
JAKI POWINIEN BYĆ TEREN SPORTOWO-REKREACYJNY 
W ZIELONKACH ? 

PARTYCYPACJA – DYSKUTUJEMY, DECYDUJEMY, DZIAŁAMY 



▪ Ankieta i warsztaty 
przeprowadzone w 
ramach projektu  
dotyczyły terenu  
zlokalizowanego 
blisko centrum 
miejscowości 
Zielonki, będącej 
stolicą gminy. Jest to 
5 działek będących 
własnością gminy o 
łącznej powierzchni 
prawie 5 ha.      

▪ Teren jest jednak 
zlokalizowany w 
granicach miasta 
Krakowa. 



Jedna z działek jest zagospodarowana i użytkowana przez LKS Zieleńczanka. Znajduje się na 

niej boisko do piłki nożnej dla klubu sportowego, boisko do siatkówki plażowej, niewielki plac 

zabaw oraz stół do tenisa stołowego. Od niedawna jest tu także punkt spoczynkowy dla 

rowerzystów z tablicą informacyjną z mapą szlaków turystycznych i informacją o zabytkach, 

wykonany w ramach projektu „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki”. Na drugiej 

działce jest boisko treningowe, którym również zarządza klub sportowy. 

 

 



Około 400 metrów dalej 
znajduje się park wiejski z 
placem zabaw alejkami, 
ławkami, asfaltowym 
boiskiem do koszykówki i 
siłownią zewnętrzną. 

 



Ankieta 

dotycząca terenu 

sportowo-

rekreacyjnego 

została 

uruchomiona 20 

sierpnia. Można 

ją było wypełnić 

do 2 września w 

formie 

elektronicznej                      

poprzez portal                       

wspoldecydujemy.pl 

lub w formie 

papierowej.  

 



Ankieta zawierała         

14 pytań. Do jej 

wypełnienia 

zachęcaliśmy poprzez 

stronę internetową 

gminy, profil gminy 

na FB, jak również 

zaprosiliśmy do jej 

wypełnienia mailem 

– poprzez gminnego 

newslettera.  

Na ankietę 

odpowiedziało 180 

osób. 



Pytania, jakie zadaliśmy w ankiecie:  

▪ Czy ankietowany korzysta z terenu i jak często?  

▪ Jeśli nie korzysta, to dlaczego? 

▪ Jak ocenia obecną ofertę spędzania czasu w skali 1 do 5 z prośbą o uzasadnienie?  

▪ Czy uważa, że to teren bezpieczny, a jeśli nie to dlaczego? 

▪ Czy uważa, że oferta spędzania czasu powinna być bogatsza? 

▪ Które z już istniejących obiektów wymagają poprawy? 

▪ Gdyby oferta sportowo-rekreacyjna była bogatsza, to czy spędzałby tam swój wolny czas? 

▪ Jakie obiekty sportowo-rekreacyjne i towarzyszące tej funkcji powinny wchodzić w skład 
zrewitalizowanego terenu sportowo-rekreacyjnego? 

▪ Prosiliśmy też o podzielenie się swoimi pomysłami, o podanie maila - jeśli ktoś chce wziąć 
udział w warsztatach planistycznych lub pomóc w pracach. 



Dowiedzieliśmy się, że:             

Połowa respondentów regularnie korzysta z terenu zajmowanego przez LKS Zieleńczanka, 
a połowa bywa na nim sporadycznie.                                                                                                                                                      
Nie korzystający, jako główny powód podawali, że „nie wiedzieli że z terenu mogą 
korzystać osoby nie zrzeszone w klubie”, „nie znają oferty, bo nie znaleźli informacji na 
ten temat”, „teren nie ma dobrego zaplecza socjalnego”. Ci, którzy korzystali z terenu 
najczęściej przechodzili tam spacerem lub przejeżdżali rowerem, uczestniczyli sami lub ich 
dzieci w klubowych treningach. Aktualną ofertę czasu wolnego najwięcej osób oceniło na 
4 i na 2. 

Dominującym głosem w ocenie było, że: „plac zabaw i zamknięte boiska to za mało”, 
„brak infrastruktury zachęcającej do przyjścia w wolnym czasie” i „problemem jest brak 
sztucznej murawy – jesienią i zimą, nie ma jak ćwiczyć” oraz „zły stan zaplecza terenu”. 
Blisko ¾ respondentów uważało, że oferta czasu wolnego powinna być bogatsza, a 92 % 
deklarowało, że spędzałoby wówczas tam swój wolny czas. 

 

 



Respondenci wypowiedzieli się też jak zagospodarować teren - otrzymaliśmy wiele 
ciekawych pomysłów, które udało się twórczo rozwinąć podczas warsztatów. 
Dowiedzieliśmy się, jaka infrastruktura sportowa jest mieszkańcom potrzebna. 

 

 



▪ Warsztaty odbyły się 6 i 7 

września. Pierwszego dnia 

wzięło udział 28 osób, 

drugiego 13.  Prowadzili je 

Anna Jarzębska z fundacji 

MiLA oraz dr Tomasz 

Jeleński - urbanista z 

Politechniki Krakowskiej.  

▪ Posługiwaliśmy się metodą 

Projekt for Public Spaces 

(„Gra w miejsce”) oraz 

wspólnie pracowaliśmy nad 

makietą terenu sportowo-

rekreacyjnego.  



W warsztatach wzięły udział 

osoby związane z Klubem 

Sportowym Zieleńczanka (m.in. 

prezes klubu, gospodarz terenu, 

zawodnicy), mieszkańcy i 

uczniowie gimnazjum oraz 

dwoje radnych reprezentujących 

miejscowość Zielonki, kierownik 

referatu architektury i 

urbanistyki Urzędu Gminy oraz 

architekt z firmy, która 

przygotowuje koncepcję 

zagospodarowania terenu.         

W konsultacjach wziął udział 

także wójt gminy Bogusław Król. 

 



Projekt „Partycypacja – 
dyskutujemy, decydujemy, 
działamy” omówiła Anna 
Jarzębska, potem przedstawiono 
wyniki ankiety, następnie o 
gminnym terenie opowiedziała 
kierownik referatu architektury i 
urbanistyki Beata Łysek, Barbara 
Jakubas – architekt, która na 
zlecenie gminy ma przygotować 
koncepcję przedstawiła 
ograniczenia i możliwe 
rozwiązania, a dr Tomasz Jeleński 
przybliżył, co to jest dobra 
przestrzeń publiczna i jak ważny 
przy jej współtworzeniu jest 
udział lokalnej społeczności. 



Już pierwszego dnia warsztatów wielkie 
zainteresowanie wzbudziła makieta 
terenu. Spontanicznie wywiązała się 
żywiołowa dyskusja… 



Następnie uczestnicy warsztatów podzieleni na trzy 
zespoły ruszyli w teren, by wypełnić ankietę, w której 
ocenili miejsce. Okazało się, że to, co podoba im się tu 
najbardziej to: przestrzeń, cisza i zieleń.  



Wszystkie swoje 
obserwacje, wnioski i 
pomysły uczestnicy 
warsztatów wypisali, 
zagłosowali na najlepsze z 
nich (większość była zbieżna 
z pomysłami, które pojawiły 
się w ankiecie 
internetowej).  



Drugiego dnia zaczęto od podsumowania. Z bazą pomysłów uczestnicy stanęli nad 
makietą terenu sportowo-rekreacyjnego, wiedzieli co na nim powinno się znaleźć, byli 
pewni priorytetów, do których należały: budynek zaplecza socjalnego (szatnie, prysznice), 
boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, ogólnodostępne boisko, połączenie 
terenu sportowo-rekreacyjnego z parkiem wiejskim alejką pieszo-rowerową, zacienione 
miejsca do spoczynku oraz… staw. Nie wiedzieli tylko, czy to wszystko – ze względu na 
ograniczenia terenu – uda się zmieścić i jak to ułożyć…  



 

 

 

Dodatkowo duża część 
terenu jest całkowicie 
wyłączona z 
planowania, bowiem 
znajduje się w pasie 
pod Północną 
Obwodnicę Krakowa, 
a jedna z działek jest 
działką rolną. 

Bowiem teren składający się z 5 działek o 
łącznej powierzchni blisko 5 ha ma liczne 
ograniczenia. Tylko 30% z 2 działek 
przeznaczonych pod infrastrukturę sportową 
będzie mogło mieć inną nawierzchnię niż 
zieleń, z czego zaledwie 4% mogą stanowić 
budynki.  
  



W pierwszej części 
kompleksu, użytkowanej 
przez klub Zieleńczanka 
(po przesunięciu 
istniejącego boiska 
piłkarskiego i trybun) 
ulokowano: nowy 
budynek z szatniami, 
prysznicami, salą do 
ćwiczeń i świetlicą; 
wielofunkcyjne boisko 
ze sztuczną 
nawierzchnią oraz 
miejsca do siedzenia ze 
stolikami do ping ponga 
i szachów oraz parking…   



Obok usytuowano 
bieżnię, 
ogólnodostępne 
małe boisko 
trawiaste, siłownię 
zewnętrzną i nowy 
plac zabaw. 
 
Nad tunelem 
autostradowym 
pozostawiono 
istniejący plac zabaw 
i usytuowano zielone 
miejsce piknikowe.  



 

 

 

Po drugiej stronie tunelu POK: 
miasteczko rowerowe z alejkami 
i znakami (do nauki jazdy), 
dostępne też dla rolkarzy. 
 
Teren obok w lecie mógłby być 
wykorzystywany na caravaning, 
zimą pod lodowisko; 
przewidziano tu też mały 
budynek do obsługi (z 
toaletami). 
 
Zadbano o to, by do wszystkich 
obiektów można było dotrzeć 
bezpiecznymi ścieżkami pieszo-
rowerowymi, pomyślano też o 
stojakach dla rowerów, bo teren 
usytuowany jest bezpośrednio 
przy szlaku rowerowym. 



Na ostatniej działce rolnej, 
częściowo zadrzewionej, która 
ciągnie się aż pod rzekę Prądnik i 
niemożliwe jest wykonanie 
jakiejkolwiek inwestycji…  

pozostawiono istniejące trawiaste 
boisko klubowe (treningowe),                                       
a na reszcie terenu zaplanowano 
ekologiczne atrakcje, 
poprzedzielane wydeptanymi 
przez mieszkańców ścieżkami: 
zielony teren do gier, np. frisbee 
wraz z naturalnymi miejscami do 
siedzenia typu żywe ławki 
wierzbowe, pnie drzew, a w 
pobliżu rzeki staw oraz plantację 
trzciny i wierzby (na potrzeby 
warsztatów rękodzieła). 

 

 



Nowy teren sportowo-
rekreacyjny powstanie 
stopniowo.  
 
Po warsztatach 
partycypacyjnych, na 
zlecenie gminy, powstała 
koncepcja 
zagospodarowania 
terenów położonych na 
północ od pasa Północnej 
Obwodnicy Krakowa. 
Odwzorowuje ona 
pomysły wypracowane w 
ramach warsztatów. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 
 


