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Spacery studyjne to spotkania w terenie, łączące w sobie elementy zwiedzania, wykładu o 
danym obszarze, dyskusji i bieżącego zbierania uwag ustnych. W Kędzierzynie-Koźlu spacery studyjne 
stanowiły formę konsultacji społecznych, w ramach której uczestnicy odwiedzali obszary 
zdegradowane, które mają zostać objęte procesem rewitalizacji oraz konsultowali się z mieszkańcami 
w ich naturalnym środowisku.  

W spacerach tych uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, prezydent Sabina Nowosielska, 
radni, przedstawiciele Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta, 
członkowie Rad Osiedli, dyrektor powstającego Muzeum Ziemi Kozielskiej, mieszkańcy, 
przedstawiciele mediów oraz przedstawiciel Wykonawcy. 

W ramach tej formy konsultacji społecznych w ciągu czterech dni przeprowadzone zostały 4 
spacery po zdegradowanych obszarach Kędzierzyna-Koźla. Ich charakterystykę przedstawia poniższa 
tabela. 

 

L.p. Data 
Czas 

trwania 
Osiedle Trasa spaceru 

I 
spacer 

18.07.2016 1,5 
godziny 

Blachownia Ul. Tuwima, ul. Broniewskiego, ul. Zwycięstwa, 
teren sportowo-rekreacyjny i tzw. Park Lotników. 

II 
spacer 

19.07.2016 2 
godziny 

Pogorzelec, 

Śródmieście 

Pogorzelec: podwórka przy ulicach: Kwiatowa/Arki 
Bożka, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, ul. Norwida, 
ul. Piotra Skargi. 

Śródmieście: ul. Grunwaldzka, ul. Głowackiego, ul. 
Doktora Judyma, ul. Dzierżona, Plac Wolności, ul. 
Damrota, ul. Bałtycka, ul. 1 Maja. 

III 
spacer 

20.07.2016 2 
godziny 

Stare Miasto, 

Kłodnica 
(Koźle Port) 

Stare Miasto: Rynek, ul. Poniatowskiego, ul. 
Targowa, ul. Sienkiewicza, ul. Sądowa, ul. 
Piramowicza, ul. Bończyka, ul. Pamięci Sybiraków, 
ul. Kraszewskiego, Zamek Piastów Kozielskich, ul. 
Konopnickiej, ul. Planetorza, ul. Złotnicza. 

Kłodnica (Koźle Port): Ul. Portowa, ul. 
Szymanowskiego, ul. Żeglarska, ul. Pocztowa. 

IV 
spacer 

21.07.2016 1,5 
godziny 

Azoty Ul. Waryńskiego, ul. Grabskiego, ul. Przodowników 
Pracy, ul. Mostowa, ul. Chemików. 

 
 
Oprócz wizji lokalnej na obszarach zdegradowanych celem spacerów było zbieranie ustnych 

uwag mieszkańców poszczególnych osiedli. Uwagi te po analizie merytorycznej zostaną wzięte pod 
uwagę w trakcie opracowywania Programu  Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

Uwagi mieszkańców oraz propozycje działań rewitalizacyjnych na poszczególnych osiedlach 
zostały przedstawione w poniższych tabelach. Tabele opatrzone są również dokumentacją 
fotograficzną. 
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Tabela 1. Dzień 1. OSIEDLE BLACHOWNIA 

L.p. 

 

Uwagi wniesione przez mieszkańców 

 

Uzasadnienie uwagi 

1.  Remont drogi wewnętrznej i parkingu w okolicach bloków przy ul. 
Tuwima 6 oraz „łącznika” do ulicy Broniewskiego. 

Droga jest mocno popękana, co utrudnia mieszkańcom ruch 
samochodowy oraz może powodować wypadki pieszych. 

2.  Zagospodarowanie łąki znajdującej się w okolicy garaży za przedszkolem 
przy ul. Broniewskiego 10 na boisko i plac zabaw. 

Obecnie jest to teren zarośnięty wysoką trawą, która zaburza estetykę. W 
pobliżu postawione są dwie prowizoryczne bramki (w postaci „gołych” 
metalowych rur) służące młodzieży za boisko do piłki nożnej. Po 
zagospodarowaniu na trawiaste boisko oraz plac zabaw służyłby 
młodzieży z okolicznych bloków. 

3.  Budowa wiaty śmietnikowej na podwórzu przy budynku na ul. 
Broniewskiego 25. 

Kontenery na śmieci są niedaleko bloku bez żadnego zadaszenia. 
Wysypujące się z nich śmieci oraz odpady wielkogabarytowe (np. 
wersalki) wyglądają nieestetycznie. Poza tym łatwy dostęp sprawia, że w 
tym miejscu odpadami bawią się dzieci. 

4.  Budynek przy ul. Zwycięstwa 17, w którym kiedyś mieściła się m.in. 
siłownia powinien zostać zaadaptowany na centrum sportu i rekreacji dla 
mieszkańców osiedla. 

Obudowany azbestem obiekt zaburza estetykę terenu. Niegdyś 
funkcjonowała w nim siłownia, która po reaktywacji cieszyłaby się 
zainteresowaniem mieszkańców, którzy mogliby pożytkować w niej swój 
czas oraz rozwijać zainteresowania sportowe. Brak takiego obiektu 
powoduje, że młodzież spędza czas, spożywając alkohol w parku. 

5.  Ulica Zwycięstwa – remont drogi Nawierzchnia jezdni jest mocno popękana. 

6.  Rozbudowa placu zabaw na terenie sportowo-rekreacyjnym w okolicy ul. 
Zwycięstwa 11, w szczególności dokończenie budowy chodników, 
powstanie ławeczek i nowych instalacji zabaw dla dzieci. 

Liczba ławek w parku przy placu zabaw jest zbyt mała. Obecnie też 
chodnik prowadzący przez park do placu zabaw kończy się w połowie 
ścieżki. 

7.  Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej do centrum miasta. Częstotliwość kursowania autobusów jest zbyt rzadka. 
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8.  Rewitalizacja tzw. Parku Lotników Park zbyt często służy nie jako miejsce rekreacji, a miejsce spożywania 
alkoholu. Brak odpowiedniej konserwacji spowodował, że obecnie 
wygląda bardziej jak las niż park. 

9.  Wsparcie w rewitalizacji bunkra na ul. Zwycięstwa i przeniesienie do 
niego Muzeum Militariów. 

Bunkier może stanowić ważną atrakcję turystyczną miasta. 

10.  Realizacja projektów nakierowanych na aktywizację mieszkańców i 
zmianę roszczeniowej postawy części z nich. 

Wsparcie realizowanych przez radę osiedla projektów integrujących 
mieszkańców (np. wspólne sprzątanie łąki czy parku) wpłynie pozytywnie 
na stopień partycypacji mieszkańców i budowanie lokalnej tożsamości. 
Projekty aktywizacyjne mogą też wpłynąć na zmianę szkodliwej postawy 
części mieszkańców przejawiającej się w stwierdzeniu „Niech MOPS da 
mi pieniądze”. 

11.  Organizacja półkolonii lub zajęć dla dzieci z osiedla, które miałyby na celu 
zorganizować im czas w wakacje. 

W okresie wakacyjnym nie funkcjonują zajęcia dodatkowe w szkole; nie 
ma też innych zajęć dodatkowych organizujących czas dzieciom i 
młodzieży. 

12.  Organizacja zajęć integrujących i aktywizacyjnych dla dorosłych i osób 
starszych, na przykład w formie zajęć fitness. 

Możliwość aktywizacji lokalnej społeczności oraz wsparcia jej rozwoju 
fizycznego i intelektualnego. Zajęcia takie mogłyby się odbywać w Domu 
Kultury lub w budynku przy ul. Zwycięstwa 13 (po jego remoncie) lub na 
świeżym powietrzu na obszarze sportowo-rekreacyjnym w okolicy ul. 
Zwycięstwa 11. 

13.  Powstanie kawiarenki na osiedlu. Mieszkańcom brakuje tego rodzaju miejsca. 

14.  Zapewnienie bezpieczeństwa i powstanie monitoringu na skwerze przy 
sklepie Żabka na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego i Tuwima. 

Skwer przy sklepie stanowi bardzo częste miejsce spędzania czasu 
młodzieży, która po zakupie alkoholu w Żabce spożywa go w tym miejscu. 
Zdarzają się przy tym też akty chuligaństwa. 

 
 
  



 

 

  

 

 

Strona | 5  

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z OSIEDLA BLACHOWNIA 

Fot. 1. Nawierzchnia parkingu przy ul. Tuwima 6 

 

Fot. 2. Kontenery na śmieci przy ul. Broniewskiego 25 

 

Fot. 3. Budynek przy ul. Zwycięstwa 17 

 

Fot. 4. Bunkier przy ul. Zwycięstwa 
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Fot. 5. Park Aleja Dębów – niedokończony chodnik 

 

Fot. 6. Konsultacje z mieszkańcami osiedla Blachownia 

 

Fot. 7. Konsultacje z mieszkańcami w parku na os. Blachownia 

 
  



 

 

  

 

 

Strona | 7  

 

Tabela 2. Dzień 2. OSIEDLE POGORZELEC 

L.p. 

 

Uwagi wniesione przez mieszkańców 

 

Uzasadnienie uwagi 

1.  Rewitalizacja pomiędzy ulicami Kwiatową i Arki Bożka przy numerach 1-3 
oraz 5-7. 

Aby zapewnić komfort życia mieszkańców należy wyremontować drogi 
dojazdowe do budynków od strony podwórek oraz wybudować plac 
zabaw dla dzieci, który obecnie wyposażony jest skromnie. Choć budynki 
te mają adresy przy ul. Kwiatowej i Arki Bożka, graniczą też z ul. Piotra 
Skargi, stąd możliwość realizacji działań przy nich z programu 
rewitalizacji.  

2.  Rewitalizacja podwórka przy ulicy Mickiewicza 16-18 poprzez budowę 
chodników, remont drogi dojazdowej oraz stworzenie zaplecza 
sportowo-rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. 

Powstanie urządzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym z 
przeznaczeniem wielopokoleniowym może być połączone z zadaniami 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3.  Rewitalizacja małego lasu w okolicy ulicy Piotra Skargi 85. Teren lasu jest obecnie zaniedbany, a mógłby służyć rekreacji 
mieszkańców. 

4.  Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi i Konwalii 
poprzez stworzenie na nim miejsc parkingowych i atrakcyjnego 
rekreacyjnie terenu zielonego. 

Obecnie skwer porośnięty jest niezadbaną trawą. W związku z brakiem 
miejsc parkingowych w okolicy, stworzenie ich w tym miejscu jest 
potrzebne mieszkańcom. Na części skweru powinna pozostać zieleń oraz 
powinny powstać ławeczki służące rekreacji mieszkańcom okolicznych 
budynków. 

5.  Remont drogi przejazdowej pomiędzy ul. Piotra Skargi (między sklepem 
spożywczym a numerem 65-81) a ulicą Goździków. 

Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, bez nawierzchni 
asfaltowej. 

6.  Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi (nr 29-45) i ul. 
Bławatków poprzez zwiększenie liczby miejsc parkingowych, nasadzenia 
kwiatów i zwiększenie ilości zieleni. 

Obecnie skwer porośnięty jest niezadbaną trawą.  
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7.  Zapewnienie bezpieczeństwa na ul. Koszykowej poprzez instalację 
monitoringu. 

Ulica ta uważana jest za jedną z najniebezpieczniejszych części miasta, 
nazywana jest tutejszą „Moskwą”. Monitoring zmniejszyłby liczbę aktów 
chuligaństwa i zwiększył poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
przechodniów. 

8.  Budowa placu zabaw i miejsc parkingowych na ul. Koszykowej. Mieszkańcy raportują zbyt małą liczbę miejsc parkingowych na tym 
obszarze i konieczność parkowania na ulicy. W okolicy brakuje też 
miejsca zabaw dla dzieci. 

9.  Powstanie dodatkowego oświetlenia na ul. Tartacznej. Natężenie oświetlenia nie jest wystarczające, co sprawia, że wieczorem 
mieszkańcy tej ulicy nie czują się bezpiecznie. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z OSIEDLA POGORZELEC 

Fot. 8. Teren podwórka przy ul. Mickiewicza 16-18 

 

Fot. 9. Skwer przy skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi i Bławatków 

 

Fot. 10. Dyskusja w trakcie spaceru studyjnego na osiedlu Pogorzelec 
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Tabela 3. Dzień 2. OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE 

L.p. 

 

Uwagi wniesione przez mieszkańców 

 

Uzasadnienie uwagi 

1.  Rewitalizacja przesmyku pomiędzy ulicą Głowackiego a ul. Doktora 
Judyma 7. 

Teren zaniedbany. 

2.  Zmiana zaniedbanego skweru przy ul. Doktora Judyma na miejsca 
parkingowe. 

Dotkliwy brak miejsc parkingowych na terenie Śródmieścia. 

3.  Zagospodarowanie podwórka przy ul. Grunwaldzkiej na miejsca 
parkingowe. 

Dotkliwy brak miejsc parkingowych na terenie Śródmieścia. 

4.  Powstanie placu zabaw przy ul. Dzierżona. Brak miejsc zabaw dla dzieci w okolicy 

5.  Remont drogi bocznej od ulicy Doktora Judyma (pomiędzy szpitalem a 
apteką i zakładem pogrzebowym Kora). 

Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. 

6.  Zagospodarowanie nieużywanych lokali w budynku na ulicy 
Grunwaldzkiej (naprzeciw numeru 29). 

Nieużywane lokale psują wizerunek osiedla. 

7.  Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicy Grunwaldzkiej i Głowackiego 
poprzez instalację monitoringu. 

Obserwowane są liczne akty chuligaństwa, dewastacji i 
nieodpowiedniego zachowania na tych ulicach. 

8.  Organizacja programów aktywizujących mieszkańców osiedla, 
szczególnie osób bezrobotnych, które mogłyby się odbywać w Domu 
Kultury Chemik. 

Zwiększenie stopnia integracji i partycypacji społecznej mieszkańców 
osiedla. Aktywizacja bezrobotnych i zadłużonych lokatorów mieszkań 
komunalnych poprzez angażowanie ich w proste prace zlecane przez 
Miasto. 
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9.  Wsparcie organizacji czynów społecznych (np. sprzątanie skwerów, 
podwórek). 

Akcje społeczne organizowane na osiedlu mogą mieć pozytywny wpływ 
na integrowanie społeczności lokalnej, na estetykę terenu, a także na 
aktywizację mieszkańców. 

10.  Zagospodarowanie skwerku na ul. Damrota (koło piekarni). Niezagospodarowany teren zaburza estetykę obszaru. 

11.  Ustawienie dodatkowych ławek na podwórku przy budynku wspólnoty 
mieszkaniowej Damrota 32 (skrzyżowanie ulic Damrota i 1 Maja). 

Na podwórku znajdują się zaledwie dwie ławeczki, które często są zajęte 
przez osoby spożywające alkohol. Osoby starsze nie mają, gdzie 
wypoczywać. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE 

Fot. 11. Boczna odnoga ul. Doktora Judyma przy szpitalu 

 

Fot. 12. Podwórko na osiedlu pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Bałtycką 

 

Fot. 13. Spacer studyjny po osiedlu Śródmieście 

 

Fot. 14. Dyskusja w trakcie spaceru studyjnego na Śródmieściu 
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Tabela 4. Dzień 3. OSIEDLE STARE MIASTO 

L.p. 

 

Uwagi wniesione przez mieszkańców 

 

Uzasadnienie uwagi 

1.  Rewitalizacja Rynku Należy uczynić rynek miejscem spotkań, miejscem atrakcyjnym dla 
różnych grup wiekowych. Rynek powinien stanowić magnes 
przyciągający mieszkańców nawet z innych dzielnic miasta, a nie tylko 
miejsce, przez które się przebiega. 

2.  Powstanie parkingu na tyłach targowiska. Obecnie znajdująca się nieopodal Miejska Biblioteka Publiczna 
funkcjonuje bez parkingu. 

3.  Remont chodników przy ul. Piramowicza. Ulica znajduje się w ścisłym centrum Starego Miasta, jest równoległa do 
Rynku, chodniki po obu stronach ulicy są jednak w bardzo złym stanie 
technicznym, który wręcz zagraża zdrowiu mieszkańców (możliwość 
potknięcia się i kontuzji). 

4.  Remont budynku na skrzyżowaniu ulic Piramowicza i Anny (ul. Anny 5 i 
Piramowicza 12). 

Bardzo zniszczona elewacja budynku, który znajduje się w ścisłym 
centrum miasta. Niezagospodarowane lokale, w tym lokal po sklepie 
rybnym, dopełniają zaburzenie estetyki otoczenia. 

5.  Dokończenie remontu budynku przy ul. Piramowicza 17. Piękny budynek, jedna z pereł architektury Kędzierzyna-Koźla znajduje się 
obecnie w druzgocącym stanie po przerwanym kilka lat temu remoncie. 

6.  Dokończenie rewitalizacji zamku poprzez przykrycie zabytkowych 
fragmentów mury konstrukcją w kształcie piramidy. 

Zamek jest jednym z symboli miasta. Na jego terenie znajduje się 
najstarszy w województwie opolskim fragment muru, a być może w 
ogóle najstarszy w Polsce budynek. Na postawienie konstrukcji 
chroniącej go w kształcie piramidy uzyskana jest już zgoda konserwatora 
zabytków. 

7.  Remont kamienic na ulicy Złotniczej (ul. Złotnicza 4, 5, 6). Elewacje budynków są bardzo zniszczone a lokale niezagospodarowane. 
Zabite deskami okna zaburzają estetykę obszaru. Ponadto jest to teren 
często zaśmiecany – pojawiają się na nim odpady, puste butelki itp. 
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8.  Wzmocnienie streetworkingu. Jednym z istotnych problemów społecznych jest bezdomność. Obecne na 
ponad 100 bezdomnych przypada 4 streetworkerów, co jest zbyt małą 
liczbą, by udzielić realnego wsparcia tej społeczności. 

9.  Rozpoznanie potrzeb społecznych mniejszości romskiej i wprowadzenie 
programów aktywizujących oraz integrujących tę społeczność z 
pozostałymi mieszkańcami osiedla. 

Zdaniem niektórych mieszkańców duże nagromadzenie problemów 
społecznych w dzielnicy (w szczególności ubóstwa i bezrobocia) w 
największym stopniu dotyczy społeczności romskiej. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z OSIEDLA ŚRÓDMIEŚCIE 

Fot. 15. Stare Miasto – uczestnicy spaceru studyjnego 

 

Fot. 16. Remontowany budynek przy ul. Piramowicza 17 
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Fot. 17. Zniszczony budynek na skrzyżowaniu ul. Piramowicza 
i Anny 

 

Fot. 18. Pusty lokal w budynku przy ul. 
Złotniczej 3 

 

Fot. 19. Zniszczona elewacja budynku przy 
ul. Złotniczej 4-7 
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Tabela 5. Dzień 3. OSIEDLE KŁODNICA (KOŹLE PORT) 

L.p. 

 

Uwagi wniesione przez mieszkańców 

 

Uzasadnienie uwagi 

1.  Remont drogi stanowiącej wjazd na podwórko przy ul. Szymanowskiego 
47. 

Droga w bardzo złym stanie technicznym, niepokryta nawierzchnią 
asfaltową, pełna kolein. 

2.  Ścięcie traw i krzaków pomiędzy ul. Żeglarską a Kanałem Kłodnickim 
(szczególnie w okolicy ul. Żeglarskiej 1-7 oraz oczyszczenie znajdującej się 
tam ścieżki pieszo-rowerowej. 

Wysoka trawa i krzewy zaburzają estetykę otoczenia oraz poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Żeglarskiej 1-7. W wysokiej trawie 
gnieżdżą się żmije, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. Na tym odcinku pomiędzy ul. Żeglarską a Kanałem 
Kłodnickim znajduje się też ścieżka pieszo-rowerowa, która jest rzadko 
wykorzystywana w celach spacerowych z uwagi na brak bezpieczeństwa i 
brak swobody przejścia spowodowany zarośnięciem przez dziką 
roślinność. 

3.  Zagospodarowanie Kanału Kłodnickiego na atrakcję turystyczną. Kanał Kłodnicki mógłby stanowić rekreacyjną atrakcję turystyczną miasta, 
należy jednak oczyścić jego brzegi z zaniedbanej roślinności oraz 
umożliwić żeglugę. Po Kanale mógłby pływać na przykład tramwaj 
wodny. 

4.  Remonty budynków przy ulicy Pocztowej 2, 4, oraz 7. Budynki znajdują się w bardzo złym stanie technicznym.  Wiele lokali jest 
w nich niezagospodarowanych, a witryny okienne na parterze są 
pozabijane deskami.  

Budynek przy ul. Pocztowej 7 jest bardzo zaniedbany – korytarz jest 
pełen śmieci, ściany korytarza bardzo brudne i popisane graffiti, 
podwórko bardzo zaniedbane i zaśmiecone, włączniki światła, klamki i 
inne elementy ruchome zostały wykręcone. Lokal na parterze całkowicie 
zdewastowany. Mimo to na piętrze budynek jest zamieszkiwany. 
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5.  Zagospodarowanie dużego nieużytku znajdującego się za budynkiem przy 
ul. Pocztowej 3. Mieści się on w kwadracie zamykanym od południa 
torami kolejowymi, od wschodu ulicą Pocztową, od północy Kanałem 
Kłodnickim i od zachodu Odrą. 

Obszar, który obecnie zarośnięty jest trawą i krzakami mógłby służyć 
mieszkańcom na przykład jako miejsce rekreacji i aktywności sportowych. 

6.  Stworzenie w okolicy ulicy Pocztowej boiska do gry w piłkę nożną. Brak takiego obiektu w okolicy raportowany przez mieszkańców. Dzieci 
grają w piłkę na jezdni przy ul. Pocztowej. 

7.  Realizacja programów mających na celu zmianę mentalności niektórych 
mieszkańców w celu wytworzenia w nich więzi wspólnotowej i 
zapobiegania zachowaniom patologicznym (alkoholizm, przemoc, 
dewastacje). 

Na obszarze rewitalizacji obecnych jest szereg problemów społecznych, 
w szczególności ubóstwo, bezrobocie, alkoholizm i marazm społeczny, 
które dotyczą niektórych mieszkańców doprowadzających zamieszkiwane 
przez siebie lokale do stanu całkowitej dewastacji. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z OSIEDLA KŁODNICA (KOŹLE PORT) 

Fot. 20. Nieutwardzona nawierzchnia drogi prowadzącej na podwórko 
przy ul. Pocztowej 4 

 

Fot. 21. Zarośnięta ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ul. Żeglarską a Kanałem 
Kłodnickim 
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Fot. 22. Dyskusja uczestników spaceru przed budynkiem na 
ul. Pocztowej 

 

Fot. 23. Korytarz budynku przy ul. 
Pocztowej 7 

 

Fot. 24. Podwórze budynku przy ul. 
Pocztowej 7 
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Fot. 25. Dyskusja na moście przy ul. Pocztowej 

 

Fot. 26. Obszar nieużytku się za budynkiem przy ul. Pocztowej 3 
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Tabela 6. Dzień 4. OSIEDLE AZOTY 

L.p. 

 

Uwagi wniesione przez mieszkańców 

 

Uzasadnienie uwagi 

1.  Remont nawierzchni ulicy Grabskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Waryńskiego do Grabskiego 13A, a także jej czterech odnóg 
prowadzących do budynków mieszkalnych. 

Nawierzchnia jezdni na tym odcinku znajduje się w bardzo złym stanie 
technicznym, pełna jest nierówności i pęknięć, co utrudnia mieszkańcom 
dojazd do swoich budynków. 

2.  Stworzenie miejsc parkingowych w bocznych odnogach ulicy Grabskiego 
prowadzących do budynków mieszkalnych. 

Mieszkańcy raportują zbyt małą liczbę miejsc parkingowych na osiedlu. 

3.  Doposażenie placu zabaw „Ogródek jordanowski” przy ul. Grabskiego. Obecnie plac zabaw jest ubogi w infrastrukturę sportową rekreacyjną. 
Istniejąca infrastruktura nie jest nowoczesna. Sugeruje się przebudowę 
parku wraz z podzieleniem go na 4 strefy: plac zabaw dla dzieci, strefę do 
ćwiczeń fitness, strefę sportu (np. boisko do kosza) i strefę rekreacji. 

4.  Oczyszczenie lasu za budynkami przy ul. Grabskiego 15-19 i usunięcie z 
niego „dzikich” wysypisk śmieci. 

Las na tym obszarze jest zaśmiecony i zanieczyszczony.  W kilku punktach 
powstały „dzikie” wysypiska śmieci. 

5.  Powstanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców osiedla 
na terenie Zespołu Szkół Miejskich Nr 5. 

Na obszarze szkoły znajduje się duży, niezagospodarowany teren, na 
którym można wybudować boisko oraz infrastrukturę rekreacyjną dla 
mieszkańców osiedla. 

6.  Remont chodników i powstanie miejsc parkingowych przy ulicy 
Przodowników Pracy. 

Chodniki po obu stronach tej ulicy znajdują się w bardzo złym stanie 
technicznym. Mieszkańcy zgłaszają brak miejsc parkingowych. 

7.  Zagospodarowanie dużego placu przy ul. Chemików (pomiędzy 
budynkami o numerach 3, 5, 9, 6). 

Obecnie plac jest tylko częściowo zagospodarowany, z niewielką ilością 
zieleni i miejscem, w którym parkują samochody. Proponuje się stworzyć 
w tym miejscu plac zabaw, parking i miejsce rekreacji (zieleń oraz ławki 
do odpoczynku). 
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8.  Dokończenie remontu świetlicy Betania przy ul. Chemików. Świetlica znajduje się w stanie remontu, który został wstrzymany. Po 
dokończeniu remontu mogłaby służyć mieszkańcom, jako miejsce 
spotkań oraz realizacji zajęć aktywizujących, rekreacyjnych, sportowych i 
poznawczych. 

9.  Realizacja zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla wraz z 
wprowadzeniem funkcji animatora sportu lub animatora czasu wolnego. 

Na osiedlu istnieje potrzeba realizacji zajęć integrujących i aktywizujących 
mieszkańców z różnych grup wiekowych, w szczególności osób starszych, 
ponieważ Azoty są osiedlem w dużej mierze zamieszkiwanym przez osoby 
starsze. Mogłyby to być zajęcia kulturalne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
kursy, gry, warsztaty, itp. W związku z tym, że osiedle Azoty składa się w z 
dwóch części, zajęcia mogłyby odbywać się w dwóch miejscach: w Domu 
Dziennego Pobytu przy ul. Grabskiego oraz w świetlicy Betania przy ul. 
Chemików. 

 



 

 

  

 

 

Strona | 24  

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z OSIEDLA AZOTY 

Fot. 27. Zniszczona nawierzchnia ulicy Grabskiego 

 

Fot. 28. Plac przy ul. Chemików wymagający zagospodarowania 

 

Fot. 29. Uczestnicy spaceru studyjnego na os. Azoty 

 

Fot. 30. Dyskusja w trackie spaceru studyjnego na ul. Chemików 

 
 


