
 

 

 
NOTATKA ZE SPOTKANIA W DZIELNICY 

 
DATA 27.03.2017 

GODZINY 18 – 19.15 

MIEJSCE Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Wiczlińska 33 

DZIELNICA DĄBROWA 

PROWADZĄCY  

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

 Garb przy ul. Lukrecjowej i ul. Imbirowej 

 Trakt pieszy za obwodową w kierunku Tesco (w miejscu przedeptu) -> 
ale teren administracyjnie leży w dzielnicy Karwiny 

 Sygnalizacja świetlna wyjazd z Tesco w kierunku Dąbrowy 

 Wyjazd z ul. Anyżowej – próg spowalniający, a na dalszym odcinku 
sygnalizacja świetlna 

 Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni z kostki w 
odnogach ul. Anyżowej (prawa strona od wjazdu, między parzystymi 
budynkami) 

 Plac zabaw przy Zespole Wczesnej Edukacji  

 Plac zabaw przy ul. Migdałowej 

 Parking przy ul. Szafranowej  

 Stoły i ławki na górze Donas  

 Oświetlenie ul. Paprykowa i Gorczycowa 

 Lustro drogowe przy wyjeździe z ul. Anyżowej 2  

 Lustro drogowe ul. Lukrecjowa / Wiczlińska 

 Stoły do gier (ping pong, szachy) przy ZS14  

 Oświetlenie boiska do koszykówki przy ZS14 

 Tartanowe nawierzchnia do koszykówki przy ZS14 

 Nowe boisko do piłki nożnej przy ZS14 
 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

 

 Na Dąbrowie jest mało patroli straży miejskiej 

 Gimnazjaliści palą papierosy niedaleko ZS14 

 Sygnalizacja świetlna / garby przy przejściach dla pieszych przez 
Nowowiczlińską (droga powiatowa) 

 Część mieszkańców prawdopodobnie pali w piecach śmieciami 

Inne informacje   Dobrym pomysłem było by umieszczanie na mapach potrzeb również 
działań / inwestycji realizowanych ze środków Rady Dzielnicy 

 Frekwencja w 2016 roku była niższa (w porównaniu do 2015 roku) 
ponieważ : była mniejsza kampania promocyjna (w 2015 roku były wybory i 
plakaty BO wisiały na tablicach wyborczych), nie było porządnego 
mobilnego punktu głosowania 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 



 

 

Liczba uczestników 
(mieszkańców oraz 

członków Rady 
Dzielnicy) 

8 osób (1 radny dzielnicy, 2 policjantów, 1 dziecko około roku) 

Płeć i szacowany 
wiek uczestników 

2 kobiety, dziecko, 5 mężczyzn. Wiek  mniej więcej od roku do 70 lat 

Liczba osób aktywnie 
biorących udział w 

dyskusji 

7 

 
 


