ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU
do pobrania ze strony konsultacje.um.warszawa.pl

ZAŁĄCZNIK 3
Zestawienie wiadomości e-mail i pisma od mieszkańców

Zestawienie wiadomości e-mail przekazanych w trakcie konsultacji.

1. mail z dnia: 30/09/2021 - moja propozycja to sala widowiskowa w forcie Sokolnickiego.
Możnaby tam zapraszać teatry dziecięce, zespoły muzyczne itd. Nasza cała rodzina byłaby
bardzo zadowolona z takiego rozwiązania.
2. mail z dnia: 02/10/2021 -Jestem bardzo często z rodziną w parku Żeromskiego i
chciałam zwrócić uwagę ze mozna by zlikwidować niektóre chodniki aby bylo jeszcze
wiecej zieleni. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w sytuacji zmian klimatycznych
powinniśmy dążyć aby bylo jak najwięcej zieleni w okol nas
3. mail z dnia: 04/10/2021 - chciałabym przesłać opinię na temat funkcjonowania kawiarni
Prochownia w parku im. Stefana Żeromskiego.Bywam tam ostatnio dość regularnie
(spotykam się z Klientami) i chciałabym pochwalić niezwykłą dbałość o porządek i
utrzymanie terenu wokół kawiarni.Właściciele dbają nie tylko o porządek, ale też pilnują
żeby nie zajmować terenów nieprzeznaczonych do zajęcia przez użytkowników - ścieżek,
schodków i terenu poza możliwością obserwacji pracowników Prochowni.Jestem przy
okazji świadkiem różnych wydarzeń i choć sama w nich nie uczestniczę, widzę, że cieszą
się ogromnym powodzeniem. Zawsze jest mnóstwo ludzi - czasem trudno znaleźć
miejsce.Jestem przekonana, że to inicjatywa bardzo potrzebna i warta utrzymania.Widzę
też dużo spacerujących mam z dziećmi, które przysiadają na herbatkę żeby chwilę
porozmawiać.Możliwość wypicia dobrej kawy, czy lemoniady oraz zjedzenia lunchu na
powietrzu, w miłym parkowym otoczeniu jest w mieście nie do przecenienia.
4. mail z dnia: 05/10/2021 - Jestem seniorem i piszę w imieniu własnym jak i przyjaciół
seniorów.Odwiedzam park praktycznie codziennie.Świetnie utrzymany i z toaletą jest
znakomitą odskocznią od codzienności dnia powszedniego. Ławeczki to jednak trochę za
mało.W sukurs przychodzi Prochownia pod znakomitym kierownictwem pani Marianny
Zjawińskiej.Co za przyjemność usiąść na leżaku i wypić dobrą kawę czy inny napój , a także
jeśli taka wola posilić się kanapką.Ile to razy uprzejma obsługa pomogła mi otworzyć leżak
czy przynieść kawę z baru.Wiem też, choć z racji wieku nie korzystam, o różnych
imprezach kulturalnych organizowanych wieczorami przez Prochownię.Apeluję w imieniu
swoim własnym i innych seniorów o utrzymanie Prochowni w obecnym kształcie i pod
dotychczasowym kierownictwem.
5. mail z dnia: 07/10/2021 - Proszę w nim nic nie zmieniać!!! W obecnej postaci jest idealny znajdą tu swoje miejsce osoby młode i niemłode, z dziećmi i bez, z psami i bez nich. Jest też
absolutnie wystarczająca odrobina gastronomii. Przydałby się tylko wreszcie obiecany
nowoczesny WC. Nie popsujmy tej wspaniałej przestrzeni i enklawy wypoczynku!!!
6. mail z dnia: 14/10/2021 - jestem mieszkańcem Żoliborza i częstym bywalcem Parku
Żeromskiego. Słyszałem o planie zamknięcia lokalu gastronomicznego w Prochowni.
Uważam to za bardzo zły pomysł. ""Prochownia Żoliborz"" od wielu lat jest wspaniałym
miejscem spotkań, tworzącym klimat i kulturę Żoliborza. Może jest to miejsce głównie
skierowane na młodych ludzi. Ale kto ma tworzyć naszą dzielnicę jak nie oni? Znamy
wszyscy scenariusz zamknięcia klubu Eufemia przynależącego do Akademii Sztuk
Pięknych. Obietnice mówiły o nowym miejscu sztuki, ambitnym, nowoczesnym.
Tymczasem w tym miejscu powstała jakaś bardzo przeciętna, niechętnie uczęszczana
restauracja z burgerami. Znikęło za to miejsce kultowe dla tysięcy młodych ludzi, nie tylko
ZAŁĄCZNIK NR 3 do raportu z konsultacji społecznych - Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku Żeromskiego 1

z Warszawy. Bo było to miejsce znane w całej Polsce. Obawiam się, że podobny los spotka
naszą Prochownię. Wyrzucimy aktualnych najemców, lubianych i dających jakość od wielu
lat. W zamian powstanie coś albo zbyt pretensjonalnego - typu niszowa galeria sztuki, albo
sprawę przejmie nowy najemca, który nieudolnie będzie starał się naśladować
poprzedników. Dlatego też jestem stanowczo przeciwny zamknięciu ""Prochowni
Żoliborz"". Życzę im aby pozostali w tym miejscu jak najdłużej.
7. mail z dnia: 14/10/2021 - Moim zdaniem Prochownia jest fantastycznym miejscem i
warto żeby w dalszym ciągu działała.
8. mail z dnia: 14/10/2021 - Odnosnie konsuktacji dotyczacych Parku Zeromskiego
chcialbym wyrazic swoje poparcie dla dalszego funkcjonowania Prochowni Zoliborz na
terenie parku. Miejsce to, juz o kultowym charakterze, pelni nieodlaczna czesc tego
obiektu i ubogaca go oferta gastronomiczna i kulturalna. Prochownia musi dalej
funkcjonowac!
9. mail z dnia: 14/10/2021 - Pisze w celu wyrażenia opinii nt. dalszego funkcjonowania
wspomnianego w tytule parku. Prochownia Zoliborz tchnęła życie w park, organizuje
zróżnicowane wydarzenia trafiające w różne grupy dzielnicy. Zdecydowanie opowiadam
się za pozostawieniem lokalu na terenie parku.
10. mail z dnia: 14/10/2021 - nie wyobrażam sobie parku Żeromskiego bez dalszej
działalności ‚prochowni’. Jest to jedno z najlepszych miejsc, jakie aktualnie są na naszej
dzielnicy. Świetna atmosfera, cudowni pracownicy a także strefa wolności jaka w moim
przekonaniu w dalszym ciągu musi! Istnieć na Żoliborzu. Park Żeromskiego ‚żyje’ dzieki
działaności Prochowni, w żaden sposób nie ingerując w ta cudowna przestrzeń. Proszę
podczas ostatecznych decyzji pozwolić dalej funkcjonować tej ‚oazie’.
11. mail z dnia: 14/10/2021 - Chciałabym przedstawić swoją opinię w sprawie Prochowni
Żoliborz działającej na terenie parku Żeromskiego. Uważam, że jest to fantastyczne
miejsce. Nie wyobrażam już sobie lata bez jogi na trawie organizowanej w tym miejscu i
kawy z Prochowni. Nie wyobrażam sobie zimowego spaceru bez naparu imbirowego i
przejścia dalej nad Wisłę. Prochownia jest duszą Żoliborza i mam szczerą nadzieję, że tak
zostanie.
12. mail z dnia: 14/10/2021 - Jako mieszkanka Żoliborza nie wyobrażam sobie nieistnienia
Prochowni w formie, która istnieje. Sam lokal „Prochownia” organizuje mnóstwo
wydarzeń kulturalnych (kino, teatr, angielski dla najmłodszych). To cześć naszej dzielnicy.
Wspaniale miejsce na lato i zime!Niepowtarzalny klimat. Kawałek przestrzeni, natury w
centrum miasta.Pozdrawiam licząc na pozostawienie obecnej formy,
13. mail z dnia: 15/10/2021 - Odkrycie Prochowni Żoliborz to jedno z najwspanialszych
wydarzeń w moim życiu. W ten istotny punkt na mapie Żoliborza zabieram ze znajomych,
którzy także zakochują się w tym miejscu.Repertuar, różnorodność wydarzeń, kultura,
gastronomia, organizacja i aranżacja tego miejsca jest na bardzo wysokim poziomie. Nie
wyobrażam sobie, by to miejsce miałoby zniknąć.
14. mail z dnia: 15/10/2021 - Chciałbym wyrazić opinię na temat Prochowni - moim zdaniem
to bardzo dobry lokal, uprzyjemnia spędzanie czasu w parku, dba o jego czystość i
estetykę oraz przyczynia się do rozwoju życia kulturalnego w okolicy. Z przyjemnością
spędziłem tam wiele dni i mam nadzieję że dalej będę miał na to szansę :)
15. mail z dnia: 15/10/2021 - Prochownia jest ważnym punktem na Żoliborzu. Jest to miejsce
które łączy pokolenia. Spotykają się tam młodzi rodzice ze swoimi małymi dziećmi,
przychodzą też babcie i dziadkowie z wnukami, przystają uprawiający różne sporty ludzie.
ZAŁĄCZNIK NR 3 do raportu z konsultacji społecznych - Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku Żeromskiego 2

Codziennie widuję starszych , samotnych ludzi, którzy właśnie w Prochowni mogą przy
pysznej kawie lub herbacie porozmawiać z innymi gośćmi kawiarni, a przede wszystkim
nacieszyć się uśmiechami przemiłych pracowników. W rozmowach z seniorami usłyszałam
niejednokrotnie, że gdyby nie takie miejsce jak Prochownia, gdzie przy okazji spaceru
mogą spotkać przyjaznych ludzi, nie mieliby ochoty na wyjście z domu. Sama wypatruję
stałych bywalców, by zamienić z Nimi słówko.Ponadto śledzę działalność Prochowni,
której nie widać na co dzień. Pomoc społeczna, zbiórki dla potrzebujących zarówno ludzi,
jak i zwierząt. O tym głośno nie mówią, ale czynią dobro angażując odwiedzających ich
klientów.Ciepła atmosfera, życzliwość, dobre wychowanie pań i panów tam pracujących i
ciężka praca - to Prochownia bez której odwiedzanie parku Żeromskiego byłoby smutne…
O kawie, herbatach i deserach nie wspomnę, bo każdy kto tam był - wie jak jest
16. mail z dnia: 16/10/2021 - Jest na kulturalnej mapie Żoliborza takie miejsce – Prochownia
Żoliborz.Miejsce urocze, pięknie położone, zadbane, dobrze wyposażone – latem leżaki,
parasole, jesienią – kocyki.Obsługa to grupa młodych ludzi, kulturalnych, uśmiechniętych i
życzliwych.Parzą pyszne, aromatyczne kawy i herbaty, miksują soki. Można też coś zjeść.W
pogodne dni są tam tłumy ludzi. Spacerowicze zasiadają na leżakach popijają kawki,
herbatki...Miło popatrzeć na całe grupy znajomych umawiających się właśnie tu.Dzieci,
pieski, rowery, uśmiechy…Dla chętnych są gry planszowe, dla piesków miski z wodą.Są też
pojemniki do segregacji śmieci.Prochownia to magiczne miejsce.Może dla Żoliborza nawet
kultowe!
17. mail z dnia: 16/10/2021 - Jako mieszkaniec Żoliborza i użytkownik Parku Żeromskiego
chciałbym podzielić się swoimi refleksjami na temat funkcjonowania tego miejsca:1. Od
kilku lat widać zdecydowaną zmianę w podejściu do parku, zieleni etc. ze strony
administratora. Zarząd Zieleni zdecydowanie lepiej opiekuje się tym miejscem, wdrażając
standardy utrzymania zieleni, których nie realizował poprzedni administrator. Park
wyglada dużo lepiej niż kilka lat temu, zieleń jest bardziej „naturalna”, rzadsze koszenie,
pielęgnacja roślin, korytarze z gałęzi dla małych zwierząt i inne widoczne gołym okiem
przez laika rozwiązania czynią go miejscem w którym wspaniale się spaceruje, siedzi na
ławce i spędza czas.2. Miejscem które swietnie pasuje do parku jest Prochownia,
wspaniale prowadzona przez obecnych najemców i niezwykle popularna wsród
mieszkańców. Warto zwrócić uwagę ze najemca genialnie współgra z zasadami i
standardami wprowadzonymi w mieście, od dawna nie stosuje plastikowych kubków,
realizuje wiele aktywności i projektów proekologicznych, a programem kulturalnym
(zwłaszcza przed pandemia) wypełnia to czego nie realizuje np nowy fort. 3. W parku
brakuje toalet, dobrze zaprojektowanych (nie toi toi), wtopionych w zieleń, zwłaszcza przy
placu zabaw i przy bramie od Czarnieckiego.
18. mail z dnia: 18/10/2021 - zarządzone przez Państwa tzw. konsultacje pozwalają
domniemywać, iż ponownie chcecie nas ""uszczęśliwić"" niechcianymi zmianami. W
obecnej formie Park funkcjonuje znakomicie. Każdy ma miejsce na realizację swoich
potrzeb: dla dzieci Plac zabaw, dla dorosłych Prochownia z bogatą ofertą kulturalną, dla
spragnionych spokoju zaciszne alejki. Proszę zatem nie zmieniajcie nam Parku wedle
""widzi mi się"" urzędników, którzy z niego nie korzystają.
19. mail z dnia: 18/10/2021 - W temacie konsultacji zdecydowanie należy pozostawić
Prochownie zoliborz na swoim miejscu. Od 9 lat w końcu nasza dzielnica ma miejsce, które
idealnie komponuje się z jej charakterem. Dodatkowo pracownicy prochowni dbają o park
i jako jedni z pierwszych wprowadzili segregacje śmieci i nie sprzedają plastiku!W sezonie
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letnim to jedyne miejsce gdzie można ma Żoliborzu posłuchać muzyki na żywo lub
zobaczyć spektakl! Nie zmieniajcie czegoś co działa i sprowadza na zoliborz ludzi z innych
dzielnic Warszawy.
20. mail z dnia: 18/10/2021 - Piszę do Państwa w sprawie konsultacji społecznych
dotyczących Prochowni, która to znajduje się w Parku Żeromskiego. Jestem mieszkanką
Żoliborza od 9 lat. Od 9 lat istnieje również Prochownia. Od samego początku miałam
szansę obserwować jak miejsce to rozwija się z roku na rok i staje się wizytówką dzielnicy.
Pamiętam to miejsce na samym początku dzielności kiedy przed wejściem były jedynie
dwie ławki, a obsługą gości zajmowały się może trzy osoby. Mając ten obraz w głowie
jestem pełna podziwu i wdzięczności dla osób, które prowadzą Prochownie za to ile
włożyły pracy żeby miejsce to wyglądało i funkcjonowało tak jak ma to miejsce dziś.
Prochownia nie tylko jest miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy, ulubioną ich
kawiarnią, której klimat ściąga ludzi z całej Warszawy. Prochownia jest również
inicjatorem niezliczonych aktywności takich jak zbiórki dla potrzebujących, bezpłatne
zajęcia językowe dla dzieci, bezpłatne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych. Nie znam
Żoliborza bez prochowni i co więcej nie wyobrażam go sobie bez tego miejsca. Chciałam
zatem w ramach prowadzonych przez Państwa konsultacji wyrazić swoje pełne poparcie
dla dalszego funkcjonowania Prochowni w niezmienionej formie.
21. mail z dnia: 18/10/2021 - Jako matka dwójki małych dzieci nie wyobrażam sobie
Żoliborza bez działalności Prochowni. Dzieciaki są zawsze zachwycone pokazami
kinowymi i różnymi atrakcjami. Zarówno ja, mój mąż i dzieciaki, ale też sąsiedzi i
przyjaciele bardzo sobie cenimy wszystko co robi dla mieszkańców Prochownia, jak
przyjaznym i otwartym jest miejsce i chcielibyśmy dalej móc spędzać tam fantastyczny
czas.
22. mail z dnia: 18/10/2021 - W nawiązaniu do konsultacji prowadzonych w sprawie parku i
działalności żoliborskiej Prochowni, chciałbym wyrazić opinię na temat miejsca.Jest to
wspaniała inicjatywa, która zbliża ludzi i nadaje przestrzeni miejskiej sens. W Polsce
niewiele jest miejsc, które tak atrakcyjnie łączą przestrzeń miejską, naturę i gastronomię,
oferując jednocześnie dawkę kultury oraz bliskości społecznej.Czym jest miasto bez
miejsc, które społeczność lubi, ceni i chce się przy nich gromadzić, spędzać czas,
odpoczywać. Prochownia, jak i sam park, to miejsca, które powinny być w każdej dzielnicy
Warszawy. To znacznie podnosi atrakcyjność dzielnic
23. mail z dnia: 18/10/2021 - Dzień dobry,Piszę w ramach konsultacji społecznych
dotyczących Parku Żeromskiego i znajdującej się w nim Prochowni Żoliborz. Oba miejsca
odwiedzam od wielu lat i stały się dla mnie nieodłączną częścią Żoliborza. Zarówno spacer
po parku często wiąże się z odwiedzeniem Prochowni tak jak wizyta w Prochowni
przeradza się często w spacer po Parku. Sposób działania kawiarni jest zintegrowany z
klimatem Parku, z poszanowaniem zieleni, wspólnej przestrzeni, która jest dostępna dla
wszystkich, nie tylko dla klientów. Dla mnie Prochownia Żoliborz wnosi ogromną wartość
w miejską przestrzeń, nie narzucając się mieszkańcom, ale zapraszając do odwiedzin i
spędzenia czasu w naturze. Dodatkowo organizowane tam wydarzenia kulturalne są dla
mnie jednocześnie promocją naszego miasta, a w szczególności dzielnicy Żoliborz. Ciężko
jest sobie wyobrazić park bez Prochowni
24. mail z dnia: 18/10/2021 - chciałam wesprzeć Prochownię Żoliborz i jej ajentkę. Choć
jestem z Mokotowa, to Prochownia skradła moje serce i lubię tam przyjeżdżać spotkać się
ze znajomymi lub wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, które są tam organizowane.
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W Prochowni panuje świetna atmosfera, warta dla mnie wyprawy „na drugi koniec
Warszawy”. Takie miejsca tworzą atmosferę dzielnicy. Podoba mi się także, że Prochownia
angażuje się w różne akcje społeczne (zbieranie rzeczy dla uchodźców, wsparcie
schroniska dla zwierząt itp.). Mam nadzieję, że obecna ajentka będzie miała możliwość
nadal prowadzić i rozwijać to unikalne miejsce.
25. mail z dnia: 18/10/2021 - Uważam, że Prochownia Żoliborz to serce Żoliborza.
Organizują wiele wspaniałych eventów jak kina plenerowe czy spektakle, na które
przychodzą tłumy. Jest miejscem dobrym do wypicia kawy, tańca i obcowanie z kulturą.
Dzięki nim Park Stefana Żeromskiego jest miejscem, które z przyjemnością odwiedzają
mieszkańcy Warszawy oraz przyjezdni i nie wyobrażam sobie, że mogłaby zniknąć z mapy
miasta. Apeluję o pozostanie Prochowni Żoliborz na naszym ukochanym Żoliborzu, bo jest
to najlepsza reklama dzielnicy na jaką możemy liczyć.
26. mail z dnia: 19/10/2021 - Chciałbym się podzielić z Państwem moją opinią na temat
funkcjonującej w Parku Prochowni Żoliborz.Prochownia jest unikalnym miejscem na
mapie Warszawy, zanim klubokawiarnia powstała Park Żeromskiego był w gruncie rzeczy
martwym miejscem. Od chyba 6 lat uczęszczam na ich fantastyczne wydarzenia kulturalne
takie jak kino czy koncerty. Prochownia z roku na rok organizuje wydarzenia na coraz
wyższym poziome, w tym roku (w zeszłym nie było wydarzeń kulturalnych w związku z
pandemią) zadbali także o reżim sanitarny. Na niewielu kinach letnich widziałem tyle osób
co na kinie w Prochowni. W sumie to Prochownia była miejscem, które skłoniło mnie do
przeprowadzki z Mokotowa na Żoliborz.Obsługa Prochowni to fantastyczni pełni energii
młodzi ludzie, którzy dbają totalnie o wszystko, łącznie z parkową zielenią jak i parkowymi
zwierzętami. Raz pisklę wypadło z gniazda w głogach przed budynkiem, to jeden z
pracowników ustawił nad pisklakiem karton, żeby nie zgrzało go słońce i pilnował żeby
pieski nie podchodziły do tego biedaka :D Moje starsze samotne sąsiadki z bloku na
Sadach chodzą często do Prochowni na kawkę z innymi takimi starszymi samotnymi
osobami, bo w tym miejscu kiedyś spotkali się przypadkiem na międzypokoleniowej
potańcówce.Warto też wspomnieć, że kilka razy w roku Prochownia organizuje akcje
charytatywne, w których bierze udział masa ludzi z dzielnicy. Ostatnio prowadzili zbiórkę
najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców na granicy. Przyszedłem tam wczoraj z siatką
jakiś swetrów i kurtek to część sali była zawalona podobnymi pakunkami po sufit! Dobrze
korzystają ze swoich zasięgów na social mediach.Ogólnie zarówno ja jak i moja ukochana,
nasi znajomi i sąsiedzi to nie wyobrażamy sobie Żoliborza bez Prochowni… Ludzie z
Prochowni stworzyli istną enklawę spokoju i relaksu przy ruchliwym placu Wilsona. Jak
wchodzę do nich na ogródek to czuję się jakbym pojechał na działkę. Już była kiedyś chyba
sytuacja, że urząd chciał Prochownię zlikwidować i dobrze, że się to nie stało, bo Żoliborz
by dużo na tym stracił.
27. mail z dnia: 19/10/2021 - Podstawą funkcjonowania parku Żeromskiego powinna być
kawiarnia prochownia. Jest to jedno z najlepszych miejsc na mapie miasta. Klimatu jaki
tam panuje nie można porównać z żadnym innym miejscem w Warszawie. Każdy kto
przyjeżdża do Warszawy w celach turystycznych z innego miasta, chce wrócić tam po to
by znow napić się kawy czy też uczestniczyć w kulturalnym wydarzeniu organizowanym
tamże.Bez tego miejsca, park straciłby na znaczeniu ogromnie.Bezsprzecznie
funkcjonowanie kawiarni Prochownia powinno zostać podtrzymane oraz rozwijane.
28. mail z dnia: 19/10/2021 - Pozwalam sobie wypowiedzieć się w ramach konsultacji nt.
funkcji dotyczącej m.in. Prochowni Żoliborz w Parku Żeromskiego.W mojej ocenie miejsce
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to powinno mieć zachowaną funkcję barową ponieważ wnosi wiele urozmaicenia na mapie
gastronomii żoliborskiej. Szczególne walory miejsce ma w okresie letnim. Podobnie
atrakcyjnych miejsc na Żoliborzu nie jest wiele. Byłoby więc dobrze, aby w nowym planie
ta funkcja była zachowana.
29. mail z dnia: 19/10/2021 - Pisze z głosem wsparcia dla pozostawienia ProchOFFni w Parku
Żeromskiego w dotychczasowej postaci. Są ważnym punktem na kulturalnej mapie
Żoliborza i Warszawy, umilają spacery, często wybieram się do nich że znajomymi,
oglądamy u nich bardzo ciekawe filmy wieczorami. Dbają przy tym o zielone otoczenie.
30. mail z dnia: 19/10/2021 - Studiowałem w Warszawie przez 6 lat. Wspaniały czas w
którym mogłem poznać wielu wspaniałych ludzi. Dla studentów czy dla poszukujących
ciszy - w zależności od tego też czego poszukiwałem w Warszawie - miałem dwa miejsca
które diametralnie zmieniały się w zależności od pory dnia. Pierwsza - schodki nad wisłą.
Za dnia spokój, cisza, wieczorem imprezy . Druga - prochownia na Żoliborzu. Ze względu
na bliskość mojej szkoły przesiedziałem tam sumarycznie kilkadziesiąt dni ciągiem (o ile
nie cały miesiąc). Prochownia to jedno z niewielu miejsc w Warszawie do którego jeśli
tylko jestem, nawet na godzinę, pół, dzień, tydzień to zawsze się pojawię. Opowiadam
znajomym zawsze o miejscu w parku, gdzie można wziąć leżak czy koc i usiąść w środku
parku z kubkiem kawy. Dla mnie ? Coś niespotykanego, jedyne takie miejsce. Siedząc
spokojnie w okolicy Łodzi i odwiedzając jedynie ostatnimi czasy Warszawę raz na miesiąc
(średnio) serce me się zatrzęsło. Błagam, zostawcie prochownię . to miejsce posiada duszę
i serce :)
31. mail z dnia: 19/10/2021 - Park Żeromskiego jest moim drugim domem ;-) Jestem tu 3 razy
dziennie na spacerach z psem. Jestem wdzięczna za to, że psy mogą tu wchodzić i
oczywiście sprzątam wiadomo-co.Kocham Park takim, jaki jest.Cieszę się, że pojawiła się
ochrona.Smutno mi, że wodopój od strony Mickiewicza nie działa.Bardzo brzydki jest ten
weselny namiot z ławkami z palet, który wyrósł przy Fortecy i ani razu nie został użyty. Co
to jest? Mam nadzieję, że zaraz zniknie.zależy mi na tym, żeby zachować Prochownię, to
cudowne miejsce z przemiłymi dzieciakami w obsadzie. Dzięki temu, że można u nich
wypić piwko na leżaku latem i kupić kawkę na zimowy spacer nasz Park jest unikatem w
skali Warszawy. Nie ma drugiego z takim bezpretensjonalnym miejscem i takim
trawnikiem do letniego leżakowania. Biegam rano w parku i wzrusza mnie, że pracownicy
Prochowni zbierają wtedy z trawy niedopałki i drobne pozostałości po gościach. Straszy,
oprócz tego namiotu-widma, stalowy kibelek przy wejściu od Mierosławskiego. To chyba
teraz magazynek firmy sprzątającej? Nie jest szczytem estetyki :-)Generalnie postarajcie
się Państwo nie zmieniać za wiele, bo Park jest extra :-)
32. mail z dnia: 19/10/2021 - Prochownia jest wspaniałym miejscem, miejscem spotkań w
spokojnej i miłej atmosferze. Mieszkam obok i zawsze jestem pod wrażeniem, że ludzie
potrafią spędzać czas w tak kulturalny sposób, całymi rodzinami i ze znajomymi.
33. mail z dnia: 19/10/2021 - Serdeczna prośba o pozostawienie Prochowni Żoliborz w
dotychczasowym miejscu.
34. mail z dnia: 19/10/2021 - Jestem warszawiakiem. Nie mieszkam na Żoliborzu, ale często
tę dzielnicę odwiedzam. Chętnie chodzę do kina Elektronik, spędzam czas w knajpkach
przy Mickiewicza, spaceruję jedynymi w swoim rodzaju uliczkami. Jest jeszcze jedno
miejsce, które jest mi bliskie: to Prochownia w Parku Żeromskiego. Lubię tamtejszą
atmosferę, rozmaite wyroby i obsługę. Bardzo bym nie chciał, by to pozytywne miejsce
zniknęło z jednego z moich ulubionych warszawskich parków.
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35. mail z dnia: 19/10/2021 - W nawiązaniu do informacji o dyskutowanej przyszłości Parku
Żeromskiego pragnę zauważyć, iż magiczne miejsce jakim jest Prochownia Żoliborz
znajdująca się w samym sercu parku jest kultowe. Nie tylko dla mieszkańców dzielnicy, jest
to miejsce pełne ciepła tworzone przez ludzi z pasją zawsze uśmiechniętych i otwartych.
To nasza żoliborska perełka kulturalna na mapie Warszawy. Pozostajemy w nadziei o
bezpieczną pewną przyszłość naszej ukochanej Prochowni.
36. mail z dnia: 19/10/2021 - Uważam, że Prochownia to serce Żoliborza i miejsce jakiego nie
ma w całej Warszawie. Super podejście do Klienta, ludzie z ogromnym sercem pomagający
innym i angażujacy się w akcje charytatywne dla ludzi i zwierząt, a przy tym tak troskliwie
dbający o teren i lokal.Poza tym nigdzie nie ma tak wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych
i warsztatów dla wszystkich grup wiekowych co w Procho.Jest to tez idealne miejsce na
odpoczynek, spotkanie, smaczna kawe I orzeźwiające napoje :)
37. mail z dnia: 19/10/2021 - nie wyobrażam sobie parku Żeromskiego bez tak klimatycznego
miejsca jak prochownia, miejsce godne polecenia każdemu warszawiakowi, a dla mnie jako
mieszkańca Żoliborza punkt obowiązkowy każdego weekendu.
38. mail z dnia: 19/10/2021 - Prochownia w Parku Żeromskiego jest super! Uwielbiamy to
przepiękne miejsce miejsce otoczone zielenią z możliwością zjedzenia pysznego jedzenia a
wieczorem wypicia kieliszka wina na leżaku!
39. mail z dnia: 19/10/2021 - W związku z planowaniem przyszłości parku Żeromskiego
chciałam, jako mieszkanka Sadów, wyrazić swoje zdanie.Uwielbiam to miejsce!Oferowali
przez cały okres wakacyjny bogata oferte artystyczna, poza tym sa niezwykle fajnym i
klimatycznym miejscem, które oddaje ducha Żoliborza. Prochownia od lat jest jedną z
najlepszych wizytówek naszej dzielnicy. Tetni życiem i warszawiacy uwielbiają tam
chodzić.
40. mail z dnia: 19/10/2021 - chciałbym poprzeć dalsze istnienie i ofertę Prochowni. To
wyjątkowe miejsce, w którym oprócz "standardowego" picia/jedzenia można znaleźć
świetną ofertę kulturalną i rozrywkową.
41. mail z dnia: 19/10/2021 - zwracam Wam uwagę na Prochownię Żoliborz, które jest
nieodłączną częścią tego parku. To piękne miejsce z duszą, są darmowe zajęcia jogi dla
Żoliborzan, są projekcje filmów, jest pyszna kawa - to miejsce, którego byłoby brak, jeśli
pewnego dnia by go zabrakło. To tam przychodzi się latem poleżeć na leżaczku z
przyjaciółmi, to tam zabiera się swojego psa na leniwą niedzielę czy swojego męża na
aktywną, rowerową sobotę.Nie zabieracie tego dobra nam, mieszkańcom.
42. mail z dnia: 19/10/2021 - Uprzejmie proszę o zaprojektowanie w Parku Żeromskiego, w
budynkach Fortu Sokolnickiego i prochowni nowego domu kultury dla Żoliborza. Jest to
miejsce najlepiej usytuowane dla tego rodzaju placówki, blisko metra i komunikacji.
Budynki w Parku zostały wyremontowane i po drobnym retuszu będą mogły służyć
dobrze dla domu kultury, w którym spodziewam się koncertow, spotkań kulturalnych,
wykładów, kabaretów, pokazów itp. ale nie organizowanych dla zysku i zarabiania ale dla
wszystkich, również mniej zamożnych żoliborzan.
43. mail z dnia: 19/10/2021 - w związku z tym, że trwają konsultacje, dotyczące przyszłości
Parku Żeromskiego, chciałabym napisać kilka słów o miejscu, które znajduje się w Parku
Żeromskiego- o Prochowni. Przede wszystkim uważam, że Prochownia jest sercem Parku.
To ona przyciąga do Parku wiele osób, umożliwiając odpoczynek w trakcie spaceru oraz
jest miejscem spotkań towarzyskich. Jest to miejsce, w którym spotykają się zarówno
rodziny, jak i przyjaciele, czy znajomi, co jest bardzo istotne dla rozwijania lokalnych
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społeczności. Umiejscowienie Prochowni umożliwia oddzielenie się od zgiełku miasta, co
przyciąga wielu Warszawiaków i sprawia, że jest to dla nich wyjątkowe miejsce.To miejsce
również bardzo cenne z punktu widzenia spotkań w czasie pandemii- można się spotykać
ze znajomymi na kawę na świeżym powietrzu, co jest znacznie bezpieczniejsze. Dzięki
Prochowni i wydarzeniom organizowanym przez nią Park żyje. Prochownia to dla mnie
bardzo ważne miejsce na mapie Żoliborza i jedyne co mogę o niej powiedzieć to same
dobre słowa a także to, że z pewnością działa z korzyścią na rzecz Parku Żeromskiego.
44. mail z dnia: 19/10/2021 - Chciałam przekazać mój pozytywny głos a propos Prochowni jest wspaniałym miejscem, które z ogromną chęcią odwiedzam, mimo że mieszkam na
Gocławiu. Ciężko znaleźć drugie tak przyjemne miejsce w Warszawie, pełne zieleni, a
jednocześnie świetnie skomunikowane.Nie wyobrażam sobie zupełnie Warszawy,
szczególnie ciepłych dni, bez Prochowni!
45. mail z dnia: 19/10/2021 - Popieram dalsze funkcjonowanie Prochowni Żoliborz w
niezmienionej formule w Parku Żeromskiego.
46. mail z dnia: 19/10/2021 - Chcialabym oddac glos za prochownia na zoliborzu! To
cudowne miejsce, bardzo byloby szkoda, gdyby zostało zamknięte
47. mail z dnia: 19/10/2021 - Jako mieszkaniec Starego żoliborza proszę o utrzymanie
kawiarni Prochwnia
48. mail z dnia: 19/10/2021 - Dzień dobry, prośba żeby Prochownia pozostała w Parku
Żeromskiego. Jest to fantastyczne miejsce z pyszną kawą i jeśli to miejsce by zniknęło, to
straciloby swoj urok
49. mail z dnia: 19/10/2021 - Prochofnia w Parku Żeromskiego, jest pięknym miejscem
spotkań ludzi w każdym wieku. Ten Park trudno sobie wyobrazić bez tej kawiarenki.-50. mail z dnia: 19/10/2021 - PROCHOWNIA to stały element naszego zoliborskiego
krajobrazu. Musi być częścią dzielnicy, parku i naszego lokalnego życia. Dewizą Żoliborza
powinno być wspieranie wszelkich lokalnych inicjatyw, ruchów, przedsięwzięć i
społeczności.
51. mail z dnia: 19/10/2021 - Prochownia Zoliborz to miejsce, bez którego nie wyobrażam
sobie Żoliborza, ale tez Warszawy w ogóle! Teatr na leżakach, kino, warsztaty, ale tez
kawa, która można zgarnąć po drodze do metra - to tylko niektóre z rzeczy, za które
kochamy to miejsce. Nie wyobrażam sobie, ze miałoby zniknąć, a w jej miejsce pojawić się
coś innego. Prochownia już na stałe wpisała się w nasze życie na Żoliborzu i chcemy, aby
została.
52. mail z dnia: 19/10/2021 - ta wiadomością chciałam zaznaczyć, że na mapie Żoliborza,
niczym w kosmosie jest taka gwiazda, wyjątkowa, podziwiana, bez której to miasto,
dzielnica nie byłoby tym samym. To PROCHOWNIA.Prochownia jest dla mnie miejscem
wyjątkowym, przestrzenią, dzięki których letnie popołudnia z przyjaciółmi są piękne
nawet jak pada deszcz, niedziele spacery z rodziną nie noszą znamion traumy. Kiedy do
Warszawy przyjeżdzają moi zagraniczni znajomi to ZAWSZE zabieram ich do
PROCHOWNI żeby pokazać jak fantastyczne przestrzenie mamy.Cenię Prochownie za
niezliczone projekcje filmowe i inne animacje życia kulturalnego dzielnicy i fakt, że KAŻDY
może się tam poczuć dobrze.Prochownia na sztandary!
53. mail z dnia: 19/10/2021 - chciałabym podzielić się swoją opinią na temat Prochowni
Żoliborz. Powyższa kawiarnia jest jednym z kultowych miejsc na mapie Warszawy. Nie
wyobrażam sobie żeby nagle mogła zniknąć. Od lat gimnazjalnych (czyli ok. 4 lat)
uczęszczam do Prochowni i nigdy nie spotkałam się z nieprzyjemną sytuacją, w której
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zostałam źle potraktowana, bądź ktoś inny. Regularnie biorę udział w wydarzeniach
organizowanych przez Prochownię, np. kino letnie, teatr na leżakach, wernisaże, akcje
charytatywne - ostatnia -zbiórka ubrań dla uchodźców przebywających pod granicą.
Uważam, że Prochownia jest jednym z miejsc Warszawy, które przyciąga ludzi, a gdy już
ktoś odwiedzi lokal, to zawsze do niego wraca. Pokazuje to chociażby sezon letni, podczas
którego wieczorami nie jest się w stanie znaleźć wolnego leżaka, ponieważ przebywa tam
mnóstwo ludzi - od młodych do starszych. Tym samym warto zaznaczyć, że ludzie
pracujący w Procho zawsze dbają o czystość parku. Widać, jak podczas wieczorów
zbierają śmieci, skupiają się by ogródek pozostał czysty. Nie ma pustych butelek,
papierosów - a trawnik po takim tłumie ludzi zawsze jest w dobrym stanie. Dlatego
uważam, że Prochownia Żoliborz jest miejscem otwartym, w którym nie czuję się
wykluczana - chociażby przez orientację seksualną (jest dla mnie bardzo ważne). Brak
takiego miejsca w środku Żoliborza dla mnie i uważam, że dla samej dzielnicy Żoliborz
byłby dużą stratą. Tak jak wspominałam wcześniej - Prochownia jest miejscem kultowym,
który kojarzy się z dzielnicą Żoliborz, więc zniknięcie z mapy Warszawy byłby wielką
stratą dla ludzi odwiedzających kawiarnię, jak i samej dzielnicy, bądź parku.
54. mail z dnia: 19/10/2021 - w związku z toczącymi się konsultacjami dotyczącymi parku
Żeromskiego chciałam zabrać głos w sprawie znajdującej się tam Prochowni
Żoliborz.Jestem mieszkanką Muranowa ale bliski Żoliborz to cel moich biegów i spacerów.
Park Żeromskiego odwiedzam praktycznie co tydzień. Stałym miejscem moich wizyt jest
też znajdująca się w nim Prochownia. Co roku nie mogę doczekać się otwarcia sezonu
""leżakowego"" żeby ruszyć z książką i zająć miejsce w Prochowni na leżaku, zamówić
kawę, ciastko i czytać bądź po prostu przebywać na powietrzu. Dla mnie jako osoby nie
posiadającej działki jest to namiastka właśnie działkowego, spokojnego spędzania czasu.
W przed covidowego Sylwestra Prochownia była czynna dla wszystkich bez wejściówki co
sprawiło, że atmosfera była swobodna a Sylwester dostępny bez względu na zasobność
portfela. Zaobserwowałam również że otoczenie lokalu jest wyjątkowo zadbane. Śmieci
są segregowane i regularnie sprzątane, robione są nowe nasadzenia trawy.Z mapy
Warszawy zniknęło już wiele miejsc które ceniłam. Myślę, że nie pogodziłabym się ze
zniknięciem Prochowni w jej aktualnym kształcie. Prochownia to instytucja i miejsce gdzie
przyjeżdża się z innych dzielnic ponieważ jej klimat jest nie do podrobienia.
55. mail z dnia: 19/10/2021 - chciałbym wyrazić swoje poparcie dla trwania Prochowni w
Parku Żeromskiegoi czyli miejsca spotkań, spacerów, wypoczynku i dobrej energii, całe
życie mieszkam na Bielanach i Żoliborzu i Prochownia z jej amosferą, bezprtensjonalną
formą idealnie wpisuje się w klimat dzielnicy
56. mail z dnia: 19/10/2021 - Pragnę wyrazić swoją pozytywna opinie o Prochowni Zoliborz.
Cudowne miejsce w cudownym parku. Mnóstwo wspomnień, zawsze świetnie spędzony
czas, z dziecmi w ciągu dnia, bez dzieci wieczorami.Prochownia Zoliborz musi zostać na
swoim miejscu!
57. mail z dnia: 19/10/2021 - Park dzięki prochowni jest wyjątkowy oraz przyjazny dla
otoczenia oraz integracji sąsiadow. Konieczne jest pozostawienie tego miejsca te
zachowania charakteru jaki dzięki niemu zdobył park.
58. mail z dnia: 20/10/2021 - Korzystając z możliwości podzielenia się moim zdaniem na
temat zaaranżowania przestrzeni na Żoliborzu pragnę podkreślić, jak ważnym i
potrzebnym moim zdaniem miejscem jest Prochownia w parku Żeromskiego. To
wyjątkowo bezpieczna, przyjazna przestrzeń, do której powracam, kiedy potrzebuję
ZAŁĄCZNIK NR 3 do raportu z konsultacji społecznych - Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku Żeromskiego 9

wytchnienia od szybkiego rytmu życia. Właściciele i pracownicy zapewniają przyjemną
atmosferę, zawsze przyjmują mnie z szeroko otwartymi ramionami i szczerym uśmiechem.
Doceniam, że otwarcie deklarują, że każdy, bez względu na wiek, zainteresowania,
pochodzenia i orientację jest tam mile widziany. Pysznie karmią, dają dostęp do filmów w
ramach kina letniego i organizują cudowne akcje sezonowe (jak np. sprzedaż krzywych
buraków, o których było głośno w mediach i wyprzedaże garażowe). Chciałabym za kilka
lat móc wrócić na leżaki z logo Prochowni i powrócić do dobrych wspomniań, które wiążę
z tym miejscem
59. mail z dnia: 20/10/2021 - W nawiązaniu do konsultacji odnośnie przyszłości Parku
Żeromskiego, miejsce, które się tam mieści - Prochownia - jest wyjątkowe i niech takie
pozostanie. Myśle, ze ma mapie Warszawy nie ma takiego drugiego miejsca. Przyjazne dla
każdego, z dobrą atmosferą, jest ozdobą naszej dzielnicy. Kontynuujmy to co dobre.
60. mail z dnia: 20/10/2021 - jako że jest to czas konsultacji społecznych, to pozwolę sobie
wyrazić swoją opinię. :-)Na Żoliborzu mieszkam od urodzenia i według mnie plac Wilsona,
a wraz z nim Park Żeromskiego, są centralnym punktem Żoliborza. Większość spacerów
kończy się właśnie tam, bez względu na to czy są to spacery z dzieckiem na plac zabaw,
wyjścia na hulajnogę, czy na sanki, czy wieczorne wyjścia ze znajomymi. Kiedyś, jak jeszcze
Park Żeromskiego był niezagospodarowany i te zmiany miały nastąpić, bardzo martwiłam
się, że stanie się on jedynie miejscem dobrym dla matek z małymi dziećmi i dla osób
starszych. Ale pomimo zmian i dzięki temu, że istnieje Prochownia tak się nie stało.Dzięki
Prochowni Park Żeromskiego jest nadal miejscem dla wszystkich. Moja 6 letnia córka
uwielbia zabrać mnie tam na lemoniadę po placu zabaw, to tam chodzę na letnie seanse
filmowe, to właśnie dzięki Prochowni wieczorne życie towarzyskie ze znajomymi często
przenosi się ze Śródmieścia na Żoliborz. Spotykam się tam nie tylko z sąsiadami, ale
właśnie dzięki Procho chętnie przyjeżdżają tu znajomi z Ursynowa czy Woli.Prochownia
to miejsce absolutnie magiczne wokół którego toczy się życie wielu Żoliborzan. Trzymam
mocno kciuki, żeby udało się to zachować jak najdłużej.
61. mail z dnia: 20/10/2021 - Odzywam się do państwa w sprawie konsultacji odnośnie
miejsca jakim jest Prochownia Żoliborz. Jako mieszkaniec Żoliborza nie wyobrażam sobie
parku Żeromskiego bez Prochowni. Jest to klimatyczne miejsce, w którym można
spokojnie napić się kawy przy okazji podziwiając piękno parku. Potrzebujemy takich miejsc
na Żoliborzu. Mam nadzieje, że konsultacje odbędą się pozytywnie dla tego miejsca.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego maila.
62. mail z dnia: 20/10/2021 - Prochownia to wspaniałe i bardzo klimatyczne miejsce
organizujące wiele niesamowitych eventow wspierająych młode talenty. Można tam
wstąpić i napić się pysznej kawy lub piwa w pięknym otoczeniu parku Żeromskiego
63. mail z dnia: 20/10/2021 - chciałbym wyrazić poparcie dla projektu Prochownia Żoliborz.
Jest to miejsce, gdzie latem można usiąść na leżakach, a zimą wstąpić na ciepłe picie lub
ogrzać się w przytulnej sali na piętrze, ale przede wszystkim doceniam organizację przez
nich mnóstwa arcyciekawych wydarzeń kulturalnych. Warto przyjechać aż z Ursynowa!
64. mail z dnia: 20/10/2021 - Dzień dobry,Piszę w sprawie Parku Żeromskiego i znajdującej
się na jego terenie Prochowni. Nie wyobrażam sobie Żoliborza bez tego miejsca. To serce
kulinarno-kulturowego świata tej dzielnicy. Prochownia swoją energią przyciąga ludzi ze
wszystkich dzielnic Warszawy. Osobiście odwiedzam ją regularnie z Mokotowa. Tam mogę
odpocząć, dobrze zjeść, czasem się pogimnastykować na jodze, pośmiać i spotkać
inspirujących ludzi.
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65. mail z dnia: 20/10/2021 - Prochownia w obecnym kształcie to już symbol Parku i
Żoliborza. Miejsce pozytywne i kreatywne, łączące pokolenia. Takich miejsc na Żoli nam
potrzeba. Ktoś mi ostatnio powiedział, że to taki kawałek Berlina. I rzeczywiście - bo to
oznacza otwartość, swobodę, przyjemną lekkość bytu. Taka jest Procho.Jestem
zdecydowanie za pozostawieniem Prochowni w tym miejscu i niezmienionym kształcie.
66. mail z dnia: 20/10/2021 - kawiarnia Prochownia Żoliborz spełnia rolę
integracyjno-wypoczynkową w parku Żeromskiego. Nie może jej zabraknąć. To jest
miejsce spotkań osób starszych, młodych, mam z dziećmi, osób z zwierzętami. Zimą
można się ogrzać gorącym kubkiem herbaty, a latem schłodzić się. To jest miejsce dla nas,
Żoliborzan.
67. mail z dnia: 20/10/2021 - Prochownie mega kocham i uwielbiam tam przychodzić. To
dzięki niej miałam bardzo miły covidowy październik i listopad kiedy się wszystko
zamknęło a prochownia działała dalej (na wynos oczywiście). Pracują tam wspaniale osoby
i musi ona zostać taka jaka jest. Będę bardzo bardzo bardzo bardzo bardzo bardzo bardzo
zrozpaczona jeśli coś się jej stanie.
68. mail z dnia: 20/10/2021 - W ramach konsultacji dotyczących przyszłości Parku
Żeromskiego chciałam podzielić się swoją opinią dotyczącą przeznaczenia
Prochowni.Bardzo lubię lokal Prochownia Żoliborz, który obecnie się tam znajduje i
chciałabym nadal móc tam bywać. Bardzo podoba mi się to, że Prochownia Żoliborz ma
szeroką ofertę wydarzeń kulturalnych takich jak letnie koncerty czy pokazy filmów oraz
imprezy taneczne, w tym silent disco - program kulturalny jest tam na najwyższym
poziomie i nie chciałabym, żeby takie miejsce zniknęło z mapy Warszawy
69. mail z dnia: 20/10/2021 - Piszę w sprawie konsultacji. Moim zdaniem Prochownia
Żoliborz prowadzi ciekawe wydarzenia, które zastępują brak domu kultury na Żoliborzu.
Myślę, że to ciekawe miejsce na scenie żoliborskiej. Fajne miejsce.
70. mail z dnia: 20/10/2021 - Pragnę gorąco zarekomendować Prochownia Żoliborz, jako
miejsce ""z duszą"", które jest niezwykle ważne w kształtowaniu kultury i dobrostanu
Parku Żeromskiego. Od wielu lat współpracuję z Prochownia Żoliborz jako nauczyciel jogi
i wspólnie w w każdym sezonie promujemy zdrowy tryb życia, ruch na świeżym powietrzu,
profilaktykę kręgosłupa i zdrowie psychiczne. Prowadzone przeze mnie zajęcia jogi
zawsze przyciągają tłumy, integrują pokolenia. Nie wyobrażam sobie Parku Żeromskiego
bez Prochowni Żoliborz.Liczę gorąco, że miejsce to pozostanie bez zmian i w nastepne
lato znów spotkamy się tam na matach, a potem pysznej kawie i śniadaniu w Prochownia
Żoliborz.
71. mail z dnia: 20/10/2021 - Mówiąc o Parku, nie da się pominąć tego jak ważnym dla jego
funkcjonowania obiektem jest Prochownia Żoliborz. Sprowadza ona na żoliborz młodych
ludzi, których niewątpliwie tam brakuje (świadczy o tym chociażby fakt że Prochownia jest
jednym z dwóch lokali w dzielnicy który nie zamyka się o 21). Prochownia to miejsce
przyjazne, ważne dla wielu osób które przychodzą tam dzień w dzień, to też miejsce na
miare zachodniej kultury miasta przyjaznego mieszkańcom w którym park jest miejscem w
którym spędzić można więcej czasu na łonie natury, a nie przejść się i wyjść. Mam nadzieje,
że historia Prochowni zakończy się dopiero (oby było to jak najpóźniej) wtedy kiedy taką
decyzje podejmą właściciele, a nie miasto czy zarząd zieleni.
72. mail z dnia: 20/10/2021 - Mój głos w ramach konsultacji:Prośba o zostawienie tego
miejsca, tak jak jest.
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73. mail z dnia: 20/10/2021 - w związku z konsultacjami dotyczącymi Parku Żeromskiego,
chciałam przesłać Państwu kilka słów, ponieważ jest to bardzo bliskie mi miejsce.Choć nie
mieszkałam nigdy w sąsiedztwie Parku, często wybierałam się do niego z Muranowa jak i z
Bielan, gdzie mieszkam obecnie. Jest to moje i moich znajomych ulubione miejsce
wypoczynku w Warszawie. Park jest perełką Żoliborza, decyduje o jego charakterze jako
dzielnicy pełnej zieleni, klimatycznej i przyjaznej mieszkańcom. Mieszcząca się w nim
Prochownia jest absolutnie cudownym i najlepszym dla mnie miejscem na spędzenie czasu
w wolny dzień bądź po pracy. Park i kawiarnia z leżakami kojarzą mi się z wypoczynkiem,
sielskim klimatem, beztroską, miłymi wspomnieniami, których wciąż przybywa.
Widywałam tam dzwońce, szczygły, czyże, zdarzyła się sikora uboga.Jestem bardzo
wdzięczna Warszawie za te miejsca, ich niepowtarzalny urok i za to, że mogę z nich
korzystać
74. mail z dnia: 20/10/2021 - Prochownia Żoliborz w parku Krasińskiego to miejsce cudownej
atmosfery! uwielbiamy tam być, całą rodziną, na leżaki, pyszne ciacho, pogaduchy,
spotkania z sąsiadami i muzykę na żywo. nie wyobrażamy sobie Żoliborza bez Prochowni!
75. mail z dnia: 20/10/2021 - Prochownia to bardzo ważne kulturalne miejsce w Warszawie.
Organizują interesujące i wartościowe wydarzenia. Przyjeżdżam tam z Sochaczewa bo
warto. A Joga w parku to mistrzostwo.Proszę o tym pamiętać.
76. mail z dnia: 20/10/2021 - W ramach konsultacji społecznych odbywających się w miniony
weekend w Parku Żeromskiego dowiedziałam się o nie mieszczącym mi się w głowie
pomyśle, by zrobić z naszego sąsiedzkiego, tętniącego życiem i otwartego dla KAŻDEGO
parku jakąś miniaturę Łazienek - park ""historyczny"" wykluczający niektóre z obecnych
tu aktywności.Nie rozumiem jak można wpaść na pomysł by zabrać nam: sąsiadom i
mieszkańcom Żoliborza możliwość 1) piknikowania i celebracji życia na trawie2)
spotykania się w Prochowni na kawie i przy okazji wielu różnorodnych atrakcji
organizowanych przez klubokawiarnię3) bezkolizyjnego współbycia rodziców z dziećmi,
opiekunów czworonogów, pasjonatów jogi, biegaczy, czy uczestników spacerów
dendrologicznych4) wyliczać można bez końca.Siła tego parku to właśnie jego otwartość
na różne aktywności i otwartość na zróżnicowanego odbiorcę. Jego charakter najlepiej
odzwierciedla to jaki jest Żoliborz i jego mieszkancy: otwarci, tolerancyjni, nie
wykluczający nikogo. Mam nadzieję, że pomysł przekształcenia parku w jakieś historyczne
""coś"" nie dojdzie do skutku. Ten Park to ŻYCIE, nie muzeum!
77. mail z dnia: 21/10/2021 - park Żeromskiego to 'mój' park, bywam tam od lat co najmniej
dwa razy w tygodniu. Podoba mi się to, że jest zadbany i żywy.Bardzo często umawiam się
ze znajomymi w Prochowni. Ta knajpka to serce parku, miejsce trudno porównywalne z
innymi, od początku mu kibicowałam. Lubię wypić tam kawę a wieczorem wino, w czasach
przedpandemicznych bywałam na koncertach i seansach filmowych. To miejsce miłe,
bezpretensjonalne, z klasą, zadbane, swobodne. Otwarte i przyjazne wszystkim. W
przeciwieństwie niestety do Fortu, który choć ma atrakcyjniejszy budynek, jest od
długiego czasu kompletnie martwy.
78. mail z dnia: 21/10/2021 - Właśnie przeczytałam, że trwają prace na temat naszego
ukochanego parku i Starej Prochowni. Proszę w żadnym wypadku nie likwidować tych
wspaniałych barów, które tak łączą wszystkich spacerowiczów. Pomysł otwarcia kilka lat
temu był strzałem w dziesiątkę. Dlatego teraz nie można likwidować czegoś co tak dobrze
funkcjonuje. Jest to jedyny park na centralnym Żoliborzu i jedyne miejsce, gdzie można się
na prawdę zrelaksować na nigdy nie brakujących leżakach. Żoliborz potrzebuje miejsca na
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imprezy na powietrzu w obecnej dobie stale zagrażającej pandemii. Gdzie, jak nie właśnie
tam można to zorganizować ? Coraz więcej wolnych miejsc w plenerze wykupują
deweloperzy i zabudowują je nowymi budynkami, jak np. przy ul. Anny German. 5 lat temu
mówiło się o skwerze wypoczynkowym, a dzisiaj nie ma tam nawet alejki. Dlatego jeszcze
raz bardzo proszę o zachowanie w dotychczasowej wersji Starej Prochowni i jej barów.
79. mail z dnia: 21/10/2021 - w ramach konsultacji dot. zagospodarowania Parku
Żeromskiego, bardzo cennym miejscem tam jest kawiarnia Prochownia Żoliborz. Od kiedy
Prochownia powstała, Park Żeromskiego dostał nowe życie. To nieduży lokal, w żaden
sposób nie wpływa negatywnie na Park, a przeciwnie - zachęca do odwiedzania Parku
osoby w każdym wieku, które mają gdzie wypić kawę i odpocząć na leżaku. Dodatkowo,
Prochownia organizuje wiele wydarzeń kulturalnych i angażuje się w życie dzielnicy,
wpływając pozytywnie na całą dzielnicę. Najlepiej, gdyby przy okazji nowego
zagospodarowania kawiarnia Prochownia mogła funkcjonować w niezmieniony sposób,
dalej pozostając bijącym sercem Żoliborza :)
80. mail z dnia: 21/10/2021 - w związku z trwającymi konsultacjami chciałbym wyrazić swoje
poparcie dla aktualnego najemcy Prochownia Żoliborz. Atmosfera oraz oferta
kulturalno-kawiarniana jest niezastąpiona. Miejsce to na stałe wpisało się w tkankę
dzielnicy i trudno mi sobie wyobrazić park Żeromskiego bez niego.
81. mail z dnia: 21/10/2021 - W związku z kolejnymi konsultacjami społecznymi dot.
Wykorzystania Parku Żeromskiego, chcę tylko napisać, że Prochownia Żoliborz powinna
pozostać na swoim miejscu. Przypominam poprzedni ruch mieszkańców z 2019 roku w
obronie Prochowni.
82. mail z dnia: 21/10/2021 - Pragnę podzielić się opinią w sprawie dalszego kształtu
Prochowni Żoliborz jako części Parku Żeromskiego. Lokal Prochownia Żoliborz to według
mnie jedna z wizytówek Żoliborza: świetna kawiarnia, do której można się udać w ramach
spaceru po tej pięknej dzielnicy, żeby przysiąść na poduszce na piętrze, a może nawet się
tam zdrzemnąć, ale również doskonałe miejsce do pracy zdalnej. Bardzo chciałbym móc
tam spędzić jeszcze wiele godzin i byłbym wdzięczny, gdyby mój głos został uwzględniony
przy dalszych planach zagospodarowania parku.
83. mail z dnia: 21/10/2021 - uważam że Prochownia Żoliborz powinna nadal istnieć w parku
Żeromskiego. Jest to miejsce, które nie tylko uatrakcyjnia park ale wzbogaca też ofertę
kulturalna dzielnicy (pokazy filmów itp.).
84. mail z dnia: 21/10/2021 - Pisze w związku z konsultacjami społecznymi dot. Parku
Żeromskiego. Mieszkam w Warszawie od wielu lat i uważam że Prochownia jest jego
nieodłączną częścią, czymś co sprawia że to miejsce jest tak wyjątkowe!Nie zliczę ile razy
spędzałam tam wieczór z przyjaciółmi, przy kawie, drinkach czy jedzeniu. Miejsce w
centrum, a jednocześnie osłonięte i bardzo przytulne. Możliwość wzięcia leżaków,
spokojnego spędzenia wieczoru na łonie natury jest genialne. Wiele razy brałam udział w
Kinie Letnim czy Jodze na trawie. Codziennie spędzam tam popołudnia z pieskiem genialne jest dla mnie możliwość wzięcia kawy, a mój piesek może napić się wody.
Cudowne miejsce, otwarte dla wszystkich, promujące równość i tolerancję, ze
wspaniałymi uśmiechniętymi ludźmi którzy zapewniają cudowną obsługę. Koniecznie,
koniecznie Prochownia musi zostać, inaczej Park straci cały swój urok który sprawia że to
miejsce tak wyjątkowe.
85. mail z dnia: 21/10/2021 - piszę skromną i krótką wiadomość: moim zdaniem nie ma Parku
Żeromskiego bez Prochowni Żoliborz i nie wyobrażam sobie, by taki istniał.
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86. mail z dnia: 21/10/2021 - Piszę do Państwa w sprawie Prochowni Żoliborz w parku
Żeromskiego. Miejsce to powinno zostać takie jakie jest pomimo zmian, które mają być
wprowadzone w parku.Prochownia jest idealnym miejscem dla każdego. Odwiedzałam je
będąc studentką- na kawę, film w kinie letnim czy inne wydarzenia kulturalne. Teraz jako
mama nie wyobrażam sobie spaceru, zabawy na placu zabaw z dzieciakami bez wstąpienia
chociaż po kawę na wynos z tej kawiarni. Miejsce to jest duszą Parku Żeromskiego.
Otwarte na każdego, przyjazne singlom, rodzinom, dzieciom, zwierzakom. Każdy tutaj
czuje się miłe widziany. O takie miejsca trzeb walczyć i dbać o nie jak o własną przestrzeń.
Nie zmieniajcie Prochowni, zostawcie, wspierajcie i wpadnijcie tam na kawę.Ten park bez
Prochowni być po prostu nie może.
87. mail z dnia: 22/10/2021 - wzanowni Panstwo, chcialam wyrazic moje poparcie dla
Prochowni miejsca skupiającego lokalną społeczność, zapewniającego i wspólne oglądanie
filmów i szezereg warsztatów bez Prochowni nasza dzielnica będzie nudna i nieciekawa
dla młodszego pokolenia, chocw prochowni na kawie i ciastko na swieżym powietrzu
często spotykam takze seniorów i rodziny z małymi dziećmi z wyrazami szacunku
88. mail z dnia: 22/10/2021 - Przede wszystkim – park jest świetnym miejscem i warto w nim
wprowadzić drobne, nierewolucyjne zmiany. Wiem o remoncie placu zabaw, który idzie w
kierunku naturalności i to jest świetny pomysł, bardzo dobrym jest też obecność ""Kawki
na ławkę"" – Cophi to dobry najemca, a połączenie kawy dla rodziców z placem zabaw
zawsze w cenie. Bardzo dobrze sprawdza się Prochownia jako ""centrum kulturalne"" z
darmowymi wydarzeniami dla mieszkańców (joga, kino letnie, koncerty, teatr). Świetnie,
że swoją przestrzeń mają też organizacje młodzieżowe i być może działania ekologiczne i
na rzecz klimatu to coś, o czym można rozmawiać i realizować (np. poprzez strefę dzikiej
zieleni albo ogródek społecznościowy?) także w Parku Żeromskiego. Problemem jest Fort
Sokolnickiego, który pozostaje miejscem generalnie niedostępnym dla mieszkańców – nie
powinien być, moim zdaniem, wynajmowany na dotychczasowych zasadach, bo o ile
rozumiem, że można tam od czasu do czasu zrobić imprezę komercyjną z korzyścią
finansową dla dzielnicy, o tyle na co dzień fajnie by było, by też pełnił funkcję otwartej
przestrzeni dla mieszkańców Żoliborza i całej Warszawy. To idealne miejsce na kiermasze,
garażówki, ekologiczne targi, ale i spektakle czy pokazy filmowe skierowane do różnych
grup (dzieci, seniorzy, spotkania integrujące społeczność).
89. mail z dnia: 22/10/2021 - Jako mieszkaniec Warszawy, chciałbym wyrazić swoją opinię na
temat sposobu użytkowania lokalu prochowni południowej, znanego też jako Sprzężenie otwarta przestrzeń aktywizmu i informacji klimatycznej.Do niedawna korzystały z tego
miejsca ruchy klimatyczne, takie jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Extinction Rebellion
i Extinction Rebellion Youth. Niemal zawsze, kiedy odwiedzało się park Żeromskiego,
można było spotkać zaangażowanych, młodych ludzi i dowiedzieć się więcej o stanie
klimatu Ziemi oraz włączyć się w działania na rzecz klimatu, które prowadzili aktywiści i
aktywistki. Obecność działaczy na rzecz środowiska w Parku Żeromskiego była
niesamowitym urozmaiceniem przestrzeni, nadawała specyficzną atmosferę temu
miejscu. Dawała też szansę spotkań i wymiany z rzeszą ciekawych osób. Rzucała
wyzwanie, by przyjść i zaangażować się w walkę o lepszą przyszłość.Warto tu
przypomnieć cykl otwartych wydarzeń ""Jak Uratować Świat?"" organizowanych pod
koniec sierpnia przez Extinction Rebellion, na którym można było wymienić się ubraniami
w ramach ""freeshopu"", posłuchać młodych, zaangażowanych wykonawców muzyki
niezależnej, obejrzeć filmy przybliżające realia udziału w akcjach aktywistów, stworzyć
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własną bombę nasienną czy obejrzeć pokaz zaangażowanego filmu animowanego. Takie
eventy mają potencjał aktywizacji lokalnej społeczności do walki o klimat, urozmaicają
otoczenie i zwiększają świadomość o kryzysie ekologicznym.Niestety, od niedawna
Prochownia Południowa przestała być siedzibą ruchów klimatycznych w Warszawie, na
czym Park Żeromskiego niewątpliwie stracił - nie spotyka się tu już tylu kolorowych,
interesujących osób, gotowych włączać innych w działania dla przyszłości. Przestrzeń
straciła na otwartości i atrakcyjności.Funkcja społeczna, związana z aktywizacją obywatel
jest wpisana bezpośrednio w historię parku i odwołuje się do jego tradycji - park powstał
oddolnie, jako inicjatywa ruchu obywatelskiego i dzisiejsze, konsultowane właśnie funkcje
parku powinny odwoływać się do jego dorobku, powinno być w nim miejsce na kulturę
(Fort Sokolnickiego), na mała gastronomię (prochownia północna), ale przede wszystkim
powinno znaleźć się w nim trwałe miejsce dla współczesnego oddolnego aktywizmu
obywatelskiego.Przywrócenie organizacjom ekologicznym przestrzeni do działania na
Żoliborzu ma potencjał do uatrakcyjnienia całego Parku Żeromskiego. Potrzeba, aby
mieszkańcy Warszawy i Żoliborza mieli szansę zaangażowania się w działania ruchów
klimatycznych, ponieważ kryzys środowiskowy dotyka nas coraz bardziej. Aktywiści mogą
animować przestrzeń i włączać lokalną społeczność w tworzenie miejsca takiego jak
Sprzężenie, chociażby przez edukację o klimacie, czy regularne eventy poświęcone
tematyce ekologicznej. Prochownia Południowa jest idealnym miejscem dla działczy, ze
względu na bliskość zarówno natury jak i miasta. Sprzężenie wręcz samo zachęca do
działania, przez klimat jaki tworzy się wokół tego miejsca. Wobec tego apeluję, aby oddać
tę przestrzeń działaczom z ruchów klimatycznych.Można to osiągnąć poprzez oddanie w
długookresowy najem gwarantujący urzędowi miasta formalne zobowiązaniem najemcy
do dbania o stan techniczny lokalu oraz niezbędne inwestycje poprawiające jego stan
techniczny organizacjom animującym i organizującym oddolny obywatelski ruch
klimatyczny
90. mail z dnia: 22/10/2021 - To przemiłe miejsce, gdzie można wstąpić w czasie spaceru,
ogrzać się i napić czegoś ciepłego. Organizują tez interesujące akcje kulturalne.Koniecznie
powinni pozostać na mapie Żoliborza
91. mail z dnia: 23/10/2021 - Chciałbym się dołączyć do prośby o pozostawienie miejsca
Prochownia na Żoliborzu w niezmienionym stanie i nie dokonywanie żadnych zmian w
funkcji i wyglądzie tego wspaniałego miejsca. Sam będąc tam wielokrotnie jako uczeń na
zajęciach jogi czy korzystając z pobliskiej kawiarenki bardzo sobie upodobałem
Prochownie jej klimat, ludzi tam pracujących i zajęcia jogi które się tam cyklicznie
odbywały. Jest to też miejsce spotkań i organizacji innych zajęć kulturalnych.
92. mail z dnia: 24/10/2021 - jestem mieszkanką Warszawy a także osobą głęboko przejętą
klimatem, środowiskiem i w związku z tym przyszłością nas wszystkich. Z tego powodu
chcę wyrazić swoją opinię na temat użytkowania Prochowni Południowej, szeroko znanej
pod inną nazwą - Sprzężenie.Jeszcze niedawno w przywoływanym miejscu działało kilka
oddolnych ruchów ekologicznych, które swoją obecnością nadały przestrzeni
niepowtarzalny (nomen omen) klimat. Dzięki Młodzieżowemu Strajkowi Klimatycznemu i
Extinction Rebellion w Parku Żeromskiego można było spotkać aktywistów i aktywistki,
chętne do rozmowy, poznać ich najbliższe plany i włączyć się w ich działania. Osoby te
wzbogacały park o wydarzenia kulturalne i edukacyjne, których bez nich zabrakło.Mam
nadzieję, że oddolne, obywatelskie inicjatywy w obronie klimatu będą mogły wrócić do
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Sprzężenia, znów aktywizować lokalną społeczność i edukować o grożącej nam
katastrofie, bo bardzo tego potrzebujemy
93. mail z dnia: 24/10/2021 - chciałbym odnieść się do sposobu zagospodarowania terenem
Prochowni Południowej w Parku im. Stefana Żeromskiego. Jeszcze w sierpniu brałem
udział w wydarzeniach ""Jak uratować świat"" organizowanych przez grupę młodych
aktywistów z Extinction Rebellion. Przestrzeń tzw. Sprzężenia w Parku Żeromskiego
kipiała wtedy życiem, można było skorzystać z darmowej wymiany ubrań, zaopatrzyć się w
płyty muzyczne lub książki, które wystawiono. Inna grupa aktywistów (bodajże Rodzice
dla Klimatu) sprzedawała rośliny i nasiona. Wtedy też poznałem różne interesujące osoby
z całej Polski, które uświadomiły mi, jak ważnym problemem (być może obecnie
najważniejszym) jest katastrofa klimatyczna. Mimo tego, że jest to temat trudny, zapał i
energia osób opiekujących się ówcześnie tzw. Sprzężeniem, dawały duże nadzieje na
poszerzenie społecznej świadomości i większe zaangażowanie warszawiaków w
przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. Obecnie budynek ten jest właściwie martwy.
A przecież społeczna funkcja Parku Żeromskiego jest niejako wpisana w jego historię. W
miejscu powstałym z inicjatywy obywateli (sic!) nie powinno zabraknąć przestrzeni na
działania oddolne takie jak aktywizm klimatyczny, szczególnie z uwagi na to, jak bardzo
palące są to kwestie. Miasto powinno wspierać takie zaangażowanie, tymczasem obecnie
potencjał Prochowni Południowej się marnuje. Przywrócenie tej przestrzeni ruchom
klimatycznym wskrzesiłoby dawne ożywienie w tamtej części parku. Atmosfera
Sprzężenia przyciągała do siebie osoby z zewnątrz i niewątpliwie uatrakcyjniała Park
Żeromskiego. Jednak tylko chwilowe oddanie Prochowni Południowej pod opiekę ruchom
klimatycznym nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo nagromadzony w owym miejscu
potencjał po ""wyprowadzce"" ruchów klimatycznych staje się w dużej mierze
zaprzepaszczony. Optymalnym rozwiązaniem byłoby udostępnienie przestrzeni na
dłuższy okres. Obecnie działania aktywistów klimatycznych zdają się absolutnie kluczowe.
Podanie im ręki to inwestycja w bezpieczną przyszłość.
94. mail z dnia: 24/10/2021 - W związku z rozpoczętymi konsultacjami dotyczącymi po
przyszlosci parku Żeromskiego na Żoliborzu, Chciałbym jako sąsiad i częsty gość tego
parku wyrazić opinię, że jego dotychczasowa forma bardzo mi i mojej Narzeczonej
odpowiada w szczególności możliwość odpoczynku po spacerze w Prochowni Żoliborz
bez której nie wyobrażam sobie korzystania z tego parku. Możliwość spotkania się ze
znajomymi na świeżym powietrzu i nierzadko uczestniczenie w wydarzeniach
kulturalnych, które ten obiekt zapewnia jest dla mnie nieodłączną częścią weekendowej
aktywności. Chcemy mieć nadal możliwość korzystania z tej atrakcji parku. Bez Prochowni
Żoliborz park Żeromskiego straci swój niepowtarzalny charakter.
95. mail z dnia: 24/10/2021 - jako wieloletnia użytkowniczka Parku Żeromwskiego, zwracam
się z uprzejmą prośbą o przekazanie przestrzeni prochowni południowej na rzecz ruchów
i organizacji ekologicznej.Do tej pory to właśnie te organizacje i ruchy były gospodarzami
w prochowni południowej i organizowały tam różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i
społeczne. Spora część mieszkańców Żoliborza i stałych bywalców Parku Żeromskiego
kojarzyła już ruchy klimatyczne z tym miejscem, często też byłam świadkinią, kiedy osoby
w różnym wieku przychodziły zaciekawione działaniami, które się tam odbywały. Ostatnio
sama byłam uczestniczką wydarzeń odbywających się w ramach cyklu “Jak uratować
świat”, zostawiłam ubrania we freeshopie, wzięłam udział w warsztatach jogi na świeżym
powietrzu oraz uczestniczyłam w pokazie animacjii zaangażowanej. Uważam, że ta
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przestrzeń jest idealna do tego typu wydarzeń, jest świetną wizytówką dzielnicy, pomaga
animować lokalną społeczność i przyciągnąć do parku ludzi w różnym wieku. Działania
społeczne organizowane przez ruchy i organizacje klimatyczne są skierowane do
szerokiego grona odbiorców i na tyle bogate i różnorodne, że interesują osoby z różnych
środowisk i o różnych zainteresowaniach. Park to idealne miejsce, żeby spotkać inne
osoby zainteresowane ochroną środowiska, walką ze zmianami klimatu, osoby
zainteresowane zarówno dobrobytem zwierząt, ludzi, jak i roślin i drzew. Tym bardziej
biorąc pod uwagę historię Parku Żeromskiego, który powstał w wyniku oddolnej
inicjatywy obywatelskiej.Podsumowując, jako częsta użytkowniczka Parku Żeromskiego
byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby lokal prochowni południowej nadal służył działaniom
proklimatycznym. Wydarzenia te wzbogacają ofertę kulturalną Żoliborza i Warszawy w
ogóle, zapewniają okazję i miejsce do spotkania się mieszkańcom oraz uczestniczenia w
warsztatach, szkoleniach i inicjatywach społecznych, a są to wartości bezcenne w
dzisiejszych czasach. Dlatego właśnie chciałam wyrazić poparcie dla propozycji
długoterminowego najmu prochowni południowej dla ruchów klimatycznych
96. mail z dnia: 24/10/2021 - W związku z konsultacjami społecznymi, jako wieloletnia
użytkowniczka Parku Żeromwskiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie
przestrzeni prochowni południowej na rzecz ruchów i organizacji ekologicznej. Do tej
pory to właśnie te organizacje i ruchy były gospodarzami w prochowni południowej i
organizowały tam różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i społeczne. Spora część
mieszkańców Żoliborza i stałych bywalców Parku Żeromskiego kojarzyła już ruchy
klimatyczne z tym miejscem, często też byłam świadkinią, kiedy osoby w różnym wieku
przychodziły zaciekawione działaniami, które się tam odbywały. Ostatnio sama byłam
uczestniczką wydarzeń odbywających się w ramach cyklu “Jak uratować świat”,
zostawiłam ubrania we freeshopie, wzięłam udział w warsztatach jogi na świeżym
powietrzu oraz uczestniczyłam w pokazie animacji zaangażowanej. Uważam, że ta
przestrzeń jest idealna do tego typu wydarzeń, jest świetną wizytówką dzielnicy, pomaga
animować lokalną społeczność i przyciąga do parku ludzi w różnym wieku. Działania
społeczne organizowane przez ruchy i organizacje klimatyczne są skierowane do
szerokiego grona odbiorców oraz na tyle bogate i różnorodne, że interesują osoby z
różnych środowisk i o różnych zainteresowaniach. Park to idealne miejsce, żeby spotkać
inne osoby zainteresowane ochroną środowiska, walką ze zmianami klimatu, osoby
zainteresowane zarówno dobrostanem zwierząt, ludzi, jak i roślin i drzew. Tym bardziej
biorąc pod uwagę historię Parku Żeromskiego, który powstał w wyniku oddolnej
inicjatywy obywatelskiej. Podsumowując, jako częsta użytkowniczka Parku Żeromskiego
byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby lokal prochowni południowej nadal służył działaniom
proklimatycznym. Wydarzenia te wzbogacają ofertę kulturalną Żoliborza i Warszawy w
ogóle, zapewniają okazję i miejsce do spotkań mieszkańców oraz uczestniczenia w
warsztatach, szkoleniach i inicjatywach społecznych, a są to wartości bezcenne w
dzisiejszych czasach. Dodatkowo bardzo zależy mi na dalszym funkcjonowaniu w Parku
Żeromskiego lokalu Prochownia, który jest miejscem przyjaznym rodzinom z dziećmi i
zwierzętami, pozwala na spotkania w gronie przyjaciół oraz jest idealnym miejscem do
samotnego odpoczynku z lekturą. Pracownicy Prochowni dbają o czystość Parku, drzewa i
krzewy w nim rosnące, segregują śmieci, organizują ciekawe wydarzenia kulturalne i
rozrywkowe. Wyznaczają wysokie standardy i są przykładem dla innych stołecznych
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lokali. Prochownia jest wizytówką dzielnicy Żoliborz i przyciąga do niej mieszkańców całej
Warszawy.
97. mail z dnia: 24/10/2021 - Chciałabym także wyrazić swoją opinię nt. korzystania z
budynku Prochowni Południowej - tzw. Sprzężenia - otwartej przestrzeni aktywizmu i
informacji klimatycznej.Do tej pory Sprzężenie było siedzibą ruchów klimatycznych, które
organizowały różne wydarzenia szerzące świadomość nt. kryzysu klimatycznego i
zachęcające do działań społecznych. Miał miejsce m.in. cykl ""Jak Uratować Świat?"",
podczas którego odbywały się np. pokazy filmów zaangażowanych, wymiana ubrań,
koncerty. Wtedy to miejsce naprawdę tętniło życiem.Dlatego ogromnie żałuję, że
Sprzężenie nagle przestało działać.Uważam, że to również strata dla samego Parku, który
przyciągał ludzi właśnie ze względu na siedzibę aktywistów klimatycznych. Park utracił
funkcję społeczną, którą pełnił, aktywizując społecznie mieszkańców stolicy. W moim
odczuciu przywrócenie do użytkowania budynku Prochowni Południowej aktywistom jest
szczególnie ważne w obecnych czasach, kiedy kryzys klimatyczny stale się nasila.
Mieszkańcy powinni mieć możliwość zaangażowania się w działania na rzecz klimatu.
Dlatego apeluję, aby oddać tę przestrzeń działaczom z ruchów klimatycznych.Można to
osiągnąć poprzez oddanie w długookresowy najem, zobowiązując najemców (tj.
organizacje animujące, ruchy klimatyczne) do dbania o stan techniczny lokalu i niezbędne
inwestycje poprawiające jego stan
98. mail z dnia: 24/10/2021 - chciałbym wyrazić swoją opinię na temat korzystania z
przestrzeni Parku Żeromskiego, szczególnie budynku Prochowni Południowej, zwanej
Sprzężeniem.Do września w tym budynku mieścił się punkt informacji klimatycznej,
przestrzeń aktywizmu, oraz siedziba ruchów klimatycznych - Extinction Rebellion,
Extinction Rebellion Youth oraz Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Ruchy te
zachęcały do działań na rzecz klimatu, organizowały różnego rodzaju wydarzenia,
koncerty, pokazy filmów i warsztaty. Wśród nich odznaczał się cykl ""Jak Uratować
Świat?"".Uważam, że zamykając to miejsce dzielnica straciła bardzo ważny punkt pełniący
funkcje społeczne, zachęcający do działania na rzecz klimatu, aktywizujący mieszkańców
oraz stanowiący swego rodzaju wizytówkę parku oraz okolicy, której historia ściśle
związana jest z ruchami obywatelskimi - w domu po drugiej stronie ulicy mieszkał Jacek
Kuroń.Wyrażam ubolewanie, że została zerwana pewnego rodzaju nić łącząca osoby
udzielające się społecznie w czasach minionych, oraz czasach obecnych.Apeluję o oddanie
tej przestrzeni ruchom klimatycznym w oparciu o długookresową umowę, zobowiązującą
najemców do dbania o stan techniczny lokalu
99. mail z dnia: 24/10/2021 - W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi sposobów
korzystania z parku im. Żeromskiego, chciałabym się wypowiedzieć na temat budynku
Prochowni Południowej. Jestem mieszkanką Żoliborza, a jednocześnie nie jest mi
obojętna przyszłość naszej planety, aktywnie wspieram ruchy klimatyczne i organizacje
ekologiczne. Dlatego z wielkim smutkiem przyjęłam do wiadomości, że prężne i aktywne
osoby zaangażowane w ruchy proekologiczne mogą utracić swoją siedzibę w budynku
Prochowni Południowej. W związku z tym postanowiłam zwrócić się do Państwa z
uprzejmą prośbą o ponowne przekazanie im go w użytkowanie.Ruchy proekologiczne do
tej pory gospodarujące w Prochowni Południowej dodawały parkowi im. Żeromskiego
kolorytu. Abstrahując od ich niezwykle pożytecznej działalności w dobie kryzysu
klimatycznego, wnosiły w przestrzeń parkową niemały wkład kulturalny, edukacyjny i
wspólnotowy. Organizowały ciekawe wydarzenia, zawsze otwarte dla wszystkich
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użytkowniczek i użytkowników parku. W wymiarze edukacyjnym organizowano spotkania
dotyczące aktywizmu proekologicznego, w których sama brałam udział. Ponadto
niedawno wraz ze znajomymi przypadkiem natrafiłam na organizowany w Prochowni
Południowej przez ruchy ekologiczne kilkudniowy festiwal pod hasłem Jak uratować
świat, w ramach którego wzięliśmy udział w zajęciach jogi, pokazie animacji o tematyce
ekologicznej, a także oddaliśmy nieużywane rzeczy do darmowego sklepu dla
mieszkańców, któremu przyświecała idea recyklingu i ekonomii współdzielenia. Atrakcji w
ramach festiwalu było wiele i miały zróżnicowany charakter, dlatego niezależnie od wieku
i zainteresowań, każdy mógł znaleźć coś dla siebie - czy to warsztaty sitodruku, czy
sadzenia roślin, czy wypić kawę i porozmawiać o ochronie klimatu. Często pojawiały się
całe rodziny albo grupy znajomych, by wziąć udział w konkretnym wydarzeniu, ale zdarzali
się i niezamożni mieszkańcy, zwłaszcza seniorzy, którzy przyszli po prostu do sklepu z
darmową odzieżą, by wybrać coś dla siebie. Inni z kolei przynosili torby pełne
niepotrzebnych rzeczy, które mogły przydać się innym. Ten wspólnotowy charakter
działalności ruchów proekologicznych w Prochowni Południowej, budujący i
wzmacniający społeczność lokalną Żoliborza, jest równie ważny, co ich działalność
statutowa. A przestrzeń parkowa i zabudowania parku im. Żeromskiego wydają się dla
obu działalności wprost idealne - ostatecznie gdzie indziej szukać miłośników przyrody i
osób zainteresowanych ochroną klimatu i bioróżnorodności naszej planety, jeśli nie w
lasach i parkach właśnie. A park im. Stefana Żeromskiego jest w tym przypadku miejscem
wręcz symbolicznym, bo sam jest przecież efektem obywatelskiego aktywizmu.Biorąc pod
uwagę te wszystkie argumenty, jestem przekonana, że przekazanie Prochowni
Południowej ruchom klimatycznym i organizacjom ekologicznym w długotrwałe
użytkowanie okaże się doskonałą inwestycją w przyszłość, nie tylko parku im.
Żeromskiego, ale również społeczności Żoliborza, miasta Warszawy i całej naszej planety.
Wspólnotowość i aktywizm na rzecz ochrony klimatu to w obecnych czasach jedne z
najważniejszych wartości, o które wszyscy powinniśmy dbać i którym powinniśmy dawać
przestrzeń do swobodnego rozwoju. Dlatego apeluję do Państwa o zgodę na
długoterminowy najem budynku Prochowni Południowej dla ruchów oraz organizacji
proekologicznych i klimatycznych
100. mail z dnia: 25/10/2021 - Park jest piękny i wg mnie dobrze zadbany, fajny pomysł
żeby zostawić zwalone pnie.Park ma jednak podstawową wadę, brak normalnej toalety.
Podobno są już jakieś konkretne plany na prawdziwe WC (nie TOITOI) ale tak na prawdę
w tak dużym parku powinny być dwie toalety. Jedna w miejscu gdzie była stara toaleta
przy wyjściu na ul. Mierosławskiego i druga przy wyjściu na ul. Czarnieckiego.Prochownia
Żoliborz powinna zostać, to bardzo fajne, bezpretensjonalne miejsce gdzie można rano
wypić dobrą kawę i poleżeć na leżaku w parku. Organizują też przedstawienia teatralne,
kino pod chmurką i oglądanie meczy reprezentacji Polski w piłkę nożną. Chodzimy tam
często ze znajomymi siadamy na leżakach, to jedno z niewielu miejsc w dzielnicy gdzie
można w ciszy, wśród pięknej zieleni z dala od zgiełku miasta spotkać się i
porozmawiać.Druga prochownia powinna zostać przeznaczona na jakieś fajne zajęcia dla
dzieci, mamy znajomych z dziećmi w wieku szkolnym i mówią, że właśnie coś takiego
mogłoby działać w tym miejscu.
101. mail z dnia: 25/10/2021 - od wielu lat odwiedzam Prochownię,to bardzo przyjazne
miejsce ze świetna kawą, miła obsługą. Byłam tez widzem kina letniego a jesienią i zimą
widziałam ciekawe wystawy na pięterku. Latem lubię posiedzieć na leżaku i obserwować
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młodzież , która Prochownia skupia wokół siebie. Teren jest zadbany, zawsze pięknie
udekorowany. Atmosfera, która tworzy obsługa , styl i organizacja sprawia ,że to miejsce
jest niezwykle popularne wręczkultowe- tu wypada być.moja opinia o Prochowni jest jak
najbardziej pozytywna = to miejsce z klasą.
102. mail z dnia: 25/10/2021 - Przede wszystkim, pochwalić i wyrazić swoje uznanie dla
Prochowni Żoliborz, która animuje społeczność lokalną lepiej niż niejedno Miejsce
Aktywności Lokalnej. To kultowe miejsce spotkań społeczności Żoliborskiej, przestrzeń
integracji oraz aktywnego i kulturalnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej. Ekipa
Prochowni dba nie tylko o swoją przestrzeń, ale i cały Park. Dba o trawnik, o estetykę
ogródka etc. To także dlatego, że gro pracowników mieszka na Żoliborzu, i zależy im na
przyjemnym sąsiedztwie. Prochownia tworzy też włączające środowisko pracy, a
atmosfera przenosi się na gości kawiarni. Prowadzącym zależy na przyjaznym otoczeniu i
rozwoju naszej dzielnicy. ***Prochownia Południowa pozostaje niezagospodarowana.
Fajnie, gdyby aktywności dziejące się tam odbywały się w połączeniu i współpracy oraz
uzupełniały się z działaniami Prochowni Północnej. Akcje środowiskowe, ekologiczne i
klimatyczne, takie jak działy się w Sprzężeniu do tej pory, wydają się być dobrym
pomysłem. ***W Parku brakuje toalet miejskich. Mogłyby być ładnie zabudowane
bluszczem. ***Marzy mi się dozorca Parku. Osoba, która dba o zieleń, czystość etc.
Mogłaby to być to np. osoba w kryzysie bezdomności, której miasto oferuje zatrudnienie,
pomagając jednocześnie w wyjściu z kryzysu. **Park jest niedostępny dla osób z
niepełnosprawnościami. Od strony Placu Wilsona są schody i stromy podjazd, który
uniemożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim. ***Problemem jest Fort Sokolnickiego, który
zawłaszcza przestrzeń parku i jego okolic poprzez organizację komercyjnych imprez
masowych. Wpływa też negatywnie na jego wygląd, łamiąc miejscowe plany
zagospodarowania i podstawowe wytyczne estetyki. Sporadyczne wydarzenia kulturalne
w Forcie nie są promowane i trudno się o nich dowiedzieć. Dodatkowo, Fort dwa lata temu
postanowił przyciąć, a raczej ogołocić Głogi rosnące wzdłuż alei, osłabiając drzewa,
ponieważ nie zrobił tego zgodnie ze sztuką. ***Nowo zainstalowane lampy przy fontannie
Aliny są ustawione tak, że spacerowiczom świecą po oczach, co jest dość nieprzyjemne i
uprzykrza spacerowanie w Parku. ***Nie jestem zadowolona z działań ZZW w sprawie
wycinki drzew. Wielokrotnie poruszana przeze mnie sprawa wycięcia drzewa, w którym
gniazdowała co roku kaczka, wskazuje na brak zwrócenia uwagi na od lat dziejące się
procesy w naszej okolicy. To niedopuszczalne. Drzewa to nie tylko gałęzie, zagrażające
podczas wichur i burz wytrwałym spacerowiczom, ale rozbudowany żyjący i złożony
ekosystem. *** W Parku mogłoby dziać się więcej ciekawych wydarzeń
społeczno-kulturalno-środowiskowych. Interwencje w przestrzeń miejską, rzeźby z
drewna, wystawy czy nawet stoliki do gry w szachy. Warto byłoby zaanimować przestrzeń
nie tylko wokół Prochowni. Może właśnie w Prochowni Południowej by się coś udało
takiego zorganizować.
103. mail z dnia: 25/10/2021 - Jako mieszkanka Żoliborza od 56 lat chciałam wyrazić swoją
opinię na temat lokalu Prochownia. Otóż uważam, że jest to niezwykle cenny projekt,
który odmienił i Park Żeromskiego i całą naszą Dzielnicę. Nieprzedłużenia jego
działalności nie wyobrażam sobie z powodów następujących:- Prochownia stworzyła
piękne miejsce do spotkań, wypoczynku i kulturalnych rozrywek mieszkańców nie tylko
dzielnicy, ale i miasta- Prochownia jest już dziś rozpoznawalną i cenioną marką- wspiera i
współtworzy to, co specyficzne i niezwykłe w naszej dzielnicy - jej
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inteligencko-artystyczny charakter- Procho to miejsce z unikatowym klimatem - nieco
hipsterskie, a przy tym otwarte na różnorodną publiczność (także na często tu
pojawiających się gości zagranicznych), aktywne w kreowaniu oferty kulturalnej, a przy
tym zachowujące specyficzną, luźną atmosferę- to także miejsce-wizytówka Żoliborza, do
którego zapraszam moich znajomych, gdy chcę się im pochwalić swoją dzielnicą i sprawić,
by poczuli jej klimat- obserwuję ogromną dbałość pracowników o czystość (opisane
śmietniki), zieleń, szanowanie przez gości wytyczonych granic w obszarze parku- to
miejsce ze świetnym jedzeniem i markowym piwem- to także miejsce wielu darmowych
imprez dla wszystkich - koncertów i projekcji filmowych- to przestrzeń, w której każdy jest
mile widziany, a dzięki leżakom zawsze, nawet przy dużej liczbie gości, dostępnekażdemu, kto jeszcze nie poznał tego miejsca polecam wybranie się tu zwłaszcza w letni
wieczór, gdy rozświetlony plac przed Prochownią z tłumem gości gwarantuje miłe
spędzenie czasu.Sumując, przed powstaniem Prochowni Park Żeromskiego był jednym z
wielu zwykłych parków. Dziś, dzięki niej, jest kultowym punktem na mapie Warszawy,
promieniującym młodzieńczą energią pracowników i nadającym całej dzielnicy
niepowtarzalnego charakteru.Jestem, jak wspomniałam, żoliborzanką, ale też jako
kulturoznawca muszę mocno podkreślić niezwykłe społeczne znaczenie takich, już
uformowanych i świetnie funkcjonujących miejsc spotkań, wypoczynku i możliwości
uczestnictwa w imprezach kulturalnych.
104. mail z dnia: 25/10/2021 - Na Żoliborzu zamieszkałem kilkanaście lat temu. Tak więc
znam Prochownię od momentu, gdy powstała. Trudno mi sobie wyobrazić, by takie
miejsce mogło zniknąć z mapy Warszawy. Dzięki Prochowni Park Żeromskiego żyje.
Można tu przyjść ze znajomymi na dobre jedzenie i piwo, na koncert, na projekcję filmową.
Ja i moi znajomi mamy z tym miejscem same miłe wspomnienia. Fajny klimat, młoda
obsługa, zawsze znajdzie się miejsce, by usiąść, spotkać się z przyjaciółmi, porozmawiać,
czyli po prostu miło spędzić czas. Pracownicy Prochowni bardzo dbają o to, by nie
zaśmiecać parku. Myślę, że Prochownia to wzór - takich miejsc w mojej dzielnicy powinno
być jak najwięcej.
105. mail z dnia: 25/10/2021 - Prochownia jest już od wielu lat miejscem spotkań dla
mieszkańców Żoliborza i nie tylko, odbywa się tu wiele wydarzeń kulturalnych,
rozrywkowych, zajęć artystycznych i sportowych. Korzystam latem z jogi na trawie, stand
upów, koncertów, zabieram znajomych i spotykam tu znajomych. Co więcej, wszystkie te
wydarzenia są bezpłatne.Widzę że do prochowni przychodzą ludzie w każdym wieku, od
dzieci po emerytów. Widać że teren dookoła lokalu jest zadbany, mimo że ludzie
korzystają z siedzenia na trawie. Nic nie jest zniszczone, widać że najemca dba o porządek
i jakość okolicy. Są wystawione śmietniki na segregowane odpady, nie podaje się słomek,
co też jest fajnym przykładem dbania o ekologię.Mam nadzieję że prochownia zostanie z
nami w parku Żeromskiego jeszcze na długie, długie lata.
106. mail z dnia: 25/10/2021 - dlaczego uwazam, ze Prochownia Zoliborz poiwnna zostac
w rekach obecnego najemcy:- istnieje juz prawie 10lat i jest niedlocznym elementem tej
dzielnicy- jest dostepna dla kazdego i w kazdym wieku: dzieci, młodzież i osoby starszeliczne organizowane warsztaty i wydadzenia kulturalne, ktore sa calkowicie bezplatne,wiedza czym jest szacunek w kontekscie wspolnego terenu: dbają o park i trawęorganizuja wiele prospoleczncyh zbiorek dla potrzebujacych- obecny najemca prowadzi to
miejsce od samego poczatku, od lat swa ciezka praca dolozyl wielkich staran do tego czym
Pochownia jest teraz- co warto podkreslic ida z duchem czasu duzy nacisk klada na
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kwestie ekologii i segregacji śmieciLicze ze moj glos przyczyni sie do pozostawienia
Prochowni taka jaka jest w rekach obecnego najemcy.
107. mail z dnia: 26/10/2021 - Piszę do Państwa zaniepokojona informacją, że nie jest do
końca oczywiste, że Stara Prochownia na Żoliborzu będzie prowadzona przez obecnego
najemcę. Jestem od kilku lat bywalczynią tego miejsca z racji różnych imprez i spotkań
(zresztą nie tylko ja, bo i moi znajomi również). Klimat Prochowni jest absolutnym
fenomenem. Dobrze czują się tam osoby w moim wieku (50+), ale także sporo młodsze.
Atmosfera sprzyja spotkaniom, spędzaniu miło czasu na zewnątrz. Prochownia organizuje
wydarzenia kulturalne. Miejsce przyciąga i scala. Widać dbałość o gości, ale również o
otoczenie, co nie zawsze i nie wszędzie tak wygląda. Ludzie wtapiają się w przestrzeń
dokoła, a nie ją dominują. A to już nie każdy najemca potrafi zorganizować. Moja córka (21
lat) organizowała tam dwa lata temu urodziny dla kilkunastu osób i była zachwycona, jak
wspaniale tam się czuli.Widać ogromną pracę włożoną w to, aby to miejsce tak wyglądało i
miało taki fajny klimat, i przez tyle lat oferowało ciekawy repertuar kulturalny dla swoich
gości.A goście absolutnie nie chcą zmiany tego miejsca na żadne inne (inny najemca tego
nie zagwarantuje, nie ma mowy). Zatem niech każdy robi to, na czym zna się najlepiej i nie
zmieniajmy tego, co jest i tak już bardzo, bardzo dobre i wyjątkowe.
108. mail z dnia: 26/10/2021 - jako mieszkaniec Żoliborza postuluje aby utrzymać
dotychczasowycharakter działalności kawiarni w Prochowni Zoliborz w miejscu i
formie.Jest to miejsce które na stałe wpisało się w klimat naszej dzielnicy(odmiennie od
Fortu Sokolnickiego) i mam nadzieje, że zostanie z nami na długo.
109. mail z dnia: 26/10/2021 - Spieszę z opinią dot. Prochowni w Parku Żeromskiego - jest
to sympatyczne miejsce od lat fajnie i rozsądnie animujące Ludzi i pełne ciekawych
incjatyw dla pełnego przekroju wiekowego. Każdy dla siebie coś znajdzie. A wieloletni
Najemca Prochowni zawiaduje tymi incjatywami z wigorem i korzyścią dla całej okolicznej
społeczności.
110. mail z dnia: 26/10/2021 - Piszę jako mieszkaniec Żoliborza, czynnie uczestniczący w
życiu tej dzielnicy. Obiekt Prochowni jest niewątpliwie jedną z jej ważniejszych
elementów. To miejsce, które najprościej mówiąc, daje dużo szczęścia mieszkańcom naszej
pięknej dzielnicy. Właśnie dzięki temu miejscu mamy możliwość spotkania się z ludźmi
pośród zieleni, gdzie park nie jest już nietykalnym reliktem, ale sercem wciąż bijącym,
miejscem gdzie aktywnie można spędzić czas, porozmawiać z ciekawymi ludźmi i
znajomymi, pośmiać się, zrelaksować, a także zaznać kultury. Liczne wydarzenia
kulturalne, jak kino letnie, teatry, kameralne koncerty, joga i zapewne wiele więcej, są nam
niezwykle potrzebne. Dzięki takim miejscom jak Prochownia czynimy Żoliborz bardzo
interesującym miejscem do mieszkania, życia tutaj i tworzenia wspólnoty z jej
mieszkańcami. Dzięki Prochowni również, Żoliborz staje się bardzo interesującym
miejscem do zamieszkania dla młodych rodzin, osób ambitnych, które oczekują więcej od
życia, ale i więcej do niego wnoszą.Pragnę aby Prochownia została z nami na możliwie jak
najdłużej, aby była prowadzona tak jak jest dotychczas dając radość i uśmiech
mieszkańcom Żoliborza i nie tylko.
111. mail z dnia: 26/10/2021 - W związku z konsultacjami prowadzonymi w sprawie Parku
Żeromskiego, jako mieszkanka Żoliborza, pozwolę sobie wskazać to co uważam za zaletę i
wadę tego miejsca:1. Do zalet zaliczam, w szczególności to, że w parku działa
„Prochownia”, miejsce dla wszystkich mieszkańców i nie tylko;- Co istotne, „Prochownie”,
jest miejscem z bardzo bogatym program kulturalny dla osób w różnym wieku i o różnych
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zainteresowania;- Warto również dodać, że dzięki „Prochowni” można w parku usiąść i
napić się kawy lub herbaty, co jest bardzo miłe ale i bardo rzadkie w warszawskich
parkach;- Dodatkowo, sposób aranżacji ogródka „Prochowni” w postaci leżaków
ustawionych na trawniku pozwala na bardzo bliski kontakt z naturą i nie zaburza
przestrzeni parku. 2. Do wad Parku zaliczam w szczególności brak toalety - przy tak
dużym placu zabaw, tak licznie odwiedzanym przez dzieci - wyposażenie parku w toalety
wydaje się niezbędne;3. Warte dopracowanie jest też kwestia śmietników, z których
wrony wyciągają odpadki i zaśmiecają otoczenie.
112. mail z dnia: 10.27.2021 - Przez 21 lat mieszkałam w Warszawie, najpierw przy PArku
Saskim a potem na Placu Zbawiciela i Park Żeromskiego od zawsze był moim ulubionym
miejscem do spędzania czasu. Teraz mieszkam w Londynie i tutaj w każdym parku i na
każdym skwerku jest dużo ludzi, w godzinach lunchu i po zakończeniu pracy. Siedzi się
wszędzie na ławkach, na trawie, na murku, wokół fontanny. I to jest całkiem naturalne.
Natomiast w Warszawie Park Żeromskiego był wyjątkowy pod tym względem. Pamiętam,
że gdy odkryłam ten park byłam zachwycona konstrukcją parku. Dużo uliczek, ławek, plac
zabaw dla dzieci. Jednak o wyjątkowości tego miejsca świadczą miejsca gastronomiczne.
Kiedyś były 3 różne. i co mało spotykane w Polsce, każde z nich w różnych porach dnia
miało różną ofertę.Zdecydowanie za ducha nowoczesności, rozumianej przez jak
największa dostępność dla różnych grup mieszkańców odpowiada Prochownia.To tam
rano można spotkać marki z dziećmi, w południe studentów uczących się do egzaminu, a
po pracy przychodzi całe spektrum mieszkańców od 4 do 104 lat.Przyciąga ich olbrzymia
różnorodność oferty. Sama byłam tam na pokazach filmów, koncertach i Silent Disco.
Zdecydowanie ten koncept otwarty od rana do późnych godzin nocnych jest
ewenementem na skale europejską.Miejsce gdzie są lekkie śniadania, prawdziwe lunche i
dania na wieczorne spotkania przy winie zasługuje na wsparcie. Wyróżnia się tutaj
koncept łączący lokal całoroczny w budynku, z ogródkiem zew. , letnimi leżakami i
cudownie utrzymaną trawą na której można się położyć. Fantazja tutaj łączy się z życiem,
bo przecież są i hamaki, na których można się bujać.Dodatkowo wieczorami miejsce jest
cudownie oświetlone jak z filmu o Nowym Yorku.Bardzo proszę o wsparcie wszystkich
przyszłych inicjatyw PRochowni, gdyż zawsze wykraczają one poza konkurencję.
Zdecydowanie europejską czy światową nie tylko warszawską.Myślę, że to tacy najemcy
najlepiej wiedzą co jest potrzebne aby PArk Żeromskiego mógł się rozwijać.Może warto
pomyśleć o zamkniętym ogrodzie zimowym, albo skorzystać z podpowiedzi jaką daje
rynek krakowskie, gdzie co roku zimą wokół Sukiennic jest dużo ogrodzonych szybami
ogródków zimowych, ocieplanych i oświetlanych , tak że wyglądają jak z bajki.Warto
przyjrzeć się tym rozwiązaniom bliżej i może zaadaptować na swój użytek.
113. mail z dnia: 27/10/2021 - chciałabym zabrać głos w sprawie Prochowni
Żoliborz.Moim zdaniem jest to wyjątkowe miejsce nie tylko na mapie Żoliborza, ale też
wyjątkowo ważne miejsce dla Warszawy.Mejsce to skupia ludzi w każdym wieku przychodzą młodzi, strasi również tacy jak ja 50/latkowie. Miejsce to jest bardzo
przyjazne, świetnie zorganziowane. Każda pora roku jest tu doskonale wykorzystana.
Miejsce to od lat kojarzy mi się z Żoliborzem. Wpisało się na stałe w jego ""krwioobieg"".
Wyjątkowo ważne jest organizowanie różnego rodzaju bezpłatnych akcji i wydarzeń,
dostępnych dla mieszkańców dzielnicy i także tych, którzy właśnie są przejazdem przez
okolicę.Nie chciałabym, aby Prochownia zmieniła najemcę i była jakimś innym miejscem.
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To ważne dla dzielnicy mieć taki stały punkt, który działa niezmiennie od lat.W dodatku bardzo dobrze działa.
114. mail z dnia: 28/10/2021 - Często korzystam z dobrodziejstw Parku Żeromskiego.
Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie prochowni południowej na
rzecz ruchów i organizacji ekologicznej.Interesowałam się wydarzeniami kulturalnymi i
warsztatami organizowanymi w tejże prochowni. Ruchy klimatyczne były juz z nimi
kojarzone i były to skojarzenia niezwykle pozytywne. Tego rodzaju działalność wpisała się
już na stałe w ofertę Parku Żeromskiego i prochowni. Nie wiem dlaczego miałoby byc
inaczej. Te akcje to działania prospołeczne, edukacyjne i niewątpliwie potrzebne lokalnej
społeczności. Korzystały z nich całe rodziny, zarówno młodsi , jak i starsi. Młodsi uczyli się,
że można się dobrze i pożytecznie bawić bez jakiś większych kosztów, starsi korzystali z
oferty np. zajęć jogi na świeżym powietrzu. Świetnym pomysłem było oddawanie
niechcianych już ubrań, co dawało możliwość szerokiej i dogłębnej edukacji społecznej w
kwestii środowiskowej. Itd, itp. Myślę, że otoczenie parkowe i przestrzeń prochowni to
doskonałe miejsce dla organizacji społecznej, działającej dla klimatu. Działa to dla dobra
społecznego i daje świetny ogląd dzielnicy.Jako mieszkanka Żoliborza bardzo proszę żeby
lokal prochowni południowej nadal służył działaniom proklimatycznym.
115. mail z dnia: 28/10/2021 - Uważam, ze Prochownia w obecnej formie jest ważnym
punktem na mapie Żoliborza. Oferuje przyjemne miejsce do wypoczynku, a także wiele
atrakcji kulturalnych.Chciałabym także, aby park pozostał przyjazny psom i żeby można je
było puszczać luzem.Myślę, że byłoby tez super gdyby druga prochownia również służyła
mieszkańcom (obecnie chyba służy ochronie, co wydaje się dużym marnotrawstwem).Z
góry dziękuję za wzięcie pod uwagę mojego głosu.
116. mail z dnia: 28/10/2021 - Prochownia to miejsce spotkań, młodzieży i nie tylko.To nie
tylko kawiarenka, odbywają się tam pokazy, występy, różne warsztaty, tańce pod gołym
niebem.Obsługuje to wszystko młodzież, młodzież piecze ciasta, przygotowuje posiłki i
napoje.To miejsce spotkań żoliborskiej i bielańskiejmłodzieży.Nikt tam nie wszczyna kłótni
i bójek, tam się przychodzi żeby się spotkać, porozmawiać i coś przekąsić.Dlaczego ktoś
wpadł na pomysł, żeby im to odebrać?Żeby pozbawić ich tego co mają,Czyż nie zależy nam
aby młodzież się wymieniała doświadczeniami i uczyła ?Dlaczego chcecie im Państwo to
zabrać?Gdzie mają się spotykać? W typowych knajpach, czy pubach, mają tam przyglądać
się jak dorośli piją?Czy mają włuczyć się po ulicach i rozrabiać?Chyba tego nie
chcemy.Mamy teraz mądrą młodzież, nie psujmy ich, dajmy im szansę na tworzenie czegoś
od młodych lat, pozwulmy im działać.Bardzo, bardzo proszę, jestem z nimi i za nimi.
117. mail z dnia: 28/10/2021 - Dowiedziałam się, że trwają konsultacje na temat
przyszłości Starej Prochowni i chcę się podzielić takimi refleksjami. Jest to fantastyczne
miejsce na relaks, chwilę odpoczynku, na spotkanie w gronie przyjaciół. Często spaceruję
po Parku Żeromskiego i bywam w Prochowni, aby coś przekąsić, napić się, spotkać ze
znajomymi. To magiczne miejsce, gdzie w ciepłe dni można usiąść na leżaku i wsłuchać się
w świergot ptaków, a wieczorem, przy blasku lampionów pogadać z przyjaciółmi. Można
również przyjść z psem, bo otoczenie jest im przyjazne. Klimat Starej Prochowni jest
magiczny i chciałabym, aby taki pozostał.
118. mail z dnia: 10.28.2021 - Nie jestem mieszkańcem Żoliborza, ale Warszawiakiem,
który bywa w okolicy często i chetnie, korzystając z, w moim przekonaniu, unikatowej
oferty jaka w skali miasta przedstawia park.Jest on przede wszystkim miejscem żywym,
które obok funkcji przyrodniczych jest także obszarem oferującym możliwość obcowania
ZAŁĄCZNIK NR 3 do raportu z konsultacji społecznych - Jakie funkcje i zasady użytkowania Parku Żeromskiego 24

z ciekawa architektura oraz żywą kulturą. Z jednej strony jest miejscem bardziej
eleganckim i przyjaznym rodzinom niż pubowe zagłębie Pola Mokotowskiego; drugiej istniejąca oferta kulturalno-gastronomiczna jest skierowana w większym stopniu do
młodych, 20-30 letnich ludzi niż Łazienki. Nie jest skansenem.Nie jest tym skansenem
przede wszystkim dzięki działalności kulturalno-gastronomicznej znajdujący h się tam
lokali, takich jak Prochownia Zoliborz. Bez Prochowni Park Żeromskiego nie istnieje jako
obiekt kultury i integracji społecznej, pozostając po prostu miłym, ale pustym zielonym
miejscem na mapie. Kawa, kino na świeżym powietrzu, warsztaty, przekąski i piwo na
leżakach tworzą niezapomniana atmosferę, szczególnie w miesiącach letnich. Utrzymanie
zasad, które umożliwiają nieskrępowane korzystanie z oferty Prochowni powinno być dla
Zarządu Zieleni priorytetem
119. mail z dnia: 28/10/2021 - pragnę zabrać głos w kwestii Prochowni. Jest to bardzo
charakterystyczne miejsce na mapie Warszawy- nie tylko ze względów
architektonicznych, do niedawna w Prochowni Południowej siedzibę swoją miały
młodzieżowe organizacje ekologiczne. Z przyjemnością obserwowałam tych młodych
ludzi, którzy z radością i entuzjazmem zapraszali do wspólnego ratowania świata.
Chciałam zaapelować do Państwa o przywrócenie tych organizacji do Parku im. Stefana
Żeromskiego. To miejsce należy się ludziom, którzy wolny czas poświęcają na walkę o losy
Ziemi- i Ci ludzie należą się Warszawie, ponieważ krzewią dobre postawy, ich styl życia
oraz wyznawane wartości winny stanowić przykład do naśladowania.
120. mail z dnia: 28/10/2021 - Piszę świeżo po czwartkowej konsultacji nt funkcji i zasad
użytkowania Parku im. Stefana Żeromskiego. Pani Prowadząca, dużo uwagi zwróciła na
zieleń, krzewy, drzewa, kwiaty. I jest to ważne, bez wątpienia, bo bez tego nie ma parku.
Ale park to nie tylko roślinność i zwierzęta, ale także ludzie. Ludzie, aktywiści, osoby, które
są zmartwione przyszłością naszej planety. Miejscem spotkań tychże osób był lokal
prochowni południowej, często nazywany także Sprzężeniem - otwarta przestrzeń
aktywizmu i informacji klimatycznej. Do niedawna korzystały z tego miejsca ruchy
klimatyczne, takie jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Extinction Rebellion i Extinction
Rebellion Youth. Niemal zawsze, kiedy odwiedzało się park Żeromskiego, można było
spotkać zaangażowanych, młodych ludzi i dowiedzieć się więcej o stanie klimatu Ziemi
oraz włączyć się w działania na rzecz klimatu. Obecność działaczy na rzecz środowiska w
Parku Żeromskiego była niesamowitym urozmaiceniem przestrzeni, nadawała
specyficzną atmosferę temu miejscu. Dawała też szansę spotkań i wymiany z rzeszą
ciekawych osób. Rzucała wyzwanie, by przyjść i zaangażować się w walkę o lepszą
przyszłość. Powiedziała Pani także, że Sprzężenie było miejscem niezbyt otwartym, ludzie
nie czuli, ażeby mogli dołączyć, zaangażować się czy chociażby dowiedzieć się, co się w ich
parku dzieje. Warto tu przypomnieć cykl otwartych wydarzeń ""Jak Uratować Świat?""
organizowanych pod koniec sierpnia przez Extinction Rebellion, na którym można było
wymienić się ubraniami w ramach ""freeshopu"", posłuchać młodych, zaangażowanych
wykonawców muzyki niezależnej, obejrzeć filmy przybliżające realia udziału w akcjach
aktywistów, stworzyć własną bombę nasienną czy obejrzeć pokaz zaangażowanego filmu
animowanego. Takie eventy mają potencjał aktywizacji lokalnej społeczności do walki o
klimat, urozmaicają otoczenie i zwiększają świadomość o kryzysie ekologicznym. Niestety,
od niedawna Prochownia Południowa przestała być siedzibą ruchów klimatycznych w
Warszawie, na czym Park Żeromskiego niewątpliwie stracił - nie spotyka się tu już tylu
kolorowych, interesujących osób, gotowych włączać innych w działania dla przyszłości.
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Przestrzeń straciła na otwartości i atrakcyjności. Funkcja społeczna, związana z
aktywizacją obywatel jest wpisana bezpośrednio w historię parku i odwołuje się do jego
tradycji - park powstał oddolnie, jako inicjatywa ruchu obywatelskiego i dzisiejsze,
konsultowane właśnie funkcje parku powinny odwoływać się do jego dorobku, powinno
być w nim miejsce na kulturę (Fort Sokolnickiego), na mała gastronomię (prochownia
północna), ale przede wszystkim powinno znaleźć się w nim trwałe miejsce dla
współczesnego oddolnego aktywizmu obywatelskiego. Przywrócenie organizacjom
ekologicznym przestrzeni do działania na Żoliborzu ma potencjał do uatrakcyjnienia
całego Parku Żeromskiego. Potrzeba, aby mieszkańcy Warszawy i Żoliborza mieli szansę
zaangażowania się w działania ruchów klimatycznych, ponieważ kryzys środowiskowy
dotyka nas coraz bardziej. Świetnym przykładem podanym przez Pana Jerzego z czatu
jest śmierć bugszpanów spowodowana rozwojem ćmy bugszpanowej, która wraz ze
wzrostem globalnych temperatur zaczyna coraz częściej pojawiać się w Polsce. Aktywiści
mogą animować przestrzeń i włączać lokalną społeczność w tworzenie miejsca takiego jak
Sprzężenie, chociażby przez edukację o klimacie, czy regularne eventy poświęcone
tematyce ekologicznej. Prochownia Południowa jest idealnym miejscem dla działczy, ze
względu na bliskość zarówno natury jak i miasta. Sprzężenie wręcz samo zachęca do
działania, przez klimat jaki tworzy się wokół tego miejsca. Wobec tego apeluję, aby oddać
tę przestrzeń działaczom z ruchów klimatycznych.Można to osiągnąć poprzez oddanie w
długookresowy najem gwarantujący urzędowi miasta formalne zobowiązaniem najemcy
do dbania o stan techniczny lokalu oraz niezbędne inwestycje poprawiające jego stan
techniczny organizacjom animującym i organizującym oddolny obywatelski ruch
klimatyczny.
121. mail z dnia: 28/10/2021 - W moim odczuciu w parku nastąpiła znacząca strata zabrakło aktywistów klimatycznych. Niestety osoby z Młodzieżowego Strajku
Klimatycznego i Extinction Rebellion musiały opuścić prochownię południową. To strata
dla Żoliborza i cios w żoliborskie tradycje społeczne sięgające pamięcią powstania
WSM.W czasie, gdy aktywiści byli obecni w Parku Żeromskiego, miejsce to stało się dla
mnie - warszawiaka od urodzenia, osoby od zawsze związanej z okolicą - o wiele
atrakcyjniejsze. Poznałem tam różne osoby, od nastolatków, po seniorów. Każda osoba z
inną wrażliwością, historią życia czy zainteresowaniami. Ale wszystkich łączy troska o
klimat, ten sam klimat, dla którego w Warszawie wyją syreny.To miejsce było otwarte,
otwarte za darmo i dla wszystkich. Samemu wielokrotnie tam byłem. Miałem przyjemność
brać udział nawet w warsztatach jogi czy tanecznych, które przeplatały się z rozmowami o
kryzysie klimatycznym. I nikt nie chciał za to złamanego grosza.Niestety pandemia i
obowiązujące obostrzenia znacząco utrudniały wszystkim mieszkańcom miasta, nie tylko
aktywistom klimatycznym, prowadzenie jakiejkolwiek działalności. W tym trudnym czasie
należało się skupić na naszym wspólnym bezpieczeństwie.Zawiłości z umowami,
grzybami, czujkami dymu i urzędniczym ""niedasizmem"" spowodowały, że działacze
klimatyczni, społecznicy, nie są już na Żoliborzu mile widziani. Słyszę, jak praca inicjatywy
oddolnej, wolontariackiej jest porównywana z działalnością obiektów komercyjnych lub
miejskich. Takich działań nie da się porównywać, bo mamy inne cele i inne możliwości.
Jednak społecznicy są ważni, czynią miasto lepszym, a ludzi dookoła siebie aktywnymi i
zaangażowanymi.Teraz piłeczka jest po stronie władz miasta, czy wykaże się prospołeczną
inicjatywą, czy też ""Alarm klimatyczny"" to tylko PRowa sztuczka. Czas, żeby Warszawa
podpisała długoterminową umowę bezpośrednio z inicjatywami klimatycznymi.
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122. mail z dnia: 28/10/2021 - Jeśli zastanawiacie się nad dalszym losem Prochowni, to ja,
jako mieszkanka Żoliborza, jestem absolutnie za tym aby to miejsce pozostało jak
najdłużej w przestrzeni parku. Jest jednym z moich ulubionych miejsc właściwie o każdej
porze roku, idealne na spotkania ze znajomymi, rodziną…można wziąć udział w rożnego
rodzaju wydarzeniach np teatr, kino, joga, zajęcia dla dzieci lub koncerty….Byłoby
cudownie gdyby Prochownia mogła dalej istnieć, kreować nowe pomysły, rozwijać się…
123. mail z dnia: 29/10/2021 - spostrzeżenia i uwagi na temat utrzymania parku
Żeromskiego oraz prochowni.1. Skarpy wymagają podjęcia decyzji w kwestii ich ochrony
oraz rodzaju nasadzeń. Uważam, że dobrze byłoby u podstaw skarpy umieścić większą
liczbę większych tablic informacyjnych komunikujących brak zgody na wchodzenie na nie.
Zgodnie z opinią eksperta z SGGW bardzo nasłoneczniona skarpa przy Prochowni
Północnej mogłaby stać się zaplanowaną łąką kwietną, co jednoczenie urozmaiciłoby
monotonię bluszczu. Tam, gdzie to możliwe, zasadne byłyby nasadzenia krzewów
utrudniających dzieciom wspinaczkę na skarpy (berberysy?). Może udałoby się wyznaczyć
miejsce na rynnę - zjeżdżalnie dla dzieci przy placu zabaw?2. Bardzo potrzebna jest stała
pielęgnacja głogów - w tym roku niestety, z przyczyn związanych z pogodą, ZZW nie udało
się wykonać wszystkich zaplanowanych oprysków; liczymy na to, że w przyszłym roku
akcja się uda.3. Kosze na śmieci powinny być wymienione na model uniemożliwiający
wronom poszukującym pożywienia rozrzucania śmieci wokół, tj takie pokrywą.4.
Przejście między wałami - proszę o korektę wysokości zjazdu dla wózków, skoro nie ma
zgody na wykonanie pochylni. Wypłaszczenie zjazdów dla wózków jest na 100% możliwe,
schody mogłyby pozostać w obecnym kształcie. Zjazdy dla wózków i rowerów nie
spełniają norm unijnych, jeśli chodzi o stopień nachylenia.4. Fajnie byłoby pozwolić
dzieciom na zjazd sankami z brukowej górki (wał bliżej Prochowni Południowej).5.
Prochownia Południowa powinna być Zielonym Miejscem Aktywności Warszawskiej
skoncentrowanym na szerokorozumianych działaniach proklimatycznych (zero waste,
idea foodsharingu, gospodarka cyrkularna, obieg zamknięty). Operatorem powinny być
organizacje pozarządowe.6. Prochownia Północna jest miejscem, które zintegrowało
lokalną społeczność, ożywiło martwy przez całe lata park. Operator organizuje świetne
wydarzenia kulturalne - przedstawienia teatralne, projekcje ambitnych filmów, koncerty,
włącznie z koncertami muzyki klasycznej, wystawy; również zajęcia sportowe (joga na
trawie) oraz edukacyjne (angielski dla dzieci). Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
Przychodzą tam ludzie w różnym wieku - matki z dziećmi, młodzież, studenci, starsi oraz
seniorzy. To lubiane przez mieszkańców miejsce. Personel dba o zieleń wokół, pielęgnuje
trawę i posianą przez nich łąkę kwietną, segreguje śmieci i sprząta okoliczne kosze.7.
Dotkliwy jest dla użytkowników parku brak toalet.
124. mail z dnia: 29/10/2021 - przesyłam wypełniony plików dot. konsultacji społecznych Park Żeromskiego.Myślę, że warto zadbać o ten żoliborski zielony unikat, który obserwuję
od dziecka. (załącznik postulaty 1)
125. mail z dnia: 29/10/2021 - zgłaszam następujące postulaty:1) W zakresie wycinek
prowadzonych w parku - nowe nasadzenia w parku w miejscu wyciętych drzew, o ile jest
to możliwe, powinny być wykonywane w stosunku większym niż 1:1. UZASADNIENIE:
Drzewa nowe sadzone są po ponad roku od wycięcia, co uzasadnione jest koniecznością
przeprowadzenia zamówień publicznych, jednak należy pamiętać, że każda wycinka
związana jest ze znacznym zmniejszeniem obszaru zielonego. Nowe drzewa osiągną
wysokość zastępowanych w perspektywie wieloletniej. 2) Cięcia pielęgnacyjne
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wykonywane winny być w jak najmniejszym zakresie, o ile jest to możliwe do pogodzenia
ze względami bezpieczeństwa w parku. UZASADNIENIE: Nie można dopuścić do sytuacji,
w której nadmierne cięcia pielęgnacyjne mogłyby doprowadzić do nieodwracalnych
uszkodzeń skutkujących koniecznością wydania decyzji o kolejnej wycince.3) Przy wejściu
do parku od ulicy Krasińskiego celowe byłoby zlikwidowanie nadmiernego „betonu” i
zastąpienie go zielenią. UZASADNIENIE: „Obetonowanie” tej części parku i zamiana jej w
zieloną oazę będzie skutkować większym zainteresowaniem osób korzystających z parku
tą właśnie jego częścią. Ponadto zwiększony zostanie obszar zieleni w parku.
126. mail z dnia: 29/10/2021 - pisze w spawie Prochowni. To wspaniałe miejsce, tętniące
życiem serce żoliborza i dzielnica dużo by straciła, gdyby miało go zabraknąć.
127. mail z dnia: 29/10/2021 - Jestem częstym gościem parku głównie z powodu
działalności Prochowni. Zależy mi na utrzymaniem jej działalności
128. mail z dnia: 29/10/2021 - Chciałam wyrazić wyrazy uznania dla kawiarni Prochownia
mieszczącej się w Parku Żeromskiego. To enklawa spokoju, normalności, troski o
mieszkańców dzielnicy i ich dobre samopoczucie.Próżno szukać podobnych miejsc w
Warszawie, a także inne stolice europejskie nie powstydziłyby się takiej
'miejscówki'.Zapraszam tam zawsze gości, również z zagranicy i są zachwyceni.Oby nie
zalała nas komercja, banki coraz liczniej okalające Plac Wilsona... Przecież może to być
przestrzeń przyjazna mieszkańcom.Pozostawmy Prochownię, taką, jaką jest!Nie
wyobrażam sobie Placu Wilsona bez tego wyjątkowego miejsca
129. mail z dnia: 29/10/2021 - Mieszkam na Żoliborzu Oficerskim od dziecka. Bliski jest mi
tu każdy kąt. Z wielką radością obserwuję zmiany na lepsze, które w ostatnim czasie
poprawiają jakość życia w mojej okolicy. Cieszę się, że mamy mnóstwo nowych restauracji i
kafejek,Targ Śniadaniowy...Ważnym miejscem stał się Park Żeromskiego z działającą tam
Prochownią. Prowadzą ją ludzie od pokoleń związani z Żoliborzem. To miejsce wyróżnia
się miłą atmosferą, przyjazną dla wszystkich. Prochownia prowadzi ciekawe zajęcia, np.
jogę, pokazy filmowe i kluby dyskusyjne. Można tam o każdej porze roku przyjemnie i
niezobowiązująco spędzić czas. Napić się czegoś lub przekąsić w pięknym otoczeniu
starego parku. Bardzo zależy mi na tym, aby to urocze i pozytywne miejsce nie zniknęło.
Aby dalej mogło działać i rozwijać się dla naszego wspólnego dobra.
130. mail z dnia: 29/10/2021 - plac zabaw w Parku Żeromskiego powinien zostać taki jaki
jest - najwyżej część piaszczysta, od strony Aliny, mogła by zostać nieco zmniejszona na
obwodzie. Na tablicach informacyjnych jest prośba, żeby psy wyprowadzać na smyczy.
Dobrze, że to prośba, a nie jakiśkategoryczny nakaz. Wiem, takie mamy niemądre
przepisy...Jeszcze jedno - przy wejściu od strony Wisły urządzono, w trakcie przebudowy,
rozległy plac pokryty kostką betonową. Wiem już, że oryginalny, przedwojenny park także
miał w tym miejscu ""pustą przestrzeń"". Jednak nie przekonuje mnie ten argument. Jakieś
dwie altanki wśród zieleni i kilka donic z efektownymi roślinami może tam się śmiało
zmieścić, bez zakłócania tego niedużego ruchu. A koncerty i tak odbywają się w innej
części Parku. Przy okazji - naciskajcie Państwo na władze dzielnicy i miasta, żeby w
przedłużeniu ul. Krasińskiego zrobiono kładkę dla pieszych na drugi brzeg Wisły. Inaczej
wróci upiorny pomysł pełnowymiarowego mostu dla samochodów i zrobienia z tej ulicy
tak zwanej arterii. Moim zdaniem na most można by się zresztą zgodzić, pod warunkiem
żeby nie nadawał się ani dla samochodów, ani autobusów. Piesi i ewentualnie rowery itp.
(bez motocykli!) - proszę bardzo!
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131. mail z dnia: 29/10/2021 - 1) W zakresie wycinek prowadzonych w parku - nowe
nasadzenia w parku w miejscu wyciętych drzew, o ile jest to możliwe, powinny być
wykonywane w stosunku większym niż 1:1. UZASADNIENIE: Drzewa nowe sadzone są
po ponad roku od wycięcia, co uzasadnione jest koniecznością przeprowadzenia
zamówień publicznych, jednak należy pamiętać, że każda wycinka związana jest ze
znacznym zmniejszeniem obszaru zielonego. Nowe drzewa osiągną wysokość
zastępowanych w perspektywie wieloletniej. 2) Cięcia pielęgnacyjne wykonywane winny
być w jak najmniejszym zakresie, o ile jest to możliwe do pogodzenia ze względami
bezpieczeństwa w parku. UZASADNIENIE: Nie można dopuścić do sytuacji, w której
nadmierne cięcia pielęgnacyjne mogłyby doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń
skutkujących koniecznością wydania decyzji o kolejnej wycince.3) Przy wejściu do parku
od ulicy Krasińskiego celowe byłoby zlikwidowanie nadmiernego „betonu” i zastąpienie go
zielenią. UZASADNIENIE: „Obetonowanie” tej części parku i zamiana jej w zieloną oazę
będzie skutkować większym zainteresowaniem osób korzystających z parku tą właśnie
jego częścią. Ponadto zwiększony zostanie obszar zieleni w parku.
132. mail z dnia: 29/10/2021 - Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat klubu
Prochownia. To jest bardzo ważne miejsce dla mnie i dla moich przyjaciół. Chetnie sie tam
umawiamy i spotykamy jako mieszkańcy Żoliborza. Czujemy sie komfortowo w gronie
osób w zróżnicownym wieku.To wazne miejsce dla starego Żoliborza, nie ma takiego
drugiego. Nareszcie park Żeromskiego tętni życiem.
133. mail z dnia: 29/10/2021 - Jest to cudowne miejsce dla mieszkancow Zoliborza i nie
tylko. Można spędzić miło czas z kawa i przyjaciółmi wśród cudownej zieleni, uczestniczyć
w świetnych wydarzeniach kulturalnych. Takich miejsc wśród zieleni nie jest wiele w
naszym miescie, musi zostać i przynosić nam radość.
134. mail z dnia: 29/10/2021 - W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi „Jakie
funkcje i zasady użytkowania parku im. Stefana Żeromskiego” oraz w nawiązaniu do
spotkania zorganizowanego w dniu 2 października 2021 roku w ramach powyższych
konsultacji zgłaszam następujące postulaty:1) W zakresie wycinek prowadzonych w parku
- nowe nasadzenia w parku w miejscu wyciętych drzew, o ile jest to możliwe, powinny być
wykonywane w stosunku większym niż 1:1. UZASADNIENIE: Drzewa nowe sadzone są
po ponad roku od wycięcia, co uzasadnione jest koniecznością przeprowadzenia
zamówień publicznych, jednak należy pamiętać, że każda wycinka związana jest ze
znacznym zmniejszeniem obszaru zielonego. Nowe drzewa osiągną wysokość
zastępowanych w perspektywie wieloletniej. 2) Cięcia pielęgnacyjne wykonywane winny
być w jak najmniejszym zakresie, o ile jest to możliwe do pogodzenia ze względami
bezpieczeństwa w parku. UZASADNIENIE: Nie można dopuścić do sytuacji, w której
nadmierne cięcia pielęgnacyjne mogłyby doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń
skutkujących koniecznością wydania decyzji o kolejnej wycince.3) Przy wejściu do parku
od ulicy Krasińskiego celowe byłoby zlikwidowanie nadmiernego „betonu” i zastąpienie go
zielenią. UZASADNIENIE: „Obetonowanie” tej części parku i zamiana jej w zieloną oazę
będzie skutkować większym zainteresowaniem osób korzystających z parku tą właśnie
jego częścią. Ponadto zwiększony zostanie obszar zieleni w parku.Powyższe postulaty
zgłaszane były podczas spotkania, o którym mowa na wstępie.
135. mail z dnia: 29/10/2021 - nawiązując do wcześniejszego maila chciałabym jeszcze
dodać, iż w ramach funkcjonowania Naszego parku bardzo ważną sprawą jest jego
czystość i ogólne dbanie o tą przestrzeń. W tym zakresie warto, ale też i trzeba
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odnotować, iż Panowie z ekipy porządkującej są fantastyczni, bardzo zaangażowani w
pracę i bardzo staranni w wykonywaniu swoich prac. To bardzo cenne i dzięki Nim Nasz
park w końcu jest w należytym porządku i ładzie.
136. mail z dnia: 29/10/2021 - 1) W zakresie ewentualnych decyzji odnośnie miejsc
kulturalno-oświatowych i rozrywki w parku – o dalsze uwzględnienie kawiarni
Prochownia w krajobrazie parku i przedłużenie najmu / dzierżawy powierzchni pod
działalność. UZASADNIENIE: Prochownia jest miejscem, które już od dawna aktywizuje
mieszkańców dzielnicy i jest przestrzenią dla spotkań, zarówno młodzieży, rodzin jak i
osób starszych. W ofercie kulturalnej Prochowni każdy może znaleźć coś dla siebie:
koncerty, przedstawienia teatralne, zajęcia artystyczne i wiele, wiele innych. Oprócz tego,
Prochownia to miejsce zaangażowane społecznie, nieobojętne na potrzeby osób
starszych w dzielnicy, jak również i innych potrzebujących, czy to w kraju czy poza jego
granicami. Szkoda byłoby, żeby takiego miejsca w naszym żoliborskim parku zabrakło. 2)
W zakresie wycinek prowadzonych w parku - nowe nasadzenia w parku w miejscu
wyciętych drzew, o ile jest to możliwe, powinny być wykonywane w stosunku większym
niż 1:1. UZASADNIENIE: Drzewa nowe sadzone są po ponad roku od wycięcia, co
uzasadnione jest koniecznością przeprowadzenia zamówień publicznych, jednak należy
pamiętać, że każda wycinka związana jest ze znacznym zmniejszeniem obszaru zielonego.
Nowe drzewa osiągną wysokość zastępowanych w perspektywie wieloletniej. 3) Cięcia
pielęgnacyjne wykonywane winny być w jak najmniejszym zakresie, o ile jest to możliwe
do pogodzenia ze względami bezpieczeństwa w parku. UZASADNIENIE: Nie można
dopuścić do sytuacji, w której nadmierne cięcia pielęgnacyjne mogłyby doprowadzić do
nieodwracalnych uszkodzeń skutkujących koniecznością wydania decyzji o kolejnej
wycince.4) Przy wejściu do parku od ulicy Krasińskiego celowe byłoby zlikwidowanie
nadmiernego „betonu” i zastąpienie go zielenią. UZASADNIENIE: „Obetonowanie” tej
części parku i zamiana jej w zieloną oazę będzie skutkować większym zainteresowaniem
osób korzystających z parku tą właśnie jego częścią. Ponadto zwiększony zostanie obszar
zieleni w parku."
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