
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 20.05.2015 r. 

GODZINY 17.00-20.00 

MIEJSCE Biblioteka miejska 

Dzielnica Kamienna Góra 

prowadzący Katarzyna Ziemann, Bogna Filipowicz 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

Dużo  uwagi mieszkańcy poświęcili kwestiom remontów ulic, chodników 
oraz sprawom związanym ze zmianą organizacji ruchu. Ważnym tematem 
była również kwestia estetyzacji dzielnicy, gdzie z uwagi na bliskość morza, 
centrum miasta przebywa dużo turystów i mieszkańców z innych dzielnic 
Obszar: REKREACJA 
- siłownia zewnętrzna na skwerze Marii Kaczyńskiej 
- remont i rozbudowanie placu zabaw przy ul. Necla 

 
Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
- progi zwalniające na ulicach: 

1. Sienkiewicza 

2. Krasickiego, róg Legionów 

3. Siemiradzkiego 

-ul. Sienkiewicza, słupki ograniczające parkowanie na chodnikach 
- zamontowanie lustra przy ul. Legionów 15-17 i ul. Krasickiego 40 
- rozmieszczenie znaków zatrzymywania i postoju ze względu na wąskie 
ulice w obrębie Kamiennej Góry. 

 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 
- zejście do plaży przy ul. Sienkiewicza 23 – poszerzenie, nowe schody 
- nowa nawierzchnia na ulicy Necla (uzupełnienie istniejącej trelinki) 
- remont nawierzchni na ul. Mariackiej 
 
Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 
- posadzenie nowych drzew w dzielnicy, na miejsce starych/uschniętych 
- nasadzenie trawy i krzewów w miejscu rekreacji przy ul. Sienkiewicza 
- ławki przy ul. Krasickiego, od strony północnej 
- miejsce widokowe, szczyt Kamiennej Góry – ustawienie, wkomponowanie 
toalety publicznej 
- uzupełnienia w nazewnictwie ulic 

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

Najwięcej potrzeb w dzielnicy dotyczy dużych remontów chodników i ulic, 
szczególnie: ul. I Armii Wojska Polskiego oraz ul. Fredry, gdzie remontu 
wymaga nawierzchnia, chodnik i miejsca postojowe. 
 
Dodatkowo potrzebą w dzielnicy jest przebudowa chodnika przy szkole nr 
18, na ul. Legionów oraz zmiana organizacji ruchu przy szkole, aby 
parkujący autobus szkolny nie tarasował przejazdu 
 



 

 

Uwagi dotyczące 
budżetu 

obywatelskiego  

Rada Dzielnicy wyraziła obawę, że składanie wniosków tylko przez osoby 
prywatne, nie Rady Dzielnic, utrudni proces aplikowania (ponieważ trzeba 
poświęcić czas na zebranie podpisów), jednak w trakcie spotkania udało się 
dojść do porozumienia, e warto poświecić trochę czasu na przygotowanie 
wniosków i zebranie podpisów, ponieważ część planów rady dzielnicy może 
z powodzeniem być finansowana w ramach B.O. 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 7 osób (6 osób z rady dzielnicy, 1 pan spoza, jednak zaangażowany w 
działania dzielnicy)  

Szacowany wiek seniorzy 

płeć 2 panie, 5 panów 

Liczba osób 
aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

wszyscy 

 


