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Warsztaty kreatywne dot. inwestycji dworcowej we Włocławku
Około 50 osób uczestniczyło w warsztatach kreatywnych dot. inwestycji we Włocławku. Wśród
zainteresowanych przyszłością dworca znaleźli się m.in. posłowie, przedstawiciele samorządu,
organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i Seniorzy. Każdy z obecnych miał szansę
przedstawić i przedyskutować wraz z innymi uczestnikami swoje oczekiwania dotyczące
planowanej inwestycji.
Uczestnicy warsztatów zapoznali się z zakresem planowanego przez PKP S.A. przedsięwzięcia.
Następnie wzięli udział w badaniu preferencji i wstępnej dyskusji z przedstawicielami kolejowej spółki.
Podczas warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których dyskutowali
o najważniejszych funkcjonalnościach i przestrzennym zagospodarowaniu dworca.
Udział w warsztatach przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w życie miasta stworzył
szansę na wymianę pomysłów i konstruktywnej dyskusji o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach
dworca. Efekty prac przedstawione przez każdą grupę warsztatową stanowiły podstawę do dalszych
rozmów dotyczących przyszłości obiektu i otaczającej go przestrzeni. Uczestnicy spotkania w dużej
mierze byli zgodni co do głównych postulatów.
- O ile wszyscy byli zgodni, że podstawowe funkcjonalności, takie jak kasy i przechowalnia bagażu są
niezbędne, podobnie jak potrzeba zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, o tyle dodatkowe funkcje,
takie jak na przykład centrum coworkingowe czy siedziba szkoły językowej były przedmiotem
ożywionej dyskusji – powiedział Artur Fojud, Dyrektor Projektu w PKP S.A. moderujący spotkanie Przedstawiliśmy różne przykłady dworców po modernizacji, od klasycznego unowocześniania
i likwidacji barier, aż po nowoczesny obiekt typu IDS, czyli Innowacyjny Dworzec Systemowy.
Jak podkreślili przedstawiciele PKP S.A., wszystkie warianty zagospodarowania dworca są możliwe,
a dużo zależy od racjonalnych potrzeb miejscowej społeczności, które udało się częściowo
zdefiniować na spotkaniu.
Wczorajsze warsztaty nie kończą procesu konsultowania z mieszkańcami planowanej inwestycji.
PKP S.A. planuje, że niebawem uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać dostęp do specjalnej grupy
na portalu społecznościowym, gdzie uzyskają bieżące informacje o postępach w projekcie, będą mogli
zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia i uwagi.
- Cieszy nas, że nawet osoby początkowo nieprzekonane do proponowanej formy spotkania,
wychodziły z niego pozytywnie nastawione do dalszej współpracy na rzecz projektu – dodaje Artur
Fojud.

