
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 13.05.2015 r. 

GODZINY 17.00-20.00 

MIEJSCE Szkoła Podstawowa nr 17 

Dzielnica Grabówek 

prowadzący Paweł Wyszomirski, Bogna Filipowicz, Marta Ostrowska 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

 
Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

 Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przed klubem 
„Galeon” lub powiększenie parkingu miedzy budynkami przy ul. 
Morskiej 91-93, 

 Ograniczenie ruchu samochodów na chodnikach przy ul. Morskiej, 

 Uspokojenie ruchu miedzy ul. Beniowskiego a ul. Grabowo poprzez 
montaż urządzeń spowalniających prędkość, 

 Zmiana organizacji ruchu drogowego w zakresie wprowadzenia 
ruchu jednokierunkowego na ul. Kapitańskiej i ul. Benisławskiego, 

 Budowa większych zatok postojowych wzdłuż ul. Morskiej od 
numeru 91 do 107, 

 Wykonanie pasów poziomych na skrzyżowaniu ulic Kapitańskiej i 
Surmana z pl. Neptuna.  

 
Obszar: REKREACJA 

 Remont boiska ogólnodostępnego przy Akademii Morskiej lub przy 
Zespole Szkół Mechanicznych, 

 Uporządkowanie terenu wraz z budową placu zabaw przy 
Przedszkolu nr 8 

 Doposażenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 4, 

 Budowa i remont istniejących odcinków ścieżki rekreacyjnej 
(uatrakcyjnienie) wzdłuż linii lasu z Grabówka do ul. Wolności.  
 

Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 

 Poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Grabowo, 

 Montaż oświetlenia przy ul. Demela obok hydroforni, 

 Remont muru oporowego przy ul. Komandorskiej vis a vis MOPSu.  
 

Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 

 Montaż kwietników betonowych oraz estetyzacja zieleni wzdłuż ul. 
Morskiej od numeru 91 do 99. 
 

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

 Utworzenie nowego przystanku autobusowego w połowie długości 
ul. Kalksztajnów, 

 Brak patroli służb porządkowych w okolicach zapleczy sklepów 
sprzedających alkohol na ul. Morskiej, 

 Zastawianie samochodami ul. Komandorskiej po obu stronach 
jezdni, utrudniające ruch pieszy, 

 Wprowadzenie zakazu parkowania na chodnikach miedzy 
budynkami p. Arciszewskiej a budynkiem wojskowym. 



 

 

Uwagi dotyczące 
budżetu 
obywatelskiego 

 Pytanie o projekty umiejscowione w więcej niż jednej dzielnicy – jak 
je realizować? 

 Pytanie jak będzie wyglądało głosowanie? 

 Pytanie o to jak stwierdzić, czy element jest częścią budynku czy 
nie? 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 13 osób (w tym  4 Radnych Dzielnicy Grabówek, 1 Radny Miasta) 

Szacowany wiek 2 osoby w wieku 25-34 lat, 8 osób wieku 35-60 lat, 3 osoby powyżej 61 lat 

płeć 4 mężczyzn,  9 kobiet 

Liczba osób 
aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

wszyscy 

 
 


