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30 maja 2019 odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zagospodarowania terenu Parku 
Kurdwanów. W otwartym, moderowanym spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób. Spotkanie 
zorganizowane zostało w Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy” przy ul. Witosa 39  
w Krakowie. 

Stroną formalnie odpowiadającą za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Biuro Projektowe 
Marcin Gajda Architektura Krajobrazu. Wsparcia w procesie udziela Zarząd Zieleni Miejskiej  
w Krakowie. 

Rozpoczęty proces konsultacji społecznych przewiduje dwa spotkania z mieszkańcami (pierwsze 
odbyło się 30 maja br.) - celem pierwszego z nich było zebranie uwag, pytań, postulatów i pomysłów 
dotyczących zagospodarowania Parku Kurdwanów. Przewidziano rozszerzenie procesu 
konsultacyjnego o zbieranie uwag drogą mailową, które zakończyło się 9 czerwca br. 

Podczas drugiego spotkania przewidziane jest przedstawienie wstępnego projektu koncepcyjnego, 
uwzględniającego wybrane uwagi zebrane podczas konsultacji społecznych. Wszystkie zebrane głosy 
zostaną przeanalizowane przez jednostkę projektową oraz zamawiającego – ZZM w Krakowie, 
a następnie podjęta zostanie decyzja, które z nich znajdą się w finalnym projekcie Parku Kurdwanów. 

Podczas dwugodzinnego spotkania zebrano następujące postulaty: 

- prośba o jak najwięcej zieleni w parku; 

- propozycja utworzenia labiryntu z żywopłotu; 

- wydzielenie miejsca dla seniorów; 

- zaaranżowanie oczka wodnego/fontanny/brodzika; 

- rozebranie muszli koncertowej; 

- zaprojektowanie ścieżki rowerowej; 

- postulat o zaniechaniu wycinki drzew w parku; 

- budowa skateparku; 

- uwzględnienie potrzeb różnych grup wiekowych: zaprojektowanie przestrzeni dla dzieci, młodzieży  
i osób starszych; 

- mała architektura: ustawienie w parku ławek (w tym pojedynczych ‘krzesełek’), stołów (w tym 
stolików szachowych), stojaków na rowery; 



 

 

- budowa tyrolki jako elementu placu zabaw; 

- zwiększenie liczby koszy na śmieci w parku i jego okolicach; 

- budowa toalety parkowej; 

- wyodrębnienie kameralnego miejsca dla karmiących matek; 

- pozostawienie górki do jazdy zimą na sankach; 

- rozważenie konieczności zaplanowania dodatkowych miejsc parkingowych w pobliżu parku; 

- budowa tężni solankowej; 

- dbałość o odpowiednie oświetlenie parku, ujednolicenie słupów oraz opraw oświetleniowych; 

- stworzenie wybiegu dla psów; 

- lokalizacja karmników dla ptaków na terenie parku; 

- nasadzenia roślin dających cień w parku (przede wszystkim placów zabaw); 

- ogrodzenie szkoły; 

- utworzenie strefy relaksu z hamakami; 

- nasadzenia niskich krzewów oraz drzew przyjaznych alergikom; 

- postulat włączenia parku do osiedla; 

- bezpieczne place zabaw; 

- stworzenie boisk do siatkówki i koszykówki; 

- rozbudowa siłowni parkowej; 

- lokalizacja pitnika w parku; 

- kosze na psie odchody; 

- sezonowe lodowisko; 

- zielony tunel – szpaler drzew, których korony łączą się; 

- różnorodne nawierzchnie w parku (też takie, które sprzyjałyby m.in. jeździe na rolkach); 

- postulat uspokojenia ruchu ulicznego; 



 

 

- dbałość o bezpieczeństwo parku, ale niezamykanie go; 

 

Dodatkowe idee i sugestie, zebrane drogą mailową od mieszkańców: 

- konieczność podzielenia prac w parku na etapy, tak, aby nie dopuścić do całkowitego zamknięcia 
parku na czas realizacji projektu; 

- rewitalizacja boisk do siatkówki i koszykówki w sąsiedztwie ulicy Halszki, wymiana nawierzchni boisk 
asfaltowych na poliuretanową, stworzenie częściowego wygrodzenia za boiskiem do koszykówki w 
postaci np. siatki obrośniętej pnączami mającymi charakter pochłaniacza smogu i bariery 
bezpieczeństwa blokującej wypadnięcie piłki / wybiegnięcie dziecka za piłką na jezdnię ul. Halszki; 

- zapewnienie wytrzymałej siatki na boisko do piłki siatkowej, zapewnienie łańcuchów lub siatek do 
obręczy koszy na boisku do piłki koszykowej, zapewnienie kilku ławek w cieniu dla użytkowników boisk; 

- obsadzenie wejścia do parku od strony zachodniej dużą ilością większych drzew; 

- konieczność budowy monitoringu parku; 

- rozbiórka muszli koncertowej; 

- sugerowana lokalizacja skate parku - miejsce obecnej muszli koncertowej; 

- planowane imprezy powinny się odbywać w miejscu obecnego trawiastego boiska piłkarskiego we 
wschodniej części parku od strony ul. Turniejowej; 

- postulat zaprojektowania mniejszego skate parku z ograniczeniem betonowych budowli tak, aby hałas 
był możliwie jak najmniejszy, a ingerencja w teren zielony infrastrukturą ramp/najazdów możliwie 
minimalna; 

- usunięcia ogrodzenia szkoły podstawowej nr 149 od strony północnej w kontekście zgłaszanego 
częściowego dołączenia terenów szkoły do parku oraz zapowiadanego powstania bieżni do biegania; 

- park powinien być zielonym, względnie spokojnym miejscem do spędzania wolnego czasu przez 
okolicznych mieszkańców: dlatego postuluje się jak najwięcej zieleni i jak najmniej betonu i małej 
architektury; 

- Samorządowe Przedszkole nr 6 im. H. Jordana w Krakowie, ul. Bujaka 17 prosi o ujęcie w planie 
zagospodarowania Parku Kurdwanów w Krakowie wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy typu 
”Samba” wokół dwóch urządzeń ogrodowych, celem zwiększenia bezpieczeństwa dzieci; 



 

 

- uwzględnienie w obrębie parku ścianki tenisowej (przewidzianej np. dla 2-3 osób); 

- boiska do innych dyscyplin sportowych, niż tylko piłka nożna: boiska interdyscyplinarne; 

- brak akceptacji dla skateparku (jeżeli jednak miałby powstać, najlepszym miejscem obecna lokalizacja 
muszli koncertowej); 

- poniżej Orlika w pobliżu ogrodzenia wybudowanie bieżni 4 torowej 100m poliuretanowej, w górnej 
części, powyżej  Orlika bieżnię 3 torową  250m i zadbanie o ogrodzenie tego; 

- arena do gry 1 na 1 w piłkę uliczną (PANNA) - mini boisko o średnicy ~6m, odpowiednie dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych; 

- betonowy skatepark; 

- brak nawierzchni żwirowej; 

- wybieg dla psów z torem przeszkód; 

- postulat o wodopoje i kurtyny wodne; 

- takie zagospodarowanie obszaru, aby mieszkający w blokach przy alejkach od strony ul. Witosa mieli 
zabezpieczony komfort życia (brak hałasu itp.); 

- toalety bezpłatne i z obsługą; 

- najistotniejszymi sprawami zachowanie spokoju i czystości w parku; 

- budowa domku dla owadów oraz budek lęgowych dla ptaków; 

- utrzymanie łąk kwietnych; 

- zgłoszono problem: duże stado gołębi przy studzience kanalizacyjnej koło przedszkola, karmionych 
przez ludzi resztkami chleba; 

- posadzenie żywopłotu przy wejściu do parku od strony ulicy Halszki; 

- utrzymanie oraz odnowienie choć jednego betonowego boiska przy ulicy Halszki; 

- pomysł budowy alejek dostosowanych do jazdy na rolkach; 



 

 

-  sugestia pozostawienia bardziej dzikich części parku; 

- dobieranie zróżnicowanych drzew odpowiednich dla alergików, a także o szerokiej koronie, dającej 
dużo cienia (zwłaszcza wzdłuż głównych alejek); 

- analiza wyglądu parku zimą: dosadzanie drzew iglastych; 

- zamontowanie dodatkowych czujników mierzących stężenie pyłów i innych szkodliwych substancji  
w powietrzu; 

- zaprojektowanie ścieżki zdrowia (na wzór Parku Jordana); 

- więcej ławek, stolików i koszy na śmieci w okolicy food trucków; 

- odwodnienie gruntu (zwłaszcza przy głównej alejce, poniżej przedszkola: podczas roztopów woda 
zalewa alejkę); 

- ujednolicenie systemu oświetlenia, w tym dbałość o kierunek padania światła: na alejki, zamiast 
oświetlanie nieba); 

- budowa parkingu jest zbędna; 

- zachowanie właściwych proporcji między terenem zielonym i placami zabaw lub powierzchniami 
rekreacyjnym; 

- jak największa ilość zieleni, przede wszystkim drzew, stworzenie roślinnych kącików tematycznych  
(np. mikrolasu); 

- zaznaczenie tras biegowych (podobnie jak zrealizowane to zostało w Parku Lotników); 

- zamiast likwidacji niektórych akcesoriów z placów zabaw – rozproszenie ich po osiedlu (dzięki 
wsparciu spółdzielni); 

- park dla ludzi w różnym wieku; 

- konstrukcje dla dzikich pszczół, owadów; 

- budki dla ptaków; 

- nie należy usuwać drzew już rosnących, zwłaszcza o obwodzie pnia powyżej 25 cm; 



 

 

- nasadzenia większych drzew; 

- oświetlenie i infrastruktura korzystająca z energii powinna uwzględniać fotowoltaikę; 

- kosze z segregacją i kosze na psie odchody; 

- jak najwięcej konstrukcji drewnianych, jak najmniej plastikowych na terenie placów zabaw; 

- przestrzeń do gry w badmintona. 

 

Poniżej przedstawiono oryginalną treść postulatów, które wpłynęły drogą mailową: 

Postulat 1 z dnia 31.05.2019: 

Jako mieszkaniec osiedla chciałbym mocno podkreślić potrzebę podziału prac w parku na kilka etapów. 
Tak, aby park nie został zamknięty w całości na czas prac budowlanych. Jest to jedyny tak duży park w 
okolicy, który służy miekszańcom, a szczególnie dzieciom. Podział zamykania poszczególnych części 
parku musi zostać wykonany w sposób bardzo przemyślany. Tak, aby na żadnym z etapów park nie 
został np. bez placu zabaw dla dzieci. Będzie to dość łatwe do zaplanowania i wprowadzenia ponieważ 
w parku znajdują się dwa dość duże place zabaw. Przy zamknięciu jednego z placy, drugi musi pozostać 
otwarty. Dla nas miekszańców całkowite zamknięcie parku na okres prac budowlanych (2 lata) byłby 
poprostu tragedią. 

Postulat 2 z dnia 02.06.2019: 

1. Rewitalizacja boisk do siatkówki i koszykówki w sąsiedztwie ulicy Halszki, wymiana nawierzchni boisk 
asfaltowych na poliuretanową, stworzenie częściowego wygrodzenia za boiskiem do koszykówki w 
postaci np. siatki obrośniętej pnączami mającymi charakter pochłaniacza smogu i przede wszystkim 
bariery bezpieczeństwa blokującej wypadnięcie piłki / wybiegnięcie dziecka za piłką na jezdnię ul. 
Halszki.  

Zapewnienie wytrzymałej siatki na boisko do piłki siatkowej, zapewnienie łańcuchów lub siatek do 
obręczy koszy na boisku do piłki koszykowej, zapewnienie kilku ławek w cieniu dla użytkowników tychże 
boisk. 



 

 

 

 2. Obsadzenie wyżej wymienionego terenu tj. wejścia do parku od strony zachodniej dużą ilością 
większych drzew (co powoli już się dzieje za sprawą działalności ZZM).  

Ulica Halszki jest uciążliwą, bardzo ruchliwą trasą również ze względu na dużą ilość linii autobusowych, 
obsadzenie roślinnością hamującą rozprzestrzenianie hałasu komunikacyjnego oraz wyłapującą smog 
jest bardzo pożądane przez mieszkańców okolicznych bloków i użytkowników parku. 

Obecnie funkcjonująca łąka kwietna poniżej orlika nie posiada już praktycznie żadnych walorów 
estetycznych – brak kolorowego ukwiecenia jak w pierwszym roku funkcjonowania – do rewitalizacji 
lub zmiany formy zagospodarowania zielenią. 

3.     Monitoring – przygotowanie parku do instalacji systemu monitoringu wizyjnego w kluczowych jego 
fragmentach, celem prewencji np. przed aktami wandalizmu. 



 

 

Obecnie w rejonach zaznaczonych czerwonymi strzałkami na poniższych zdjęciach, tj. przy szatniach 
orlika 

 

lub na ławkach w centralnej części parku na wysokości bloku przy ul. Witosa 19 

 

przebywają osoby które zakłócają ciszę i porządek lub/i spożywają alkohol itd. 



 

 

4.   Sugerowana lokalizacja skate parku, który znalazł wielu zwolenników wśród uczestników konsultacji 
w dniu 30.05.2019, to miejsce obecnej muszli koncertowej. Muszla rzeczywiście będąc na wzniesieniu 
została niefortunnie zaprojektowana, jest ona minimalnie wykorzystywana w ciągu całego roku, 
powinna, jak zgłaszano na konsultacjach, zostać zlikwidowana. Planowane imprezy, w tym Zespołu 
tańca ludowego powinny się odbywać w miejscu obecnego trawiastego boiska piłkarskiego we 
wschodniej części parku od strony ul. Turniejowej – gdzie zresztą największe imprezy już się odbywają, 
lub na terenie zasypanego, uprzednio asfaltowego, boiska SP 149 tuż obok stacji pomiaru 
zanieczyszczeń powietrza. Sama lokalizacja skate parku w pobliżu przedszkola, placu zabaw i punktów 
handlowych (jak na poniższym zdjęciu) nie powinna stanowić zbyt dużej uciążliwości dla mieszkańców, 
a na pewno uciążliwość tej lokalizacji wydaje się być najmniejsza. 

 

  Ze względu na fakt wstępnego budżetu dla rewitalizacji parku na poziomie 4 mln złotych oraz cennika 
budżetu obywatelskiego jeszcze z 2017r. 
(https://budzet.krakow.pl/strona_glowna/207103,artykul,cennik_budzetu_obywatelskiego.html) 
gdzie budowa skate parku to koszt rzędu 1 mln – 2,5 mln złotych wnioskuję o budowę urządzeń do jazdy 



 

 

na deskorolkach, rolkach itd. raczej w mniejszym zakresie (do kwoty ~1,2 mln zł co stanowi aż 30% 
całości planowanego budżetu na chwilę obecną). Najlepiej zaprojektować mniejszy skate park z 
ograniczeniem betonowych budowli tak aby hałas był możliwie jak najmniejszy i ingerencja w teren 
zielony infrastrukturą ramp/najazdów możliwie minimalna. 

5. Uzgodnienie możliwości usunięcia ogrodzenia szkoły podstawowej nr 149 od strony północnej w 
kontekście zgłaszanego częściowego dołączenia terenów szkoły do parku oraz zapowiadanego 
powstania bieżni do biegania. 

 

6. Ostatnia uwaga ma charakter ogólny i dotyczy całości idei przebudowy parku Kurdwanów, którego 
jednym z najważniejszych elementów przyciągających ludzi jest po prostu duża ilość trawników, drzew, 
zieleni gdzie można zwyczajnie pospacerować, rozłożyć koc na trawniku. Nie psujmy tego zbyt dużą 
ilością nowej, kosztownej infrastruktury, nawet małej architektury, park to powinno być zielone, 
względnie spokojne miejsce do spędzania wolnego czasu przez okolicznych mieszkańców. 

Z góry dziękuję za rozważenie niniejszych uwag i uwzględnienie ich w końcowym projekcie/koncepcji. 
 

 

 



 

 

Postulat 3 z dnia 05.06.2019: 

Samorządowe Przedszkole nr 6 im. H. Jordana w Krakowie, ul. Bujaka 17 zwraca się z prośbą o ujęcie w 
planie zagospodarowania Parku Kurdwanów w Krakowie, wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy 
typu”Samba” wokół dwóch urządzeń ogrodowych.Przedszkole nasze graniczy z Parkiem Kurdwanów i 
jest jego przedłużeniem od strony wschodniej. Mieszkańcy korzystający z Parku Kurdwanów często 
korzystają również z urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym. Wykonanie w/w nawierzchni 
wpłynęłoby na podniesienie stanu bezpieczeństwa tak dzieci przedszkolnych, jak również dzieci 
przychodzących z terenu osiedla. 

 

Postulat 4 z dnia 05.06.2019: 

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej oraz wcześniejszego spotkania konsultacyjnego dot. 
projektu zagospodarowania Parku Kurdwanów ponawiam (tym razem drogą mailową) propozycję 
uwzględnienia w jego obrębie ścianki tenisowej (przewidzianej np. dla 2-3 osób). Jej istnienie 
poszerzyłoby możliwości w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców w różnym wieku. 

Na osiedlu Kurdwanów działa klub tenisowy, w którym trenuje sporo osób o zróżnicowanym poziomie 
zaawansowania, nie tylko zawodnicy, ale w dużej mierze amatorzy grający w tenisa rekreacyjnie, od 
kilkuletnich dzieci począwszy, przez młodzież, aż po dorosłych, również starszych, dbających o kondycję. 
W obrębie infrastruktury klubu (ani nigdzie na tak dużym osiedlu) nie ma jednak w przestrzeni publicznej 
ścianki tenisowej, z której można by korzystać nieodpłatnie. 

Powyższy postulat dot. instalacji ścianki tenisowej wpisuje się w ideę projektu parku spójnego nie tylko 
na samej jego powierzchni, ale także uspójnionego z ofertą dostępną dla mieszkańców w innych 
strefach osiedla. 

Chyba że wg Państwa bardziej sensowne byłoby umiejscowienie w obrębie parku ogólnodostępnego 
kortu sąsiadującego ze ścianką? 

Chciałam jeszcze nawiązać do innego zgłoszenia, a mianowicie boiska dla dyscyplin innych niż piłka 
nożna (na osiedlu jest już orlik). Mogłoby ono mieć nawet charakter interdyscyplinarny, przykładowo, 
boisko do siatkówki z siatką zamontowaną na stałe mogłoby równie dobrze służyć choćby jako boisko 
do badmintona. 

 

 

 



 

 

Postulat 5 z dnia 06.06.2019: 

nazywam sie ***** *****  i mieszkam na osiedlu Kurdwanów Nowy nie cały rok. Kupiłam tam 
mieszkanie własnie ze wzgledu na park! Do Państawa wielka prośba... nie zalejcie betonem tego parku.  

Widziałam wczesniejsze Państwa projekty na facebooku, są piekne, wierze w to ze Państwo 
zaprojektujecie piekny park. Nie zaden parking, skatepark czy same alejki zabetonowane i nic wiecej.  

Jestem bardzo dziwiona jak wiele osób na spotkaniu 30 maja było za skateparkiem.. jestem w szoku! 
Jestem bardzo przeciwna, to jest osiedlowy park, i slyszec pod oknem stukot roleko o beton, i wieczorami 
grupki "mlodzierzy" z muzyczką.. no nie...akura okno z salonu i sypialni mam od strony parku..naprawde 
bym tego nie chciala slyszec i w takim hałasie wychowywać dzieci. Nie zgadzam sie. Jak juz faktycznie 
nie bedzie innego wyjscia tylko zrobić ten skatepark bardzo bym prosiła zrobic to na miejscu tej muszli 
koncertowej, lub tam gdzie są bojska od strony ul. Halszki.  

Moja WIELKA PROŚBA... Odnówmy Park..ale tak zeby został Parkiem.  

Jestem za: 

 -  renowacja alejek,  

- wymiana oswietlenia 

- dosadzenia drzew 

-  nowych ławek 

- nowe place zabaw 

Tylko bardzo prosze zaden skatepark i parking!  

Postulat 6 z dnia 07.06.2019: 

propozycja ze strony Szkoły Podstawowej nr 149 -  poniżej Orlika w pobliżu ogrodzenia proponujemy 
wybudowanie bieżni 4 torowej 100m poliuretanowej, w górnej części, powyźej  Orlika bieżnię 3 torową  
250m. 

Problemem jest jednak zabezpieczenie przed dewastacją, jeżeli nie będzie ogrodzenia. 

Postulat 7 z dnia 07.06.2019: 



 

 

do pomysłów dorzucam Arenę do gry 1 na 1 w piłkę uliczną (PANNA). Jest to mini boisko o średnicy ~6m, 
które jest odpowiednie dla dzieci, młodzieży i dorosłych (brak ograniczeń wiekowych co było poruszaną 
kwestią w trakcie konsultacji).  

Na zagranicznych podwórkach takie boisko jest obecnie standardem przy budowie osiedli, przykład: 
zdjęcie w załączniku. 

 W Polsce również istnieją już takie obiekty, przykład boiska na placu zabaw w Siewierzu. Krótki film z 
areny oraz omówieniem zasad dyscypliny: https://www.youtube.com/watch?v=7XRI-y9iE_U 

 Piłka uliczna i freestyle to pokojowe dyscypliny z kategorii sportów miejskich. Obecność takiej 
infrastruktury sprzyja również organizacji turniejów ogólnopolskich oraz międzynarodowych, warto 
zaznaczyć, że Polacy uznawani są za najlepszych zawodników we freestyle'u na świecie, w naszym kraju 
mieszka wielu utytułowanych zawodników.   

 Pozostaję do dyspozycji i trzymam kciuki za pozytywny przebieg inwestycji. 

 

 

 

 



 

 

Postulat 8 z dnia 08.06.2019: 

W nawiązaniu do pomysłów, które padły podczas spotkania: 

1. Wielkie TAK dla skateparku, taki obiekt musi tam powstać i widać, że cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Jeżeli skatepark to betonowy - trwalszy oraz zdecydowanie cichszy niż konstrukcje 
drewniano-stalowe. 

2. Nie dla żwirowych nawierzchni. Utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają poruszanie się na rolkach, 
deskorolkach, hulajnogach, panią w szpilkach, osobą z walizką na kółkach itp. Dodatkowo podczas 
deszczu tworzą się błotne kałuże co można zaobserwować w parku krakowskim. 

Z dodatkowych pomysłów to wybieg dla psów z torem przeszkód taki jak np przy orliku Lipska. 

Postulat 9 z dnia 08.06.2019: 

Na konsultacjach pojawiło się bardzo dużo fajnych pomysłów. 

Jak dla mnie nr 1 jest skate park z prawdziwego zdarzenia. Nie ma takie po naszej stronie miasta, a 
widać nawet na małej rampie w parku Lili Wenedy,że zapotrzebowanie jest olbrzymie. 

Mogłoby być to super miejsce dla  młodzieży , która już troszkę wyrosła z placów zabaw, a chce spędzać 
czas aktywnie.( dla nieco starszej młodzieży też) 

I jeszcze wybieg dla psów z torem argility ( nawet kilka niewielkich przeszkód, rura pochylnia czy tyczki 
do slalomu) . Tak ,żeby psiaka można było swobodnie wybiegać, unikając konfliktów z innymi 
użytkownikami parku 

Postulat 10 z dnia 08.06.2019: 

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”  pragnie skierować pozycję zamontowania 
wodopojów miejskich i kurtyn wodnych w Parku Kurdwanów.  Park wzbogacony o ww. elementy zyska 
na swej wartości  zarówno w wymiarze ekonomicznym, społecznym, jak i  ekologicznym. 

Mieszkańcy, wiedząc, że mają możliwość skorzystania tam z wody pitnej, a także natrysków 
chłodzących w ciepłe dni, chętniej będą go odwiedzać. Pojawienie się wodopojów i kurtyn wodnych w 
Parku Kurdwanów wychodzi również naprzeciw czasom współczesnym, kiedy to odstępuje się od zakupu 
wody mineralnej w plastikowych butelkach, co sprzyjać ma działaniom proekologicznym.  Ponadto, fakt 
częstszego odwiedzania Parku Kurdanów przez mieszkańców Dzielnnicy XI Miasta Krakowa - Podgórze 
Duchackie współgra z inicjatywami  podejmowanymi  na rzecz promowania polityki prospołecznej. 
Koncepcja ta ma zaś  na celu zacieśnianie więzi sąsiedzkich.  Dodatkowym argumentem, 



 

 

przemawiającym na rzecz realizacji ww. projektu, jest to, iż wśród okolicznej społeczności zwiększy się 
ich aktywność na świeżym powietrzu. Jest to rzeczą bardzo pożądaną w czasach współczesnych, kiedy 
ruch fizyczny staje się elementem deficytowym codziennego trybu życia niemal każdego człowieka.  W 
konsekwencji podniesienie się atrakcyjności Parku Kurdwanów wpłynie jednocześnie na wzrost 
atrakcyjności  samej Dzielnicy XI Miasta Krakowa - Podgórze Duchackie. 

Wierzymy, że nasza propozycja spotka się z pozytywnym odlewem z Państwa strony i przyczyni się do 
polepszenia komfortu mieszkańców dzielnicy.   

Postulat 11 z dnia 08.06.2019: 

Witam Państwa, 

- na osiedlu Kurdwanów Nowy mieszkamy od grudnia 1983 roku. Mamy w pamięci wszystkie etapy 
budowy osiedla oraz  przeżyliśmy wszelkie utrudnienia i problemy związane z zagospodarowaniem. 

- mieszkamy w bloku nr ** przy ul. Witosa, tuż pod Kościołem przy wąskim pasie zieleni między blokami, 
szumnie nazwanym Parkiem Kurdwanowskim 

- na przestrzeni lat pas ten został częściowo zagospodarowany, ale w taki naturalny sposób, że mamy 
odczucie mieszkania na wsi. Jest sporo drzew i krzewów, w których mieszka wiele ptaków. Jest 
stosunkowo spokojnie, pomimo ciągów komunikacji pieszych biegnących  poprzez Park, wrzeszczących 
i grających dzieci, ogródków jordanowskich, górki, urządzeń fitnes. 

- najwięcej problemów sprawiają hałasujące psy i ich odchody niesprzątane często przez właścicieli, a 
także alkoholicy upijający się pod okolicznymi sklepami alkoholowymi mieszczącymi się u wejścia do 
Parku i załatwiający się gdzie popadnie, a szczególnie w śmietnikach przy naszych blokach. Czasem 
nocną ciszę zakłócają grupy pijanej młodzieży, ale są to incydenty rzadkie. 

- ostatnio doszedł kolejny problem, tj. masy ludzi wjeżdżających pod nasze bloki, kierujących się po lody, 
belgijskie frytki i alkohol, a kolejny problem jest w budowie - to trzy czy cztery wieżowce powstające 
pod Kościołem. Ludzie, psy i samochody z nich pogorszą bardzo nasze warunki egzystencji. 

Byłam na spotkaniu  konsultacyjnym 29.05.br., wysłuchałam wszystkich mówców i mam takie uwagi: 

1. Na przestrzeni lat sporo pieniędzy zainwestowano w obszar Parku i trzeba wziąć przy jego rozbudowie 
pod uwagę to, aby one nie zostały zmarnowane. 

2. Takie zagospodarowanie obszaru, aby mieszkający w blokach przy alejkach od strony ul. Witosa 
mogli spokojnie mieszkać. Aby nasze warunki egzystencji nie pogorszyły się z powodu 
zagospodarowania Parku. Wystarczy nam raz w roku Jesień Kurdwanowska, hałas, tabuny ludzi, 
zasiusiane trawniki pod balkonami i zaśmiecony, zjeżdżony cały teren oraz problemy poruszone wyżej. 



 

 

3. Bardzo potrzebne są toalety w Parku, ale z doświadczenia śmietnikowego wiemy, że jedynie spełnią 
się toalety z obsługą i bezpłatne, gdyż tylko wtedy każdy potrzebujący skorzysta z nich i zachowany 
zostanie odpowiedni poziom czystości. Środki na utrzymanie powinny pochodzić od właścicieli 
sprzedających alkohole i napoje przy Parku. 

4. Nie chcemy na siłę wciskania nam różnych urządzeń sportowych, one mogą być przewidziane gdzieś 
na otwartej przestrzeni, a nie między blokami. Osiedle Kurdwanów jest już tak dogęszczone, że żyje się 
coraz trudniej. 

5. Nie da się na tak wąskim obszarze pogodzić potrzeb wszystkich grup społecznych i wszystkich 
zadowolić. Ważne jest, że obecnie można na tym obszarze znaleźć  jakiś skrawek aby wypocząć, mamy 
mają gdzie wyjść na spacer z dziećmi, dzieciaki mają swoje ogródki jordanowskie, jest górka do zabawy 
latem i zimą, jakieś przyrządy do fitness. Fajnie byłoby to wszystko utrzymać. 

6. Najważniejsze jest utrzymanie spokoju i czystości. 

Postulat 12 z dnia 09.06.2019: 

Piszę do Państwa w związku z konsultacjami społecznymi w sprawie rewitalizacji Parku Kurdwanów. W 
tym mailu chciałbym przekazać kilka uwag i pomysłów, moich, jak i kilku innych osób, dotyczących tego 
przedsięwzięcia. 
Nasze pomysły, uwagi, po wzięciu udziału w konsultacjach oraz usłyszeniu opinii innych osób to: 

- Budowa domku dla owadów oraz budek lęgowych dla ptaków. Uważamy ze warto wspierać faunę 
miejską, stąd warto rozważyć utrzymanie również w jakiejś postaci łąk kwietnych. Z drugiej strony 
jednak warto zwrócić uwagę na duże stado gołębi przy studzience kanalizacyjnej koło przedszkola, 
karmionych przez ludzi resztkami chleba, co często wygląda nieestetycznie, także ze względu na 
odchody ptaków… 

 - Posadzenie żywopłotu przy wejściu do parku od strony ulicy Halszki. Na spotkaniu została wyrażona 
opinia, że nie warto zamykać parku (ogradzać), gdyż często jest on tylko przejściem do pętli 
tramwajowej czy na przystanek i w pełni się z tym zgadzamy, ale w tej lokalizacji nie jest on chyba często 
tak traktowany. Żywopłot pozwoliłby na lepsze wyciszenie parku od strony ulicy, oraz jak zostało 
zauważone na spotkaniu, zapobiegnie wybieganiu małych dzieci z betonowych boisk na ulicę. 

- Utrzymanie oraz odnowienie choć jednego betonowego boiska przy ulicy Halszki (choćby tego do 
koszykówki, gdyż nie wymaga siatki tak jak boisko do siatkówki). Zwracamy na to uwagę gdyż na 
spotkaniu była podana propozycja całkowitego ich wyeliminowania. 

- Zgadzamy się i popieramy pomysł budowy alejek dostosowanych do jazdy na rolkach. Warto jednak 
także rozważyć pozostawienie jakichś bardziej dzikich części parku, choć z pewnością nie mogą być one 
duże. Pozwoliłyby one na lepsze wyciszanie parku i stanowiłyby jakieś ostoje dla zwierząt (np. jeży, które 



 

 

czasem wieczorem można w parku obserwować). Może tam być więcej krzewów, rzadziej koszona 
trawa. Z drugiej strony wiemy że takie dzikie miejsca mogą przyciągać osoby nietrzeźwe czy inne. 
Odpowiednie rozważenie tego problemu zostawiamy Państwu. 

- Dobrym pomysłem jest według nas dobieranie zróżnicowanych drzew odpowiednich dla alergików, a 
także o szerokiej koronie, dającej dużo cienia (zwłaszcza wzdłuż głównych alejek). Może warto również 
przy tej kwestii rozważyć jak mógłby wyglądać park zimą (choć pewnie jest wtedy rzadziej uczęszczany) 
i dosadzać także drzewa iglaste, zdobiące także zimą i pomagające usuwać smog zwłaszcza o tej porze 
roku. 

- Uważamy, że odnośnie smogu warto byłoby zainwestować w dodatkowy czujnik jego stężenia (może 
kilka?) na terenie parku. Mogłyby one wyświetlać pomiar bezpośrednio na wyświetlaczach, albo być 
podpięte do już istniejącej sieci Airly. Wiemy, że istnieje już stacja pomiaru przy ulicy Bujaka, ale ze 
względu na bezpośrednią bliskość ulicy oraz pomiar najczęściej co godzinę (a często rzadziej) nie daje 
pełnego obrazu stanu powietrza w parku, co jest interesujące szczególnie zimą, oraz dla osób chcących 
uprawiać sport czy osób spacerujących, np. matek z dziećmi. 

- Pomysł z siłownią, która pojawiła się zarówno przy placu zabaw jak i w postaci ścieżki wydaje się 
bardzo dobry i cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. Jednak budowa takich stacji tuż przy alejce, 
w pełnym słońcu, bez żadnego osłonięcia czy zacienienia nie jest najlepszym pomysłem. Nie pomaga to 
ani korzystającym ze sprzętów ani spacerującym w ciszy. Ciekawym pomysłem wydaje się zrealizowanie 
tego w postaci ścieżki zdrowia, tak jak w parku Jordana. 

- Ostatnio powstało wiele obiecujących punktów gastronomicznych tj. lodziarnia, kawiarnia, frytki w 
okolicy placu zabaw. Ciężko byłoby zignorować tą obecność i warto byłoby postawić tam więcej ławek 
(może także ze stolikami?) oraz koszy na śmieci. Być może warto postawić choć kilka koszy z możliwością 
segregacji? 

- Warto zwrócić uwagę na odpowiednie odwodnienie, (szczególnie w przypadku, gdyby były wycinane 
drzewa – np. wierzby przy placu zabaw - do tej pory dość dobrze osuszające grunt), zwłaszcza poniżej 
przedszkola przy głównej alejce. Na wiosnę, przy roztopach, woda często zalewała alejkę. 

- Sugerowalibyśmy ujednolicić system oświetlenia. Jako że interesujemy się nieco astronomią, uważamy 
że warto przy tym zwrócić uwagę na kierunek padania światła – skupienie go na alejce, zamiast 
naświetlania nieba (po części jest to już właściwie zrealizowane). Poza tym zauważyliśmy że przy placu 
zabaw co najmniej dwie lampy są zaklejone od strony bloków - widocznie mieszkańcom również to 
przeszkadzało. 

- Uważamy że budowa parkingu, szczególnie kosztem przestrzeni parku, jest niepotrzebna i 
niewłaściwa. Jak zostało wspominanie na spotkaniu, parking Park&Ride przy pętli tramwajowej nie jest 
prawie nigdy całkowicie wykorzystywany (średnio w połowie). Poza tym do osiedla jest dobry dojazd 
zarówno tramwajem jak i autobusem. Dobrym pomysłem natomiast jest postawienie stojaków na 
rowery. 



 

 

 

Jesteśmy świadomi że zgłosiliśmy dużo uwag i pomysłów, oraz że nie wszystkie mogą być zrealizowane. 
Dziękujemy jednak z góry za zapoznanie się z naszą opinią. 

Postulat 13 z dnia 09.06.2019: 

Poniżej przesyłam kilka próśb i pomysłów dotyczących projektu Parku Kurdwanów. 

1. Po pierwsze, bardzo proszę o zachowanie właściwych proporcji między terenem zielonym a placami 
zabaw lub powierzchniami rekreacyjnymi. W obecnej formie park przypomina wielki plac zabaw, 
gdzieniegdzie poprzetykany alejkami i drzewami. Dzieci są najważniejsze, ale park powinien służyć 
mieszkańcom w każdym wieku, również tym, którzy chcą odpocząć w ciszy.  

2. Po drugie, apeluję o jak największą ilość zieleni, przede wszystkim drzew. Wobec postępującej 
zmiany klimatu, każde drzewo jest na wagę złota - stare, wysokie drzewa pełnią funkcję naturalnych 
klimatyzatorów. Może uda się zorganizować zakątki "tematyczne" - np rośliny występujące w lesie (taki 
mikrolas), rośliny przyciągające motyle itp. 

3. W parku przydałyby się kraniki z wodą pitną - np. dla psów. Wybieg dla psów odradzam - będzie tylko 
zajmował już i tak mocno ograniczone miejsce, a istnieje projekt w budżecie obywatelskim, który 
proponuje taki wybieg przy ulicy Stojałowskiego. 

4. Proszę absolutnie nie ulegać presji starszych radnych i członków zarządu spółdzielni Kurdwanów 
Nowy związanej z miejscami parkingowymi. Kurdwanów jest świetnie skomunikowany z resztą miasta 
i każda osoba spoza osiedla chcąca odwiedzić park będzie miała zapewniony dojazd komunikacją 
miejską oraz miejsce parkingowe na parkingu P&R przy pętli tramwajowej - jakieś 300 m od parku. 
Żądanie dodatkowych miejsc do parkowania jest zaprzeczeniem nowoczesnego myślenia o mieście.  

5. Muszla koncertowa powinna zostać zlikwidowana, a teren przeznaczony pod coś innego. 

6. Przydałoby się zaznaczyć trasy biegowe, podobnie jak w Parku Lotników. 

7. Zamiast likwidować niektóre akcesoria z obecnych placów zabaw (bo jest ich za dużo i zakładam, że 
nie wszystkie zmieszczą się w nowej koncepcji) - może uda się przekonać spółdzielnie, żeby rozproszyć 
je po osiedlu? Będzie to korzystne również dla dzieci i rodziców - mniejsze zagęszczenie korzystających 
z tych atrakcji to większa ich dostępność. 

Dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że moje uwagi zostaną uwzględnione w Państwa projekcie. 

 



 

 

Postulat 14 z dnia 09.06.2019: 

Witam, w nawiązaniu do konsultacji Parku Kurdwanów, mamy dla Państwa parę dodatkowych sugestii: 

1) park dla ludzi w różnym wieku - notorycznie pomija się całe grupy wiekowe przy projektowaniu 
parków - projektuje się je dla osób starszych i dzieci. A rodzice? Chętnie pobawiłabym się z dzieckiem 
bez ryzyka, że instalacje tego nie wytrzymają. W załączeniu parę propozycji fotograficznych.  

Rodzice nie zawsze muszą się od razu ćwiczyć na siłowni na otwartym powietrzu. Lubimy się też bawić. 

https://www.google.pl/search?q=linarium+monte+bianco&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU
KEwiUmqSZpN3iAhX7isMKHRncDEsQ_AUIECgB&biw=1280&bih=601 

2) świat roślin i zwierząt 

Łąki kwietne się u nas sprawdziły. A ich obecność dobrze byłoby zrównoważyć konstrukcjami dla dzikich 
pszczół, owadów (są szeroko dostępne), tak zainstalowane aby część z nich była dostępna dla dzieci 
większych (cele edukacyjne) a część może częściowo ukryta dla bezpieczeństwa owadów 

Ptaki - budki dla ptaków, może jerzyków. To teren podmokły, po ulewach i upałach (jak teraz) od 
komarów można oszaleć. 

Drzewa - nie ruszać tych już rosnących, zwłaszcza o przekroju powyżej 25 cm! 

Przydałoby się nasadzenie przynajmniej paru większych drzew. Przez lata na środku parku nic nie 
sadzono ponieważ nie było odwodnienie i gniło.  

Są cudowne i stanowią ratunek przed słońcem. 

3) ścieżki, trawniki 

Ogromną zaletą obecnego parku jest wielka przestrzeń trawnikowa do chodzenia. Nasze nogi nie są 
przystosowane do chodzenia po betonie cały czas. Inaczej siadają stawy. Dlatego też w nowym parku 
nie należy przesadzać ze ścieżkami. Ciągi piesze nie powinny być robione ze żwirku. To koszmar dla 
wielu osób (oprócz osób poruszających się na nogach) - już matka z wózkiem będzie to omijać).  

Dobrym wzorem jest zrewitalizowany Park w Nowym Targu. Tam świetnie wydzielono przestrzeń dla 
rolkarzy robiąc dla nich pętle wokół boiska piłkarskiego a zarazem oddzielając szybko jeżdżących 
rolkarzy od pieszych. Natomiast chodniki w parku dają możliwość jeżdżenia na rolkach i wrotkach.  

Chodniki meandrują między drzewami. 



 

 

4) oświetlenie, toalety, mała architektura 

O ławkach powiedziano wiele. Dobrze jest uwzględnić takie, które pozwalają na odłożenie na chwilę 
rzeczy, karmić, przewijać. Ten park zawsze przyciągał i będzie przyciągać matki z dziećmi 

Oświetlenie i infrastruktura korzystająca z energii powinna uwzględniać fotowoltaikę. 

W parku powinny stać poidła - dla ludzi i zwierząt. Brak wody jest tutaj najbardziej odczuwalny.  

Zielone ściany, naturalne zacienienia. Dają wytchnienie, a czasami przez gęstą nasadę również 
wyciszenia. Mogą być wysokie, niskie. P 

Świetnym rozwiązaniem jest przygotowanie przestrzeni na ochładzanie się, place wodne. Fontanna jest 
świetna wizualnie ale realnie nie daje ochłody dzieciom. Zamknięty obieg wody wyklucza zamoczenie 
nawet nóg. 

Kosze z segregacją i kosze na psie odchody. 

Park powinien ewoluować wraz z użytkownikami. Tych starszych po jakimś czasie na jakiś czas ubędzie, 
bo osiedle się zmieni w strukturze wieku. Park powinien być w tym zakresie elastyczny.  

Małe elementy zabawy, które miałam okazję obserwować np. W Givskud ZOO w Danii, to wypukłe 
konstrukcje z gumy do skakania.  

Na placach zabaw jak najmniej plastiku. Jak najwięcej konstrukcji drewnianych. 

Dobrze byłoby włączyć przestrzeń do gry w badmingtona. Może instalacje do zamontowania siatki do 
siatkówki. Ten park to duży plac zabaw. Niedobrze byłoby zamienić go w typowy park. Może stracić 
odbiorców. 

Z rozmów prowadzonych z użytkownikami moje wyrażone na spotkaniu w SM Kurdwanów obawy o 
brak dostępności do parku przez półtora roku nie sa bezzasadne. To miejsce daje dzieciakom szansę na 
wyszalenie się. Jego zamkniecie to prawdziwa tragedia. Nawet wiedząc co będzie potem. Dla dzieci rok 
to cała wieczność. Już miesiąc to sporo.  

Górka narciarska, sezonowe lodowisko.  

W razie potrzeby proszę o kontakt. Chętnie skontaktuję Państwa ze specjalistami w danym temacie. 
Warto to konsultować. 

 


