
Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania 

Głosuj świadomie! 

Akcja Masz Głos, Masz Wybór 

(do 30.06.2014) 

 

 

 

Nazwa organizacji / grupy: Stowarzyszenie Czarna Struga 

Miejscowość i województwo: Książ Śląski (Kożuchów), lubuskie 

Zespół: ile osób zajmuje się realizacją zadania w Waszej gminie? 6 

 

Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami.  

 

W miesiącu maju odbyło się kilka spotkania w Kożuchowie na które zaprosiliśmy 

mieszkańców. Spotkania odbywały się pod hasłem „Porozmawiajmy w Kożuchowie”. 

Tematem przewodnim spotkań były sprawy naszej gminy. Mieszkańcy poruszali kwestie 

kluczowe dla przyszłości naszego samorządu, ale także poruszali „drobniejsze” sprawy, 

niezwykle ważne dla nich jako mieszkańców np. nie remontowane chodniki czy ulice, 

albo w złym stanie zabytki. Na podstawie tego działania tworzona został lista 

kluczowych problemów, jakie należy u nas w najbliższym czasie rozwiązać, w celu 

zapewnienia dalszego zrównoważonego rozwoju dla gminy. 

W ramach spotkań z mieszkańcami pod hasłem „Porozmawiajmy o Kożuchowie”, 

którego głównym organizatorem był Radny Miejski Marcin Jelinek udało się wykreować 

grupę mieszkańców, która utożsamia się z idą nieodzownych zmian u nas i chcą w 

przyszłości skutecznie działać na rzecz propagowania świadomego głosowania wśród 

mieszkańców. 

Podczas przeprowadzonej tzw. „burzy mózgów” stworzona został lista „potrzeb”, 

a właściwie oczekiwań mieszkańców  gminy: 

- obniżenie podatków i wszelkich opłat lokalnych, 

- obniżenie taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków, 

- remonty placówek oświatowych, 

- reorganizacja jednostek samorządowych zajmujących się sportem i kulturą, 

- zwiększenie pomocy socjalnej dla potrzebujących, 



- stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych i 

wolontariatu, 

- utworzenie budżetu obywatelskiego, 

- reorganizacja funkcjonowania Straży Miejskiej, 

- rewitalizacja zabytków i murów obronnych, 

- budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich, 

- zagospodarowanie strefy przemysłowej, 

- obniżenie wynagrodzenia Burmistrza, 

- obniżenie diet radnych, 

- zmiana organizacji ruchu na rynku w Kożuchowie, 

- modernizacja placów zabaw i obiektów sportowych, 

- remont kamienic zabytkowych, 

- remonty dróg wewnętrznych, 

- budowa ścieżek rowerowych, 

- remonty świetlic wiejskich, 

W ramach spotkania omówiono również założenia co do dalszych działań w 

zakresie poinformowania mieszkańców o następnych naszych działaniach, a także 

stworzona swoisty kalendarz. 

Przez czas działania stale utrzymywaliśmy kontakt z Radnymi miejskimi i Biurem 

rady Miejskiej. 

 

Praca nad pytaniami do kandydatów.  

Aktualnie opracowujemy koncepcje pytań dla potencjalnych kandydatów na Burmistrza 

oraz na Radnych Miejskich. Pytania dotoczyć będą m.in.: 

- sposobów i perspektyw oddłużenia gminy, 

- polityki ekonomicznej, gospodarczej i społecznej, 

- kierunków strategicznego rozwoju gminy, 

- aktywnej walki z bezrobociem 

- funkcjonowania samorządu, 

- sposobów na zagospodarowania specjalnej strefy ekonomicznej. 

 

 



Inne działania.  

Nasze stowarzyszenie prowadzi również działania w ramach: 

- „Dostępni samorządowcy” 

- „Wybory dla każdego” 

Jednocześnie w miesiącu maju jeden z członków naszej grupy, będący jednocześnie 

Radnym Miejskim złożył projekt uchwały ws. budżetu obywatelskiego. Projekt zyskał 

wstępne uznanie radnych i od przyszłego roku w naszej gminie będzie budżet 

obywatelski. Nie są znane jeszcze szczegóły jego funkcjonowania, ale pierwszy krok 

uczyniliśmy MY, w tym zakresie. 

 

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany. 

Planujemy kontynuować spotkania z mieszkańcami, a nasze informacje w dalszym ciągu 

rozpowszechniać poprzez własną stronę www oraz lokalne media. Planujemy również 

debaty oraz spotkania nieformalne. 

 

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

 

Nasz logotyp umieszczany przy informacjach. 



 

Jeden z naszych banerów - plakatów informujących o spotkaniu dla mieszkańców. 

 


