
PODSUMOWANIE SPOTKANIA 
 
Konsultacje z mieszkańcami Nowej Huty i użytkownikami Parku Ratuszowego 
Data: 22 maja 2014, godz. 10:00 
W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący i Radni Dzielnicy XVIII – Stanisław Moryc 
Przedstawicielki ZIKIT:  
Maria Mrugalska-Kuzak - Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
Barbara Zamorska 
Małgorzata Pudłowska  
oraz 
Jarosław Tabor (Wydział Architektury i Urbanistyki UMK)  
 
Mieszkańcy dzielnicy – ponad 50 osób.  
Prowadzenie spotkania: Anna Ratecka, Jacek Dargiewicz inicjatywa mieszkańców Nowa Huta 
Teraźniejszości 
 
Zapis postulatów zgłoszonych podczas konsultacji społecznych dotyczących remontu i planu 
zagospodarowania Parku Ratuszowego w Nowej Hucie: 
 

1. Zieleń i przyroda 
1. Nie wycinać drzew (bardzo ważny postulat) opracowanie mapy chorych drzew do 

wycięcia i udostępnienie jej mieszkańcom. 
2. bieżąca pielęgnacja parku, ścinanie trawników (możliwie kosą albo małymi kosiarkami 

a nie traktorem), dbanie o krawężniki żeby nie zarastały chwastami  
(bardzo ważny postulat) 

3. prześwietlenie krzaków, ale nie całkowita wycinka 
4. zadbane o róże i klomby kwiatowe  
5. poidła dla ptaków (wykorzystanie źródełek już istniejących – przebudowanie ich) 
6. zawieszenie budek lęgowych dla ptaków i dbanie o nie  
7. oddzielenie Al. Przyjaźni żywopłotem lub krzakami (celem wyciszenia hałasu) 

2. Stoliki 
1. Więcej (padła liczba 3-4 dodatkowych stołów) 
2. również w cieniu  

3. Ławki 
1. więcej ławek (bardzo ważny postulat) 
2. bieżąca naprawa niszczonych ławek 
3. ustawienie ławek – w cieniu, na przykład pod drzewami, być może takie okrągłe dookoła 

drzew (Załącznik 1) oraz przy źródełkach 
4. charakterystyka ławek: 

1. ergonomiczne, wygodne do siedzenia 
2. koniecznie z oparciami 
3. na różnej wysokości, dostosowane do osób starszych, żeby im łatwo było wstawać 
4. wybetonowanie przestrzeni pod ławkami, żeby psy nie kopały i żeby nie było błota 
5. Na osiedlu Uroczym według mieszkańców są bardzo estetyczne i wygodne ławki. 

Takie same mogłyby być w parku. 
4. Szalet 

1. potrzeba ustawienia szaletu dla osób korzystających z parku (teraz załatwiają swoje 
potrzeby w krzakach).  

2. Potencjalne miejsce – krzaki w południowo wschodniej części 



5. Miejsce dla rodziców z dziećmi (w południowo -wschodniej części parku) 
1. brak takiego miejsca obecnie 
2. Pomysł by wykorzystać nieużytkowaną do tej pory część Parku (punkty zaznaczone na 

planie) 
3. ławki do siedzenia oraz miejsca, polanka lub placyk, w jakiś sposób ograniczony, tak aby 

mieć pod kontrolą dzieci kiedy się siedzi na ławce. 
4. Być może zainstalowane jakiejś rzeźby/instalacji, która by zajęła dzieci (ale nie ogródek 

jordanowski!), Złącznik 2 
6. Źródełka 

1. uporządkowanie miejsca wokół źródełek 
2. odremontowanie ich, 
3. zrobienie przy nich poideł dla ptaków 
4. ustawienie ławek dookoła 

7. Ścieżki, alejki 
1. zalegalizowanie przedeptów (al. Przyjaźni - al. Róż, między przystankami oraz ul. Rydza 

Śmigłego – ul. Gardy-Godlewskiego 
2. zrobienie dodatkowej alejki od środka parku do ul. Gardy-Godlewskiego 

8. Kosze na śmieci 
1. Więcej (najlepiej przy każdej ławce) 
2. nie metalowe bo rdzewieją 

9. Bezpieczeństwo 
1. pilnowanie wieczorami osób hałasujących (bardzo ważny postulat) 
2. pilnowanie osób wyprowadzających psy, żeby zbierały odchody 
3. krzaki jako element zmniejszający poczucie bezpieczeństwa 
4. Zmiana patroli samochodowych, niszczących nawierzchnię na patrole piesze! 
 

10. Różne wnioski 
1. rzeźba – do remontu 
2. tablica informacyjna 

1. instalacja dużej tablicy informującej o nazwie parku 
2. instalacja tablicy ogłoszeń dla mieszkańców 

3. wymiana oświetlenia 
4. stojak na rowery – z brzegu parku, np. róg al Róż i al. Przyjaźni  
5. dojście do parku – wysokie krawężniki na ulicach okrężnych 

 


