinformowany o tym, że w 

sprawie realizacji tego projektu odbędzie się w dniu  15 listopada 2017 roku  (środa), o 

godzinie 13.00 w sali konferencyjnej w Zarządzie Inwestycji Miejskich przy ul. Januszowickiej 

15a we Wrocławiu  zaplanowane wcześniej spotkanie. 

 

W odpowiedzi zasygnalizowałem Paostwu, że ze względu na sytuację zawodową w spotkaniu 

udziału wziąd nie mogę i poprosiłem o zmianę terminu na godzinę 8.00 lub 15.00, dzieo 

tygodnia odpowiada mi każdy.  

 

Następnie skontaktował się ze mną przedstawiciel Biuro ds. Partycypacji Społecznej i 

poinformował, że ze względu na dużą liczbę zaproszonych podmiotów zainteresowanych 

realizacją tego projektu, wyznaczonego długo wcześniej  terminu nie można zmienid.  

 

W związku z powyższym oświadczam : 

 

1.Zgadzam się na przyjęcie obowiązków lidera projektu nr 503 WBO 2017. 

 

2. Informuję, że nie wezmę udziału w spotkaniu ze względu na charakter wykonywanej 

pracy. Na przyszłośd proszę o wyznaczanie terminu spotkao w godzinach od 8.00 lub od 

15.00. Do pracy mogę się spóźnid albo wcześniej wyjśd, ale nie mam możliwości załatwiania 

jakiś spraw po podjęciu pracy.  

Jeżeli  moja prośba nie zostanie uwzględniona to w przyszłości będę sygnalizował, że jestem 

pozbawiany prawa do osobistego wyrażenia zdania na temat projektu nr 503. 
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Na marginesie sprawy informuję, że jako radny osiedlowy kadencji 2013/2017, pełniąc 

obowiązki Przewodniczącego Zarządu Osiedla, w imieniu Rady Osiedla Muchobór Wielki we 

Wrocławiu, pismem z dnia 28 maja 2015 roku, prosiłem Prezydenta Wrocławia, w imieniu 

Rady Osiedla Muchobór Wielki we Wrocławiu, aby spotkania i debaty, które organizują 

Organy administracyjne Miasta Wrocławia dotyczące spraw bieżących Miasta Wrocławia  

były organizowane w dni powszednie po godzinie 16.30. Motywowałem to tym, że Radni 

Osiedlowi oraz mieszkaocy Wrocławia angażujący się w działalnośd dla dobra Wrocławia to 

osoby działające społecznie w większości pracujący zawodowo w przedziale godzinowym od 

godziny 7.00 do 16.00. Zwracałem uwagę, że organizowanie spotkao i debat w czasie 

pomiędzy godzinami 7.00  a 16.00 pozbawia te osoby prawa udziału w dyskusji nad ważnymi 

sprawami dotyczącymi miasta Wrocławia. 

Z odpowiedzi Departamentu Spraw Społecznych z dnia 25 czerwca 2015 roku wynika, że 

będą Paostwo dokładali wszelkich starao aby spotkania odbywały się w późnych godzinach 

popołudniowych i prosiłbym aby w miarę możliwości to realizowad. 

3. Co do samego meritum sprawy czyli realizacji projektu nr 503 zgodnie z założeniami i 

pomysłem inicjatora to absolutnie uwag nie wnoszę bo nie mam prawa podważad woli 

pomysłodawcy projektu oraz 590 osób, które zagłosowały na ten projekt. Jakiekolwiek 

zmiany i ingerencja w założenia projektu wg mnie są absolutnie niedopuszczalne.  

 

Projekt WBO 2017 nr 503 dotyczy boiska przy ul. Trawowej. Został zgłoszony zgodnie z 

zasadami WBO 2017, pomysłodawca projektu zaproponował aby : 

 

"częśd terenu, obecnie nieużywana, obok boiska do piłki nożnej przeznaczyd na nowe 

dyscypliny sportowe takie jak: 

- dwa tory do gry w boule 

- 2 kamienne stoły do ping-ponga 

- 2 boiska do badmintona wraz z siatkami 

pomiędzy nimi ustawid ławki oraz kosze na śmieci. 

 

PS. Wiemy, że pojawiły się pomysły na inne zagospodarowanie tego terenu jednak uważamy, 

że przykładowo boisko do siatkówki plażowej przez większośd roku nie mogłoby byd 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem (nie ten klimat) i mogłoby się stad np. wybiegiem 

i kuwetą dla psów i kotów... dlatego lepiej zagospodarowad ten teren w sposób 

zapewniający dłuższe korzystanie z niego w ciągu roku.” 

 

Projekt został poddany pod głosowanie i otrzymał 590 głosów , obecny status projektu to : 

"Wybrany w głosowaniu." 

 

Stoję na stanowisku ,że projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie zgodnym z 

wynikiem konsultacji społecznych dla tego terenu. Byłem uczestnikiem tych konsultacji, 



brałem czynny udział w dyskusji, sam zgłaszałem pisemne uwagi zawarte w raporcie na 

stronie 76 i 77. Uwagi dotyczyły tylko i wyłącznie projektu nr 53 bo tylko o tym projekcie była 

dyskusja, nikt z obecnych, biorących udział w spotkaniu dotyczącym konsultacji nie wnosił 

zastrzeżeo lub uwag co do projektu nr 503 wobec tego jest on zgodny z wynikami konsultacji.  

 

Z konsultacji został sporządzony raport, raport został poddany analizie pod kątem 

odniesienia  się w nim do projektu nr 503.  

 

Z analizy wynika ,że : 

 

Podstawą konsultacji był projekt przygotowany przez klub Sporting Wrocław i pytania w 

ankiecie dotyczyły wprost tej propozycji. Chod już w tym czasie pozostałe projekty 

proponowane w WBO dla tego terenu były dostępne do wglądu na stronie internetowej nie 

zostały one uwzględnione podczas tworzenia pytao do ankiety. Trudno powiedzied dlaczego. 

  

Należy zauważyd, że pytania są w większości pytaniami zamkniętymi z konkretnymi 

odpowiedziami do wyboru. Poza tym w ankiecie były także dodatkowe pytania otwarte do 

wpisania własnych wniosków. 

  

Ponieważ konsultacje opierały się na projekcie zaproponowanym przez klub Sporting 

Wrocław pytania dotyczyły tylko tej właśnie propozycji. Oczywistym jest zatem, że analiza 

wyłącznie pytao zamkniętych nie da pełnego obrazu sytuacji jeśli nie weźmie się również pod 

uwagę komentarzy do pytao otwartych. 

  

Ogólne podsumowanie ankiety (str. 30 raportu) jest poprawne: 

 „Można postawid tezę, że zagospodarowanie terenu przy ul. Trawowej powinno byd  

ukierunkowane bardziej na cele rekreacyjne: budowę placu zabaw dla dzieci, dodatkowych 

boisk umożliwiających uprawianie nowych dyscyplin sportowych. Równie ważnym 

elementem jest według mieszkaoców zwiększenie ilości zieleni przy boisku oraz ogólna 

poprawa estetyki obiektu. Jednocześnie w przypadku pełnej modernizacji obiektu przy ul. 

Trawowej respondenci dostrzegają szansę na zwiększenie bezpieczeostwa dzięki oświetleniu 

ww. terenu.” 

  

Jednak kolejne wnioski opierają się wyłącznie na odpowiedziach na pytania zamknięte, więc 

nie uwzględniają w ogóle komentarzy mieszkaoców. Zatem trudno oczekiwad, że 3 

podpunkty z punktu 2 na str. 30 oznaczone jako „najważniejszych inwestycji możliwych do 

zrealizowania w kolejnych etapach rozbudowy boiska przy ul. Trawowej” będą różniły się od 

przygotowanych wcześniej odpowiedzi odnośnie projektu klubu Sporting Wrocław.  

Zignorowanie w ankiecie pozostałych projektów WBO ma tu zasadnicze znaczenie. 

Równie oczywiste jest, że większośd osób wypełniających ankietę będzie wybierało wyłącznie 

gotowe odpowiedzi a tylko częśd bardziej zdeterminowanych mieszkaoców poświęci 



dodatkowy czas, aby wpisad własny komentarz. Przy okazji dośd zadziwiające jest, że kwestia 

boiska do koszykówki oraz piłki plażowej połączono w jednej odpowiedzi nie dając 

możliwości mieszkaocom na rozróżnienie tych dwóch kwestii. O ile temat boiska do 

koszykówki nie budzi większych wątpliwości – już teraz jest bardzo często wykorzystywane, 

to sprawa boiska do piłki plażowej jest bardzo kłopotliwa. Połączenie tych dwóch tematów w 

ramach jednej odpowiedzi z pewnością nie daje możliwości pełniejszego wypowiedzenia się 

w tej kwestii. 

  

 W ramach konsultacji zebrano 537 odpowiedzi na ankietę, co oznacza odpowiednio liczbę 

osób popierających poszczególne pozycje: 

 a) plac zabaw (26%), - 137 osób 

 b) zieleo uzupełniająca: na pozostałym obszarze trawniki, krzewy, drzewa (23%), - 121 osób 

 c) boisko do piłki plażowej, boisko do koszykówki – obydwa ogrodzone piłko chwytem 

(18%). - 97 osób .   

  

W dalszej części raportu można zapoznad się z odpowiedziami na pytania otwarte, które dają 

znacznie lepszy pogląd na opinie mieszkaoców. Skupiając się na kwestii proponowanego 

boiska do piłki plażowej warto zwrócid uwagę na komentarze: 

  

129, 130, 196, 197, 198, 199, 200, 247, 254, 259 – sugerują tradycyjną nawierzchnię zamiast 

piasku, wykorzystanie terenu pod inne dyscypliny sportu 

 165, 166 – zwracają uwagę na trudności w utrzymaniu czystości piaszczystego boiska oraz 

sprzecznośd z zasadami WBO w przypadku zamykania boiska. 

 214, 223, 232, 246 w ogóle podważają sens istnienia takiego boiska 

  

Podsumowując, pojawiło się 16 komentarzy odnośnie boiska do piłki plażowej i wszystkie z 

nich były negatywne! 

 

Na stronie 79 raportu znajduje się dokładniejsze podsumowanie i odniesienie do 3 projektów 

zgłoszonych do WBO2017 (nr 53, nr 335, nr 503) 

„Kolegium Prezydenta zarekomendowało, że do głosowania mogą zostad skierowane 

wszystkie ww. projekty z zastrzeżeniem, że boisko przy ul. Trawowej powinno rozwijad się w 

kierunku ogólno rekreacyjnym i dostępnym dla wszystkich mieszkaoców osiedla. Oznacza to, 

że dalszy rozwój boiska nie może dokonywad się w kierunku profesjonalizacji terenu i takiego 

jego wykorzystania, które może mied wpływ na zmniejszenie komfortu zamieszkiwania 

okolicznym mieszkaocom. To ostatnie ma szczególne znaczenie w kontekście zwiększenia 

ilości zielenie na tym terenie, co może wpłynąd na zmniejszenie ilości hałasu. Po 

zrealizowaniu inwestycji najbardziej pożądanych przez mieszkaoców, tj. placu zabaw, 

zwiększenia ilości zieleni, dodatkowych boisk, w kolejnych etapach możliwe jest oświetlenie 

przedmiotowego terenu. Ta ostatnia inwestycja postrzega jest w istotnej części przez 

mieszkaoców, jako element poprawiający bezpieczeostwo. 



W rezultacie wszystkie 3 projekty uzyskały weryfikację pozytywną w zakresie zgodnym z 

wynikiem konsultacji społecznych dla tego terenu.” 

    

Wynika z tego, że każdy z proponowanych projektów spełniał warunki odnośnie zgodności z 

wynikami konsultacji. Gdyby nie spełniał, nie byłby dopuszczony do głosowania. 

  

W głosowaniu WBO2017 tylko projekt nr 503 został wybrany do realizacji uzyskując 590 

głosów. Pozostałe projekty, w których była propozycja utworzenia boiska do piłki plażowej 

zgromadziły mniejszą liczbę głosów i nie przeszły do etapu realizacji. 

  

WBO 2017 Projekt nr 503  -  wybrany (głosów 590) 

WBO 335 Projekt 335 - nie wybrany (głosów 90) 

WBO 2017 Projekt nr 53 Etap – nie wybrany (głosów 541) 

  

Wynika z tego, że mieszkaocy Wrocławia chcą, aby na terenie obok boiska do koszykówki 

od strony ul. Hłaski powstały nowe boiska do badmintona i bouli oraz stoły do tenisa 

stołowego. Nie chcą zarazem aby było tam boisko do piłki plażowej. 

   

Biorąc to wszystko pod uwagę bardzo zaskakujący jest wpis z oficjalnego konta UM WBO jaki 

pojawił się w dyskusji pod projektem nr 503: 

  

„Wrocławski Budżet Obywatelski 

 Zgodnie z tym, co jest zapisane w wyniku weryfikacji: "Projekt został zweryfikowany 

pozytywnie w zakresie zgodnym z wynikiem konsultacji społecznych dla tego terenu. Raport 

z konsultacji dostępny pod linkiemhttps://www.wroclaw.pl/.../sportowa-trawowa-jest-

raport-z...." to raport z konsultacji będzie stanowił o tym, co i w jakiej kolejności będzie 

realizwoane na terenie biuska. W raporcie nie pojawiają się ani boiska do badbintona ani 

stoły do tenisa stołowego, ani boule. Więc te elementy nie będą realizowane z WBO.” 

 

W/w stwierdzenie przeczy zapisom w Raporcie. 

 

Propozycja boiska do badmintona czy bouli pojawia się w treści raportu na stronie 60 w 

komentarzu nr 199. Jak wykazano wcześniej mieszkaocy wypowiedzieli swoje zdanie 

dobitnie w innych komentarzach odnośnie sensu budowy boiska do piłki plażowej, a fakt, że 

brak było odzwierciedlenia tego w zbiorczych rezultatach ankiety wynika z przedstawienia 

zamkniętych pytao dotyczących tylko projektu zaproponowanego przez klub Sporting 

Wrocław. 

 Skoro Kolegium Prezydenta zarekomendowało poddanie pod głosowanie projektu nr 503 

(oraz pozostałych dwóch) i mieszkaocy wybrali właśnie ten projekt 590 głosami to zupełnie 

niezrozumiałe jest dlaczego( biorąc pod uwagę wpisy w internecie )  Biuro ds. Partycypacji 

Społecznej UM sugeruje zablokowanie  uruchomienia realizacji projektu w formie takiej, na 

https://www.facebook.com/wroclawskibudzetobywatelski/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wroclaw.pl%2Frozmawia%2Fsportowa-trawowa-jest-raport-z-konsultacji&h=ATNstCAb0VawZ4mikNhxb1x2Up9sDGwbDSa5hgHyLdabQ5lC225Fp3AqfA2upJi1ulqxbNvdiytmeqq3Ztba9kns7dl1977nrfjoGQQaqy_NyWBrJGYeB7IosvifxbBslg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wroclaw.pl%2Frozmawia%2Fsportowa-trawowa-jest-raport-z-konsultacji&h=ATNstCAb0VawZ4mikNhxb1x2Up9sDGwbDSa5hgHyLdabQ5lC225Fp3AqfA2upJi1ulqxbNvdiytmeqq3Ztba9kns7dl1977nrfjoGQQaqy_NyWBrJGYeB7IosvifxbBslg


jaką głosowali mieszkaocy sugerując, że tylko odpowiedzi z pytania o „najważniejsze 

inwestycje” mają szansę na realizację. Dlaczego zdanie ok stu osób z konsultacji społecznych, 

gdzie żadna z osób nie wypowiedziała się negatywnie na temat projektu nr 503   miałoby byd 

ważniejsze niż 590 osób głosujących za boiskami do badmintona w trakcie WBO? 

  

Należy zaznaczyd, że projekt nr 503 nie jest sprzeczny z wynikiem konsultacji społecznych. 

Zakłada ogólno rekreacyjnym charakter zagospodarowania terenu, nie ma cech 

profesjonalizacji ani nie powoduje znaczącego zwiększenia hałasu. Proponuje budowę 

dodatkowych boisk, co jest wprost zasugerowane w koocowym podsumowaniu. 

  

Realizacja tego projektu nie kolidowałaby również z możliwością powstania innych inwestycji 

np. placu zabaw (miejsce jest po przeciwnej stronie boiska do koszykówki) i dodatkowej 

zieleni (wokół całego terenu). 

 

Nigdzie nie jest powiedziane, że realizacja inwestycji w obrębie boiska musi byd finansowana 

wyłącznie z budżetu WBO. Miasto może plac zabaw czy zieleo zrealizowad z własnych 

środków, ale powinno przestrzegad zasad, które samo określiło i zrealizowad również projekt 

zagospodarowania nieużytku opisany w projekcie 503 zgodnie z wola mieszkaoców. 

Zupełnie oczywiste jest, że wyniki konsultacji nie powinny byd interpretowane literalnie tylko 

na podstawie odpowiedzi do pytao zamkniętych ale szerzej jako całośd wraz z komentarzami 

mieszkaoców. Taki też wydźwięk ma koocowe podsumowanie na stronie 79 raportu, zatem 

bardzo zaskakujące jest sugerowanie, że jedyny słuszny kierunek działao na boisku przy 

Trawowej to pkt. 2 wniosków na str. 30. Co w efekcie oznaczałoby, że głosy 590 osób nie 

będą w ogóle wzięte pod uwagę, a „miasto wie lepiej” i zrobi i tak po swojemu. 

  

Podsumowując : 

Z wpisu na stronie internetowej projektu nr 503 WBO 2017 można wywnioskowad ,że  Urząd 

Miasta Wrocławia stara się pokazywad otwartośd na mieszkaoców i na ich pomysły ale w 

praktyce realizuje coś zupełnie innego. Ignoruje głosy mieszkaoców miasta a stawia na 

realizację projektu prywatnego klubu sportowego, który nie zyskał akceptacji mieszkaoców 

w głosowaniu.  

 

W Oświadczeniu kilkakrotnie pada nazwa klubu sportowego Sporting ale nie odnosi się to 

absolutnie do jakiegoś negatywnego  nastawienia do tego podmiotu. Dostrzegam to, że Klub 

działa dla dobra Mieszkaoców Osiedla Muchobór Wielki i Wrocławia , prowadzi wychowanie 

młodzieży, popularyzuje i organizuje różne formy rekreacji fizycznej i jest tylko stroną w tym 

postępowaniu. 

                                                                                                                               Jarosław Góral. 
Do wiadomości : 

- społeczeostwo Osiedla Muchobór Wielki za pośrednictwem portali społecznościowych . 


