
 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 

DATA 25.05.2015 r. 

GODZINY 17.00-20.00 

MIEJSCE Szkoła Podstawowa nr 34 ul. Cylkowskiego 5 

Dzielnica Redłowo 

prowadzący Beata Prusak, Paweł Wyszomirski 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili kwestiom remontów i budowania ulic, 
chodników. W spotkaniu uczestniczył poseł na sejm pan Jarosław Gromadzki, który 
odpowiadał na pytania mieszkańców nie związane z budżetem obywatelskim.  
 
Obszar: REKREACJA 
- budowa placu zabaw przy ulicy Weteranów, pomiędzy Aleją Zwycięstwa a 
Powstania Styczniowego 

 
Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
- budowa pasów rowerowych na ulicy Legionów 
 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 
- remont/budowa przepompowni na ulicy Orląt Lwowskich 
- remont ulicy Orląt Lwowskich 
- oświetlenie ulicy Orląt Lwowskich 
- ok. 100 chodnika na Alei Zwycięstwa (pomiędzy Vectrą a Altusem) 
 
Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 
- estetyzacja zieleni przy sklepie na ulicy Cylkowskiego 
- porządkowanie terenu i zarośli na ulicy Leśnik  

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

- całościowy remont ulicy Wiosny Ludów 
- remont ulicy Powstania Wielkopolskiego od numeru 2-24  
 
Na dzielnicy dużo terenów należy do spółdzielni mieszkaniowej, która nie chce 
współpracować, nie wydaje zgody na zagospodarowanie terenu.  
  

Uwagi dotyczące 
budżetu 

obywatelskiego  

Pytania uczestników spotkania dotyczące bo: 
- czy w ramach BO można stworzyć kampanię informacyjną na temat „Sprzątajmy 
po swoich pupilach” 
- czy można złożyć wniosek na budowę wjazdu dla nie pełnosprawnych przy 
wejściu do budynku szkoły 



 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 14 osób (w tym przewodniczący rady oraz 5 radnych dzielnicy Redłowo oraz poseł 
na sejm Jarosław Gromadzki) 

Szacowany wiek Seniorzy, ok. 4 osób w wieku 35-45  

płeć k-20/m-80 

Liczba osób aktywnie 
biorących udział w 

dyskusji 

wszyscy 

 

Przewodniczący Rady dzielnicy zaprezentował działania/inwestycje, które zrealizowano oraz są 

planowane.  

Do zrobienia w dzielnicy: 
- remont chodnika na ulicy Hewelisza 
- remont chodnika na ulicy Okrętowców 
- remont chodnika na ulicy Stoczniowców 
- nasadzenie zieleni na ulicy Stryjskiej 
-  remont ulicy Bohaterów Starówki Warszawskiej (realizacja ZDiZ) 
 
Zrealizowano: 
- remont ulicy Heweliusza i Cylkowskiego 
 
 


