
SPOŁECZNY PROJEKT REWITALIZACJI
PARKU MIEJSKIEGO W TCZEWIE

W ramach akcji Fundacji Batorego Masz głos, Masz wybór, działanie
Przestrzeń dla ludzi, przedstawiciele czterech tczewskich organizacji
pozarządowych:  Ruchu  Inicjatyw Obywatelskich  Tczewa,  Fundacji
Pokolenia,  Przestrzeni  Kultury  Zebra  i  Tczewskiej  Inicjatywy
Rowerowej zainicjowali prace nad stworzeniem społecznej koncepcji
rewitalizacji Parku Miejskiego w Tczewie. Prezentujemy Państwu jej
założenia  oraz  poszczególne  etapy  prac,  które  doprowadziły  do  jej
powstania. 



I. INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY

Dnia 11 lipca 201 r. 15 mieszkańców Tczewa dokonało inwentaryzacji infrastruktury parku. 
Sprawdziliśmy stan i rozmieszczenie alejek, schodów, śmietników, ławek i latarni. Główne 
wnioski wypływające z inwentaryzacji:

- nawierzchnię alejek należy ujednolicić, najlepiej aby stanowił ją naturalny materiał 
przepuszczający wodę. Obecnie jest sześć różnych typów nawierzchni: asfalt, beton, żwir, 
polbruk, hansegrand oraz ubita ziemia.   

- należy odtworzyć ciągi komunikacyjne w oparciu o pierwotne rozmieszczenie alejek i 
dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Alejki często kończą się niespodziewanie

- ujednolicić materiał z którego wykonane są schody, dobrze wykonane są te z zabytkowej 
kostki granitowej. Pozostałe są mozaiką różnych płyt chodnikowych lub wypełnione ziemią z 
uszkodzonymi lub przewróconymi krawężnikami. Brak przy schodach (oprócz skrótu z ul. 
Parkowej na Kołłątaja) poręczy. Brak jest również objazdów dla osób niepełnosprawnych.

- latarnie parkowe są rozmieszczone w dwóch zasadniczych osiach prowadzących z ul. 
Bałdowskiej na Czyżykowską. Przejście pomiędzy ul. Sienkiewicza a Kołłątaja nie jest 
oświetlone.

-  śmietniki i ławki są dosyć gęsto rozmieszczone, należy je jednak wymienić na pasujące do 
zabytkowego parku. Ławki koniecznie muszą być z oparciem. 

W wyniku inwentaryzacji mapa parku została zaktualizowana, naniesiono na nią ścieżki 
wydeptane przez osoby przechodzące przez park, opisano różne rodzaje nawierzchni alejek 
oraz ławki i oświetlenie).

II. BADANIE ANKIETOWE 

W celu zbadania opinii publicznej i poznania oczekiwań mieszkańców wobec rewitalizacji 
Parku Miejskiego w Tczewie przeprowadziliśmy badanie ankietowe.  Przez dwa tygodnie 
(27.07.2015 – 9.08.2015) mieszkańcy mogli wypełniać, zarówno online jak i w wersji 
drukowanej, formularz z pytaniami. Dzięki współpracy z Forum Inicjatyw Społecznych oraz 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ankiety wypełniło 75 seniorów. Łącznie 
otrzymaliśmy 520 wypełnionych ankiet, poniżej prezentujemy wyniki i wnioski jakie z nich 
wypływają.

1. Jak często Pani/Pan spędza czas w Parku Miejskim? (poza przechodzeniem)

Park miejski jest stosunkowo popularnym miejscem, blisko 37 % ankietowanych 
odpowiedziało, że odwiedza go często (kilka razy w miesiącu – 111 odp.) lub nawet bardzo 



często (kila razy w tygodniu – 81 odp.). Ponad połowa odwiedza go rzadko (raz w miesiącu – 
88), bardzo rzadko (raz na kwartał – 117) lub prawie wcale (raz w roku – 85). Spośród 
ankietowanych 38 nie odwiedza parku wcale (7,3%). 

2. Jaki jest powód takiej częstotliwości spędzania czasu w parku? (kilka odpowiedzi)

Ankietowani wymieniali różne powody deklarowanej częstotliwości spędzania czasu w 
parku. Do tych, które przyciągają do parku należą:                                                                      
83 odp. spacer, w tym z rodziną, dzieckiem, znajomymi lub psem                                              
36 odp. relaks i odpoczynek                                                                                                          
23 odp. kontakt  z przyrodą                                                                                                           
14 odp. jazda na rowerze                                                                                                               
11 odp. miejsce spotkań                                                                                                                
Po 9 odp. koncerty w amfiteatrze; uprawianie sportu, w tym bieganie                                        
7 odp. miejsce zabaw z dziećmi                                                                                                    
Po 4 odp. fotografowanie; bo lubię                                                                                               
3 odp. rekreacja                                                                                                                             
2 odp. fontanna

Przyczyny decydujące o nieodwiedzaniu parku:                                                                          
84 odp. brak atrakcji                                                                                                                      
77 odp. zaniedbany, zarówno zieleń jak i infrastruktura                                                              
30 odp.  miejsce niebezpieczne                                                                                                     
14 odp. wybór innych atrakcji niż park                                                                                         
10 odp. niedostateczne oświetlenie, park ciemny i ponury                                                           
2 odp. nie lubię

Przyczyny obiektywne:                                                                                                                 
64 odp. odległość – par jest blisko/ za daleko, lub nie po drodze                                                 
23 odp. brak czasu                                                                                                                         
18 odp. przechodzenie jako skrót, do szkoły lub pracy                                                                
6 odp. powody zdrowotne

Dwie osoby zadeklarowały jako przyczynę takiej częstotliwości przebywania w parku 
spożywanie alkoholu. 

3. Jeśli bywa Pani/ Pan w Parku, to w jakim celu? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)



W 35 odpowiedziach wymienionych jako inne pojawiły się:  9 odp. spotkania, 2 odp. kontakt 
z przyrodą, 2 odp. na piwo, 2 odp. fontanna, 1 odp. robienie fotografii. Pozostałe odpowiedzi 
można było przyporządkować do głównych kategorii. Bardzo dużo mieszkańców (214 odp.) 
jedynie przechodzi przez park. Najpopularniejszym celem, dla którego mieszkańcy 
odwiedzają park był spacer i odpoczynek (258 odp.), następnie uczestnictwo w wydarzeniach 
kulturalnych w amfiteatrze (200 odp.), sport i inne formy aktywności (122 odp.), zabawa z 
dziećmi (97 odp.). 

4. Jak Pani/Pan ocenia obecną ofertę spędzania czasu w Parku w skali szkolnej 1 do 6: 

Zdecydowana większość (ponad 60 %) ankietowanych negatywnie oceniło ofertę spędzania 
wolnego czasu w parku, dla 170 osób jest on mierna, a dla 154 zdecydowanie niedostateczna. 
113 osób ofertę uznało jako dostateczną. Odpowiedzi pozytywnie oceniających ofertę 
spędzania wolnego czasu w parku jest łącznie 16%, z czego jako dobrą oceniło ją 57 osób, 
bardzo dobrą 16 i celującą 10 osób. 

5. Co wg Pani/Pana wymaga poprawy w Parku (można wymienić kilka)?

143 odp. infrastruktura, przede wszystkim ławki                                                                         
83 odp. czystość parku, w tym więcej śmietników                                                                       
69 odp. nawierzchnia, chodniki i schody                                                                                      
Po 67 odp. fontanna; miejsce do zabaw dla dzieci                                                                        
56 odp.  pielęgnacja zieleni                                                                                                           
53 odp. większą liczba nasadzeń drzew i zieleni                                                                          
52 odp. alejki                                                                                                                                 
49 odp.  bezpieczeństwo                                                                                                               
P 43 odp. zwiększenie liczby atrakcji; oświetlenie

Pierwsza dziesiątka najpopularniejszych odpowiedzi wskazuje na najpilniejsze prace 
remontowe i inwestycje: infrastruktura (ścieżki i alejki, schody, ławki, oświetlenie, śmietniki, 
fontanna), zieleń parkowa, bezpieczeństwo, zwiększenie liczby atrakcji, czy miejsce zabaw 
dla dzieci (wobec całkowitej likwidacji niewielkiego placu zabaw na tzw. „misiach”). 
Pozostałe odpowiedzi dotyczą konkretnych miejsc i przestrzeni. 

Po 27 odp. więcej wydarzeń kulturalnych i animacja parku; podział funkcjonalny parku
18 odp. brak kawiarni/herbaciarni
17 odp. drogi rowerowe



15 odp. atrakcje sportowe
14 odp. likwidacja bądź przeniesienie zegara słonecznego
13 odp. brak miejsca na piknikowanie
12 odp. miejsce i toaleta dla psów                                                                                                
9 odp.  monitoring                                                                                                                         
8 odp. więcej patroli policji                                                                                                           
Po 7 odp. sprzątanie po psach i zakaz wpuszczania; brak parku linowego                                  
6 odp. wszystko ok                                                                                                                        
5 odp. brak wc                                                                                                                               
Po 4 odp. brak miejsca do gier, boule i szachów; brak miejsc na grill                                         
Po 3 odp. brak ogrodzenia; brak tablic edukacyjnych                                                                  
Po 2 odp. likwidacja piwiarni; ścieżki biegowe; brak dostosowania dla niepełnosprawnych i 
wózków; brak miejsc na rolki                                                                                                       
Po 1 odp. nie dla rowerów; minigolf; osoba dbająca o park; brak atrakcji wodnych

6.  W jaki sposób należy wybrane rzeczy poprawić?

121 odp. Inwestycje                                                                                                                      
66 odp. Remont                                                                                                                             
50 odp. zabiegi pielęgnacyjne                                                                                                       
41 odp. budowa placu zabaw                                                                                                        
40 odp. Nasadzenia                                                                                                                       
37 odp. szczególna dbałość o fontannę                                                                                         
30 odp. zmiana nawierzchni                                                                                                          
26 odp. więcej patroli                                                                                                                    
Po 22 odp. oświetlenie; zainstalować monitoring                                                                         
19 odp. stworzenie stref funkcjonalnych                                                                                      
18 odp. aktywność kulturalna                                                                                                       
12 odp. zatrudnienie osoby                                                                                                           
Po 10 odp. stworzenie miejsca piknikowego; stworzenie infrastruktury rowerowej; zlikwido-
wanie zegara                                                                                                                   Po 9 
odp. stworzenie miejsc dla psów; poprawa bezpieczeństwa                                                         
Po 8 odp. stworzenie atrakcji; budowa parku linowego; wytyczenie nowych alejek                   
Po 7 odp. stworzenie kawiarni/herbaciarni; stworzenie infrastruktury sportowej                        
5 odp. likwidacja piwiarni                                                                                                             
4 odp. stworzenie tablic                                                                                                                
3 odp. miejsce do grilla                                                                                                                 
Po 2 odp. stworzenie tras dla rolkarzy; stworzenie mini zoo; nic nie wymaga zmiany
Po 1 odp. stworzenie toru do minigolfa; zadbać o czystość; stworzenie wc; przejazd dla 
wózków; miejsce do spożywania alkoholu; miejsce do zabaw wodnych; budowa ogrodzenia; 
promocja parku.

Ankietowani wymienili różne sposoby poprawy sytuacji w parku. Przede wszystkim 
wnioskują o nowe inwestycje (121 odp.), remont już istniejącej infrastruktury (66 odp.), 
zabiegi dotyczące parkowej zieleni – pielęgnacja (50 odp.) i nasadzenia (40 odp.). Pozostałe 
odpowiedzi związane są z konkretnymi problemami zgłoszonymi przez ankietowanych. 

Czy uważa Pani/ Pan że Park jest miejscem bezpiecznym?  



7. Jeśli w poprzednim pytaniu zaznaczył/a Pani/Pan odpowiedź „raczej nie” i 
„zdecydowanie nie” proszę wyjaśnić dlaczego?

141 odp. park jest niebezpieczny, zdecydowana liczba odpowiedzi dotyczyła osób 
spożywających alkohol, przede wszystkim młodzieży                                                                 
64 odp. park jest miejscem ciemnym, niedostateczne lub brak oświetlenia                                 
38 odp. braku bądź za małej liczbie patroli policji i straży miejskiej                                           
26 odp. brak monitoringu                                                                                                              
17 odp. park jest niebezpieczny nocą                                                                                            
11 odp. wskazuje zniszczoną infrastrukturę i ogólne zaniedbanie jako zagrożenie                     
10 odp. jako źródło problemu przedstawia piwiarnię                                                                   
9 odp. psy puszczane bez kagańca/nadzoru                                                                                  
7 osób doświadczyło przemocy lub spotkało to kogoś z najbliższego otoczenia                         
6 odp. wskazało złą "legendę" parku                                                                                            
1 odp. zbyt szybka jazda rowerzystów

Zdecydowana większość ankietowanych stwierdziła (141 odp.) stwierdziła, że park jest 
niebezpieczny ze względu na osoby spożywające alkohol, przede wszystkim młodzież. 
Wskazywano również na niedostateczne oświetlenie (64 odp.), brak lub małą liczbę patroli 
(38 odp.) i brak monitoringu (26 odp.). 13 osób odpowiedziało w tym pytaniu, że  w parku 
jest bezpiecznie, 3 osoby odpowiedziały „nie wiem”. 

8. Gdyby pojawiła się możliwość, aby Park stał się miejscem z bogatą ofertą rekreacyjną
to czy spędzałaby/spędzałby Pani/ Pan w nim swój wolny czas?

Zdecydowana większość ankietowanych (87,6%) stwierdziła, że gdyby park stał się miejscem
z bogata ofertą to spędzałaby w nim czas wolny (280 zdecydowanie tak, 176 raczej tak). 
Osoby, które boga oferta nie przyciągałaby to zaledwie 3 % ankietowanych. 



10. Jakiego typu rozrywkę powinien oferować Park? Można zaznaczyć maksymalnie 5 
odpowiedzi:

Najpopularniejszymi atrakcjami, które chcieliby mieszkańcy to miejsce zabaw dla dzieci (331
odp.), mała gastronomia (281 odp.), miejsce piknikowe (270 odp.), imprezy plenerowe i 
koncerty (270 odp.). W dalszej kolejności pojawiły się: tablice informacyjne o historii parku 
(221 odp.) i jego przyrodzie (211 odp.), ścieżki rowerowe (220 odp.), park linowy (217 odp.), 
miejsce na sporty zimowe (215 odp.), ścieżki do biegania (214 odp.) i zdrowia (202 odp.) 

11. Jaki ma Pani/Pan pomysł na zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego?

115 odp. plac zabaw
65 odp. zadbać i uporządkować zieleń
50 odp. kawiarnia/herbaciarnia
41 odp. stworzyć atrakcje
37 odp. infrastruktura sportowa (- 5 odp. nie tworzyć infrastruktury sportowej)
26 odp. park linowy (- 1 odp. przeciw budowie parku linowego)
25 odp. animacja, dzieła sztuki i kultura
Po 24 odp. miejsce piknikowe; infrastruktura rowerowa
Po 16 odp.  fontanna; zadbać o bezpieczeństwo
Po 15 odp. miejsce na grill (1 odp. przeciw budowie miejsca do grilla); remont
13 odp. uporządkować i stworzyć nowe alejki
Po 12 odp. miejsce dla psów (- 2 odp. nic dla psów); zadbać o czystość parku
Po 9 odp. zlikwidować zegar; stworzyć ścieżki biegowe
Po 7 odp. boisko do gier zespołowych; ścieżki edukacyjne; podział na strefy funkcjonalne
5 odp. ogród botaniczny
Po 4 odp. oświetlenie; toaleta
Po 3 odp. ogrodzenie; ścieżki dla rolkarzy; ogrodnik; zlikwidować piwiarnie; minigolf
Po 2 odp. skatepark; mini zoo

Większość odpowiedzi wzmacnia propozycje, które były do wyboru w poprzednim pytaniu. 
Pomysły nie występujące na liście to: zadbanie i uporządkowanie zieleni (65 odp.) , „ożywie-



nie” parku poprzez działalność animacyjna i kulturalną (25 odp.), fontanna  (16 odp.), stwo-
rzenie nowych alejek i uporządkowanie tych istniejących (13 odp.), miejsce dla psów (12 
odp.), likwidacja zegara słonecznego (9 odp.), podział parku na strefy funkcjonalne (7 odp.), 
toaleta (4odp.), ogrodzenie (3 odp.), zatrudnienie ogrodnika (3 odp.), likwidacja piwiarni (3 
odp.), mini zoo (2 odp.). 

12. Deklaracja uczestnictwa w dalszych pracach dotyczących rewitalizacji Parku Miej-
skiego. 
114 osób zadeklarowało chęć otrzymywania bieżących informacji na temat postępów prac 
nad planowaniem i nowym zagospodarowaniem Parku Miejskiego, a 52 osoby zadeklarowały
pomoc w prostych pracach remontowych. 

13. Metryczka



III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

13 sierpnia odbyliśmy spacer po parku w towarzystwie Janusza Landowskiego, odpowiedzialnego w 
Urzędzie Miejskim za zieleń.  Park obfituje w ciekawe gatunki drzew, na jego terenie znajdują się 
również trzy pomniki przyrody: lipa amerykańska o obwodzie pnia 295 cm i dwa buki pospolite 
(odmiana czerwonolistna) o obwodach pnia 273 cm i 207 cm. Po dwugodzinnym spacerze mamy kilka
wniosków:

– część drzew należy wyciąć ze względu na posusz i zbyt gęste nasadzenie/są to samosiejki/.
– dramatyczna jest sytuacja wiązów, które są zarażone holenderską chorobą wiązów. Giną nawet 
młode drzewa. Problem dotyczy również niszczenia przez owady kasztanowców białych, ale sytuacja 
ta jest znana od kilku lat.
– park ma wyśmienitą różnorodność drzew, z tego wiele szlachetnych (kilka gatunków lipy, dęby, 
buki)
– w oparciu o wielogatunkowość parku jest możliwe wytyczenie ścieżki dendrologicznej
– odnaleźliśmy wiele nasadzeń pierwotnych, pochodzących z końca XIX w.,  kilka krzewów ozdobnych
urosło do sporych rozmiarów i się udrzewiło jak leszczyna turecka czy głóg,
– w parku jest niewiele drzew iglastych: trzy grupy daglezji, sosny czarne i samotny modrzew
– odnaleźliśmy relikty pierwotnych, precelkowych alejek, które często były obsadzane jednym 
gatunkiem drzewa.  Znaleźliśmy alejki lipowe, bukowe, z lipy krymskiej, dębu itp. Można je bez 
problemu odtworzyć
– najbardziej „inwazyjnym” gatunkiem drzewa  jest jesion, który zawłaszcza dużo słońca i tłamsi inne 
drzewa, a nawet nie pozwala na rozwój trawy. Stąd biorą się place gołej ziemi
– kilka wiekowych drzew jak wierzba czy kasztanowiec czerwony jest w bardzo złym stanie
– niektóre niewysokie drzewa bardzo dobrze sobie radzą i rosną w skupiskach, np. nie taki popularny 
u nas klon polny
– za czasów PRL w czynach społecznych zostały zasadzone topole, które zupełnie do parku nie pasują

IV. PROMOCJA HISTORII PARKU MIEJSKIEGO W TCZEWIE 

Park jest obiektem zabytkowym, aby zaprezentować jego bogate dzieje stworzyliśmy szlak 
edukacyjny, obejmujący ślady historii wciąż widoczne na tym obszarze.  23 sierpnia 
zorganizowaliśmy spacer, w którym wzięło ponad 20 mieszkańców miasta. 
Przeprowadziliśmy również trzy prelekcje dla seniorów  pt. „Tajemnice Tczewskiego Parku”, 
w których udział wzięło łącznie 80 osób.

V. WARSZTATY Z REPREZENTACYJNĄ GRUPĄ MIESZKAŃCÓW. 

5 i 12 grudnia Piotr Wielgus z Fundacji Pracownia Zrównoważonego Rozwoju przeprowadził
warsztaty dla reprezentatywnej grupy mieszkańców. Wzięło w nich udział 12 osób 
prezentujących różne grupy mieszkańców. Pomysły na rewitalizacje parku, które zostały 
opracowane na warsztatach:

1. Stworzenie siłowni (urządzeń fitness) na wolnym powietrzu wraz z elementami ścieżki zdrowia z 
przyrządami do city workout (kalisteniki). Proponowany obszar to pas wzdłuż ulicy Sienkiewicza do 
kortów tenisowych, na miejscu starych przyrządów z czasów PRL. 

2. „Zielony” parking w miejscu obecnego, dzikiego z komfortowym dojściem. 



3. Modernizacja amfiteatru i większe jego wykorzystanie do koncertów, spektakli i filmów. 
Dostosowanie amfiteatru do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Obecnie obiekt jest w dużej mierze 
niewykorzystany co poddaje w wątpliwość jego użyteczność. 

4. Poprawa infrastruktury. Renowacja schodów lub stworzenie nowych z kostki granitowej 
pozyskanej z remontów ulic na Starym Mieście. Powinny one być równe i posiadać poręcze. Należy 
stworzyć jeden typ wygodnych, utwardzonych ścieżek pieszych o dobrej, ale naturalnej nawierzchni, z
zakazem poruszania się po nich rowerów i bez stromych podejść. Po ścieżkach mogą być wytyczone 
trasy do biegania i nordic walking z regularnymi wodopojami dla ludzi i zwierząt. Wymiana ławek na 
drewniano – żelazne koloru brązowego, koniecznie z oparciem. Część z nich powinna być w cieniu, 
zwrócona na parkowe atrakcje jak place zabaw, ładne grupy drzew, kwiaty i staw. Dla młodzieży 
powinny być ciekawe i zróżnicowane miejsca do siedzenia dla kilku osób, oddalone od głównych 
ciągów komunikacyjnych. Rewitalizacja tzw. szneki, stworzenie na jej szczycie altany i pergoli z 
wijącym się bluszczem. Należy wyremontować dwie toalety przy parku (przy ul. Kołłątaja i przy 
kortach) oraz dodać jedną przy Sienkiewicza w pobliżu bloku przy ul. Zielonej. Należy również 
wymienić oświetlenie na estetyczne i energooszczędne latarnie oraz wprowadzić jednolite, 
estetyczne kosze na śmieci.

5. Pobudzenie działalność animatorów kultury w parku poprzez umożliwienie nieskrępowanej 
działalności artystycznej, wpisanie parku miejskiego do konkursów dla ngo’sów i stowrzenie miejsca 
na prezentację rzeźb.

6. Polana piknikowa z zadbanym, czystym trawnikiem (Anielska Polanka) oraz 3 altanki dla rodzin w 
jej pobliżu. W altankach mogą pojawić się stoliki do gry w szachy. Polana będzie również 
przeznaczona na sporty grupowe jak zajęcia fitness. 

7. Wydzielone miejsca (bez opłat) dla mobilnej gastronomii. Docelowo kawiarnia w budynku 
mieszkalnym przy żabkach. 

8. Plac zabaw dla małych dzieci w narożniku parku przy ul. Sienkiewicza po drugiej stronie ścieżki 
naprzeciw zegara słonecznego. Powinien być ogrodzony, z materiałów naturalnych, wyposażony w 
urządzenia edukacyjne z wykorzystaniem wody, bezpieczny, piaskownica z czystym piaskiem, 
wygodne miejsca do siedzenia dla opiekunów (część w cieniu). 

9. Stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów (dog run) z przeszkodami, z infrastrukturą do 
sprzątania i dostępem do wody (wodopojem). Zakaz wprowadzania psów luzem do parku.

10. Wydzielona, oznaczona i utwardzona ścieżka dla rowerzystów oddzielona od ścieżki pieszej 
(wyróżnienie kolorem) bez zbyt stromych podjazdów. Ścieżka okólna wokół parku.

11. Zachowanie w parku naturalnej roślinności, budowa schronów dla nietoperzy, budek lęgowych na
drzewach, karmniki (z informacją jak karmić). Wyznaczenie ścieżki dydaktycznej z tablicami z opisami 
gatunków roślin i zwierząt, ptasi zegar z informacjami o godzinach śpiewu konkretnych gatunków 
ptaków.

12. Wydzielona część francuska parku z różnorodną roślinnością: miejsca z drzewami z różnymi 
kolorami liści, kwiatami lub owocami w różnych koronach (np.. klon palmowy, brzoza, jarzębina, 
miłorząb, platan, magnolie, rododendrony). Proponowane miejsca to skwer przy ul. Bałdowskiej (od 
strony ulicy powinno się nasadzić żywopłot) i w małym parku przy technikum. 



13. Rekonstrukcja górki do zjeżdżania na sankach z innym profilem wylotu ze względu na 
bezpieczeństwo.

14. Plac zabaw dla starszych dzieci: nieogrodzony, z materiałów naturalnych, wyposażony w 
urządzenia edukacyjne, z wykorzystaniem wody, wygodne miejsca do siedzenia dla opiekunów, 
czysta przestrzeń do zabaw.

15. Stworzenie na tzw. „misiach” muzycznego placu zabaw z ławeczką Ciechowskiego.

16. Gruntowny remont stawku i „żabek”

17. Stworzenie kładki (wiaduktu dla pieszych) w koronach drzew, będącej skrótem pomiędzy ul. 
Parkową i Kołłątaja.

Na podstawie w/w przystąpiliśmy z architektem do wypracowania ostatecznej koncepcji 
rewitalizacji w formie grafiki.

VI. PREZENTACJA SPOŁECZNEJ KONCEPCJI NA SPOTKANIU Z SENIORAMI

19 lutego przedstawiliśmy naszą koncepcję podczas spotkania z 30 seniorami w Forum Inicjatyw 
Społecznych. Było to dla nas niezwykle ważne spotkanie, ponieważ w naszych założeniach park ma 
być miejscem dla wszystkich grup wiekowych. Seniorzy kładli szczególny nacisk na kwestie 
komunikacyjne i przystosowanie licznych parkowych schodów do potrzeb osób z ograniczoną 
mobilnością. 

VII. PUBLICZNA PREZENTACJA SPOŁECZNEJ KONCEPCJI.

16 marca w Fabryce Sztuk odbyła się publiczna prezentacja społecznej koncepcji rewitalizacji Parku 
Miejskiego. Mieszkańcy, w liczbie około 30 osób, zapoznali się z naszymi pomysłami i wnieśli swoje 
uwagi. Proponowali m.in. zdejmowane ogrodzenie amfiteatru, przeniesienie Pracowni Edukacji 
Ekologicznej do parku oraz poprawę jakości pielęgnacji drzew. Relacja wideo ze spotkania. 
https://www.youtube.com/watch?v=SYihsJnED44

https://www.youtube.com/watch?v=SYihsJnED44

