
JAKIE FUNKCJE I ZASADY 
UŻYTKOWANIA PARKU 
ŻEROMSKIEGO?

RAPORT Z KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH



Slajd graficzny z logiem Warszawy



O CO PYTAŁYŚMY? TYTUŁ ROZDZIAŁU



O CO PYTALIŚMY? 1 z 2
Park im. Stefana Żeromskiego wraz z nieruchomościami
znajdującymi się na jego terenie – Prochownią Północną
i Południową, to ważny dla mieszkańców punkt na
społeczno-kulturalnej mapie Żoliborza o znaczących
walorach historycznych.

Konsultacje społeczne dotyczyły funkcji i zasad
użytkowania tej przestrzeni parkowej oraz budynków
Prochowni. Chciałyśmy dowiedzieć się, w jaki sposób
mieszkańcy chcą korzystać z tych miejsc.

W odniesieniu do terenu parku rozmawialiśmy o:

■ sposobie korzystania z terenu parku – obecnym
i oczekiwanym,

■ zasadach użytkowania parku, tych codziennych lub
okazjonalnych, w tym związanych
z bezpieczeństwem, kulturą czy rekreacją,

■ tym, co się w nim podoba, a co należałoby ulepszyć,
■ formach i tematyce organizowanych wydarzeń.

Mobilny punkt konsultacyjny z wózkiem. fot. Jarek Barański 
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W odniesieniu do budynków Prochowni Północnej
i Południowej rozmawialiśmy o:

■ zagospodarowaniu, w tym funkcjach i ofercie tych
budynków – obecnych i oczekiwanych,

■ o przestrzeni na zróżnicowane inicjatywy.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w ramach bieżącego
i długofalowego zarządzania Parkiem im. S. Żeromskiego 
działa w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów 
ZZW, uwzględniając jednocześnie zalecenia 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  Potrzeby i oczekiwania mieszkańców, które 
wybrzmią w ramach konsultacji społecznych, będą 
istotnym dopełnieniem wytycznych, którymi ZZW 
kieruje się zarządzając i administrując tą przestrzenią 
parkową.

Spacer z ekspertami, fot. Głos Ulicy



JAK PYTALIŚMY? 

W procesie zbierałyśmy informacje na różne 
sposoby. Konsultacje rozpoczęły się od 
spaceru badawczego, na którym eksperci -
przyrodnicy opowiadali o parku. Następnie 
trzy razy,  w różnych godzinach i dniach 
tygodnia można nas było spotkać na terenie 
parku z wózkiem konsultacyjnym. Dwa razy 
rozstawiłyśmy 
w parku namiot konsultacyjny, gdzie 
czekałyśmy na osoby chcące porozmawiać 
twarzą w twarz. Poza tym odbyły się warsztaty 
on-line dotyczące przede wszystkim funkcji 
Prochowni. Proces zakończył się debatą 
podsumowującą, również w formule on-line. 

Opinie można było przesyłać mailowo. 

Punkt konsultacyjny przy monidle. fot. Jarek Barański 



KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU



KALENDARIUM

▪ start konsultacji społecznych  // 1 października 2021

▪ spacer z ekspertami z dziedziny przyrody // 2 października (sobota) godz.11:00,

▪ mobilny punkt konsultacyjny // 7 października (czwartek) godz. 12:00-15:00

▪ mobilny punkt konsultacyjny // 11 października (poniedziałek) godz. 11:00-14:00

▪ rozmowy w namiocie na terenie parku // 16 października (sobota) godz. 11:00-14:00

▪ rozmowy w namiocie na terenie parku // 17 października (niedziela) godz. 11:00-14:00

▪ mobilny punkt konsultacyjny // 19 października (wtorek) godz. 15:00 - 18:00

▪ spotkanie on-line // 26 października (wtorek) godz. 18:00-20:00

▪ spotkanie podsumowujące on-line // 28 października (wtorek) godz. 18:00-20:00

▪ przesyłanie opinii mejlowo  // od 1 do 29 października

▪ zakończenie konsultacji społecznych  // 29 października 2021



ZDJĘCIA Z PROCESU

Punkt konsultacyjny, fot. Jarek Barański Punkt konsultacyjny, fot. Jarek Barański 



CO USŁYSZELIŚMY?
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W konsultacjach brali udział przede wszystkim 
użytkownicy parku. Na spotkaniach pojawiali 
się okoliczni mieszkańcy (“sąsiedzi” to dla nas 
osoby, dla których czas dotarcia zajmuje od 1 
do 5 minut), opiekunowie dzieci, całe rodziny, 
młodzież, seniorzy, opiekunowie psów, 
sportowcy, eksperci, mieszkańcy innych 
dzielnic (m. in. Mokotów, Bielany, Białołęka, 
Ursynów), działacze organizacji 
pozarządowych, właściciele usług związanych 
z parkiem oraz ich pracownicy. Część osób, 
które z nami rozmawiały to ludzie mocno 
zaangażowani w życie dzielnicy i lokalnej 
społeczności. Wyróżniające się grupy to 
rodzice z dziećmi oraz właściciele psów. Punkt konsultacyjny, fot. Jarek Barański 
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Na spacer przyszły 22 osoby. W formularzach 

konsultacyjnych z punktów mobilnych 

(z wózkiem konsultacyjnym) oraz w namiotach 

zebrałyśmy opinie od 229 uczestników. 

Mailowo swoje zdanie przedstawiło 136 osób.

Na warsztatach on-line było 16 uczestników, 

a na spotkaniu podsumowującym (również 

w formule on-line)  12 osób.

Mobilny punkt konsultacyjny, fot. Tomasz Kaczor
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Utrzymanie parku

Park jest bardzo dobrze utrzymany. Pracownicy 
firmy zajmującej się parkiem nie są anonimowi. 
Użytkownicy ich kojarzą i nawet część z nich 
znają z imienia lub nazwiska. 
Na przestrzeni lat w oczach naszych rozmówców 
jakość realizowanych usług stanowczo się 
poprawiła. Obecnie park jest wzorem pod 
względem zagospodarowania, utrzymania i życia 
dla innych tego typu terenów.

Zagospodarowanie parku

Użytkownicy przeważnie opisują park 
w superlatywach. Uważają, że jest przepiękny, 
różnorodny, strefy są ciekawe, każdy znajdzie tu 
coś dla siebie.  

Punkt konsultacyjny, fot. Jarek Barański 
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Uwagi dotyczące nasadzeń - drzewa

■ obawa o wycinanie drzew - czy realizowane wycinki są
konieczne?

■ drzewa w parku są stare, w różnej kondycji zdrowotnej
■ obawa o stan drzew na skarpach
■ nowe nasadzenia (np. wierzba płacząca w miejscu wyciętej)
■ trzeba zadbać o głogi przy forcie
■ nowe nasadzenia często są kradzione
■ szkodniki

Uwagi dotyczące nasadzeń - krzewy
■ w parku rosną piękne jadalne derenie
■ obawa o przerwy w opryskach na szkodniki
■ za dużo nasadzeń przy Prochowni
■ róże za Aliną nie chcą się piąć po konstrukcji

przygotowanych dla nich
■ brakuje nasadzeń przy wejściu od strony ulicy

Czarnieckiego (“jest tam bardzo betonowo”)
■ w parku jest za mało krzewów, warto wprowadzić więcej
■ problemem jest wydeptywanie nasadzeń na skarpach

Uwagi dotyczące nasadzeń - kwiaty

■ piękne są róże wokół fontanny
■ jest za mało roślin cebulowych
■ brakuje jesiennych kwiatów, które kwitną w kolorach:

fioletowy, pomarańczowy, żółty
■ warto wprowadzić więcej kwitnących roślin

przydatnych dla zapylaczy
■ łąka kwietna powinna znaleźć się w parku

Uwagi dotyczące nasadzeń - ogólne

■ zwiększenie puli gatunków roślin w parku
■ sadzenie roślin rodzimych
■ sadzenie roślin przyciągających ptaki (np. trawy 

- wróble, ligustry - kosy)

■ zmniejszenie zakresu grabienia liści
■ jeszcze rzadsze koszenie traw w miejscach, gdzie nie

koliduje to ze sposobem użytkowania
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Charakter parku

Najczęstsze określenia:
■ przyrodnicze - zielony, z myszkami, zaptaszony
■ społeczne - przyjazny, nasz, sąsiedzki,

dla każdego
■ estetyczne - piękny, kolorowy, elegancki
■ funkcjonalne - otwarty, relaksujący,

dobrze zaprojektowany
■ sensualne - przytulny, cichy, klimatyczny
■ lokalizacyjne - bliski, sąsiedzki
■ związane z przeszłością - sentymentalny,

z dzieciństwa, z historią
■ wielkościowe - kameralny, mały

Czego brakuje?

Doposażenie:
■ toalety (nie toi-toi). Ten temat był podkreślany

wielokrotnie, w bardzo różnych kontekstach. Ważne
zarówno dla osób starszych, rodzin z dziećmi, klientów
prochowni jak i właścicieli psów.

■ poidełka z wodą dla dorosłych, dzieci i psów/ptaków
■ kosze na śmieci z pokrywą i popielniczką
■ ławki obecnie stoją tylko wzdłuż chodników. Użytkownicy

parku chcieliby urozmaicenia w tym zakresie. Postulują o
stworzenie ciekawych i różnorodnych zakątków do siedzenia.

■ ogólnodostępne leżaki/hamaki
■ stoliki (do gry i jedzenia w plenerze)

Nasadzenia:
■ o funkcji izolacyjnej (hałas) wzdłuż ulic
■ o funkcji zabezpieczającej skarpę

Strefa:
■ sportowa- siłownia plenerowa, drążki do ćwiczeń, street

workout, przestrzeń dla rolkarzy, miejsce do gry w boule
■ rekreacyjna - wybieg dla psów, tor przeszkód

dla psów
Usługi:
■ kiosk



ZDJĘCIA Z PROCESU

Mobilny punkt konsultacyjny z wózkiem. fot. Jarek Barański Mobilny punkt konsultacyjny z wózkiem. fot. Jarek Barański 



USŁUGI 

Punkt usługowy przy placu zabaw:

■ nie działa regularnie
■ jest bardzo potrzebny
■ nie ma sanitariatu - wątpliwości co do

możliwości zachowania higieny
■ ma brzydkie zaplecze

(widoczne dla wszystkich)
■ martwią się o trudne warunki pracy

Prochownia Północna:

■ to miejsce spotkań: “kultowe”, “moje”
■ bez tego miejsca park byłby martwy
■ nie są jasne zasady funkcjonowania

(za co dzierżawca jest odpowiedzialny)
■ obiekt “rozlewa się na park”
■ jest drogo

Leżaki koło Prochowni, fot. Głos Ulicy



FUNKCJA PROCHOWNI POŁUDNIOWEJ
W czasie konsultacji zbierałyśmy opinie i pomysły dotyczące funkcji 
obecnie niezagospodarowanej Prochowni Południowej. Do końca 
września w tej lokalizacji funkcjonowało Sprzężenie - działał tu 
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i inne ruchy aktywistyczne zajmujące 
się walką z katastrofą klimatyczną. Podczas spotkań konsultacyjnych 
przedstawiciele organizacji podkreślali, że chętnie by tam wrócili. 
Zebrałyśmy wiele opinii popierających takie przeznaczenie lokalu. 
Respondenci zarówno na żywo jak i w mailach zwracali uwagę na 
wagę tematów podejmowanych przez Sprzężenie i chęć wspierania 
entuzjazmu młodych ludzi. Jednocześnie to właśnie wiek aktywistów 
budził też obawy. Część osób wyrażała je, mówiąc, że w ich oczach 
działania były chaotyczne i brakowało tam przemyślanego programu.
Pomysły na miejsce:

■ artystyczne
■ kulturalne
■ artystyczno-kulturalne
■ oddolne inicjatywy
■ gastronomia
■ inne

Prochownia południowa, fot. Głos Ulicy

Preferowane cechy miejsca:

■ bez barier ekonomicznych
(mocno podkreślane)

■ miejsce bezpłatne
■ miejsce otwarte
■ miejsce

mieszkańców/inicjatyw
żoliborskich

■ miejsce edukacji
■ miejsce spotkań i integracji



IMPREZY MASOWE W PARKU
W parku co jakiś czas organizowane są różnego typu imprezy. 
Czasem są to koncerty, czasem pikniki sąsiedzkie. Bywają też 
wydarzenia dla dzieci. Jeżeli organizuje je Prochownia, to 
odbywają się na jej terenie i są bardziej kameralne. Jeżeli to 
większa impreza, najczęściej scena rozstawiana jest na polanie 
parkowej między strefą z fontanną a placem zabaw.

■ uczestnicy konsultacji znają doskonale problemy
związane z wydarzeniami: rozjechana
i zniszczona zieleń, śmieci, hałas,

■ zaproponowano alternatywne miejsce na wydarzenia: 
od strony ul. Czarnieckiego,

■ park może być miejscem dla kameralnych wydarzeń, 
ale nie dla imprez masowych.

Pytania:

■ Czy można zrobić infrastrukturę podziemną, żeby
ułatwić realizację imprez? (bez agregatów,
z możliwością utwardzenia terenu)

■ Czy można ograniczyć wjazd pojazdów na teren parku?
■ Czy organizatorzy płacą za naprawy zieleni?

Strefa gastronomiczna, fot. Głos Ulicy



IMPREZY MASOWE W PARKU zdjęcia 1 z 2

Koncert w parku, fot. Głos Ulicy Atrakcje dla dzieci pod sceną, fot. Głos Ulicy
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Rozjechany trawnik po festynie, fot. Głos Ulicy Barierki po festynie i kolorowy piasek, fot. Głos Ulicy



PSY W PARKU

Właściciele psów odgrywają ważną rolę w parku, gdyż stanowią 
liczną grupę użytkowników, którzy goszczą w nim regularnie, 
często kilka razy dziennie.

■ opiekunowie psów najczęściej sprzątają po czworonogach
- jest czysto

■ mieszkańcy raczej nie zgłaszali kolizji swobodnie
biegających psów z innymi użytkownikami parku, jednak
byli często przeciwni obecności psów na placu zabaw
i w bezpośredniej okolicy

■ większość mieszkańców jest na stanowisku “nie dla
zakazów”, a psy w parku traktuje jak naturalnych jego
bywalców

■ zwolennicy zakazu wpuszczania psów obawiają się
o dzieci, seniorów. Nie chcą być też zaczepiani przez psy

■ zwolennicy zakazu chcieliby, aby park miał charakter
reprezentacyjny, na wzór Łazienek Królewskich - co
wykluczałoby niektóre aktywności i zmieniało
priorytety na tym terenie. Punkt konsultacyjny, fot. Jarek Barański



ROWERY I INNE URZĄDZENIA TRANSPORTU OSOBISTEGO
W rozmowach odnotowałyśmy dwie sprzeczne opinie na 
temat jeżdżenia po parku. Chodzi o rowerzystów, ale też np. 
hulajnogi. Duża grupa uważa, że to naturalna część spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. Inni postulują o ograniczenia, 
ponieważ w ich mniemaniu park powinien być dla pieszych.

Spostrzeżenia naszych rozmówców w tym zakresie:

■ wzdłuż parku jest ścieżka rowerowa
■ na terenie parku odbywają się treningi ogólnorozwojowe

dla dzieci, które obejmują też naukę jazdy na rowerze
■ można wprowadzić oznaczenia dot. dozwolonej

prędkości
■ to park dla wszystkich, dla rowerzystów też
■ “nie “dla zakazów
■ zwolennicy zakazu obawiają się o dzieci, seniorów,

ponieważ niektórzy jeżdżą szybko i mogą powodować
kolizje

■ zwolennicy zakazu chcieliby, aby park miał charakter
reprezentacyjny, na wzór Łazienek Królewskich - co
wykluczałoby niektóre aktywności i zmieniało
priorytety na tym terenie.

Mobilny punkt konsultacyjny, fot. Tomasz Kaczor



SAMOCHÓD W PARKU

Uczestnicy konsultacji zwrócili uwagę, że na teren parku 
wjeżdża dużo samochodów (dostawy, policja, służby 
porządkowe), nie wspominając o imprezach masowych. 
Ich zdaniem nie ma takiej potrzeby i można ograniczyć 
wjazd pojazdów:

■ policja może jeździć na rowerze/konno

■ dostawy oraz wywóz śmieci mogą być obsługiwane
wózkami.

Jazda samochodów po terenie parku negatywnie wpływa 
na swobodne spacerowanie po alejkach. Jest 
zagrożeniem dla biegających dzieci oraz psów. Powoduje 
obniżenie poczucia bezpieczeństwa.

Powoduje też niszczenie nawierzchni. 

Furgonetka w parku, fot. Głos Ulicy



BEZPIECZEŃSTWO W PARKU
Rozmówcy oceniają park jako bezpieczny. Nie mają obaw przed 
spacerowaniem. Nikt nie przypominał sobie nieprzyjemnych 
sytuacji w ciągu ostatniego czasu. Problemem są częste awarie 
oświetlenia. Szczególnie jesienią i zimą tworzy to nieprzyjemną 
atmosferę i zmniejsza poczucie bezpieczeństwa po zmroku.

■ w latach 60-80’ zdarzały się nieprzyjemne incydenty
■ teraz użytkownicy czują się bardzo bezpiecznie
■ część uczestników konsultacji ma tezę: psiarze odstraszają

wieczorami osoby, które mogłyby zakłócić spokój w parku
■ po zmroku gdyby nie psiarze to poczucie bezpieczeństwa

by spadło, bo by było pusto
■ w parku od 1 października br. jest ochrona
■ pracownicy ochrony upominają: by nie śmiecić, nie zrywać

liści, nie wchodzić na skarpy, nie pić alkoholu i nie
hałasować

Pytania:
■ Czy ochrona będzie już na zawsze?
■ Skoro jest bezpiecznie, czy można przeznaczyć pieniądze

wydawane na ochronę na inne ważniejsze potrzeby
związane z parkiem?

Mobilny punkt konsultacyjny, fot. Tomasz Kaczor



ZARZĄDZANIE PARKIEM
Uczestnicy konsultacji w większości są zadowoleni z 
zarządzania parkiem, gdyż jego stan odczuwalnie się poprawił. 
Mieszkańcy przekazywali pozdrowienia dla pana Tomka 
i Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, co świadczy o dobrej relacji 
z zarządcą i o zadowoleniu z efektów jego działań. Ich uwagi 
dotyczące tego zagadnienia:

■ skarpy górek wymagają specjalnej opieki. Zwłaszcza
w miejscach gdzie widoczne są przedepty

■ bariery architektoniczne do zniwelowania, np. schody
pomiędzy górkami, zbyt stroma pochylnia

■ stara zdewastowana toaleta przy ul. Mierosławskiego
szpeci - jakie jest jej przeznaczenie?

■ historyczne poidełko powinno być czynne

■ mieszkańcy chcą być na bieżąco informowani 
o działaniach realizowanych w parku, w tym 
o planowanych wycinkach oraz ich przyczynach

Mobilny punkt konsultacyjny, fot. Tomasz Kaczor



WNIOSKI I REKOMENDACJE



WNIOSKI
Potrzeby użytkowników i wnioski:
■ usługi gastronomiczne i kulturalne w parku są potrzebne

i ważne dla mieszkańców

■ obecność psów w parku w większości spotyka się 
z aprobatą mieszkańców, jednak są również przeciwnicy 
wyprowadzania psów na terenie obiektu. Doprecyzowanie 
zasad byłoby tu pomocne, aby pogodzić potrzeby różnych 
grup i zminimalizować ryzyko konfliktów

■ rowerzyści w parku ze względu na potencjalne kolizje 
z innymi grupami użytkowników wzbudzają rożne emocje. 
Przydatne będzie określenie zasad ich poruszania się po 
parku (np. wprowadzenie ograniczenia prędkości)

■ imprezy masowe - warto określić, jakie imprezy, w jakiej
lokalizacji w parku są dopuszczalne i powinny być
określone zasady organizacji, zabezpieczenia przestrzeni
parku /zieleni przed uszkodzeniami, jak rozwiązać kwestię
uciążliwości np.: hałas

■ warto doposażyć park w nowe  toalety (stacjonarne),
poidełka z woda pitną dla ludzi i zwierząt. Brakuje koszy
oraz torebek na psie odchody, a istniejące kosze na śmieci
powinny mieć pokrywę, żeby ptaki nie rozrzucały śmieci

,

Mobilny punkt konsultacyjny z wózkiem. fot. Jarek Barański 
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Funkcje: 
■ utrzymanie dotychczasowego sposobu

zagospodarowania parku
■ psy w parku - tabliczki informacyjne regulujące zasady

wyprowadzania psów na terenie parku - psy bez smyczy
wyłącznie na oznaczonym terenie np. polanie
rekreacyjnej

■ rowerzyści - ograniczenie prędkości przejazdu, jazda
wyłącznie “aleją obwodnicową”, a na pozostałym terenie
tylko prowadzenie rowerów. Dzieci do lat 6 (uczące się
jeżdżenia na rowerze) mogą korzystać z pozostałych
alejek.

■ kameralne imprezy w parku tak, masowe - nie

Zarządzanie: 
■ mieszkańcy na bieżąco powinni być informowani

o realizowanych i planowanych działaniach w parku,
zarówno w kontekście prac związanych z zielenią, 
remontami, jak i wydarzeń

Monidło. fot. Jarek Barański 
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Zieleń:
■ racjonalna gospodarka drzewostanem parku, sadzenie

nowych drzew w miejscach gdzie jest to uzasadnione
■ więcej krzewów w parku (ozdobnych oraz

stanowiących schronienie i bazę pokarmową dla
ptaków)

■ więcej roślin kwitnących dla zapylaczy
■ mniej grabienia liści, np. pod krzewami
■ więcej powierzchni rzadziej koszonych
■ wprowadzenie nasadzeń na skarpy w miejscach,

gdzie znajdują się przedepty (plus informacja/
edukacja żeby
nie niszczyć nasadzeń i nie wchodzić na skarpy),
nadal stosowanie chrustów do warkoczy ochronnych,

■ wprowadzenie stref "dzikości" jako formy izolacji
między skarpami a pozostałym terenem parku

■ stosowane rozwiązań wspierających przyrodę np.
hotele dla owadów etc. szczególnie wzdłuż skarp
wałów Punkt konsultacyjny w namiocie. fot. Jarek Barański 
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Zieleń cd.
■ pielęgnacja drzew (posusz, jemioły)
■ edukacja nt. drzew - tabliczki z nazwami
■ edukacja nt. stanu drzew - wcześniejsze informowanie 

o planowanej wycince i uzasadnienie wycinki, 
prezentacja wyników ekspertyz stanu zdrowotnego

■ sadzenie gatunków rodzimych
Wyposażenie:

■ nowa toaleta, najlepiej stacjonarna z miejscem do
przewijania dzieci lub oprócz toalety altanka dla mamy
karmiącej z przewijakiem

■ poidełko dla ludzi i zwierząt
■ elementy wyposażenia dla psów
■ stoliki do gier i spożywania posiłków
■ kosze na psie odchody i torebki papierowe na psie

odchody.

Mobilny punkt konsultacyjny z wózkiem. fot. Jarek Barański 



CO DALEJ? TYTUŁ ROZDZIAŁU



CO DALEJ?
Wszystkie zgromadzone informacje - uwagi, wnioski, 
rekomendacje posłużą Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy 
w planowaniu bieżących działań skupiających się wokół parku -
prace utrzymaniowe, pielęgnacyjne, inwestycyjne czy kwestie 
związane z animacją, rekreacją i kulturą - w tych wszystkich 
obszarach będziemy starali się kierować potrzebami  
zgłaszanymi podczas procesu, przy uwzględnieniu 
obowiązujących nas wytycznych dot. administrowania 
i zarządzania parkiem.

Licznie zebrane pomysły na sposób wykorzystania 
nieruchomości - Prochowni Północnej i Południowej - zostaną 
uwzględnione w warunkach konkursu na przyszłych najemców.

O wszelkich działaniach, realizowanych w Parku im. Stefana 
Żeromskiego, będziemy informować na bieżąco za 
pośrednictwem mediów społecznościowych ZZW oraz 
na głównej stronie internetowej zzw.waw.pl w zakładce 
"aktualności". Punkt konsultacyjny w namiocie. fot. Jarek Barański 

http://m.st/
http://zzw.waw.pl/


AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ DZIAŁU



AKCJA INFORMACYJNA

Informacje o konsultacjach pojawiły się:

■ na monidle w parku

■ na plakatach rozwieszanych w parku
oraz najbliższej okolicy parku

■ na profilach facebookowych Zarządu Zieleni
i Konsultacji społecznych oraz na stonie
konsultacje.um.warszawa.pl

Dodatkowo został opublikowany artykuł 

w lokalnym portalu “Gazeta Żoliborza”.

Monidło. fot. Jarek Barański 



Plakaty. fot. Głos ulicy
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ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU
do pobrania ze strony konsultacje.um.warszawa.pl

ZAŁĄCZNIK 1

Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji

ZAŁĄCZNIK 2

Informacje ze spaceru: notatka badaczek, ekspertyzy

ZAŁĄCZNIK 3

Zestawienie wiadomości e-mail i pism przekazanych w trakcie konsultacji 

ZAŁĄCZNIK 4

Notatka ze spotkania on-line dotycząca budynków Prochowni
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