
 

 

 
NOTATKA ZE SPOTKANIA W DZIELNICY 

 

DATA 21-03-2017r. 

GODZINY 18:00-20:00 

MIEJSCE Zespół Szkół nr 6, ul. Wrocławska 52  

DZIELNICA ORŁOWO I 

PROWADZĄCY Borys Martela, Joanna Jaczewska 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

 Stworzenie siłowni (rozważane różne miejsca, np. Plac Górnośląski, ul. 
Kościelna lub przy szkole, w której odbywało się spotkanie) 

 Poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej z 
Wrocławską  

 Uporządkowanie terenu tzw. Dzikiego Sadu – utwardzenie alejek, postawienie 
kilku ławek, usunięcie nie potrzebnych krzewów, ale przy zachowaniu na pół-
dzikiego charakteru tego miejsca 

 Uporządkowanie skwerku przy ul. Kościelnej 

 Wytyczenie dojścia, fizycznego oznakowania, kierującego do szlaków 
spacerowych, rowerowych łączących dolny i górny taras w parku 
krajobrazowym 

 Stworzenie placu zabaw w miejscu po starej stacji benzynowej przy rzece 
Kaczej na terytorium Redłowa (teren nieopodal ulicy Weteranów) 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

Potrzeby, które są możliwe do zrealizowania w ramach konkursu „Przyjazna 
Dzielnica”: 

 Zorganizowanie w ramach dzielnicy cyklicznych zajęć z pierwszej pomocy, 
zajęcia profilaktyczne/ edukacyjne poszerzające świadomość o udarach, 
wylewach, dla dorosłych i dla dzieci 

 Zorganizowanie treningów piłkarskich 

 Zorganizowanie zajęć dotyczących bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy, 
złego dotyku  (ważne by prowadzone to było przez ekspertów) 

 Zajęcia dotyczące narkotyków (zwiększania świadomości, rozpoznawania, 
ochrony) 

 Spotkania, szkolenia z ciekawymi ludźmi (na przykład z Markiem Kamińskim) 

 Realizacja warsztatów rozwojowych dla młodzieży realizowanych w oparciu o 
metodę Biegun Fundacji Marka Kamińskiego 

Inne informacje 

 Reklamacja jakości wykonania inwestycji – problem z chodnikiem pomiędzy ul. 
Wrocławską a Placem Górnośląskim – po odnowieniu i pracach remontowych 
odwodnienie z dachu zalewa chodnik podczas deszczu trzeba przechodzić 
przez wodę 

 Problem z windą w przychodni przy ul. Wrocławskiej, co kilka dni się psuje i 
osoby starsze mają problem z poruszaniem się po budynku 

 Poruszana była kwestia dopasowania godzin zajęć do wszystkich osób 
chętnych (chodziło o gimnastykę korekcyjną realizowaną w ramach środków z 
konkursu „Przyjazna Dzielnica”) 

 Na spotkaniu pojawił się również pomysł docierania do seniorów w czasie 
głosowania, by lotne brygady ustawiały się również pod kościołami i zbierały 
tam głosy mieszkańców. 



 

 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

Liczba uczestników 
(mieszkańców oraz 

członków Rady 
Dzielnicy) 

9 osób (4 osoby z rady dzielnicy, 5-ciu mieszkańców) 

Płeć i szacowany 
wiek uczestników 

6 kobiet, 3 mężczyzn 
Wiek: jedna osoba w wieku do 30 lat, dwie osoby w wieku 30-45 lat, 5 osób w 

wieku 45-65 lat, jedna osoba starsza 

Liczba osób aktywnie 
biorących udział w 

dyskusji 

Wszystkie osoby zabrały głos w dyskusji, jednak głównie dwie były aktywne przez 
cały czas 

 


