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Projekt „Spotkajmy się na Podwórku” skierowany jest do mieszkańców 

części osiedla Dąbrówka w obrębie ulic Robotniczej, Piaskowej, Zamenhofa, 

części Bankowej, Boh. Westerplatte i Odrzańskiej. Jako radny Rady Miejskiej 

wybrany na tym obszarze zorganizowałem akcję, której celem było spotkanie 

się z jak największa liczbą mieszkańców.  

Od lat staram się utrzymywać bliski kontakt z mieszkańcami. Do tej pory 

wydawało mi się, że internet oraz moje comiesięczne "obchody" po osiedlu to 

wystarczająca formuła. Jednak po wyborach z ubiegłego roku, gdzie radni 

wybierani byli w sposób bezpośredni, uznałem, że konieczny jest bliższy kontakt 

z mieszkańcami, by lepiej słyszeć ich głos, opinie i postulaty. Mieszkańcy są 

zajęci codziennością, pędem, szybkim upływem czasu. W tych okolicznościach 

trudno liczyć na to, że znajdą czas i chęć by wybrać się na spotkanie z radnym. 

Dowodzi tego niska frekwencja na wielu zebraniach organizowanych w mieście. 

Sam miałem takie doświadczenia, organizując spotkania czy dyżury, że 

frekwencja była praktycznie zerowa. 

Wobec tych uwarunkowań doszedłem do wniosku, że zamiast czekać na ludzi, 

trzeba do nich przyjść samemu, "wpaść do nich na podwórko".  

Zaprojektowałem i wyprodukowałem plakaty z zaproszeniem, rozniosłem i 

powiesiłem je na klatkach schodowych budynków, których dotyczyło spotkanie, 

i... na pierwszym "Podwórku" miałem frekwencję, jakiej jeszcze nigdy nie 

miałem na standardowych spotkaniach. 

 



Po co podwórka? 

Celem spotkań było informowanie mieszkańców o planowanych działaniach 

gminy na tym obszarze oraz uzyskanie opinii i wniosków działań na przyszłość. 

 

 

W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostało 6 spotkań: 

1. Podwórko pierwsze – 12.09.2015 – Boh. Westerplatte 1 do 9 do 2 do 10, 

Bankowa 6, 8, 10, Odrzańska 2 do 8 

2. Podwórko drugie – 19.09.2015 – Boh. Westerplatte 12-22 i 11 do 19, 

Odrzańska 10 do 16 

3. Podwórko trzecie – 19.09.2015 – Boh. Westerplatte 24 do 30 i 21 do 31, 

Odrzańska 18 do 26 

4. Podwórko czwarte – 26.09.2015 – Odrzańska 9 do 25, Robotnicza 14 do 

22 i 19 do 29 

5. Podwórko piąte – 26.09.2015 – Odrzańska 1 do 7, Robotnicza 1 do 9 i 2 

do 12, Bankowa 12 do 16g 

6. Podwórko szóste – 03.10.2015 – Zamenhofa 1 do 17, 6a i 6b 

Do połowy października zrealizowałem pierwszą turę „Podwórek” i 

spotkałem się z mieszkańcami wszystkich podwórek mojego osiedla. Kolejną 

planuję wiosną przyszłego roku. Będę chciał zdać relację z tego, do czego 

zobowiązałem się na obecnych spotkaniach i rozmawiać o nowych 

pomysłach, być może również o Budżecie Obywatelskim. 

Wychodzi więc na to, że w roku będę się odbywały po dwie tury Podwórek. 



 

 

We wszystkich spotkaniach łącznie wzięło udział około 50 mieszkańców. 

Problemy zgłoszone przez mieszkańców. 

Jako najważniejsze problemy osiedla mieszkańcy wskazali następujące sprawy: 

1. Śmietniki osiedlowe – istnieje konieczność ich zagospodarowana, 

ucywilizowania oraz poprawy ich stanu. 

2. Modernizacja ulic Boh. Westerplatte, Odrzańskiej i Robotniczej oraz 

rozwiązanie problemu braku miejsc do parkowania samochodów. 

3. Zieleń miejska, korekta drzew i krzewów, które rozrosły się tak, że 

blokują dostęp światła z latarni ulicznych(na ulicach jest ciemno). 

4. Oświetlenie placów wewnątrzosiedlowych. 

 



Propozycje konkretnych działań zgłoszone przez mieszkańców: 

1 .Zagospodarowanie podwórza pomiędzy budynkami Boh. Westerplatte 1 do 9 

i Odrzańską 2 do 6. Urządzenie terenu rekreacyjnego z boiskiem 

wielofunkcyjnym(badminton, siatkówka), stołem do tenisa stołowego, ławkami 

i miejscami do wypoczynku. Teren ten będzie oświetlony(oświetlenie w trakcie 

realizacji) i wraz z placem zabaw dla dzieci(plac Inter Marche) oraz nowym 

śmietnikiem ma stanowić nową i funkcjonalną przestrzeń publiczna do rekreacji 

i wypoczynku dla mieszkańców. 

 

 

Mieszkańcy ponadto postulują w tym miejscu o: 

- wycięcie drzew przy garażu – drzewa są stare, próchnieją i stanowią 

zagrożenie dla mieszkańców 

- usunięcie krzewów na tyłach sklepu monopolowego Korona  

- powiększenie parkingu o kilka stanowisk w kierunku budynku Odrzańska 2. 

 

2. Modernizacja śmietnika obsługującego wspólnoty Odrzańska 2-6, Odrzańska 

8, Boh. Westerplatte 1-9 i Bankowa 6, 8 w ramach programu modernizacji 

wsparcia infrastruktury śmietnikowej na całym osiedlu. 



3. Budowa parkingu pomiędzy posesjami Boh. Westerplatte 11 i 13 na placu 

pomiędzy budynkami przylegającym do obecnie powstającej drogi dojazdowej 

do śmietnika. 

 

 

 

4.Uporządkowanie układu komunikacyjnego(chodniki, dojazd do posesji) 

wokół budynku Boh. Westerplatte 13. 

5. Modernizacja śmietnika dla wspólnot Boh. Westerplatte 13, Odrzańska 

10, 12, 14 w ramach programu modernizacji wsparcia infrastruktury 

śmietnikowej na całym osiedlu. 

6. Wykonanie korekt drzew na ul. Odrzańskiej przy latarniach ulicznych. 

Drzewa tak się rozrosły, że zasłaniają światło od latarni i na ulicy jest bardzo 

ciemno. 



7. Budowa krótkiego chodnika w ciągu ul. Boh. Westerplatte do przejścia dla 

pieszych przy ul. Bankowej(na wysokości ul. PCK). – wniosek ten złożyłem w 

formie interpelacji na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015 r. 

8. Remont alei międzyosiedlowej, a szczególnie odcinka przy posesji Boh. 

Westerplatte 11. Wniosek ten złożyłem w formie interpelacji na początku 

sierpnia 2015 roku. 

 

9. Modernizacja chodnika przy budynku Robotnicza 18. 

10. Urządzenie parkingu dla mieszkańców wzdłuż drogi wewnętrznej 

pomiędzy posesjami Robotnicza 18 i 20 w głąb podwórza. 

 



11. Remont ulicy Robotniczej wraz z montażem infrastruktury ograniczającej 

prędkość pojazdów(przy żłobku i Przedszkolu auta jeżą bardzo szybko). 

12. Modernizacja śmietnika dla wspólnot Robotnicza 18, Odrzańska 13, 15, 

17 w ramach programu modernizacji wsparcia infrastruktury śmietnikowej 

na całym osiedlu. 

13. Zagospodarowanie placu u zbiegu ulic Robotniczej i Piaskowej na plac 

rekreacyjny z boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw(możliwe 

przeniesienie placu zabaw spod budynku Robotnicza 18. 

14. Modernizacja śmietnika usytuowanego przy wspomnianym w pkt. 13 

terenie w ramach programu modernizacji wsparcia infrastruktury 

śmietnikowej na całym osiedlu. 

 

15. Likwidacja murków na placu pomiędzy posesjami Odrzańska 1 – 9 i 

Robotnicza 2 – 12. 

16. Modernizacja śmietnika usytuowanego pomiędzy ulicami Robotniczą i 

Odrzańską na tyłach sklepów przy ul. Bankowej w ramach programu 

modernizacji wsparcia infrastruktury śmietnikowej na całym osiedlu. 



 

17. Zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy budynkami Odrzańska 1 -7 i 

Robotnicza 2 - 12 na przestrzeń rekreacyjną z placem zabaw i boiskiem 

wielofunkcyjnym. 
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