
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 26.05.2015 r. 

GODZINY 17.00 – 19.15 

MIEJSCE Siedziba Rady Dzielnicy Orłowo, ul. Orłowska 27 

Dzielnica Orłowo 

prowadzący Bogna Filipowicz, Marta Ostrowska  

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

Podczas spotkania z mieszkańcami, Rada Dzielnicy przedstawiła 
realizowane dziania oraz omówiła kwestii związane z remontem ul. Sternika 
i Szyprów, a także projekt stworzenia dostępu do Rzeki Kaczej.  
 
Z obszarów budżetu obywatelskiego zostały zasygnalizowane następujące  
potrzeby:  
 
Obszar: REKREACJA  

 Mieszkańcy zwrócili uwagę na obszar pomiędzy ul. Wrocławską a 
Klifem i możliwości wykorzystania go jako terenu zielonego – 
rekreacyjnego.  
  

Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

 Duża grupa mieszkańców ul. Cumowników zasygnalizowała 

potrzebę uspokojenia ruchu na tej ulicy poprzez zmianę ruchu na 

jednokierunkowy lub zamontowanie spowalniaczy ruchu tzw. 

„śpiących policjantów”.  

 Reorganizacja ruchu na placu Górnośląskim – wjazd na plac w 2 

miejscach, wyjazd na ul. Grunwaldzką i Inżynierską – ul. Inżynierska  

musiałaby być ulicą jednokierunkową.  

 Ustanowienia przejścia „zebry” dla pieszych na wysokości placu 

Górnośląskiego przez ul. Wielkopolską z wysepką/ sygnalizacją 

świetlną  projekt ten był już składany i nie ma możliwości zrobienia 

tam świateł, a tym samym zrobienia przejścia.  

 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 

 Uporządkowanie chodnika na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej i 

Inżynierskiej. 

 Montaż barierek ochronnych zabezpieczających przed 

ochlapywaniem pieszych wzdłuż ul. Wielkopolskiej – od ul. 

Akacjowej do wiaduktu, z obu stron.  

 Zamontowanie barierki na końcu ścieżki rowerowej przy 

skrzyżowaniu al. Zwycięstwa i ul. Nawigatorów tak aby osoby 

poruszające się na rowerach musiały zsiąść z rowerów.  

 Remont ul. Spacerowej do ul. Szturmanów. 

 Remont ul. Cyprysowej 

 Budowa drewnianego mostku pieszego zapewniającego przejście 

przez rzekę Kaczą na wysokości parkingu.  



 

 

 Wybudowanie zatoczek postojowych naprzeciwko przedszkola przy 

ul. Wierzbowej.  

Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 

 Mieszkańcy zwrócili uwagę na potrzebę zwiększenia liczby ławek na 
plantach orłowskich i ustawienie ich zarówno przodem jak i tyłem do 
morza, aby móc korzystać ze słońca o różnych porach dnia.  

 Ustawienie ławek przy ul. Powstania Styczniowego wzdłuż lasu w 
stronę morza co ok. 200-300 metrów.  

 Ustawienie dodatkowych koszy na śmiecie na ul. Popiela i ul. 
Orłowskiej.  

 Uporządkowanie otoczenia wraz z wycinką drzew pomiędzy ulicą 
Wielkopolską, a Kościelną przy nasypie kolejowym oraz ustawienie 
punktów świetlnych.  

 Zagospodarowanie terenu zielonego przy Maximie – zlikwidowanie 
płotu i udostępnienie przestrzeni do czasu sprzedaży gruntu przez 
miasto.  

 Uporządkowanie placu Górnośląskiego – obsadzenie zielenią, 
wytyczenie ścieżek, remont schodów.  

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

Potrzebami zgłoszonymi wychodzącymi poza zakres budżetu 
obywatelskiego były: 

 Usprawnienie ruchu na al. Zwycięstwa poprzez wybudowanie pasu 

do skrętu w prawo – przedłużenie zatoczki trolejbusowej – w ulicę 

Cyprysową oraz ul. Powstania Styczniowego (w stronę szpitala).  

 Wybudowanie drugiego pasa do skrętu z ul. Wielkopolskiej w 

kierunku Sopotu,  

 Wybudowanie przejazdu rowerowego pod torami,  

 Uczczenie pamięci Ernesta Bryla – mieszkańca Orłowa – np. 

poprzez zaniesienie kwiatów.  

 Realizacja działań kulturalnych dla mieszkańców dzielnicy – Dni 

Dzielnicy Orłowo.  

Mieszkańcy dopytywali czy zostały wyciągnięte wnioski z sytuacji podczas 
wybuchu gazu, który zablokował całkowicie przejazd – czy zostały 
przemyślane możliwości objazdów?  

Uwagi dotyczące 
budżetu 

obywatelskiego  

Mieszkańcy dopytywali o procedurę składania wniosków. Obecna na 
spotkaniu Koordynatorka budżetu obywatelskiego opowiedziała o 
procedurze i rozdała potrzebne wnioski. Kwestią do wyjaśnienia pozostaje 
to, czy Urząd Miasta będzie wspierał osoby w ustaleniu prawowitego 
właściciela gruntu – np. udzielając takiej informacji nieodpłatnie.  

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 24 osoby (w tym 5 Radnych Dzielnicy Orłowo) 

Szacowany wiek 20 os. 30-50; 4 osoby pow. 60 r.ż.  

płeć 50/50 

Liczba osób 
aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

20 

 


