
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 18.05.2015 r. 

GODZINY 17.00-20.00 

MIEJSCE Zespół Szkół nr 15 

Dzielnica Chwarzno-Wiczlino 

prowadzący Katarzyna Ziemann, Paweł Wyszomirski 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili kwestiom remontów i budowania 
ulic, chodników. Drugim istotnym tematem poruszanym przez mieszkańców 
były obiekty rekreacji – siłownie zewnętrzne, place zabaw, boisko 
ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.  
Obszar: REKREACJA 
- siłownia i plac zabaw na starym Chwarznie 
- siłownia zewnętrzna Chwarzno, przy placu zabaw na ul. Amona 
- rekreacja na Wiczlinie (od strony ul. Śliskiej 1: boisko zewnętrzne, plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna 

 
Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
- przejście dla pieszych, skrzyżowanie Chwarznieńska/Wiczlińska 
-przejście dla pieszych (oznakowanie + sygnalizacja świetlna) ul. 
Wiczlińska, przy sklepie Misiek 
- ograniczenie prędkości na ul. Wiczlińskiej – poduszki berlińskie 
- przedłużenie chodnika na ul. Chwarznieńskiej do ul. Mokrej 
- sygnalizacja świetlna na ul. Chwarznieńskiej, przy przystanku Tezeusza 
- poduszki berlińskie przy ul. Chwarznieńskiej 
- ul. Amona, wprowadzenie zakazu zatrzymywania i postoju, żeby nie 
blokować przepustowości 

 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 
- parkingi przy szkole, szczególnie od strony ul. Amona 
-chodniki i utwardzone drogi w różnych częściach dzielnicy 
- ul. Perkoza: utwardzenie nawierzchni, oświetlenie i chodniki 
- ul. Śliska 1: chodnik 
- ul. Śliska 8: brak drogi, brak oświetlenia 
- ul. Zaruskiego i Staniszewskiego: chodniki 
- ul. Janki Bielak, Sterowa, Sienkiewicza: oświetlenie 
- ul. Mitry, wykonanie projektu oraz budowa nawierzchni 
- ul. Okrężna: kanalizacja 
- przystanek  Tezeusza,ul. Chwarznieńska, brak dojścia chodnikiem po 
jednej stronie ulicy 
 
Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 
- Kosze na śmieci na starym Chwarznie 
- wycięcie krzaków przy przystanku ul. Perkoza 

 



 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się 
w zakres budżetu 
obywatelskiego 

 Większa szkoła na Chwarznie, przy ul Jowisza (ZS nr 15, podstawówka i 
gimnazjum) jest przeludniony 
 
Remonty dróg: ul. Wiczlińska, ul. Okrężna 
Instalacja – burzówka, kanalizacja : ul. Okrężna 

Uwagi dotyczące 
budżetu 

obywatelskiego  

Pytania uczestników spotkania dotyczące bo: 
- Jaki będzie czas realizacji zwycięskich projektów? Czy 2015, czy 2016? 
- Czy jest do wglądu plan inwestycyjny miasta, żeby zobaczyć, jakie kwestie 
( szczególnie dotyczące infrastruktury drogowej) są tam już zapisane w 
odniesieniu do dzielnicy? 
- Czy z budżetu obywatelskiego można sfinansować samo przygotowanie 
projetu pod inwestycje? 
 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 32 osoby (przewodniczący i radni dzielnicy oraz pani obsługująca biuro oraz 
2 radnych miasta – Paweł Brutel i Andrzej Kieszke ) 

Szacowany wiek seniorzy, 40-50 latkowie, młodzi rodzice 

płeć 50/50 

Liczba osób 
aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

wszyscy 

 
Rada dzielnicy zaprezentowała swoje plany na  działania/inwestycje – największym wyzwaniem 
w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino jest jej duża powierzchnia (największa w Gdyni) 
 
Do zrobienia w dzielnicy: 
- drogi, niektóre muszą być zbudowane od podstaw (drogi gruntowe) 
- inwestycje poprawiające bezpieczeństwo (przejścia dla pieszych, oświetlenie, chodniki) 
-problem kanalizacji w niektórych częściach dzielnicy. 
 


