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MIEJSCE Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk, ul. II MPS 9 

DZIELNICA WITOMINO LEŚNICZÓWKA 

PROWADZĄCY Tomasz Matysiak 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

*  Duża część dzielnicy to tereny administrowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Bałtyk, przez co spora liczba wniosków wymaga zgody władz spółdzielni   
 
* Na terenie osiedla nie ma gdzie wywiesić plakatu promującego BO, a po Ratusz 
trzeba przyjść do biblioteki. Seniorzy nie wiedzą jak głosować w ramach BO. 
Zdaniem mieszkańców w okolicy Biedronki i ryneczku powinny zostać 
zlokalizowane mobilne punkty głosowania  
 
* Jeden z mieszkańców zauważa, że jak dotąd brakowało projektów związanych z 
estetyzacją dzielnicy, stąd warto się na tym skupić w BO2017  
 
* Projekty, które mogłyby powstać w ramach BO 
 - winda na piętro budynku przy ul. II MPS – siedziby filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, stowarzyszenia Nowoczesny Senior i rady dzielnicy Witomino 
Leśniczówka  (zdaniem zgromadzonych, to najważniejszy projekt) 
  - więcej ławeczek przy ulicach MPS i Wielkokackiej oraz mała architektura (kosze 
na śmieci, zieleń) na terenach gminy (zdaniem mieszkańców – spora szansa na 
realizację) 
  - siłownia zewnętrzna przy ul. Hodowlanej (w miejscu, gdzie kiedyś był plac 
zabawy. Na wysokości bloku nr 27) (zdaniem zgromadzonych – projekt może 
poczekać) 
  - odtworzenie chodnika/traktu pieszego przy lesie, wzdłuż ul. Hodowlanej. To 
około 500-600 metrów, można rozłożyć na dwa etapy (ale  
  - place zabaw (zdaniem zgromadzonych projekt może poczekać) 
  - wymiana oświetlenia ulicznego na LED-y w całej dzielnicy (albo w następnych 
edycjach BO, albo w pakiecie z ławeczkami i małą architekturą) 
  - wymalowanie kontrapasu rowerowego od ul. MPS do Witawy (nie wszyscy 
mieszkańcy są przekonani do sensu realizacji takiego projektu) 
  - dwuetapowe przejście dla pieszych; doświetlenie i wyniesienie zebry przez ul. 
Wielokacką, przy markecie Lidl. (zdaniem zgromadzonych to przejście jest 
niebezpieczne. Są pasy, są azyl, ale kierowcy nie widzą pieszych. Po konsultacji 
uznano, że projekt można zrealizować poza BO). 
 
Projekty do „Przyjaznej dzielnicy” 
* Bezpieczeństwo i zdrowie nad wodą - nauka pływania dla dzieci / jak z 2016 roku 
 



 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

* Zdaniem mieszkanki: Witomino Leśniczówka jest „kulturalną pustynią”. Jest tylko 
jedna biblioteka, do której jest trudny dostęp (brak windy). Potrzeba więcej miejsc 
pod funkcje kultury 
 
* Przejście za pocztą jest notorycznie zastawione przez samochody, policja 
powinna częściej interweniować w tej sprawie 
 
* jeden z lokatorów wbił kamienne słupki między transformatorem, a klatką numer 
III na ul. II MPS, co utrudnia parkowanie. Mieszkanka chce usunięcia słupków. 
Przedstawiciele RD mówią, że wniosek o załatwienie tej sprawy powinna złożyć w 
RD.  
 
* dyskusja o likwidacji działek. Część chce organizacji w tym miejscu terenów 
rekreacji dostępnych dla wszystkich, część chce utrzymania dotychczasowej 
funkcji. (w przypadku likwidacji dostrzeżono problem, że tam zacznie się szaber i 
sprowadzą się bezdomni – jeśli obiekty i nasadzenia nie zostaną zlikwidowane 
szybko + problem z przesiedleniem gołębi, do jesieni nie powinny być ruszane ze 
względów naturalnych).  

Inne informacje  * Zdaniem mieszkanki projekty BO powinny być oceniane nie tylko liczbą głosów  
mieszkańców, ale także ich wartością merytoryczną. Twierdzi, że potrzebna jest 
zmiana systemu głosowania. 
 
* zdaniem mieszkanki cenniki udostępnione przez BO są wysokie  
 
* pytanie dotyczące tego, jak mocno szczegółowe powinny być kosztorysy 
projektów. Mieszaniec ma projekt, który może być na granicy budżetu całej 
dzielnicy. Propozycja: przygotować różne wyceny i uśrednić / przyjść na Maraton 
Pisania Wniosków i wypełnić razem z urzędnikami 
 
* mieszkaniec dopytywał, czy można składać projekty inicjatyw dwuetapowych. 
Odpowiedź: tak, można. Byleby już w pierwszym etapie można było korzystać     
 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

Liczba uczestników 
(mieszkańców oraz 

członków Rady 
Dzielnicy) 

14 osób -> radny miasta, 5 radnych dzielnicy, dzielnicowy rejonu 

Płeć i szacowany 
wiek uczestników 

5 mężczyzn, 9 kobiet. 30-70 lat 

Liczba osób aktywnie 
biorących udział w 

dyskusji 

12 

 


