
MAPA MIEJSC 

NIEBEZPIECZNYCH  

W IŁOWEJ 
 
 

 



Inicjatywa lokalna  

opracowana przez uczniów  

Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

w Iłowej 

w ramach realizacji projektu  

„Lubuska Akademia Debat 

Szkolnych” 



Cele projektu: 

 

• zwrócenie uwagi społeczności 
lokalnej na zagadnienie związane z 
bezpieczeństwem mieszkańców 

• zebranie opinii na temat 
bezpieczeństwa w mieście 

• wskazanie miejsc niebezpiecznych 

• udostępnienie zabranych opinii 
władzom miasta 
 

 

 

 

 

 



Zespół projektowy 



Spotkanie z  

Anną Michalczuk 

doradcą  

burmistrza Iłowej  

ds. społecznych i 

edukacji  
 



Spotkanie uczniów z członkami  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iłowej 



Spotkanie z  Przewodniczącym  

Młodzieżowej Rady Gminy w Iłowej 



Miejsca niebezpieczne 

 

Podczas spotkań z przedstawicielami różnych 

organizacji i grup społecznych prosiliśmy o 

wskazanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych, 

które znajdują się  na terenie miasta Iłowa                                

i utrudniają mieszkańcom codzienne 

funkcjonowanie, lub są bezpośrednim zagrożeniem                                             

dla zdrowia  i życia. 

 

Nasi rozmówcy zgodnie przyznawali, że w naszym 

mieście czują się bezpiecznie, chociaż znajduje się w 

nim kilka miejsc,  które stwarzają pewne zagrożenie, 

należą do nich: 

 
 



Wyjazd na ul. Żagańską z bramy ul. Pałacowej 

dużym zagrożeniem jest tutaj ograniczona 

widoczność przy wyjeździe na główną,  

bardzo ruchliwą ulicę,  

oraz bezpośredni wjazd na chodnik. 



 

Brak o świetlenia  

brak oświetlenia przy 

ulicy Pałacowej oraz 

obok GCKiS w 

kierunku  

ul. Ogrodowej, 

powoduje 

zmniejszenie 

poczucia 

bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

 

 



Niebezpieczne przejście przez ul. Ogrodową 
na wysokości Szkoły Podstawowej dzieci korzystają z przejścia 

przez ulicę pomimo braku wyznaczonego do tego miejsca, 

stwarza to duże zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,  

szczególnie w godzinach porannych, 

 gdy ruch na drodze jest wzmożony. 

 



Niebezpieczny wyjazd                                                                                      
z ul. Ogrodowej na ul. Żagańską  

z powodu ograniczonej widoczności  z prawej strony                                                                 

 oraz wyznaczonych przejść dla pieszych zbyt blisko 
skrzyżowania. 



Plac Wolności 

pomimo tego, że mamy w centrum miasta piękny plac, 

to nie jest on naszą wizytówka,  

ponieważ bardzo często  

przebywają na nim osoby nietrzeźwe  

lub spożywające alkohol .  



Skrzyżowanie dróg przy sklepie „Biedronka” 

brak chodników oraz wyznaczonych przejść dla 

pieszych stanowi duże utrudnienie ruchu i 

zagrożenie bezpieczeństwa przechodniów  

w miejscu, które jest głównym punktem 

handlowym miasta. 



Brak chodników 

przy ul. Żagańskiej 

niemal wszyscy 

rozmówcy wymieniali 

problem braku 

chodników oraz poboczy 

przy ul. Żagańskiej  

(za sklepem 

„Biedronka”),  

zarówno z punktu 

widzenia przechodniów, 

rowerzystów  

jak i kierowców. 



Brak bezpiecznego przejścia w okolicach stacji paliw 

Przechodnie, kierujący się w stronę sklepu „Biedronka” 

korzystają z przejścia przez stację paliw, co stwarza 

zagrożenie dla ich życia i bezpieczeństwa kierowców. 



Urząd Miejski oraz   

Ośrodek Pomocy Społecznej 
są miejscami do których utrudniony jest dostęp dla 

osób starszych i niepełnosprawnych z powodu 
niedostosowania architektury budynku                         

(strome schody, pomieszczenia na wysokich piętrach, 
brak podjazdów). 

 



Brak ścieżek rowerowych !!! 
oraz wyznaczonych miejsc do poruszania się 

na rolkach, stwarza duże zagrożenie 

 dla życia i bezpieczeństwa mieszkańców  

w każdym wieku. 

 



Dziękujemy za uwagę! 


