
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 
 

DATA 7.05.2015 r. 

GODZINY 17.00 – 19.00 

MIEJSCE Zespół Szkół nr 11 

Dzielnica Pogórze 

prowadzący Aleksandra Dębska-Cenian, Bogna Filipowicz 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

 Ulica Rtęciowa – potrzeba żeby była jednokierunkowa do ul. Żelaznej  

 Brak sygnalizacji świetlnej na żądanie przy wyjeździe z ul. Żeliwnej  

 Brak miejsc parkingowych między ulicami Żeliwną a Żelazną, Unruga 
 Wyjazd z ul. Żelaznej – zła widoczność 

 Wyjazd ul. Unruga / ul. Pucka – potrzeba zmiany organizacji ruchu 
 
Obszar: REKREACJA 

 Potrzeba większej ilości placów zabaw 

 Plac zabaw na ul. Żeliwnej 

 Boisko przy ul. Żeliwnej 

 Brak ciągłości ścieżki rowerowej na ul. Unruga 
 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 

 Brak miejsc parkingowych 

 Ul. Manganowa 25 – potrzeba kanalizacji  (100 m) 
 Granica Pogórza – oświetlenie ul. Pułkownika Dąbka 

 Remont schodów na ul. Uranowej 

 Remont ul. Miedzianej 
 Ul. Metalowa – niezbędny jest remont, brak miejsc parkingowych 

 Schody ulice Żelazna, Manganowa, Uranowa – poprawa bezpieczeństwa 

 Droga Tomasza Rogali 
 Brak chodnika między Żeliwną a wiaduktem 

 
Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 

 Zaniedbanie, niewykorzystanie terenów zielonych.  

 Zaśmiecona góra między ul. Żeliwną a ul. Żelazną od ul. Żelaznej do ul. 
Platynowej, potrzeba uporządkowania skarpy 

 Zaniedbane place zabaw 

 Zniszczenie terenu na skrzyżowaniu ulic Żeliwnej i Unruga 



 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się 

w zakres budżetu 
obywatelskiego 

 Istnieje bardzo silny podział na Pogórze Dolne i Pogórze Górne  

  Potrzeba patroli Służb Miejskich obszar ulic Rtęciowa i Manganowa 
 Niebezpieczne miejsca- schody na ul Żeliwnej, dziura przy studzience 

(PEWIK brak reakcji – dotyczy kanalizacji) 

 Potrzeba modernizacji rur kanalizacyjnych  

 Pogórze Dolne jest jak „pustynia” brak infrastruktury – szkoły, apteki, 
sklepów, bankomatów) 

 Duża uciążliwość – dymy z kominów domów jednorodzinnych – ul. Żeliwna 
Prośba o kontrole i szybkie interwencje w kwestii sposobu spalania śmieci 
(Straż Miejska) 

 Skargi na duży hałas wynikający z działalności elektrociepłowni (zawór 
bezpieczeństwa nadciśnienie). Istnieje potrzeba badania poziomu hałasu.  

 Problem młodzieży spożywającej alkohol na skarpach.  

 Pomysł na utworzenie ścieżki spacerowej na skarpach w lesie.  

 Spalona posesja na ul. Uranowej która, znajduje się  na trasie do szkoły, jest 
bardzo niebezpieczna, wchodzą tam dzieci. Prośba Prośba o częstsze 
patrole aby poprawić bezpieczeństwo. (były wizje lokalne, jest problem ze 
stanem prawnym posesji) 

 Zakłady przy ul. Pułkownika Dąbka 

 Budynek ul. Żelazna 10 , ul. Rogali (zaśmiecenie prośba o interwencje Straży 
Miejskiej) 

 Ul. Żeliwna zaniedbany dom i studzienka 

 Problemowa współpraca z Gminą Kossakowo - prośba o większe 
zaangażowanie się Służb Miejskich 

 Autobus 170 ograniczono liczbę kursów – zbyt mało dojeżdża. 
Informacje 
dodatkowe 

 Pogórze Górne wjazd w ul. Porębskiego ( jest w realizacji w ramach 
większego projektu infrastrukturalnego)  

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 40 osób (w tym  4 Radnych Dzielnicy Pogórze, 1 Radny Miasta 
Szacowany wiek 10 osób. pow. 60 r.ż.; 25 os. w wieku 35-60 lat, 4 osoby młodsze, 1 dziecko 

płeć 27 mężczyzn,  13 kobiet 
Liczba osób 

aktywnie biorących 
udział w dyskusji 

większość 

 
 


