Plac Górno?l?ski mo?e sta? si? ulubionym miejscem spotka? mieszka?ców tej cz??ci Or?owa.
W?a?nie rozpoczyna si? pierwszy etap porz?dkowania tego terenu. To inicjatywa mieszka?ców,
realizowana w ramach Bud?etu Obywatelskiego. Ma by? wst?pem do rozmów o tym, jak to
miejsce powinno wygl?da? w przysz?o?ci.
Plac Górno?l?ski wytyczono w czasie wojny, gdy nosi? jeszcze nazw? Fritz Groen Platz. Obecny
wygl?d tego miejsca ukszta?towa? si? jednak w pó?nych latach 90. Wtedy przeniesiono tu
pawilony handlowe z ul. Batorego, a nied?ugo pó?niej powsta? tak?e plac zabaw. I chocia?
zakupy m.in. ekologicznych produktów czy uciecha dla najm?odszych, przyci?ga na plac
Górno?l?ski t?umy odwiedzaj?cych nie jest tajemnic?, ?e potencja? tego miejsca jest znacznie
wi?kszy.
– To g?ówny plac tej cz??ci dzielnicy, ale cz??ciej si? go mija lub przechodzi obok, ni? zostaje na
d?u?ej. Tymczasem z powodzeniem móg?by sta? si? miejscem spotka? mieszka?ców Or?owa
oraz pobliskich dzielnic. St?d pomys?, by w ramach Bud?etu Obywatelskiego chocia? troch?
uporz?dkowa? ten teren – mówi Basia Marchwicka, autorka projektu estetyzacji tego miejsca w
ramach BO.
Plan uporz?dkowania tego terenu zak?ada m.in. uregulowanie skarp, likwidacj? stopni, zasianie
nowego trawnika oraz wytyczenie ?wirowych ?cie?ek. Za?o?enia te, uj?te w inicjatywie
„Estetyzacja terenu zielonego przy pl. Górno?l?skim – etap 1”, zyska?y poparcie 290
mieszka?ców Or?owa, którzy w listopadzie 2015 brali udzia? w g?osowaniu w ramach Bud?etu
Obywatelskiego. To drugi najlepszy wynik – zaraz po progu zwalniaj?cym przy ul. Wroc?awskiej.
Oba projekty zosta?y wskazane do realizacji, poniewa? pozwoli? na to bud?et przeznaczony dla
dzielnicy.
Próg zwalniaj?cy wykonano ju? w czerwcu 2016 roku. Estetyzacja placu Górno?l?skiego to jednak
bardziej z?o?ony projekt, st?d planowano, ?e dokumentacja projektowa b?dzie gotowa do lipca
2016, by tego samego roku rozpocz?? prace w terenie. Termin ten jednak zosta? przesuni?ty na
grudzie? 2016, konieczne by?o bowiem przeprowadzenie dodatkowych uzgodnie? z
wnioskodawc?, dzia?aczami Towarzystwa Przyjació? Or?owa oraz Rad? Dzielnicy.
Zorganizowano pi?? spotka?.
– Cenne z historycznego punktu widzenia s? za?o?enia urbanistyczne placu Górno?l?skiego z lat
30. XX w. czytelne do dzisiaj. Zale?y nam na zachowaniu oryginalnej geometrii alejek drzew.
Trzeba o nie zadba?, ale tak?e stworzy? lepsze warunki dla ludzi spotykaj?cych si? i robi?cych tu
zakupy. Podsun?li?my ciekawy pomys? na to. Projekt konsultowali?my tak?e pod wzgl?dem
funkcjonalnym i pod ka?dym innym, jest dok?adnie przemy?lany. I dobrze, bo to miejsce
zas?uguje na godn? reprezentacj? – mówi S?awomir Kitowski, prezes Towarzystwa Przyjació?
Or?owa, jeden z uczestników konsultacji spo?ecznych.
Pod koniec sierpnia uporz?dkowany plac ma s?u?y? mieszka?com. Koszt prac ostatecznie
wyniesie blisko 180 tysi?cy z?otych, czyli wi?cej, ni? ca?a pula Bud?etu Obywatelskiego dla
Or?owa w edycji 2015.
Inicjatorzy zmian na placu Górno?l?skim przekonuj?, ?e sierpniowe prace to zaledwie wst?p do
rozmowy o tym, jak w przysz?o?ci powinno wygl?da? to miejsce. Ka?dy, kto chcia?by podzieli?
si? swoim pomys?em, mo?e zg?osi? si? do Rady Dzielnicy Or?owo.
– W przysz?o?ci chcieliby?my zorganizowa? kolejne konsultacje, w których efekcie
wypracowaliby?my docelowe rozwi?zania dla tego terenu. Chcemy, by by?o to miejsce
funkcjonalne i maksymalnie przyjazne mieszka?com

– mówi Basia Marchwicka.

