
Plan rozwoju Os. Kościuszki

na lata 2022-2030

Załącznik

Raport z procesu partycypacji
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nr MINUSY WSKAZANIA

1 Mało atrakcji 37

2 Brak monitoringu 30

3 Stan wiat śmietnikowych 29

4 Zła organizacja ruchu na osiedlu 28

5 Niskie poczucie bezpieczeństwa 24

6 Brak parków kieszonkowych 23

7 Dzikie parkingi, źle zorganizowane parkingi 22

8 Niewystarczająca liczba placów zabaw 21

9 Brak wybiegu dla psów 21

10 Place zabaw niedostępne dla dzieci niepełnosprawnych 14

11 Nielegalne garaże 6

nr PLUSY WSKAZANIA

1 Zieleń pomiędzy blokami 35

2 Dobra infrastruktura piesza 24

3 Sklepy 23

4 Infrastruktura szkolno-przedszkolna 19

5 Infrastruktura gazowa i MPEC 18

6 Chodniki 18

7 Multicentrum 13

8 Fajna atmosfera - spokój 13

9 Przychodnia 12

10 Poczta, MGOPS 11

11 Cisza, kameralne bloki, 10

12 Dużo działek miejskich 10

13 Place zabaw 8

14 “Otwarta szafa” 8

15 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 7

16 Spójność architektoniczna 6

17 Dużo miejsc parkingowych 5

18 Restauracja
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nr POTENCJAŁY WSKAZANIA

1 Gubałówka 36

2 Tereny zielone 34

3 Podwórka między blokami 28

4 Lepsze wykorzystanie istniejących parkingów 27

5 Połączenie osiedla z parkiem miejskim i Skawinką 26

6 Możliwość ukształtowania centralnego placu przy ul. Kościuszki 20

7 Tereny pod park dla psów 17

8 Starorzecze 17

9 Możliwość rozbudowy obiektów sportowych 16

10 Dostępność infrastruktury rowerowej 15

11 Koryto strumienia pry ul. Spacerowej 7

nr PRZEDSIĘWZIĘCIA Ankiety Warsztaty SUMA

1 Zagospodarowanie terenów zielonych - parki kieszonkowe,
zieleń pomiędzy blokami 29 9 38

2 Zagospodarowanie otoczenia śmietników i utrzymywanie ich w
czystości 28 8 36

3 Utrzymanie czystości na osiedlu 23 5 28

4 Rozbudowa placu zabaw obok przedszkola nr 5 - przy rzeczce
Wyrwisko 21 2 23

5 Sukcesywna zamiana trawników na łąki kwietne 20 2 22

6 Przejście dla pieszych - skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego i
Poniatowskiego oraz przy przedszkolu nr 5 20 2 22

7 Doposażenie placów zabaw w urządzenia dla dzieci
niepełnosprawnych 15 2 17

8 Systemowy projekt zarządzania miejscami parkingowymi na
osiedlu 16 1 17

9 Monitoring na placach zabaw 13 3 16

10 Uporządkowanie brzegów Skawinki 13 2 15

11 Nowe boisko ogólnodostępne na osiedlu 12 3 15

12 Wybieg dla psów 8 2 10

13 Dzień sprzątania osiedla, święto osiedla, dzień sąsiada 8 2 10

14 Odchwaszczanie i sprzątanie chodników 8 2 10

15 Centrum Aktywności Kulturalnej na osiedlu 9 1 10

16 Systemowe rozwiązanie gospodarki odpadami na osiedlu 9 1 10

17 Dodatkowe przejście do parku z terenu osiedla 8 1 9
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18 Utworzenie przestrzeni publicznej/placu osiedlowego na ulicy
Kościuszki 8 1 9

19 Więcej drzew 6 2 8

20 Przyjazne i bezpieczne dojście dla pieszych do centrum 7 1 8

21 Całoroczne lodowisko 6 1 7

22 Poprawa bezpieczeństwa na ul. Konstytucji 3-go Maja - progi
zwalniające 6 1 7

23 Projekt jednolitych zasad zachowania spójności
architektonicznej na osiedlu 2 1 3

24 Nadbudowa pomieszczeń administracyjnych hali
sportowo-rekreacyjnej 1 1 2

nr Inne przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców w ankietach

1

jak w pytaniu nr 10/ zdecydowany brak małej architektury a w szczególności ławek - pomimo
dużej ilości zieleni, brakuje ławek, gdzie można spędzić czas; kilka miejsc może mieć charakter
skwerów, placyków np. róg WItosa i Kościuszki, czy Puławskiego i Kościuszki (jeśli planowane
będzie stworzenie bardziej obszernego placu to powinno zapewnić się również miejsce dla
drobnych usług: foodtrucków lub kontenerów usługowych (jak przy ul. Głowackiego), z węzłem
tech.), niewykorzystane są dziedzińce śródblokowe (szczególnie część południowa osiedla).
Odnośnie wiat śmietnikowych - stosowanie lekkich konstrukcji obitych cienką blachą bez
obsadzeń zielenią skutkuje przegrzewaniem śmietników i odorem (szczególnie w lecie);
nasadzenia łąk kwietnych (z uwagi na duży współczynnik biologicznie czynny na osiedlu - wybór
kilku miejsc w obszarach przy głównych ciągach komunikacyjnych).

2

Dookreślenie sformułowania: systemowy projekt zarządzania parkingami - być może wyznaczenie
miejsc parkingowych które mogły by zostać wykupione przez mieszkańców (danie takiej
możliwości mieszkańcom). Progi zwalniające z obydwu stron a nie tylko z jednej przy Przedszkolu
nr 2 dla jadących w kierunku Radziszowa i jadących z Radziszowa w kierunku centrum Skawiny.
Istniejące przejście dla pieszych znajduje się za za zakrętem - bardzo niebezpieczne miejsce,
kierowcy często nie zatrzymują się. Cud, że do tej pory żadne dziecko ani rodzic z dzieckiem
odprowadzający swoją pociechę do przedszkola, nie zostali tam potrąceni. Wszystkie pojemniki
na segregowane odpady winny znajdować się pod zadaszeniami. W niektórych miejscach stoją
na na wolnym powietrzu bo nie ma na nie miejsca w altanach śmietnikowych. Są całe pokryte
ptasimi odchodami.

3 Doświetlenie przejścia Kościuszki szkolna

4

- brak narzędzi, z winy fasadowej rady miejskiej i jej przewodniczącej, umożliwiających realizację
polityki utrzymania czystości i porządku w gminie i na osiedlu (sprzątanie odchodów przez
właścicieli), - brak narzędzi umożliwiających prowadzenie efektywnej gospodarki śmieciami na
osiedlu (tu: nie wnoszenie opłaty śmieciowej przez 1/5 lokatorów mieszkań komunalnych i
członków wspólnot mieszkaniowych oraz ich najemców, przerzucanie kosztów prowadzenia
gospodarki odpadami na pozostałych mieszkańców ("frajerów"))

5

Krytyczne jest doświetlenie przejść dla pieszych, najpilniejsze - na ul. Kościuszki, Konstytucji 3-go
Maja, progi zwalniające ul.Kościuszki, bliżej skrzyżowania z ul.Głowackiego, egzekwowanie
przestrzegania przepisów dot prawidłowego parkowania samochodów, często pojazdy są
parkowane na bądź bardzo blisko przejść dla pieszych, konieczne częstsze interwencje straży
miejskiej i policji, obecnie przyjeżdżają wyłącznie po zgłoszeniach. Częstsze patrole przejazdowe
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Policji i Straży miejskiej w godzinach wieczornych (częste libacje alkoholowe na chodnikach,
ławkach)

6

1. Urząd musi się określić: realizuje działania doraźne (nastawione na efekt), albo systemowe
(rozwiązujące problemy mieszańców osiedla). 2. Kilka proponowanych zmian nakłada się na
sobie (w obszarze gospodarki środowiskowej - zieleni osiedlowej czy gospodarki odpadami -
śmieci, czystość). 3. Punkt dotyczący dużej liczby miejsc parkingowych zostanie niewłaściwe
zrozumiany, miejsca faktycznie są tylko nikt tym nie zarządza (np. brak rozwiązań systemowych
widzę np. możliwość ustanowienia karty mieszkańca osiedla (nie miasta) uprawniającego do
parkowania na przyległych ulicach (wzorem miasta Gdynia). itp. itd.

7 ŁAWKI DLA SENIORÓW PRZY BLOKACH

8 NA ISTNIEJĄCYM PARKINGU NA UL. DĄBROWSKIEGO WYZNACZYĆ LINIE WSKAZUJĄCE
MIEJSCA NA POJAZD

nr UWAGI/KOMENTARZE

1

1. Urząd musi się określić: realizuje działania doraźne (nastawione na efekt), albo systemowe
(rozwiązujące problemy mieszańców osiedla). 2. Kilka proponowanych zmian nakłada się na
sobie (w obszarze gospodarki środowiskowej - zieleni osiedlowej czy gospodarki odpadami -
śmieci, czystość). 3. Punkt dotyczący dużej liczby miejsc parkingowych zostanie niewłaściwe
zrozumiany, miejsca faktycznie są tylko nikt tym nie zarządza (np. brak rozwiązań systemowych
widzę np. możliwość ustanowienia karty mieszkańca osiedla (nie miasta) uprawniającego do
parkowania na przyległych ulicach (wzorem miasta Gdynia). itp. itd.

2 Było by fajnie stworzyć przestrzeń chociażby jedną na całe miasto dla młodzieży, coś ciekawego
gdzie one mogli spędzać czas, a nie chodzić po podwórkach i szukać atrakcje na placach zabaw

3 powodzenia w realizacji!

4

Wiele propozycji ma charakter rozwiązań doraźnych, kosztownych i efektownych zwłaszcza przed
wyborami, które wcześniej czy później i tak zostaną zrealizowane (przykładem doświetlenie
przejścia na ulicy Krakowskiej w Skawinie po śmierci dwóch pieszych), natomiast propozycje
rozwiązań systemowych (gospodarka odpadami, zarządzanie miejscami parkingowymi,
zachowanie estetyki budynków i ich otoczenia), mimo, że znacząco przekładają się na poprawę
jakości życia, jednak ze względu na niską aktywność i świadomość lokalsów (rodowitych
miszakńców) zwłaszcza starszego pokolenia, zostaną odrzucone.

5 Ogólnie nasze osiedle jest piękne a mogłoby być cudne !

6 Dziękuje.

7 ŁAWKI DLA SENIORÓW PRZY BLOKACH

8 NA ISTNIEJĄCYM PARKINGU NA UL. DĄBROWSKIEGO WYZNACZYĆ LINIE WSKAZUJĄCE
MIEJSCA NA POJAZD

9 PARKINGI LUB WYZNACZENIE LINII ROZDZIELAJĄCYCH MIEJSCA PARKINGOWE

10 PIASKOWNICE NA PLACU ZABAW, KTÓRY NIE JEST ZAMKNIĘTY, POWINNY BYĆ
ZAMYKANE, GDYŻ ZAŁATWIAJĄ SIĘ W NICH KOTY

11 NA PARKINGACH PRZY BLOKACH, GDZIE ZAZNACZONE SĄ LINIE DO PARKOWANIA,
WYZNACZYĆ LINIE ODDZIELAJĄCE POJAZDY

12 MONITORING OSIEDLA.

13 BUDKI DLA PTAKÓW. KOSZE NA ŚMIECI. SPRZĄTANIE OSIEDLA CZĘŚCIEJ I SOLIDNIEJ
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14 ROZBUDOWA MIĘDZY OSIEDLAMI PLACÓW ZABAW I ATRAKCJI

15 WIĘCEJ ATRAKCJI, KINO, LODOWISKO

16 ROZBUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

17 ROZBUDOWA BASENÓW GUBAŁÓWKA

18 DBAŁOŚĆ O DRZEWA, PRZYCINANIE ROZROŚNIĘTYCH DRZEW

19 NIEWYSTARCZAJĄCA LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH WEWNĄTRZ OSIEDLA
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