
W dniach 02.06.-12.06.2022 r. odbyło się zbieranie i analiza uwag mieszkańców 
przeprowadzone w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej 
oraz flowparku na os. Widok. 
 
Uwagi wpłynęły na adres e-mail: 
konsultacje@zzm.krakow.pl 
 
Informacje o zbieraniu uwag znalazły się na stronie internetowej: 
https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/1204-konsultacje-dot-silowni-zewnetrznej-na-os-
widok.html 

 

Uwagi, komentarze, propozycje i pytania: 
 

1. Ogólne wrażenia są pozytywne. To bardzo dobry projekt. 

 

2. Mile widzianym, dodatkowym sprzętem byłaby lina. 

Projektowane obiekt typu FLOWPARK zostanie rozbudowany o linę. 

Projektowana lokalizacja liny. 

 
3. Pitnik miejski sprawdziłby się świetnie w tym miejscu. 

Zakres zamówienia obejmował projekt siłowni zewnętrznej oraz flowparku. Na 

wyznaczonym terenie nie ma sieci wodociągowej, co uniemożliwia montaż pitnika 

miejskiego w związku z tym konkretnym zamówieniem. 

 

4. Chciałbym zauważyć, że planowana siłownia znajduje się w pobliżu dwóch boisk szkolnych, 

które teoretycznie zapewniają bogatą ofertę rekreacyjno-sportową. Niestety oba boiska są 

zamknięte w każdy weekend. Czy ZZM jest w stanie zainterweniować w tej sprawie? 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zarządza terenem Parku Młynówka Królewska i nie 

posiada kompetencji w kwestii boisk sportowych, gdyż nie są one we własności tut. 

Jednostki. W przypadku boisk proponujemy kontakt z ich zarządcą, tj. Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących nr 8 im. prof. Akademii Krakowskiej św. J. Kantego. 

 

5. Dodatkowo proszę o zagospodarowanie zielenią fragmentów znajdujących się przy wjeździe do 

szkoły SP153. Obecnie niektóre miejsca są zniszczone przez parkujących samochodami. 

Wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły są postawione słupki uniemożliwiające parkowanie. 

Projekt siłowni zewnętrznej przewiduje szpaler drzew, który odgrodzi siłownię od drogi 

dojazdowej.  

 

6. Projekt nie uwzględnia miejsca, w którym można powiesić rzeczy: zdjętą z siebie kurtkę, bluzę, 

plecak, torbę z zakupami, bo starsze osoby łączą często wyjście na zakupy z wyjściem na 

ćwiczenia. Wszystko trzeba rzucać na ziemię, co jest kłopotliwe zwłaszcza w przypadku, kiedy 

jest po deszczu, albo po opadach śniegu i podłoże/ziemia jest mokra. na sąsiednich 
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urządzeniach do ćwiczeń nie można, bo to zaraz przeszkadza kolejnym ćwiczącym osobom, co 

jest zrozumiałe. Potrzebne są  - zarówno przy strefie urządzeń do ćwiczeń (szczególnie tam, bo 

tam podłoże jest utwardzone wyłącznie pod urządzeniem), jak i poręczy ćwiczebnych stojaki z 

hakami do zwieszania rzeczy, które można rozwiązać projektowo na wiele sposobów. 

Potrzeba zapewnienia miejsca do odkładania prywatnych rzeczy na czas ćwiczeń została 

uwzględniona - bezpośrednio w sąsiedztwie urządzeń siłowni zewnętrznej 

zaprojektowano dwie ławki przy siłowni zewnętrznej, które mają służyć m.in. takiemu 

celowi. 

 


