Odwzorowanie ankiet

12. Które
11. Czy jest
przestrzenie
Pani/Pan gotowa/-y Pani/Pana zdaniem
przeznaczone pod
terenie na rzecz
tak to w jakim
stopniu?

13. Czy

powstanie parkingu
wielopoziomowego
na terenie osiedla?

tym parkingi), a
które pod

14.
Pani/Pan o
likwidacji
w celu poprawy
komunikacyjnej i

15. W jaki sposób

16. Jakie
przeznaczenie

17.

18.
ewentualnym

przeznaczona pod
zagospodarowane
tereny zielone

liczby miejsc
postojowych?

niezagospodarowan

komunikacyjnego o
elementy
uspokojonym ruchu
zagospodarowania

terenu?

Chrobrego?

19. Czy
odpowiada
Pani/Panu
przedstawiona
propozycja
funkcjonalneg
o (tereny
komunikacji,
tereny
zieleni/rekreac
ji)
omawianego
terenu?

uwagi

place zabaw dla
dzieci, chodniki,
1.

tak - przy ul.

tak - teren

brak

brak

komunikacyjne dla
pieszych i
rowerzystów.

parkingi

rowerowe, nowe
nasadzenia,
fontanna.

nie ma takiej
potrzeby

Jestem za
ograniczeniem

Plac zabaw
wysoki, lepiej

Chrobrego.

jestem za

Koszt takiego

2.

3.

Tak, patrz pkt. 11

i 7a

mniejszych w

potrzeba, to jestem
za.

parking.

brak

pojazdów
szczególnie
jest bardzo

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

tak

brak

nie - w tym
miejscu
od wielu lat budynek hydroforni,
parking
(ewentualnie miejsca parkingowe, których brakuje
wielopoziomo
na osiedlu.
wy).

brak

brak

4.

nie

przestrzeni, która
jest teraz
przeznaczona na

Place zabaw z
nie

przyniesie znacznej
poprawy sytuacji
parkingowej, ale

teren rekreacyjny park osiedlowy

Plac zabaw dla
dzieci, miejsce
rekreacji sportowej

Jestem za, poprawi
tak

brak

brak

brak

osiedlu.

tereny zielone
5.

Chrobrego, 11
listopada,

brak

nie

Ciekawe co na to
parkingi

brak

OK!

tylko pozory.

Parking: ul.

omawianego obszaru ale
zdecydowanie brakuje na nim koszy

Przede wszystkim
drzewa (jestem
w miejscu
obecnego parkingu
naziemnego na

specjalistom
kwiatami, alejki dla
pieszych, miejsca
zacienione
drzewostanem dla

oraz w miejsce
6.

nie

Tak - patrz pkt. 12
za blokiem
Chrobrego 13.
Rekreacja:

w upalne dni,

wielosezonowe, po
teren rekreacyjnypark osiedlowy

okolicznych bloków

architektura jak
architektura zieleni

(jak np..
9a, Chrobrego 11).

niewysokie latarnie
z nowoczesnym

jezdny w okolicy pawilonów po
zachodniej stronie ul. Chrobrego
(Arka, apteka). Chodnik w tamtej

To ciekawa
koncepcja jednak

zagadnienie
bardziej rzeczowe
uwagi.

tak

Teren przy ul

7.

nie

(obecny parking) parking
wielopoziomowy.

tak np. przy ul.
gdzie obecnie jest

drzewa ozdobne.
Jestem za

blokami Chrobrego

Parkingi podziemne lub
teren rekreacyjnypark osiedlowy

brak

tak

wodne.

miejskie).

parkingowych na osiedlu.

3A pod park
osiedlowy.

8.

tak- w
ograniczonym

Tylko przestrzenie
wolne od zabudowy

Tylko drzewa
blokami.

wiele miejsca a aut
przybywa.

Przestrzenie wolne
od zabudowy, które
9.

tak - ograniczonym.
niezagospodarowan
e od lat.

Za VII LO powinien
10.

tak - w bardzo
nieznacznym
stopniu.
plac zabaw itp..

po dawnej bazie
PTHW.

Tak! Na terenie
gdzie obecnie jest
parking przy ul.

osiedle.

Tylko drzewa
niskopienne.

parkingi - oraz plac
zabaw dla dzieci

rekreacyjne.

parking.

rekreacyjne.

Jest to dobre

nasadzone niskie
dekoracyjne drzewa,

plac zabaw dla

tak

meble miejskie np..
teren rekreacyjny park osiedlowy

Nie mam zdania.

tak

fontanna lub oczko
kwietna.

wizerunek osiedla. P.S. Mieszkam tu

brak

budowanie parkingów kosztem
Nie mam zdania.

tak
wybudowania parkingu
wielopoziomowego. Najlepszym
parkingu podziemnego.

parkingu nie
przeznaczona
Plac zabaw
przeznaczona pod
11.

teren rekreacyjny,

nie

na powietrzu, kosze

nie

brak

gaj, drabinki,
blokami: 11
listopada 10, 11
listopada 14, a

na powietrzu.

Chrobrego 17c.

Przy zabudowywaniu kolejnych
terenów zapominamy o parkach,
placach, terenach zielonych. Dlatego

klimatyczne. Na osiedlach w

przeznaczony pod park. Na tym
terenie poza elementami takimi jak

Place zabaw tylko
12.

nie

blokami i teren za
VII LO powinny
zielonymi.

Tak

teren rekreacyjny park osiedlowy

na rzecz parkingu
wielopoziomowego.
hamaki.

drzewa ozdobne,
alejki, tzw. mebel
hamaki, oczko

brak

tak
parkingu pod terenem zielonym jest
kosztowny, na pewno jest
najkorzystniejszy.

wielopoziomowego.
zielonymi.

hamaki.

hamaki, oczko

Plac zabaw,
piaskownica,
13.

Plac zabaw,
chodniki, parki,

nie

teren rekreacyjnyblokowiskiem 10-14
park osiedlowy.
ul. 11 listopada a
blokiem 17 ul.
Chrobrego.

brak

brak

brak

brak

nie

brak

Plac zabaw
14.

nie

Plac zabaw, kosze

przeznaczona pod

teren rekreacyjnypark osiedlowy.

piaskownica,
na powietrzu).

przeznaczony pod

15.

nie

przeznaczona pod

blokami 10-14 a

listopada a ul.
Chrobrego 17 i

Stanowczo nie bo
po co.

Budowa nowych
chodników. Plac

Plac zabaw,
teren rekreacyjnypark osiedlowy
starszych na
powietrzu.

parkingu nie
przeznaczona
16.

nie - nie

Plac

nie

na powietrzu, kosze

teren rekreacyjnypark osiedlowy.

listopada 10, 11
listopada 14a,

gaj,

Chrobrego z

a na powietrzu.

Chrobrego 17c.

parkingu nie
Plac zabaw

przeznaczona
17.

nie

na powietrzu, kosze

nie - nie

teren rekreacyjnypark osiedlowy.
Chrobrego z ul.

listopada 10, 11

powietrzu.

Chrobrego 17c.
nie - nie

18.

nie

nie

nie
park.

teren rekreacyjnypark osiedlowy.

na
wybudowanie

Plac zabaw.

Chrobrego z

tak - na osiedlu
drzewa, które
19.
nasadzenia na
blokami.

Lokalizacja
parkingu
wielopoziomowego
przy ul.
2a, 4a i 6 z

Tak - ul.

parkingowych dla

szczytach bloków 2,
2a, 4a, 6 - obecny
parking.

Budowa placu
zabaw oraz mini
dawnych
magazynów PTHW.

Tak. Pod

miejscu.

Nasadzenia drzew
odpowiedniej

teren rekreacyjny park osiedlowy
(teren rekreacyjny

krzewów
niskopiennych.

zabaw i mini

Plac zabaw, mini
odpowiedniej

tak.

tak

brak

Place zabaw,
20.

tak - ale w
niewielkim stopniu.

brak

nie

brak

miejsca na
odpoczynek,
zadaszenia.

tym. Spowoduje to
teren rekreacyjnypark osiedlowy

samochodów po
osiedlu w celu

nie- nie
brak

ul. Chrobrego - 11ego listopada.

Lokalizacja
parkingu
wielopoziomowego
przy ul.

21.

tak- na osiedlu jest
wiele miejsc z
nasadzeniem
starych drzew, które

Tak - pod
miejsc
parkingowych dla

Tak - ul.
blokami 2a, 4a, 6, 2.

pod miejsca
parkingowe.

Nasadzenia tylko i
w innym miejscu

po dawnych
magazynach PTHW
to tylko plac zabaw,

Plac zabaw, mini
Jestem za.

tak

brak

ozdobnych.
krzewy i nowe

Budowa placu
zabaw praz mini
dawnych
magazynów PTHW.

Na parkingi
powinno
nie - nie
tak - ale nie w
22.

teren przy

Tak, w miejscu
Tak, to dobry

Radpec obok
bloków przy

blokami Chrobrego-

Na place zabaw i
teren rekreacyjny,

brak

brak

dzieci i osób starszych. Do ulicy

brak
ul. Chrobrego i
obecnej ulicy przy bloku Chrobrego

mapce.

Plac zabaw,

Jestem za
23.

nie

brak
wielopoziomowych.

teren rekreacyjny park osiedlowy

przeszkodami do
jazdy na rowerze,
deskorolce, rolkach
dla dzieci i

Nie jestem za tym,

brak

brak

Parkingi w strefie
24.

od placu zabaw.
zlokalizowana

parking
wielopoziomowy bez
wskazania
lokalizacji.

Zmiana
pojedynczych

Place zabaw,
parking

Nie mam
zdania.

brak

tak

brak

brak

tak

brak

Nie mam zdania.

tak

brak

brak

tak

brak

brak

tak

brak

brak

tak

brak

Nie mam zdania.

wielopoziomowe.

Alejki, niskie drzewa,
25.

Place zabaw, alejki
rowerowe.

nie
zabaw.

teren rekreacyjnypark osiedlowy

Place zabaw ,
skatepark, mini
parku.

blokami.
26.

tak - 30 %

27.

nie

28.

Place zabaw

Plac zabaw.

tak - utworzenie
parkingu

Place zabaw,
parkingi

tak - utwardzenie i

ulicami

29.
parkingu.

Place zabaw

Przy ulicach
tak - utwardzenie
30.

Tak.

brak

Nie.

Nie mam zdania.

Tak - przy ul.

?

teren rekreacyjny park osiedlowy

Place zabaw.

niskie krzewy.

teren rekreacyjny park osiedlowy

teren rekreacyjny park osiedlowy

Tak - przy ul.
wjazdem od ul.

?

teren rekreacyjny park osiedlowy

brak

teren rekreacyjny park osiedlowy

Tak, przy ul.

parkingi, place
ulicy.

(niskie).

place zabaw

ponga.

Mini boisko,

Skatepark, mini

Mini boisko,

31.

nie

Parking
dwupoziomowy
teren przy Liceum.

32.

nie

brak

Tak przy Liceum

jak najbardziej np..

brak

brak

zrobione skalniaki.

parking

teren rekreacyjny park osiedlowy

Plac zabaw,
ewentualnie

Nie jest to dobre

na takie
projekty.

plac zabaw.

Nie mam
zdania.

Plac zabaw i

nie - co
niektóre

brak

brak

10.

33.

brak

teren rekreacyjny park osiedlowy; park

Nie za bardzo(?)
blokiem Chrobrego.

(nieczytelne)

Chrobrego a
34.

nie

teren rekreacyjny park osiedlowy; park

brak

Plac zabaw,
Nie za bardzo.

nie - z
niewszystkimi
propozycjami

nieczytelne)

brak

Liceum

Liceum
35.

nie

brak

(nieczytelne) i
Chrobrego

dwupoziomowe.

teren rekreacyjny park osiedlowy; park

nie- w
niektórych
miejscach

Plac zabaw,
dodatkowo parking
poziomowy.

Nieczytelne.
miejsca
nie wskazane.

Parking poziomowy przy ul.

(nieczytelne).

nie - na mapie

36.

miejsc
parkingowych, a
samochody i tak

Chrobrego 13
Chrobrego 13a w

brak
pozostawienia na

miejscach zielonych

nimi jedna lub dwie
kondygnacje
parkingowe.

karne.

Tak, ewentualnie
pozostawienie a
wybudowanie nad
nimi jednej lub
dwóch kondygnacji
parkingu.

alejki do
spacerowania z

3. mini placyki
zabaw dla dzieci
(piaskownica,

parkingu

np. Do badmintona,

teren rekreacyjny park osiedlowy

tak.
wodny typu
fontanna (nie
wykopana dziura w
ziemi zalana
skatepark.

37.

brakiem miejsc
postojowych
samochody
stawiane sa na
trwnikach i te
tereny powinny

Alejki dla
brak

wielopoziomowy
odpowiednia
zabezpieczony z
monitoringiem.

Bardzo dobry

Budowa parkingu przed blokiem nr
13 zaznaczonego jako 4. Budowa

zaznaczonego
jako nr 1 .
Budowa
komunikacyjnych. Powstanie
parkingu nr 2.
biletomatu w okolicach przystanku
Ewentualna
(obok Samu). Budowa parku w
budowa
parkingu
17. Wyrównanie terenów zielonych,
wielopoziomo
posianie nowej trawy i nasadzenia
wego
nowych drzew i krzewów.
opisanego w
punkcie 13
zaznaczone
jako 3

Odpowiednie
teren rekreacyjny wodne, plac zabaw,
park osiedlowy

zabaw dla dzieci.

Bardzo dobry

boisko.

miejsc
parkingowych,

brak

zielonych.

w parkingi.

Przy ulicach
Tak przy ulicy

38.

blokami place
zabaw.

brak

teren rekreacyjny park osiedlowy

brak

teren rekreacyjny park osiedlowy

brak

tak

brak

brak

tak

brak

brak

tak

brak

przy ulicach
tak, przy ul.

39.

40.

blokami place
zabaw

likwidacja ale
zagospodarowanie.

miejsca na place
zabaw ogrodzone,
przy ulicach
parkingi

Tak, przy ulicy

brak

teren rekreacyjny park osiedlowy

zabaw.

place zabaw dla

41.

likwidacja ale
zagospodarowanie.

miejsca na place
zabaw ogrodzone,
przy ulicach
parkingi.

Tak przy ulicy

teren rekreacyjny park osiedlowy

brak

brak

tak

brak

Nie podoba mi
Na parkingi
powinno
42.

teren przy
wymiennikowni

Tak w zamian
Chrobrego a

chrobrego z
brak
kwiaty

parkingi

brak

ona niebezpieczna dla dzieci tam
blokami, nie
parkingi i place zabaw.
zgody

43.

tak w jak

44.

nie

45.

nie

brak

nie

brak

brak

brak

teren rekreacyjny

blokami

Tak, na terenie
w/wymienionym

Drzewa, krzewy,
parkingi

teren rekareacyjnypark osiedlowy

brak

inne-parking

brak

brak

brak

nie-droga dla
tranzytu, nie

brak

brak

brak

tak

9A, 7A, 2. Parking wielopoziomowy
3. likwidacja budynku Starej
Hydroforni 4. Ograniczenie ruchu

jestem za, ulica jest
potrzeba to tak

3a, 5a, 7a

46.

nie

niezagospodarowan
a

wielopoziomowy

zielonych

parkingi

brak

bardzo dobry

Naprawa chodników od Ronda
Sybiraków do ul. Warszawskiej

Osiedle XV lecia jest jednym ze
starszych osiedli w Radomiu.

47.

nie

blokiem, kosztem
zieleni

nie

piaskownice,

teren rekareacyjnypark osiedlowy,
place zabaw

Drzewa, krzewy,
oczko wodne

Nie jest on w ogóle
potrzebny

nie mam
zdania

jeden plac zabaw. Dzieci zmuszone

nawet na codzienne spacery?!

parking przed

48.

na uboczu przy
przychodni

jestem za

brak

brak

parkingi

brak

wieczorami bardzo

nie mam
zdania

zielone

49.

nie

brak

brak

teren rekreacyjnypark osiedlowy

miejscach
przyciemnionych

TIR-ów jest
niszczy

nie mam
zdania

zakazu ruchu w godzinach nocnych
Tirów od ronda do ulicy
Warszawskiej. Modernizacja

nie, na
rysunku
place zabaw,
50.

nie

nie
powietrzu

parkingi, plac zabaw

plac zabaw, ul.
Chrobrego 17 do

kategorycznie nie

podoba,
jestem na nie
przejazdowych
jako ulica.

plac zabaw dla
51.

tak

Chrobrego 17, a ul.

nie

nie
powietrzu

Drzewa, krzewy,
Brak zgody

parkingi

brak

brak

brak

brak

tak

brak

parkingów jest
place zabaw dla
52.

nie

zielonym powinny

nie

nie mam zdania

nie

jestem za tym

teren rekreacyjnypark osiedlowy

piaskownica,

zabaw dla dzieci

53.

tak

place zabaw

teren rekreacyjnypark osiedlowy

raczej nie, osiedle

54.

za blokami
5a, 7a

nie ma z uwagi na
55.

terenów zielonych
przez samochody

przedszkola

plac na parking a
tereny zielone,
place zabaw

parkingowych, to
tak

kioskiem

brak
przejazdy

Chrobrego do LO im.
Konopnickiej

przedszkolem i
blokiem
oraz II LO przy

terenie parking

parking
wielopoziomo
wy

nie mam zdania, bo
nie jestem
kioskiem

(na mapce jest
zaznaczona
propozycja
lokalizacji
parkingu
wielopoziomo
wego) nie
mam zdania, x

stare owocowe na
rzecz nowych,
niskich,

inne-teren
rekreacyjny +
parking

brak

nie mam zdania

parkingu wielopoziomowego
oznaczonego na mapce) x za

postojowe

przede wszystkim

56.

przebudowa
6

w okolicy kiosku na
obecnym parkingu,
który jest w

owocowych oraz
starych
nie mam zdania

inne-teren
rekreacyjny oraz
parking i plac zabaw

tak, ale
brakuje mi

nie dotyczy

brak

dzieci, ludzi,
samochodów

parkingi przy ul.

57.

tak, 60 %

6, rekreacyjne
tereny zielone

Najbardziej wskazany parking przy
tak przy ul.

bez piaskownic
(hodowle bakterii),
sportowe

(zaznaczono)

nie, brak
parkingów,
parkingi

zaparkowanie samochodu w
godzinach rannych i

ego Listopada

58.

tak, w okolicach
liceum im. M.
Konopnickiej
brakuje miejsc do
parkowania

miejsc
parkingowych
Zaznaczone na
mapce

Tak, przy ulicy

place zabaw,
zadbane trawniki

nie,
parkingi

brak

Listopada w
godzinach szczytu

zmiany

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

tak

brak

wielkodusznie z
nich zrezygnowali

parking na ul.
59.

wielopoziomowy
parking przy ul.

brak

wielopoziomowy
przy ul.

brak

brak

brak

teren rekreacyjnypark osiedlowy

4a, 6

tak, w miare

parking na ul.

60.

parkingi

4a, 6

61.

likwidacja ale
zagospodarowanie

miejsca na place
zabaw ogrodzone,
przy ulicach
parkingi.

Tak, przy ulicy

62.

tak - 30 %

tak - w minimalnym
stopniu na

brak

parkingi - na

63.
praz obok lokali

tak

brak

Zdecydowanie
jestem za. Zarówno
budynków w miejsce tych obok bloku

brak

parkingi

Kompozycje zieleni
adekwatne do pór
roku,
zagospodarowanie

idealna moim
zdaniem lokalizacja

osiedla.

brak

miejsc parkingowych. Posiadamy
Zbiornik wodny,
plac zabaw,
parkingi

rekreacyjna -

nie nan zdania

sportowy

Jestem za

tak

oraz bezpiecznym
placem zabaw przy

ogromny zbiornik wodny, co
znacznie utrudnia mieszkanie na
osiedlu.

przy ul.
Parkingi na

64.

Jestem za dok. Bloku
w miejscu obecnie
zieleni.

Zdecydowanie tak.

parkingi

tak

Bardzo dobra
lokalizacja na taka

Teren nie jest odpowiednio
utwardzony.

Zdecydowanie tak,
65.

tak - 50 % na 50 %
listopada.

tak - wszystko z
66.

tam gdzie tylko jest

3a parking, ale co z tego, teren jest

listopada.

ma miejsca w dniu
dzisiejszym.

tak

brak

Wycinka starych
drzew, posadzenie

miedzy blokami

Masakra - zakaz
przejazdu Tirów
przy ul.

parkingi

tak

brak

tak

brak

krzakami.

brak

brak

brak

brak

67.

osiedla
nienaruszona droga
placu zabaw przy ul.
(jednokierunkowa)
do bloku
(teren wskazany
jako
niezdefiniowany)

Przy Warszawskiej
przy bloku RSM
warszawskiej przy
szkole, przy
miejscu parkingu,

brak

elementami
ogródków

), przy budynku
przepompowni i na
utwardzonym.

samochodów na
wstecznym).

68.

(nieczytelne)

(nieczytelne)

69.

nie

na plac zieleni

teren rekreacyjny park osiedlowy elementy
infrastruktury
zielonej rekreacji

zabaw, zbiornik
wody podziemnej.

tak.

tak

brak

(nieczytelne)

Zróbcie (?) Parkingi

brak

brak

zabaw).

stronie

Za

Parkingi

Plac zabaw ,
nie

nie

Warszawskiej.

Jestem przeciwna
likwidacji.

parking

teren rekreacyjny park osiedlowy

Plac zabaw

absolutnie.

Infrastruktura
komunikacyjna
nie 70.

nie

rekreacyjna w

Skwery zielone i

teren rekreacyjny park osiedlowy

to nasz spokój oraz
zabaw dla dzieci,
alejki.

71.

tak, jak najmiejszym

brak

naszych dzieci.

bloków przy ul. 11
listopada i ul.
Chrobrego.

place zabaw-przy
blokach, parkingi
przy ulicy

w poprzednim
pytaniu.

tak przy ul.

nie ma takiej
potrzeby

place zabaw, mini
odpoczynku

teren rekreacyjnypark osiedlowy

plac zabaw,

nie mam zdania

tak

brak

Teren przy blokach
2 i 4 na
jest

Tak. Na terenie obok
parkingiem przy
bloku nr 6 i
72.

tak, w 1/3

Natomiast teren za
blokami 2a i 2 gdzie
zabaw

praktyczny i
ten kto go

lub na terenie
Nie mam zdania
kamienicami
Malczewskiego 26 i
26a

nowego
drzewostanu,

teren rekreacyjnypark osiedlowy, park

plac zabaw,

kompletnie nie

brak

terenem.
Utworzenie
parkingu na
drodze której

mieniu drzew

obwodem
zabaw
Potrzebny jest
od liceum
73.

nie

parkingi, a od

nie, niektóre

wielopoziomowe od
ulicy Warszawskiej i
Chrobrego i

teren rekreacyjnypark osiedlowy, park
wielopoziomowy

drzew

bardzo kiepski
tereny rekreacyjne

przy ul.
Malczewskiego 26 i
26a

do
niezaakcepto
wania wobec
dzieci, które

brak

terenie

Czy osiedle nie
nasadzenia,
tak, jw.., bez
obszaru przed LO
74.

obecnej zieleni, na
niektórych
podwórkach (np.. Co
2-gie), plac zabaw

jw.

krzewy, etc.)

odpowiedniego
miejsca do tego

nie przed terenem
przy LO

teren rekreacyjnypark osiedlowy

wybieg dla psów,
dodatkowo w celu

monitoring i latarnie

naturalnym
tak
sposób ograniczone
to w celu dojazdu
do miejsc
postojowych ok

brak

75.

76.

tak, zaniedbane
trawniki

nie

parkingi

brak

niezagospodarowan
y

logistyczny)

tak, nie,

teren przy ul.
Warszawskiej

miedzy ul. Chrobrego
przy liceum

Chrobrego

77.

nie, parkingów
jak nie ma, tak

zaznaczono na
mapce

kondygnacyjne przy
Warszawskiej i

tak przy
Warszawskiej

teren rekreacyjnypark osiedlowy, park

nie dotyczy ul.

jestem za!!!!

elementy ogrodu

teren rekreacyjnypark osiedlowy

brak

tak!!!

niektórych
propozycji

26a

tak

brak

jestem przeciwny,

(ul. Okopowa,
Stefczyka itd.)
parkingi przed
klatkami bloków,
78.

tak, 30 %

centralnej osiedla,

nasadzenia drzew,
nie

jestem przeciwny

wyznaczeniu miejsc
parkingowych, oraz

budowa placów
parkingi
obiektów
rekreacyjnych

oraz nad potokiem

piesze, plac zabaw,

tak

brak

przepisów o ruchu
drogowym
parkowania na
podjazdach przy
swoich posesjach,

swobody obywatela

rekreacji w
rekreacja obozisko,
79.

tak

dla mnie to
monitoringiem
miejskim

parkingi

zabaw, monitoring

bloków
mieszkalnych

awantury

brak

Jestem za takim

przywrócony dawny
wielofunkcyjnego,

"zielonego" terenu,
którego
nawierzchnia od

Przestrzenie

za powstaniem
parkingu
wielopoziomowego.

80.
parking jak

terenami
rekreacyjnymi

na wybudowanie
parkingu

otwarte
przestrzenie w
okolicach ul.

wyznaczone strefy:
w celu usprawnienia zieleni, nasadzone
kwiatami, krzewami.
komunikacyjnej.
Poza tym powinny

nasadzenia drzew,
krzewów. Alejki,
parkingi

problem dla ich

zastosowane
ograniczenie
dominacji ruchu
samochodowego, a
co za tym idzie
ograniczenie emisji
tak

brak

nie mam
zdania

brak

brak

brak

plenerowa, plac
zabaw dla dzieci

architektury

11-ego Listopada

rozmaite fizyczne
na celu
zmniejszenie

zakresie

81.

tak, 50/50

nie wiem

?
zabaw

3A/5A

82.

drzew nie

brak

parkingi

bardzo dobry
nie wiem

parkingi

?

brak

jestem za

bardzo dobry

tak, tylko bym
83.

nie wiem po prostu
brak

tak

odchody i kosze na
parkingi

sposób nie

nigdy

brak

brak

brak

jestem za

tak

brak

sposób i dobra
decyzja.

tak

dla dzieci

Pod parkingi
zabetonowana na
szczycie bloku

Tak, podziemne
Warszawska/Chrobre
go, lub podziemne

84.

nie

na miejscu

jestem za!!!!
solankowa

droga
komunikacyjna. Pod

teren rekreacyjnypark osiedlowy

parkingu przy ul.
(kondygnacja)

osiedla

Moim zdaniem nie

85

Przede wszystkim
bezpieczne dla
dzieci w tym 11
listopada,
Warszawska.

rego.

parkingi z
podjazdem i
miejscami
przeznaczonymi dla

Place zabaw.

teren rekreacyjnypark osiedlowy

zabaw, podjazdów dla
starszych, podjazdy.

drogi dla jazdy na wózkach na

nie - nie
odpowiada mi

naszego
osiedla przy
blokach, gdzie
parkingów na
naszym terenie jest

nie zgadzam .
Place zabaw,

86.

nie

zabaw jest
potrzebny przy ul.
11 listopada 10,

nie

Nie mam zdania.

teren rekreacyjnypark osiedlowy plac zabaw dla
piaskownice.

naszych dzieci.
osiedla na pewno

dzieci.

rolkach i
rowerach jest
poroniony.

brak

parkingi jest
ich
Prosimy o
place zabaw
dla dzieci,

tego na
naszym
osiedlu
brakuje.

1. Wyburzenie budynku hydroforni
gminy, który od wielu lat nie jest

miejsca postojowe dla samochodów.

87.

nie

brak
na nim
wielopoziomowy
parking.

Jestem za!. Tylko nie nasadzenia i krzewy,
wiem czy jest to
drzewka,
zagrodzenie
jest to chyba
trawników aby

parking

brak

uspokojonym ruchu
na ul.

brak

wykorzystane na miejsca postojowe

przedepta.
do ul. Warszawskiej). 4. Wymiana

Sybiraków do ul. Warszawskiej.

nie, tereny
zielone jak
najbardziej
tylko bez

chodniki, parkingi
88

nie

odnowione, a dla
dzieci wreszcie

nie

teren rekreacyjnypark osiedlowy

stare miejsca
parkingowe

zabaw

stare chodniki i
parkingi powinny
89

nie

zmodernizowane, a
dla dzieci plac
zabaw

nie

brak

dojazdowej od
Chrobrego do
Warszawskiej

stare miejsca
parkingowe

teren rekreacyjnypark osiedlowy

odnowione

nie ma takiej
potrzeby, jestem
przeciw

terenów
zielonych jak
najbardziej
jestem
przeciwny
drodze
dojazdowej od
Chrobrego do
Warszawskiej

brak

nie, nie
na miejscach
zielonych powinny
90

nie
place zabaw,

przeciwny

stare parkingi
91

nie

odnowione, plac
zabaw dla dzieci

jak jest, miejsca
parkingowe
92

nie

odnowione, a dla
dzieci stworzone
bezpieczne miejsce
zabaw

teren rekreacyjnypark osiedlowy

takiej potrzeby

miejsce
nie

odnowione stare
parkingi

Jestem za
odnowieniem
starych miejsc
parkingowych

jestem przeciwko,
brak
dojazdowej

ul. Chrobrego
do
warszawskiej

nie, jestem
przeciw
utworzeniu
drogi
dojazdowej,
reszta
propozycji

teren rekreacyjnypark osiedlowy

jestem przeciwko
drodze dojazdowej
od Chrobrego do
Warszawskiej

teren rekreacyjnypark osiedlowy

nie, jestem
przeciw
utworzeniu
dojazdowej, jestem
drogi
przeciw
dojazdowej od
Chrobrego do
Warszawskiej

brak

brak

1. Wyburzenie nieczynnej hydroforni
gmina. Hydrofornia nieczynna jest
od ok. 10 lat i niepotrzebnie psuje

93

tak, w pewnym
stoniu (po opinii

Nowe nasadzenie
np. tuje, kosze na

Tak, po opinii
brak
osiedla

osiedla)

teren rekreacyjnypark osiedlowy

brak

brak

nocne

nowego chodnika od Ronda
Sybiraków do ul. Warszawskiej. 4,
LED-owe od Ronda Sybiraków do ul.
Warszawskiej

Przy przychodni, lub
przy przychodni

94

sz. Nr 5 i

potrzebne

Jestem za

brak

tak
jestem za

Na tym terenie jest nieczynna
hydrofornia za blokiem
miejsca parkingowe

Jestem za
wyznaczeniem

jest nieczynna od 10 lat. Na tym

komunikacyjnego o
uspokojonym ruchu

95

nie

brak

tak-przy przychodni
lekarskiej lub szkole

9a i 7a (na tyle sklepu "po

terenami zielonymi,
jestem za

parkingi

brak

Chrobrego z

tak

krzewy i
przedepty.
ruchu tir. Jest

wjazdu TIR

do ul. Warszawskiej)

