
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 

 

DATA 9.05.2015 r. 

GODZINY 10.00-13.00 

MIEJSCE Sala parafialna 

Dzielnica Cisowa 

prowadzący Aleksandra Dębska-Cenian, Beata Prusak, Bogna Filipowicz 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

 
Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

 Ul. Morska – potrzeba lepszej ochrony uczestników ruchu 

 Oświetlenie ul. Botnicka/ul.Fińska 

 Poprawa bezpieczeństwa poruszania się przez ul. Pucką 
 
Obszar: REKREACJA 

 Zwiększenie dostępności do terenów rekreacyjnych  

 Budowa placu zabaw przy ul. Zbożowej  
 Potrzeba stworzenia infrastruktury, a także postawienie koszy na śmieci na 

„ścieżce zdrowia” w lesie. (Jest to teren często uczęszczany) 

 Punkt widokowy (poprawa atrakcyjności)  

 „Leśny piknik”, park – tablice informacyjne z mapą w lesie – na ścieżkach 
rekreacyjnych 

 Potrzeba nowoczesnych obiektów sportowych 

 Nowoczesne boisko m.in. piłkarskie przy Zespole Szkół Ekologicznych 

 Wielofunkcyjne boisko,  kompleks rekreacyjno – sportowy dla różnych grup 
sportowych 

 Zagospodarowanie terenu przy Auchan 

 Ul. Morska 32 park/teren zielony – potrzeba „wygłuszenia” terenu – „np. 
stworzenia ekranów z krzewów lub innych odpowiednich do tego celu  
elementów zieleni. 
 

Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 

 Plac przy Biedronce ul. Chylońska 250 – rewitalizacja 

 Przejście na poziomie dzielnicy przez tory kolejowe  
 Dostosowanie infrastruktury (krawężniki, przejścia dla pieszych) do potrzeb 

osób niepełnosprawnych i seniorów. 
 

Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 

 Zwrócenie uwagi na wielką potrzebę szanowania zieleni w czasie 
przeprowadzania remontów, zwłaszcza w obrębie Gdyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 

 Zagospodarowanie, usystematyzowanie terenów zie lonych 

 Zwrócenie uwagi na zniszczenie terenów zielonych w czasie remontu na  
ul. Morskiej 

 Ustawienie większej ilości koszy na śmieci i ich regularne opróżnianie  

 Profesjonalny wybieg dla psów 



 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się 

w zakres budżetu 
obywatelskiego 

 Wymiana oświetlenia na rozpraszające  

 Zwiększenie czystości otaczającego Cisową lasu  
 Częstsze ekopatrole 

 Częstsze patrole Straży Miejskiej 

 Szybsze interwencje służb miejskich zwłaszcza Policji  
 Patrole rowerowe Straży Miejskiej i Policji 

 Ożywienie życia w dzielnicy  - inicjatywy integracyjne także spoza dzielnicy 

 Bardzo potrzebne działania „miękkie” – kulturalne, integracyjne, sportowe 
 Potrzeba utworzenia Centrum Kultury – którego działania będą adresowane 

dla różnych grup wiekowych 

 Organizacja np. „Cisowiady”  

 Teren za Zespołem Szkół Ekologicznych jest nieoświetlony – potrzeba 
podłączania do sieci miejskiej 

 Istnienie miejsc „straszących” mających nieuregulowaną sytuację prawną  

Uwagi dotyczące 
budżetu 
obywatelskiego 

 Pytanie o to jak będzie wyglądała kampania informacyjna w szkołach  

 Prośba aby szkoły podały informacje zwrotną  na ile i w jakim zakresie udało 
się osiągnąć zamierzone cele 

 Potrzeba organizacji spotkań z wnioskodawcami w szkołach  
 Prośba o dodruk wkładek do Ratusza w październiku żeby mogły być  

kolportowane do skrzynek  razem z gazetką osiedlową 

 Prośba o to aby w podziale na dzielnice w Ratuszu ukazały się krótkie opisy 
wniosków 

 Prośba aby w październiku mogły stanąć i być dostępne dla wnioskodawców 
tablice - te które są przez miasto  stawiane na wybory. 

 Prośba o informowanie o B.O. w czasie dużych imprez miejskich np. Cuda 
Wianki 

 Propozycja innego niż zeszłoroczny sposobu głosowania – rangowanie 
 Propozycja żeby w przyszłym roku powstała odrębna kategoria dotycząca 

„mikroprojektów” 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 7 osób (w tym  4 Radnych Dzielnicy Cisowa, 1 Radny Miasta) 

Szacowany wiek 7 osób wieku 35-60 lat 

płeć 7 mężczyzn,  0 kobiet 

Liczba osób 
aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

wszyscy 

 
 


