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Nazwa projektu BO: Park Olsza Park nad Białuchą 

Nowa propozycja nazwy: Park Kaczki-Dziwaczki 
 

 
Rysunek 1 Miejsce lokalizacji przyszłego parku (zdjęcie z 7.03.2022r.; foto: K. Kwiatek) 

Nad rzeczką opodal krzaczka, 

Mieszkała kaczka-dziwaczka, 

Lecz zamiast trzymać się rzeczki, 

Robiła piesze wycieczki. 

 

W 2021 zgłosiłem propozycję utworzenia parku na działkach 117 i 118 obręb 7 Śródmieście 

zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Otwinowskiego i ul. Rakowickiej do Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Krakowa (projekt dzielnicowy). Projekt pn. Kraków Olsza Park nad Białuchą uzyskał 1661 punktów. Wartość 

projektu wynosi 550 000 zł. Termin zakończenia realizacji to 2023 rok. 

 

W dniach 11.01.2022 – 6.03.2022 uruchomiłem ankietę wśród mieszkańców. Celem ankiety było 

poznanie potrzeb osób, które w przyszłości mogłyby korzystać z parku. Ankietę uzupełniło 248 osób w ciągu 54 

dni. Pytania powstały na podstawie licznych emaili, które otrzymywałem od mieszkańców.  

 

Wniosek: 

Głównymi odbiorcami przyszłego parku powinni być rodzice z dziećmi (49% - Pytanie 2 – str. 3) oraz 

właściciele czworonogów (23% - Pytanie 2 – str. 3). W przypadku budowy placu zabaw dla dzieci powinien on 

zawierać przede wszystkim nowoczesny i wykonany z dobrych materiałów obiekt do wchodzenia dla dzieci (31% 

- Pytanie 6 – str. 7), a także huśtawki (31%), zjeżdżalnie (19%) oraz tyrolki (19%). W przypadku wybiegu dla 

czworonogów mieszkańcy szczególną uwagę zwracali na kosze na odchody (59% - Pytanie 8 – str 9), dużą 

przestrzeń dla zwierząt (18%), furtkę (12%) i niskie ogrodzenie (11%). Dobór gatunków drzew i krzewów 

mieszkańcy pozostawiają specjalistom (57% - Pytanie 11 – Pytanie 12 – str. 12-13). Konieczne będzie 

wykorzystanie potencjału rzeki poprzez utworzenie pomostów prowadzących nad rzekę (50% - Pytanie 14 – 

str.15), zejścia nad rzekę (43%) oraz tablic informacyjnych o rzece (7%). Na terenie przyszłego parku powinny 

wg. mieszkańców znaleźć się: wygodne ławki z naturalnych materiałów (41% - Pytanie 15 – str. 16), wygodne 

ścieżki spacerowe (37%) oraz niewielki lokal z kawiarnią i toaletą (22%). Przyszły park nie powinien mieć 

ogrodzenia (50% - Pytanie 16 – str. 17) gdyż będzie on stanowił część parku linearnego rzeki Białuchy. 

Mieszkańcy nie chcą lokalizacji parkingu dla samochodów przy parku (67% - Pytanie 17 – str. 18). Duża liczba 

mieszkańców zwracała wielokrotnie na temat poprawy bezpieczeństwa tego miejsca. W celu poprawienia 

bezpieczeństwa konieczny jest montaż monitoringu (66% - Pytanie 18 – str. 19). Istniejący blaszak znajdujący się 

na terenie działek pod park powinien być wyburzony (54% - Pytanie 19 – str. 20). Na str. 22-23 znajduje się krótkie 

podsumowanie pytań z ankiety. Na str. 24 znajduje się wniosek złożony do Budżetu Obywatelskiego 2021.  

mailto:radny@kwiatek.krakow.pl
http://www.kwiatek.krakow.pl/bialucha
https://www.youtube.com/watch?v=Kt-7SIbqjcw
https://budzet.krakow.pl/
https://budzet.krakow.pl/
https://budzet.krakow.pl/projekty2021/3922-krakow_olsza_park_nad_bialucha.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBgrPCpa3pVhIDHfpzibjiw4uEWmpog8CMDRKk4u0SxE4Meg/viewform


Opracował: dr inż. Karol Kwiatek – radny@kwiatek.krakow.pl – www.kwiatek.krakow.pl/bialucha– 8-03-2022 – str. 2 

 

 

Opracowanie ankiety internetowej  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBgrPCpa3pVhIDHfpzibjiw4uEWmpog8CMDRKk4u0SxE4

Meg/viewform 

Liczna odpowiedzi: 248 

Termin: 11.01.2022 – 6.03.2022 (54 dni) 

 

Pytanie 1: 

 

Dwie główne kategorie odpowiedzi: 

1. Tak i kojarzę (197+19 z248) – 79,4% + 12,9% 

2. Nie (19z248) – 8% 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla dwóch grup odpowiedzi) 

 

 

Tak i kojarzę

92%

Nie

8%

MIEJSCE PLANOWANEGO PARKU
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Pytanie 2: 

 

Cztery główne grupy odbiorców (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie) 

1. Rodzice z dziećmi (88z248) – 35,5% 

2. Właściciele czworonogów (41z248) – 16,5% 

3. Dorośli (32z248) – 12,9% 

4. Seniorzy (19z248) – 7,7% 

 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla czterech głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 3: 

 

Pięć najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców rozwiązań, które powinny się znaleźć w parku (udział 

procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Ławki - 148z248 (59,7%) 

2. Kosze na śmieci – 115z248 (46,4%) 

3. Dobre oświetlenie – 105z248 (42,3%) 

4. Plac zabaw dla dzieci - 98z248 (38,5%) 

5. Włączenie parku w park linearny rzeki Białuchy – 85z248 (34,3%) 

 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla pięciu głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 4: 

 
 

 Cztery główne inicjatywy mieszkańców (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Sprzątanie Białuchy (173z248) – 70,9% 

2. Wspólne sadzenie drzew 159z248 – 65,2% 

3. Zaproszenie organizacji przyrodniczych – 122z248 (50%) 

4. Ogród społeczny – 75z248 (30,7%) 

 

 
(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla czterech głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 5: 

 

Cztery główne strefy (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Strefa ciszy i relaksu (102z248) – 41,1% 

2. Strefa zabaw dla dzieci (59z248) – 23,8% 

3. Strefa aktywności sportowej (34z248) – 13,7% 

4. Strefa dla czworonogów (33z248) – 13,3% 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla czterech głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 6: 

 

Cztery główne obiekty na placu zabaw (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Nowoczesny i wykonany z dobrych materiałów obiekt do wchodzenia dla dzieci - (136) – 57,9% 

2. Huśtawki dla dzieci – (136) – 57,9% 

3. Zjeżdżalnia – (85) – 36,2% 

4. Tyrolka – (83) – 35,3% 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla czterech głównych odpowiedzi) 

 

Nowoczesny i 

wykonany z 

dobrych materiałów 

obiekt do 

wchodzenia dla 

dzieci

31%

Huśtawki dla dzieci

31%

Zjeżdżalnia

19%

Tyrolka

19%

PLAC ZABAW

mailto:radny@kwiatek.krakow.pl
http://www.kwiatek.krakow.pl/bialucha


Opracował: dr inż. Karol Kwiatek – radny@kwiatek.krakow.pl – www.kwiatek.krakow.pl/bialucha– 8-03-2022 – str. 8 

 

Pytanie 7: 

 

Zebrane propozycje do tego punktu zajęły 4 strony A4. Poniżej zestawienie wybranych i powtarzających 

się fragmentów wypowiedzi: 

• bezpieczeństwo urządzeń i bezpieczeństwo dzieci 

• miejsce na piknik  

• naturalny plac zabaw, z wykorzystaniem drewnianych elementów, zintegrowanych z terenem ; 

inspiracją może być rzeka/woda 

• naturalne materiały 

• konieczna jest toaleta 

• materiały najwyższej jakości 

• powinny być wykonane z najwyższej jakości materiałów i regularnie konserwowane i naprawiana 

wybiegu dla psów ani jednego 

• nietuzinkowe rozwiązania; może bardziej plac zabaw wykorzystujący elementy natury niż 

konwencjonalny plac zabaw 

• dla dzieci w różnym wieku 

• żeby to było miejsce miejsce, jak najmniej zmienione, tak żeby zwierzęta, które tam żyją (jak 

choćby ptaki) nie musiały się wynieść a jednocześnie, żeby to miejsce było przyjemne dla oka  

• kreatywne i bezpieczne ogrodzenie terenu; koniec z klatkami dla dzieci 

• nowoczesny i służył dzieciom do doskonalenia społecznych kompetencji i aktywności fizycznej; 

ogrodzony, żeby psy nie załatwiali tam. swoich potrzeb  

• nie tylko maluchy, ale także starsze dzieci, np. teren do jazdy na rolkach, deskorolkach, ścianka 

wspinaczkowa 

• wydaje mi się ze super by było, gdyby dzieci mogły się nauczyć o roślinach i rzece która przepływa 

przez ich park 

• innowacyjność, coś co wyróżni plac zabaw i maksymalnie wykorzysta przestrzeń; często widuje 

place, które wyglądają niby nowocześnie, ale jednak czegoś im brak; zajmują dużo przestrzeni, ale 

nie gwarantują maksimum jej wykorzystania by zabawa była wciągająca  
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Pytanie 8: 

 

Cztery główne obiekty na wybiegu dla psów (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Kosze na psie odchody (119z234) – 50,9% 

2. Duża przestrzeń dla zwierząt (36z234) – 15,4% 

3. Furtka (23z234) – 9,8% 

4. Niskie ogrodzenie (23z234) – 9,8% 

 

 
(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla czterech głównych odpowiedzi) 

 

 

  

Kosze na psie 

odchody

59%Duża przestrzeń dla 

zwierząt

18%

Furtka

12%

Niskie ogrodzenie

11%

WYBIEG DLA PSÓW

mailto:radny@kwiatek.krakow.pl
http://www.kwiatek.krakow.pl/bialucha


Opracował: dr inż. Karol Kwiatek – radny@kwiatek.krakow.pl – www.kwiatek.krakow.pl/bialucha– 8-03-2022 – str. 10 

 

Pytanie 9: 

 

 

Zebrane propozycje do tego punktu zajęły 3 strony A4. Poniżej zestawienie wybranych i powtarzających 

się fragmentów wypowiedzi: 

• ogrodzenie – teren musi być ogrodzony 

• przeszkody, ławki i kosze na odchody 

• taka przestrzeń jest bardzo potrzebna w tym rejonie 

• zabawki i tory przeszkód 

• estetyka wybiegu dla psów 

• oddzielenie od placu zabaw 

• na naszym osiedlu jest mnóstwo czworonogów, szczególnie często wyprowadzanych  

wzdłuż Białuchy 

• nie robiłbym tam wybiegu dla psów; taki wybieg moim zdaniem wymaga większego obszaru 

• dla mnie ważną będzie czystość parku 

• fajnie byłoby jakby teren był oświetlony, żeby można było wyjść z psem w miesiącach jesienno -

zimowych 

• ważne jest również poidełko, kilka ławek dla właścicieli oraz podwójna furtka  

• nie zgadzam się na wybieg dla psów; wokół brzegu nad Białuchą jest mnóstwo miejsca dla potrzeb 

psów 

• nie jestem zainteresowana utworzeniem takiej przestrzeni. W moim mniemaniu nie jest ona 

potrzeba, a sam teren jest za mały, aby utworzyć odpowiednio duży teren dla psów. Wolałabym, aby 

mieszkańcy, a nie tylko ich pupile mogli skorzystać z tej przestrzeni.  

• wkomponowanie wybiegu w zieleń  

• ważne żeby przestrzeń nie była zdominowana na wybieg, który po pewnym czasie przerodzi się w 

wydeptany z trawy teren i błoto 

• higieniczność (kosze na psie odchody), miejsce oddzielone od placu zabaw tak, żeby psy mogły 

swobodnie biegać i nie przeszkadzały dzieciom, a dzieci psom  

• najważniejszym elementem jest zapewnienie monitoringu który zapewni by właściciele psów 

przestrzegali zasad zachowania czystości 
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Pytanie 10: 

 

Trzy główne punkty, które powinny się znaleźć w projektowanym parku (udział procentowy dla wszystkich 

wpisów w ankiecie): 

1. Drzewa liściaste (146z246) – 59,3% 

2. Nasadzenia rodzimej roślinności (141z246) – 57,3% 

3. Krzewy (97z246) – 39,4% 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla trzech głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 11: 

 

Trzy gatunki drzew zaproponowanych przez mieszkańców (udział procentowy dla wszystkich wpisów w 

ankiecie): 

1. Nie wiem – pozostawiam tą kwestię specjalistom - (148z244) – 60,7% 

2. Klon pospolity - (66z244) – 27,0% 

3. Olsza czarna – (46z244) z 18,9% 

 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla trzech głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 12: 

 
 

Trzy główne gatunki krzewów (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Nie wiem – pozostawiam tą kwestię specjalistom – (154z242) – 63,6% 

2. Kalina koralowa – (64z242) – 26,4% 

3. Bez czarny – (53z242) – 21,9% 

 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla trzech głównych odpowiedzi) 

  

Nie wiem –

pozostawiam tą 

kwestię 

specjalistom

57%

Kalina koralowa

24%

Bez czarny

19%

KRZEWY

mailto:radny@kwiatek.krakow.pl
http://www.kwiatek.krakow.pl/bialucha


Opracował: dr inż. Karol Kwiatek – radny@kwiatek.krakow.pl – www.kwiatek.krakow.pl/bialucha– 8-03-2022 – str. 14 

 

Pytanie 13: 

 

 

 

Zebrane propozycje do tego punktu zajęły 4 strony A4. Poniżej zestawienie wybranych i powtarzających 

się fragmentów wypowiedzi: 

 

• alejka wzdłuż rzeki z ławkami i latarniami 

• ważne, aby krzewy nie posiadały owoców kuszących swym widokiem dzieci i zwierzęta a 

niezdrowe w spożyciu 

• zachowanie dzikiego charakteru terenu 

• roślinność powinna być typowa dla obszarów nadrzecznych, łęgowych. Warto zachować pewną 

dzikość tego miejsca, ale z ujarzmieniem roślinności szybko zarastającej brzegi Białuchy. Ścieżki 

naturalne, przepuszczające wody opadowe 

• drzewa z gatunków charakterystycznych dla terenów nadrzecznych. Roślinność możliwie 

"naturalna" (pasująca do miejsca). 

• warto wybrać rodzime gatunki i zimozielone 

• konsultacje z architektem krajobrazu 

• zachowanie naturalnego charakteru zieleni w przyszłym parku z tworzeniem stref z roślinnością 

ekstensywną bez konieczności ciągłej pielęgnacji, ale również tworzenie stref z trawnikami 

parkowymi do gier i zabaw. Gatunki w miarę możliwości rodzime, dostosowane do warunków 

siedliskowych 

• miejsce ciche do odpoczynku 

• kierowałbym się tu przede wszystkim równowagą przyrody i stawiała bardziej na naturalne 

rozwiązania, a nie sztuczne planowanie. Ważne jest zapewnienie zwierzętom pożywienia, np. 

ptakom, więc krzewy owocujące zdecydowanie są potrzebne, podobnie rośliny kwitnące, pylące dla 

owadów 

• brak drzew wywołujących alergie tj. brzoza, olsza 

• żeby nasadzenia były dobrze dostosowane do lokalnych warunków, tj. rodzaju gleby, 

nasłonecznienia itp. 

• różnorodność - chętnie widziałbym cześć działki z zachowaniem pustej przestrzeni (trawniki i niska 

roślinność) a cześć nieco bardziej zagęszczona (drzewami i innymi wyższymi roślinami)  

• projektowanie z głową i przewidywanie Jak będzie wyglądać przyroda drzewa i krzewy za 5 i 10 lat  

• chciałbym, żeby projekt czerpał inspiracje z zachodnich parków gdzie stawia się na naturalność. Nie 

chciałabym, żeby rosły tam przycięte w kostkę krzewy i róże bo nie jest to plac przy pałacu a park 

przy rzece. 

• dla mnie najważniejsze są wygodne ścieżki i bezpieczne zejście nad Białuchę, ławki, 

uporządkowanie zieleni, odczyszczenie tereny ze śmieci, zasadzenie kolorowych traw, kosze na 

śmieci i ich regularne oczyszczanie, pozostawienie terenu w miarę dzikiego 

• ze względu na bliskość torów-coś wyciszającego i nieco odradzającego, ale z wykorzystaniem 

zasobów natury. Może jakaś ciekawa fontanna? Żeby można było latem pomoczyć stopy  
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Pytanie 14: 

 
 

Trzy główne odpowiedzi (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Pomosty prowadzące nad rzekę – 107z245 – 43,7% 

2. Zejście nad rzekę – (97z245) – 37,6% 

3. Tablice informacyjne o rzece – (16z245) – 6,5% 

 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla trzech głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 15: 

 
 

Trzy główne obiekty, które powinny się znaleźć na terenie planowanego parku (udział procentowy dla 

wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Wygodne ławki z naturalnych materiałów – (156z248) – 62,9% 

2. Wygodne ścieżki spacerowe – (139z248) – 56,0% 

3. Niewielki lokal z kawiarnią i toaletą – (82z248) – 33,1% 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla trzech głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 16: 

 

Trzy główne odpowiedzi (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Nie – (118z248) – 47,6% 

2. Tak – (82z248) – 33,1% 

3. Nie wiem – (36z248) – 14,5% 

 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla trzech głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 17: 

 

Trzy główne odpowiedzi (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Nie – (159z248) – 64,1% 

2. Tak – (48z248) – 19,4% 

3. Nie wiem – (32z248) – 12,9% 

 

(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla trzech głównych odpowiedzi)  
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Pytanie 18: 

 
 

Trzy główne odpowiedzi (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Tak – (164z247) – 66,4% 

2. Nie – (41z247) – 16,6% 

3. Nie wiem – (42z247) – 17,0% 

 

 
(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla trzech głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 19: 

 
 

Trzy główne odpowiedzi (udział procentowy dla wszystkich wpisów w ankiecie): 

1. Powinien być wyburzony – (117z247) – 47,4% 

2. Można przekształcić go na kawiarnię/restaurację – (82z247) – 33,2% 

3. Trzeba utworzyć tam targowisko z lokalnymi produktami – (17z247) – 6,9% 

 

 
(Udział procentowy na powyższym wykresie tylko dla trzech głównych odpowiedzi) 
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Pytanie 20: 

 

Trzy główne grupy wiekowe, które odpowiedziały na ankietę: 

1. 30-39 lat – (107z248) – 43,1% 

2. 40-49 lat – (73z248) – 29,4% 

3. 20-29 lat – (27z248) – 10,9% 

 

 

Pytanie 21: 

 
 

Najpopularniejsze odpowiedzi występujące więcej niż jeden raz: 

• Białucha Park (2) 

• Białuszański Park Krakowski (2) 

• Kieszonkowy Park Kolejowy (2) 

• Kraków Olsza Park nad Białuchą (2) 

• O!Szak! (2) 

• Olsza Park/Olszański Park (9) 

• Park nad Białuchą (6) 

• Park im. Mariana Ciećkiewicza (2) 

• Park Kaczki Dziwaczki (7) 

• Park Stefana Otwinowskiego (2)  

• Park Zaczarowanej Rzeki (3) 

• Park Rakowicki (2) 

• Stacja Olsza (2) 

• Zielona oaza (2) 

• Park rzeczny (3) 

Najpopularniejsze nazwy: 

1. Olsza Park/Olszański Park 

2. Park Kaczki Dziwaczki 

3. Park nad Białuchą 
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PODSUMOWANIE 

 

1. Nazwa:  

• Park Kaczki Dziwaczki lub Olsza Park 

2. Lokalizacja: 

• 92% osób biorących udział w ankiecie wie lub kojarzy miejsce planowanego parku 

3. Główna docelowa grupa odbiorców: 

• Rodzice z dziećmi (49%) 

• Właściciele czworonogów (23%) 

• Dorośli (18%) 

• Seniorzy (10%) 

4. Najbardziej oczekiwane przez mieszkańców rozwiązania, które powinny się znaleźć w parku: 

• Ławki (27%) 

• Kosze na śmieci (21%) 

• Dobre oświetlenie (19%) 

• Plac zabaw dla dzieci (17%) 

• Włączenie parku w park linearny rzeki Białuchy (16%) 

5. Oczekiwane inicjatywy mieszkańców: 

• Sprzątanie Białuchy (33%) 

• Wspólne sadzenie drzew (30%) 

• Zaproszenie organizacji przyrodniczych (23%) 

• Ogród społeczny (14%) 

6. Oczekiwane strefy przyszłego parku: 

• Strefa ciszy i relaksu (45%) 

• Strefa zabaw dla dzieci (26%) 

• Strefa aktywności sportowej (15%) 

• Strefa dla czworonogów (14%) 

7. Obiekty do zainstalowania na placu zabaw: 

• Nowoczesny i wykonany z dobrych materiałów obiekt do wchodzenia dla dzieci (31%) 

• Huśtawki dla dzieci (31%) 

• Zjeżdżalnia (19%) 

• Tyrolka (19%) 

8. Obiekty do zainstalowania w wybiegu dla czworonogów: 

• Kosze na psie odchody (59%) 

• Duża przestrzeń dla zwierząt (18%) 

• Furtka (12%) 

• Niskie ogrodzenie (11%) 

9. Oczekiwana roślinność: 

• Drzewa liściaste (38%) 

• Nasadzenia rodzimej roślinności (37%) 

• Krzewy (25%) 

10. Oczekiwane gatunki drzew: 

• Nie wiem – pozostawiam tą kwestię specjalistom (57%) 

• Klon pospolity (25%) 

• Olsza czarna (18%) 

11. Oczekiwane gatunki krzewów: 

• Nie wiem – pozostawiam tą kwestię specjalistom (57%) 

• Kalina koralowa (24%) 

• Bez czarny (19%) 

12. Potencjał rzeki: 
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• Pomosty prowadzące nad rzekę (50%) 

• Zejście nad rzekę (43%) 

• Tablice informacyjne o rzece (7%) 

13. Najważniejsze obiekty dla mieszkańców, które powinny się znaleźć w planowanym parku: 

• Wygodne ławki z naturalnych materiałów (41%) 

• Wygodne ścieżki spacerowe (37%) 

• Niewielki lokal z kawiarnią i toaletą (22%) 

14. Ogrodzenie: 

• Nie (50%) 

• Tak (35%) 

• Nie wiem (15%) 

15. Parking: 

• Nie (67%) 

• Tak (20%) 

• Nie wiem (13%) 

16. Monitoring: 

• Tak (66%) 

• Nie (17%) 

• Nie wiem (17%) 

17. Pomysł na blaszak: 

• Powinien być wyburzony (54%) 

• Powinien być przekształcony na kawiarnię/restaurację (38%) 

• Powinien być przekształcony na targowisko z lokalnymi produktami (8%) 
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Projekt zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego  

Miasta Krakowa 2021 

Kraków Olsza Park nad Białuchą 

https://budzet.krakow.pl/projekty2021/3922-krakow_olsza_park_nad_bialucha.html 

Lokalizacja 

Główna lokalizacja: działka nr 117 i 118 obręb 7 Śródmieście 

Opis projektu 

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu zielonego pomiędzy ulicami: Rakowicka oraz S. Otwinowskiego. 

Działki te są obecnie zarośnięte i stanowią idealny potencjał do wykorzystania w koncepcji parku Kraków Olsza 

Park nad Białuchą. 

W zakresie projektu są: 

• opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zagospodarowania działek poprzez m. in. budowę 

alejek, wyznaczenie ekostref dla jeży, montażu m. architektury, 

• pielęgnacja i wzbogacenie zieleni, 

• prace porządkowe, 

• utworzenie nawierzchni utwardzonych, 

• montaż małej architektury, w tym: ławki, kosze, hamaki itp. 

W takim parku nie mogą znaleźć się plastikowe i krzykliwie kolorowe instalacje, które zazwyczaj są na 

tradycyjnych placach zabaw. Kraków Olsza Park nad Białuchą to musi być prawdziwe marzenie dla wszystkich 

tych, którzy lubią naturę i zależy im na tym, żeby dzieci wyrabiały w sobie uważność na to, co nas otacza. To musi 

być miejsce, gdzie natura i przyroda są na pierwszym miejscu! 

Wśród bujnej zieleni muszą być wytyczone naturalne ścieżki, wysypane ścinkami drewna. Muszą być 

porozwieszane liny pomiędzy drzewami i najprostsza huśtawka na świecie – kawałek liny. Muszą się w nim 

znaleźć także wierzbowe szałasy i tajemnicze tunele. Wszystko musi być otoczone dużą ilością zieleni. Kraków 

Olsza Park nad Białuchą powinien umożliwiać przeprowadzenie prawdziwej lekcji przyrody w naturalnym 

środowisku. Pomocne w tym zadaniu będą tablice edukacyjne. 

To miejsce musi być przystankiem dla przyszłych wypraw w kierunku Dolinek Krakowskich po powstaniu 

długiego Parku Linearnego Białuchy 

. 

UZASADNIENIE PROJEKTU 

W Krakowie powstają lub już istnieją przyjazne dla mieszkańców parki linearne wzdłuż rzek (Wilga, Rudawa). 

Park Linearny Białuchy dopiero się buduje, ale w naszej dzielnicy nie podstała jeszcze koncepcja tego parku 

ciągnącego się od stacji kolejowej Olsza do Dąbia. W 2020 roku Rada Dzielnicy II przyjęła uchwałę nr 

XVIII/102/2020 z 10 lipca 2020 roku w sprawie realizacji parku rzecznego wzdłuż rzeki Białuchy. W 2021 roku 

koncepcja Parku Linearnego Białuchy została dodana do budżetu dzielnicy na 2022 rok (uchwała nr 

XXIV/126/2021 z dn. 26.03.2021).  

 Park linearny nad Prądnikiem stanowić będzie idealne połączenie parków linearnych realizowanych w 

Dzielnicy III i IV z rzeką Wisłą. Dodatkowo w okresie pandemii wielu mieszkańców osiedli Oficerskiego, 

Urzędniczego i Warszawskiego odkryło ten teren na nowo. 

Nazwa Opis Koszt 

Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 30 000,00 PLN 

Realizacja Roboty budowlane wraz z nasadzeniami zieleni 520 000,00 PLN 
  550 000,00 PLN 

Harmonogram działań 

Nazwa Opis Data 

Projekt Opracowanie dokumentacji projektowej 2022 

Realizacja Roboty budowlane wraz z nasadzeniami zieleni 2023 

 

Charakterystyka długoterminowych skutków: Projekt zakłada rewitalizację zaniedbanego terenu zielonego 

pomiędzy ulicą Rakowicką/ S. Otwinowskiego. W ramach zadania powstaje tzw. „dziki park” wpisujący się w 

koncepcję Parku Linearnego Białuchy oraz wyznaczenie ekostref dla dziko żyjących zwierząt. Inwestycja stworzy 

atrakcyjne miejsce do rekreacji i wypoczynku a także stanie się miejscem przyjaznym dla lokalnych zwierząt. 
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