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Podsumowanie warsztatów kreatywnych dot. planowanych inwestycji dworcowych w Gminie
Stary Sącz
Wczoraj odbyły się warsztaty kreatywne dotyczące planowanych inwestycji PKP S.A. na
dworcach Stary Sącz i Barcice. W spotkaniu zorganizowanym przez kolejową spółkę wzięli
udział m.in. podróżni, mieszkańcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych,
społecznicy i przedsiębiorcy. Każdy z obecnych miał szansę przedstawić swoje oczekiwania
względem planowanych inwestycji.
Uczestnicy warsztatów zapoznali się z zakresem planowanych przez PKP S.A. inwestycji
i zakładanymi terminami ich realizacji. Następnie wzięli udział w badaniu preferencji i wstępnej dyskusji
z przedstawicielami PKP S.A. Podczas warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy,
w których dyskutowali o najważniejszych z ich punktu widzenia funkcjonalnościach na dworcu. Na
zakończenie warsztatów każda grupa przedstawiła efekty swojej pracy, co pozwoliło zestawić i ocenić
poszczególne pomysły.
Podczas warsztatów zwracano uwagę na poprawę dostępności obu dworców i wprowadzenie funkcji,
które umożliwią pasażerom bezpieczne i wygodne oczekiwanie na połączenie.
- Dzięki aktywnemu uczestnictwu społeczników i przedstawicieli samorządu, wczorajsze spotkanie
pozwoliło na przedyskutowanie najważniejszych potrzeb i oczekiwań wobec dworców Stary Sącz
i Barcice.
Oprócz
poprawy
dostępności,
uczestnicy
spotkania
dyskutowali
również
o zagospodarowaniu przestrzeni wokół obiektów. Ze względu na sezonowy ruch turystyczny w obu
miejscowościach, proponowano utworzenie poczekalni na świeżym powietrzu – powiedział Artur Fojud,
moderator warsztatów z Biura Inwestycji PKP SA.
Jedną z potrzeb omawianych przez uczestników warsztatów było zapewnienie infrastruktury do
automatycznej sprzedaży biletów. Rozmawiano również o możliwości utworzenia pokoju dla opiekuna
z dzieckiem w przestrzeni dworcowej. Dyskutowano także o infrastrukturze dla rowerzystów –
natryskach, zadaszonym parkingu dla rowerów wyposażonym w słupki serwisowe i ładowarki do
rowerów elektrycznych. Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę związaną z zapewnieniem miejsc
typu kiss&ride oraz park&ride.
Podczas spotkania dyskutowano również o możliwym zagospodarowaniu komercyjnym powierzchni na
dworcach. Wśród przedstawianych pomysłów pojawiły się: mała gastronomia czy przestrzeń
o funkcjach społecznych.

Wczorajsze spotkanie nie kończy procesu konsultowania. Uczestnicy warsztatów otrzymają wkrótce
dostęp do specjalnej grupy na portalu społecznościowym, gdzie uzyskają bieżące informacje
o postępach w obu projektach, będą mogli zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia
i uwagi.
Inwestycje przewidziane są do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

