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projektu. Dzięki staraniom obecnych
władz, Aglomeracja Wałbrzyska
zadeklarowała własny udział finansowy w remont części tek trasy, właśnie
na odcinku Kamienna Góra – Wałbrzych.
Dzięki rozpoczęciu budowy drogi S3
z pewnością zwiększy się zainteresowanie przedsiębiorców terenami
wzdłuż tej trasy. Miasto już dzisiaj
przygotowuje działki z przeznacze-

niem na duże inwestycje. Tu współpracować chce ściśle ze Specjalną
Strefą Ekonomiczną Malej Przedsiębiorczości, aby wspólnie stworzyć
i promować ofertę inwestycyjną
skierowana do biznesu w kraju i za
granicą.
W aspekcie komunikacyjnym pozostaje jeszcze jedno ważne zadanie. To
przywrócenie stałych połączeń
kolejowych Kamienna Góra – Sędzi-

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE
sław, a dalej do Wrocławia w jedną
i Lubawki, Trutnowa w drugą stronę.
Tu również konieczny jest dalszy
lobbing zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i centralnym.
Przed samorządem również zadania
związane z przejęciem od PKP
dworca kolejowego oraz wyprowadzenie z miasta przeładunku kamienia
wydobywanego w pobliskich kopalniach. Tutaj Miasto prowadziło
rozmowy zarówno z koleją, jak
i kopalniami.
Wszystko są to zadania w większości
rozpoczęte już w obecnej kadencji,
a stanowiące ogromne wyzwanie na
kolejne 5 lat samorządu. Plany te są
ściśle spójne z planami Województwa, Aglomeracji Wałbrzyskiej czy
deklaracjami płynącymi bezpośrednio od władzy centralnej w Warszawie. Stąd, szanse ich realizacji
w ciągu najbliższej kadencji są jak
najbardziej realne. Ich osiągniecie
zależy jednak przede wszystkim od
sprawności, doświadczenia i umiejętności współpracy kamiennogórskiego samorządu.
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Cztery lata kamiennogórskiego samorządu
Mijająca kadencja przypadła na czas wielu ważnych decyzji, bardzo istotnych zmian prawnoorganizacyjnych oraz rozpoczęcia kolejnego etapu realizacji ważnych dla miasta inwestycji.
tych wcześniej zobowiązań. Umożliwiło to pozyskanie kolejnych
transzy środków zewnętrznych i rozpoczęcie ważnych dla miasta inwestycji.
Cała kadencja to też ciągłe budowanie
współpracy i kooperacja w ramach
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ostatnie
lata pokazały, że decyzja o przystąpieniu do tego gremium była dla
Kamiennej Góry strzałem w przysłowiową 10. To w ramach tego porozumienia podejmujemy naj-bardziej
strategiczne decyzje dla naszego
regionu, lobbujemy za korzystnymi
dla nas rozwiązaniami drogowymi i
logistycznymi. Tędy też, w ramach
tzw. Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych udało się pozyskać dla
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Gdyby podsumować ten okres w kilku
najważniejszych punktach, właśnie
rozpoczęcie dużych inwestycji
unijnych jest jednym z ważniejszych
zadań, które realizował kamiennogórski samorząd w ostatnim
czasie.
Drugim, niezwykle wymagającym
wyzwaniem była reforma oświaty,
którą w Kamiennej Górze przeprowadzono niezwykle sprawnie.
Uniknięto przy tym niepotrzebnego
stresu związanego ze zmianami,
szczególnie wśród uczniów i ich
rodziców. W Kamiennej Górze udało
się również to, z czym borykało się
większość samorządów w Polsce –

utrzymano niemal wszystkie etaty
nauczycieli w stosunku do stanu
sprzed reformy.
Kolejnym istotnym wydarzeniem tej
kadencji jest powołanie do życia
projektu SUDETY 2030 – porozumienia ponad 100 samorządów południowej części Dolnego Śląska mającego
na celu poprawę rozwoju gospodarczo
– społecznego naszej części województwa. Warto tu przypomnieć, że
pierwsze, inicjujące spotkanie w tej
sprawie odbyło się właśnie w Kamiennej Górze.
Bardzo ważnym działaniem miejskiego samorządu w tej kadencji była
też systematyczna spłata zaciągnię-
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Kamiennej Góry największe środki
unijne.

Zadania na przyszłość
Przed kamiennogórskim samorządem
stoją jednak kolejne wyzwania.
W związku z zachodzącymi zmianami
na rynku pracy, dużym spadkiem
bezrobocia i ciągłym poszukiwaniem
przez pracodawców pracowników,
większa uwaga powinna zostać
skupiona na ludziach młodych i na

stworzeniu im warunków do życia
i pracy w Kamiennej Górze.
Już dzisiaj samorząd pracuje nad
przygotowaniem planów budownictwa mieszkaniowego. Obok
rządowego programu Mieszkanie
Plus, do którego Miasto zgłosiło swój
akces, wyznaczając tereny pod nowe
budynki, samorząd pracuje nad
własnymi rozwiązaniami mieszkaniowymi. Już w przyszłym roku
rozpocznie się budowa dwóch
pierwszych budynków wielorodzinnych. Podjęte też zostały działania
zmierzające do rewitalizacji obecnej
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substancji mieszkaniowej na terenie
miasta. Pierwsze trzy budynki
remontowane są przy ul. Kościuszki,
a w przygotowaniu są dwa kolejne
w centrum. Na ten cel samorząd
pozyskuje dotacje zewnętrzne, ale
również zabezpiecza własne środki
budżetowe.
Drugą osią działania w tym zakresie
jest przygotowanie miejskich gruntów pod działki z przeznaczeniem na
budownictwo jednorodzinne. Pierwsze działki zostały już zresztą sprzedane. Dzisiaj trwają prace zmierzające do uzbrojenia kolejnych
terenów przy ul. Wrzosowej, Leśnej i
Krzeszowskiej. W przyszłym roku
nie-ruchomości te znajdą się w rękach
nabywców.
W celu zatrzymania ludzi młodych
w Kamiennej Górze oraz stworzenia
im warunków do życia i zakładania
rodziny niezbędne jest dzisiaj zwiększenie miejsc w żłobku i przedszkolach. Takie zadania już zostały
podjęte. W żłobku przy ul. Spacerowej liczba miejsc została w tym roku
zwiększona o 25. W planie jest
rozszerzenie oferty o kolejne 30
miejsc. Równolegle trwa remont
Przedszkola Publicznego nr 2. Jego
zakończenie przyniesie również nowe
miejsca w tej placówce oraz poprawę
warunków opieki.
Kolejne wyzwanie stojące przed
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kamiennogórskim samorządem we
wspomnianym zakresie to poprawa
oferty kulturalnej, sportowej i re-

kreacyjnej. Wiele prac zostało już
w tym kierunku rozpoczętych i wykonanych. Zadaniem na przyszłość
jest podjęcie kolejnych. Szczególna
uwaga poświęcona musi zostać
Ośrodkowi Wypoczynku Świątecznego, czyli popularnemu zalewowi. W
ubiegłym roku rozpoczęło się biologiczne oczyszczanie wody w zbiorniku.
Badania wykonane w tym roku
wskazują, że przynoszą one oczekiwane rezultaty. Analizowane parametry chemiczne wykazały znaczną
poprawę jakości wody. Aby osiągnąć
w pełni satysfakcjonujący rezultat,
procedura ta musi zostać powtórzona.
Do tego niezbędna jest przebudowa
jazu, który poprawi warunki przepływu wody i jej napo-wietrzenia. Tu
kamiennogórscy urzędnicy przygotowali już projekt i poszukują obecnie
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źródeł finan-sowania dla jego realizacji. Podobnie, gotowy jest projekt
budowy wokół zalewu ścieżki pieszorowerowo-rolkowej wraz z oświetleniem i nie-zbędną infrastrukturą. Tu też
wnioski o dofinansowanie zostały
złożone, miedzy innymi do Ministerstwa Sportu. Rozpoczęły się też
prace projektowe dotyczące budowy
niecki basenowej na terenie zalewu,
tak, aby stworzyć kompleksowy
obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny.

Uwzględnienie potrzeb i pomoc
seniorom to kolejna bardzo ważna
płaszczyzna, na której skupia się
praca obecnego samorządu. To też
ważne zadanie na kolejne lata.
W mijającej kadencji przy burmistrzu
miasta powołana została Rada
Seniorów – ciało opiniotwórcze i doradcze, w skład którego weszli
przedstawiciele organizacji seniorskich.
W projekcie remontowanego obecnie
budynku Centrum Kultury przy
ul. Kościuszki część przestrzeni
przeznaczona została na powstanie
Centrum Seniora. Znajdą się tam
pomieszczenia, w których swoją
siedzibę mieć będą organizacje
seniorskie oraz sale z przeznaczeniem
na cele edukacyjne, kulturalne,
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aktywizujące i integrujące społeczność seniorską.
Najważniejszym jednak zadaniem do
zrealizowania przez kamiennogórski
samorząd w najbliższych latach jest
powstanie domu dziennego pobytu
dla seniorów. Miejsca, w którym
seniorzy w ciągu dnia będą mogli
przebywać i gdzie znajdą pomoc oraz
opiekę medyczną.
Bardzo ważnym zadaniem samorządu
jest również pomoc osobom niepełnosprawnym oraz eliminacja barier
architektonicznych, co dzieje się już
teraz - takie rozwiązania stosowane są
w każdym remontowanym przez
miasto obiekcie. W tej kadencji
powołany również został pełnomocnik burmistrza ds. osób niepełnosprawnych. Dzięki jego interwencjom
udało się bezpośrednio pomóc wielu
osobom oraz uwzględnić potrzeby
środowiska w planowanych przedsięwzięciach.
Wyzwaniem samorządu ostatnich
i kolejnych lat jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej. Tu bardzo
dużo zostało już zrobione. W ostatniej
dekadzie kamiennogórski samorząd
wyremontował 32 drogi, głównie
w szeroko rozumianym centrum
miasta, za łączną kwotę 20 mln

złotych. Na ten cel kamiennogórscy
urzędnicy pozyskali również 12 mln
zł dofinansowania zewnętrznego. Do
tego dodać należy 3 parkingi, 2 mosty
oraz wymianę podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz
wkład finansowy w remont dróg
powiatowych, które na terenie miasta
realizuje starostwo. Dzisiaj, do
remontu wytypowanych zostało
kolejnych 19 ulic w pozostałych
częściach Kamiennej Góry.
Drugim ważnym kierunkiem poprawy
komunikacyjnej jest skomunikowanie
Kamiennej Góry z całym regionem.
Coraz realniej wyglądają dzisiaj plany
budowy drogi S3. GDDKiK rozstrzygnęła już przetargi na budowę tej
trasy. Obecnie oczekujemy na
podpisanie umów z wyłonionymi
wykonawcami. Wszystko wskazuje
na to, że wyczekiwana od 25 lat trasa
w końcu zostanie wybudowana.
Odcinek biegnący przez Kamienną
Górę gotowy powinien być do 2023 r.
Bardzo dużego znaczenie w tej
sytuacji nabiera kwestia łącznika
drogi S3 z całą aglomeracją wałbrzyską, w tym, najbardziej interesujący nas odcinek od obecnej trasy
Wałbrzych-Kamienna Góra do węzła
w Ptaszkowie. Obecny samorząd już
teraz lobbuje za takim
właśnie rozwiązaniem, uznając je za
najbardziej korzystne
dla tej części województwa. To wielkie
wyzwanie przede
wszystkim następnej
kadencji.
W planach wojewódzkich jest również
remont całej tzw.
„trasy sudeckiej”
czyli drogi od Jeleniej
Góry przez Kamienną
Górę, Wałbrzych do
K ł o d z k a . Tu t e ż ,
w przyszłej kadencji
niezbędne będzie
skuteczne zabieganie
o realizację tego
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