
 

 

Wyniki ankiety dotyczącej ławek w Dzielnicy II 

Opracował: dr inż. Karol Kwiatek (karol@kwiatek.krakow.pl) 

20.07.2022 

 

24 kwietnia 2022 złożyłem projekt do krakowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „100 

ławek dla Dzielnicy II Grzegórzki” (BO.D2.14/22). 26 maja 2022 Rada Dzielnicy II 

zaopiniowała negatywnie mój projekt twierdząc, że „montaż 100 ławek bez konsultacji 

z mieszkańcami dla konkretnych lokalizacji może spowodować sytuacje konfliktowe”. 

Według Redy Dzielnicy II „nie ma zapotrzebowania na taką ilość lokalizacji na nowe 

ławki.” (uchwała Nr XXXVI/185/2022 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 26 maja 2022 

roku). W związku z tym postanowiłem zapytać mieszkańców co sądzą o pomyśle 

dodanie nowych ławek w Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie przed złożeniem korekty 

wniosku do budżetu obywatelskiego na rok 2022. Utworzyłem ankietę w Google 

Forms. Informację o ankiecie poumieszczałem na ławkach w różnych miejscach 

Dzielnicy II Grzegórzki, tak aby osoby z nich korzystające mogły się wypowiedzieć w 

rzetelny sposób (rys. 1). 

 

Rysunek 1 Informacja o ankiecie umieszczona przy jednej z ławek w Dzielnicy II 
Grzegórzki w Krakowie. 

Ankieta (rys. 2) była dostępna w dn. 22.06-14.07.2022 na mojej stronie internetowej: 

www.kwiatek.krakow.pl/lawki. Ankietę uzupełniło 77 osób. Poniżej przedstawione są 

wyniki ankiety.  

 

mailto:karol@kwiatek.krakow.pl
https://budzet.krakow.pl/projekty2022/5094-100_lawek_dla_dzielnicy_ii_grzegorzki.html
https://budzet.krakow.pl/projekty2022/5094-100_lawek_dla_dzielnicy_ii_grzegorzki.html
https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=337893&wer=0&new=t&mode=shw
http://www.kwiatek.krakow.pl/lawki


Wyniki ankiety dot. ławek w Dzielnicy II – Opracowanie: dr inż. Karol Kwiatek    str. 2 
 

 

 

 

 

 

  

  

Rysunek 2 Ankieta z Google Forms dot. ławek w Dzielnicy II Grzegórzki. 

 

Ankieta zawierała następujące pytania: 

1. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Dzielnicy II? 

2. Czy w naszej Dzielnicy II Grzegórzki brakuje ławek? 

3. Proszę wpisać nazwę ulicy i numer domu gdzie powinna zostać zamontowana 

ławka. Można wpisać kilka miejsc. 

4. Uwagi - miejsce na dłuższą wypowiedź. 

5. Proszę podać nazwę ulicy gdzie Pan/Pani mieszka. 

6. Proszę wybrać płeć. 

7. Proszę podać grupę wiekową. 

8. Czy informować Panią/Pana o dalszych losach tematu związanego z ławkami 

w Dzielnicy II Grzegórzki? 

  

 



Wyniki ankiety dot. ławek w Dzielnicy II – Opracowanie: dr inż. Karol Kwiatek    str. 3 
 

 

 

Pytanie nr 1 

Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Dzielnicy II?

 

Pytanie nr 2: 

Czy w naszej Dzielnicy II Grzegórzki brakuje ławek? 

 

 

Pytanie nr 3: 

Proszę wpisać nazwę ulicy i numer domu gdzie powinna zostać zamontowana ławka. 
Można wpisać kilka miejsc. 

Poniżej przedstawione są mapy uwzględniające propozycje mieszkańców. Niektóre 

osoby zaproponowały całą ulicę, niektóre fragment ulicy, a niektóre konkretną 

lokalizację. Zostało to odpowiednio oznaczone na mapach (rys, 3-4). Każde 

wspomnienie danej ulicy zostało odnotowane na mapie. Każda linia ma przypisany 

numer – podobnie z punktami (rys. 5-6).  Objaśnienie numeracji znajduje się na stronie 

6 (Numery odpowiedzi wg. formularza Google). 
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Rysunek 3 Mapa przedstawiająca ulice wg. zgłoszeń mieszkańców, na których powinna zostać zamontowana ławka. Im 
grubsza linia tym więcej głosów oddano na konkretną ulicę. Numery odpowiadają numerom odpowiedzi znajdujących się 

poniżej w tekście. Autor opracowania: Karol Kwiatek 

 

Rysunek 4 Mapa (zbliżenie na os. Oficerskie) przedstawiająca ulice wg. zgłoszeń mieszkańców, na których powinna zostać 
zamontowana ławka. Im grubsza linia tym więcej głosów oddano na konkretną ulicę. Numery odpowiadają numerom 

odpowiedzi znajdujących się poniżej w tekście. Autor opracowania: Karol Kwiatek 
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Rysunek 5 Mapa przedstawiająca punkty montażu ławek wg. zgłoszeń mieszkańców, w których powinna zostać 
zamontowana ławka. Numery odpowiadają numerom odpowiedzi znajdujących się poniżej w tekście. Autor opracowania: 

Karol Kwiatek 

 

Rysunek 6 Mapa (zbliżenie na os. Oficerskie) przedstawiająca punkty montażu ławek wg. zgłoszeń mieszkańców, w których 
powinna zostać zamontowana ławka. Numery odpowiadają numerom odpowiedzi znajdujących się poniżej w tekście. Autor 

opracowania: Karol Kwiatek 
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Numery odpowiedzi wg. formularza Google: 

1. Ul. Moniuszki miedzy Kielecką a Grunwaldzką 

2. Moniuszki, Wilka Wyrwińskiego, Zaleskiego, Bema 

3. Al.Beliny-Przażmowskiego, Bandurskiego, Moniuszki 

4. droga nad Białuchą 

5. Bandurskiego 40 

6. Na Prażmowskiego, tam ładnie się zrobiło, na Grochowskiej - tez miła ulica, Na 

Otwinowskiego przy drewnianym mostku, , Rakowicka między bramą Cmentarza a 

Karmelitami. Olszańska między Brodowicza a Bandurskiego. 

7. Skwerek na rogu Brodowicza obok Good lood 

8. Tam, gdzie szerokość chodnika lub trawnika na to pozwala 

9. Brodowicza 5b (okolice Delikatesów Podwawelskich), Brodowicza - na trasie między 

Sowińskiego a Białuchą, Olszańska, Grochowska 

10. Olszanska 10 albo blisko 

11. Brodowicza 5b 

12. Beliny-Prażmowskiego 

13. Fabryczna 13 

14. Bobrowskiego w okolicy drewnianego placu zabaw 

15. Okolice Szkoły Podstawowej nr 39 

16. Grzegórzecka od Kościoła do wału 

17. Grzegórzecka od 105 w dół 

18. Obok bloku Bobrowskiego 16 

19. ul. Grunwaldzka przy basenie ul. Wyrwinskiego przy basenie 

20. ul. Cystersów 5, 20, 26 

21. Rogozińskiego 5 

22. Bema, Olszańska, Zaleskiego 

23. Ul. Cystersów - ławka dodatkowa do 1 stojącej przy kasztanach Ul. Fabryczna 5 przy 

przejściu chodnikiem bliżej bloku a nie drogi Ul. Grzgorzecka kilka na całej długości  

24. Moniuszki 18, Bandurskiego 3 ławki z lokalizacją już wczesniej podaną, Brodowicza 

przed Zakładem Weterynaryjnym 

25. ulica Fabryczna 

26. Na końcu ulicy Eisenberga 

27. l. Gen Bema 2 szt , ul. Olszanska 4 szt , ul. Brodowicza 5 szt 

28. Grochowska, Grunwaldzka, Kielecka... 

29. Nie mam konkretnej lokalizacji, ale ławek nigdy dosyć, szczególnie w okolicach 

zielonych terenów tym bardziej ze seniorów przybywa 

30. Moniuszki,Bandurskiego 

31. Moniuszki 8, planty PrazmowskiegoBandurskiego 

32. na ul. Bandurskiego (dojście do cmentarza Rakowickiego), na ul. Brodowicza, gdzie nie 

ma ani jednej ławki, na Al. Prażmowskiego 

33. Bandurskiego strona nieparzysta odcinek Grochowska - Olszańska , Grochowska 

34. Moniuszki 48, 40, 34, Eisenberga przy basenie 

35. Napewno przydadzą się ławki przed blokiem 5a i 5b przy ul. Brodowicza. Miedzy tymi 

blokami a chodnikiem jest szeroki pas zieleni, są wysokie drzewa zapewniające cień i 

co najważniejsze osoby spoczywające na tych ławkach nie zaglądają mieszkańcom do 

okien. Jest to bardzo potrzebne miejsce, gdyz wracajac z przystanku autobusowego 

lub tramwajowego od strony Ronda Mogilskiego a przeważnie z zakupami (zrobionymi 

na jakimś placu czy to na Hali Targowej czy na Kleparzu można by poprostu odpocząć. 

Bardzo dużo starszych osob jeździ z wózeczkami po zakupy. Jezeli chodzi o 
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ul.Kielecka i ul. Moniuszki to sytuacja nie jest komfortowa. Praktycznie tam nie ma 

dobrego miejsca na ustawienie lawek. Jeszcze mogly by być ustawione gdzies w 

okolicach ul.Zaleskiego i Grunwaldzkiej 

36. Cystersów, fabryczna 

37. Osiedle Oficerskie; ul. Grzegórzecka okolice numeru 84, na odcinku od Bobrowskiego 

do Fabrycznej; al. Pokoju na odcinku od nasypu kolejowego do ul. Fabrycznej, po 

stronie północnej i południowej; 

38. Francesco Nullo 20 

39. Ławki najlepiej ustawić przy ciągach spacerowych, np. nad Białuchą. Tylko nie jedną a 

kilka. Np. na ciągu zieleni przy ul. Otwinowskiego, wzdłuż Białuchy po obu stronach.  

40. Brodowicza, Olszańska, Beliny Prażmowskiego 

41. Rakowicka, od UE do pętli tramwajowej 

42. Wzdluz Bialuchy na odcinku równoległym do Cieplinskiego, na Bandurskiego, Kieleckiej  

43. Grunwaldzka 23, wzdłuż ul. Eisenberga przy basenie, ul. Olszańska cała  

44. Otwinowskiego , brodowicza 

45. Kilka wzdłuż Białuchy, kilka przy ul. KIELECKIEJ OD NR 18, kilka przy ul. Olszańskiej  

46. wzdloz Bialuchy na odcinku od Otwinowskiego do Polfy. 

47. beliny prażmowskiego 9, bandurskiego 26, 

48. Bandurskiego 

49. Wzdłuż Białuchy na odcinku Rakowicka - Olszyny 

50. Cała okolica od Hali Targowej do Galerii Kazimierz. Ulica Metalowców, Gurgacza, 

Wislisko, Daszyńskiego przy cmentarzu, Siedleckiego, park przy ul Wislisko!! 

51. Wilka-Wyrwińskiego, Grunwaldzka, Kielecka, Bema, Olszańska 

52. wzdłuż Białuchy na odcinku od Rakowickiej do Chrobrego  

53. Rakowicka, Ariańska, Beliny Prazmowskiego , Topolowa , Lubicz, , Kielecka i całe oś 

Oficerski , Grunwaldzka i wiele wiele innych 

54. ciąg ulic Otwinowskiego, Droga nad Białuchą 

55. Beliny Prazmowskiego 49a 

56. Aleja Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego 49A 

57. Al. Beliny-Prażmowskiego, ul. Bp J. Prandoty, ul. Rakowicka 

58. Nad Białucha 

59. grochowska 

60. 1) Bulwary Wiślane od Stopnia Dąbie do Mostu Kotlarskiego. 2) dzielnica Wesoła - 

okolice funkcjonujących klinik od strony ul.Śniadeckich - teren zielony. 

61. Niestety nie ma mnie w Krakowie i szczegóły gdzie postawić ławkę nie są możliwe  

62. Rakowicka, Grochowska, Grunwaldzka 

63. Moniuszki, Grunwaldzka przy basenie 

64. Olszańska, Bema 

65. ul.Zalewskiego, ul.Kielecka , ul. Olszańska 

66. ul.Kielecka - w połowie ulicy, ul Olszańska przy ul. Bema i al.Prażmowskiego 
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Pytanie nr 4: 

Uwagi - miejsce na dłuższą wypowiedź. 

Poniżej zaznaczona są odpowiedzi pozytywne i negatywne odnośnie 
umieszczania nowych ławek w Dzielnicy II. Poniżej znajdują się też odpowiedzi 

neutralne, które nie zostały oznaczone. 

1. Brak 

2. brak 

3. . 

4. Otwinowskiego, Droga nad Białuchą (po wyremontowaniu!) 

5. W naszej okolicy zdecydowanie brakuje ławek 

6. . 

7. Jedna lawka sie pojawila i swietnie sie sprawdza 

8. Ławki nad Białuchą są siedliskiem pijaczków i jest wieczny śmietnik w okół ławek Pety 

i puszki to stały widok chodź muszę przyznać że służby sprzątają na tyle ile dają radę  

9. Byłoby super mieć więcej ławek w dzielnicy. Wydaje mi się, że skorzystałyby 

szczególnie osoby starsze, ale nie tylko - mnie samej brakowało czasem "przystanku" 

idąc z ciężkimi zakupami (nie mam samochodu, więc chodzę po nie pieszo). Jakiś 

czas temu przy Zaleskiego pojawiły się pierwsze i jest to super krok, widzę z okna 

przysiadające tam i rozmawiające osoby, głównie właśnie starsze, czasem rodziców z 

wózkami. Myślę, że warto się pochylić nad tą kwestią i uczynić dzielnicę bardziej 

dostępną i otwartą na poznawanie sąsiadów czy wychodzenie z domu (w tym ławki też 

mogą pomóc :)). 

10. Ogólnie ławki są fajne :-) 

11. Każda lokalizacja ławek jest dobra 

12. Może warto obok lodziarni, sklepików z żywnością ,. 

13. Mieszkamy w przyjaznej dzielnicy, gdzie można załatwiać podstawowe sprawy 

życiowe, ale dojście od Ronda Mogilskiego lub Białuchy (przystanki autobusowe) do ul. 

Sowińskiego to dla starszych ludzi wielka wyprawa. Podobnie sprawa wygląda na ul. 

Olszańskiej (dojście do przychodni czy fryzjera), Bandurskiego i Grochowskiej (dojście 

do apteki czy poczty i cmentarza) - dlatego w tych okolicach przydałyby się ławki, by 

można na moment przysiąść i odpocząć. 

14. Proszę o nie bardzo niska ławce. 

15. Mozna odpoczac po zakupach w sklepie spozywczym 

16. W poprzednim roku przesłałam wniosek o usunięcie dwóch ławek - jedna na 

skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej i Narzymskiego przy sklepie monopolowym, a druga przy 

wejściu na chodnik wzdłuż MDK od ul. Nadbrzeżnej. Swój wniosek argumentowałam 

bliskością szkół i przedszkoli, gdyż w tych dwóch lokalizacjach notorycznie jest 

spożywany alkohol. Zamiast usunąć ww. ławki została wprowadzona kolejna 

pomiędzy nimi. Problem z spożywaniem alkoholu w tych miejscach pozostał, a nawet 

się nasilił. Ławki wzdłuż ul. Nadbrzeżnej są problematyczne ze względu na bliskie 

położenie sklepu monopolowego. 

17. Lawek jest odpowiedni ilosc 

18. caly obszar fabrycznej city jest marny jesli chodzi o lawki 

19. Czekając na dzieci przed SP39 nie ma gdzie usiąść. W okolicy jest przedszkole i żłobek 

- również brak ławek. Dzieci wychodzące same po lekcjach również mogłyby na nich 

posiedzieć z kolegami. 

20. ......... 

21. Brak ławek 
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22. Dobry pomysl z ankieta. W calej dzielnicy brakuje lawek. 

23. Zwracam uwagę, że przy ławkach powinny być dostępne kosze na śmieci - obecnie na 

ul. Cystersów brakuje koszy, co powoduje, że teren przy dwóch dostępnych ławkach 

(Cystersów 21 i 24) jest zasypany śmieciami, a dostępne w pobliżu kosze są 

przeładowane. W efekcie ulica Cystersów jest często zaśmiecona, więc stawianie 

ławek bez koszy nie spowoduje, że poprawi się komfort życia mieszkańców.  

24. Rogozińskiego - po drodze od przystanku Variete w stronę Wisły - starsi ludzie często 

przysiadają koło Biedronki, przydałaby się jakaś ławka np. przy Medicinie na 

Rogozińskiego 5. Kordylewskiego w stronę Ronda Mogilskiego.  

25. Bardzo dziękuję za remont chodnika na ul. Olszańskiej 

26. Poza ławkami - sadźmy też drzewa przy nich, lub sytułujmy je blisko srzew. Ławka w 

pełnym słońcu w lecie nie ma sensu 

27. prosimy o uwzględnienie sytuacji że na osiedlu mieszka dużo seniorów i mają problem 

z pokonaniem dłuższych odcinków, szczególnie droga na cmentarz Rakowicki  

28. Na całej długości ulicy Fabrycznej, od nowo budowanego ronda wzdłuż nowych bloków 

i kompleksu biurowego nie ma żadnej ławki. 

29. Przed nowaą pływalnią, sporo miejsca na 2 ąłwki, zwłaszcza na końcu ulicy jest sporo 

wolnego miejsca. Lawki mogą być dla oczekujacych na np. dzieci wychodzących z 

pływalni 

30. Ławki to element małej architektury tak samo konieczny jak kosz na śmieci.  

31. potrzebne są do chwilowego odpoczynku np w drodze na zakupy czy do kościoła  

32. Mam problem z nogami, mimo stosunkowo młodego wieku i potrzebuję usiąść od 

czasu do czasu, miejsca do siedzenia są mi bardzo potrzebne... 

33. Odpowiedz zawiera się w poprzednim pytaniu 

34. W wielu krajach gmina montuje w parkach siłownie dla osób starszych a my nie 

możemy się doprosić o zwykłe ,proste ławki --- wstyd !!!!!! 

35. Brak ławek,gdzie seniorzy mogliby odpoczac podczas spaceru. 

36. W II dzielnicy prawie nigdzie nie ma ławek, gdzie można by było przysiąść i odpocząć 

pod drzewem np. w upalny dzień. Ja często chodzę na spacer z psem w okolice 

rzeczki Białuchy i czasami tak dobrze byłoby na chwilkę gdzieś usiąść :) 

37. brak 

38. bardzo brakuje ławek dla osób starszych na os. Oficerskim 

39. w okolicy urzędu. 

40. Bardzo brakuje ławek i zieleni. Parku :/ 

41. Ławki do "odsapnięca" dla starszych ludzi potrzebne są szczególnie na długich 

ciągach komunikacyjnych (pieszych), np przy al. Pokoju, albo na os. Oficerskim. Ławki 

bardziej rekreacyjne, do dłuższego posiedzenia w spokojnych miejscach, parkach, 

zieleńcach, to inna sprawa, nad nimi nie specjalnie się zastanawiałem.  

42. Między blokami 20 i 18 bylo wiele ale zostaly zlikwidowane. Na twz okrąglaku dali 

nowe ale mniej niż było wczesniej.  

43. Ławki wzdłuż ciągów spacerowych są niezbędne, szczególnie dla osób starszych lub z 

małymi dziećmi.Argumentowanie jest tu zbędne. 

44. Ławki w cieniu 

45. Długi odcinek bez możliwości odpoczynku 

46. Faktycznie więcej lawek to byloby zloto!:) 

47. rzadko kiedy siaduję na ławkach, zwykle w parkach albo nad Wisłą, więc nie odczuwam 

ich braku 

48. w Dzielnicy II zdecydowanie brakuje ławek dla starszych osób. Szczególnie na os. 

Oficerskim. 
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49. Wzdłuż rzeki. Idealne miejsca na postawienie ławek 

50. Nie mam propozycji na konkretną lokalizację ławek, ale myślę, że im więcej udałoby się 

ich postawić, tym lepiej. Wzdłuż ulicy Grzegórzeckiej i Al. Pokoju na pewno ich brakuje. 

Myślę, że wzdłuż ul. Kopernika też jest potencjał na kilka ławek. 

51. Proszę o ławki z oparciem 

52. najlepiej na dole zrobic bulwary nad Bialucha 

53. wydaje mi się że w pozostałych fragmentach dzielnicy ławek jest dość dużo:)  

54. Wyżej wymieniony odcinek już dawno powinien być przystosowany o rekreacji. Jeśli 

zaś chodzi o same ławki, to mało mamy w dzielnicy takich miejsc, ze względu na 

wąskie chodniki, chyba że przeznaczy się na ich ustawienie tereny trawników, jak na 

przykład na zdjęciu. 

55. Potrzebne są ławki /jednoosobowe siedziska na trasach między przychodnią, 

przystankiem i jeśli to możliwe w okolicach przejść dla pieszych. W ten sposób 

zwiększymy komfort mieszkańców Dzielnicy bez obaw, że te miejsca do odpoczynku 

zostaną "zasiedzone" np. przez osoby spożywające alkohol...  

56. Wszystkie przecznice od Daszyńskiego. W tej okolicy ławki są tylko na plantach. 

Brakuje ich wzdłuż ulicy Siedleckiego, na Metalowców, Gurgacza, w mini parku między 

ulica Wislisko, a Siedleckiego(!!!) - to fajne miejsce na upały, ale nie ma gdzie siedzieć. 

Jesg tam też stara fontanna niezagospodarowana, cała okolica wymaga ławek, bo  

idąc na przystanek, czy na Hale Targowa, osoby słabsze mają z tym często duży 

problem, co spotykam bo mieszkam w tej okolicy. A ławki na plantach są, jednak jest 

ich raz że za mało, dwa że są między 2 ulicami, a 3 wiele jest w pełnym słońcu.  

57. Dobrze byłoby gdyby te ławki pojawiły się w miejscach zacienionych. 

58. kolejna pilna potrzeba to kosze na śmieci, m in. od skrzyżowania Rakowickiej ze 

Skorupki aż do mostu nad Białuchą 

59. Ławki powinny pojawić się w okolicach skrzyżowań ulic gdzie chodniki są szersze i 

jest więcej miejsca. Powinny to być również miejsca dobrze oświetlone tak by nie 

prowokowały "wieczornych maruderów" do kontynuowania na nich swoich zabaw w 

centrum ;) 

60. Ci tu komentować ławki są potrzebne !!!!! 

61. Maly skwerek alurat miejsce na lawke 

62. Podana przeze mnie lokalizacja to skwerek przy narożniku ul. Olszańskiej (widocznej 

na zdjęciu powyżej). 

63. Jestem przeciwny nowym ławkom w dzielnicy :( Prawie wszystkie które znam są 

najczęściej zajmowane przez pijących dorosłych albo młodzież :(  

64. Proponuję te ulice ze względu na ich długość. 

65. Brakuje ławek nad Białucha od strony bloków przy ulicy Cieplińskiego i Grochowskiej  

66. Myślę, że ławki są dobre, gdy są odpowiednio wykonane. Po wykonaniu odpowiednich 

ławek można zachęcić mieszkańców do spotkań, spędzania czasu na świeżym 

powietrzu lub po prostu do odpoczynku. z drugiej strony źle zrobiony może mieć 

odwrotny skutek. nie chcą wychodzić na zewnątrz, bo się , ponieważ ławki tworzą oazę 

dla złego zachowania – picia alkoholu, przeklinania, śmiecenia, graffiti, walki, krzyku, 

sikania itp. większość ludzi nie chciałaby mieć takiej sytuacji przed domem. i boją się 

chodzić przy takich ławkach. Więc, umieszczenie nowych ławek musi być dobrze 

przemyślane. musi być skonsultowany z profesjonalistą w dziedzinie urbanistyki. 

Każda ławka powinna mieć kosz na śmieci, który jest regularnie opróżniany, lampę, aby 

nie było ciemno w nocy, a ławki powinny być regularnie monitorowane przez kamery 

lub policję. Projekt powinien być traktowany poważnie i powinien być wykonany 

właściwie, przy zaangażowaniu miasta w jego opiekę i monitorowanie, ponieważ może 
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mieć duży negatywny wpływ na lokalnych mieszkańców, jeśli zostanie wykonany 

niewłaściwie. Chętnie spotkam się osobiście, aby dalej omówić ten projekt. Chciałbym 

podziękować za poświęcenie czasu na pracę nad ulepszeniem naszej dzielnicy. Miło 

widzieć, że kogoś to obchodzi. Dziękuję!  

67. brakuje miejsc w okolicach szkół i przedszkoli, 

68. Na Bulwarach Wiślanych brakuje ławek. Szczególnie w weekendy to miejsce jest 

oblegane. Na terenie Wesołej - okolic Kliniki Psychiatrii, Ginekologii, Chorób Zakaźnych 

(obecnie Centrum Pomocy Uchodźcom) , a także okolice pozostałych czynnych i 

nieczynnych klinik. 

69. Niestety nie ma mnie w Krakowie 

70. Brak 

71. Ławki są konieczne nie tylko dla seniorów, ale dla matek z dziećmi, dla tworzenia 

pięknej i świadomej społeczności, po to żeby wszyscy spacerowicze wiedzieli, ze są to 

miejsca i przyjazne i takie gdzie po prostu można chwile odpocząć  

72. Wypełniam bo widzę jak często ludzie siedzą na ławce która jest na ul bandurskiego. 

Widzę że była tutaj potrzebna. Dziękuję za tę ławkę! 

73. W drodze do kościoła i na cmentarz , aby można było sobie odpocząć.  

74. Jesem osobą niepełnosprawną i dojście do koscioła i na cmentarz jest dla mnie 

uciążliwe .Potrzebuję ławeczki w celu odpoczynku. 
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Pytanie nr 6: 
Proszę wybrać płeć 

 
 

Pytanie nr 7: 
Proszę wybrać grupę wiekową 
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Wnioski: 

1. W ankiecie wzięło udział 77 osób, z czego największą grupę osób stanowiły 

osoby mające 71-80 lat (37%) i 61-70 lat (17%) (pytanie nr 7). 

2.  Ankietę wypełniło 67% kobiet i 37% mężczyzn (pytanie nr 6). 

3. 95% osób to mieszkańcy Dzielnicy II (pytanie nr 1). 

4. 93,5% osób zdecydowanie opowiedziało się za montażem ławek w Dzielnicy II 

Grzegórzki w Krakowie (pytanie nr 2). Ankieta zawiera 74 uwagi z tym tylko 6 

ma oddźwięk negatywny (pytanie nr 4). 

5.  Z analiz przestrzennych wyszczególnić można następujące ulice, które 

zostały wskazane wiele razy przez różnych mieszkańców 

a. Olszańska (10 zgłoszeń) 

b. Beliny-Prażmowskiego (9) 

c. Bema (6) 

d. Kielecka (6) 

e. Grunwaldzka (6) 

f. Droga nad Białuchą (5) 

g. Moniuszki (5) 

h. Brodowicza (5) 

i. Bandurskiego (4) 

j. Grochowska (4) 

k. Zaleskiego (3) 

l. Grzegórzecka (3) 

6. Z analizy przestrzennej wyszczególnić można punkty na konkretne lokalizacje 

dla ławek wskazane kilka razy: 

a. Brodowicza 5b 

b. Beliny-Prażmowskiego 9 

c. Beliny-Prażmowskiego 49 

d. Bandurskiego 26 

e. Grunwaldzka 23 

f. Eisenberga 2 

g. Bobrowskiego 16 

h. Cystersów 5 

 

 


