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Dzielnicy Mydlice
osiedla: Mydlice Północne, Mydlice Południowe

Dąbrowa Górnicza 2022
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Niniejszy raport stanowi składową dokumentu opisującego 18 dzielnic miasta Dąbrowa Górnicza.
Powstał on w oparciu o spostrzeżenia i opinie mieszkańców, zebrane podczas spotkań warsztatowych
w poszczególnych osiedlach, wywiadów indywidualnych, analizy poszczególnych funkcji oraz usług
działających na terenie osiedla.
Jego celem jest krótka charakterystyka Dzielnicy oraz zebranie danych i wniosków, które mają służyć
mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, radom Dzielnic, radnym rady miejskiej i administracji
samorządowej jako punkt wyjścia do zarządzania Dzielnicą na zasadach współpracy
w rozwiązywaniu problemów i realizacji wyzwań rozwojowych.
Raport składa się z opracowania oraz tzw. diagnoz dla poszczególnych osiedli. Jego kluczową
częścią są odnośniki do internetowej mapy google zawierającej miejsca niebezpieczne. W raporcie
wskazane są również zadania, o które należy zadbać w pierwszej kolejności. Zawarto w nim
również wypracowane priorytetowe obszary dla procedury Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego.
Raport jest efektem współpracy między: mieszkańcami, animatorami oraz Wydziałem Organizacji
Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. Został
przygotowany w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa w ramach
zadania zleconego przez Gminę Dąbrowa Górnicza w ramach ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Opiera się o diagnozę dla każdego osiedla, 2 spotkania warsztatowe, po
jednym w każdym z osiedli, warsztacie dzielnicowym oraz 12 wywiadach indywidualnych
z mieszkańcami Dzielnicy. Na obecnym etapie raport stanowi punkt wyjścia do dalszej pracy
z mieszkańcami w poszczególnych Dzielnicach.
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 518 270 597
cao@dg.pl
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Dzielnica Mydlice
2

Powierzchnia: 1,24 km

0,65 % powierzchni miasta

Liczba mieszkańców: 13 933

12,56 % mieszkańców miasta

Dzielnica Mydlice składa się z 2 osiedli:
● Mydlice Północne: powierzchnia 0,56 km2, liczba mieszkańców 5 6411
● Mydlice Południowe: powierzchnia 0,68 km2, liczba mieszkańców 8 2922

1. Charakterystyka Dzielnicy:

Jedna z Dzielnic o typowo miejskim charakterze, znajdująca się w bezpośrednim
sąsiedztwie Śródmieścia. Do kluczowych miejsc w centrum miasta można dotrzeć pieszo
w ciągu kilku, kilkunastu minut. Graniczy z miastem Będzin i Sosnowiec. W Dzielnicy
występują trzy typy zabudowy: wysokie bloki znajdujące się w zasobach SM Lokator;
zabudowa jednorodzinna przy ulicy Mireckiego; kilka kamienic przy ulicy Żeromskiego.
W Dzielnicy znajduje się Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz.
Starkiewicza i Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca.

1
2

Dane na 28 luty 2022
Dane na 28 luty 2022
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2. Komunikacja:
Dzielnica jest dobrze skomunikowana z innymi miejscami w mieście oraz miastami
ościennymi. Dojście do centrum miasta zajmuje około 35 minut z ulicy Grynia i około 8 minut
z ulicy Sienkiewicza. Bardzo dobry dostęp do infrastruktury autobusowej, a od strony
północnej do linii tramwajowej. Z Dzielnicy można łatwo dostać się również na DK 94 relacji
Kraków - Katowice.

3. Zaplecze usługowe i rekreacyjne Dzielnicy:
Na terenie osiedla prosperuje wiele małych sklepików oraz punktów usługowych
i gastronomicznych, jest również kilka dużych sklepów wielobranżowych.
Ponadto występuje wiele miejsc umożliwiających aktywność na świeżym powietrzu:
11 boisk (w tym jedno boisko typu „Orlik”), 1 pływalnia, 10 placów zabaw i 4 siłownie
plenerowe.
Za ważne miejsce służące rekreacji w Dzielnicy mieszkańcy uznają Plac Aktywności
Mieszkańca przy ulicy Grynia. Znajdują się tam: plac zabaw, siłownia plenerowa, boiska do
siatkówki i koszykówki, małe trawiaste boisko do piłki nożnej, stoły do ping ponga oraz liczne
ławki i leżaki.
W bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy znajdują się: Aquapark Nemo - Świat Rozrywki, Pałac
Kultury Zagłębia, Hala Widowiskowo-Sportowa „Centrum”, Park Hallera, Miejska Biblioteka
Publiczna i CH Pogoria.

4. Instytucje użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy:
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze ponaddzielnicowym:
 Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza;
 Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca;
 Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków;
 Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka;
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 Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi;
 Żłobek Miejski;
 Centrum Aktywności Obywatelskiej;
 Rodzinne Ogródki Działkowe im. Adama Mickiewicza przy ulicy Mireckiego.
W Dzielnicy działają również niepubliczne szkoły i przedszkola o charakterze ogólnomiejskim:
 Przedszkole Bajkowe Wzgórze;
 Niepubliczne przedszkole Miś Uszatek;
 Prywatne przedszkole Strefa Malucha;
 Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkolnego.
Na terenie Dzielnicy znajdują się instytucje o charakterze dzielnicowym:
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika;
 Szkoła Podstawowa nr 30 im. Emilii Zawidzkiej;
 Przedszkole nr 34;
 Przedszkole nr 39;
 Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 Klub Osiedlowy „Krąg”;
 Przychodnia Med-Mydlice przy ul. Ludowej 7.

5. Pozytywne wyróżniki Dzielnicy:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców co ich zdaniem jest
charakterystycznym wyróżnikiem osiedla, co im się w osiedlu najbardziej podoba oraz z jakich jego
elementów są dumni.

 Dobra lokalizacja;
 Wygoda mieszkania;
 Przestrzeń między blokami;
 Dużo zieleni;
 Spójność dzielnicy (wygląd, estetyka);
 Dzielnica w większości jest dobrze oświetlona;
 Infrastruktura w Dzielnicy jest w coraz lepszym stanie (bloki i place zabaw są
odnowione);
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 Wyremontowany pasaż główny na osiedlu Mydlice Południowe wraz ze
zlokalizowaną wzdłuż niego infrastrukturą (Plac Aktywności Mieszkańca, place
zabaw);
 Dostępność do różnego rodzaju usług (sklepy, szkoły, przedszkola, żłobki,
biblioteka, ośrodek zdrowia, klub osiedlowy);
 Dostępność do infrastruktury (place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska);
 Dostępność do komunikacji publicznej;
 Wybieg dla psów w osiedlu Mydlice Północne;
 Bliskość Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej;
 Bliskość Parku Hallera, Fabryki Pełnej Życia i centrum miasta;
 Mieszkańcy, którzy znają się coraz lepiej.

6. Miejsca, w których mieszkańcy spędzają czas wolny:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców czy w osiedlu są miejsca,
w których lubią spędzać wolny czas? Jeśli nie ma takiego miejsca w osiedlu to staraliśmy się wskazać inne
najbliższe osiedle oraz wskazać miejsce z potencjałem. Kolejne pytanie dotyczyło sposobu spędzania „tam”
czasu – Jakie formy aktywności towarzyszą mieszkańcom, co robią w czasie wolnym? Jakie
warunki/elementy/ wyposażenie /atuty miejsca sprawiają, że czas wolny spędzają właśnie tam? Czy czas
ten spędzają grupowo czy indywidualnie?

Wewnątrz Dzielnicy:
 Plac Aktywności Mieszkańca;
 Główne pasaże w osiedlach Mydlice Południowe i Północne;
 Tereny zielone wokół Dzielnicy;
 Skwery z ławkami między blokami;
 Place zabaw w Dzielnicy;
 Siłownie plenerowe w Dzielnicy;
 Wybieg dla psów przy Centrum Aktywności Obywatelskiej;
 Ogródki działkowe w Dzielnicy;
 Filia nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w osiedlu Mydlice Południowe.
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Poza Dzielnicą:
 Pogoria III;
 Parki: Hallera, Zielona, Podlesie;
 Fabryka Pełna Życia;
 Pałac Kultury Zagłębia;
 Ogródki działkowe poza dzielnicą;
 Lokale gastronomiczne w centrum miasta;
 Centrum Handlowe Pogoria – Kino Helios.
7. Miejsca niebezpieczne w Dzielnicy:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców czy w osiedlu są miejsca,
w których czują się niebezpiecznie. Próbowaliśmy odnaleźć przyczynę, dlaczego są niebezpieczne; jaki jest
to rodzaj niebezpieczeństwa/co wpływa na postrzeganie tego miejsca jako niebezpiecznego?

 Okolice sklepów nocnych i baru przy pasażu handlowym w osiedlu Mydlice
Południowe;
 W sezonie letnim głośne zachowanie osób przebywających na głównym pasażu przy
Szkole Podstawowej nr 30. Zdarzają się dewastacje;
 Sklepy przy głównym pasażu w osiedlu Mydlice Południowe. Często można przed nimi
zobaczyć osoby spożywające alkohol;
 Okolica Pubu Zielony na ul. Okrzei i sklepu nocnego na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza
i Okrzei. Przebywają tam często osoby pod wpływem alkoholu. Wracając do domu
hałasują i wszczynają bójki;
 Skwer przy ul. Łukasińskiego 11-17 (przebywają tam bezdomni i osoby spożywające
alkohol);
 Skwer Mateusza Matysiaka – rosną tam wysokie krzewy. Czasami przebywają tam
osoby spożywające alkohol;
 Przy chodniku prowadzącym od skweru im. Mateusza Matysiaka w kierunku ul.
Sienkiewicza na ławkach często przebywają osoby pod wpływem alkoholu;
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 Droga do Szkoły Podstawowej nr 30 za żłobkiem prowadząca od ul. Jaworowej.
To miejsce jest ciemne. Przebywają tam różne osoby;
 Galeria pod blokiem na ul. Sobieskiego jest ciemna;
 Kamienice na ul. Żeromskiego (brak oświetlenia przy budynkach). Teren między
kamienicami jest bardzo zaniedbany;
 Pasaż przy sklepie Biedronka na osiedlu Mydlice Północne jest słabo oświetlony;
 Przy Szkole Podstawowej nr 33 wysokie drzewo pod którym latem koczują bezdomni;
 Pojawiają się osoby bezdomne. Na osoby takie można się natknąć w wiatach
śmietnikowych, na ławkach, latem pod drzewami;
 Mieszkańcy sygnalizują, że w różnych częściach osiedla widywane były dziki (Mydlice
Południowe);
 Obszar zalesiony przy Szkole Podstawowej nr 30;
 Teren pusty za przychodnią na ulicy Ludowej;
 Pozostawianie śmieci poza wiatami śmietnikowymi (mieszkańcy wskazują, że
odpowiedzialni za ten problem są właściciele sklepów);
 Brak chodników wewnątrz osiedli, mieszkańcy poruszają się po drogach, po których
jeżdżą samochody;
 Wąskie dwukierunkowe drogi wewnątrz osiedli, które są w złym stanie;
 Drogi w obrębie bloków na ul. Legionów Polskich 133, 135, 137, 141 powinny być
jednokierunkowe;
 Niebezpieczne przejścia dla pieszych przy szpitalu (w pobliżu przystanku autobusowego
w kierunku Katowic) i przy sklepie Kaufland na ulicy Legionów Polskich;
 Przejście dla pieszych przy orliku na ul. Ludowej. Do przejścia prowadzą schody i po
zejściu z nich pieszy znajduje się od razu na jezdni;
 Brak przejścia dla pieszych przy szpitalu na ul. Szpitalnej;
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 Chodnik przy klubie „Krąg” idąc w stronę ul. Grynia jest w bardzo złym stanie.
Poruszanie się po nim jest niebezpieczne. Płytki są bardzo nierówne. W tym miejscu
parkują też samochody;
 Pasaż przy poczcie na ul. Legionów Polskich. Bardzo zły stan nawierzchni;
 Chodnik przy Zespole Szkół Sportowych prowadzący w kierunku garaży jest w bardzo
złym stanie. Teren w okolicy garaży jest zaśmiecony;
 Chodnik przy ul. Sienkiewicza 10 przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej jest w bardzo
złym stanie;
 Na chodniku prowadzącym do kontenerów na śmieci przy bloku na ul. Chopina 32 jest
zapadnięta studzienka kanalizacyjna;
 Chodniki między ul. Chopina a Zespołem Szkół Sportowych są w złym stanie;
 Łuk na ul. Dąbrowskiego przy chodniku prowadzącym do sklepu Kaufland. Mieszkańcy
przechodzą tamtędy w kierunku sklepu Kaufland;
 Brak chodnika ul. Legionów Polskich przy granicy z Będzinem;
 Brak oświetlenia i chodnika na ulicy Grynia od skrzyżowania z ulicą Legionów Polskich;
 Droga i chodniki prowadzące od Szkoły Podstawowej nr 3 w kierunku bloków na
ul. Mireckiego (brak oświetlenia, zły stan chodników i schodów);
 Schody przy ul. Dąbrowskiego 42 są w bardzo złym stanie i są wyłączone z użytku;
 Skrzyżowanie przy ulicy Grynia 1 (dojazd do Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka)
to miejsce niebezpieczne;
 Wyjazd z ul. Legionów Polskich na ulicę Ludową przy kościele jest niebezpieczny;
 Słaba widoczność samochodów jeżdżących ul. Żeromskiego. Gałęzie drzew i niższe
krzewy utrudniają widoczność i uniemożliwiają korzystanie z zieleni (trawnik przy
między blokami przy ul. Żeromskiego 3 i 5);
 Samochody parkują na chodnikach wzdłuż ul. Sienkiewicza 10. Zastawiają widoczność
i utrudniają wyjazd z osiedla;
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 Nawierzchnie dróg na ul. Struga i Szpitalnej wymagają naprawy;
 Ulica Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Sobieskiego dalej w kierunku kościoła jest
w bardzo złym stanie. Kierowcy jeżdżą szybko. Brak znaków poziomych.

8. Priorytety do realizacji:
Podczas warsztatu oraz wywiadów indywidualnych pytaliśmy mieszkańców co w osiedlu w najbliższym czasie
należy bezwzględnie poprawić/ o jaki aspekt osiedla należy zadbać. Mieszkańcy mieli za zadanie spojrzeć na
osiedle pod kątem następujących aspektów: bezpieczeństwo i zdrowie, czystość i zieleń, warunki do uprawiania
aktywności fizycznej i dbania o zdrowie, dostępność do usług i łatwość poruszania się; kultura, edukacja, rozwój,
rozrywka, w tym: dostępność i jakość oferty; kontakty społeczne i aktywność obywatelska.



OSIEDLE MYDLICE POŁUDNIOWE:
Infrastruktura drogowa:

 Stworzenie
parkingów
poza
„studniami
–
podwórkami
osiedlowymi”
na ul. Legionów Polskich, Ludowej i Grynia;
 Remont chodników, które są w złym stanie oraz stworzenie chodników w miejscach
istniejących przedeptów;
 Remonty nawierzchni dróg wewnątrzosiedlowych i pasażu przy poczcie
na ul. Legionów Polskich;
 Stworzenie chodników przy blokach tak, aby mieszkańcy nie musieli poruszać się
po drogach osiedlowych na ulicy Legionów Polskich;
 Skwer pomiędzy blokami na ul. Legionów Polskich 107, 109 a przystankiem wymaga
usunięcia starych płytek chodnikowych i aranżacji;
 Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych;
 Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Legionów Polskich z ul. Grynia przy skarpie od
strony garaży. Po tej stronie ulicy jest przystanek i nie ma jak do niego dojść;
 Chodnik przy klubie Krąg idąc w kierunku ul. Grynia wymaga remontu. Nawierzchnia
jest w bardzo złym stanie;
 Stworzenie ścieżki rowerowej prowadzącej do innych części miasta, łącząca osiedle
z Pogorią III i Parkiem Zielona;
 Stworzenie wjazdu/wyjazdu z osiedla od strony bloku na przy ul. Grynia 9;
 Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na drogach wewnątrzosiedlowych
na ulicy Legionów Polskich;
 Lepsze oświetlenie i oznakowanie przejść dla pieszych;
 Budowa ekranów dźwiękochłonnych oddzielających ul. Legionów Polskich
od bloków.
 Remont i poszerzenie drogi wewnątrzosiedlowej wzdłuż bloków 121, 119, 117, 125 i
123 przy ul. Legionów Polskich w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i estetyki tej
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części osiedla oraz stałego zapewnienia przejezdności dla wozów straży pożarnej oraz
samochodów ciężarowych wywożących śmieci.
 Poprawa stanu nawierzchni dróg, które są ciągami pieszo-komunikacyjnymi w „strefie
zamieszkania” z bezwzględnym pierwszeństwem dla pieszych.
 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowej na ul. Grynia 1,3,5,15 i budowa chodnika.

Mała architektura:
 Brak dobrze wyposażonych placów zabaw na ul. Legionów Polskich (szczególnie
z infrastrukturą dla małych dzieci). Urządzenia są stare i przestarzałe;
 Piasek w piaskownicach nie jest systematycznie wymieniany;
 Niektóre place zabaw są przestarzałe. Urządzenia są stare zaniedbane i stare.
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 30 i plac zabaw przy głównym pasażu przy
bloku na ul. Legionów Polskich nr 135;
Zieleń:
 Kwietnik na pasażu przy Biedronce na ul. Ludowej jest złym rozwiązaniem. Jest
niepraktyczny. Kora rozsypuje się po chodniku. Spod roślin wystaje agrowłóknina.
Miejsce jest zaśmiecane przez osoby spożywające alkohol przy sklepie nocnym
w bliskim sąsiedztwie;
 Zieleń wewnątrz osiedla Mydlice Południowe wymaga regularnej pielęgnacji.
Inne:
 Montaż monitoringu miejskiego, szczególnie w miejscach, gdzie przebywa więcej osób
i zdarzają się dewastacje (na pasażu przy Szkole Podstawowej 30);
 Brak lokali gastronomicznych takich jak lodziarnia czy kawiarnia w osiedlu Mydlice
Południowe;
 Częstszy odbiór śmieci. Kontenery są często przepełnione;
 Mieszkańcy nie segregują śmieci. Kontenery na odpady segregowane są nieestetyczne;
 W osiedlu jest zbyt dużo samochodów;
 Brak reakcji SM Lokator na petycje mieszkańców.


OSIEDLE MYDLICE PÓŁNOCNE:

Infrastruktura drogowa:
 Schody przy ul. Dąbrowskiego 42 (bawią się tam dzieci) wymagają likwidacji lub
remontu. Obecnie są w bardzo złym stanie i są wyłączone z użytkowania;
 Infrastruktura pieszo-rowerowa wymaga remontów;
 Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Sportowych
i ul. Dąbrowskiego 42;
 Remont chodników przy ul. Mireckiego i Sienkiewicza (ustawienie słupków przy ul.
Sienkiewicza tak, aby na chodniki nie wjeżdżały samochody);
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 Brak podjazdu dla wózków przy schodach prowadzących do szpitala na ul.
Dąbrowskiego (są metalowe szyny na koła, ale wózki mają różny rozstaw kół i nie
każdym da się wjechać). Podobna sytuacja jest przy schodach w przejściu podziemnym
w centrum miasta;
 Ulica Żeromskiego, chodniki przy ul. Żeromskiego i pasaż przy Zespole Szkół
Sportowych prowadzący do przedszkola wymagają remontu nawierzchni;
 Zwiększenie liczby miejsc parkingowych;
 Chodnik przy bloku na ul. Sienkiewicza 10 od strony CAO wymaga remontu
nawierzchni;
 Chodniki za budynkiem na ul. Sienkiewicza 14 wymagają remontu nawierzchni;
 Główny chodnik wzdłuż ulicy Sienkiewicza wymaga remontu nawierzchni;
 Nawierzchnia drogi przy bloku na ul. Sienkiewicza 10 wymaga remontu;
 Drogi wokół osiedla wymagają remontu;
 Remont drogi na ulicy Mireckiego;
 Budowa infrastruktury rowerowej łączącej osiedle z innymi częściami miasta.
Mała architektura i zieleń:
 Należy wymienić latarnie na takie, które lepiej oświetlają teren;
 Zwiększenie ilości ławek przy bloku na ul. Dąbrowskiego 44 i placu zabaw;
 Pas zieleni na głównym pasażu przy boisku asfaltowym na osiedlu Mydlice Północne
należy obsadzić kwiatami;
 Nasadzenie większej ilości zieleni;
 Więcej koszy na śmieci wewnątrz osiedla, przy ciągach pieszych w osiedlu Mydlice
Północne;
 Zwiększenie estetyki zieleni (drzewa i krzewy są posadzone w oponach);
 Skate Park mógłby powstać na pasażu przy Szkole Sportowej;
 Brakuje placu zabaw z urządzeniami dla dzieci w różnym wieku. Istniejące place zabaw
wymagają doinwestowania/uatrakcyjnienia;
 Brak skweru, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać czas w osiedlu Mydlice Północne.
W stylu Placu Aktywności Mieszkańca na Mydlicach Południowych;
 Częstsza pielęgnacja drzew przez uprawnione do tego służby (często nieprzycinane
gałęzie drzew stanowią zagrożenie dla pieszych);
 Niszczona jest blokada wjazdu na miejsca parkingowe należące wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 10.
Bezpieczeństwo:
 Zainstalowanie kamery monitoringu między blokami na ul. Żeromskiego 12
i Łukasińskiego 11;
 Częstsze patrole policji i straży miejskiej i stanowcza reakcja w stosunku do osób, które
spożywają alkohol w miejscach publicznych, gdzie mogą przebywać dzieci.
Inne:
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 Stworzenie przystanku autobusowego wewnątrz osiedla Mydlice Północne;
 Samochody, które nie są użytkowane, a zajmują miejsca parkingowe (w rejonie bloku
przy ul. Sienkiewicza 10);
 Osoby spoza osiedla parkują na parkingu przy bloku na ul. Sienkiewicza 10;
 Brakuje centralnego punktu w osiedlu Mydlice Północne ze sklepami, placem zabaw,
być może niewielką hala targową i punktami gastronomicznymi;
 Budynki na Mireckiego są ogrzewane węglem. Zimą zła jakość powietrza (smog).
W pobliżu jest sieć gazowa i ciepłownicza, do której te budynki mogłyby być podpięte.
9.

Priorytetowe obszary w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego:

Na warsztacie dzielnicowym, który odbył się 9 marca 2022 roku, mieszkańcy dokonali
wyboru priorytetów do realizacji w swoich osiedlach w ramach Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2023:
Mydlice Północne:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze
Priorytet drugi/alternatywny: Miejsca postojowe i parkingi
Mydlice Południowe:
Priorytet pierwszy: Infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze
Priorytet drugi/alternatywny: miejsca postojowe i parkingi / zieleń, łąki kwietne,
dosadzenie, pielęgnacja
10. Diagnoza dla osiedla Mydlice Północne
Nazwa pliku: Diagnoza_Mydlice_Polnocne_warsztaty
11. Diagnoza dla osiedla Mydlice Południowe
Nazwa pliku: Diagnoza_Mydlice_Poludniowe_warsztaty
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