
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 01.06.2015 r. 

GODZINY 17.00-20.00 

MIEJSCE Szkoła Podstawowa nr 42 

Dzielnica Karwiny 

prowadzący Paweł Wyszomirski, Bogna Filipowicz 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

 
Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

 Montaż urządzenia wymuszającego ograniczenie prędkości 
pojazdów przy ul. Staffa 16, 

 Utworzenie bus-pasa wzdłuż ulic Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej, 

 Utworzenie przejścia dla pieszych przy ulicy Brzechwy na wysokości 
budynku nr 5. 

 
Obszar: REKREACJA 

 Plac zabaw przy ul. Korzennej, 

 Boisko do koszykówki przy ul. Tatarczanej, 

 Plac zabaw przy Przedszkolu nr 44, 

 Budowa skateparku w okolicach cmentarza przy ul. 
Chwaszczyńskiej,    

 Wymiana nawierzchni na istniejącym placu zabaw przy ul. Brzechwy 
5. 
 

Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 

 Budowa chodnika przy ul. Konopnickiej na wysokości budynku nr 3, 

 Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych na 
skarpie za blokami przy ul. Kruczkowskiego, 

 Budowa kładki pieszej i rowerowej nad torami miedzy Karwinami a 
Wielkim Kackiem, 

 Remont parkingu przy sklepie Biedronka w okolicy ulic Korzennej, 
Nałkowskiej i Wielkopolskiej, 

 Remont drogi, chodnika oraz parkingu przy parafii św. Jadwigi. 
 

Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 

 Zagospodarowanie klombu przyległego do parkingu przy ul. 
Makuszyńskiego,  

 Ustawienie ławek przy ul. Porazińskiej.  
 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się 
w zakres budżetu 
obywatelskiego 

 Dofinansowanie Klubu Seniora „Iskierka”. 

 Budowa parkingu przy komisariacie policji, 

 Rewitalizacja ścieżki rekreacyjnej wzdłuż lewej strony torów 
kolejowych od ul. Nałkowskiej, 

 Trybuny na boisku w Szkole nr 46, 

 Siłownia napowietrzna między ulicami Staffa i Kruczkowskiego. 



 

 

Uwagi dotyczące 
budżetu 
obywatelskiego 

 Zgłoszono propozycje w zakresie szerszej promocji BO w 
dzielnicach.  
 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 7 osób (w tym  3 Radnych Dzielnicy Karwiny) 

Szacowany wiek 2 osoby w wieku 20-30, 3 osoby w wieku 30-60 lat, 2 osoby w wieku 60+ 

płeć 1 mężczyzna,  6 kobiet 

Liczba osób 
aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

wszyscy 

 
 


